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STATUTEN 

VAN DE VERENIGING 

RET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 
GEVESTIGD TE 'S-GRA VENHAGE 

(Goedgekeurd bij Koninklijk besluit dd. 23 Jull 1951 no. 73) 

Art. 1. De vereniging Het Nederlandsch Econornisch-Historisch Archief 
is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Art. 2. De vereniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en 
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden geacht 
voor de econornische geschiedenis van Nederland, Suriname, de Nederlandse 
Antillen en Indonesie. 

Art. 3. De vereniging tracht dit doel te bereiken: 
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen van 

koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespondentie, koers- en 
prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of 
opgeheven handels- en industriele ondernerningen, enz.; 

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

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten betreffende 
de econornische geschiedenis in het algemeen en van Nederland in het 
bijzonder, 

een en ander ter plaatsing in een der archiefgebouwen van de vereniging; 
d. door het oprichten van een bibliotheek op econornisch-historisch 

gebied; 
e. door het verzamelen van afbeeldingen, enz. betreffende de econorni

sche geschiedenis; 
f. door hetzij het publiceren van bescheiden en ander bronnenmateriaal 

op het terrein van de econornische geschiedenis der in art. 2 genoemde 
gebieden, al of niet in eigendom der vereniging, alsmede van wetenschappe
lijke studien op dit terrein, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van 
de uitgaven van dergelijke publicatien; 

g. door aIle verdere wettige middelen, die tot het doel van de ver
eniging kunnen leiden. 

Art. 4. Door de vereniging zuIlen een of meer archiefgebouwen worden 
ingericht ter bewaring van de door haar verkregen documenten. 

Zo mogelijk zal door de vereniging ook een museum worden opgericht, 
waarin de arbeidsmiddelen, enz., belangrijk voor de kennis van de tech
nische ontwikkeling en de economische geschiedenis, zuIlen worden op
genomen. 



STATUTEN XI 

Art. 5. Ret verenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo December. 
Art. 6. De vereniging is opgericbt voor den tijd van 29 jaar en 11 

maanden, te rekenen van den dag der opricbting, zijnde 2 April 1914. 
Bij bet verstrijken van genoemden termijn is de vereniging opnieuw 

aangegaan voor een tijdperk van 20 jaar; bij bet verstrijken van laatst
gemeld tijdvak wordt de vereniging opnieuw aangegaan voor den tijd 
van 16 jaar, derbalve eindigend 1 Maart 1980. 

Art. 7. Leden van de vereniging zijn: 
Ie. de opricbters; 
2e. zij, die na bet verkrijgen van de Koninklijke goedkeuring door pet 

bestuur der vereniging daartoe worden benoemd. 
De jaarlijkse contributie wordt door de algemene vergadering vastgesteld. 
Er kunnen zijn corresponderende leden, door bet bestuur te benoemen. 

Zij bebben dezelfde recbten als de overige leden. 
Donateur of donatrice wordt men door ten minste f 25 jaarlijks aan de 

vereniging te betalen. 
De recbten van de leden en donateurs zijn gelijk, beboudens bet be

paalde in de artt. 9 en to. 
Het bestuur kan ereleden benoemen. Dezen ontvangen de publicaties 

der vereniging. 
Art. 8. Het lidmaatscbap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging ten minste 2 maanden v66r bet eindigen 

van bet verenigingsjaar, te richten tot den secretaris of den penningmeester; 
c. door royement door bet bestuur, inzonderbeid wegens wanbetaling 

van de aan de vereniging verscbuldigde gelden. 
Art. 9. Het bestuur bestaat uit ten boogste 50 leden, uit de leden der 

vereniging te kiezen door de algemene vergadering. 
Het bestuur kiest uit zijn midden een dagelijks bestuur van 7 leden, 

dat de werkzaarnheden onderling verdeelt. 
Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de vereniging in en buiten recbten. 
De leden van bet bestuur ontvangen geen bonorarium. 
Art. 10. De leden van bet bestuur worden voor den tijd van 5 jaar 

gekozen. Elk jaar treedt 1/5 of zo na mogelijk 1/5 der bestuursleden af 
volgens een daarvan door bet dagelijks bestuur op te maken rooster. De 
aftredenden zijn terstond berkiesbaar. 

Art. 11 . De directeur van bet archief der vereniging wordt voor on
bepaalden tijd door de algemene vergadering benoemd en is als zodanig 
als secretaris aan bet bestuur en bet dagelijks bestuur toegevoegd. 

De directeur wordt, zo nodig, voor zover bet de werkzaarnheden in de 
bibliotbeek betreft, ter zijde gestaan door een bibliotbecaris, voor zover 
bet de archivaliscbe werkzaarnheden betreft door een conservator. Deze 
functionarissen worden benoemd door bet bestuur. 

De verdere beambten worden door bet dagelijks bestuur benoemd. 
Art. 12. Er is een raad van advies, bestaande uit: 
a. door de algemene vergadering te benoemen personen; 
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b. ten hoogste 5 door de algemene vergadering te benoemen vertegen
woordigers van verenigingen of instellingen, die zich bereid hebben ver
klaard haar archieven of gedeelten hiervan in een der archiefgebouwen der 
vereniging te deponeren. 

Ret bestuur maakt voor elke benoerning een aanbeveling op. De leden 
van den raad van advies hebben een raadgevende stern in aile aangelegen
heden, die door het bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij 
vergaderen ten rninste eenmaal per jaar met het bestuur, dat hen tevens 
op de hoogte houdt van aIle belangrijke zaken, de vereniging betreffende. 

Art. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen 
slechts met toesternrning van den uitlener worden gepubliceerd. 

Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van zijn 
toesternrning afhankelijk maken. 

Art. 14. Er zal zijn een door het bestuur vast te steilen huishoudelijk 
reglement, dat niet in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten. 

Art. 15. Ben instructie betreffende het beheer en het gebruik van het 
archief en van de bibliotheek zal door het bestuur worden opgesteld. 

Voor de publicatHSn, door de vereniging uit te geven, zal een algemeen 
reglement door het bestuur worden vastgesteld. 

Art. 16. De inkomsten der vereniging bestaan uit contributien, sub
sidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

Art. 17. Jaarlijks wordt v66r 1 Juli een algemene vergadering gehouden, 
waarin door het bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand en 
de werkzaarnheden van de vereniging in het afgelopen jaar en rekening en 
verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door 
de goedkeuring dezer rekening is het bestuur gedechargeerd. 

Tevens worden in deze algemene vergadering de vacatures, ontstaan 
door de periodieke aftreding van bestuursleden en in den raad van advies, 
vervuld. 

Algemene vergaderingen zuilen verder worden gehouden zo dikwijls het 
bestuur of de raad van advies dit wenselijk oordeelt of als ten rninste 25 
leden dit in een gemotiveerd schrijven bij het bestuur aanvragen. Geeft 
het bestuur binnen een maand aan zodanig verzoek geen gevolg, dan hebben 
bedoelde leden het recht zelf tot het beleggen der verzochte vergadering 
over te gaan. 

In een algemene vergadering kunnen een of meer voordrachten worden 
gehouden over onderwerpen, verband houdende met den werkkring van 
de vereniging. 

Art. 18. AIle sternrningen over personen geschieden, tenzij de ver
gadering hiervan met algemene stemmen wenst af te wijken, schriftelijk, 
over zaken mondeling. 

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

voorzitter. 
Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere 

koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de vereniging kunnen slechts 



STATUTEN XIII 

genomen worden op voorstel van het bestuur of van ten minste 25 leden. 
Art. 20. a. Bij ontbinding van de vereniging zuIlen, met inacht

neming van art. 1702 van het Burgelijk Wetboek, haar eigendommen 
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gra
venhage, voor zover het geschriften betreft. 

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

Deze bepaling mag zonder toestemming van het gemeentebestuur van 
Amsterdam niet worden gewijzigd. 

c. Van de afbeeldingen en de overige eigendommen der vereniging 
bepaalt de algemene vergadering de nadere bestemming. 
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BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS V AN DE NEDERLANDSE 
SLAVENHANDEL 

DOOR DR. W. S. UNGER 

II. DE SI,AVENHANDEL DER MIDDELBURGSCHE COMMERCIE COMPAGNIE, 

1732-1808 

Inhoud. Inleiding. I. Van huis tot huis. 1. De voorbereiding van de reis: a. De 
schepen; b. De bemanning; c. De samenstelling van het cargazoen. 2. Het verloop 
van de reis: a. Van de Walcherse ree naar Guinee of Angola; b. Het verblijf aan 
de Kust en de inhandeling der slaven; c. De oversteek; d. De verkoop der slaven 
in Amerika; e. De inkoop der retouren en de thuisreis. II. De uitkomsten van het 
bedrijf. - Aantekeningen. - Bijlagen. 

Inleiding 

Behalve de West-Indische Compagnie, wier - uitwendige - slaven
handelsgeschiedenis, die tussen de jaren 1626 en 1730 haar glansperiode 
beleefde, in de vorige bijdrage 1) in hoofdtrekken is behandeld, hebben in 
de 18" eeuw de Middelburgsche Commercie Compagnie en, daarnaast, 
diverse particuliere huizen in de slavensteden 2), Amsterdam en Rotterdam, 
maar vooral Middelburg en Vlissingen, zich met de handel in negerslaven 
bezig gehouden (aant. II). Hoewel (nog) niet kan worden gezegd weIk 
aandeel Holland hierin heeft gehad - de provincie Zeeland was hier
voor, als Nantes in Frankrijk 3), a.h.w. voorbeschikt. Reeds op het einde 
der 166 eeuw had zich daar een levendige vaart op Guinee ontwikkeld: 
.,Caribisvaerders" waren omtrent het midden der 176 te Vlissingen tal
rijk 4), en voor de produkten der Amerikaanse kolonien waren de Zeeuwse 
steden een willige markt. In Suriname, aanvankelijk een Zeeuwse kolonie 5), 
het aangrenzende Essequebo en Berbice (aant. III) zowel als op de Cari
bische eilanden, met name Sint-Eustatius, maar ook Curac;:ao, waren, be
halve de bedrijven van de Societeit van Suriname en van de Societeit van 
Berbice voornoemd en van Hollandse palticulieren, tal van plantages 
van Zeeuwse eigenaars; wij noemen de Middelburgers Van Rouberghe 6), 

1) Zie Eeon.-Hist. Jaarboek XXVI (1 956), p. 133-174 en aant. I hierachter. 
2) Voor dit begrip, zie t.a.p., p. 161 n. 7. 
3) Gaston Martin, Nantes au XVIIIe siecle. L'ere des negriers (1931), p. 18. 

Zie ook: Jean Meyer, Le commerce negrier Nantais (1774-1792) (Annales d'his
toire economique et sociale XVI). 

') Zie Arehlef Zeeuwsch Genootsehap 1955, p. 48. 
5) Zie hlervoor E. H. J. XXVI, p. 156-157. Voor de aanvoer van slaven daar

heen, zie t.a.p., p. 159. 
6) Hamelberg, De Nederlanders op de West-Indische Eilanden doc. 34 (1639). 

Ten onrechte ziet dr. C. Ch. Goslinga, Emaneipatie en emancipator (diss. Nijm. 
1956), p. 11, hem ook als eigenaar van een plantage op Cura<;ao (zie Tijdsehrift 
voor Geschiedenis 1958, p. 138 n. 3, waar achter Roeberge worde gelezen: behalve). 
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J. Snouck 1) in de 178 , Tulleken 2), Spoors en Sprenger 3), Snouck Hurgronje 
en A. Louyssen 4), Van de Perre en Meyners S) e.a. in de 188 eeuw, de 

~ Vlissingers Van Ree en Van Pere 6), en later Van Doorn 7). Ook de in 
1720 gestichte Middelburgsche Commercie Compagnie 8) had schier van 
de aanvang af het Caribische gebied ten doel. De weg tot slavenhandel 
op grote schaal was bier zodoende langs aile kanten gebaand. 

Ontstaan in hetjaar dat vroeger als het "Groot Tafereel der Dwaasheid", 
thans als het "jaar der modernisering" van ons economisch bestel bekend 
staat 9), mogelijk geworden door de ongetelde rijkdommen, die door de 
toeneming van de kaapvaart in de jaren, waarin door langdurige oorlogen 
de normale handelsbedrijvigheid werd belemmerd, het land binnen stroom
den, liet niets voorzien dat de Commercie Compagnie als slavencompagnie 
haar hoogste punt zou bereiken. 10 haar eerste twaalf jaren vertoonde zij 
het beeld van het traditionele verkeer: haar bedrijvigheid - de eerste 
uitreding yond reeds in januari 1721 plaats - strekte zich uit over de 
sedert lang bevaren havens van Oostzee, IJszee en Witte zee, Frankrijk en 
het Iberisch scbiereiland, vooral echter de Middellandse zee en West-Iodie. 
Daarnaast komt al vroeg West-Mrika, met name Guinee, als reisdoel voor, 
vanwaar aanvankelijk slechts goud, olifantstanden, grein e.d. produkten 
des lands werden gehaald 10). Maar toen in augustus 1730, zoals wij reeds 
zagen 11), de West-Indische Compagnie haar slavenhandel grotendeels tegen 
betaling ener recognitie aan derden afstond veranderde het beeld: in 1732 
yond de eerste slaveoreis der Middelburgse Compagnie plaats. 

Reeds in november 1730 besloot het bestuur der Compagnie nog "eenige 
bequame vaartuygen" te doen bouwen om te varen op de kust van Mrika, 
daar "cleender fregatjes van minder kostbaarheyt weI de meeste hoope 
geven van avance". Men zou dan op de Kust spoedig een aantal slaven 
kunnen bekomen en die naar Sint-Eustatius, Sint-Thomas of Cura<;ao 
kunnen voeren, "of ook weI eens die te brengen op Cadix, als men alvorens 
daarover accoord hadde gemaakt" 12). En Juan Schuurman, haar agent op 

1) Hamelberg, a.w. I p. 72. 2) De Navorscher 95, pp. 127-145,96 pp. 65-73. 
3) Hun archief berustte in het gemeentearchief van Middelburg doch ging in 

mei 1940, met uitzondering van een koopmansboek 1771-1775 (thans rijksarchief 
in Zeeland, hss.-verzameling or. 208), verloren. 

4) De berichten van de agent der Compagnie in Essequebo maken van hen 
12 febr. 1768 en 5 juni 1771 melding (lngekomen brieven Essequebo, Iov. or 58). 

5) E.H.J. XXVI, p. 163. 
6) Zie W. R. Menkman, De Nederlanders in het Caraibische zeegebied (1942), 

p. 29, 55, 96. 
7) Gegevens hierover in archief Van Doom van Westkapelle (rijksarchief in 

Zeeland), Iov. nr l. 
6) Zie hiervoor dr. W. S. Unger, Het archief der Middelburgsche Commercie 

Compagnie (1951), p. 3 vlg. 
9) Mr. E. J. J. van der Heyden, De ontwikkeling van de naarnlooze vennootschap 

in Nederland v66r de codificatie (diss. Utrecht, 1908), p. 132 vlg. 
10) Daarnaast heeft de Compagnie zich ook met visvangst (IJsland), walvisvaart 

en kaapvaart (dit laatste met name in 1748 en 1781) gegeneerd. 
11) Zie E.H.J. XXVI, p. 159. 
12) Notulen 7 nov. 1730 (Iov. or 16). 6 Sept. 1731 werd besloten naar Cadix te 
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Curar;:ao reeds in 1725, schreef 19 december d.a.v. na ontvangst van het 
bericht van boven genoemde wijziging van het octrooi der W.I.c., onder 
aanbod van verdere diensten: " soodat bij UEd.Agtb. licht geresolveert 
soude kunnen werden om per derwaarts een fregatje voor eerst te equipeeren 
omme aldaar in te coopen 300 stuks slaven" . Als geen slaven van de Ed. 
Compagnie meer zouden worden aangevoerd, zou dat "aparent goede 
rekeninge geven"; verder ried hij aan de slaven in "publique vendutie" 
te verkopen zoals de W.I.c. placht te doen, "op 3 a 4 maanden, dewelke 
hebben gerendeert door malkanderen in circa 90 pesos 1), te betalen in bode
merijbrieven of contant, waarbij U Ed.Agtb. suit kunnen oordeelen of het 
reekeninge soude kunnen geven of niet". Hij vreesde dat het door de "slegte 
negotie weI minder mogte koomen te rendeeren", daar de prijs der slaven 
laag lag en er weinig aftrek "naar gedagten" zou zijn op Curar;:ao, "tenwaare 
eenige opening aan de Spaanse custen ofte aan de Franse eylanden mogte 
comen" 2). Geen hoopvol begin! Niettemin voer in juni 1732 het fregatschip 
Ret Hof van Zeeland naar Angola om als eerste 3) met 318 slaven - onder
weg stierven er 50 - vandaar naar Curar;:ao te zeilen; 24 februari 1733 
werd aan de agent opgedragen het provenu van de verkoop niet aan de 
kapitein mee te geven, doch te emploieren tot inkoop van cacao 4). Maar 
ook t.a.v. de retourlading was deze niet optirnistisch: alles was even duur, 
en op de vrachten was niet de minste staat te maken, daar op Curar;:ao veel 
vrachthaalders van Amsterdam waren en nog 5 of 6 binnenkort werden 
verwacht. In januari 1734 echter kon hij berichten dat hij na veel moeite 
en zorg deze, bestaande uit suiker, tabak en cacao, bijeen had gekregen 5). 
Op 7 mei 1734 was het Hof van Zeeland in Middelburg terug; de eerste 
slavenreis der Compagnie was volbracht. Maar over haar financiele resul
taten geeft de rekening geen duidelijk beeld; vast staat echter weI dat het 
saldo nadelig was. De agent werd overigens voor zijn "trouwe assistentie" 
bij verkoop der slaven zowel als inkoop der retouren bedankt 6). 

Daar de kamer Zeeland der W.I.C. "difficulteyt" had gemaakt inzake 
de levering van 500 slaven naar Berbice - n.b. het aan die Compagnie 
bij het octrooi van 1730 voorbehouden afzetgebied -, besloot de Societeit 
van Berbice in januari 1736 aan directeuren op te dragen contract op te 

sehrijven over "concept van een scheepje met slaven van Angola tot Cadix te 
brengen, wat voor Africa daarvoor te (be)dingen was". 

1) ± 180 gulden. 
2) Ingekomen brieven Cura~o (!nv. nr 56). 
8) In haar brief aan Sehuurman van 8 april 1732 liet de Compagnie de mogelijk

heid van een andere primeur open: "dewijl voor ons reets enige fregatjes navigeren 
op de eusten van Afi'rica, waaronder een die alternative ordre heeft in opsigt van 
de slaven, die aan de eust van Guinea va11en, conde het weI gebeuren, dat die reets 
eenige slaven a costy aangebragt zoude hebben, dewelke bij soc eene occasie aan 
U hebben geaddresseert". Vermoedelijk is hiermee bedoeld het fregat Leliendaal, 
uitgevaren 10 okt. 1730, teruggekeerd 3 juIi 1732, dat echter niet verder dan de 
Kust is geweest. 

') Copieboek van verzonden brieven i.d. (Inv. nr 88). 
6) Ingekomen brieven Cura~o (Inv. nr 56). 
8) Copieboek van verzonden brieven alsv. i.d. 
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maken met anderen 1); daarop werden onderhandelingen geopend met de 
Commercie Compagnie, die tenslotte op niets uitliepen 2) . Meer succes 
had, in 1740, een verzoek aan de planters en commissarissen van plantages 
in Suriname. Reeds in mei 1738 waren besprekingen gaande over de levering 
van een partij "manquerende slaven" voor de W.I.c. daarheen, maar 
besloten werd er niet op in te gaan; tevens werd aan de agent te Amsterdam 
Sappius verzocht bij de Societeit de onderhandelingen levendig te houden 3). 
Doch eerst in december 1739 kwam de mogelijkheid van realisatie in het 
zicht. Na langdurige besprekingen 4) kwam in augustus 1740 een overeen
komst tot stand 5). Ingeval van ooriog zou men bij twee efluipages blijven, 
maar anders zou een derde worden ondernomen; in september 1740 werd 
besloten met spoed een nieuw schip te laten bouwen 6). Inmiddels was het 
eerste der beide schepen, het barkschip De Guineesche Galey, 20 juli naar 
Afrika uitgevaren, eind oktober door het fregatschip De Afrikaansche 
Galey gevolgd. Beide hadden Suriname tot bestemming; in 1741 deden 
twee andere dezelfde reis, in 1742 - in welk jaar van een nieuw contract 
sprake was 1) - en 1743 door resp. drie en twee andere gevo1gd 8). 

In hetzelfde jaar wordt ook weer van levering naar Berbice melding 
gemaakt 9). Ook in oktober 1745 was emstig van een nieuw contract van 
200 pieces sprake, maar spoedig werd aan de agent te Amsterdam bericht 
geen moeite meer te doen, daar de Compagnie van een reis daarheen afzag, 
"veel minder als men tot lager preys zoude willen contracteren dan de 
beoogde f. 275" 10); 9 november d.a.v. werd besloten "te persisteren om 
in 't geheel af te zien van enig contract van slaven aen te gaen". Van plan
nen in 1749 11) kwam evenrnin iets wegens gebrek aan schepen, maar na 

1) Zie E.H.J. XXVI, p. 158. 
2) Zie hiema bijl. III nrs 1, 2. In het begin van 1739 werd aan de heren Sappius 

en Zoon geschreven dat het "seer weI" is dat zij "attent zouden zijn omtrent den 
slavenhandel en ons communiceren tgeen int vervolg daarin comt te passeren" 
(not. 9 jan., 17 febr. 1739 (!nv. nr 17», maar effect schijnt dit niet te hebben ge
sorteerd. 

3) Copieboek van verzonden brieven 6 en 13 mei 1738 (!nv. nr 91). 
') Alsvoren 14 en 29 dec. 1739, 8 jan., 12 febr., 15 maart, 10 en 13 mei, 24 en 

28 juni, 12, 19 en 26 juli 1740. Zie ook Notulen i.d. 
6) Zie bijl. III nr 4. Ideaal bleek inderdaad contracteren voor de Compagnie 

toch niet te zijn; de kapitein van De Grenadier rapporteerde "dat hem bij zijn 
arrivement de helft meerder uyt de hand geboden is als wij bij contract bedongen 
hebben" (Copieboek alsv. 6 juli 1742 (Inv. nr 93». 

6) Alsvoren (nr 91) 2 aug., 19 sept. 1740. 
1) Zie bijl. III nr 5. 
8) Zie bijl. II. - In het voorjaar van 1743 werd een missive ontvangen be

trekkelijk tot meerder aanvoer van slaven naar Suriname "te animeeren uyt redenen 
van sehaarsheyd aldaer, die wei de Surinaamse vrienden met eyge equipage selfs 
tragten en reets bezig zijn te verminderen, maer sulex van geen duur kan zijn 
omdat de intresten aldaer te hoog loopen" (Copieboek alsv. 9 april 1743). 

9) Ingekomen brieven Cura~ao 27 sept. 1743 (Inv. nr 56). 
10) Notulen 5 en 29 oktober 1745 (Inv. nr 18). 
11) Copieboek van verzonden brieven (Inv. nr 95) i.d. 21 maart, 1 april 1749. 
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lange besprekingen in 1750 en 1751 1) liep in maart 1751 het fregatschip 
De Grenadier naar Guinee en Berbice uit. Later in het jaar is nog weer 
sprake van een contract, maar ook dit sprong af op de prijzen 2). Ook 
in de volgende jaren bleef men daarnaar streven, doch ten slotte zag men 
van contracten met de Berbicianen af 3). In totaal vonden slechts vier 
slavenreizen naar Berbice plaats, waarvan twee ook naar de andere Guya
na's. Met de Societeit van Suriname echter werd, na enige strubbelingen 
over paspoorten in den beginne, kort daarop nuttig contact verkregen 4). 
Zoals uit de scheepsboeken blijkt zijn tussen 1740 en 1751 een achttal 
reizen op deze basis uitgereed. De slavenhandel der Compagnie begon 
op gang te komen (zie aant. IV). Door de wijziging in de politiek der 
W.I.c. in 1733/34 was deze haar weI mogelijk geworden, maar de toen 
ingevoerde recognitie was voor de ontplooiing van dit bedrijf aanvankelijk 
toch een belemmering. 

Ook op ander gebied zat de W.I.c. de Commercie Compagnie dwars. 
De notulen van 26 september 1740 maken melding van een dreigend gevaar: 
vernomen was dat door de W.I.c. besloten was haar slavenhandel over 
te geven "aan derzelver bedienden", alsmede de Portugezen meer vrijheid 
te vergunnen om hun handel op de Kust uit te breiden en ook aan de Engel
sen toe te staan met eigen schepen slaven naar Curac;ao te brengen. De 
Compagnie trad in overleg met diverse reders, inzonderheid met die van 
Vlissingen, constaterend "dat dit niet alleen pernicieus, doch rumeus zou 
zijn voor de gehele negotie van de staat en weI bijzonder voor deze twee 
commercierende steden". Op haar verzoek verleenden de Staten van Zeeland 
brieven van voorschrijving aan H.H.M., en vermoedelijk dreef het onweer, 
althans ten dele, over. 

In 1743 waren er moeilijkheden n.a.v. het feit dat de W.I.c. haar be
dienden, in strijd met art. 3 der bovengenoemde overeenkomst, vrije handel 
en negocie voor eigen rekening had toegestaan. Directie der Compagnie 
en acht boekhouders en reders van schepen, "navigerende met commissie 
van H.H.M. op de kusten van Afrika" - inzonderheid om slaven
beklaagden zich bij de landsregering. Niet aileen persten deze de schippers 
hun goederen af tot "vaderlands- of inkoopsprijzen" , doch weerhielden 
ook de negers "met haar te negocieeren en dientengevolge haare slaven 
tot sulke hooge prijzen wederom te verkoopen als het haar selfs gelust"; 
bovendien lever den zij ze merendeels aan EngeIse en Franse schepen, 
"waarvan se nog hooger prijsen weten te bedingen". De ondergang der 
Guyana's stond hierdoor te vrezen. Notariele verklaringen van diverse 
kapiteins en stuurlieden zetten kracht bij aan dit betoog, die ons een aardig 
beeld geven van hetgeen zich ter Kuste afspeelde. De gouverneur van 

1) Alsvoren i.d. 8 aug., 1 sept., 10 en 17 nov., 7 en 22 dec. 1750,5 jan., 9 febr. 
1751. Notulen 18 aug., 15 sept., 10 nov. 1750 (Inv. or 19). 

2) Copieboek alsv. i.d. 17 en 24 aug., 2 nov. 1751. 
3) Alsvoren 19 jan., 3, 10 en 31 juli, 25 aug. 1753. In augustus 1754 had men 

nog geen lust in een contract voor Berbice. 
4) Alsvoren 2 nov. 1751,31 okt. 1752,2 maart, 10 juli, 7 en 25 aug. 1753. 
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Axem, die met de W.I.C. onder ren hoedje speeIde, belette de inboorlingen 
met hun slaven of tanden aan boord der schepen te komen; die niettemin 
genegen waren negotie te drijven, waren genoodzaakt ter sluiks en bij 
nacht aan boord te komen. Om dat te voorkomen had de gouverneur een 
wachthuis aan het strand doen bouwen met een commanderende commis
saris, "waarbij een partij caffers, die af en aan voeren om te visiteeren de 
cannoos, die van de inlanders aan boord koomen", en daaruit de zich 
daarin bevindende koopmanschappen te lichten. Ook liet hij het gekochte 
brandhout te duur betalen 1). 

De afIoop van dit geschil is ons niet bekend, maar na 1750 nam de ver
houding met de W.I.c. op het belangrijkste punt, dat der recognities, voor 
de Commercie Compagnie een gunstige keer. Zij besloot in samenwerking 
met de kooplieden der Scheldestad abolitie te verkrijgen, niet zozeer om 
de geleden verliezen goed te maken maar meer als aanmoediging en eniger
mate gelijkstelling met Engelsen en Fransen 2). Hangende de beslissing 
ten principale werd haar in juni 1752 toegestaan i.p.v. de volle recognitie 
aan de W.I.c. maar te betalen 1/3 bij het uitgaan en 2/3 als de schepen 
geretoumeerd zouden zijn; in februari 1754 werd dit tot de afloop van het 
oktrooi bevestigd 3). Hoewel niet ten volle bevredigd, had de Compagnie 
hierdoor toch verlichting bereikt 4). En toen, in 1756, aan haar Europese 
"belangen" een einde kwam, kon haar slavenhandel zich ten volle ontplooien; 
daarnaast waren nu uitsluitend Guinee en de West-Indien op zich zelf het 
doel van de uitredingen der Compagnie 5). In totaal zijn voor de jaren 
1721-1807 en 1850-53 304 uitredingen bekend; daarvan waren 4 ten dienste 
van den Lande, 2 tei kaap, 2 onbekend. Van de 296 waren 113 driehoeks
reizen, d.w.z. slavenreizen. Maar van de 114 reizen, door haar in de periode 
1756-1807 ondernomen - waarvan ren, nl. de laatste, geen doorgang 
yond - waren 92 slavenreizen, tegenover 21 op 190 over de jaren (1721) 
1732-1755. De Compagnie was een slavencompagnie geworden 6). 

Zij sloeg dit jaar niet alleen t.a.v. de slavenhandel de vleugels wijder uit, 

1) Recueils Van Citters X f. 402 vs. vig. (Rijksarchief in Zeeland, Inv. nr 14). 
2) Voor bijzonderheden, zie dr. A. Wisse, De Commercie Compagnie te Middel

burg van haar oprichting tot het jaar 1754 (diss. Leiden, 1933), p. 68 vig. 
De behandeling in dit boekje van dit onderdeel is passabel, doch overigens 

vertoont het ernstige gebreken. De transcripties laten vaak te wensen over, slaven
en andere reizen en zelfs bronnen zijn dooreengehaspeld, bronvermelding - al was 
het maar naar de toen vigerende inventaris, waaruit wij door onze concordans ge
makkelijk het nu geldende nummer terecht hadden kunnen brengen - ontbreekt 
ten enenmale. 

8) Hierin kwam bij de continuatie van het oktrooi in 1761 geen wijziging. 
') Geheel met rust liet deze kwestie de Compagnie toch niet: in 1759 werd ge

klaagd dat van de Amerikaanse koionien barken e.a. op de kusten van Afrika 
siavenhandel dreven zonder recognitie te betalen aan de W.I.C. (Notulen 9 maart 
1759 (Inv. nr 20». 

6) Typerend is de vermeiding in de notulen (29 nov. 1757 (Inv. nr 20» dat toen 
twee schepen werden uitgereed, ren ten slaven en het andere ten handel. 

') "Ons voomaamste fort is den slavenhandel", schreven directeuren 30 apri11771 
aan de agent op Sint-Eustatius (Copieboek van verzonden brieven (Inv. nr 99) i.d.). 
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maar veranderde ook van houding: in plaats van ingevolge contracten, 
die zoals wij reeds zagen maar matig bevielen, reedde zij voortaan slaven
schepen op eigen risico uit; anders gezegd, zij gaf aan "negocieeren" de 
voorkeur boven "contracteren" 1). Een ogenblik leek het ook dat de Com
pagnie haar bedrijf over nieuwe gebieden zou gaan uitstrekken 2); in 
februari 1758 werden besprekingen gehouden over levering, tezamen met 
Hollandse kooplieden, van slaven naar San Domingo - d.w.z. naar het 
westelijk deel 3), toen een Franse kolonie (Dominique, het huidige Haiti) 
- en werd zelfs een concept-contract voor de levering van 330 negers 
vastgesteld en een "calcula" voor 330 en eventueel 200 it 225 negers op
maakt 4); het is echter niet waarschijnlijk dat dit effect heeft gesorteerd. 
En toen, in 1762, opnieuw door "sekere vrienden" aanzoek werd gedaan 
met de Compagnie te contracteren over het jaarlijks leveren van een aan
tal van 1500 stuks slaven "stukken van India", en "dat weI in Havana" 5), 
werd, daarover "serieus en bedagtzaam gedelibereert zijnde, met een
parigheid om veel gewigtige daartegens ingebragte redenen geresolveert 
daarvan af te sien en liever met oude bereyds aangelegde schepen de 
geprojecteerde reysen voor rekening deser Compagnie op avontuur en ha
zard te laten doen" 6). Het arbeidsveld der Compagnie bleef tot de Neder
landse Guyana's en de Antillen beperkt, en slechts een enkel maal werd 
zij in de verleiding gebracht op andermans veld te gaan jagen. Zo gaf, in 
1769, (zekere) J. Wood op Sint-Thomas, toen in Deense handen, door een 
zijner vrienden onderricht dat de Compagnie sterk geInteresseerd was in de 
slavenhandel, hoog op van de mogelijkheden daarvan naar dit eiland en 
de Spaanse kusten 7). Op bericht van de agent te Curac;:ao over de voordelige 
slavenhandel op de kusten van Caracas werd 2 januari 1778 aan de kapitein 
van de Haast U Langzaam, op weg naar Suriname, gescbreven daarheen 

1) In 1769 was een ogenblik sprake van hervatting van het contractensysteem. 
De agent in Suriname berichtte 26 augustus aan directeuren (Inv. nr 54) dat de 
duurte der slaven aanleiding had gegeven tot plannen om voor deze kolonie hen 
op contract te leveren, maar daarvan schijnt toch niets te zijn gekomen. 

2) In 1743 was, doch zonder resultaat, zelfs sprake van levering naar Brazilie 
(Copieboek alsv. 1740-1744 (Inv. nr 93) Ld. 27 september). 

3) Dat dit deel is bedoeld blijkt uit de plaatsvermelding in art. 6 van het project 
nagenoemd. 

4) Zie bijl. ill nrs. 6,7. - Reeds in 1756 had de prijs der slaven op dit eiland het 
bestuur bezig gehouden (Copieboek aIsv. 1752-1756 (Inv. nr 96) Ld. 25 mei 1756). 
Ook later was van werkzaamheid in deze richting sprake (zie bijl. III nr 12), zonder 
succes vermoedelijk. 

5) Reeds in 1740, tijdens de Engels-Spaanse oorlog, toen de slavenvaart der 
Compagnie nog maar in haar eerste stadium was, wees de correspondent op Ja
maica de Heren op de mogelijkheid van slavenvervoer naar Cuba (Ingekomen 
brieven Jamaica 19 jan. 1740 (Inv. nr 60». 

6) Notulen 15 juni 1762 (Inv. nr 21). - In 1771/73 werd nog een reis op deze basis 
naar Sint-Eustatius ondemomen (Scheepsboek, Inv. nr 958, lle voyage). 

7) Ingekomen brieven Sint-Thomas 22 jan., 20 juni 1769 (Inv. nr 60). Voor het 
enigszins uitstellend antwoord der Heren hierop, zie Copieboek aIsv. Ld. 12 april 
1769 (Inv. nr 99). 
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te zeilen zo hij mocht vernemen, dat daar "meerder prijs" was te maken 1). 
G. C. Chion te Charleston, Zuid-Carolina, bekend bij de heren Van de 
Perre en Meyners te Middelburg, zond 1 februari 1784 een "notte de divers 
articles de marchandises d'Europe, propres au commerce des etats des 2 
Carolines et celui de Georgie" ; na de vrede was grote behoefte aan goederen 
geopenbaard en dit beloofde, evenals de slavenhandel, een goede en besten
dige negotie te verschaffen aan wie zich aan 's lands gebruik zou onder
werpen 2). Van realisatie dezer voorstellen is echter niet gebleken. 

De eerste slavenreis der Compagnie had, zoals wij zagen, Cura9ao ten 
doel, maar het duurde tot 1756 eer van harentwege een tweede zending 
slaven in het Schottegat verscheen 3); tussen dat jaar en 1771 volgden nog 
7 andere 4). Gedurende de tijd van de Zevenjarige oorlog was dit eiland 
van groot belang voor de Compagnie; de agent hield haar uitvoerig op de 
hoogte van de toestanden aldaar in verband met het verloop der Engelse, 
Franse en Spaanse veroveringen (Martinique, San Domingo, Jamaica). 
Indirect behoorden deze eilanden, als afzetgebied voor het depot Cura9ao, 
tot de belangensfeer der Compagnie. En ook gedurende de Vierde Engelse 
oorlog, toen geen enkel Compagniesschip, althans slavenschip, er zich 
meer liet zien, zond de agent nog steeds uitvoerige berichten over de kansen 
die zich voordeden 5). 

lets drukker - en langer, n1. tot 1787 - werd Sint-Eustatius bezocht. 
Reeds in 1746 was daarvan sprake. De agent der Compagnie aldaar
dat wijst dus op zeker belang - adviseerde enige slavenschepen daarheen 
te zenden: "daerbij sal Uwe Ed. sekerlijk goede rekeninge bevinden". Hij 
had uit een armazoen (van anderen) al een groot aantal slaven gekocht 
"om te animeren dat wij meer slaeffnegotie hebben" 6). Ook in 1747 verzocht 
hij consignatie van Compagnies slaven 7). Maar de eerste reis yond pas in 
1756 plaats, door een aantal andere gevolgd, hetzij om zich zelf, hetzij in 

1) Notulen Ld. (Inv. nr 22). - 8 Mei 1778 schreef de agent aan directeuren dat van 
de Spaanse kust vraag naar slaven kwam zodat hij zich durft vleien dat, als er een 
slavenschip aan zijn adres kwam, hij het grotendeels redelijk weI uit de hand zou 
kunnen verkopen (Ingekomen brieven Cura<;ao, i.d. (Inv. nr 56». 

2) Ingekomen brieven Zuid-Carolina Ld. (Inv. nr 60). - Twee kooplieden aldaar 
boden 24 aug. 1784 (Notulenboek (Inv. nr 22) Ld.) hun firma aan, hetgeen voor 
notificatie werd aangenomen. 

3) Aan haar agent op Cura<;ao heeft het niet gelegen: 31 jan. 1742 berichtte hij, 
misschien niet zonder bedoeling, dat een schip der W.I.C. met c. 330 slaven was 
aangekomen die, in openbare veiling, hebben gegolden 150 pesos (1 peso = 2 gul
den), "dat een extra-prijs is" (Ingekomen brieven Cura<;ao (Inv. nr 56». 

4) Het is in het licht dezer cijfers volmaakt onbegrijpelijk hoe de heren Van 
Lennep en Stuylingh de directeuren der Compagnie konden suggereren "twee 
schepen, ieder met 250 a 300 koppen slaaven, jaarlijks naar dit eylandt te zenden, 
om de ses maanden een schip", al konden zij zeggen "in commissie te hebben bij 
continuatie slaven in te handelen" (Ingekomen brieven Cura<;ao 31 mei 1756 
(lnv. nr 56). 

6) Alsvoren, passim. 
8) Ingekomen brieven Sint-Eustatius 15 okt. 1746 (Inv. nr 57). 
7) Alsvoren, 4 juni 1747. 
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combinatie met een ander doel!) (Cura9ao of Sint-Maarten). Daar op 
deze eilanden van plantages weinig sprake was, werd een groot deel der 
aangevoerde slaven, vooral door Spanjaarden en Fransen, naar elders 
verhandeld (zie aant. V). 

Het zwaartepunt van de aanvoer der zwarte werkkrachten lag echter in 
de Guyana's waarheen 73, dus bijna driekwart, der reizen doelden; boven
dien gingen 16 reizen daarheen en naar de Antillen. En daarvan was het 
leeuwendeel, van 1740 tot het einde in 1802, voor het plantagerijke Suriname 
bestemd, n1. 54, en 8 daarheen en naar de andere Guyana's: Essequebo 
(1761-1791), Demerary (1761-1791), Berbice (1751-1771). Elf voeren aIleen 
naar een dezer kolonien: 2 naar Berbice, 1 naar Demerary, 3 naar Essequebo, 
5 naar Essequebo en Demerary, 1 naar deze drie. Van hen was Essequebo
van ouds, zoals wij zagen, een Zeeuwse kolonie (zie aant. VI), waarop de 
"private vaart" door de Staten-Generaal bij resolutie van 15 oktober 1670 
was erkend - de belangrijkste; de Compagnie had hier een eigen agent 2). 
Sinds 1750 echter waren hierover moeilijkheden met Holland 3) (zie aant. 
VII); een poging een Zeeuwse Societeit van Essequebo op te richten (1754) 
mislukte, en eerst in 1771, toen de prins van Oranje op verzoek van de Staten
Generaal hierin een uitspraak had gegeven waarbij bovengenoemde Zeeuwse 
aanspraak werd afgewezen, maar ter tegemoetkoming werd bepaald dat in 
geen enkel jaar de overige kamers der W.I.c. toestemming voor de vaart 
op deze kolonie mochten verlenen voordat de Zeeuwen 16 schepen zouden 
hebben uitgereed, kwam de Societeit ter navigatie op Essequebo tot stand. 
Door "bijwoning van twee heeren" nam de Commercie Compagnie hierin 
dee1 4). Na een moeizaam leven is deze Societeit in 1794 bezweken. 

Ook voor eigen rekening nam de Compagnie aan de slavenvaart op 
deze kolonie deel, vooral in 1770/71. Reeds in 1762 had zij er goede prijzen 
gemaakt 5). De agent Spoors hield directeuren geregeld van de situatie op 
de hoogte. De lust tot het aanbrengen van slaven in deze gewesten, schreef 
hij 12 februari 1768, "schijnd in Europa aan te wakkeren". Twee Zeeuwse 
particulieren hadden voor hoge prijzen laten intekenen; daarvan was echter 

1) Opgemerkt worde dat het dubbele reisdoellang niet altijd in de bedoeling lag. 
Vaak werd een schip, wanneer verkoop in de eerste beoogde kolonie niet bleek te 
slagen, naar een andere gedirigeerd. Zie de berichten aan de agenten der Compagnie 
in de brievenboeken, passim. Zo werd bv. aan de kapitein van de Haast U Lang
zaam 20 juli 1773 (Copieboek alsv. (Inv. nr 100» bericht dat als hij geen opgegeven 
prijs per slaaf door elkaar kon maken hij met het hele armazoen naar Essequebo 
moest zeilen - een paspoort daarvoor werd ingesloten -, doch als hij op goede 
gronden meende beter in Sint-Eustatius te zuIlen slagen hij daarheen mocht gaan. 

2) O.a. 1756-1764 A. Spoors; ook de bekende gouverneur Storm van's Grave
zande lichtte 1769-1772 de Compagnie in. 

3) Zie hiervoor Verslag gemeentearchief Middelburg 1898, p. 18 vlg., en Van 
der Heyden, De ontwikkeling der N.V., p. 175 vlg. 

4) Notulen 26 febr. 1771 (Inv. nr 21). 
5) Het betrof de verkoop van het restant slaven van De Eenigheid tot "capitale, 

ja hoogvliegende prijsen" (Ingekomen brieven Essequebo 26 aug. 1762 (lnv. nr 
58». Dankbetuiging aan de agent voor zijn bemiddeling hiervoor 23 dec. 1762 
(Copieboek alsv. (Inv. nr 97) i.d.). 
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misschien bet gevolg dat twee Compagniesschepen wat minder maakten, 
doch, zo troostte hij zijn directie, gezien de grote vraag zal de prijs "in 
lange niet dalen" 1). In 1770 en 1771 reedde de Compagnie drie schepen 
daarheen uit 2), tussen 1773 en 1775 viermaal naar Essequebo en Demerary 
tezamen 3); daama nog eenmaal in 1791-1793 4). Zij werd, in 1769/70, in 
een hevige strijd gewikkeld over vrije openstelling van Essequebo en Deme
rary van Engelse en andere - bedoeld is natuurlijk: door Engelse en andere 
slavenhalers aangevoerde - slaven. De planters waren daarvoor, de "com
mercierende steden" Middelburg en Vlissingen, waarbij zicb de C.Cie 
schaarde, daartegen 5). De uitkomst van het conflict is ons niet bekend. 

Hoezeer van belang niet het minst door de hierdoor geboden gelegenheid 
uit het gesloten materiaal, dat het archief der Commercie Compagnie ons 
biedt 6), een bevredigend inzicht in de inwendige geschiedenis van haar 
slavenhandel te verkrijgen, onderschatte men de omvang daarvan toch 
niet. In de kwarteeuw 1756-1780, die het hoogtepunt van Compagnie's 
slavenhandel mag worden genoemd, voeren maar ren jaar 6, drie jaar 5, 
zes jaar 4 en zeven jaar 3 slavenschepen voor haar rekening uit, de overige 
jaren maar 1 of 2, in 1765 zelfs geen 7). Onverdeeld gunstig was deze periode 
overigens niet. De Zevenjarige oorlog bood ongetwijfeld kansen 8), maar 

1) Ingekomen brieven alsv. (Inv. nr 58) i.d. 
2) In 1772 kwamen donkere wolken aan de horizon: de agent berichtte 24 sep

tember (alsv. i.d.) over moeilijkheden en overvallen van weggelopen slaven en achtte 
militaire versterking wenselijk. Anders zouden de prijzen der slaven dalen en als de 
kolonie niet meer militair werd ondersteund, "zoo vreeze ik niet alleen voor het 
intrest van Zeeland bij deselve, maar ook dat de colonie in 't geheel za1 worden ge
ruineerd, hetwelk alsdan een groote schande zoude voor Zeeland zijn en waardoor 
een zeer importante schaade zoude kunnen komen, dewelke nooit weederom konde 
worden geredresseerd". Volgens bericht van 22 jan. 1773 was alles rustig, maar 
15 mei d.a.v. is de agent weer pessimistisch. Ook deden zich betalingsmoeilijkheden 
en plotselinge prijsdaling voor. 

In 1780 volgde nog een reis naar Suriname-Essequebo (zie bij1. 11), maar toen 
was het uit. 

S) Deze combinatie was overigens van boven af opge1egd. De Raden der beide 
rivieren hadden, zoals de agent 20 april 1774 (Ingekomen brieven alsv. (Inv. 
nr 58» berichtte, de regeling gemaakt dat het verkopen der slaven ten opzichte 
van beide rivieren tour a tour zou gaan. De agent meende echter dat men zich 
daaraan niet moest onderwerpen: "de negotie is vrij; hetgeen wij voor onze prin
cipalen het voordeeligst gelooven moet de regel wezen die wij vo1gen". 

4) Zie Inventaris, p. 35 sub 4, waar als reisdoel abusievelijk Amerika is genoemd. 
6) Relatieven Staten-notulen 5 maart 1770, in Inv. nr 1567 pak 1. 
6) Te betreuren valt het verlies van de belangrijke aantekeningen, die wij destijds 

uit het archief van het College van Kooplieden - de toenmalige Kamer van Koop
handel - te Middelburg van c. 1780 maakten en die in mei 1940 met dit archief 
verloren zijn gegaan. Ook aan de archieven der notarissen konden enkele niet on
belangrijke contracten worden ontleend, die hetzelfde lot deelden. 

7) Hoezeer steekt hierbij af het optimisme van de correspondent in Berbice, 
die 3 juli 1759 (lngekomen brieven Berbice (Inv. nr 59)) "ten aldersterksten" 
aanried jaarlijks een schip met 300 slaven te laten toekomen; de kolonie kon ge
makkelijk 5-600 slaven bergen! Voor het chronologisch verloop der uihedingen, 
zie aant. IV. 

8) De agent in ~o berichtte 12 jan. 1762 in de nieuwspapieren te hebben 
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de zevende dekade was in het algemeen niet gunstig. De crisis op de Am
sterdamse beurs van 1773 maakte een einde aan de in 1751 begonnen periode 
van - in feite kunstmatige - bloei 1). In maart 1774 schreven directeuren aan 
de agent in Suriname dat verschillende omstandigheden samenliepen om 
de kolonie geheel te rumeren, zowel binnenlandse onrust als buitenlands 
diskrediet, waaruit noodzakelijk voortvloeit dat niettegenstaande de grote 
verlegenheid om slaven er niettemin geen te verkopen zijn bij gemis aan 
krediet om die te kunnen betalen. Daarvan was het gevolg dat, zo ras 
andere kolonien met slaven vervuld zijn, wij ook onze schepen zullen 
moeten opleggen 2). In september 1775 berichtte de agent aldaar te hebben 
vemomen dat op Demerary, Sint-Eustatius en Cura~ao de slavenhandel 
nog slechter ging dan in zijn district; hij zag geen beterschap "maar moeten 
veeleer dugten dat alles ten gronde gaat" 3). Ook in de volgende jaren 
schreef hij pessimistisch 4). De concurrentie der Engelsen, die zich reeds 
in 1760 had vertoond 5), begon voelbaar te worden. In een rekwest van 
zes "bedienden ter Kuste" aan de W.I.c. uit 1776 wordt geklaagd dat de 
Engelse natie er zich meer en meer op toelegt de gehele slavenhandel aan 
zich te trekken, gelijk zij ook haar oogmerk bereikt door "de fijne goederen, 
die zij uit Europa erlangt", en waarop de "naturellen" bijzonder gesteld 
zijn; bovendien is zij vrij van recognitien 6). De oorlog van de Noord
Amerikaanse kolonien met Engeland scheen even kansen te bieden, maar 
toen Nederland hierin daadwerkelijk werd betrokken waren de gevolgen 
funest. Vrijwel de gehele slavenvloot viel in Engelse handen; in 1781 en 
1782 stond de vaart geheel stil. Uiteraard werd in deze jaren aan de Deense 
eilanden als uitwijkmogelijkheid gedacht; daar onzeker is wanneer men 
weer onder eigen vlag zou kunnen varen, schreef de Compagnie 23 januari 
1782 naar Kopenhagen, "denken wij al eens om een neutrale vlag te laten 
waayen, en dan komt de Deense vlag in bijzondere consideratie" 7). De 
agent op Sint-Eustatius ried in augustus d.a.v. onder Deense vlag enige 
schepen naar de Kust te zenden; op San Domingo zou "grote avance" te 

gelezen dat in Europa zeer veel gesproken wordt van oorlog tussen Engeland en 
Spanje, "in welk geval voor den slavenhandel voordelig soude zijn", en 20 mei 
1762: bij aanhoudende oorlog tussen die landen "heb ik voordeelige gedagten 
ten aanzien der slavenhandel, dat 3 a 4 schepen des jaars weI moogen coomen" 
(lngekomen brieven Cura~o (lnv. nr 56 i.d.» . 

1) Ursy M. Lichtveld en Jan Voorhoeve, Suriname: Spiegel der Vaderlandsche 
kooplieden (Zwolse drukken en herdrukken nr 22 (1958», p. 164. 

2) Copieboek a1sv. 11 maart 1774 (Inv. nr 100). 
3) Ingekomen brieven Suriname 30 sept. 1775 (Inv. nr 55). 
4) Alsvoren 6 juli 1776, 22 febr. 1777 (waar over geringe aanvoer wordt ge

klaagd), 6 sept. 1777,7 jan. 1778 (lnv. nr 55). 
6) In een rekwest aan de Staten van Zeeland klaagde de Compagnie (1760) dat 

de Engeisen, als de prijs der slaven in hun kolonien zwakker is dan in de onze, 
deze derwaarts zenden. Dit diende verboden te worden; ook im- en export uit 
onze kolonien moest worden tegengegaan als Nederlandse schepen beschikbaar zijn 
(lnv. nr 1569). - Terzelfder tijd had de Compagnie moeilijkheden met de Staten
Generaal n.a.v. de instelling (5 febr. 1760) en continuering (16 febr. 1761) van een 
dubbel veilgeid (ibidem). 

6) Inv. nr 1571. 7) Copieboek alsv. i.d. (lnv. nr 101). 
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maken zijn, en hij had de Compagnie aan de heren aIdaar gerecomman
deerd 1). Bijzonderheden hierover zijn niet bekend, maar het is merkwaardig 
te constateren dat de prijzen in deze jaren in Deense munt werden uitge
drukt. Angst had directeuren bevangen; in de notulen van 1 mei 1781 2) 
werd de vreeS uitgesproken dat, als niet spoedig vrede kwam, de Compagnie 
haar personeel zou moeten afdanken en zich moeten ontbinden. Om het 
yolk "actijf te doen blijven" werd uitrusting van kaperschepen voorbereid. 
Inmiddels ging de agent op Curar;ao, waarheen de Compagnie, zoals wij 
zagen, in 1776 voor het laatst een slavenschip had gestuurd, door met 
optirnistische geluiden te laten horen: als er mogelijkheid was hierheen 
thans slaafschepen te zenden zouden er vermoedelijk grote prijzen voor 
kunnen worden gemaakt, daar er groot gebrek aan slaven is en deze duur 
zijn 3). En toen preliminairen voor vredesonderhandelingen aan de gang 
waren vatte ook de Compagnie weer wat moed en rustte in de loop van 
1783 twee slavenschepen uit, wei niet naar Curar,:ao, doch naar Suriname 4). 
Maar haar slavenhandel kwam de klap der oorlogsjaren toch niet te boven. 
Of het rekwest van december 1785, door "verscheyden en meest aIle inge
seeten" van Essequebo "om een vrije invoer van slaven te hebben" 5), effect 
heeft gesorteerd is niet gebleken, maar Compagnie's slavenschepen hebben 
er zich niet meer laten zien. En al lokten de sterk gestegen prijzen - wij 
komen daarop nog terug -, echt vlotten wilde het niet meer. In 1786, 
1787, 1788 en 1790 werd maar een slavenschip uitgereed. Een vleugje 
optimisme toont laatstgenoemd jaar. In een rekwest aan Wet en Raad van 
Middelburg deelde de directie mede zoveel contanten in handen te hebben 
om opnieuw een a twee schepen "tot voortzetting van de slavenhandel in 
equipagie te steIlen", doch daar de rniddelen toch niet geheel voldoende 
waren besloot men aan de stad te verzoeken de Compagnie andermaal met 
16000 £ VI. te willen "assisteren", hetgeen door garantie van de validiteit 
der wisselbrieven geschiedde 6). Een klein jaar later vroeg de Compagnie, 
onder mededeling hiervoor twee schepen te kunnen uitrusten, nog 9000 £ VI. 
ten einde een derde schip te equiperen "waartoe zij zoo door het aanhoudend 
gebrek aan slaven in de colonien als door de goede prijzen, die van dezelve 
aldaar worden gemaakt, aangemoedigd worden". Wet en Raad van Middel
burg verhoogden daarop hun garantie tot 25000 £ VI. 7). 

1) Iogekomen brieven Sint-Eustatius (!nv. or 57) Ld. 2) Iov. or 22. 
8) Iogekomen brieven Curar;ao 9 sept. 1782; zie ook 6 jan. en 26 sept. 1783 

(!nv. or 56). 
4) 10 mei 1783 werd besloten een schip ten slavenhandel uit te rusten en, daar 

er geen geld was, aan de stad een subsidie van 100.000 gId. ter leen te verzoeken 
tegen betaling van behoorlijke intrest (Notulen 6 mei 1783 (Iov. or 22». Voorlalle 
zekerheid werd het schip voorzien van Engelse passen (Copieboek aIsv. 4 juli 1783 
(!nv. or lO1) . Gespeeld werd met de gedachte het andere schip naar een of meer 
der vrije kolonien te bestemmen (alsv. 24 sept. 1783). 

Voor het algemeen beleid inzake mogelijke herleving van de slavenhandel 
zie E.H.I. XXVI, p. 163 vlg. 

5) Iogekomen brieven Essequebo 25 dec. 1785 (Iov. or 58). 
5) Notulen 13 en 20 juli 1790 (Iov. or 22). 
7) Alsv. 21 juni, 5 juli 1791. 
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Inderdaad voeren in 1790 en 1791 drie scbepen uit, bet eerste naar Surina
me, beide laatste bestemd resp. voor Essequebo en Demerary. Het eerste is 
mei 1792 op zijn bestemming aangekomen. De situatie vertoonde er in deze 
jaren hevige ups en downs. 1 Maart 1791 schreef de agent dat er door de ge
ringe aanvoer sedert tien jaar en sterfte onder de slaven groot gebrek aan 
zwarte werkkrachten was en de prijzen enorm waren gestegen; enige maan
den later evenwel had de slaafhandel "merkelijke" verandering ondergaan. 
Door toevoer uit de eilanden Sint-Vincent en Dominique 1) waren in korte 
tijd bij de 2000 koppen aangevoerd en de prijzen sterk gedaald, zodat ver
scbillende slavenschepen verplicht waren geweest naar de eilanden terug te 
gaan 2). Daarna was de markt weer wat beter geworden en in februari 1794 
werden over het algemeen, naar de agent berichtte, goede prijzen gemaakt; 
drie maanden later echter voIgt de mededeling dat de slavenhandel er ten 
enemale stilstond tengevolge van de oorlog met Frankrijk en vrijwel geen 
nieuwe slaven waren aangevoerd 3). Hij animeerde daarom een zending, die 
overigens reeds onderweg was en waarvoor de stad garantie had toegestaan 
voor een negotiatie van 250000 gulden "tot gaandehouding en voortzetting 
van de equipeering der schepen van gemelde Compagnie ter slavenhandel"4), 
een avontuurlijke reis, die niet minder dan 853 ligdagen kostte! 

In 1794 vernemen wij nog van een uitreding 5), maar de volgende jaren 
zwijgen de bronnen in alle talen: de energie der Compagnie geraakte uit
geput en de politieke omstandigheden waren uiterst ongunstig. De vrede 
van Amiens (maart 1802) gaf een kans: in augustus d.a.v. werd nog een 
slavenreis naar Surina{Ile ondernomen met - omineuze naam - het schip 
De Standvastigheid. En zo groot was het optimisme dat de directie aan 
de agent aIdaar schreef: "dat wij gaarne van meerder Iaten volgen" 6). 
Aan de kapitein werd bericht dat hij, nu Nederland met Frankrijk aan de 
oorlog tegen Engeland - die inmiddels was hervat - moest deelnemen, 
Noordamerikaanse papieren moest zien te krijgen om op die wijze te 
neutraliseren "dewijl die vlag nog al het meest wordt gerespecteert" 7). Ook 
in 1807 - het jaar der abolitie - moet dit schip nog daarheen zijn ge
zonden 8), maar toen was het uit. Aan de 75-jarige slavenhandel der Com
pagnie was, door in- zowel als uitwendige oorzaken, een einde gekomen. 

1) Hiermede is wei het Franse deel van S.-Domingo (Haiti) bedoeld. 
2) Ingekomen brieven Suriname 25 juli 1791 (Inv. nr 55). 
8) Alsvoren 18 febr. en 28 mei 1794. 
') Inv. nr 118 
6) Copieboek alsv. 1787-1805 (Inv. nr 102), i.d. 1 juli 1794. Over deze reis is 

verder niets bekend. 
8) Alsvoren, i.d. 16 juni 1802. 
7) Alsvoren, i.d. 29 juli 1803. - In Vlissingen was door een "voomaam comp

toir" in begin 1802 een schip naar de Kust geexpedieerd, voorzien van Engelse 
passen, om een armazoen slaven te mogen brengen en verkopen in kolonien, be
boord hebbende aan Nederland doch door de Engelsen bezet (Copieboek alsv. 
23 febr. 1802 (!nv. nr 102». 

8) Over deze reis hebben wij geen andere gegevens dan een bericht van de agent 
van 8 juni 1808 (Ingekomen brieven Suriname (Inv. nr 55» over de opbrengst van 
een armazoen van dit schip. 
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Tot zover in hoofdtrekken de uitwendige geschiedenis van de slavenhandel 
der Commercie Compagnie. Nu komt de behandeling van de inwendige 
geschiedenis van het bedrijf aan de orde. Maar voor wij hiertoe overgaan 
dient op ren punt van algemene aard nog te worden ingegaan. 

Bij de ruime en gedetailleerde behandeling, die thans de geschiedenis 
van Suriname ten deel valt 1), en bij de groeiende belangstelling in de 
opkomende vrije Afrikaanse staten voor de vraag, vanwaar in het Zwarte 
Werelddeel de voorvaderen der huidige Amerikaanse negers afkomstig 
waren, kan de geschiedenis der Middelburgsche Commercie Compagnie 
hiervoor een, zij het bescheiden, bijdrage leveren. Bescheiden omdat de 
ruim 27000 negers, door haar in Amerika gebracht, slechts een fractie zijn 
van de honderdduizenden 2), die dit lot hebben gedeeld. Maar het ge
sloten karakter van ons materiaal is misschien toch enigermate maatgevend. 
Wij geven daarom hier een overzicht van de cijfers over de vraag, uit welke 
delen van Afrika - met name Guinee of Angola 3) - de Compagnie haar 
slaven haalde, en waarheen in Amerika zij die bracht. 

Van de 108 slavenreizen die, af gedacht van de 5 mislukte of onvoldoende 
gedocumenteerde, tezamen 31095 slaven hebben vervoerd 4) - daarvan 
zijn 27344 levend in Amerika aangekomen - hadden 66 (61.2 %) Guinea 
ten doel, 29 (26.8 %) Angola, 2 (1.8 %) die beide streken, 11 (10.2 %) 
"Afrika", waarmede uiteraard hetzelfde bedoeld is (met vermoedelijk over
wicht van eerstgenoemde landstreek). 

De bestemming vertoont het volgende beeld: 

Suriname: 54 reizen met 13341 slaven. 
Essequebo: 3 reizen met 723 slaven. 
Demerary: 1 reis met 373 slaven. 
Berbice: 2 reizen met 585 slaven. 
Suriname-Essequebo: 4 reizen met 1055 slaven. 
Suriname-Essequebo-Demerary: 1 reis met 309 slaven. 

1) Zie dr. R. A. J. van Lier, Samenleving in een grensgebied. Een sociaal
historische studie van de maatschappij in Suriname (Diss. Leiden, 1949), p. 121 vlg. 

2) Hierover zijn de meest uiteenlopende en fantastische schattingen in de litera
tuur te vinden, terwijl het de vraag is of dit iiberhaupt te berekenen valt. 

3) Men bedenke dat onder Angola door de Guineevaarders na 1593 het land 
werd verstaan tussen evenaar en Congorivier (Fra08e Congo, vroeger en thans 
weer Gabon). Met Angola is eigenlijk bedoeld het land van de n'Gola, de heerser 
van het land N'Gola beneden de Cuanzarivier (ten z. van Sao Paulo de Luanda). 
Zie K. Ratelband, Reizen naar West-Afrika van Pieter van den Broecke, 1605-1614 
(Werken L. Ver. Lm, p. LVI, LX. 

4) Volledigheidshalve zij vermeld dat behalve deze door de Compagnie nog weI 
meer slaven zijn gekocht op reizen, die uitsluitend op Afrika doelden en wier hoofd
lading tanden, goud en roodhout was (zie by. reis van De Afrikaansche Galey 
1750/51 (Inv. nrs 204, 206); zij zijn op de Kust of elders in Afrika aan anderen 
doorverhandeld en hebben voor 008 doel geen belang. 

Wij willen echter niet nalaten de opdracht te vermelden in de instructie van een 
Guineevaarder uit 1750/52 (Inv. or 891), geen gelegenheid te laten passeren de 
slaven, die hij aan boord had, "af te zetten aan de Portugeezen, Engelsche of 
Fra08che natie om des te minder daarmeede belast te zijn". 
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Suriname-Demerary: 2 reizen met 575 slaven. 
Suriname-Berbice: I reis met 286 slaven. 
Essequebo-Demerary: 5 reizen met 1161 slaven. 
Essequebo-Demerary-Berbice: 1 reis met 293 slaven. 

Suriname-Curac;ao: 5 reizen met 1162 slaven. 
Suriname-Sint-Eustatius: 11 reizen met 2317 slaven. 

Curac;ao: 8 reizen met 2527 slaven. 
Sint-Eustatius: 6 reizen met 1814 slaven. 
Curac;ao-Sint-Eustatius: 1 reis met 338 slaven. 
Sint-Eustatius-Sint-Maarten: 2 reizen met 436 slaven 1). 

Amerika: 1 reis met 309 slaven. 

Bijna driekwart der reizen (73) had dus de Guyana's ten doel, waarheen 
18205, dus tweederde, der negers werden gebracht; naar de Antillen gingen 
17 reizen met 5125 negers, naar die beide streken 18 reizen en 4014 negers. 

Van belang is het ook de herkomst der slaven uit resp. Guinee en Angola 
na te gaan; alsmede hun verdeling over de Guyana's en de Antillen. 

Voor het eerste kan worden medegedeeld dat uit Guinee levend aankwa
men 14860 negerslaven, uit Angola 9412, uit die beide streken 481 en uit 
"Afrika" 2591. Guinea overweegt kennelijk, maar de juiste verhouding 
laat zich (door "Afrika") niet berekenen. 

Ten aanzien van de verdeling over de Guyana's en de Antillen komen 
wij tot de volgende cijfers: 

In Suriname enz. kwamen: 

uit Guinee: 45 schepen met 10245 slaven; 
uit Angola: 14 schepen met 4583 slaven; 
uit Guinee en Angola: 2 schepen met 481 slaven; 
uit "Afrika": 12 schepen met 2896 slaven. 

In de Antillen kwamen: 

uit Guinee: 5 schepen met 1225 slaven; 
uit Angola: 12 schepen met 3900 slaven. 

In Suriname en de Antillen kwamen: 

uit Guinee: 14 schepen met 2883 slaven; 
uit Angola: 2 schepen met 596 slaven. 

In "Amerika" kwamen: 
uit Guinee: 1 schip met 202 slaven; 
uit Angola: 1 schip met 333 slaven. 

1) Men bedenke dat deze, anders dan in Suriname, niet allen hier zijn gebleven 
maar, zoals wij boven zagen, voor een belangrijk deel naar elders zijn verkocht. 
ECON.-HIST. jAARBOEK XXVIII z 
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Wij zien dus dat naar de Guyana's vooral negers uit Guinee werden 
gebracht, zoals uit andere gegevens prof. Van Lier reeds opmerkte, naar 
de Antillen uit Angola 1). 

I. Van h u i s tot h u i s. 

Driehoeksreizen kan men de slavenreizen, om 't even van welke West
europese slavenstad ook uit ondemomen, noemen. Zo ook die der Middel
burgsche Commercie Compagnie. En evenals bij het Westeuropese handels
verkeer der late Middeleeuwen een "economische cirkelgang" werd gecon
stateerd 2), kan men hier van een economische driehoeksgang spreken: 
textielwaren, grotendeels Indische 3), snuisterijen e.a. werden van Europa 
naar West-Afrika vervoerd, waar zij werden geruild voor negerslaven; 
deze werden in Amerika omgezet in de produkten dier streken - suiker, 
koffie, cacao, tabak - en vervolgens in het punt van uitgang verder ver
handeld. Ret verhaal van het slavenhandelsbedrijfbestaat dus uit de volgende 
onderdelen: de uitrusting der schepen en hun reis naar de Kust of naar 
Angola - het verblijf aldaar en de inhandeling der slaven - de oversteek -
de verkoop der negers in de Guyana's en Antillen - de inkoop van de 
retourlading, ten slotte de thuisreis. 

Wij willen nu aan de hand van het uitvoerig ons hiervoor ten dienste 
staande materiaal deze verschillende fasen nader beschrijven. 

1. De voorbereiding van de reis. 

Zodra besloten was - aanvankelijk, zoals wij zagen, op contract, na 
1756 vrill. op eigen risico - een slavenreis te ondememen was de eerste 
daad daartoe een schip aan te wijzen en een bemanning aan te monsteren, 
vervolgens een cargazoen -lading of goederen voor het onderhoud van 
bemanning en aan te kopen slaven gedurende de reis, en waren, dienstig 
voor de verwerving daarvan - samen te stellen. 

a. De schepen. 

Een schip kon door de Compagnie worden gebouwd op eigen werf, maar 
daamaast werden er, vooral in de beginjaren, gekocht en een enkele maal 
ook weI gehuurd. De werf maakte dan ook van de aanvang af deel uit van 
haar bedrijf, evenals de bijbehorende lijnbaan 4). 

1) Op grond van het modeme bloedonderzoek is dr. A. van der Sar, The occuren
ce of carriers of abnormal haemoglobin S and C on Cura~o (diss. Groningen, 
1959), p. 54 vlg., tot de conc1usie gekomen (stelling lIn: De oorspronkelijke negro
ide bevolking van Cura9110 was afkomstig uit Ghana (= v.m. Goudkust). Dit is dus 
lijnrecht in strijd met onze cijfers; de waarde van die van dr. van der Sar kan ik, 
uiteraard, niet wegen. Zie overigens hetgeen hierv66r p. 17 n. 1 is opgemerkt. 

Naar wij vememen wordt thans bij de studie der Westindische negerdialekten 
aandacht geschonken aan analoga in de Afrikaanse. 

2) Dr. Z. W. Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw (diss. Utrecht, 1916) p. 109. 
3) Voor de uitvoer van Indische weefstoffen naar Nederland, zie K. Glamann, 

Dutch Asiatic trade 1620-1740 (1958) hfdst. VII. 
') Zie Unger, Archlef Commercie Compagnie, p. 5, p. 105 vlg. 
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Gaston Martin merkt in zijn bekend werk 1) op dat van aile reizen, die 
de oude zeevaart ondernam, de slavenreis de meest ingewikkelde was. 
Deze duurde lang, de aard van het bedrijf bracht tal van bijzondere voor
zieningen mede, de bemanning was talrijk met het oog op de gevaren, de 
meegenomen levensrniddelenvoorraad groter daar zij moest dienen voor 
honderden personen. Deze overwegingen hebben ook voor de Commercie 
Compagnie gegolden, maar evenrnin als in Nantes kan men in Middelburg 
enige poging constateren een "type negrier" te construeren "pour standar
diser la production" 2). 

Met uitzondering van het fiuitschip en de kat 3) hebben aile scheepstypen, 
die voor de gewone reizen der Compagnie werden gebruikt, ook voor de 
slaafvaart gediend 4): 19 fregatschepen, 8 snauwschepen, 1 hoekerschip, 
1 barkschip (zie aant. VIII). Met een uitzondering is de tonnage dezer 29 sche
pen bekend 5). Wanneer wij mogen aannemen dat 1 last=2 ton is, zien wij 
dat onze schepen kleiner waren dan die van Nantes: het grootste was hier de 
hoeker Brandenburg, die 127 3/5 Amerikaanse last en dus, als ook hierbij 
bovengenoemde verhouding mag worden aangenomen, 2551 /5 ton zou 
hebben belopen. Zij werd op den voet gevolgd door het fregat De Mri
kaansche Galey met 252 ton. Ret minimum voor deze scheepssoort bedroeg 
119 ton; 7 daarvan kwamen boven de 200 ton. Voor de snauwen was het 
minimum 96 3/4 6) - en daarmee het laagst voor de hele vloot -, het 
maximum 1942/5 ton; de bark had een tonnage van 1032/3 7). 

"Vanneer men echter zou denken dat het aantal der vervoerde slaven 
in verhouding stond tot de tonnage komt men bedrogen uit. Zowel schepen 

In 1760 werd daarnaast voor 12 maanden de werf der W.I.C. gehuurd (Notulen 
16 dec. 1760 (Inv. nr 20» en wederom in 1794 (i.d. 16 dec. (Inv. nr 23». In 1804, 
toen de scheepvaart der Compagnie ten einde liep, werd deze zelfs aangekocht 
(Notulen 5 jan. 1804 (Inv. nr 23» . 

1) L'ere des negriers, p. 27. 
2) A.w. p. 31. - Volgens Vrijman, Slavenhalers p. 89, was dit teLiverpool welhet 

geval; daar ontstond de beruchte "Brookes", het slavenpakhuis, uit afbeeldingen 
welbekend. Deze auteur deelt mede (p. 90) dat ook in Nederland schepen speciaal 
voor het slavenvervoer zijn gebouwd; zo De Koning Balthasar voor gebrs. Coy
mans. Zie ook n. 4 hierna. 

3) Ook de vier welke met "schip" tout court werden aangeduid; in hun naam
De Phoenix Galey, De Moscovische Galey e.a. (zie over het begrip galei aant. 
VIII p. 99) -lag echter merkwaardigerwijs een scheepstype. Eenjacht welks naam 
- De Postlooper - zijn funktie verraadt, komt hierbij niet in aanmerking; boven
dien dateert het uit 1807-1825, toen van slavenvaart geen sprake meer was. 

4) Van deze 29 schepen waren er 8, die niets anders dan slavenreizen hebben ge
maakt; of zij rnisschien speciaal als slavenschip zijn gebouwd is onbekend. 

6) Zie bijl. I kol. 2. - Bijna alle opgaven zijn ontleend aan de scheepsboeken. 
Enkele dank ik aan de berekeningen van de heer E. W. Petrejus, te Rotterdam 
(zie ook aant. VIII). 

6) In Nantes was dat 40-50 ton. Normaal was daar 120-250 ton, dus niet zo ver 
verwijderd van onze verhoudingen, althans na 1735; voordien was 1/6 der schepen 
van 300-350 ton (Martin, a.w. p. 28). 

1) Ter vergelijking : van de tien schepen van Coopstad en Rochussen te 
Rotterdam waren de minima en maxima resp. 58 en 150 last (Hudig, De scheep
vaart op West-Afrika en West-Indie in de achttiende eeuw (1927), p. 14). 
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van dezelfde inhoud vertonen ten aanzien hiervan grote afwijkingen, gelijk een
zelfde schip grote variatie in slavental op zijn verschillendereizen vertoont 1). 

Zoals in die tijden gebruikelijk was waren koopvaardijschepen van 
geschut voorzien, en bij de slavenschepen was daaraan groter behoefte 
zowel voor de zeerovers 2) als eventuele slavenopstand. Van enkele wordt 
dit niet vermeld, maar de meeste kapiteins hebben hiervan in hun journalen 
mededeling gedaan, en anders vindt men ze, of schoon ook niet altijd, in 
het scheepsboek, de foliant waarin de rekeningen en uitkomsten der ver
schillende reizen werden geboekt. Hun aantal is zeer afwisselend; verband 
met de inhoud - en oOk met het aantal koppen -lijkt in de lijn der 
verwachting te liggen, doch kan moeilijk in vergelijking worden gebracht, 
en was ook op meerdere reizen van eenzelfde schip niet eender. Zoals 
begrijpelijk liggen de cijfers bij de slavenschepen iets hoger 3). Kanonnen 
van verschillend gewicht - 2 of 3 ponden - en staartstukken worden 
genoemd ; het minimum bedroeg 6 kanonnen, het maximum 22-24. 

Tot slot een enkel woord over de leeftijd der schepen. In Nantes voeren zij 
zelden langer dan tien jaar en maakten zij niet meer dan zes reizen 4). Hier 
liggen deze cijfers anders. De gerniddelde leeftijd was 11 jaar, het minimum 4, 
het maximum niet minder dan 24, wat tweemaal is voorgekomen. Tot 10 jaar 
was de reisduur van vijf schepen, van 11-20 van achttien, van 21-24 van vijf 5). 

b. De bemanning. 

Voor de bemanning hebben wij drie bronnen: de scheepsboeken, de 
journalen, de monsterrollen. Lang niet altijd beschikken wij t.a.v. een reis 
over alle drie. En lang niet altijd zijn zij, zo zij weI aanwezig zijn, met 
elkaar volkomen in overeenstemming. De disharmonie van het scheepsboek 
met de monsterrol kan gemakkelijk worden verklaard door de gang van 
zaken zelf: genoteerde matrozen zijn nog al eens gedrost, na de voor twee 
maanden vooruit betaalde gage te hebben opgestreken. Ook moet rekening 
worden gehouden met de sterfte of desertie gedurende de reis, die soms, 
doch niet altijd, kon worden aangevuld 6). 

Even wisselend als de scheepsmaat en de geschutvoering was het getal 
der opvarenden. Dit was, om voor de hand liggende redenen, bij slaven
reizen wat groter dan bij koopvaardijreizen van hetzelfde schip: bij de 

1) Zie hiervoor bijl. I laatste kolom. 
2) Voor gewone piraterij zijn t.a.v. de slavenschepen der Compagnie weinig of 

geen voorbeelden (zie hierna p. 50 n. 3); door oorlogshandelingen gingen 1781 vlg. 
enkele dezer verloren (zie hierna p. 53 n. 1 al. I). 

3) Het verdient evenwel opmerking dat het schip De Vrijheid, dat in 1740/42 
naar de Caribische zee ging maar geen slavenreis maakte, 28 stukken voerde, 
meer dus dan het bij slavenreizen geconstateerde maximum. 

4) Martin, a.w. p. 32. Een conclusie als deze auteur (p. 33) trok: in tien jaar 
moest dus de aankoopsprijs geamortiseerd worden, gaat voor de Compagnie niet op. 

6) Deze cijfers zijn, uiteraard, grosso modo. Enkele schepen waren misschien 
gekocht, andere geraakten, met name in 1781 en vlg. jaren, door oorlogshandelingen 
aan hun einde, althans voor de Compagnie, m.n. het bovengenoemde van vier jaar! 

6) Een enkele maal constateerden wij zelfs disharmonie van de rol en van de 
klapper daarop! 
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li 
eerste waren de gevaren groter en was de dienst ongelijk zwaarder dan 
bij de laatste. Hun aantal liep tussen de 26 (op een der kleinste schepen) 
en 44 1), gemiddeld 36. Gerekend per ton, om een vergelijking met Nantes 
te kunnen maken, waren van 25 "slavenschepen" de cijfers: 1 op 3 1/2 
t. zes maal; 1 op 4 t. vijfmaal; 1 op 41/2 t. driemaal; 1 op 5 t. zesmaal; 
1 op 5 1/2 t. driemaal; op bijna 6 t. eenmaal; 1 op bijna 7 t. eenmaal, hetgeen 
de Nanteser resultaten niet ver ontloopt 2). 

De samenstelling der bemanning vertoont bij normale bezetting het 
volgende beeld (volgorde van de monsterroIlen): 

1. kapitein (enkele malen schipper genoemd). 
2. opperstuurman. 
3. onderstuurman (driemaal genoemd: tweede stuurman) 3). 
4. derde waak (zesmaal genoemd: derde stuurman) 4). 
5. oppermeester (eenmaal opperchirurgijn genoemd). 
6. ondermeester (eenmaal onderchirurgijn genoemd) 5). 
7. oppertimmerman (negenmaal aIleen timmerman genoemd) 6). 
8. ondertimmerman 7). 
9. bootsman 8). 

10. bootsmansmaat en zeilmaker 9). 
11. opperkuiper 10). 
12. onderkuiper 11). 
13. kok 12). 

14. korporaal (smid) 13). 

1) Zie bijl. I kol. 4. - Opgemerkt worde dat de monsterrol van de Prins Willem 
V 1757/58 (Inv. nr 987) er 47 noemt, maar 3 waren bij de afreis absent; het journaal 
(Inv. nr 984) geeft op 44 koppen. Voor de volgende reis vermeldt de rol (Inv. nr 
992) er 46, als het scheepsboek (!nv. nr 958), doch 2 gingen niet mee. 

2) Martin, a.w. p. 34: les navires, du port ordinaire de 150 a 200 tonneaux, 
ont un equipage de 30-50 hommes. - Over hun leeftijd hebben wij geen gegevens. 
Pere Rinchon, Trafic negrier, p. 151, stelt dat, behoudens uitzonderingen, deze 
beneden 35 jaar is. 

3) Driemaal bovendien konstabel (zie p. 22), eenmaal botteller. 
4) Driemaal bovendien konstabel (zie p. 22), viermaal botteller. - Bij een reis 

ontbreekt deze funktionaris; bij acht reizen komt een "tweede derde waak" voor, 
ook weI vierde stuurman genaamd. 

5) Op een reis ontbreekt deze funktionaris, op een andere waren er twee; een 
"tweede ondermeester" of "derde meester" komt vijfmaal voor. 

6) Negenmaal aIleen timmerman genoemd. Op ren reis waren er twee. 
7) Deze funktionaris ontbreekt op 19 reizen. 
8) Op ren reis ontbreekt deze funktionaris; 14 maal bovendien zeilmaker. 
9) Op vijf reizen ontbreekt deze funktionaris; tienmaal was hij alleen bootmans

maat. 
10) Op ren reis ontbreekt deze funktionaris; tot 1752 wordt hij alleen kuiper ge

noemd (bij ontstentenis van de onderkuiper, zie hieronder n. 12). Driemaal was 
hij tevens bottelier, tweemaal tevens botteliersmaat. 

11) Op 15 reizen ontbreekt deze funktionaris; op ren reis waren er twee. 
12) Op een reis ontbreekt deze funktionaris; op een andere waren er twee. 
13) De laatste qualificatie komt het eerst voor in een journaal van 1756/58 i.d. 

28 jan. 1757 (!nv. nr 1153). "Corporaal of smid" zegt een monsterrol van 1771/73 
(Inv. nr 1021); na 1773 wordt, met een enkele uitzondering, steeds van smid ge
sproken. - Op drie reizen ontbreekt deze funktionaris. 
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15. matrozen (varH:rend van 10-28) 1). 
16. oplopers (varierend van 1-8) 2). 
17. jongens (varierend van 1-8). 

De onder 1-4 genoemden waren de (opper)officieren 8), 7-14 de speci
alisten - ook weI de onderofficieren genoemd -, de drie laatsten de 
overige bemanning ("het volk"). Enkele anderen komen slechts sporadisch 
voor. Op een reis wordt, na de derde waak, een secretaris op de monsterrol 
genoemd 4), die na het overlijden van voornoemde diens taak overnam. 
De konstabel (= kanonnier), wiens funktie meestal door de tweede of 
derde stuurman werd waargenomen 5), komt tweemaal zelfstandig voor 6); 
van een konstabelsmaat 7) is eenmaal sprake. De bottelier, wien de zorg voor 
eten en drinken van bemanning en slaven was toevertrouwd 8), wordt 
driemaal genoemd; enkele malen wordt de funktie mede met name door 
anderen vervuld - door de tweede en vooral door de derde stuurman, 
ook weI door de kuiper 9) en eenmaal door de bootsman 10) - maar het 
is toch vreemd dat een zo noodzakelijke funktionaris 11) niet dan bij uit
zondering voor een "volledige betrekking" in aanmerking is gekomen. 
Ben botteliersmaat wordt, in combinatie met de kuiper, tweemaal vermeld. 
Ben ander onmisbaar lid der bemanning, de zeilmaker, komt slechts eenmaal 
zelfstandig voor; in den regel vervulde de boots man (14 maal) of diens 
maat (82 maal) diens funktie, een enkele maal zelfs een matroos 12) 13). 

Wat de herkomst der bemanning betreft, bijna tweederde kwam uit de 
Nederlanden, nl. 2142 der 3288 (65 %) waarvan deze bekend is; daarvan 
waren 1395 (42 %) uit Zeeland. Uit het buitenland kwamen er 1146 (35 %), 
vrnl. Skandinaviers (9 %), lieden uit N.W. Duitsland (7 %) en het Duitse 

1) Eenmaal matroos en zeilmaker. - Het minimum op een reis van deze en de 
beide volgende tezamen bedroeg 13, het maximum 38. 

2) Ook weI lichtmatroos of jongmatroos genoemd. 
3) Zij vormden de scheepsraad, door de kapitein te beleggen in aile voor

komende zaken van enig aanbelang. Ingeval van crinline1e zaken of in zaken, het 
gehe1e scheepsvolk betreifende, zou ook de bootsman daartoe behoren. Zie bijl. 
ill nr 3b art. 14, en, voor andere taak, hierna p. 71 n. 7 in fine. 

4) Ook op de Don Louis, die in 1724 een reis naar de Zuidzee ondernam, kwam 
deze funktionaris voor. Zie Inventaris, p. 37 op nr. 320. 6) Zie p. 21, n. 3,4. 

8) Van ren hunner slechts is een "constabelboek" 1758/1759 bewaard (Inv. 
nr 920). 7) Zie p. 24. 

8) Zij hielden van hun administratie een "consumptie"- of botteliersboek, 
eenmaal vitalieboek genoemd, op diverse wijzen opgezet, waarvan een tiental be
waard zijn (Inv. nrs 222, 290, 420, 465, 835 ("boddeliersboek van de verbruikte 
vitaalje"), 901, 908, 941, 1244, 1316). 

9) Zie p. 21 n. 3, 4 en 10. 10) Journaal 1768/70 (Inv. nr 1385). 
11) Oat deze daarom ,,3. l'ordinaire Ie mieux paye" was, zoals Martin, a.w. p. 41 

zegt, vindt in onze gegevens geen steun. 12) Zie p. 21 n. 8, 9 en hierboven n. I. 
13) De aalmoezenier, die de Franse wetgeving voorschreef, doch die door Martin 

(a.w. p. 40) in geen der 787 verklaringen van thuiskomst werd aangetroifen -
L. Vignols, La campagne negriere de la Perle (1755-1757) et sa reussite extra
ordinaire (Revue Hist., CLXIII, 1930, p. 71), vermeldde er ren - ontbreekt ook op 
onze slavenschepen ten enen male. Het lijkt naar analogie van art. 1 van de oudst
bekende instructie (zie bijl. III nr 3a art. I) aannemelijk dat de kapitein deze znrg 
op zich nam. 
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Oostzeegebied (6.5 %), meest matrozen, die veelal in Amsterdam werden 
aangemonsterd; uit andere landen tot uit Italle (52), Spanje en Portugal (12), 
en zelfs Smyrna (5), New-York (6) en Ceylon (3). 

Eerste persoon aan boord was, uiteraard, de kapitein. Uitstekend zijn 
de eisen, waaraan deze moest voldoen, uitgedrukt toen de heren bestuurders 
aan hun correspondent op Sint-Eustatius opdroegen om te zien naar een 
"cappabel capiteyn die een zeeman is en negotiant" 1). Ook zijn seconde, 
de opperstuurman, moest hieraan voldoen. Joumaal zowel als negotieboek 
(zie hierover aant. IX) werden door hen gehouden - het eerste uiteraard 
het meest door de kapitein 2) - , en samen moesten zij iedere avond de 
boekhouding controleren 3). Zij genoten, zoals wij nog zullen zien, de 
hoogste bezoldiging. Van een proef, waarvan Martin voor Nantes melding 
maakt "), vonden wij geen spoor, maar dat hun praktische kennis groter 
zal zijn geweest dan hun theoretische mag ook voor onze kapiteins weI 
worden aangenomen 5). Een instructie regelde hun pllchten 6) . 

Behalve een, naar verhouding, goed traktement genoot de kapitein 
emolumenten. Zo werd in 1750 een kapitein op een slavenschip benoemd 
" op ordinaire gagie" en conditie "dat wanneer om slaven gaat voor slavegeld 
zal genieten vier gulden van ider slaav, die levendig zal uytleveren" 7). 
In de winstdeling, die in 1736 - overigens niet voor een slavenschip
werd vastgesteld 8) had hij het hoogste aandeel, en eigen handel - het 
" gepermitteerde cargazoen" - was hem toe zekere hoogte toegestaan 9), 

1) Notulen 24 maart 1746 (Inv. nr 19). 
2) Van de 73 reizen, waarvan een journaal is bewaard, zijn er 70 gehouden door 

de kapitein - waarbij driemaal een tweede door de opperstuurman -, twee door 
de opperstuur, een door de derde waak. - In een der instructies (zie bijl. ill nr 3b 
art. 11) werd uit ervaring dat bij overlijden de boeken, schoon zoals die werden mee
gegeven wederom thuis komen, opgedragen hetjournaal iedere dag "afte stellen". 

3) Zie bijl. ill nr 3a art. 10. 4) A.w. p. 35. 
5) Opmerkelijk is het te constateren dat eenmaal een derdewaak een "Konst 

der stuurlieden" neerschreef in het door hem gehouden journaal (!nv. nr 187). 
6) Zie bijl. ill nr 3a-d. 
7) Notulen 15 aug. 1750 (!nv. nr 19). Ook de andere officieren genoten dit voor

deeltje. Het scheepsboek van het Middelburgs Weivaren (1752-1764) echter ver
meldt een siavengeid voor officieren van f. 7 1/5 per kop (!nv. nr 772 f. 157). 

8) Notulen 9 okt. 1736 (!nv. nr. 17). 
9) In de "conditie", waamaar de officieren en manschappen van een naar West

Indie in 1721 uitgereed schip "hun zullen hebben te gedragen" (!nv. nr 212, ge
drukt: Wisse, a.w., bijl. V) worden de cargazoenen, toegestaan aan kapitein en 
stuurlieden, niet genoemd; voor de chirurgijn en de opperofficieren op het dek be
droeg het £ 33-6-8, voor de onderofficieren £ 20 en voor de matrozen £ 10. 

Zij verbonden zich niet meer mee te nemen, "mits het niet mag bestaan in eenige 
natte waren, hetzij brandewijn of eenige contrabandewaren"; het teveel meege
nomene zou worden geconfiskeerd. Voor retouren mocht niet anders dan contanten 
worden meegenomen en geen koopmanschappen, op gelijke verbeurte. Overschrij
ding der grenzen gaf soms aanleiding tot klachten, waarover overigens weinig 
bekend is; men hield de vuile was vermoedelijk liever binnenshuis. Voor een 
amusant geval in 1732 - overigens geen siavenreis -, zie Wisse, a.w. p. 51-52, 
aan te vullen met deze passus uit de Secrete notulen van 3 april 1733 (!nv. nr 39): 
directeuren overwegen aan de regering te vragen het meenemen van cargazoenen 
door de kapiteinen te verbieden. 
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evenals, maar niet altijd (bv. als de reis ongunstig was geweest) 1), het 
"douceur van de presentslaven", de verkoop van enkele negers 2). Of ooze 
kapiteins, ook al verstonden zij hun metier, zoals Martin 3) voor Nantes 
suggereert, waren "sur la route qui mene a l'opulence" kunnen wij niet 
uitmaken. Opgemerkt worde slechts dat dit buitenkansje - en zeker in 
de tweede helft, toen de sIavenprijzen sterk opliepen - minstens de waarde 
van een jaar gage bedroeg. 

De waarde en de onderlinge verhouding der bemanning komt duidelijk 
uit in de staat hunner beloning per maand, opgemaakt uit de monster 
(soldij) rollen van een reis van ieder der 29 schepen. Ben steekproef dus. 
Als voorbeeld namen wij hier de rol van Het Hof van Zeeland 4), het eerste 
schip dat, in 1732, een slavenreis voor de Compagnie ondernam; in de 
tweede kolom de gage, betaald aan dezelfde funktionarissen op een reis 
naar de Caribische zee het jaar tevoren 5): 

kapitein f.60 f.60 
opperstuurman f.36 f.36 
tweede stuurman f.30 f. 30 
derde stuurman f. 20 f. 24 (tevens konstabel) 
opperchirurgijn f. 36 f.36 
onderchirurgijn f.20 f. 16 
oppertimmerman f.36 f. 36 
ondertimmerman f.20 f. 18 
bootsman en zeil- f. 22 bootsman 
maker f.24 f. 15 zeilmaker 
bottelier f.20 f.20 
kok f.20 f. 20 
konstabelsmaat 6) f. 15 f. 15 
kuiper en botte-
liersmaat 7) f.22 f. 15 
bootsmansmaat f. 15 f. 15 

1) Zie bijl. ill or 9. 
2) Dat hierbij misbruiken voorkwamen blijkt uit een brief van directeuren aan 

de agent in Suriname van 27 mei 1784: de ervaring leert dat sommige officieren 
zich niet houden aan hun verplichting geen cargazoenen voor eigen rekening mee 
te nemen, doch integendeel niet aileen olifantstanden, maar ook slaven voor eigen 
rekening verhandelen en in Amerika verkopen (!nv. or 101 i.d.). De documentatie 
over deze kwestie is overigens gebrekkig en duister. Vit 1775/77 dateert, n.a.v. een 
gans andere kwestie - verboden handel met de onvertolde schepen der Portu
gezen - een dossier dat ons weinig bruikbaars brengt (in lov. or 1571). 

3) L'ere des negriers, p. 37. - Pere Rinchon (a.w. p. 134) weet zelfs te vertellen 
dat men mag aannemen dat een slavenschip-officier, goed zeeman en goed koop
man, indien hij ontsnapte aan schipbreuk, aan zeerovers, aan scheurbuik en koort
sen en indien hij niet werd vermoord door de slaven, rijk werd na 20 jaar en 10 reizen! 

') lov. or 576. 
5) lov. or 571. 
6) ZoaIs wij boven (p. 22) zagen een zelfstandig weinig voorkomende funktionaris. 
7) De normale bezetting was, zoals wij zagen (hierv66r p. 21 n. 10), sinds 1752 

een opper- en een onderkuiper, met een gage van resp. f. 20 en f. 13 a f. 17. 
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matrozen 
oplopers (jongmaats) 
jongens 

f. 12 
f.9-11 
f.8 

f . 10,12 
f.l0. 
f. 7 st. 13 

De korporaal (smid), overigens een normale verschijning, ontbreekt op 
deze rol; zijn gage schommelde v66r 1760 tussen f. 14 en f. 20. Van de op 
andere reizen, spaarzaam overigens, voorkomende constabel en de botteliers
maat bedroeg die resp. f. 20 en f. 15, voor de vierde waak f. 18. 

De reeds meermalen genoemde beschrijver van de slavenhandel van 
Nantes heeft voor deze stad een opmerkelijk verschil menen te mogen 
constateren tussen de beloning van de bemanning van slaven- en gewone 
handelsschepen 1), en gezien het ongelijk zwaarder en gevaarlijker werk 
van de eersten - de verzorging en intoomhouding der zwarte lading, zoals 
nog zal blijken niet zonder zekere risico's 2) -lijkt dit aannemelijk. Voor 
het Compagnies bedrijf echter blijkt hiervan weinig of niets. Bovenstaande 
staat geeft daartoe geen aanleiding, en ook de latere opgaven tonen geen 
aanmerkelijke verschillen 3). 

Het boven weergegeven schema vertoonde tot in de jaren '60 weinig 
of geen verandering, en verschillen t.a.v. eenzelfde funktie kunnen door 
meerder of minder bekwaamheid of leeftijd der funktionarissen zijn ver
oorzaakt. Maar sinds 1770 is een stijging der lonen, althans voor een deel 
der bemanning, te constateren. Deze gold nl. niet t.a.v. de etat-major: 
kapitein, stuurlieden en oppermeester, wier bezoldiging, mirabile dictu, 
tot de laatste reis toe op het peil van 1732 is gebleven. De kapiteins hebben 
zich vermoedelijk wei gered door hun bijverdiensten 4), maar de anderen, 
met name de chirurgijns? Eerst in 1791/93, de voorlaatste reis, werd de 
gage met twee gulden verhoogd tot f. 38! 

Een ander beeld vertonen de leidende specialisten. De oppertimmerman 
bleef tot 1786 op f. 36 staan en kreeg er toen twee bij 5); de opperkuiper, 
aanvankelijk met f. 20 betaald, zag zich na 1760 met f. 22, 24, 26 gehonoreerd. 
Ook de bootsman. in de eerste decennia op f. 24 gesteld, genoot na voor
noemdjaar f. 23-26. Voor de kok (f. 20) zette de stijging reeds in 1756/57 in (f. 
22), maar hoger dan f. 22 is hij niet gekomen, behalve bij de reeds genoemde 
reis van 1779/81 (f. 27). Grillig was de gang van zaken t.a.v. de korporaal 
(smid). Beginnende met f. 14 of f. 15, kwam deze funktionaris in 1752/54 
op f. 19 off. 20, om in 1756/58 weer op f. 17 te zakken; sinds 1761/63 was 
diens gage afwisselend f. 20, 22, 23 en 24. Wonderlijk was het verloop t.a.v. 
de matrozen. Tot 1756 beliep hun loon f. 12-14; het verloop van de lijn was 
na 1761/63 zeer uiteenlopend: f. 14-17, 18-22, 12-16, 14-16, 13-17, 12-15, 
14-18, 13-15, 15-18, 18-20 -22, 14-19, 13-16, 14-16. Aan hen ging, al was 

1) Martin, a.w. p. 44. 
2) Over de risico's bij slavenopstanden, zie hierna p. 57 vlg. 
3) Slechts de opperkuiper en, aanvankelijk, de korporaal (smid) vormden hierop 

tot zekere hoogte een uitzondering. 
') Zie boven p. 23, 24. 
5) Op de reis van de Haast U Langzaam 1779/81 werd zelfs f. 40 betaald. Alle 

lonen lagen op deze reis vrij ver boven de voor en na gebruikelijke. 
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het bedrag niet zo star als bij de bovengenoemden, de loonstijging vrijwel 
voorbij. lets gunstiger was de gang van zaken voor de oplopers. Begonnen 
met f. 9-11, vertoont het beloop reeds spoedig enige stijging, om in 1752/54 
op f. 8 te vallen; sinds 1756 is het loon weer f. 9-11, in 1777/79 slechts f. 8, 
om nadien tussen f. 12 en 14 te liggen. De gage van de jongens schommelde 
tussen f. 3 of "voor de kost" tot f. 10; de lijst vertoont wonderlijke ups 
en downs, die moeilijk te verklaren zijn. 

Veel bijverdiensten behalve het "gepermitteerd cargazoen" zullen deze 
leden der bemanning niet hebben gehad. In 1736 werd een verdeling van 
de 72 porties van de 10 % der winst, die aan het personeel zou worden 
uitgedeeld, vastgesteld 1), verschillend voor reizen naar West-Indie en 
Mrika 2). Of dit van blijvende aard is geweest is niet gebleken. Opgemerkt 
worde nog dat allen, zonder onderscheid, bij aanmonstering twee maanden 
gage "op de hand" kregen 3). 

Wij spraken reeds van de gevaren, waaraan de bemanning der slaven
schepen bloot stond. Hoewel niet talrijk, kwamen slavenopstanden ook 
hier voor, en ook hier kostten zij levens van bemanning en negers 4). Leer
zaam zijn hierom de sterftecijfers. Van 32 slavenschepen - van de 29 
ieder een, en bovendien van drie de eerste en laatste reis - hebben wij uit 
de monsterrol het aantal der doden nagegaan, een steekproef dus, maar die 
voldoende betrouwbaar lijkt. Driemaal verloor slechts een lid der bemanning 
- zoals wij zagen bedroeg deze 25-44 koppen - het leven; het hoogste 
aantal was 15. De percentages liepen van 2.5 tot 40; het totaal dezer 32 
schepen was 1121 koppen, waarvan 171 stierven, d. W.z. 17.9 procent, dus 
hoger, zoals wij zullen zien, dan het gemiddelde der slaven. Zij steken 
overigens gunstig af bij hetgeen Martin 5) voor Nantes constateert; de 
normale sterfte bedroeg volgens hem zelden minder dan een vijfde 6). 
Katastrofale verliezen - 28 op 45, 25 op 48, 31 op 39 - als daar kwamen 
bij ons niet v~~r. Toch moeten, om twee voorbeelden te noemen, De Afri
kaansche Galey (1740/42), die een vierde van haar equipage verloor, en 
daaronder zowel kapitein, opperstuurman en onderstuurman 7), en De 

1) Notulen 9 okt. 1736 (lnv. nr 17). 
2) Het 1/72 bedroeg voor de kapitein resp. 24 en 30, voor de opperstuurman 

8 en 9, voor de onderstuurman 6 en 6 (in laatste geval tevens konstabel), voor de 
derde waak 4 en 6 (in laatste geval tevens bottelier), voor de oppermeester (chirur
gijn) 8 en 9, timmerman 4 en 4, timmermansmaat 1 en 0, bootsman 2 en 2, boots
mansmaat 1 en 1, bottelier 2 en 0, kuiper en botteliersmaat 1 en 1, kok 2 en 2, 
konstabel 2 en 0, korporaal ° en 2, konstabelsmaat 1 en 0, secretaris en 3e waak 
4enO. 

3) Zie de monsterrollen en soldijboeken. 
4) "Ce terrible consommateur d'hommes" noemt Rinchon (a.w. p. 151) niet ten 

onrechte de slavenvaart . En hij had daarbij geenszins voorall'ebano vivo op het 
~Og. Ook een Deens auteur, S. Norregard, Slave op f0ret pa "Patientia" 1753 
(Arbog 1950 Handels- og S0fartsmuseet pa Kronborg, p. 23 vlg.) noemt slaven
vaarten "de farligste naeringsgrene, der har eksisteret". 

5) L'ere des negriers p. 43. 
8) Scelle stelt het sterftecijfer zelfs op gemiddeld een vierde. 
7) Zwaarder waren de verliezen die de vloot der Rotterdamse firma Coopstad 

en Rochussen (1754-1776) leed: eenmaal kwam een schip in Paramaribo aan met 
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Nieuwe Hoop (1783/85), die 12 van de 21 matrozen zag verdwijnen - er 
droste bovendien nog een - deerlijk onthand zijn geweest 1). 

De overledenen, wier naam in margine der journalen, vergezeld van 
de emblemen des doods, werd aangetekend, vonden een zeemansgraf. 
Het, meestal schamel 2), overschot van hun bezittingen werd v66r de mast 
verkocht; de opbrengst werd bij terugkeer in het vaderland aan de be
trekkingen afgedragen. In de monsterrol werd aantekening gehouden van 
de opbrengst; een enkele maal is van een afzonderlijk gehouden "vendue
boek" sprake 3). 

c. De samenstelling van het cargazoen. 

Zoals wij boven (p. 18) reeds opmerkten was de lading op de uitreis 
tweeledig: levensmiddelen voor bemanning en (later) de slaven, daarnaast 
goederen om die in Afrika tegen slaven te ruilen, het cargazoen, in een der 
cargaboeken "uytgevoerde carga" en "cappitaele" genoemd 4). De voor
naamste bron voor de laatste zijn deze cargaboeken, door kapitein of 
stuurman - vermoedelijk door de laatste het meest - gehouden. Om
trent het eerste deel der lading lichten ons de consumptieboeken in. Tien 
zijn er voor slavenreizen bewaard 6), die aIle op een verschillende manier 
zijn gehouden maar vrijwel aIle dezelfde waren vermelden: brood, gort, 
erwten in soorten, bonen, rundvlees, spek, stokvis, zoutevis, zoete olie, 
azijn, lijnolie, raapolie, zout, jenever voor "het volk" zowel als voor de 
slaven 6). Ook onderweg werd nog weI eens wat aangekocht waarvoor, 
blijkens de afrekeningen in de scheepsboeken, de gezagvoerders enig geld 
meekregen. Ook bracht de visvangst onderweg weI eens enige afwisseling 
in het menu 7). De grootste moeilijkheid leverde het water op, aan spoedig 
bederf onderhevig als dit nu eenmaal was. Ter Kuste kon men zich nog 

zijn vierde kapitein, terwijl meer dan de helft der bemanning was gestorven; een 
andermaal kwam de lei ding bij de jongste derde waak. Zie Rudig, a.w., p. 46-48. 
Zo erg als in Nantes, waar eenmaal een schip werd beroofd van aIle officieren 
(Martin, a.w., p. 43), was het hier toch niet. 

1) Op de reis van Ret Vergenoegen (1793/97), die niet verder dan Paramaribo 
kwam, verloren 12 van de 39 opvarenden het leven. 

2) De opmerking van Vrijman, a.w. p. 93, dat de dood van een matroos voor de 
rederij minder erg was dan die van een slaaf daar deze nog een voordeel kon op
leveren wanneer geen nabestaanden kwamen opdagen om zijn verdiende gage op te 
vorderen, is even dom als minderwaardig. 

3) Inv. or 1158. 
') Inv. or 1413. 5) Zie hierv66r p. 22 n. 8. 
6) Bewaard is ook nog een victualielijst van een reis, die zich los achterin het 

joumaal van De Afrikaansche Galey (Inv. nr 187) bevindt en waarvan Wisse, 
a.w. p. 61-62, een overzicht geeft [met deze "bok": 22 kippen (it 18t kg), stok
visch; lees: 22 kipper (it 18t kg) stokvischl, waarbij ook nog een aantal andere 
artikelen (o.a. boter, bier, kaas, suiker en diverse specerijen en kruiden) worden 
genoemd. 

Of ook hier, zoals Martin, a.w. p. 54, voor Nantes zegt voor de officieren fijnere 
kost werd geschaft hebben wij niet kunnen constateren, maar de vermelding: 
"voor agterop" (de kajuit) doet zulks wei vermoeden. 

7) Zo yond Wisse, a.w. p. 51 (overigens geen slavenreis), dat eenmaal "drei 
achtres [= achtereenvolgendej dagen" schildpad werd gegeten. 
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weI redelijk daarvan voorzien; geregeld vermelden de journalen dat de 
boot naar de wal ging, behalve om brandhout, om water. Bij roil tegen 
jenever waren de verhoudingen dan ook zo dat water boven vuurwater 
werd gesteld 1). Maar op de vaak langdurige heenreis en tijdens de over
steek - bij welke het aantal monden door de slavenlading vele malen 
verveelvoudigd was - moet de toestand vaak nijpend zijn geweest. 

Wat de voorziening betreft met artikelen, die voor de verwerving van 
slaven bruikbaar waren, de leiding der Compagnie verkreeg hierover in 
de loop der tijden uiteraard een toenemende deskundigheid. Haar agenten 
en correspondenten, en soms ook de gezagvoerders 2), gaven haar waarde
volle aanwijzingen, ook inzake de marktsituatie 3). 

De lijsten der goederen, ingeladen om ter Kuste in negers te worden 
omgezet of aan de negerkoningen en anderen present te worden gedaan, 
vertonen een welhaast klassiek beeld. Of men nu het "formulier van een 
carguasoen" der W.I.c. van 1645 opslaat 4), Savary's Parfait negociant 
van 30 jaar later 5), Mellier's Memoire sur la traite of een cargalijst uit 
Nantes 6), het "tarif du prix des marchandises d'Europe, necessaires pour 
la cote d'Mrique" (met de leerzame lijsten der "prix qu'elles coutent en 
France" en der "prix qu'eIles valent it la Cote" 7) uit het begin der 18e 
eeuw, dan weI onze cargaboeken en bovengenoemde bijkomende gegevens -
zij vertonen vrijwel aIle hetzelfde beeld, en aIleen de aard der samenstel
ling wisselt van schip tot schip en van reis tot reis. Ook weI van tijd tot 
tijd, althans wat de kwaliteit, niet de 800rt der waren betreft; ook hadden 
niet aIle negers dezelfde behoeften noch dezelfde smaak 8). 

1) Vrijman, a.w. p. 58-59. - Over de watervoorziening van bemanning en slaven 
vindt men belangrijke mededelingen bij dr. M. A van Andel, Geneeskunde en hy
giene op de slavenschepen in den Compagnietijd (Ned. Tijdschrift voor Geneeskun
de, jg. 75 (1931) p. 632). Het waterrantsoen der slaven bestond uit 3 it 4 mutsjes 
(1 mutsje = 1.5 dl) na de beide maaltijden, "met alsulcken discretie nochtans dat 
tusschen tijden aen een enkel persoon tot verquickinge weI een toogh water magh 
gegeven werden". Volgens Schr. klopt deze hoeveelheid van ruim 1 L per dag 
vrijwel met de berekening, dat per slaafper drie maanden een aam (ongeveer 150 L) 
water beschikbaar moest zijn. 

2) Zie bv. de lijst der goederen, die een gezagvoerder van een compagniesschip 
aan de Heren aanprees (bijl. ill nr 8). 

3) Zie de ingekomen brieven, passim. - Opmerkenswaard is de vermaning van 
de correspondent in Elmina d.d. 14 aug. 1752 (Inv. nr 60) : "maar, mijne heeren, 
de goederen moeten van beeter sortement zijn, anders zal het seer difficieel weesen 
voor de capiteins Uw Ed. genoegen in hunne verrigtinge te geven". Ook dit: de 
directeur-generaal ter Kuste schreef 13 jan. 1761 (ibidem) een uitvoerige klacht 
over het slechte gedrag van een kapitein die water in zijn dranken had gedaan en 
vaten buskruit lichter had gemaakt toen hij vemam dat deze "getrokken waren". 
Hij had hem dan ook laten arresteren. 

4) K. Ratelband, Vijf dagregisters van het kasteel Sao Jorge da Mina (Elmina) 
aan de Goudkust (1645-1648) (Werken L. Ver. LV) p. 388. - Ook Dirck Ruiters, 
Toortse der zeevaert (Werken L.Ver. V) pp. 55, 88, geeft voor de Portugezen anna 
1623 hetzelfde beeld. 

6) Martin, a.w. p. 46. 
6) Aw. p. 47. 
7) Aw. p. 48-52. 8) A.w. p. 47 (naar Savary), p. 52. 



GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLA VENHANDEL 29 

Ret zou een aantrekkelijke gedachte zijn als voorbeeld een cargaboek 
onverkort uit te geven, maar afgedacht van andere overwegingen, zij bleken 
zozeer in details te verschillen dat het niet weI doenlijk was een bevredigende 
keuze te maken. Nog aantrekkelijker misschien optellingen te maken aan 
de hand van deze boeken, waaruit men een inzicht zou kunnen winnen 
omtrent de relatieve betekenis, die elk dezer ruilgoederen over de gehele 
periode heeft ingenomen. De gelegenheid daartoe heeft ons echter ontbro
ken, en node moeten wij volstaan met het resume van het eerste cargaboek, 
dat hiervoor in aanmerking komt - dat van De Grenadier, die in juni 
1741 ten slaafvaart uitvoer - en steekproeven La.v. de meest opvallende 
artikelen bij de andere. Ret carga voornoemd zag er, in de volgorde van 
het boek 1), aldus uit: 
600 ps 2) geweer met koper; 60 ps dito met koperen biezen; 13 koppel 
pistolen met koper; 11 dito met ijzer; 150 ps soldatengeweer met koper; 
101 ps geweer met ijzer; 61 ps boccaniers 3); 2 ps grote donderbussen, 
koper; 6 ps dito, ijzer; 4 ps kleine donderbussen; 24 vergulde houwers 4); 
6 koperen trompetten; 200 ps platillies 5); 91 ps perpetuanen 6); 3 ps azuur 
saayen 7); 600 dozijn balleine messen; 600 dozijn vrouwen slangenmessen; 
500 lib. grote witte dominez 8); 800 lib. kleine dito; 172 lib. blauwe dito; 
600 lib. groene dito; 25 lib. kleine blauwe dito; 40 lib. grote dito; 116 klein 
blauw agry 9); 76 lib. blauwe koralen; 36 lib. blauw margriet 10); 31 dozijn 
granaties; 12 dozijn kakstoelbellen; 700 lib. koperen arrnringen 11); 984 

1) Inv. nr 439. - Wisse, a.w. p. 55, geeft een cargo, dat in De Afrikaansche 
Galey - waarvan overigens in 1740 geen cargaboek is bewaard - zou zijn ver
scheept. Daar hij, zijn gewoonte getrouw, ook hier zijn bron niet precies opgeeft is 
verificatie onmogelijk. Bovendien geeft hij weI waren op - met enkele hinderlijke 
fouten: toba's voor toback, boesies (zie hierna aant. X) = kaarsen - maar geen 
hoeveelheden, wat van even groot belang is, en geen of onvoldoende verklaring. 

2) = Pies (pieces), stuks. 
3) Een der vele soorten geweer. 
Ik ontleen de verklaring, met name van de onderscheidene Indische textilia, 

grotendeels aan de glossaria in Stapels uitgave van Van Dam, Beschrijvinge der 
O.I.C. (R.G.P., grote serie, nrs 63, 68, 74, 83, 86), de beide delen Tresoor van land
en zeereizen, beredeneerd register op de Werken der Linschoten Vereeniging 
(1939 en 1957), en de lijst der handelsartikelen in Ratelbands Vijf dagregisters 
(Werken L.Ver. LV) p. XCVII vlg. Zie ook Rinchon, Le trafic negrier, p. 100-101 
(waar opgave van maten). Een deel dank ik aan de hulp van prof. dr. T. S. Jansma 
en zijn assistent. 

4) Kort en breed zwaard. Ratelband, a.w. p. CI, noemt voor de 17e eeuw houw
messen, in Amersfoort gefabriceerd. 

5) Plattieljes of betieljes (Port.: beatilha), ook weI platiellas genoemd = fijn 
linnen. 

6) Fijne, dicht geweven serge, in diverse kleuren, geweven in Engeland, later in 
Frankrijk. 

7) Wollen stof, produkt der Leidse industrie. 
8) Kralen in diverse kleuren; zie hiervoor Ratelband, a.w. p. CIII. Een ander 

cargaboek (Inv. nr 476 (1742» spreekt van "domine coraal". 
9) Vermoedelijk kralen. 
10) Kralen der Margritteneilanden. 
11) Deze, manillas genoemd, produkt der Zuidnederlandse en Duitse messing

industrie, werden reeds in de 16e eeuw in groten getale van Antwerpen naar Afrika 
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lib. cauris 1); 24 dozijn sloten or 6; 20 dito or 4; 30 dozijn spiegels or 6; 
40 dozijn kasspiegels; 200 ps slaaplakens; 330 ps dubbele dito; 61 ps rode 
sitsen; 19 ps wit katoen; 31 ps lhemenias 2); 51 ps carridaris 3); 4 ps Leidse 
saaien; 1 ps gestreept grein 4); 31 ps Pattenantze sitsen 5); 50 dubbele 
toornkleden 6); 2 dito monsters; 51 enkele dito; 12 paar Napelse mans zijden 
kousen; 13 ps nicannesen 7); 13 ps blauwe roemals 8); 13 ps blauwe Gui
nees 9); 41 psrode corroots 10); 61 ps "ruytjeschitze"; 9 ps "broulislamby" 11); 
12 ps rode Oostindische sitsen; 5 ps seersuckers 12); 10 ps atchibannees 13); 
2 ps gryzetten 14); 3 ps grof callemink 15); 6 ps Oostindische neusdoeken; 
1 dozijn basta neusdoeken; 4 ps fotassen 16); 19 dozijn neusdoeken met 
rood; 7 ps boelangs 17); 8 katoenen mutsen; 48 paar wollen vrouwenkousen; 
3 dozijn zijden neusdoeken; 12 ps wollen mutsen; 13 ps breed zijden lint; 

gevoerd; zie J. Strieder, Aus Antwerpener Notariatsarchiven (1930), p. XXXII, 
XXXIV, xxxv. - De notulen van 18 mei en 1 aug. 1742 (Inv. nr 18) verme1den 
aankoop ervan te Amsterdam. 

1) Zie aant. X. 
2) Meestal: lamenias = doeken van Europees maaksel, blauw met kleine witte 

sterretjes. 
3) "Caridares of gaere gestriepte", zegt cargaboek Inv. nr 476 (1742). 
4) Weefsel van geiten- en kameelliaar, produkt der Leidse industrie. 
6) Vermoedelijk van Patna, in de stukken meestal voorkomend als Pat(t)ena, 

aan de middenloop van de Ganges, hoewel meer door export van opium en salpeter 
dan door die van weefsels bekend; ook staat Bengalen niet als bakermat van sitsen 
bekend (vr. med. van mevr. M. A. P. Meilink-Roelofsz). 

6) "Torenkleed (verouderd), blijkbaar naam voor zekere katoenen stof" (Woor
denboek Ned. Taal XVII kol. 1512). Blijkens een te Amsterdam in 1744 opgesteld 
aanplakbiljet (W. J. Smit, De katoendrukkerijen in Nederland tot 1813 (diss. 
Rotterdam, 1928) bijlage XXIII), tweekleurig. 

7) = Niquenias, blauw en wit gestreepte katoenen doeken uit Coromandel. 
8) Kleine doeken, veelal als zak- of handdoek gebruikt. 
9) Of genezen. Vermoedelijk genoemd naar de bestemming. Waren volgens 

Rinchon, a. w. p. 101, wit en blauw gestreept en werden veel in Frankrijk nagemaakt. 
Ben vierde van het textie1cargo van een reis uit 1769 (Inv. nr 524) bestond uit deze 
stof. 

10) Ook weI Guinees lijnwaad genoemd (zie n. 9). Geruit. Werden reeds door 
de Portugezen via Europa naar Afrika gevoerd (G1amann, a.w. p. 133). - In 
1667 werden door de W.I.C. "negroc1eederen" gekocht op een veiling der O.I.e. 
(Notulen W.I.C. Kamer Zeeland 24 nov. 1667 (Jov. nr 29». 

11) Braulis = braules, gekleurd lijnwaad uit Guzeratte. 
12) "Etoffes des lodes de soie et coton, rayees de soie et travaillees a peu pres 

comme la mousseline", afkomstig van Bengalen (Savary des Brulons, Dictionnaire 
universel de commerce, nouvelle ed. (1759-1765) IV kol. 729. 

13) De verklaring hiervan is moeilijk. De woordenboeken kennen het in deze 
schrijfwijze niet; weI: alibanees = zeker soort katoenen Coromandelse doeken. 

14) "Petite etoffe legere, ordinairement melee de soie, de laine, de til, de poil ou 
de cotton, et quelquefois toute de laine, que les personnes de mediocre condition, 
qu'on nomme a Paris par plaisanterie des Grisettes, ont commence a porter"; 
oorspronkelijk grijs van kleur, doch later ook van andere (Savary des Brulons, 
a.w. III kol. 234). Ben ander cargaboek spreekt van Franse grisette. 

16) Stof van wol en kameelliaar. 
16) Lendendoeken. 
17) Hoofddoeken. 
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41 rolletjes gingans 1); 13 ps Arabische ginggans; 5 ps "rode teerlinge boek
ties" 2); 3 ps Silezisch schoklinnen 3); 3 ps Arabisch linnen; 400 lib. blaar
tabak; 50 lib. gesponnen tabak; 22 gros korte pijpen; 6 gros lange pijpen; 
19 ps groene wollen dekens; 6 ps kloosterlinnen; 10 ps rood Arabisch 
linnen; 24 kapspiegels met portretten; 24 grote spiegels met koperen lijsten; 
24 dito met geschilderd en "geammaliert"; 48 pak vishaken; 200 mas dito; 
200 mas witte visogen 4); 200 mas wit kristalkoraal; 304 lib. wit element 5); 
200 mas bruin koraal; 298 aarden kannen; 20 tinnen kommen; 2000 vuur
stenen; 2 grote stilders met ijzeren pillons 6); 1/3 riem grauw papier; 400 
staven of 8684 Zweeds voyagie-ijzer; 175 lib. koperen ketels; 1054 lib. 
koperen bekkens; 202 lib. koperen nepten 7); 84 vaatjes van 18 lib. inlands 
roet 8); 20044 lib. buskruit; 350 kelders moutbrandewijn; 6 kelders van 
15 stoopfiessen jenever; 125 hele ankers moutbrandewijn; 10 halve ankers 
dito 9). 

De totale waarde bedroeg £ 4169-2-9. Ret overgrote deel ervan werd 
omgezet in slaven 10) ; een zeer geringe hoeveelheid werd geruild voor tanden, 
een even geringe hoeveelheid werd omgezet in stofgoud of ter Kuste ter 
vergoeding van diensten afgevoerd. Enkele artikelen werden "wederom 
thuys gebracht", o.a. de helft der bovengenoemde arrnringen, en ook
uiteraard! - de wollen vrouwenkousen en de wollen mutsen. De tabak en 
de pijpen werden "voor de slaven gebruyckt", de vuurstenen "verbruykt" 
in eigen dienst. 

In een opzicht is deze enumeratie echter minder geslaagd: zoals Martin 11) 
t .a.v. die van Savary opmerkte, geeft zij geen juiste indruk van de relatieve 
betekenis der verschillende waren. Wij haasten ons echter er bij te voegen 
dat zij, wanneer men de getallen nagaat, ook van de verhoudingen geen 
juiste indruk geeft; merkwaardigerwijze was het waarde-aandeel der textilia, 
zoals wij nog zullen zien 12), op deze reis ver beneden het normale. 

Behalve bovengenoemde leverde een doorsnede van een 20-tal carga
boeken - wij maken geen aanspraak op volledigheid - nog de volgende 
artikelen 13) op: 

1) Gingan = eenvoudige katoenen doeken uit Bengalen. 
2) Teerling (= pak) is hier enigszins vreemd. "Boekties" (weefsels) kwamen uit 

Raarlem. 
3) Zie het artikel van dr. Ells. Zimmermann, Der schlesische Gam- und Leinen

handel mit Holland im 16. und 17. Jahrhundert (E.H.J. XXVI), p. 193 vlg., en de 
aanvulling xxvn, p. 154 vlg. 

4) Als kralen. 
6) In den regel vierkleurig glas, dat geacht wordt de vier elementen voor te stellen. 
6) Ook stillarts genoemd. Stille = heymellcke, latrina (ons stilletje), zegt Kiliaen. 
7) Of nepetten, ondiepe koperen pannen (Eng. : neptunes, zie Ratelband, a.w. 

p. CVI). 
8) Rundvet. 
9) Voor vrienden en bekenden werd nog een en ander op halve winst meegegeven. 
10) Zie hierna p. 39 vlg. 
11) A.w. p. 47. 
12) Zie hierna p. 33-34. 
13) Zie ook bijl. III nr 8. 
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Hollandse, Haarlemse, geschilderde sitsen; (blauwe) salempouris 1); 
kimmisdoeken 2); "bajute" en "negati pous" 3); armozijnen 4); atlas 5); 
sestergenty 6); rode katoenen Palicatse 7) doeken; garen vloertapijten; 
fluwelen tapijten met gouden franje; roodgebloemde dito met gouddraad; 
rode mantels met goud; blauwe dito met zilver; Colchester baaien; calle
wappoe 8); Fidase paan 9); annabassen 10); chiamoisen 11); Haarlemse, 
Duitse, Brugse bonten; wit katoen; Rouaanse doeken 12); Duitse doeken 
met rode randen; eenvoudige katoenen doeken; rood en blauw laken; rode 
rassen I3); wollen pikotten I4); Franse zijde; groene "trippe zittekussens"; 
Vlaams linnen; slaapmutsen en slaaplakens; servetten; "challous" 15); 
canefas; negerhoeden. 

Dit alles textilia 16). Verder nog: 
pokhouten messen; bloedkoraal; gruis in kleuren; rond kristal; olivetten 17); 

1) Soort sits van Salemporis in Coromandel. 
2) Van Kismus (Kishm) bij Ormuz aan de Perzische golf. 
3) Ook weI geschreven: bejute of benute pouws, en negati pouws, pautz of 

pas, grove katoenen stof, tweekleurig (zie M. Heiden, Handworterbuch der Textil
kunde aller Zeiten und Volker (1904)). Een cargaboek van 1802/3 (Inv. nr 1078) 
vermeldt blauwe en rode "bayauta franse ruit". 

4) Ook weI armazijnen, zijden of satijnachtige stof, naar men meent genoemd 
naar Ormuz voornoemd, maar produkt van Guzeratte. Volgens Ratelband, 
Werken L. VeT. LV, p. XCVII, ook van de Noordelijke Nederlanden. 

5) Fijne atlaszijden stof uit Arabie of Guzeratte; ook kleedjes van die stof ge
maakt. 

6) Ook wei betillas (Port.: beatilha) sestergantijn genoemd, fijne sluierachtige 
doeken van Sesterganti (Voor-Indie). 

1) Van Pulicat op de Kust van Coromandel. 
8) Lijnwaad van Callewappoe in Bengalen. 
9) Doeken (Port.: pan nos) van, of waarschijnlijker, voor Fida, vermoedelijk 

het huidige Ouidah in Dahomey, op 6.23° N.B., 2.09° O.L., gesticht door de Portu
gezen en tot voor kort een Portugese enclave. Fida had volgens Bosman, Nauw
keurige beschrijvinge van de Guinese Goud-, Tand- en Siavenkust (1704), tweede 
stuk p. 122, zo grote slavenhande1 dat men er in staat was iedere maand over de 
1000 negers te leveren. Voor paantjes, zie ook p. 43 n. 5 hiema. 

10) "Toilles de fil et de coton, bleu et blanc" (Rinchon, a.w. p. 100), volgens 
Ratelband, a.w. p. XCVII, in Leiden en Haarlem ais fustein bekend. 

11) "Siamoises, toiles de fil et de coton". Rinchon, a.w. p. 101, denkt, weI ten 
onrechte, aan Siam. Waal schijnlijker: chamoisen, chamoiskleurig weefsel. 

12) Rouaans linnen noemen o.a. de notulen van 29 juni 1742 (Inv. nr 18). 
13) Produkt der Vlaamse draperie. 
14) Picottes van Rijsel vermelden de notulen van 12 april 1737 (Inv. nr 17), 

Rijselse manufacturen die van 29 juni 1743 (Inv. nr 18). 
15) Chelles = (witte) kepeT. 
16) Het is niet onaardig op te merken dat nog heden ten dage in Nederland ver

vaardigde textiel naar de Goudkust wordt uitgevoerd. Op grond van de akte van 
afstand van deze v.m. koionie aan Engeland in 1872 werd Nederland bij de invoer 
als gelijkberechtigde erkend, op grond waarvan twee Nederlandse bedrijven nog 
daarheen bedrukte katoentjes zenden, wei is waar niet de fraaie specinIiua van de 
17e en 18e eeuw, maar meer courante stoff en met afbeeldingen van president Roose
velt en Winston Churchill ais symbolen van wijsheid en macht, de Alkmaarse 
kaasmarkt, e.a. (bericht provo pers c. 1956). 

11) "Fausses perles ou rasades de la figure d'une olive; elles sont ordinairement 
blanches", zegt Savary, a.w. III kol. 1134. Verderop echter noemt hij nog vier 
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taatzes 1); bierglazen; ponsgiazen; wijnroemers; roomkommen; aarden 
schotels en borden; Delftse suikerpotten; tinnen kannen; rollen lood; 
Franse brandewijn; anijs; rozulus 2); bruine peper; narrebellen 3); valke
beIlen; hondebeIlen; stoelklokjes; rode en grauwe moppen 4); staven 
Luiks ijzer 5). 

De samenstelling der carga's, die uit het bovenstaande blijkt, wijkt weI 
zeer afvan de voorstellingen, die men zich hiervan heeft gemaakt. Vrijman 6), 
die zijn kracht meer heeft gezocht in denigratie van zijn onderwerp dan 
in het streven naar een juist begrip, noemt de ruilgoederen "voor een deel 
nagenoeg waardeloze rommel". Hij rekent daaronder Diet aileen cauris 7)_ 
n.b. die in die tijd eenzelfde rol speelden als de gave guldens in de zijne, 
nl. van ruilmiddel en waardemeter - en kralen e.d. kramerijen - inderdaad 
van geringe waarde voor de Europese handelaars, doch subjectief hoger 
gewaardeerd door het kinderlijk gemoed der negers-, maar ook "allerlei 
katoentjes, wit of bedrukt, voorwerpen van metaal, ijzer en koper in staven 
en staafjes". Zeer belangrijke ruilartikelen daarentegen waren volgens 
hem zout - dat wij in onze cargaboeken niet anders tegen zijn gekomen 
dan voor eigen gebruik - sterke drank, geweren en kruit. De werkelijkheid 
is enigszins anders! AIle aanwezige cargaboeken in een tableau te brengen 
was niet weI mogelijk, maar uit een 15-tal over de hele periode kon toch 
weI een indruk worden verkregen die maatgevend mag worden geacht. 
Het laagste totaal in waarde beliep f. 24984 (De Grenadier, 1741/42 (Inv. 
nr 439», het hoogste f. 59675 (De Vigilantie, 1788/79 (Inv. nr 1126». Wij 
zien dan dat textielwaren - geen prullen, maar de kostbare stoff en uit 
Indie en elders, gezien de boven vermelde fluwelen tapijten met gouden 
franje, rode mantels met goud enz., door de autochtone machthebbers en 
slavenleveranciers stellig hoog gewaardeerd - ver uit in de meerderheid 
zijn, niet aileen in aantal en soorten, maar ook naar waarde 8). De totale 
som dezer carga's beliep f. 607750; daarvan was aan textielwaren voor 
f. 340450 (57 %), voor geweren f. 55900 (9 %), voor buskruit f. 88900 (14.5 %), 
voor dranken f. 64900 (10.25 %) en voor de rest - bovengenoemde "snuis-

soorten: "les olivettes citron, celles d.email blanc, celles de cristal raye et celles de 
cristal blue". ODze cargaboeken noemen rode en gele gevlamde olivetten en ook 
zwarte. 

1) Ketels van bruin aardewerk (Ratelband). 
2) Rossolis, rozolis, likeur, oorspronkelijk bereid uit ofwelriekend gemaakt door 

het sap der plant zonnedauw; inzonderheid dreven de Italianen en Savoyaarden 
daarin handel (zie W.N.Taal XIII, kol. 1411). 

3) Dialektisch Zeeuws voor arrebellen (van arreslede). 
4) Ook de notulen van 18 mei 1756 (inv. nr 20) maken hiervan melding. Daar zij 

veel ruimte vergden mag men aannemen dat een deel ervan althans in Guinee werd 
gelost (bouw fortificaties e.d.). Zij werden vaak als ballast vervoerd in de schepen, 
die rechtstreeks naar de West voeren. 

6) Genoemd worden ook boeien en ketens, waarop wij nog (p. 54) terugkomen. 
8) A.w. p. 68. 7) Zie aant. x. 
8) Martin, a.w. p. 47, geeft voor Nantes op bijna driekwart van het totaal, maar 

het is ruet geheel duidelijk of de basis van zijn berekening weI voldoende ruim 
genomen is. 
ECON.-HrST. JAARBOEK XXVIII 3 
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terijen" inderdaad, maar ook, zoals uit de enumeratie blijkt, voorwerpen 
van nut en/ofwaarde, tot Delftse suikerpotten toe - werd f. 57600 (9.25 %) 
besteed. 

Acht van de vijftien ladingen tonen een meerderheid voor textilia, resp. 
met 50.5,56,58,68, 71.5, 76 en zelfs 79%; bij de zeven andere bedroeg het 
percentage vijfmaal 40 a 50, eenmaal 39, eens - bovengenoemde reis van 
1741/42 - slechts 19 1). Na textiel komt, maar op grote afstand, het bus
kruit. Eveneens t.a.v. geweren - de laatste op het lijstje - was dit voor 
de positie ter Kuste niet zonder bedenking 2), en oorspronkelijk was de 
handel hierin van geringe omvang. Maar sinds de clandestiene handelaars 
de inlandse potentaten hiervan voorzagen moesten ook de "geregelde" 
kooplieden hiertoe weI overgaan. 

De betekenis van sterke drank waarvan men, om het reeds trieste bedrijf 
nog wat weerzinwekkender te maken, zoveel ophef heeft gemaakt mag 
althans voor de 18e eeuw naar het rijk der fabelen worden verwezen 3). 

2. Ret verloop van de reis. 

Voor de kennis van de geschiedenis der slavenreizen zijn de joumalen 
der gezagvoerders, die ten getale van 73 zijn bewaard, een onwaardeer
bare, zij het niet de enige, bron. Vaak zijn zij in hun dagelijkse eentonige 
opsommingvan hetgeen des zeemans is 4) wat vermoeiend, maar zij be
vatten ook waardevolle gegevens over aankoop en sterfte der slaven en 
stellen ons in staat de gevolgde route op den voet te volgen. Soms ook 
zijn zij bijzonder knap en instructief geste1d 5). De voomaamste bijzonder-

1) Inv. nr 439. - De allereerste reis (1732/34) had voor 71.5 % der waarde 
textilia aan boord! 

Het is niet zonder belang op te merken dat een der schepen van de Rotterdamse 
firma Coopstad en Rochussen een tamelijk analoge verdeling te zien geeft: weef
stoff en 53t%, topzeilen 13t, buskruit 9, geweren 5t, gedistilleerd 5t, diversen 13t 
(1758). Zie Hudig, a.w. p. 15. 

2) In een ongedateerde memorie (Inv. nr 1567) werd opgemerkt dat "de grote 
menigte geweer en buskruit", door de Europeanen naar de Goudkust - "nu ge
noegsaam in een slaafkust veranderd" - gebracht, aanleiding heeft gegeven "tot 
verschrikkelijke oorlogen onder de koningen, princen, cabos en naturellen en in
gesetenen aldaar te lande, die de gevangen, in die ooriogen bij hun tot slaven ge
maakt en aanstonds door de Europeanen van tijd tot tijt (tot) hooger prijsen inge
kogt werdende, daartoe soodanig zijn geanimeert ende verleckert, dat telkens 
nieuwe vijandelijkheden vernieuwende en door de hoop van grote en gemakkelijke 
winsten allen arbeyt verge ten en den anderen onder veele pretexten ende oude on
genoegen telkens aenvaIlen", etc. 

3) Wij herhaIen: voor de slavenreizen. De opgave van Wisse, a.w. p. 58, betreft 
verkeer met West-Afrika aIleen. 

In de 17e eeuw wordt hiervan weinig melding gemaakt. Willem Bosman, die 
15 jaar ter Kuste werkzaam is geweest, deelt hierover in zijn Beschrijvinge weinig 
mede. Evenzo Savary (1675). Ook Martin, a.w. p. 46 vlg., maakt hiervan geen bij
zondere melding. Rinchon, a.w. p. 116, vermeldt dat bij een in 1763 in Nantes 
uitgerust slavenschip ongeveer 70 % van het cargo uit weefsels bestond en slechts 
3.8 % uit alcoholica, 11 % uit wapens en 3.8 % uit kramerwaren. 

4) Zie aant. XI. 6) Zie hierv66r p. 23 n. 5. 
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heden daaruit zullen voor de opbouw van ons verhaal worden gebruikt. 
Nadat aan de kapitein de benodigde papieren 1) ter hand waren gesteld en 

de assurantie van schip en lading (zie aant. XII) was geregeld werd het voor 
de reis bestemde schip met het eerste goede getij onder leiding van een loods 
door vijf of zes koppel paarden door het havenkanaal naar het Sloe getrokken 
en vervolgens binnen een paar uur "op stroom" of, anders gezegd "naar 
buy ten op het Vlacke" 2) gebracht. Daar werd het vertuid; victualie, geschut, 
brandhout, "plunjes voor het volk" enz. werden ingeladen. Het yolk kwam 
aan boord, werd gemonsterd en in vier wachten verdeeld 3); als laatste 
de kapitein. Ten slotte verschenen de Heren directeuren of de "Heren van 
het departement van de equipage" met hetjacht "om ons afte dibbosceren", 
zoals het journaal van De Vliegende Faam 1756/58 zegt; bij het afscheid 
"salouden dezelve" met 7 schoten 4). De reis, nadat nog de (zee)Joods 
aan boord was gekomen, kon beginnen. 

Men stelle zich echter niet voor dat de schepen, de voorbereidende 
handelingen verricht zijnde, onmiddelIijk het ruime sop kozen. Soms ging 
bet vrij voorspoedig, maar ook duurde bet wachten op gunstige wind nogal 
lang. Hiervan een gedetailleerd beeld te geven leek overbodig. Een paar 
voorbeelden ecbter van zeer gunstig en zeer ongunstig opontboud. Het 
kortst bond de Walcherse ree De Standvastigheid (1790/92), nl. slechts 
7 dagen 5); twee andere schepen bleven er resp. 8 en 9 dagen 6). Minder 
gelukkig waren Het Vergenoegen (1793/97) dat er ruim 2 maanden, en De 

1) Een lijstje der "Noodige papieren voor een schip ten slavenhandel" van 
omstreeks 1800 (Inv. nr 1567 pak 1) vermeldt : 

Request aan de West[-Indischel Compagnie te presenteren tot meting van 
zoodanigen schip. 

Aan de stadsgriffie te verzoeken om een franse en duytse zeebrief; ook een 
gezondheydbrief volgens voorhanden zijnde model. 

Aan d'Admiraliteyt verzoeken een Turx pas volgens model, daarbij ook de zee
brieven worden vertoont. 

Item, om vrije uytvoer van kruyd, geweer, messen, vuursteene, ijzeren en loode 
staven. 't Request wordt bij d'Admiraliteyt geschreven. In margine staat: Is volgens 
publicatie van 19 november 1801 niet meer noodig. 

Van Amsterdam verzoeken een Surinaams pas. 
Bij de West(-Indische) Compagnie versoeken om een laatbrief, tolzeel, hout

en zoutbrief volgens model. 
Voor de, uitvooriger, lijst van de schepen der Rotterdamse firma Coopstad en 

Rochussen, zie Hudig, a.w. p. 16. 
2) Het Vlakke of de Wa1cherse ree was de Schelde tussen Ramrnekens en Vlis

singen, sinds de 15e eeuw Middelburg's "zeehaven". 
3) Zie by. de journalen Inv. nrs 984, 1004, 1077. 
4) Inv. nr 1153. - De Willem V verwelkomde de Heren in 1757 met 9 schoten, 

waarmee ook afscheid werd genomen (Inv. nr 984). Nog hartelijker was het af
scheid, in 1793, van Het Vergenoegen toen den Heren met 13 schoten uitgeleide 
werd gedaan en bovendien "met een 3 maal hoera roopen uyt het wand vereerd" 
(Inv. nr 1103). 

6) Deze gelukkige start werd weI zeer ongelukkig in zijn tegendeel verkeerd toen 
het schip kort daarna niet minder dan drie maanden door ongunstig weer aan 
Dover werd gekluisterd (Inv. nr 1070). 

6) Inv. nrs 1097 en 1125. 
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Vliegende Faam (1756/58), die er niet minder dan 3 maanden bleefhangen 1). 
Maar eindelijk kozen ook zij zee. In het passeren werd Vlissingen met 3, 
5 of 7 schoten gesalueerd, en ook de loods werd na het verlaten van het 
schip met een salvo begroet. De reis was nu in werkelijkheid begonnen. 

De totale reisduur 2) beliep voor de kortste reis uit en thuis 11 maanden 
en 11 dagen - het was het snauwschip De Jonge Willem, dat in 1771 de 
blauwe wimpel won, daarmede zijn eigen record van het vorig jaar (1 
jaar min 2 dagen) verbeterend -, voor de langste 3 jaar en 9 maanden, 
de ongeluksreis van het bovengenoemde Vergenoegen 3). Het gemiddelde 
was ongeveer 18 maanden; 63 schepen deden de reis binnen, 39 boven die 
termijn. V oor 17 was de reisduur niet langer dan 15 maanden, voor 46 
anderhalf jaar; 18 maanden tot 2 jaar kostte de reis voor 31 schepen terwijl 
8 er nog langer over deden. Merkwaardigerwijze vielen al deze lange reizen, 
met een uitzondering, in de laatste jaren der vaart. Maar snel of traag vol
bracht, bij iedere reis zijn er vijfperioden te onderscheiden: 1) vanhet Vader
land naar Guinee of naar Angola; 2) het verblijf aldaar om slaven in te han
delen; 3) het vervoer daarvan naar de kolonien in Amerika (de oversteek) en 
4) de verkoop der zwarte werkkrachten aldaar ; tenslotte 5) na retourvracht 
te hebben ingenomen de reis naar huis. Volgen wij de schepen op deze reis. 

a. Van de Walcherse ree naar Guinee of naar Angola. 

Gaston Martin, die voor Nantes over ruim 780 journalen kon beschikken, 
dorst, anders dan Leon Vignols, die op grond van 50 gegevens de reisduur 
van vertrek tot komst in Afrika op 2i tot 4 maanden stelde '), hierover 
geen vaste conclusie trekken: het begrip Guinee varieerde bij de kapiteins; 
ook gaf de een het bereiken van Mrika, de ander de dag der eerste inhan
deling van slaven op. Zo kon het maanden schelen. Op grond van c. 100 
opgaven zou hij echter toch Vignols' mening durven bevestigen: 2 maanden 
voor Guinee, 3! tot 4 voor Angola 6). Voor ons liggen de verhoudingen 
anders. De aanvang was noordelijker dan voor de Fransen, het jachtterrein 
wat zuidelijker, daar dit voor hen al in Goree (Goeree) 6) begon. En, zoals 
wij boven zagen, viel de officiele vertrekdatum der journalen niet met de 
werkelijke afvaart samen; v66r Nantes of st. Malo behoefde men vermoe
delijk geen weken of maanden te wachten 7). De bepaling van de aankomst 

1) Inv. nrs 1103 en 1105. - Dat zij hun tijd overigens niet in ledigheid door
brachten blijkt uit de geregelde vermelding, by. in het journaal van De Stand
vastigheid 1802/3 (!nv. nr 1077): "verrichten het noodige (scheeps)werk". 

2) Voor details, zie bijl. II kol. 2. 
3) Dit schip had niet minder dan 853 ligdagen in Suriname gehad tengevolge van 

de oorlog, zie journaal (Inv. nr 1103) en notulen 22 maart 1799 (!nv. nr 23). Het 
bereikte tenslotte het Vaderland niet want het werd wegens wrakheid afgekeurd. 

4) Zie diens artikel, aangehaald hierv66r p. 22 n. 13, p. 55. 
5) L'ere des negriers, p. 65 vlg. 
6) Eilandje v66r Dakar. Zie voor deze en volgende plaatsen de kaart op p. 37. 

Ook Martin, a.w. pI. III (onscherp), de kaarten in Geschiedkundige atlas van 
Nederland, De Kolonien pI. 8-10, en in de Werken der L. Ver. LIT, LV. 

7) Toch was ook hier de wind weI eens ongunstig. Zie Rinchon, Trafic negrier 
p. 173, waar melding wordt gemaakt van een schip dat 14 dagen werd opgehouden. 
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in Mrika leverde echter minder bezwaar Op; deze liet zich uit de journalen 
zonder grote moeite terugvinden: Kaap Palmas, begin van Opper-Guinee 1), 
met als belangrijkste centra aan de Goud- en Slavenkust Kaap Lahoe 2), 
Axem (Axim), Elmina 3), Cabo Cors(o) 4), Akkra - ook weI Craa ge
noemd - en AIder, verderop Kaap Lopo Gon9aIves, begin van Neder
Guinee, Congo en Angola 5), met Loango, Sao Paulo de Luanda (toen: 
Loanda) en Male mba 6) als belangrijkste punten. Wij krijgen dan vrijwel 
hetzelfde beeld als Martin yond voor Nantes: gemiddeld 2 tot 3 maanden 
tot de Kust, wat langer naar het toenmalige Angola. 

Acht van de 70 schepen, waarvan de vaarttijden bekend zijn, bereikten 
Kaap Palmas binnen 6 weken; sneiste reis: het fregatschip De Zeemercuur 
(1787/90, Inv. nr 1405) in 1 maand en 1 week 7), goede tweede het Middel
burgs Welvaren (1754/56, Inv. nr 781) in 40 dagen. Anderhalfa drie maanden 
was de reistijd van 41 schepen; 21 de den er drie of meer maanden over. 
De langste reis was die van het fregatschip De Vrouw Johanna Cores 
(1766/68, Inv. nr 1246), dat er niet minder dan 6! maand voor nodig had 
(waarvan vier door boos weer opgehouden in het Verkeerde Kanaal). 
Van de 20 schepen, die op Angola c.a. doelden - 3 op Loango, 1 op Sao 
Paulo de Luanda, 15 op Malemba, 1 onbekend - was de kortste zowel 
als de langste reis die van de Prins Willem de Vijfde, resp. bijna twee maan
den (1759/60, Inv. nr 989) en zeven maanden 12 dagen (1757/58, Inv. nr 
984), waarvan bijna 8 weken op de Walcherse n!e. 

De vaart vandaar naar de kust van Mrika is niet het boeiendst noch het 
belangrijkste deel der reisverhalen. Van de eerste slavenreis, in 1732, is 
geen journaal bewaard; van een der beide volgende, die in 1740 uitvoeren, 
nl. van De Afrikaanse Galey, wel S). Zij zijn door een onafzienbare reeks 
gevolgd. Ter hoogte van de Greinkust aangekomen kwam het eerste contact 

1) Enkele reizen begonnen de inhandeling reeds bij Kaap Muserado, ten n.w. 
van Kaap PaImas, ren, De Vigilantie, in 1779 zelfs al in Sierra Leone (Copieboek 
40kt. 1780 (Inv. nr 101» . Ook een der instructies (bijl. III nr 3c art. 3) vermeldt 
inhandeling aldaar. 

2) Aan de Ivoorkust aan de monding der Bandama tussen 5 en 6 gr. westerlengte. 
Kaap Lahoe, in de journalen geregeld vermeld en in de atlas van Blaeu aangegeven, 
komt op modeme kaarten niet meer voor; thans is daar een lagune van die naam. 

3) Aldus in het Spaans; juister ware het Portugese Sao Jorge da Mina of: 
A Mina, Maar Elmina is nu eenmaal bij ons gebruikelijk. Zie E.H.J. XXVI 
p. 138 n. I. 

4) Thans Kaap Coast Castle genoemd. 
5) Zie hierv66r p. 16 n. 3. De hiervolgende plaatsen Kaap Lopo Gon~lves 

(Kaap Lopez in de mond onzer zeevaarders), Loango, Malemba, lagen toen in 
Angola, thans v.m. Franse Congo. 

6) Ook weI Cacongo genoemd, op 5° 16' Z.B. (Ca = klein; zie Ratelband, 
Werken L.Ver. LII, p. 47 n. 1). 

7) Eigenlijk de Haast U Langzaam die, eenmaal uitgevaren, er in 1775 ren maand 
en 5 dagen voor nodig had, maar die voordien 9 weken op de Wa1cherse ree ge
marteld had (Inv. nr 537). 

8) Inv. nr 185. Wisse, a.w. p. 59-61, heeft op de hem eigen slordige wijze hierover 
een en ander meegedeeld; de transcriptie laat ook hier veel te wensen over, maar 
erger nog zijn de feitelijke onjuistheden en het klaarblijkelijk gebrek aan begrip. 

, 
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met de negers tot stand. Kano's kwamen aan boord en de eerste goederen, 
brandhout 1), wat vis, werden geruild. Daama werden de eerste voorbereid
selen verricht: het slavenhuisje - het privaat 2) -, de slavencombuis 3) 
en de afscheiding van mannen en vrouwencompartimenten werden in 
gereedheid gebracht. Het bedrijf kon beginnen. 

b. Het verblijf aan de Kust en de inhandeling der slaven 4). 

De duur van het verblijf aan de Kust was zeer afwisselend. De kortste 
tijd was nog geen twee maanden - de Prins Willem V in 1757 (Inv. or 
984) - , de langste 18 maanden - De Geertruyda en Christina 1783/85 
(lnv. or 429) -, het gemiddelde 7t maand; 46 waren daar beneden, 24 
daarboven. Tweeerlei invloed heeft daarop gewerkt: de vlotter oflangzamer 
gang van zaken bij het inhandelen van het beoogde aantal slaven 5) en 
daamaast, evenals bij het blijven hangen op de Walcherse ree, de gesteldheid 
van weer en wind. Het gevaar voor de schippers, doelende op Kaap Lopez, 
Loango of Congo, door de Guineastroom op het eiland Sao Tome te 
worden geworpen, was in de 17e eeuw reeds bekend 6); in de 18e ondervon
den ook die der Commercie Compagnie de verraderlijkheid van deze 
wateren, waar bovendien veel regen vie!. Maar ook hogerop konden wind
stilte of travaden 7) de schepen wekenlang tot werkeloosheid doemen. 

Het joumaal van het fregatschip Het Vergenoegen 8) geeft niet aIleen 
een uitvoerig beeld van de moeilijkheden, veroorzaakt door de natuUf, 
maar ook een levendige beschrijving van de wijze waarop men de zaken 
dreef. Hoewel het maar tot de aankomst in Paramaribo loopt zou het een 
integrale uitgave verdienen, maar daaraan valt hier niet te denken; wij 
moeten volstaan met resume en excerpt. 

1) De instructie der kapiteins (zie bijl. III nr 3) droeg hun op hiervoor te zorgen. 
2) Het journaal van de Prins Willem V 1757/58 (Inv. nr 984) vermeldt dat de 

timmerman aan boord kwam "om de sekreten te maken voor de slaven". Dat er 
een behoorlijke scheiding werd gemaakt leert ons een journaal van 1761/63 (lnv. 
or 383): "zetten 't mansslavenhuysje op zij". 

3) "Begonnen slavencombuis te maken", zegt een journaal van 1760/61 (lnv. 
nr 1238). Een ander (Inv. nr 1153) spreekt van "slavekuipies". 

4) Zie hierna aant. XIII. 
5) Het zou aantrekkelijk zijn een tabel of zelfs tabellen te maken waarin het 

trage verloop en de geringheid der aankopen tot uitdrukking werd gebracht, maar 
ook t.o. hiervan moeten wij ons beperken. Men zie voor Nantes, waar de zaken 
iets gunstiger lagen - het minimum was nog geen maand, het maximum een jaar 
en 5 dagen - het a.w. van Martin, p. 89-90. Het moge volstaan mede te delen dat 
de inhandeling ook hier meestal tergend langzaam verliep - "traite de qui!te" 
noemt Martin niet onaardig dit bedrijf -, met 1, soms 2 of 3 tegelijk. Bij De VJie
gende Faam, 1756/58 (Inv. nr 1155), werd als merkwaardige uitzondering gecon
stateerd dat, nadat er na een half jaar 281 slaven waren verworven, op de laatste 
dag 70 werden gekocht. 

Opmerkelijk is de vermelding in het negotieboek van De Eenigheid 1766/67 (Inv. 
nr 400) van de resumering van het geleverde aantal slaven door de diverse make
laars; in totaal 48 leveringen: 28 maal 1, meerdere met een gering aantal, enkele 
met resp. 20, 31, 32, 39 en zelfs 54 slaven (niet in een koop overigens). 

6) Zie Ratelband, Werken L.Ver. LII, pp. XLII, LXXXVII. 
7) Zie hierna aant. XI. 8) Inv. nr 1103. 
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Uitgevaren 23 december 1793, lag het schip tot 18 februari d.a.v. op het 
Vlakke; de 1ge werd naar Vlissingen opgezeild en vandaar eerst 8 maart 
onder zeil gegaan. 19 April was men bij de Zoute Eilanden, waar een periode 
van sleeht weer begon, die veel vertraging veroorzaakte; 5 juni kwam Kaap 
Palmas in het zieht. Daar kreeg men opnieuw met storm te kampen; 15 
juni werd besloten naar Elmina te gaan en zich daar van het nodige water 
en brandhout te voorzien. Dat werd 18 juni bereikt; de 27e werd de eerste 
"jongman genegosieerd". De wind was aanvankelijk ongunstig - "geheel 
geen landwind om van de wal te kunnen coomen" -, maar 4 juli geraakte 
men toch weg; de kust volgend werd het eiland Principe aan de oostzijde 
bereikt, maar van 9 tot 26 juli werd daarlangs gemarteld - "alzo sukkelden 
zeer bij dit eylant" -; langs S. Tome kwam men 1 augustus aan Kaap 
Lopez en dobberde daar tot 10 augustus hevig heen en weer. Men trachtte 
verder zuidwaarts te komen, maar, noteert het journaal: "het avansement 
was dagelijks zeer wijnich". 20 Augustus openbaarden zich de eerste ver
schijnselen, die later de reis v66r het einddoel was bereikt zouden doen 
afbreken: "bevonden het schip vuyl van onderen en wijnich geleegendheyd 
om er mee te avonseeren". Den volgenden dag kwam bij Punto Pederas 
de eerste kano aan boord; de 23e werd de hoogte van Majumbe bereikt. 
De 24e werd mistroostig genoteerd: "alzoo dit gepaseerde etmaal weer 
wijnig of niets geavonceerd, gelijk veel dagen"; 25 augustus: "is haast de 
pijn (= moeite) niet waardig om de dagelijkse winden te beschrijven". De 
volgende dagen waren evenmin gunstig : "dit gehele etmaal niets geprofe
teerd maar meest gedreven" (29 aug.); "dus wederom wijnig geavonseerd 
en swaar om op te werken weegens nadeelige stroomen, die geduurige 
stiltens en verkeerde slagboegen, die ons veeltijts tegenliepen" (2 sept.). 
Eindelijk werd op 5 september Loango bereikt; een sloep van een der daar 
voor anker liggende schepen berichtte, dat daar vier schepen uit Liverpool 
"in de negotie lagen", alsmede dat er veel slaven waren. Ook dat er op 
Malemba en Cabinda 1) geen negotie was "wegens een groot palabber of 
oorlog tussen die beyden". Men besloot er te blijven; de kapitein zond 
de 7e de opperstuurman en de doctoor naar de "kooning om de negotie 
te onderzoeken, en wat er ook zijn mogte". 10 September kwamen "enige 
zwarte heeren an boort om onse goederen te besien, en weI voornamendllijk 
om presenten te haalen, weegens coustume van den lande". Van 11 tot 14 
september werd water gehaald en de zeilen gedroogd, hetgeen in de volgende 
maanden geregeld wordt herhaald. Op 15 september werd de sloep met de 
eerste negotiegoederen naar de wal geroeid, "zijnde onse factorij klaar om 
er te kunnen negootieeren"; de 16e volgde nog een partij, en "verders 
iedereen sijne beesicheden voortgepueseld'. De 17e was men bezig om "de 
huisies op zij te maken". 18 September ging de doodzieke kapitein naar de 
wal "om dus een begin van onze negotiatie te maaken", en "men segt dat 
er veel slaven aangebragd werden"; "hoope nu een goede negotie" voegt 
de auteur van het journaal, de opperstuurman, er aan toe. Vrijdag de 

1) Het latere Portugese enclavegebied op 5° 30' Z.B. (zie de kaart op p. 37). 
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1ge - het weer was "rottig en mottig" - kwamen de eerste slaven hier 
aan boord, en daarna werden er tot in begin 1795 het getal van 390 was 
bereikt geregeld aangevoerd (minimum 1, maximum 17 op een dag). Half 
oktober kwam de kapitein weer aan boord. Deze wilde de opperstuurman 
niet naar de wallaten gaan uit hoofde van de vele zieken onder de bemanning, 
en mede om toezicht op schip en slaven te houden; de derde waak en de 
ondermeester, "die nu min of meer in deese negotie onderweesen waaren", 
werden nu daarmede belast, doch zo dat de opperstuurman nu en dan 
naar de wal werd gestuurd om alles op te nemen en daarvan verslag 
te doen. 

De 20e oktober begon het drama : bij een meisje-slaaf werd een begin 
van pokken ontdekt, "zijnde de eerste daar wij zoo iets aan gezien hebben" ; 
de patiente werd terstond naar de wal gebracht "ter voorkominge van een 
verdere besmetting"; drie dagen later overleed het 1). Nog 25 zouden er 
volgen eer het schip zijn bestemming vervolgde, de meesten aan de pokken, 
enkele aan rode loop 2). Als voorzorgsmaatregel werd 26 oktober het 
tussendek - het verblijf der slaven - schoongemaakt en verder het schip 
"gerookt met kruyt en wierook en gelijkende een hospitaal van voren, 
agter de groote mast en tot an de kajuyt" - het verblijf der officieren -"zoo
dat het weegens klagen en jammeren benauwt int schip was te weesen". 
Ook in de Engelse schepen ter reede "heersten al vrij wat pokkens", zodat 
men grote vrees moest hebben thans slaven te kopen, temeer daar de negers 
zeiden dat in veel van hun dorpen de pokken waren. 31 Oktober werd een 
vrouw, die de vallende ziekte had, verruild; "verders onse swaare touwen 
klijnder geschooten om meer ruymte te krijgen voor het scheepsvolk, 
zijnde daaronder veel sieken die niet op het dek conden weesen". De klaag
zangen bleven de volgende dagen aanhouden; 14 november was weer een 
dag van "ongemakkelijk en zeer ongezond weer voor blank en zwart, en 
nog verscheyden slaaven aan de pokkens en blanken ziek". 17 November: 
"nog verschijden van het volk zeer ziek en veel met quade beenen aange
haald" ; de van de pokken aangestoken slaven beteren zeer langzaam. Op 
21 november geeft het journaal een beeld van de ziektegevallen: "zommige 
sien uyt als monsters, van kop tot teen geheel rauw en of het gevilde mensen 
waaren, en een stank dat men daar niet bij duuren conde; moesten deselve 
met presinnings en ouwde lappen omkeeren"; het klaagt ook over de 
"alledaagze reegens", waardoor "de zijlen bijna onder de raas verrotte". 
23 November leden over de 50 slaven aan de pokken, en het halve scheeps
volk; de 25e werd, tot overmaat van ramp, melding gemaakt van een sprink
hanenplaag, "en weI soodanig dat men dezelve die doot waren met de voet 

1) Het journaal van de oppermeester (Inv. nr 1110) geeft merkwaardigerwijze 
een ander verslag van de gang dezer zaken: het vermeldt als eerste zieke op 3 oktober 
een vrouwslaaf, die op 23 d.a.v. overleed, en daama v66r de 20ste nog meerdere 
patienten. 

2) Zie hiema p. 65. Het journaal voomoemd, geeft behalve deze (21 meisjes) 
nog als doodsoorzaken op: vallende ziekte (10 jongens), borstziekte of plueris 
(5 vr.), rode loop (dysenterie) (8). Zie ook bijl. II p. 114 n. 10. 
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conden tezaamen schraaben". Wegens de "swakheyd en veele zieken onder 
het volk" werden twee Engelse matrozen, "die voor balling aan de wal 
liepen", in dienst genomen. Verder: "weegens het slordige weer geen slaven 
geneegotieerd". Om dezelfde reden konden (26 nov.) de slaven "bijna niet 
booven zijn". 30 November het Yolk, "den eene min, den andere meer, 
aile ziek" en dus genoodzaakt, "indien het niet veranderd, de negootie 
een wijnig op te schorten". En dan de beklemmende opmerking: "wij 
vreesen ook dat de neegers ons in 't oog zuilen krijgen". Tot opstand is 
het, gelukkig, echter niet gekomen. Hoe slecht de toestand ook was, 2 
december werd de kleine sloep met negotiegoederen aan land gezonden: 
"durfden de negootie niet geheel nalaten uyt vrees dat de makelaars de 
slaaven na de Engelsen zuilen brengen". In de vroege morgen overleed 
de kapitein, die des namiddags, na "behoorlijk te hebben afgelegt, gekleet, 
gekist, gevlagt, geschooten, soo goed wij conden hebben begraven". De 
7e werd de opperstuurman volgens de voorschriften als zijn opvolger 
aanvaard "met voile genoegen van opper- en onderoffeziers alsmeede het 
geheele scheepsvolk". 12 December: hebben nog veel zieken en zwakken 
onder het scheepsvolk, en veel slaven - er waren er nu 300 - aan de 
pokken, en dagelijks deden zich nieuwe ziektegevailen voor. 15 December 
wordt voor de zoveelste maal vermeld dat er dagelijks onder de slaven 
meer en meer pokken gevailen voorkomen, "en wat meer is, nu komt de 
rooye loop daarbij, en dat op een schip met sooveel mensen"; "waar het 
nu heen moet weet ik niet. Zal nu in 't vervolg niet meer klaagen; dient 
maar aIleen om UEd. Achtbaare van alles een schetz te geeven hoe wij 
het gehad hebben". En waarlijk, deze reis van Het Vergenoegen was geen 
genoegen! Voor het eerst wordt op 19 december genoteerd: "zijnde nu 
mooy weer", maar ook: de pokken nemen nog dagelijks toe. Het waterhalen 
ging zwaar en werd wegens de zwakheid van het yolk tot een vracht per 
dag bepaald. 21 December werden weer 3 matrozen ziek zodat, als de 
vaartuigen van boord waren, niets anders kon worden gedaan "als maar 
op de slaven passen met de gebeeterde sieken, die pas conden loopen". 
23 December: "aile mogelijke vlijt aangewend om maar waater aan boort 
te krijgen; hebben ten dyen eynde de drinkvaaten gesloten en de kok 
rantsoen van water gegeven, en eewen gelijk daarmeede gehandeld alsof 
wij reets in zee waaren, om water te bespaaren; hadden tot hier toe de 
slaaven maar late drenke". 24 December: beide vaartuigen om water 
gezonden; het schip ter dege schoongemaakt; daarna in het ruim meer 
ruimte gemaakt "om water te cunne aanneemen". 25 December brachten 
de vaartuigen weI water maar geen slaven mee: "de maan is nog al te 
klijn, de neegers cunnen niet door de bossen coomen; daarbij groot palabber 
op Loango; onder de negers geen negootie". Ook 27 december vermeldt 
het journaal nieuwe pokkengevallen, en "die er door zijn beteren langzaam". 
De (nieuwe) kapitein was "nu reets daar al voor besorgd, als het in Zurinaame 
coomende daar nog aan te sien sal zijn dat de slaven pokkens gehad hebben, 
vermits zij daar zeer bang zijn voor dezelve". En nog hield de ellende niet 
op; de 28e noteert hij: "meest alle de blanke ziek; veel slaaven klaagen 
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heden over buikpijn". "Sullen ons spoeden om bier maar vandaan te 
coomen, op hoop dat sig alles in zee zal schikken". 

Ret zou echter nog ruim twee weken duren eer het zover was. De vol
gende dagen werd ijverig water aangebracht 1) - men mocht daarbij hulp 
ondervinden van Engeise schepen - maar werden tevens afscheidsmaat
regeien genomen. Op 1 januari 1795 werden presenten betaald "aan den 
kooning, aan de masoeke 2) , macorse 3), macay 4) en aan verscheydene 
edelen meer". De 2e waren er weer 12 slaven, die over buikpijn klaagden, 
en leden nog veel slaven aan de pokken. 3 Januari werden de negotie
goederen nagezien om te weten hoeveel slaven men nog kon inhandelen; 
de volgende dag werd bevonden dat na aftrek van aIle onkosten nog 25 
slaven konden worden gekocht, die de volgende dagen aan boord werden 
gebracht. Ook bier wogen de laatste loodjes het zwaarst; de ge januari 
werd de gehele dag "gepalabberd" met de makelaars, "die selden te vreede 
zijn" , doch des avonds waren zij half afbetaald. De beide volgende dagen 
werden de laatste en grootste makelaars betaald, "alsmede de canooneegers 
en andere klynigheden". Ret gehele cargasoen was omgezet in een armazoen, 
behaive een vat met messen en een kas spiegeltjes. "Reb honderdmaal 
benauwd geweest", schreef de kapitein, "dat ik geen goederen genoeg had 
om rnijn schuld te betaalen, want wilde ook niet gaaren meer sIaaven 
verkoopen; heb maar slegs sooveel overgehouwden als tot paantjes 5) in 
Zurinaamen voor de vrouwen noodig was en alzo, Gode zij dank, dat wij 
van de Iastige boel af zijn. Zullen zien om morgen ons rijs met Gods hulp 
aan te neemen en van bier gaan, met een innerlijke hoop van een spoedige 
doorsteek en volkoomen herstelling der sIaaven". Ondanks de zware ziekten 
waren slechts 26 hunner gestorven 6). 

Inmiddeis had het yolk naar krachten het schip, "zijnde zeer vuyl en 
met doorens begroeyt", schoongemaakt en het want nagezien. Maandag 
12 januari werd "de sprong over de Oceaan" gewaagd. 

Vit het bovenstaande konden wij, behaive het beeid van de eerste helft 
van een slavemeis - overigens weI een van de zwaarste - en de moeilijk
heden daarvan, enig inzicht winnen over de buitenkant van het inhandelings
bedrijf. De negotieboeken en de carga- en negotieboeken (aant. XIV) 
laten ons de zakelijke zijde daarvan kennen. 

1) Blijkens het negotieboek van deze reis (Inv. Dr 1106) werd betaling gedaan 
aan "waternegers voor het aanswimmen van watervaten door de branding". 

2) Lees: mafouke (mafouc), commandant der handelsplaats, aan wie de coutumes 
en geschenken moesten worden betaald (Rinchon, Trafic negrier, p. 91). 

3) ? 
4) Port.: capitfto mor (= eerste minister volgens Pere Rinchon, a.w. De heer 

Ratelband ziet hierin eerder de kroonprins). 
6) = Doeken (pannos). Paantjes komen nog in het Mrikaanse goederenverkeer 

voor (Ratelband). 
6) In totaal op deze reis 44 op de 393 slaven. WeI mocht men bij de afrekening 

met voldoening constateren: "hebbende in comperaatie van de besmetting en de 
wijnige ruymte op een schip, alsmeede het anzienlijk getal, niet veel slaven verloren". 
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Zoals bekend zijn de inwoners van het Zwarte Werelddeel, die in de 
17e en 18e eeuw in ongetelde hoeveelheden door Europeanen naar de 
overzijde van de Atlantische Oceaan zijn gevoerd, niet door dezen uit het 
binnenland gehaald; potentaten en potentaatjes van eigen ras en kleur 
hebben hen, overwonnen en gevangenen 1), in lange transporten 2) in de 
daarvoor gunstige periode, nl. van begin mei tot september 3), naar de zeekust 
gebracht en daar aan de blanke kapiteins verkocht. Soms ook werden 
negers, die voor pand aan boord waren gehouden, meegevoord over zee. 
Met name t.a.v. Angola leveren de journalen en negotiebooken - een 
tipje van de sluier werd hierv66r (p. 43) al opgelicht - ons een beeld van 
hetgeen zich daar afspeelde. Aan de "koningen" ') en hun "ministers" en 
andere ambtenaren bovengenoemd en aan de "prinsen" ("edelluy") 
werden bij aankomst in diverse havens, na saluering met 5 schoten 
"voor willekomst", maar ook nog daarna, textilia, jenever en andere 
geschenken vereerd 5) - wer gut schmiert, der gut fiihrt! - en de ge
bruikelijke "costuymen" - in Angola zowel als in Guinee II) - betaald. 
Aan de koning moest ook "voor yder slaaff de waarde van 1 annabas 7) en 
1 vaam chitz op een kerfstock" worden genoteerd. Ook de makelaars, door 
de mafouk benoomd, die de transacties verder zouden leiden, werden op 
voorhand good bedacht. En bij de kapiteins van het hout en die van het 
water zowel als bij de tolken vielen fooien eveneens in goode aarde 8). 

lets anders was de situatie in Guinee, waar de Nederlanders, anders 

1) Dit laatste niet in criminele zin! Tamelijk overdreven is de bewering van H. 
Watjen, Der Negerhandel in Westindien und Siidamerika bis zur Sklavenemancipa
tion (Hans. Geschichtsblatter 1913) p. 426, dat de ten verkoop aangebrachte zwar
ten "meist Verbrecher oder Gefangene waren". Niet onmogelijk echter is de mening 
van Nettelbeck, door hem aangehaald, dat gebrek aan buit en hongersnood des
potische hoof den er toe bracht eigen onderdanen naar de slavenmarkt te zenden. 
Reeds Bosman heeft in zijn meergenoemde Beschrijvinge (2" stuk, p. 145) hiertegen 
gewaarschuwd. Als mensen hun verwanten verkochten is "dit nooit gebeurd dan uit 
noodzakelijkheid". En de meeste slaven, die werden aangebracht, "sijn menschen 
die in den oorlog sijn gevangen en die door de overwinnaars, als hun buit sijnde, 
werden verkogt". 

2) Zie de instructieve afbeeldingen bij Rinchon, a.w. p. 95. 
S) Het zou aantrekkelijk zijn geweest indien had kunnen worden nagegaan 

inhoever hiermede bij de uitreding rekening is gehouden. 
') Ook aan des konings vrouw en aan deszelfs h .. r werd, in gepaste verhouding 

(5: 1), bij de eerste reis in 1732 (Inv. nr 575) een schenkage gedaan. 
Andere vriendelijkheid, bewezen aan een "koning": de kapitein van de Groot 

Prooyen noteerde 8 april 1748 (Inv. nr 486): ,,'s morgens wyer ik van de koonyng 
versogt om 5 scooten te scieten voor sijn broer, die snags gestorven was". 

5) Curieus schijnt de vermelding van de schenking van een paraplu aan diverse 
van deze heren op een reis in 1793 (lnv. nr 1106). 

6) Daar kwamen deze een koopman volgens Bosman, Beschrijvinge, 2" stuk p. 144, 
op omtrent 1000 gulden Guinees te staan. Daarna werd de verleende handelings
vrijheid "door een Olnroeper het geheele land door verkondigt". Maar, eer men 
met iemand mocht handelen moest hij eerst hem al de slaven, die de koning in 
voorraad had, afkopen tegen de vastgestelde prijs, "gemeenlijk een derde of vierde 
meer als van andere". 

7) Zie hierv66r p. 32 n. 10. 
8) Inv. nr 575. 
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dan in Angola, vaste voet hadden, nl. Elmina. Dat dit grote voordelen 
bood blijkt uit een bericht uit 1759 van de directeur aan het bestuur der 
Compagnie 1): "heeft ter voortzetting der negotie altoos een goed getal 
slaaven in het casteel zitten". De kapiteins zou men moeten gelasten hem 
van de Bovenkust van hun komst te verwittigen, waardoor hij in staat 
zal zijn de schepen spoedig hun slaven te leveren zonder dat zij hier maanden 
op de reede behoeven te wachten. Dat zal te gemakkelijker gaan daar hij 
zijn best doet nooit minder dan 100 slaven in voorraad te hebben. Niettemin 
zijn de klachten over onregelmatige aanvoeren van de overzijde van de 
Oceaan vrij talrijk. Opmerkelijk is in dit verband een beschouwing, in 
1757 door de agent in Suriname aan de directie gericht. Naar aanleiding 
van de aankomst van een schip, dat door de lange duur der reis nadelen 
had geleden, en na berustend te hebben opgemerkt dat dit afhangt van 
geluk of ongeluk waarin geen menselijk vermogen kan voorzien, zegt hij : 
"dus het eenigste dat men soude kunnen vinden om de slaavenhandel te 
faciliteeren is mijns bedunkens: off de C. Cie geen middelen soude kunnen 
uytvinden om het daarheen te derigereeren dat wanneer hunne schepen, 
op de Kust koomende, in plaats van daar sooveel maanden te moeten 
blijven om slaaven te negotieeren bij enkelde getal, hetwelk lange tijd 
vereyscht, dat de negotianten der slaavenhandel op de Kust bij seeckere 
accoord in voorraad soude moeten hebben een seekere quantiteyd slaaven 
ten eynde bij arrivement van Uwel Ed. schip off scheepen op de Kust illico 
deselve aan Uwel Ed. capiteyns over te leveren, ten eynde deselve met spoed 
vandaar koomen te vertrecken na hunne gedestineerde plaatsen". Maar 
hoe een dergelijk accoord tot stand zou kunnen komen kon hij niet zeggen 2). 

Van een contract tot levering van slaven met de Generaal van Elmina, 
zoals by. voor de firma Coopstad en Rochussen te Rotterdam is bewaard 3), 
is in het archief der Commercie Compagnie geen spoor aangetroffen. 

Als tussenpersonen fungeerden op de Kust, maar niet overal, de zgn. 
acanisten, negerkooplieden die niet tot de inheemse bevolking behoorden 4). 
Maar hoe de verhoudingen met de inlandse verkopers ook mochten vallen, 
in Guinee zowel als in Angola was het verloop van zaken vrijwel eender. 
Op de kust werd een loge gebouwd, waar de te verruilen goederen werden 
opgeslagen en de ingehandelde slaven, voorzover nog niet aan boord 
gebracht, werden geborgen 5). Dr. Gallandat geeft een vermakelijk verhaal 

1) Ingekomen brieven Elmina 20 jan. 1759 (Inv. nr 60). 
2) Alsvoren Suriname 25 juni 1757 (lnv. nr 54). 
Twee agenten te Cormantijn (het tegenwoordige Saltpound, ge1egen iets ten o. 

van Cabo Corso (zie de kaart op p. 37», wezen 24 aug. 1778 op de wenselijkheid 
hun de verzorging der schepen op te dragen, waardoor de handel der Compagnie 
ter Kuste zou worden bevorderd "alsoo wij ons sterk maken om een schip, dat een 
carga van 3 it 400 slaven direct aanbrengt, in den tijdt van 3 it 4 maanden na de 
lossinghe van tselven met een goed armasoen slaeven van de Kust te doen ver-
trecken" (Brieven Elmina Ld.). 3) Hudig, a.w. p. 31 (1754). 

4) Zie Ratelband, Vijf dagregisters (Werken L.Ver. LV) p. XCII-XCm, naar 
Dapper, Naukeurige beschrijvinghe der Afrikaansche gewesten (1668). 

6) Een reproduktie van een afbeelding hiervan uit 1770 vindt men bij Rinchon, 
a.w. p. 191. 
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hoe de negerkooplieden trachtten hun waar op het voordeligst voor te 
doen; "Geen coquette in het vaderland is zoo bezorgd om zig weI te kappen 
als de negerkooplieden om hunne oude slaven, wanneer zij die verkoopen 
willen, weI op te schikken en een goed oog te geven. Zij worden gewasschen, 
gewreven, gesmeerd, geschoren, de grijze hairen worden geverfd of uit
getrokken, zij krijgen veel eten en drinken en, met een woord, aIle mogelijke 
middelen worden in het werk gesteld om de kenmerken des ouderdoms te 
doen verminderen en, was 't mogelijk, 't eenemale te doen verduisteren" 1). 
In genoemde loge, door Bosman 2) "tronk of gevangenhuis" genoemd, 
werden zij, zoals hij vertelt, door onze chirurgijns "op bet aldemauw
keurigste besigtigt en betast, tot het alderminste lid dat sij aan hun lighaem 
bebben"; de "makrons" (onvolwaardigen) 3) werden dan tevens uit
geschoten 4). Ten slotte werden zij, ter onderscheiding van anderen, ge
brandmerkt 5), en kon de "koop" worden gesloten. ZOdra dit was ge
sehied werden de slaven bij de eerste gelegenheid aan boord gebracht; 
"bevoorens", vertelt Bosman 6) ons, "nemen hun meesters haer aIles af 
wat se om en aen hebben; dies sij soo naekt, als hare moeder hun gebaerd 
heeft, aen boord versehijnen en so weI vrouwen als mannen voortaen ook 
blijven, tenzij de schippers bermhartig genoeg waren (gelijk meestentijds 
gebeurd) om haer iets te geeven waermede sij haer schamelheid mogten 
bedekken" . 

De handel was, als reeds in de 17e eeuw 7) en bij aIle andere volken, 
ruilhandel. De boekhouding daarvan is eehter zeer verschiIlend. Soms 

1) Noodige onderriehtingen (Verhandelingen Zeeuwsch Genootsehap 1769/70), 
p. 431. 2) Beschrijvinge, 2" stuk p. 145. 

3) Slaven, die boven de 35 jaar oud zijn, die aan armen, benen, handen ofvoeten 
waren verminkt, die grijze haren hadden ofvliezen over de ogen, een tand kwijt zijn 
of aan chronische of besmettelijke ziekten lijden en die dientengevolge niet "lever
baar", d.w.z. niet volwaardig waren (a.w., p. 145/ 146). - Dr. Gallandat, a.w. 
p. 431, zegt dat Bosman's advies "voldoende is voor een koopman, maar geeft 
zeer weinig licht aan den heelmeester". 

5) Ook Rinchon, a.w. p. 155, vermeldt lichamelijk onderzoek. Wij vonden in 
de bronnen daarover geen aanwijzing - wij hebben echter niet alle joumalen 
gelezen -, maar het is ondenkbaar dat dit ook bij de slavenreizen der C.C. niet 
zou hebben plaats gevonden. 

5) Ookhierover geeftBosman, a.w. p. 146, drastische bijzonderheden. Ret brand
mer ken yond plaats opdat wij de aangekochte uit de slaven del Engelsen of andere 
zouden mogen onderkennen en geschiedde "uit noodzakelijkheid". Ook om te 
voorkomen "dat de swarten onze goede slaven niet tegens andere, slegte (daer se 
anders een fraei handje van hebben) souden komen te verruilen". Ret brandmerk 
werd op de borst aangebracht; men droeg zoveel mogelijk zorg "dat se niet te hard 
werden gebrand, voomamelijk de vrouwlieden, die doch altoos wat teerder vallen". 
Voor beschrijving der brandijzers - van zUver met, niet verklaarde, letters, en 
gemonteerd op een staafje, gestoken in houten handvat - in divers bezit, zie 
artike1 van mr. Ja. Felhoen Kraal, West-Indische Gids 1951, p. 103 vig. 

Volledigheidshalve worde nog vermeld dat blijkens een joumaai (lnv. nr 793: 
"overleden 1 slaaf nr 112) de slaven aan boord allen een nummer hadden. Ook uit 
de slavenverkoopboeken (lnv. nrs 489, 1130, 1297) blijkt dit. 

6) Beschrijvinge, 2" stuk p. 148. 
7) Zie voorbeelden bij Ratelband, Werken L.Ver. LV, pp. XCV, XCVIII, crr, 

CIV, CIX, 94 n. 2). 
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werd de lijst der ruilwaren slaaf voor slaaf genoteerd, vaker van meerdere 
in een koop tegelijk 1); steeds echter wordt in de negotieboeken ook de 
waarde in geld uitgedrukt. Voor het algemeen beeld hebben wij aan dit 
laatste genoeg, maar aangezien het ruilkarakter hier zo karakteristiek tot 
uitdrukking komt willen wij twee voorbeelden daarvan, voor de vuist 
weg gekozen, laten volgen 2). 

De rekening van de aankoop in Angola van een manslaaf door de kapitein 
van De Eenigheid in 1766/67 3) zag er aldus uit: 

3 stuks vajes 4) buscruydt . PO) 3. f. 9-15. 
1 stuks Angools geweer 1. 3- 1. 
2 stuks blauw baftas 6) . 6. 

" 
24-10. 

1 stuks lang Eng. nicanees 7). 
" 

2. 
" 

13- 5. 
1 stuks bherms 8) of topzijls . 2. 11. 
1 stuks corte nicanees 7). It· " 

8- 5. 
t elle blauw laaken. 1. 1. 
1 stuks carros 9). . t· 2-19. 
1 stuks half anker genever. 1. 4- 5. 
8 lib. blauwe domeny 10) 1. 2-12. 
1 staaf Luyx eyser . t. " 

1- 7. 
5 Ceulse canne(t)jes t· " 0- 8-12. 
2 douzijn messen. . t· 1-14. 

P.20% f. 84-1-12. 

Voor een vrouwslaaf was de rekening aldus: 

2 stuks vajes 4) buscruydt . PO) 2. f. 6-10. 
1 stuks Angools geweer. 1. 3- 1. 
1 stuks blauw baftas 6) . 3. 

" 
12- 5. 

1 stuks Duytsche bajotepaus 11) 2t· " 
lO- 7. 

1) Enkele negotieboeken (Inv. nrs 478, 969, 974) maken melding van 1/2, 1/3 of 
2/3 man of vrouw, maar bij de optelling is daarmee geen rekening gehouden en 
worden als in de andere koppen geteld. 

2) Van een eenheidspakket zoals Martin, a.w. p. 81 vlg., vermeldt (hij onder-
scheidt er twee, "grand paquet" en "petit paquet") is bij onze bronnen geen sprake. 

3) Inv. nr 400. 
') Vaatjes. 
5) Pees (=peso). Misschien de "valeur ideale" in Angola, waarvan Rinchon, a.w. 

p. 104, spreekt en die volgens hem "est censee valoir Ie prix de quatre pagnes" 
(lendendoeken). Zoals men ziet is de waarde in guldens bij eenzelfde hoeveelheid 
pieces zeer verschiUend, wat moeilijk te verklaren is, doch wat met het begrip 
eenheid van ruilwaarde strijdt. 

In een ander negotieboek (Inv. nr 219) wordt van "pees in Angools" melding 
gemaakt; 12560 p. = f. 50445-18, dus even 4 gulden per "pees". - Een ander 
(Inv. nr 575) rekent met "pieces van agten" (f. 2.40). 

6) Een weefsel. 
7) Zie p. 30 n. 7. 
8) Bramzeil. 
9) Vermoedelijk: schaambedekking. Vgl. p. 30 n. 10. 
10) Zie p. 29 n. 8. 
11) Zie p. 32 ll. 3. 
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1 stuks bherms 1) of topzijls. P. 2. f. 11. 
1 stuks halve roode chellaus 2). It· " 

6-15. 
1 stuks carroos 3) t· 2-19. 
1 pees blauw baay . 1. 

" 
2- 4. 

4 stuks tafelborden t· 0- 3- 8. 
1 celder genever . 1. 2-15. 
5 Ceulse canne(t)jes t· 0- 8-12. 

P. 15t· f. 58- 8- 4. 

Ret spreekt overigens van zelf dat deze prijzen niet maatgevend zijn 4); 
individuele waarde en bruikbaarheid, leeftijd en staat van .pezondheid, en 
ook de herkomst 5) speelden daarbij een ro!. Zij vertoonden dan ook grote 
verschillen. Bij bovengenoemde reis varieerden zij t.a. v. een manslaaf van 
f. 58-16-12 tot f. 157-17-7, voor een vrouwslaafvan f. 57-15-12 tot f. 141-15-7, 
voor een jongen van f. 34-6-8 tot f. 121-4-7 ("grote jongen"), voor een 
meisje van f. 32-18-7 tot f. 112-13-7 ("grote meyd"). Men ziet, het prijs
verschil tussen mannelijke en vrouwelijke slaven was niet eens zo heel 
groot II). 

Ook van tijd tot tijd, onafhankelijk van bijzondere omstandigheden, 
ja zelfs gedurende een inkoop-campagne, schommelden de prijzen 7). Van 
het laatste biedt het journaal van de kapitein van De Eenigheid 1763/64 8) 
een merkwaardig beeld. Bij de eerste 65 slaven was de prijs gemiddeld 
f. 95 ["hetwelk mijns bedunkens wat duurder is als op vorige reysen; de 
oorsaak daarvan is de menigvuldige scheepen, die alhier op de Cust zijn 
en den eenen den anderen van plaats tot plaats najaagd"]. Toen er 125 
waren gekocht, bedroeg die prijs f. 107. Slaven schaars en duur, klaagt 
hij daarna; door de inwoners van het kasteel (van Elmina) werden er van 
de handelaars afgekocht voor f. 190 it 200. En toen de inhandeling compleet 
was, bedroeg de prijs f. 117. Anders was het beeld van de inkoopcampagne 
van de Philadelphia in 1754/55: bij 20 slaven f. 65, bij 147 f. 70, bij 195 
f. 72.50, bij 209 f. 84.50, bij 261 (93 m., 100 vr., 43 j., 25 m.) f. 105 9). De 
laatste opgave dateert van 1803; toen was de prijs van een slaaf "al nabij 
de 400 gulden" 10). 

1) Zie p. 47 n. 8. 2) Chelles = (witte) keper. 3) Zie p. 47 n. 9. 
4) De beschouwingen hierover van Wisse, a.w. p. 56 vlg., zijn tamelijk dilettan

tisch. 
6) Zo waren bv. de slaven van de Greinkust het goedkoopst (zie Hudig, a.w. 

p. 18); zij waren echter volgens dr. Gallandat minder in achting (zie E.H.J. XXVI 
p. 139 n. 1). 

6) Bosman, a.w. p. 146, beweert dat vrouwslaven 1/4 of 1/5 "betercoop" waren, 
hetgeen klopt met het bovenstaande. 

7) Zo waren blijkens bericht uit Elmina in november 1762 de slaven extra duur 
en zeer schaars daar de wegen naar de bossen boven door de ooriog, die de direc
teur-generaal genoodzaakt was ten voordele der W.I.C. te voeren, gesloten waren. 
Ook deden de Engelsen "considerabel" nadeel door meer voor de slaven te be
talen "dan wij Hollanders durven denken, want staan niet op zulke zware recogni
tien" (Ingekomen brieven Elmina (lnv. or 60, i.d. 21 nov. 1762). 

8) Inv. nr 391. 9) Inv. nr 903. 10) Ingekomen brieven alsv. 11 mei 1803. 
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Zoals bekend was de klassieke verhouding tussen mannen en vrouwen 
in de slavencontracten voor een armazoen 2/3 mans, 1/3 vrouwen 1), en 
ook in de overeenkomsten, die de Commercie Compagnie in de eerste 
periode van haar slavenvaart - zij het niet altijd van harte 2) - sloot 3) was de 
bedoeling geen andere. Maar de praktijk was het weI. Op de 90 reizen, 
waarover wij hiervoor gegevens hebben, zijn vervoerd 11488 mannen, 
8135 vrouwen, 3314 jongens en 2114 meisjes, totaal 25051 slaven. Jongens 
bij mannen gerekend en meisjes bij vrouwen, wordt dat 14802 - 10249, 
of resp. 59.1 en 40.9 %, dus iets afwijkend van bovengenoemde norm. 
Daaraan werd 24 maal voldaan; in 5 gevallen lag het aantal mannen zelfs 
hoger (waarbij eenmaal zelfs 80% mannen), 61 maal daaronder. En daarbij 
kunnen merkwaardige afwijkingen worden geconstateerd. Eenmaal was de 
balans in evenwicht (116 m., 115 vr.), maar negenmaal werd een kleiner 
of groter vrouwenoverschot geconstateerd (minimum 55 vr., 53 m., maxi
mum 149 vr., 121 m.). Men ziet dat niet aIleen van meergenoemde norm 
vaak werd afgeweken, maar ook dat de waarde van het gemiddelde ook 
hier zeer betrekkeiijk is. 

De omvang van het armazoen was zeer wisseivallig: het minimum was 
67, het maximum 479 4), het statistisch gemiddeide 287. Zoals gebruikelijk, 
werd dit niet aangetroffen. Merkwaardigerwijs echter was de helft daar 
boven, de helft daar beneden 5). Maar niet allen hebben hun bestemming 

1) Reeds in een contract van 1657, uitgegeven door dr. G. W. Kernkamp 
(Bijdr. Med. Hist. Gen. 1901 p. 444 vI g.), komt dat voor; evenzo in een dergelijke 
overeenkomst van 1675, gepubliceerd door prof. Van Brakel (E.H.J. IV, p. 73 vlg.). 
WeI is waar bevatten contracten van 1668 en 1670 de verhouding 3/4 - 1/4, maar ten 
onrechte vindiceert deze auteur de normaliteit der 2/3 - 1/3 verhouding voor de 
18e eeuw. Scelle, Traite negriere I, p. 223, deelt trouwens mede dat de fixering der 
sexen op 1/4, 1/3, 1/2 reeds vroeg bestond en sinds 1560, misschien al eerder, op 
1/3 was gesteld (mannen, vrouwen, kinderen). De reden daarvoor was volgens hem 
het streven het den slaven aangenamer te maken en de zeden te verzachten! Het 
is opmerkelijk dat een onzer contracten (zie bijl. III nr 12) c. 1775 eenzelfde ver
houding - indien het kan ieder de helft, "anders zoals de kinders vallen zullen" -
voorschrijft. Ook het Rotterdamse slavenhuis Coopstad en Rochussen hield deze 
verhouding aan (zie Hudig, a.w. p. 31 vlg.). 

2) In 1753 wilde men gaarne met de Societeit van Berbice contracteren, doch 
zonder verplichting tot deze verhouding, "sijnde ons zulks volstrekt onmogelijk 
te bepalen, waarom bij de voorige contracteering daar soo seer hebben tegen ge
weest, en nog tegen blijven" (Copieboek 10 juli 1753 (lnv. nr 96». De Com
pagnie was bereid, voor vrouwslaven boven 1/3 f. 20 te korten, doch kon zich 
onmogelijk aan die getallen binden, "als moetende afwagten wat soort van slaven 
te bekomen sullen wesen" (ib. 24 juli 1753). 

3) Zie bijl. III nr 1, nr 4 art. 4, nr 5 art. 3. 
4) Voor de aantallen in schepen van buitenstaanders en buitenlanders, zie 

aant. XV. 
6) Beneden 100 negers vervoerde een schip, van 101-200 negers 9, van 201-288 

negers 40, van 300-400 negers 44, meer dan 400 zeven schepen. 
Martin, a.w. p. 113, geeft berekeningen van het aantal koppen per reg. ton. 

Daar hier hetzelfde schip op diverse reizen een wisselend aantal vervoerde lijkt een 
dergelijke berekening ons weinig relevant. 
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bereikt; van de ruim 31000 negers, die werden overgebracht, kwamen er 
27345 levend in Amerika aan 1). 

Behalve slaven werden, doch in geringe mate, ook wei andere dingen 
gekocht, by. olifantstanden, die met hetgeen over was van het cargazoen 
naar patria werden vervoerd en in het scheepsboek verantwoord. 

c. De o.ersteek. 

De vaart van de kusten van Afrika naar die van Amerika - de oversteek, 
ook wei middeltocht genoemd - was de, althans gemiddeld, kortste maar 
ook de moeilijkste en meest kommervolle van een slaveoreis-periode. 

De kortste: de reisduur schommelde tussen 41 (drie maal), en 135, 
gemiddeld 62 dagen 2); beneden dit getal waren 31, daarboven 36 reizen. 
Voor de andere perioden was dat: Walcheren - Kust resp. 1 maand 1 week, 
6! m., 2-3 m.; aan de Kust resp. bijna 2 m., 18 m., 7! m.; thuisreis resp. 
1 m. 15 d., 4 m. 24 d., 74 d. 

De moeilijkste: de gevaren van de zee en van de kapers 3) waren niet 
minder en de bescherming van de kust ontbrak, het schip was overvol, 
met een emotionele, in meerdere of mindere mate door ziekten en sterfte 
geteisterde menselijke lading, die soms tot moeilijkheden aanleiding gaf 
en steeds in bedwang moest worden gehouden. 

Laten wij eerst wederom de gezagvoerder horen. 
Zoals wij boven (p. 43) zagen ging Het Vergenoegen 12 januari 1795 van 

Afrika onder zeil. Men had veel slecht weer gehad "zodat wij met de slaven ver
legen waren"; gezien de vele pokkengevallen - er waren nog 25 patienten 
aan boord - was het echter nog meegevallen. Reeds de volgende dag werden 
de slaven "met de vrisse zeebries" allen op het dek gebracht, werd gedanst 4) 
en gezongen, en "toonden zig aIle zeer vergenoegd". Maar ras volgden 
dagen met geen of ongunstige wind en vaak "ravelinge van stroom", zodat 
de kapitein telkens noteren moest: "weinig avancement." En ook t.a.v. 
de gezondheid weer klachten; aangaande de slaven: "zijnder nog veel met 
pokkens", aangaande het scheepsvolk: "blijft nog sukkelachtig en veel 
met dikke beenen". 22 Januari echter: slaven thans redelijk weI, maar 

1) Voor de meest wenselijke samenstelling van een armazoen hebben wij een 
aardig advies van de agent in Sint-Eustatius die 27 juli 1771 berichtte (lov. or 57) 
dat het beste armazoen was van 15-25 jaar oud; "veel klijne ende veel oude doet 
sIegte rekenyng; hoe minder van beyde dese, hoe beeter reekening de andere 
bequaame slaven sullen geeven". - Zie ook hierna p. 95/96. 

2) Voor Nantes geeft Martin, gemiddelden schuwend, a1s mininlum 32-35 dagen 
- men bedenke dat de Franse eilanden wat gunstiger lagen t.a.v. de plaats van 
afvaart -, a1s maximum bijna 9 maanden (a.w. p. 121). Pere Rinchon, die dit echter 
op de weinige (8) reizen van Van Alstein baseerde, geeft (Trafic negrier, p. 209) als 
gemiddelde op 65 dagen. 

8) Van kapers maken ooze bronnen weinig melding. De kapitein van Het Ver
genoegen noteerde 22 febr. 1795 in zijn journaal (lov. or 1103), in het zicht der 
Amerikaanse kust komende, de Duivelseilanden "niet al te na te lopen vermits 
wij vaststelden dat misschien bij Cajane [Cayenne] of daaromtrent een caper 
of capers conden sijn". 

') Wij komen op dit punt nader terug (zie p. 56). 
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"de scheepsequipasie is tans in een dissolaete toestand, zoo officiers als 
matroozen; veel sieken en zeere beenen". Op 3 februari echter noteerde 
hij: "zeylden nu met vermaak". Het leed scheen geleden; 26 februari kwam 
het schip voor de Surinamerivier. Men had 41 van de 352 slaven verloren, 
waarvan 15 op de oversteek 1); twee of drie waren "uitgeteerd". Van de 
pokkens was niets hoegenaamd te vinden, maar weI was aan sommige 
slaven nog te zien dat zij die gehad hadden. "Wat hiervan worden moet 
zal de tijd leeren als de heer doctoor Schilling an boort comt om de slaven 
te visenteeren, die niet gemakkelijk is". Nu, dat zou nog blijken! 

21 Februari werd de Surinamerivier opgevaren; de slaven waren "zeer 
verbleyt dat zij de groene bos zagen"; 2 maart werden zij getrakteerd met 
bananen en "verdieverteerden haar met singen, dansen en springen". 
Dan voIgt een lang verhaal over de vele moeite om de gevraaagde per
missie voor doorvaart naar Paramaribo te krijgen; "wij lagen onder den 
quade presumtie en onder een vermoeden dat wij slaven weggestopt hadden". 
Men moest zelfs terug (5 maart) en in quarantaine gaan, daar de kinder
pokken in het schip waren geweest en de kolonie in 1789 en 1790 zeer veel 
slaven daaraan had verloren. Na veel moeite gelukte het te mogen blijven 
liggen op voorwaarde dat geen slaaf van boord mocht. De 6de: "onse 
noodige beesigheden voortgezet, en weI voomaamendlijk op de slaaven 
te passen met banana en andere groentens haar te verquikken; verders met 
haar weI te wassen" 2) en daarna "dansen, singen en springen". Desondanks 
vememen wij de volgende dag dat enige slaven scheurbuik kregen, en ook 
onder het yolk weer zieken waren; 9 maart voorzag men de slaven rijkelijk 
met bananen, oranjes etc. en "leefden met haar vroolijk op". 13 Maart 
waren aIle slaven "redelijk weI", de "blanken" daarentegen "seer sukkel
agtig". Zondag 15 kregen zij behalve de bananen elk "een stuktje souwd 
vlees"; de 1ge werd, daar het verse water sterk begon te verminderen "omdat 
wij de slaaven sooveel lieten drinken als zij ordentelijk op conden drinken 
na de hitte van de zon en haar dansen", een pont naar de savanna gestuurd 
om water te halen. 23 Maart na de middag kwam "onverwachts de zgn. 
doctoor Schelling" - men ziet hoe verbitterd de kapitein begon te geraken -
"stilletjes aan boord om eens rond te zien of mijn slaaven weI suyver waren 
maar hij conde geen een vinden die iets mankeerde, en is alsoo stil weer heen
gegaan zonder wat te zeggen". Tantalus verzocht ten tweede male kapitein 
en negers op het schip, dat niet op mocht zeilen, toen tweemaal een schoener 
met slaven, die gelukkiger was, passeerde, "hetwelk mijn neegers zaagen, 
en had veel moeyte om haar tevreede te stellen". 12 April verzucht het 
journaal dat men nu al 47 etmalen in de rivier had gelegen, de slaven 
"jankende daagelijks na de wal", de provisie sterk geminderd was en er 
veel slijtage aan de zeilen was die omtrent altijd nat waren; het scheepsvolk 

1) Van de bemanning hebben 12 leden van de 39 het leven gelaten: de kapitein, 
de timmerman en 10 matrozen. 

2) "Wasten aIle morgen en avonde de monden van de slaven met limoenzap", 
verhaalt het journaal van de Prins Willem V (lnv. nr 1013) Ld. 20 april 1770. 
Ook andere joumalen maken hiervan melding. 
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was ziekelijk en niet minder ongemakkelijk, "zodat het geduld van de 
kapitein "nu ten enemale uyt" was. Vooral bezwaarde het hem als hij dacht 
"aan het gevaar van een schip met slaaven, hoe ligtelijk daar het ene of 
andere can onderkoomen, temeer omdat de slaaven verdrietig worden" 1). 
Drie dagen later werd een vierde request ingezonden om de slaven te 
visiteren en na weI bevinding te mogen opzeilen; de 18e kwam de dokter 
weer aan boord die hen goedkeurde en permissie gaf te mogen opzeilen. 
Na 52 etmalen op de rivier te zijn geweest kwam het schip eindelijk op 
19 april in Paramaribo aan. De slaven waren zeer verblijd, en wij ook, 
zegt de kapitein, "songen en dans ten dat het schip dreunde". 

De moeilijkheden met dokter Schelling waren echter nog niet klaar. 
"Mijn goede vriend doctoor", noteerde de kapitein ironisch, "nog niet 
tevreede zijnde met de derde viesentaatie en driemaal f. 75 liet mij weeten 
dat geen een slaaf aan de wal mogt gaan alvoorens in zijn presentie de 
slaaven moesten gewassen werden, waartoe twee schildwagten an boort 
hadde, en dan naakend in de boot gaan en dan met nieuwe paantjes 2) van 
de wal versien, eeuwengelijk 3) alsof wij nooyd geen slaaven wasten". Rij 
liet hen wassen met het water buiten boord, "zoals wij ook deden, en dus 
was het niets anders als maar om de vierde 75 gulden te krijgen en was 
waarlijk niet meer uyt te staan sooals men hier met mij handelde". De 
volgende dag kwam "mijn goede vriend doctoor S." weer aan boord en 
werden de slaven gewassen "als ordinary". 

De 21ste kwam de agent der Compagnie aan boord en beloofde een aan
zienlijk aantal slaven aan te zullen nemen; de 25e liet men hen "kuyjeren", 
wat herhaald werd. Daar de nog aan boord overgebleven slaven "jankende 
na de wal" waren (30 april) werden allen daarheen overgebracht "om 
deselve aIle onder het oog te hebben en plasier aan te doen". Des avonds 
werden de "huyssies" en de schotten weggebroken: de slavenreis was ten 
einde. Maar niet de beproevingen. Op 16 mei vermeldt het journaal dat 
er moeilijkheden met de bemanning waren geweest, waarom de oorlogssloep 
aan boord kwam en straffen waren uitgedeeld. En een paar dagen later 
werd, bij laag water het schip inspecterend, bevonden "dat de speykerhuyt 
voor het meerendeel van de wormen doorgefreten was, alsmede het scheg 
aan weerskanten". Men trachtte het schip zo goed mogelijk zelfte repareren 
daar "hier geen kielplaats of kielligter" was. Daarna maakten de oorlogs
omstandigheden thuisvaren onmogelijk; na jarenlange "ligdagen" in 
Suriname werd het 11 september 1797 afgekeurd en ges!oopt; het Yolk, 
waarvan sommigen 1370 dagen in dienst waren geweest, werd de 1ge 
ontslagen. "Aldus eyndigen mijn moeyelijk en verdrietig journaal", "aIles 
is verkeerd ge!oopen", verzuchtte de kapitein. Inderdaad, Ret Vergenoegen 
heeft zijn naam geen eer aangedaan ..... . 

Bovenstaand re!aas geeft een duidelijk beeld van de gevaren en bezwaren, 
aan een slavenreis verbonden. Maar niet voor aile, uiteraard, verliep zij 

1) Zie aant. XVI. 2) Lendendoeken. 3) Even gelijk. 
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op zo bezwaarlijke wijze. Bijna aIle schepen kwamen behouden thuis 1), 
en de overige zorgen waren niet voor alle even drukkend. Duur der reis 
en sterfte - op deze laatste komen wij hieronder (p. 71) uitvoerig terug -
waren bij vele gunstiger, bij andere ongunstiger. Maar wij zien hieruit hoezeer 
de zorg voor de slaven de Compagnie en haar dienaren ter harte ging. Vit 
welbegrepen eigenbelang overigens, niet uit humanitaire overwegingen, 
zoals Martin reeds heeft opgemerkt; ondanks aIle legendarische ideeen 
werd het armazoen zo goed behandeld als de omstandigheden het toe
lieten 2). Wij willen, uit andere bronnen, aan de behandeling der slaven 
gedurende een reis nog wat toevoegen. 

Zoals wij boven (p. 49, 50) zagen was de omvang van de menselijke 
lading der schepen zeer afwisselend en in de meeste gevallen niet "af
gestampt vol". Hoe de slavenschepen der Compagnie - die, gelijk vermeld, 
met een enkele uitzondering ook voor andere reizen hebben gediend -
er precies uitzagen weten wij bij gebrek aan afbeeldingen niet. Dat zij zo 
waren volgestouwd als op de bekende prenten uit andere landen wordt 
voorgesteld 3) is vermoedelijk aan redelijke · twijfel onderhevig. Enig hou
vast hebben wij echter weI. Hun inhoud vermeldden wij boven (p. 19) reeds. 
Dr Gallandat vermeldt in zijn meergenoemde "Noodige onderrichtingen" ') 
dat de meeste slavenschepen nauwelijks de lengte van 80 voeten over steven 
hadden. Zij waren in twee afdelingen verdeeld, het tussendek en de schans. 
Het eerste, breed en lang 24 voet en diep 5 voet, diende voor de mannen; 
daarin werden beddingen gemaakt, daar het anders onmogelijk zou zijn 
daarin een aantal van 200 slaven te brengen. Lucht kwam binnen door 
voorluik en groot luik, die's nachts met roosters werden overdekt. Het 
vrouwenverblijf, de schans, mat 18 x 18 x 7 voet, ruimte biedend aan 150 

1) Zes vielen in 1781 de Engelsen in handen, ren eindigde het leven op Sint
Maarten, waar het als onherstelbaar in 1775 werd verkocht, een ander evenzo 
in 1773 ter rede van Sint-Eustatius, een werd afgekeurd in Essequebo in 1785 en 
ren verongelukte in 1763 op de thuisreis bij Goeree. In totaal kwamen dus 11 
slavenschepen niet thuis. 

Van bovengenoemde zes had ren, nl. De Vigilantie, een uitzonderlijk einde, 
waarvan het debiteurenboek van verkochte slaven (Inv. nr 1130) melding maakt: 
het was van blanken verla ten in Essequebo komen aandrijven met 267 slaven en 
aldaar geborgen door Hendrik Milborn en William Parkinson. De bemanning was 
waarschijnlijk krijgsgevangen gemaakt. Zie ook hierna p. 59. 

2) L'ere des negriers p. 116. - Men bedenke dat het slavengeld der kapiteins 
voor hen een reden tot goede behandeling was. Anders echter was het geluid dat 
de agent in Essequebo in 1775 deed horen: "ik heb allang gemerkt dat de kapiteins 
in opzicht tot betaling al vrij onverschillig zijn: als men t'huiskomt en zijn meesters 
een lijst, daar goede prijzen op staan, kan produceeren, dan schijnt het al weI ge
noeg te wezen; wat de betalingen aangaat, daar mogen de correspondenten voor 
zorgen" (Ingekomen brieven Essequebo II maart 1775 (Inv. nr 58». 

3) Zie Martin, a.w. pI. V, tekening van het Nanteser slavenschip La Vigilante, 
en pI. IV, die van het beruchte slavenschip The Brookes van Liverpool, "fait pour 
contenir 450 negres, mais en ayant souvent contenu jusqu'a 600" ; de laatste ook 
bij Vrijman, a.w., tussen p. 86 en 89. Zij is ontleend aan Th. Clarkson, Abolition 
of the Slave-Trade (1808). 

4) P. 440. 
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vrouwen en kinderen; de Iuchtverversing geschiedde door vier Iuchtpoortjes 
en het achterluik. AI te, ruim echter zullen ook hier de slaven niet hebben 
gezeten 1). 

Een moeilijkheid is de vraag of de slaven - althans de mannen - al 
dan niet permanent geboeid werden vervoerd. De meeste auteurs 2) nemen 
dit als zo niet van zelf sprekend, dan toch ais vaststaand aan. In diverse, 
doch niet in aIle, journalen wordt medegedeeld dat men na aankomst in 
Amerika de slaven uit de boeien sloeg. Hand- en voetboeien 3) en een slaven
ketting - strafmaatregel bij dreigend of na een oproer 4) - worden in de 
cargaboeken genoemd, maar niet in zo groten getale dat men zich afvraagt 
of daarmee allen weI konden zijn verzekerd. Dr. Van Andel 6) deelt mede 
dat op de rede en in de aanvang der reis - wanneer, zoals wij zullen zien, 
de kans op moeilijkheden het grootst was - de mannen met voetboeien 
aan een in het dek bevestigde ijzeren staaf werden vastgemaakt of weI op 
dezelfde wijze twee aan twee aan elkaar verbonden. Het verslag van een 
rumoer onder de manslaven aan boord van De Eenigheid in 1764 ter Kuste 
vermeldde dat deze, "die nog alle weI geboeyt waren", losbraken, hetgeen 
het voorgezegde bevestigt; nadat dit oproer was onderdrukt boeide men 
de oproermakers aan handen en "oeten 6), anderen "overkruys met haar 
twee in een boey" 7), een extra-bevestiging, die op een normale enkelvoudige 
zou kunnen wijzen. En ook uit andere oproerverslagen 8) zou men willen 
opmaken dat boeien inderdaad normaal was. Het zal misschien ook de 
enige mogelijkheid zijn geweest om de grote menigte in zo beperkte ruimte 
op haar plaats te houden. 

Omtrent de behandeling der slaven in het algemeen - op de medische 
komen wij onder (p. 59-61) terug - bevat de Instructie ..... op den slaaf
handel van c. 1700, zoals wij zagen 9), enige waardevolle aanwijzingen, en 
ook Bosman geeft hierover iets. Beider mededelingen zijn uitmuntend 
samengevat door dr. Van Andel 10). Ook het boven (p. 51-52) weergegeven 
journaal gaf hierover een en ander. Wij menen hier met het voomaamste 
en met name hetgeen onze bronnen ter aanvulling kunnen bijdragen te 
mogen volstaan. 

1) De lieden, die uit weerzin tegen het bedrijf ook hiervoor geen woorden van 
afkeer en verontwaardiging genoeg kunnen vinden mochten bedenken hoe in de 
"Gouden Eeuw" de toestanden aan boord onzer oorlogsschepen waren. Klaagde 
Witte de With niet "dat de verckens en honden in ons landt beter logijs wert ge
geven"? Zie artikel dr. W. J. van Hoboken in Tijdschrift voor Geschiedenis 1949, 
p. 100. 

2) Bv. Martin, a.w. p. 117: 1es captifs sont aux fers durant toute la traversee. 
3) Voor afbeelding, zie a.w. pI. V fig. 6-8. 
4) Zie Wisse, a.w. p. 59. 
5) Zie het hierv66r p. 28 n. 1 vermelde artikel. 
8) Een ander journaal (!nv. nr 910) deelt mede dat men muiters "in dobbelde 

boyen" zette, wat misschien hetzelfde is. 
7) Inv. nr 391. 
8) Zie hierna p. 57 vlg. 
8) Zie E.H.J. XXVI, p. 153-155. 
10) Zie het boven (n. 5) vermelde artikel, p. 629 vlg. 
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"Driemaal daegs", zegt Bosman 1), werden de slaven "gespijst met reede
lijke goede kost en beter als zij in haar land hebben gehad" 2); de Instructie 
echter spreekt van tweemaal, om 9 en 5 uur 3). Zoals wij boven (p. 22) zagen 
werden bij de aanvang van een reis de nodige levensrniddelen ook voor 
de slaven ingeslagen. Eenmaal werden op verzoek van de kapitein van 
De Zorg - treffende naam! - i.p.v. de gewone hoeveelheid paardebonen 
150 zakken gort voor slavenkost meegegeven "verrnits sulx veel beter voor 
de slaven geoordeelt wort" 4). Maar ook onderweg werd, al naar de om
standigheden, een of ander aangekocht. Melding wordt gemaakt van rijst 5), 
palmolie 6), pisangs en "kokemoten" 7). 21 Mei 1776 werd besloten de 
schippers der slavenschepen, en weI bijzonder die op Angola handelen, 
te recommanderen op hun oversteek naar Amerika het nabijgelegen eiland 
Annobon 8) aan te doen om verversing in te nemen "indien sulxs hun reis 
niet teveel vertraagt" 9). Ret joumaal van De Welmeenende 10) vermeldt 
(1 febr. 1774) dat men aan de slaven tweemaal in de week spek en vlees 
verstrekte; op weg naar Suriname (28 febr.): "vangen veel vis voor de 
slaven". Ook met pijpen en tabak, meegenomen in het cargo maar ook 
weI ter Kuste gekocht 11), was men niet karig; aan boord van het zoeven 
genoemde schip werden in de week 2 "soopies" verstrekt 12). En ter voor
koming of genezing van "scorbuut" (scheurbuik) verschafte men, zoals 
reeds in de 17e eeuw geschiedde, de slaven limoensap. 

Ook voor de hygiene werd gezorgd. In 1777 werd aan opper- en onder
meester opgedragen de slaven iedere morgen te controleren 13). Rerhaaldelijk 
wordt genoteerd: rookten in de slavengaten, soms gespecifieerd: met 
jeneverbezien en wierook; ook sprenkelen van azijn wordt vermeld, en na 

1) Beschrijvinge, 2" stuk, p. 148. 
2) Opmerkelijk is de mededeling van de agent der Compagnie in Essequebo van 

12 jan. 1772 dat hij, een aangekomen slavenschip bezoekend en nog nooit zo'n 
slecht armazoen hebbende gezien, aan een oude neger vroeg of zij honger hadden 
geleden daar er 60 waren gestorven. Deze antwoordde: "neen, wij hebben redelijk 
weI eten gehad, maar het was aIle dagen klappen, slaen en vloeken, en vooral de 
kinderen kennen dit niet doorstaen" (Ingekomen brieven (Inv. nr 58 Ld.». 

S) Rinchon, Trafic negrier, p. 205, geeft twee maaltijden op, resp. om 9 uur v.m. 
en 4 uur n.m. - Voor de funktionaris, wien de zorg hiervoor was opgedragen, 
de bottelier, zie hierv66r p. 22. 

') Notulen 9 sept. 1777 (!nv. nr 22). 
6) Zie bijl. m nr 3a. 
6) Inv. nr 1106. 
7) Inv. nrs 478, 777, 1072. 
8) Gelegen ten w. van Kaap Lopez op 1° 25' Z.B. 
9) Notulen i.d. (!nv. nr 22). - Het nut hiervan was ook aan Pieter van Dam be

kend die verversing bepleitte gelijk op het traject Akkra-Cura~o was, waardoor 
op een schip, waarmee men weI 600 slaven zou overbrengen, bijna geen of zeer 
weinig doden waren. Zie Van Dam, Beschrijvinge O.I.C., ed. Stapel (R.O.P. dl. 68), 
p. 166. 

10) Inv. nr 1312. 
11) Negotieboek van de Aurora (!nv. nr 229). 
12) Zie journalen en negotieboeken, passim. - Volgens het journaal van De 

Welmeenende 1773/74 (!nv. nr 1312) geschiedde dit aIle acht dagen. 
13) Zie hierna p. 145 n. 1. 
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lossing der menselijke lading werd het ruim met veel zeewater uitgespoeld. 
Bezorgd noteerde de kapitein op de laatste slavenreis 9-10 juli 1803: "koud 
weer voor de slaven" 1). Zoveel mogelijk liet men hen in het belang hunner 
gezondheid luchten op het dek. 

Niet alleen het lichamelijk, maar ook het geestelijk welzijn van hun 
kostbare lading ging de heren ter harte. "Lieten de slaven werk pluysen" 
vermeldt een journaal uit 1790/92 2); de bedoeling is duidelijk. Talrijker
en belangrijker - echter zijn de mededelingen over het baljaren. Boven 
(p. 51) zagen wij reeds welk een grote plaats dit bij het leven aan boord der 
negers innam. Spontane uiting van de zonen van Cham, wien de drift voor 
muziek en dans in het bloed zit, of door de leiders opgelegd om er de goede 
stemming in te houden? De meeste schrijvers houden het op het laatste. De 
auteur van de Parfait negotiant (1675) had de slavenhandelaren reeds aanbe
volen iemand mee te nemen die een muziekinstrument kon bespelen "pour les 
faire danser et tenir gais Ie long du chemin" ; pere Rinchon vermeldt dat men 
de slaven na den eten liet dansen en zingen, "pour les empecher de s'abon
donner a la melancolie et pour maintenir quelque souplesse dans leur jam
bes" 3). Dit laatste lijkt zeer rere!. Lieten niet de schippers na aankomst in 
Amerika, zoals wij zagen, hun slaven "kuieren" 4)? Dr. Van Andel heeft het 
weI bij het rechte eind als hij zegt 5) dat deze maatregel blijk geeft van een 
juist inzicht in de waarde van het psycbische element bij lichaamsoefeningen. 
Voor Nantes moge de opmerking van Martin 6) juist zijn dat sommige 
kapiteins de door Savary aanbevolen muziekinstrumenten door het ritme 
van de zweep hebben vervangen 7) - in onze bronnen hebben wij een derge
lijk instrument niet speciaal vermeld gevonden. De redactie onzer journalen: 
deden de slaven dansen en zingen, schijnt er op te wijzen dat ook bier dit 
vreugdebetoon niet - althans niet steeds - spontaan bij hen is opgeweld. 
Het boven (p. 51) vermelde gedreun zou als een uitzondering, na het ver
hreken van een ondragelijk geworden spanning, moeten worden gezien. 
Niettemin zouden wij, in het algemeen, het op de etnologisch-psychologische 
opvatting hoven genoemd willen houden. De leiders der transporten heb
ben, op hun wijze en naar de omstandigheden, biernaar gehandeld. 

Hoewel schaduwzijden ook bier niet zullen hebben ontbroken mag t.a.v. 
de hehandeling der slaven door de Commercie compagnie hetzelfde worden 
aangenomen als over de Nederlanders in het algemeen wordt gezegd, nl. 
dat de behandeling aan boord der Nederlandse schepen beter was dan die 
op vele van andere landen. Reeds Bosman (1704) geeft deze gedachte 

1) Inv. nr 1077. - Voor het wassen der slaven, zie hierv66t p. 51 n. 3. 
2) Inv. nr 1070 Ld. 20 april 1792. - Rinchon, a.w. p. 206, doet eenzelfde mede-

deling. 
3) A.w. p. 205. 
') Zie boven p. 52. 
6) Geneeskunde ... siavenschepen (zie hierv66r p. 28 n. 1), p. 629. 
I) L'ere des negriers, p. 117. 
7) Zoais men weet heeft Heine - eheu! - in "Das Sklavenschiff' (Werke J3 

p. 168) hiervan een groteske voorstelling gegeven waaraan wij schouderophalend 
voorbij gaan. 
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weer 1): "hierin overtreft ons yolk alle andere Europianen, want daer het 
op een Fransch, Portugeesch 2) en Engelsch slavenschip altoos even morsig, 
vuyl en stinkend is, daer sijn integendeel onze schepen meest altijd even 
rein en sindelijk". De gruwelsprookjes, die in de populaire literatuur rond
spoken, betreffen bijna altijd meer de 17e dan de 18e eeuwen Engelse en 
andere dan Nederlandse slavenschepen 3). Bij de Commercie Compagnie 
zijn slechts weinige gevailen van slavenopstand te constateren, en bijna aile 
op de Kust. Hoe zwaar vaak de situatie aan boord moge zijn geweest, de 
behandeling was redelijk en men mag vermoeden dat de negers hier ge
makkelijker in bedwang te houden waren. Maar in het begin hunner ge
vangenschap schrijnde de herinnering aan het verloren vaderland en de 
onzekerheid van hun lot. Het zou niet verwonderen als ook niet de zee 
hun, kinderen van het oerwoud, afschuw en vrees inboezemde. En horen 
wij ook niet de opmerking dat zij vreesden door hun nieuwe meesters te 
zuilen worden opgegeten 4)? Verzet of overboord springen waren dan een 
normale reactie. 

Het eerstbekende geval is een oploop aan boord van De Afrikaansche 
Galey in 1741, die in de kiem kon worden gesmoord 5). Ernstiger waren 
de gebeurtenissen aan boord van De Vliegende Faam in december 1756, 
liggende op de rede van Klein Poppo 6). Het journaal 7) vermeldt: "Omtrent 
haUl' veyff uuren [n.m.] kreegen wij een opstand onder de slaven, dewelcke 
de oppermeester, kock en de smit hebben dood geslaagen ende gestooken 
en nog verscheyde blanke gekwest. Bevonden ons doen genootsaakt om 
met het hantgeweer daaronder te schieten, waardoor zij raakten op de vlugt; 
eenige namen haar toevlugt met over boort te springen en haarzelven te 

1) Beschrijvinge, 2" stuk p. 148. 
2) Andel s dan bij Bosman luidde 60 jaar daarv66r het oordeel van Mortimer -

de eerste gouverneur ter Kuste - over hen zeer gunstig: zij onderhielden hun sche
pen beter dan de onzen en "maeckten stellingen in haar schepen ofte barcken 
opdat nymant tegens den overloop nackt en quame te liggen; zij waschten en 
splOyden haren overloop om den anderen dag met slechte azijn (Nota over het 
gewest Angola 29 juni 1643, uitgegeven door S. P. I'Honore Naber, Bijdr. Med. 
Hist. Gen. LIV (1933) p. 37-38). Daartegenover staat weer de qualificatie der 
Portugese slavenschepen als tumbeiros (= doodkisten), die men elders aantreft. 

3) W. R. Menkman, Nederlanders in het Caraibische zeegebied, p. 101-102. 
Zie ook diens artikel in West-Indische Gids 1944, p. 13-15. 

4) Zo Bosman, a.w. p. 148: "Somtijds hebben wij met een deel slaven, uit seeker 
landschap, wat ver van strand gelegen, niet weinig te doen, want deeze onnoosele 
duivels maken malkander wijs dat wij haer om geen andere reeden koopen en 
vervoeren als om haer wei ter deegen te mesten en naemaels voor een lekker beetje 
op te knappen". Als er velen van dit slag op een slavenschip zijn zo trachten zij het 
schip af te lopen, de Europeanen om hals te brengen en het schip op het strand te 
zetten en zich daardoor te bevrijden "om ons niet, so so wanen, ten spijse te ver
strekken". Dit wordt bevestigd door het verslag van de moeilijkheden, die de kapi
tein van de Prins Willem V ondervond op de reede van Paramaribo toen hij vreesde 
dat aile slaven overboord zouden springen "want sij meynden dat sij opgeheten 
[dialektisch Zeeuws voor: opgegeten) moesten worden" (Inv. nr 968 i.d. 25 okt. 1752). 

6) Wisse, a.w. p. 59. 
6) In Togo (zie p. 37). Volgens Stielers Handatlas thans Anecho genaamd. 
7) Inv. nr 1153. 
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versuypen, en de resteerende naamen de vlugt tussen deks. Omlaag sijnde 
begonden sij weederom gewelt te gebruyken van weederom naar boven te 
koomen en wilden absoluyt tot geen stilstand koomen, maar begonden 
om haar boeyen te breeken, soodat wij ons genoodsaakt vonden om eenige 
hantgernaten onder haar te werpen, maar denselven verloor sijn hand alsoo 
de hantgernaet in sijn hand sloeg, en door dat geval quaamen sij tot stil
stand. Kort nadien deeden wij deselve weederom booven koomen, doch 
maar twee an twee om haar boujens te visenteren, en bevonden deselve 
aIle weI verseekert, als alleenlijk een die sijn handbouy van sijn handt had 
affestroopt. Op stand deeden visentaatsie tussendecks en bevonden alles weI". 
Resultaat: "bevonden dat er 22 slaven weg waren, 20 mans en 2 jongens, en 16 
zwaar gekwetst". De laatsten werden naar land gezonden "terwijl wij geen 
meester hadden om deselve te verbinden"; negen werden aan boord terug
gebracht, zeven waren gestorven. De schade werd in avarijgrosse gebracht 1). 

Ongeveer terzelfder tijd werd de opperstuurman van de Philadelphia 
gewaar dat 18 manslaven - ook in Guinee - het schip wilden afloopen; 
hij zette hen "in dobbelde boyen" en de kapitein, ijlings van de wal terug
gekomen, deed hen "met bilslag met een bormesingel 2) straffen en tussendeks 
aan kettings zetten". De scheepsraad besloot "tapoejers" van Elmina voor 
wachters aan te nemen 3). 

Op De Vrouw Johanna Cores deden zich 10 sept. 1762 moeilijkheden 
voor. "Agter rniddag, nadat de slaven geschaft (h)adde", vertelt hetjournaal 
van de opperstuurman '), "rnieken sij een opstand, vatte de blancke aan 
die in de kuil waare [i.v.m. schoonmaakwerk vermoedelijk], waarop wij 
genootsaakt waare agterop te vlugten, waarop 8 van ons yolk swaar 
gekwetst wierden en na 't schieten met hantgeweer met scherp en soudt 
en kleyn(h)aagel, totdat wij bijstaandt kreege van andere scheepe en een 
partij yolk over kreege en de resteerende met de sloepen de slaven opvisten, 
die overboort gesprongen waare, soodat wij se ter 6 uuren eerst tot stilstand 
kreegen. Setten deselve weder in de booyen die der uyt gebrooke waare. 
Waare over rniddernagt doende met verbinden van slaven en blanke". 
Van strafmaatregelen wordt niet gerept, maar ook hier waren 22 doden 
te betreuren 5). 

Het ergst was het oproer, waarvoor officieren en bemanning van De 
Eenigheid in mei 1764, eveneens op de Kust 6), kwamen te staan toen de 

1) Copieboek alsv. 10, 14 februari, 26 april 1758 (Inv. nr 97). 
2) Vermoedelijk verzwaard stuk touw. 
3) Inv. nr 910 i.d. 12 maart 1757.10 een brief van de kapitein wordt gezegd dat 

deze wachters waren "mallatten" (mulatten). 
') Inv. nr 1234. 5) Zie hiema bijl. II p. 111 n. 6. 
S) Twee dagen voordien was de kapitein van een Rotterdams schip aan boord 

geweest die vertelde dat een ander schip vandaar door de slaven was afgelopen 
en de "Europeesen onkristelijk" waren vermoord op twee na. Ook werden in de 
60 slaven vermist. - De verliezen der equipage waren bij ODS overigens zeer be
perkt. Excessen als wij bij andere volken vememen, waarbij de gehele of bijna ge
hele bemanning werd gedood (zie: Jose-Gentil da Silva, L'Angola au XVIIIe 
siecle (Annales XIV (1959), p. 579), hebben zich t.a.v. Nederlandse slavenschepen, 
althans bij de Commercie Compagnie, niet voorgedaan. 
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manslaven "den deur van het schot overweldigden en den man aan de deur 
den hamer ontweldigden en direct achter quamen. Waarop ik", rappor
teerde de kapitein aan directeuren, "als ook mijne agterop sijnde officieren 
na de geweerkist 1) retireerde en met geweer en houwers haar tegemoet 
ging om weder na hunne plaats te verdrijven" 2). Enkele slaven sprongen 
overboord en zwommen naar de sloep, die achter het schip lag, maakten 
die los en roeiden weg. "Waerop wij een seyn en schoot deden tot hulp 
van de andere op de rheede zijnde scheepen om onse chaloep en slaven op 
te vissen, welke chaloepen met geweer afkwamen, opviste ses mans en 
negen vrouwslaaven". De slaven op het schip werden nu omlaag gedreven; 
"sag alsdoen ook dat verscheiden van mijn yolk in de voormast gevlugt 
was". Na de gekwetsten te hebben verbonden "deden de slaven van omlaag 
opkomen; nageteld hebbende bevonden vermist te zijn acht slaven, te 
weten mans". Daarna werden zij wederom omlaag gezonden en in de ket
tingen gesloten 3), en "de spannings [= luiken] over de roosters tot den 
volgenden morgen". Toen werden zeven oproermakers gestraft "na be
hooren met de boermesingel in presentie van aIle andere slaven" 4). 

De voorlaatste oploop, aan boord van De Zanggodin in oktober 1769, 
verliep zonder bloedvergieten, al had de kapitein, door de oproerlingen 
aangevaIlen, enkele benauwde ogenblikken voordat hij door de bootsman 
was ontzet. De slaven ontsnapten ten getale van 21 in de boot. Zodra het 
oproer bedaard was "sagen wij de boeyen meest aIle op het dek leggen, 
die een etmaal van te vooren waaren nagezien", zegt het journaaI 6). Het 
zwaarst bezocht werd De Vigilantie. Nog in Afrika zijnde ontstond, naar 
de kapitein berichtte, in juni 1780 een opstand, die gedempt was nadat 21 
slaven waren doodgeschoten en enigen zwaar gekwetst 6); in Guyana 
aangekomen werd het schip v66r de Marowijne in een tweede opstand der 
slaven door kapitein en equipage verlaten; het geraakte vast op de noord
bank van Essequebo, door de Engelsen gevonden en naar die kolonie over
gebracht. Daar werd het - vermoedelijk na de vrede - door de agent 
der Compagnie gereclameerd en werden de geborgen slaven verkocht 7) 8). 

Ben enkele maal wordt ook van moeilijkheden met scheepsvolk aan boord 
van de Prins Willem V in 1752 melding gemaakt. De aanleiding was het 
eten, waartegen bezwaar werd gemaakt en wat met handtastelijkheden, 

1) De instructie der kapiteins (bijl. ill nr 3 art. 1) bond hen op het hart te zorgen 
dat zij niet overrompeld werden. 

2) In het journaal zelf (lnv. nr 391) verrneldde de kapitein dat hij door drie man 
werd aangevallen doch hulp kreeg van de beide meesters. 

3) De verdere boeiing is hierv66r (p. 54) in ander verband reeds verrneld. 
') Brief d.d. 21 mei 1764 achter in het journaal voornoemd. 
De bestraffing van dit oproer was heel wat minder hardhandig dan Martin, 

a.w. p. 118, beschrijft van een analoog geval aan boord van een Nanteser schip. 
5) Inv. nr 1385. 6) Copieboek alsv. 4 okt. 1780 (lnv. nr 101). 
7) Alsvoren 12 aug. 1789 (Inv. nr 102). Van deze reis is geenjournaal bewaard. 
8) Te land, op de plaats hunner "bestemming" en waar de behandeling veel 

slechter was, hebben veel heviger slavenopstanden gewoed; wij herinneren slechts 
aan de verschrikkelijke gebeurtenissen in Berbice in 1762/3, en de bosnegeropstand 
in Suriname in 1772. 
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"suypen, vloecken en schelden" gepaard ging en waaraan ten slotte de 
fiskaal te pas kwam 1). 

Wij komen thans tot een der belangrijkste onderdelen van ons onderzoek, 
de verzorging van ziekten en sterfte onder de slaven. Want ondanks boven
genoemde voorzorgsmaatregelen bleven deze - hoe kon het anders?
ook hier niet uit. 

De zorg hiervoor berustte bij de chirurgijns. Op ieder slavenschip - niet 
op ieder ander - was een oppermeester of -chirurgijn aanwezig 2), op een 
na aIle een tweede meester of ondermeester, en op zes zelfs een tweede, 
ook weI derde meester genoemd. Dr. Van Andel, die over de voorschriften 
t.a.v. voorkoming van ziekten, zoals wij zagen, belangrijke mededelingen 
heeft gedaan, merkte op over de behandeling maar weinig te hebben kunnen 
vinden. Dat zal stellig moeten worden toegeschreven aan de beperktheid 
van het door hem gebruikte materiaal; journalen van chirurgijns waren 
hem onbekend. Zijn vakgenoot dr. Schoute echter heeft bijna 20 jaar later 
uit deze bron, hoe beperkt ook hun aantal moge zijn 3), belangwekkende 
gegevens gepubliceerd 4) . Maar ook hij heeft het laatste woord hierover van 
medische zijde niet gesproken, met name t.a.v. de medische waarde dezer 
lieden. Martin slaat de chirurgijns niet hoog aan: "bien rarement une valeur 
medicale; c'est un empirique beaucoup plus qu'un medecin" 5). Hoe gaarne 
hadden wij een waardeoordeel van onze beste kenner der medische historie 
over onze chirurgijns gehad. De bovengenoemde beperkte documentatie 
ten dezen zal dr. Schoute van een uitspraak hierover hebben weerhouden. 

Moeten wij dus de wetenschappelijke waarde dezer lieden in suspenso 
houden - dat zij, zoals enkele malen wordt verklaard, naar beste weten 
hebben gehandeld 6) is hiervoor van weinig waarde -, over hun maat
schappelijke positie is iets meer te zeggen. Martin meent zijn weinig gunstig 
oordeel over hun wetenschappelijke waarde te staven door de opmerking: 
"sa solde, a l'ordinaire modeste, est un indice de l'estime relative oil on 

1) loumaal (Inv. nr 968) i.d. 25, 27 okt., 10, 11 nov. 1752. Zie ook boven p. 52. 
2) De bewering van dr. Van Andel, gebaseerd op een artikel der meergenoemde 

instructie van c. 1700 - die de zorg voor de zieken bij ontstentenis van de chirur
gijn aan de schipper opdroeg! - (a.w. p. 633): "op de grotere schepen voeren 
chirurgijns mede", is althans voor de Commercie Compagnie dus onjuist. 

3) In totaal slechts 8, tegenover ruim 70 journalen van gezagvoerders op slaven
reizen. Zes zijn gehouden door de opperchirurgijn, twee door de chirurgijn. 

4) Dr. D. Schoute, Scheepschirurgijns-journaal van een slavenschip der Middel
burgsche Commercie Compagnie (Ned. Tijdschrift voor Geneeskunde jg. 92 
(1948), p. 3645 vlg.). 

5) L'ere des negriers, p. 39. Pere Rinchon echter vermeldt (a.w. p. 149) dat zij 
examen moesten doen in physiologie, pathologie en therapeutiek. Naar mij werd 
medegedeeld kende het Amsterdamse chirurgijnsgilde reeds in 1636 een examen 
(gildeproef) voor de scheepschirm gijns. 

Volgens Martin (a.w. p. 40) fungeerde in voorkomende gevallen de chirurgijn 
ook als beul. Bij ODS is van executies voorzover bleek geen melding gemaakt, en 
wij weten dus niet wie daarmee zou kunnen zijn belast. 

8) Zo de oppermeester Couperus van De Eenigheid 1761/63 (lnv. nr 390, en 
Schoute, a.w. p. 3653); ook die van Het Vergenoegen 1793/97 (Inv. nr 1110). 
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tient les capacites" 1). Vit het weinige, dat hij over de bezoldiging van de 
etat-major mededeelt 2), blijkt dat het verschil met de kapitein - wegens 
emolumenten overigens enigermate moeilijk vergelijkbaar - groter is dan 
bij ons; een Nanteser opperchirurgijn stond in aanvangsgage gelijk met 
een "lieutenant", onze tweede stu urman, die hier veellager werd bezoldigd. 
Hier was hij met opperstuurman en . . . oppertimmerman gelijk gesteld 3). 
Misschien echter moeten wij er ons meer over verwonderen deze laatste, 
hoewel ook van hem veel afhing, in deze salarisgroep aan te treffen dan de 
"scheepsarts" 4). 

Niet onaantrekkelijk was het de herkomst dezer chirurgijns in de monster
roHen na te gaan. Van 103 hunner - d.w.z. van de funktionarissen op 
evenzoveel reizen; verschillende chirurgijns maakten twee- of meermalen 
een slavenreis mee - is deze bekend. Meer dan de helft kwam uit Zeeland, 
nl. 63; daarvan uit Middelburg 45, Vlissingen 5, overig Zeeland 13. Vit 
overig Nederland waren 18 oppermeesters herkomstig, uit Duitsland 19, 
uit Frankrijk 3. Drie hunner zijn tijdens de reis overleden. 

De Compagnie heeft zich altijd voldoende medisch personeel- ook 
ondermeesters, zoals wij boven (p. 21 n. 5) zagen - kunnen verwerven, maar 
op het eind ging het moeilijk. Bij de (voor)laatste uitreding werd aan de 
agent te Amsterdam opgedragen te informeren naar "een bekwamen 
doctoor, wijl er hier, door de langdurende stilstand der slavenhandel, geene 
deskundige persoonen voorhanden zijn" 5). 

Van de ziekten, die aan boord van een slavenschip ondanks alle goede 
bedoelingen en pogingen tengevolge van de opeenhoping van mensen in een 
benauwde ruimte en eenzijdige voeding met levensmiddelen, die aan bederf 
onderhevig waren, in meerdere of mindere mate optraden, heeft het boven 
weergegeven journaal 6) een even duidelijk als droevig beeld gegeven. Dr. 
Van Andel heeft uitvoerig, uit andere bronnen, over de voeding als profylaxe 
en geneesmiddel verteld, en wij hebben daaraan weinig ofniets toe te voegen. 
Het ziektebeloop en de behandeling heeft dr. Schoute aan de hand van 
enige chirurgijns journalen duidelijk uiteengezet; in zijn meergenoemd 
artikel heeft hij vier ziekteverslagen van de reis van het snauwschip De 
Eenigheid 1761 /63, oppermeester Petrus Couperus, twee betreffende slaven 
en twee betreffende leden der bemanning, uitvoerig behandeld. Wij mogen 
belangstellenden naar deze zo deskundige uiteenzetting verwijzen '). 

1) L'ere des negriers, p. 40. 2) A.w. p. 44. 
3) Zie hierv66r p. 24. - Pere Rinchon, a.w. p. 149, vermeldt dat zij als emolu

ment 10 livres van de kapitein kregen voor iedere slaaf, door de planters op ~. 
Domingo gekocht, als prikkel voor een "suffisante" behandeling. Ook hiervan is 
bij de C. Cie. niet gebleken. Van belang is de opmerking van dr. Schoute (a.w. 
p. 3646 n. 2): vergeleken met de chirurgijnsgages bij de O.I.C. maken die bij de 
Commercie Compagnie lang geen slecht figuur. 

4) Voor niet-ingewijden zij opgemerkt dat de chirurgijn - men associere dit 
vooral niet met onze chirurgen! - minder was dan medicinae doctor. Zou misschien 
op minder maatschappelijk niveau kunnen wijzen de omstandigheid, dat de opper
meester van De Zanggodin in 1768/70 (Inv. nr 1385) in Suriname is weggelopen? 

6) Copieboek alsv. 21 juli 1803 (!nv. nr 102). 6) Hierv66r p. 40 vlg. 
7) A.w. p. 3654-3662, met fotocopieen van het joumaal. - Het is te betreuren 
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Voiledigheidshalve zij nog vermeld dat de chirurgijns, evenals te Nantes 1), 
een chirurgijnskist aan boord hadden, die v66r het vertrek vanwege direc
teuren werd gevisiteerd 2). 

Dat ondanks aile voorzorgsmaatregelen een deel der slaven het leven 
verloor kan ons niet verwonderen; eerder de omstandigheid dat de ver
houdingen relatief zo gunstig waren. Op de lOS reizen der Compagnie 
tussen 1732 en IS02 zijn in totaal 31095 slaven naar Amerika gevoerd; 
3751 daarvan hebben de overzijde van de Oceaan niet bereikt S). Dat is 
12.3 ten honderd welk cijfer, merkwaardigerwijze, ook eenmaal werd 
bereikt. Deelt men deze periode in twee gelijke helften, dan blijken de 
percentages resp. 13.7 en IO.S te hebben bedragen; de gemiddelde sterfte 
is dus iets gedaald. Deze cijfers vallen beneden het door assuradeuren 
aangenomen normale verlies - "ordinaire" sterfte, zegt een polis van de 
Rotterdamse firma Mees en Zoonen uit het einde der ISe eeuw -, die op 
15 % werd gesteld '). Ook beneden hetgeen wij t.a.v. de meeste andere 
reizen en landen vernemen (aant. xvm. 

Ret sterftecijfer der Compagnie's slavenreizen - voor 106 hebben wij 
volledige gegevens - was overigens zeer uiteenlopend; het laagste per
centage bedroeg 0.4 - tweemaal, en om precies te zijn resp. 0.42 (2 op de 
479 koppen) en 0.43 (2 op de 465), beide malen dus zwaar beladen schepen-, 
het hoogste niet minder dan 64 (144 van de 272, dus niet eens zo'n grote 
lading). Tweederde bleef beneden dit gemiddelde, met als tien der bijzonder 
lage percentages, naast beide genoemde: 0.5, 1.25, 1.3, 1.5, 2, 3, 3.5, 4 t.h. 
Ruirn dertig procent viel erboven, resp. als voren met 47.5, 44.6, 44.3, 36, 
34.7, 31.6, 30 en 26 (2 x ) t.h. 5). Dat bij de zeer hoge sterfte uiteraard aan 
epidemische ziekten moet worden gedacht werd reeds opgemerkt 6). 

dat dr. S. niet in de gelegenheid is geweest aIle, en met name de journalen der 
zeer zware reizen (sterftecijfer 30, 47,5 en 64%, Inv. resp. nrs 435, 1262, 1410) te 
bewerken. 

1) Martin, a.w. p. 39. 
2) Notulen 1 aug. 1758 (!nv. nr 20). Voor de inhoud, zie bijl. III nr 13. - V~~r 

een zeer uitvoerige lijst der medicamenten uit de 17e eeuw, zie Ratelband, Werken 
L. Ver. LV p. 394 vlg. 3) Zie bijl. II. 

') Mr. R. Mees, Gedenkboek R. Mees en Zoonen, 1720-1920 (1920), bijl. 23. 
Ook in buitenlandse polissen werd dit als de normale sterfte aanvaard (Vrijman, 
a.w. p. 93). Zie ook aant. XII. 

Volkomen onjuist is weI de bewering van Van Brakel (E.H.J. IV, p. 58 n. 3), die 
baar op grond van onvoldoende gegevens voor c. 1678 op 25 t.h. stelde. 

6) De bier vermelde getallen wijken enigszins af van die welke dr. Scboute, 
a.w. p. 3649 sub a en b, vermeldde. Zijn voorstelling berustte op gegevens, door 
mij destijds verschaft, die sindsdien echter enige wijziging bleken te behoeven. 

Hetgeen Wisse, a.w. p. 61, over De Afrikaansche Galey mededeelt is onjuist, 
zowel wat de cijfers als de data betreft (zie Inv. nr 185). Het is overigens merk
waardig dat iemand, wiens werk ophoudt als de slavenhandel der Compagnie 
pas op gang begint te komen, durft te vertellen dat geen enkel schip is aangekomen 
met een zo groot verlies (dit bedroog 22.5 %), en die van het inderdaad grootste 
verlies uit zijn periode - De Grenadier 1748/50 (!nv. nr 455), met 44.3 % - niet 
eens kennis droog. 

e) Hun overlijden werd meestal. doch niet altijd. in margine van het journaal 
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Twee punten verdienen hierbij de aandacht. In de eerste plaats het verband 
tussen het aantal per schip vervoerde slaven en de sterfte, in de tweede dat 
tussen deze en de duur van de oversteek. Op grond van mijn gegevens kon 
dr. Schoute 1) iedere correlatie afwijzen. Ret gemiddelde aantal per schip 
vervoerde slaven bedroeg 287; slechts op zeven reizen is dat gemiddelde 
belangrijk overschreden geweest: tot 400 of daarboven tot een maximum 
van 479. Op deze zeven reizen zijn vervoerd 3041 slaven met een totale 
sterfte van 246 of 7.1 procent, belangrijk lager dus dan het algemeen 
gemiddelde. Vier schepen waren bij deze reizen betrokken; drie hunner 
beliepen resp. 60, 66, 71 last, het grootste, dat echter "slechts" 400 slaven 
vervoerde, 99. En merkwaardigerwijs was op de Prins Willem V, die resp. 
465 en 479 slaven inhad, op beide reizen het verlies slechts 2; dit schip ver
toont de bovengenoemde minima! De andere reizen van deze groep verloren 
resp. 5, 9, 12 en 14 koppen; aIleen de reis van het Middelburgs Welvaren 
van 1761/62 vertoont het hoge sterftecijfer van 293 op 455 (44.6%), maar 
gedurende heel deze reis werd over ziekten geklaagd. Merkwaardig ook is 
het te constateren, dat De Jonge Willem op al zijn vijf slavenreizen uiterst 
lage verliescijfers had: 118-2, 189-6, 108-1, 150-18,203-6. 

Even onjuist bleek het verband te leggen tussen sterfte en duur van de 
oversteek. Deze bedroeg, zoals wij boven zagen, gemiddeld 62 dagen. Bezien 
wij nu de bovengenoemde tien reizen met de hoogste sterftecijfers, dan 
blijkt dat de helft boven, de wederhelft beneden het gemiddelde was. 
En hoe wisselvallig dergelijke uitkomsten waren bewijzen twee reizen van 
hetzelfde schip dadelijk na elkaar: het Middelburgs Welvaren bracht op 
zijn reis van 1758-1760428 slaven over met een sterfte van 9 of 2.1 %; op 
de volgende, 1761/62, waren deze cijfers 455, 203 en 45! De reisduur was 
in het eerste geval 60, in het tweede 53 dagen geweest. 

Ret is uit deze gegevens duidelijk dat de gratuite en op slechts een paar 
slaventransporten der O.I.e. van Madagaskar naar Sumatra gebaseerde 
bewering van dr. Van Andel 2): "in het algemeen blijkt de sterfte vrijwel 
evenredig te zijn met de mate van overvulling en duur der reis", ten enenmale 
onjuist is. 

Men heeft weI aan vergelijking van sterfte bij de bemanning en slaven 
willen denken, maar dit heeft geen zin. Vooreerst waren de negers slechts 
enige maanden, hoogstens een jaar blootgesteld aan de gevaren van de reis, 

veffileld met een nummer in de volgorde van overlijden en de emblemen van de 
dood, soms een doodshoofd met gekruiste beenderen, soms dit, bekroond door een 
zandloper, een enkele maal door een chrismon. Voor een, middelmatige, afbeelding, 
zie Schoute, a.w. p. 3655. Ook in Nantes was dit gebruikelijk; zie Martin, a.w. p. 
135 (alwaar ook afbeelding). 

De doden werden veffiloedelijk met minder ceremonieel dan de bemanning - die 
een "schoodt" meekreeg (Inv. nr 383) - overboord gezet. Bosman, a.w. p. 123, 
verhaalt dat "de haaien bij Fida en Ardra (= Arder), waer men slaven handelt, 
uitnemend boos en verslindend sijn en dat mensenvleesch haer soo weI moet smaken 
dat zij de slavenschepen dikwijls 4 weken lang van de Kust af vergesellen". 

1) A.w. p. 3649 (onder hierv66r (p. 62, n. 5) veffilelde correcties). 
2) Zie diens artikel, aangehaald hierv66r p. 28 n. 1, p. 633. 



64 GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLA VENHANDEL 

de bemanning daarentegen minstens ruim een jaar, en vaak vee1 1anger. 
Maar ook overigens zijn de verhoudingen tamelijk onverge1ijkbaar. Dr. 
Schoute, die een boek heeft geschreven 1) waarin een ruime p1aats is verleend 
aan ziekte en sterfte op de schepen, die naar Oost-Indie voeren, trachtte 
een parallel te zien in de correlatie van deze en de westelijke slavenreizen, 
doch kwam ze1ve reeds tot de conclusie dat ook dit slecht opgaat. Zijn 
resu1taten over de sterfte op de Oost-Indievaarders - wat hoger dan bij 
onze slavenreizen - zijn van belang, maar hebben voor vergeIijking geen 
waarde. De reisduur was hier een gans andere, kortere; de slaven bleven 
binnen tropisch of althans subtropisch klimaat, terwijl de bemanningen
blanken bovendien - aan de grootste klimaatwisseling op de reis van 
Nederland naar Indie en terug waren blootgesteld 2). 

Vaster grond zou men onder de voeten krijgen wanneer men onze cijfers 
zou kunnen vergelijken met die van de slavenreizen der OJ.C. Deze zijn 
er inderdaad, maar in zo klein getal dat een vergelijking niet weI mogelijk 
is. In de bekende Beschrijvinge der O.I.C. van Mr. Pieter van Dam 3) komen 
gegevens betreffende een vierta1 reizen met slaven van Madagaskar naar 
Sumatra voor uit de jaren 1680-1687 4). Zij vertonen aIle een hogere, drie 
zelfs een zeer hoge sterfte: resp. 256-139 (50%) 5),371-51 (13.7%),274-166 
(57%) en 114-51 (bijna 45%). Maar dat het Van Dam trof dat de 
Engelsen in groten getale slaven overbrachten "sonder dat men van dier
gelijcke ongemene sterfte, niettegenstaande mede het groot traject, heeft 
kunnen vernemen" 6) is een duidelijke aanwijzing althans over de uitzonder
lijkheid dezer cijfers. 

Ret zou van het grootste belang zijn als men onze cijfers met die van de 
slavenreizen der W.I.c. zou kunnen vergelijken, maar bruikbare gegevens 
hiervoor worden, naar mevr. Meilink-Roelofsz, die de archieven der 
Indische Compagnieen beheert, mij verzekerde, niet aangetroffen. 

Over de behandeling der zieken heeft de ervaren geneesheer, die dr. 
Schoute was, aan de hand van een der chirurgijnsjourna1en belangrijke 
mededelingen gedaan, en wij moeten het betreuren dat hij - zijn opzet 
was echter een bepaalde reis - ook door de beperktheid der overgeleverde 
joumalen niet tot een uitvoeriger behandeling daarvan is gekomen. Uit 

1) Dr. D. Schoute, De geneeskunde in den dienst der Oost-Indische Compagnie 
in Nederlandsch-Indie (1929), pp. 42-45, 264, 323. 

2) Van belang voor de beoordeling der slavensterfte is zijn opmerking dat het 
1agere cijfer bier voora! in de strenge keuring moet worden gezocht, die de negers 
vaar de verkoop in Mrika moesten ondergaan; de O.I.C. heeft er nooit toe kunnen 
overgaan de mannen, die zich aanboden, te keuren. 

3) Uitgegeven door dr. F. W. Stapel, R.G.P. grote serie dL 68, pp. 654, 658, 
659,665. 

4) Bovendien nog een reis in 1658 van Kust naar Kaap met 271 slaven, waarvan 
43 stierven (kortere afstand!) (ib., p. 653). 

5) Maakte de reis via Ceylon. Van de overlevenden stierf binnen vier maanden 
meer dan de helft in Padang (ib., p. 658). 

6) Ibidem, p. 653. 
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overige bronnen daarom nog enkele gegevens omtrent de meest voorko
mende doodsoorzaken. Primair waren scheurbuik, gevolg van de oonzijdige 
voeding en gebrek aan vitaminen, rode loop (bloeddiarhoo of dysenterie) 
tengevolge van de onhygienische omstandigheden 1), pokken, als infectie
ziekte. Bijkomend: vallende ziekte, borstziekte, diverse huidziekten, zelf
moord en ongevallen. Wat deze laatste betreft merkt Martin op, dat de 
auteurs wellicht wat te veel hebben gegeneraliseerd; de journalen maken 
er weinig melding 2) van, en dan ingeval van opstanden, "ou les fugitifs 
preferent se noyer que de se rendre" 3). Boven (p. 51) hebben wij reeds 
oon enkel voorbeeld van dien aard geciteerd; behalve door vrijwillige 
verdrinking voltrok zich dit noodlot ook wei door hardnekkige weigering 
van voedsel of door verstikking door het inslikken van de tong 4). 

Twoo gegevens stellen ons in staat, behalve de hierv66r (p. 41 n. 2) vermel
de, de sterfte enigermate statistisch te benaderen. Op de laatste reis van De 
Eenigheid stierven 57 slaven ; daarvan volgens een bericht van de kapitein 
aan directeuren 5): "aan slaapziekte 1, "loop" 17, scheurbuik 19, scheurbuik 
en "loop" 4, pokken 8, "fiueris" 6, tering 1, "gesont en doot seer schielijk" 1 6). 
Ret joumaal van de opperchirurgijn van de Brandenburg, 1791/92 7), 

vermeldt 46 ziektegevallen, waarvan 24 met dodelijke afioop. Oorzaak: 
febres lente (2 m.), malem histericum (1 vr.), effectus pectoris (3 m., 2 vr.), 
annasarca 8) (2 m., 2 vr.), dysenterie (4 m., 1 vr.), haemoragie uteri (1 vr.), 
feberes putrida (1 m.), hectica 9) (1 vr.), scorbutis 10) (1 vr.), hydrops 11) et 
scorbut (1 vr.), collera (1 vr.), verdronken (1 m.) Op de rampzalige reis van 
De Zeemercuur, 1787/1790, gingen 168 van de 274 koppen verloren; de agent 
in Suriname berichtte, dat het armazoen "sterk met scorbuyt was bezet" , 
zodat volgens het zeggen van de dokter ter plaatse het schip goon 14 dagen 
langer op zee had moeten blijven 12). 

Ter aanvulling en vergelijking nog de droevige resultaten van een schip 

1) "Dont on imagene la propagation dans un milieu ou les "bailles" ne sont 
videes qu'une fois Ie jour, si elles Ie sont" (Martin, a.w. p. 114), een mededeling 
die wij voor onze slavenreizen kunnen bevestigen noch ontkennen. Men bedenke 
overigens dat de slavenhuisjes bij onze schepen buiten boord waren aangebracht. 

2) Ook hiermee wist de objectieve historicus Vrijrnan raad: "een sterfgeval was 
in het scheepsjoumaal gemakkelijk te verantwoorden met: gestorven aan roode 
loop, of iets dergelijks" (a.w. p. 92). 

3) L'ere des negriers, p. 114. 
') Hiertegen gebruikte men de mondschroef of speculum oris (afgebeeld, naar 

Clarkson, Abolition, bij Vrijman, a.w. tegenover p. 94) . 
6) Inv. nr 376. 
6) Drastisch wordt een dergelijk geval beschreven in een joumaal van 1740/42 

(!nv. nr 185): "een neger, die in de boyie was, gong met zijn mat in het secreet 
gezont nederzittende, stierf terstond". Ook het joumaal van de oppermeester van 
De Eenigheid 1761/63 (!nv. nr 390) maakt van overlijden onder deze omstandig
heden melding. 

1) Inv. nr 292. 
8) Huidwaterzucht. 
9) Febris hectica = hardnekkige koorts. 
Ill) Scheurbuik. 11) Waterzucht. 
19) Ingekomen brieven Suriname 17 juli 1789 (!nv. nr 55). 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVIII 6 
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der W.I.c., 11 december 1734 ingescheept te Elmina, waarvan bij de landing 
in Curac;ao (11 april 1736) waren gestorven 146 koppen, en bovendien 5 
na de landing, waarvan aan de "loop" 101, koorts 14, scheurbuik 3, slaap
ziekte 4, pleuris 3, tering 2, "schielijck" 10, "lang queynend" 9, en van de 
gelanden 3 aan zwakheid en 2 aan de "loop" 1). 

d. De verkoop der slaven in Amerika. 

Wanneer een slavenschip in een der Guyana's of der Antillen was aan
gekomen was de eerste daad van de gezagvoerder, soms aileen, soms ver
gezeld van de oppermeester, zich te melden bij de autoriteiten ter plaatse 2). 
In Suriname moesten zij een beeedigde verklaring over vrijdom van pokken 
aan boord afieggen 3). Na enigen tijd kwam hij terug met een of meer medici 
van de wal voor het onderzoek. Soms waren deze chirurgijns 4) genoemd, 
soms dokter of dockthoor; ook weI chirurgijn-majoor 5), 's lands meesters 6), 
stadsdoctor of stadsmeester 7). Visateur, visitateur of visilateur 8) en andere 
verbasteringen vloeiden den journaalschrijver ook vaak uit de pen. Niet 
aile journalen echter maken melding van hun komst, maar het lijkt onaan
nemelijk dat ook maar ren schip aan deze controle zou zijn ontsnapt 9). 

In den regel verliep de visitatie vlot; een enkele maal deden zich moeilijk
heden voor 10). Zo by. met de Prins Willem V in oktober 1752 in Paramaribo 
toen de kapitein op het nieuw fortres geen vergunning tot opvaren kon 
krijgen eer de meester ook was gekomen en beiden een eed moesten afieggen, 
waarin hij weinig zin had; daar hij anders moest vertrekken en de meester 
verklaarde dat zij de eed gerust konden doen zwichtte de kapitein 11). Op 
6 januari 1763 moest de controle het opvaren van de Haast U Langzaam 
weigeren omdat er nog pokken waren; kapitein en "viselateur" gingen naar 

1) Hamelberg, a.w. I p. 77 n. 4; Goslinga, Emancipatie, p. 174 n. 44. - Voor 
sterftecijfers, zie ook bijl. II p. 110 n. 3, 4, p. 114 n. 10. 

2) Of hun, als in de Franse kolonien gebruikelijk was, een "don de joyeux 
avenement" werd aangeboden (Martin, a.w. p. 123), is uit onze bronnen niet ge
bleken. 

3) Zie aant. XVI hierachter. 
4) Inv. nrs 775,858 (waar hij "doctor van de wal" wordt genoemd), 1077, 1307. 

Eenmaal (nr 787) heet deze: "docthoor en surugijn". 
6) Inv. nrs. 215, 383 (Berbice; later wordt in Essequebo van "meester" gesproken) 

391, 910, 1411 (werd in Demerary door de opperstuurman met de sloep van de wal 
gehaald). 

8) Inv. nr 916. 
7) Inv. nrs 523, 1234. 
8) Inv. nrs 215, 516, 853, 989, 1189 ("kregen de visitateur aan boord benevens 

nog eenige heeren"), 1239. 
9) Hun honorarium werd door de Raad van Justitie van Essequebo 7 juli 1761 

vastgesteld op 12 st. per piece (Inv. nr 1567 pak 1). 
10) Dr. Schoute, a.w. p. 3652, merkt op dat in de joumalen niet werd gezegd of er 

negers zijn afgekeurd, en hoeveel. Vit de afrekeningen in de scheepsboeken blijkt 
zulks evenrnin. Men krijgt de indruk dat allen, de makrons inbegrepen, Ii tout prix 
zijn verkocht (zie hierna p. 75 n. 4). 

11) Inv. nr 968 Ld. 24 en 25 okt. Waarom gedifficulteerd werd is niet duidelijk; 
het schip had op de 261 slaven slechts 15 doden. Vermoedelijk "omdat het van 
het (h)of ingesteld was". 
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boven - d.w.z. naar de stad - met het rapport, en 15 januari kwam laatst
genoemde weer aan boord en werd alles goed bevonden 1). Op de laatste 
reis, die van De Standvastigheid in 1802/ 3, beyond de dokter weI "exept 
drie, die volgens zijn zeggen de bouabie 2) hadden. Kregen een soldaat 
aan boord om op dezelve te passen dat zij niet van boord gingen" 3). 
Maar dit alles was niets vergeleken met de moeilijkheden die Het Verge
noegen in 1795 in Suriname ondervond. Hierv66r (p. 51 vlg.) vindt men dat 
uitvoerig vermeld. 

Ook ander bezoek dan van de hygienische controle kwam daarna aan 
boord. Toen De Zanggodin in begin december 1774 in Sint-Eustatius was 
aangekomen kreeg men bezoek van de "heer correspondent met eenige 
andere heeren om de slaven te bezien" 4). 

Zoals begrijpelijk is kwamen de slavenschepen in verschillende conditie 
aan, en de berichten der correspondenten zijn dan ook gesteld in diverse 
toonaarden, van zeer pessimistisch tot jubeltoon. Die in Essequebo schreef 
zowel in 1769 als in 1772 dat hij nog nooit zo'n slecht armazoen had gezien 6); 
die in Suriname meldde in 1771 da teen aangekomen armazoen door de 
lange duur van de oversteek en de vele regens er vrij "gefatigeerd" en 
minder dan anders uitzag 6). Men wist er overigens wei wat 0 . De negers 
werden niet direkt na aankomst verkocht en eerst, zonodig, wat bijgebracht, 
"geparfumeerd", zoals de Nanteser bronnen het met Franse zwier vermel
den 7). Kippesoep hebben, anders dan een Nanteser reder 8), de directeuren 
der Compagnie hun niet verstrekt; de minder goede "lading" van de Prins 
Willem V werd in 1768 door bananen "en andere verversinge" hersteld 9). 

Maar andere "ladingen" maakten een betere indruk. "AIle gezond volkje 
en wei uitziende", berichtte in 1773 de agent in Suriname 10), en in 1770 
moest hij, na vermelding van de zeer hoge prijs van het armazoen, tot lof 
van de kapitein zeggen "dat het door hem meede gebragte armazoen voor 
Angola slaven was het beste assortement, dat men hier in lange gesien 
heeft" 11). Ook uit CuralYao (1756) en Essequebo (1771) vernemen wij over 
gezonde en extra-mooie slaven, die er allen wei uitzien 12). Maar de kroon 
spant het enthousiasme van's Compagnies vertegenwoordiger op Cura9ao, 
wien in 1759 en 1773 het woord "weergaloos" uit de pen vloeit 13). 

1) Inv. nr 516 i.d. 
2) Is hier misschien bedoeld obeah (= kwade geest)? 
3) Inv. nr 1077 i.d. 15 aug. 1803. 
') Inv. nr 1397 i.d. 5 dec. 1774. Voor bezoek van kooplieden, zie p. 68 n. 3. 
6) Ingekomen brieven Essequebo 2 dec. 1769, 12 jan. 1772 (Inv. nr 58). 
6) Alsvoren Suriname 6 april 1771 (Inv. nr 54). 
7) L'ere des negriers, p. 121. R) A.w. p. 120. 
9) Ingekomen brieven Suriname 18 juni 1763 (Inv. nr 54). 
10) Alsvoren 23 maart 1773. 
11) Alsvoren 19 maart 1770. 
12) Ingekomen brieven Cura~o 26 febr. 1756 (lnv. nr 56); alsv. Essequebo 27 

juni 1771 (Inv. nr 58). - De directie zelf had het in 1773 over "een zoo aanzienlijk 
armazoen frissche Kustslaven, die zoo bijzonder fraay in hun soort waren als er 
konde zijn" (Copieboek 17 aug. 1773 (Inv. nr 100». 

13) Ingekomen brieven Cura~o 22 jan. 1759, 7 jan. 1763 (lnv. nr 56). 
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Wanneer het armazoen hetzij van nature, hetzij door aanwending van 
voormelde maatregelen in conditie was, kon de laatste akte van het drama, 
de verkoop der slaven 1), beginnen. 

Over de resultaten hiervan zijn wij, door de gegevens in de scheepsboeken, 
in de negotieboeken en in een paar verkoopboeken 2), uitnemend inge
licht; wij komen hierop nader (p. 86 vlg.) terug. Maar met name over de gang 
van zaken weten wij heel wat minder dan wij zouden wensen en dan wij, 
gezien de overvloed van bewaard materiaal in het algemeen, zouden ver
wachten. Het volgende kan hierover worden vermeld. 

Soms werden er aan boord reeds zaken gedaan 3), een enkele maal nam 
de agent zelfs voor derden het hele armaioen over 4), maar het merendeel 
der negers werd aan land gebracht 5) en verkocht, hetzij uit de hand, hetzij 
op vendu. Blijkens een bericht van de agent in Suriname uit 1770 was "bij 
den Hove goedgevonden de capteyns der alhier komende slavenscheepen 
te beveelen geene van hunne aangebragte slaven te moogen verkoopen 
dan na acht dagen dat volgens oude gewoonte de notificatie van derselver 
komste in de riviere zijn bekend gemaakt aan de planters"; hoewel men 
het aangebrachte armazoen direct zou hebben kunnen verkopen, moest weI 

1) Tot nu toe hebben wij, overeenkomstig het algemeen gebruik en ook dat onzer 
bronnen, van slaven gesproken. In zekeren zin is dit onjuist. Gaston Martin, 
L'ere des negriers, p. 110, zegt in het voetspoor van Leon Vignols dat het begrip 
slaaf pas begint als de neger in Amerika is verkocht, en formeel is dat juist; voor
dien was hij in handen der blanke handelaars hetgeen hij voor hij zijn vaderland 
verliet was in handen zijner ras-, zo men wil eigen volksgenoten, een gevangene.
Het is in dit verband liiet oninteressant uit het journaal van De Eenigheid op te 
nemen de mededeling: ... kwam de boot met negers en slaven aan boord (lnv. 
nr 391 i.d. 10 febr. 1764). Mogelijk een pleonasme, maar misschien de tegenstelling 
van vrije en gevangen negers? 

2) Er zijn er vijf bewaard, onder diverse benamingen: "rekeningen van de vendue 
wegens den vercoop van slaven" (lnv. nr 489), "debiteurenboek wegens verkogte 
slaven" (lnv. nrs 864, 1130, 1297), "venduyboek der slaaven", tevens "inkoop 
der prooducten" (lnv. nr 933). 

3) Zo kwam 25 april 1795 de agent der Compagnie bij Het Vergenoegen aan 
boord die beloofde een aanzienlijk aantal slaven te zullen ovememen (lnv. nr 1103 
i.d.). 

Merkwaardig is hetgeen het joumaal van de slavenreis van De Vrouw Johanna 
Cores 1758/59 naar Cura~ao (lnv. nr 1222) velmeldt: 1759 jan. 18: "cregen ver
scheyde coopliede aan boord om onse slaafven te besien"; 24 jan.: "hiewen vendu; 
nadien scheepten af en verkogten 120 pieces slaafven"; 24 jan.: "sonden na land 
70 pieces slaafven om per vendu te verkoopen", waarna nog vier partijen volgden. 

') 6 November 1773 sloot L. J.bse Benners en Zoon, agent der Compagnie op 
Sint-Eustatius, een overeenkomst met drie kooplieden aldaar waarbij eerstgenoem
de verklaarde hun te hebben verkocht het armazoen slaven, aangebracht door het 
schip Haast U Langzaanl, bestaande uit 273 slaven, waarvan 12 mochten worden 
uitgeschoten als uitschot; de prijs 168 pesos van achten voor iedere slaaf, in toto 
43848 p., te betalen in twee termijnen, de eerste over elf weken "in goede gangbaar 
geldt", de andere helft over 16 weken (Ingekomen brieven (Inv. nr 57) i.d.). 

5) Vrijrnan, a.w. p. 111, weet te vertellen dat de slaven broeken aan kregen, 
de slavinnen schorten. Een ontwerp-contract van 1776 bepaalde dat zij zouden 
worden gekleed met kasak (hoofddeksel) en broek van grof !innen (lngekomen 
brieven Cura~o 5 juli 1776 (lnv. nr 56». 
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tot na verloop van die tijd worden gewacht 1). Blijkens mededeling van 
de correspondent in Essequebo was verkoop uit de hand zelfs door het 
Hof van Berbice verboden 2). Reeds in 1750 werd op Cura<;ao de aankomst 
van een slavenschip door ruiters medegedeeld opdat de aspirant-kopers 
"allomme van den verkoopdag vroegtijdig geadverteerd waren" 3). Ook 
het belang der verkopers bracht weI enige matiging mede. Tekenend zijn, 
in dit verband, de boze woorden, door de directie geschreven aan een 
correspondent op Cura<;ao n.a.v. onvoordelige verkoop van het armazoen 
van De Geertruida en Christina in 1773: er was niets anders te verwachten 
"als de slaaven zoo maar uuyt de hand wierden gegooyt, zonder dat de 
noodige schikkingen daaromtrent gemaakt waren". Er was toch weI genoeg 
kost en verversing dat die verkoop enige dagen had kunnen zijn uitgesteld 
om daaraan meer bekendheid te geven 4). Maar dit was weI een uitzondering. 

Ten aanzien van de twee gestelde verkoopsmogelijkheden gaf men aan 
de publieke veiling officieel de voorkeur als zijnde het voordeligst. Reeds 
het oudste contract over levering van slaven naar Suriname (1740) eist 
dat binnen tien dagen na aankomst in de kolonie het ganse armazoen zal 
worden gebracht "op de publicque plaats, alwaer men de slaven gewoon 
is te verkoopen"; de loting en sortering zouden geschieden door drie of 
vier personen uit degenen, die de slaven zouden pntvangen, benevens drie 
of vier opperofficieren van het schip, die tezamen een "pertinente lijst" 
zouden opmaken van het getal der slaven met aanwijzing van ieders kwali
teit 6). Op 31 december 1771 schreven directeuren aan een kapitein op de 
Antillen te handelen ten meesten voordeel, "hoewel het publicq verkoopen 
hier doorgaans het beste is" 6). En een ander kreeg 20 juli 1773 het advies 
bij verkoop uit de hand niemand te vertrouwen "als die de correspondent 
zegt dat sufficant is" 7). Maar de praktijk was anders! Van de 86 armazoenen, 
waarvan gegevens bekend zijn, werden verkocht: 
aIleen op vendu 3 met 655 slaven; 
op vendu en/of uit de hand 56 met 16290 (resp. 10478 en 5812) slaven 8); 
alleen uit de hand 17 met 3386 slaven. 

1) Ingekomen brieven Suriname 13 mei 1770 (Inv. nr 54). 
2) Alsvoren Essequebo 22 mei 1779 (!nv. nr 58). 
8) Alsvoren Cura~o 23 febr. 1756 (Inv. nr 56). 
6) Copieboek 17 aug. 1773 (!nv. nr 1(0). Dit muisje had overigens nog een 

staartje: de Compagnie zegde de agent het vertrouwen op! Overigens lijkt zij weI een 
behoorlijk ste1 vertegenwoordigers in de ko10nies te hebben gehad. Toen de agent 
in Essequebo in 1775 zijn voornemen aankondigde onts1ag te nemen en zijn laatste 
jaren in het Vaderland te slijten, gaf hij haar in overweging: "een bequaam jurist 
zoude in dezen tijd werks genoeg vinden om den draad goed te spinnen" (!ngeko
men brieven Cura~o 11 maart 1775 (!nv. nr 58)). 

6) Bij1age ill nr 4 art. 1 en 5, nr 5, en Hudig, a.w. p. 25 (contract van 1766). -
Loting was reservering van slaven (afge1eid van Eng. lot = partij) ten behoeve van 
participanten v66r de verkoop. Bij eigen inhandeling, dus bij het merendee1 van 
de slavenreizen der Compagnie, deed zich dit niet voor. 

8) Copieboek 1769-1772 (Inv. nr 99) i.d. 
'I) Alsvoren 1773-1779 (Inv. nr 1(0) i.d. 
8) Bovendien nog, bij dezelfde verkoop, van 10 armazoenen, behalve op vendu 
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Van dit totaal van 20331 slaven waren op vendu 11185, uit de hand 9246, 
resp. 54.3 en 45.7%. Ret is opmerkelijk te constateren dat bij de gemengde 
verkopingen in de tweede helft der periode, dus na 1770, de verkopen uit 
de hand het sterk winnen van die op vendu. Terwijl voordien zeer enkele 
malen een meerderheid van slaven op een armazoen op de hand is verkocht 
was dit nadien bijna regel, enkele malen zelfs een zeer grote meerderheid 
(173-4, 151-2) 1). Bovengenoemde verhouding wordt hierdoor geredelijk 
verklaard. 

Over de conditien der verkoping licht een voorschrift uit 1769 ons volledig 
in 2). In 1780 deden zich echter moeilijkheden voor over de door de W.I.c. 
voor Essequebo en Demerary reeds in 1730 vastgestelde dwang per vendu 
te verkopen, daar de onvermogende planters niet in staat zouden zijn zich 
van slaven te voorzien als de vermogende hele arrnazoenen op contract 
konden krijgen; in 1780 was dit nog bevestigd. Memories werden gewisseld 3), 
maar over de uitslag is niets bekend. 

De leiding van de veiling berustte bij de vendumeester, die daarvoor een 
zeker loon genoot. Zonder moeilijkheden was deze funktie niet. In 1773 
werd een kapitein op het hart gebonden te informeren of de vendumeester 
te Sint-Eustatius instond voor de goede betaling; zo hij dat niet gewoonlijk 
doet, moest men hen daartoe trachten te "disponeeren". Eventueel zou 
hem 1 of I! % - het gebruikelijke de1credere 4) - boven het ordinaire 
venduloon kunnen worden gegeven. Maar mocht hij weigerachtig zijn, 
dan moest maar met een "ander particulier persoon, die gerenommeert 
is sufficant te zijn", worden geaccordeerd 6). De vendumeester in Essequebo 
wilde, in 1774, door de moeilijke omstandigheden zomin als die in Demerary 
voor de penningen instaan 6); die op Sint-Eustatius berekende 2 % van de 
verkochte, 1 % van de onverkochte slaven, "hoewel wij getragt hebben 
een accoord met hem aan te gaan om voor de onverkogte slaaven niets te 
bereekenen" 7). Ret jaar daarop vernemen wij van een voorstel aan de agent 
op dat eiland toe te staan "selve de slaaven publicq zonder den vendumeester 
te mogen opveylen en verkoopen"; maar hoe aantrekkelijk ook als voordelig 

of uit de hand, 1669 "in contract". Van een paar wordt vermeld: op vendu of uit 
de hand, zonder nadere precisering. 

1) Toch komt ook enige malen, ook na 1770, een overweldigende meerderheid 
voor vendu boven "op de hand" voor: 245-1, 288-2, 147-1, 283-4, 262-6, 222-3, 
388-1, 198-4. 

2) Zie bijl. III or 10. - Voor de min of meer analoge gang van zaken in de Nan
teser slavenhandel, zie Martin, a.w. p. 125 vlg. 

3) Zie brief Kamer Amsterdam aan Kamer Zeeland der W.I.C. van 5 dec. 1780, 
antwoord van laatstgenoemde van 20 dec. 1780, en ongedateerd rekwest der Com
mercie Compagnie (lov. or 1567). 

4) Hierover ontstond een moeilijkheid op Cura9lio in 1773 toen een onervaren 
kapitein, onvoldoende gesteund door de agent ter plaatse, 2! % "voor de1credo" 
aan de vendumeester had toegezegd, "veel hooger dan ooze orders een kapitein 
permitteerden" (Copieboek 17 aug. 1773 (Inv. or 100)). 

5) Alsvoren 20 juli 1773. 
8) Iogekomen brieven Essequebo 20 april 1774 (Iov. or 58). 
7) Alsvoren Sint-Eustatius (lnv. or 57). 



GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL 71 

voor de verkoop, het had zoveel in dat de Compagnie er nog niet toe had 
kunnen besluiten 1). 

Ook enkele andere malen blijkt dat de agenten belang hadden bij de gang 
van zaken. In 1771liet de directie zich voor die op Sint-Eustatius een provisie 
van 4 % wegens de verkoop der slaven en de inkoop der retouren welge
va1len 2). En bijna op het einde, in 1792, wordt melding gemaakt over 
regelingen t.a. v. de beloning der correspondenten in Essequebo en Demerary: 
2 % ingeval hij aileen advies verleende bij verkoop, 5 % indien hij bovendien 
voor betaling moest instaan (okt. 1792). Het volgend jaar kwam hierin 
een verandering: 2 %, indien zij met invordering der penningen niets te 
doen hadden, 5 % indien zij die moesten innen, 10 indien zij voor de betaling 
moesten instaan 3). 

Zoals wij boven (p. 47) zagen werden de negers in Afrika tegen onder
delen van het cargo geruild, al werd in de boeken hun prijs in geld uitge
drukt. De verkoop in Amerika echter, al komt ruil tegen de koloniale 
produkten, die de retouren zouden vormen, weI voor, was meer op monetaire 
leest geschoeid 4). Zo "ouderwets" het aankoopproces in de slavenhandel 
was, zo "modern" was de verkoop, geheel op de bewegingen van de markt 
ingesteld. 

Het zou aantrekkelijk zijn een prijsgeschiedenis der verhandelde slaven 
in tabelvorm en diagram op te maken, maar de gegevens daarover zijn te 
schaars en vooral te heterogeen; veel meer dan bij de aankoop wisselden 
deze prijzen onder de omstandigheden, by. de streek van herkomst 5). 

Hoezeer ook door haar agenten vrijwel van de aanvang af uitmuntend 
van de mogelijkheden 6) en prijsbeweging op de hoogte gehouden, tussen 
het opsteilen van een bericht vol goede verwachtingen en de aanwezigheid 
van het uit te rusten slavenschip in Amerika verliepen vele maanden, waarin 
de kansen vaak aanmerkelijk waren gekeerd; het prijsmechanisme fungeerde 
toen nog zeer onvoldoende. Reeds in de instructie van 1752 werd bepaald 
dat de kapitein, zo de prijzen in de opgegeven destinatie tegenvielen en hij 
meende in een andere kolonie een betere markt te vinden, de vrijheid had 
daarheen te verzeilen 7). Talrijk zijn dan ook de berichten dat van deze 

1) Copieboek 21 juli 1775 (lnv. nr 1(0). 
2) Alsvoren 31 dec. 1771 (lnv. nr 99). 
3) Ingekomen brieven Essequebo 1 okt. 1792, 16 juli 1793 (Inv. nr 58). 
4) Merkwaardig is in dit verband de mededeling van de agent in Cura~o in 

1756 dat er enige malen een slavenhaler was geweest van Suriname die zijn slaven 
verkocht, te betalen in "goude doublonen tegens 5 pesos van agten ofligt silvergelt 
en niet in stoffgoud, dat ook thans weynich te vinden is en teveel verliest" (lnge-
komen brieven Cura~o 5 jan. 1756 (lnv. nr 56». 6) Zie aant. XIII. 

6) Zo het bericht van de agent in Essequebo van 5 dec. 1777 dat er voor meer dan 
een armazoen goede kopers waren, vooral als die tegen de pluk van koffie en katoen 
ter plaatse zouden zijn (Ingekomen brieven Essequebo i.d. (Inv. nr 58». 

7) Zie bijl. III nr 3 cart. 6. - Aan de kapitein van De Zorg was opgedragen dat, 
zo hij in Suriname geen f. 360-380 voor de slaven kon maken, hij naar een der 
andere kolonien moest verzeilen; 7 juli 1778 echter werd hem geschreven dat sinds
dien berichten waren ingekomen dat het op de eilanden niet voordelig was met de 
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vrijheid gebruik is gemaakt, soms met, soms zonder gunstig resultaat. 
Terwijl ons voor de totale inkopen en opbrengst der armazoenen een 

fraaie reeks van gegevens ten dienste staan - men zie de bijlage IV, waaruit 
ook de gemiddelden zijn te berekenen - , zijn die betreffende de individuele 
verkopingen minder bruikbaar. Ret uitvoerigst zijn bovengenoemde ver
koopboeken; zij geven prijzen met onderscheid - maar niet altijd - van 
mannen en vrouwen, jongens en meisjes, doch zonder vermelding van 
leeftijd 1) en kwaliteit, zodat wij hieruit met weergave van maxima en 
minima moeten volstaan. Naast deze uitvoerige, maar niet talrijke gegevens 
beschikken wij ecbter over opgaven betreffende de prijsbeweging in de 
berichten van agenten en correspondenten der Compagnie; ook enkele 
joumalen der kapiteins geven soms hierover enig licht. Roewel af en toe 
zicb afwijkingen voordoen vertonen zij voor de verschillende kolonien een 
opmerkelijke gelijkheid. Wij beginnen ons overzicht met de ups and downs, 
die de belangrijkste dezer, Suriname, vertoonde, die uit de andere Guyana's 
daaraan aansluitend. 

Ret eerste bericht dateert van 1747/49; de prijzen waren toen voor een 
man minimum f. 100, maximum f. 380, voor een vrouw resp. f. 90 en f. 330 2). 
Reeds dadelijk blijkt, wat de volgende gegevens bevestigen, dat vrouwen 
iets lager werden gewaardeerd dan mannen, maar groot is het verschil toch 
niet 3). Retzelfde was, zoals wij boven (p. 48) zagen, ook bij de inhandeling 
het geval. Lager waren de maxima in 1751. Diverse schepen met slaven 
waren aangekomen en deze verkocht "gansche tot geene hoogen prijs", 
nl. door elkaar elke volwassen slaaf voor nog geen f. 300. De inkoopsprijs 
in Mrika echter was hoog, "veroorzaakt door den swaaren handel der 
Fransen en Engelsen". De agent troostte zijn meesters met de verwachting 
dat deze duurte geen stand zou houden, en daar Suriname zonder aanvoer 
van slaven niet kon bestaan zou, als er geruime tijd geen aanvoer was, de 
prijs wei stijgen 4). Inderdaad maakt hij het volgend jaar van h<,ge prijzen 
melding: een armazoen van 246 slaven werd verkocht voor f. 80.000, ge
middeld f. 325 6). Ben dito van 226 stuks bracht in juli 1754 f. 66.000 

verkoop. Moetende verzeilen zou het beste zijn naar Essequebo of Demerary te 
gaan, waar volgens de laatste berichten de prijzen goed waren (Copieboek i.d. 
(Inv. Dr 1(0». - Soms werd de scheepskrijgsraad over deze verandering geraad
pleegd (Ingekomen brieven Essequebo 1 mei 1775 (Inv. Dr 58». 

1) Dat is weI het geval in een "notitie van de slaven, te Cura9(lo aangekomen met 
fregat America" in 1683 met 206 slaven (dr. K. Heeringa, Het archiefvan de Staten 
van Zeeland en hunne Gecommitteerde Raden 1574 (1578) - 1795 (1799) Dr 2035). 
De leeftijden lopen uiteen van 4 tot 80 jaren - wij nemen aan dat "een man, 
vrouw en twee kinders, out 100 jaar", tezamen die leeftijd zullen hebben bereikt, 
en zo zijn er meer gevallen van combinatie -, maar wanneer men jaargenoten 
vergelijkt stuit men dermate op verschillen in prijs, dat ook hier verschil in kwaliteit 
daarvan de oorzaak moet zijn. 2) Inv. Dr 489. 

3) Bij een veiling in Demerary in juni 1779, toen de prijzen zeer gestegen waren, 
werd zelfs de hoogste prijs (f. 8(0) betaald vom "I meid" (Ingekomen brieven 
Essequebo 26 juli 1779 (!nv. Dr 58». 

') Ingekomen brieven Suriname 29 juni 1751 (Inv. nr 54). 
6) Alsvoren 4 mei, 20 nov. 1752. 
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(gemiddeld f. 3(0) op, "waarIijck favorabele verkoopingh" 1), maar in 
oktober d.a.v. reeds, toen er meerdere slavenschepen aankwamen, waren 
de prijzen "merkeIijk verminderd"; de kapitein van De Mercurius kon 
voor zijn 199 slaven niet meer dan f. 45.000 maken 2). Ook in 1757 waren 
de prijzen nog laag, hetgeen een bijzondere oorzaak had, nI. de "invasie 
der rebelle negers in een seker oord onder deze districtie, doch", zo voegde 
de agent er troostvol aan toe, "het gevaar is echter zo groot niet als mogelijk 
a costy en in Holland zal uytgebazuynt zijn" 3). Maar ook in de volgende 
jaren bleven de prijzen laag 4); de Zevenjarige Oorlog zal daaraan niet 
vreemd zijn geweest. In oktober 1760 echter berichtte de agent dat in lang 
geen schepen met slaven waren gearriveerd, zodat aannemeIijk was dat het 
eerst aankomende goede prijzen zou maken 5). Die verwachting ging in ver
vulling. In december 1761 maakte een VIissings schip "extra hooge prijzen": 
voor een "allerbeste manneger" 500, voor een negerin 400 gulden 6). De 
prijsstijging, die na 1760 in het algemeen werd geconstateerd 7), begon zich 
ook t .a.v. de slaven te openbaren 8). Onafgebroken was de stijgende lijn 
echter geenszins. Ondanks de verwachting van directeuren dat "soo ras 
tijding van de geteekende preliminaires was ingekomen de slaven merkelijk 
moesten monteeren in prijs" 9), waren de berichten dat jaar in mineur. Bij 
een beperkte markt werkte een even te groot aanbod deprimerend, en ook 
het verzeilen, dat soms uitkomst kon brengen, kon evenzeer elders prijs
bedervend werken. Toen in juni 1763 een tweede schip met 325 koppen 
"behalve een goede quantiteyt lastslaven" 10) was gearriveerd, bleek geen 
goede prijs te maken. De kapitein besloot naar Cura9ao te vertrekken 
doch nog voor hij onder zeil was gegaan viel een ander slavenschip met 
300 koppen, dat naar Cayenne was gedestineerd, de Surinamerivier binnen, 
wat nog trager kopers gaf 11). In februari 1764 echter maakte een schip van 
een andere Zeeuwse onderneming te Essequebo f. 400 per slaaf, wat de 
agent de vraag uitIokte: is het niet verbazend·! De reden was volgens hem 
het krediet, dat men sommigen op hypotheek gegeven heeft, die hiervan 
gebruik gemaakt hebben de slaven zo hoog op te jagen, en "het schijnt, 
ijder wilt er eenige hebben" 12). 

1) Ingekomen brieven alsv., 13 juli 1754. 
2) Alsvoren 3 okt. 1754. 
3) Alsvoren 25 juni, 23 juli 1757. 
') Alsvoren 4 maart 1758, 25 aug. 1759. - Directeuren klaagden in juni 1760 

over de geringe opbrengst van een armazoen, nog geen f. 200 per stuk (Copieboek 
1757-1762 (lov. or 97) i.d. 24 juni 1760). 

5) Ingekomen brieven alsv. 3 okt. 1760. 
6) Alsvoren 19 dec. 1761. 
7) Zie mr. dr. N. W. Posthumus, Nederlandsche prijsgeschiedenis I (1943), 

diagram I naast p. CIV. Men zie ook hierna bij1. IV. 
8) Ook te Nantes deed zich dat verschijnsel voor. Zie Martin, a.w. p. 127, die 

op de correlatie met de stijging van de prijzen der koloniale waren wijst. 
8) Copieboek 1757-1762 (Inv. or 97) i.d. 20 aug. 1763. 
10) Hieronder verstond men slaven, die niet waren ingehandeld maar van een 

ander schip ter verdere expeditie waren overgenomen. 
11) Ingekomen brieven Essequebo 17 juni 1763 (lov. or 58). 
12) Alsv. 10 febr. 1764. 
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Hoger liepen de prijzen op in 1768, vooral in Essequebo. In februari 
werd door een Zeeuws handelshuis een intekening opengesteld voor 
Guineese slaven it f. 380 en Angoolse it f. 350, welke meer dan vol
tekend werd 1). In mei werden in Demerary c. toO slaven, aangevoerd van 
Suriname en Sint-Eustatius, verkocht tot, inderdaad, "excessive hooge 
prijzen", sommigen tot f. 7 it 800, door elkaar voor f. 507-15; verkopers 
waren twee onbekende Engelse heren 2). De opbrengst van 124 slaven, in 
februari 1769 voor f. 66855 (gemiddeld f. 540) in Suriname verkocht, 
wordt door de agent in Essequebo " extra-ordinair voordeelig" genoemd 3). 

In Suriname waren de prijzen lager (333 slaven injuni 1768 voor f. 93292-10 
verkocht (gemiddeld f. 280», maar de slaven blijven gewild, zodat, schreef 
de agent, de eerstkomende schepen goede prijzen zullen maken, "vooral 
als de thans hooge prijs der koffij blijft" 4). Dat was blijkbaar het geval, 
want in november d.a.v. werd voor de beste, uitgezochte manslaven f. 530-
540 per stuk betaald 5) ; de kolonie begon op haar hoogtepunt te geraken. 
Ook in 1770 was de situatie er zeer gunstig. In zijn bericht van 21 april 
noemt de agent de prijzen "florissant" en hij zou durven verzekeren dat 
zij de eerste twee jaar niet zouden verslappen, "vooral soo het groote 
credit voor deese colonie eenigsints bestendig blijft" 6). Eind juni liepen 
de prijzen hoger en hoger, zodat men "voor de beste en eerst uytgesogtste 
Cormantijnsche 7) slaeven reeds tot f. 700 Hollands per pies begint te 
geven" 8). Zonder die hoge prijzen zou, zoals directeuren aan de agent 
schreven, de handel onmogelijk zijn, daar zowel in Guinee als Angola bij 
inhandeling "important hooge prijzen" moesten worden betaald 9). Het 

1) Ingekomen brieven Essequebo 12 febr. 1768. 
2) Alsvoren 27 mei 1768. 
3) Alsvoren 15 febr. 1769. - In september deed zich een merkwaardig incident 

voor dat een licht werpt op een vendu. De opbrengst van een armazoen van 268 uit 
een schip - niet der Compagnie overigens -, f. 122424, zou volgens de agent 
groter zijn geweest als de kapitein het niet had "verbrod" doordat hij in de aanvang 
der veiling een neger ophield voor f. 610 "waardoor een algemeen misnoegen 
rees en weI drievierde van de meningte het gouvernement verlieten, zeggende: als 
de slaven voor dien prijs opgehouden worden, wie zal dan kopen?" (alsv. 20 sept. 
1769). Ook de Staten-notulen van Zeeland brengen hierover, aanvullend, bericht. 
I I September 1769 zonden 38 planters in Essequebo een request hierover aan de 
directeur-generaal der kolonie, verzoekende herstel van recht van vrije venduen 
en "de monopolisten, die niets anders dan de ondergang der colonie bedoelden, 
te keer te gaan". De gouverneur tekende daarop aan dat hij, over eens andermans 
goed niet kunnende disponeren, hier niets in kon doen. Uit een missive van hem 
aan de Kamer Zeeland der W.I.C. vernemen wij dat meer dan de helft oude slaven 
waren, zo mager als brandhout, doch extra hoog gelopen, velen over de f. 800. 
De W.I.C. keurde de houding van de gouverneur 5 febr. 1770 goed. Een reglement 
op de venduen in Essequebo en Demerary werd door haar II okt. 1774 vastgesteld 
(Staten-notuIen, reI. 18 dec. 1775, bijlagen B.C.D.E). 

') Ingekomen brieven Suriname 18 juni 1768. 
6) Alsvoren 5 november 1768. 
6) Alsvoren 21 april 1770. 
7) Ten o. van Akkra aan de Goudkust (zie de kaart op p. 37). 
8) Ingekomen brieven alsv. 30 juni 1770. 
9) Copieboek 1769-1772 (Inv. nr 99) i.d. 18 juli 1770. Evenzo 30 april 1771. 
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hoogtepunt was, voorlopig, bereikt. Maar terwijl hij in februari 1771 reeds 
had bericht dat door de grote menigte van geprotesteerde wissels de prijzen 
daalden en de kopers traag waren 1), zond de agent een maand later een 
weinig optimistische prognose : "soo mijne vooruytsigten mij niet bedriegen 
stelle ik vast dat de prijsen in dit najaar zeer flauw en laag sullen sijn"; 
het volgendjaar echter verwachtte hij hogere prijzen, daar de tegenwoordige 
schaarste van krediet dan zou verbeteren 2). Maar deze voorspelling kwam 
geenszins uit. Integendeel, de prijzen daalden kort daarop, ten dele door 
overvloedig aanbod, ten anderen dele door gebrek aan krediet, zich open
barend in de menigte van geprotesteerde wissels 3); in september werd 
de toestand zelfs "zeer criticq" genoemd 4). En de volgende jaren brachten 
geen verbetering 5); de Amsterdamse beurscrisis van 1773 verergerde zelfs 
de situatie 6). Ook uit Essequebo kwamen ongunstige berichten: "de slaven 
waren slecht 7), de tijden zijn noch slechter; het crediet houd genoegzaam 
op". De agent dorst voor zich zelve geen slaven kopen, schreef hij in 
januari 1772 8); in december was het nog erger: "geen mensch wil nog 
slaven koopen", en die nog kopen wordt krediet geweigerd 9). 

Ook in 1773 kwamen weinig gunstige berichten binnen. De tijden "worden 
slegter en slegter", schreef in mei de agent in Essequebo 10). Die in 
Suriname berichtte in april en juni dat voor goede, uitgezochte Kustslaven 
nog 450-500 gulden werd betaald, doch met de slechte bleef men zitten. 
De resultaten der laatste arrivementen waren zo slecht dat hij meende dat 

1) Ingekomen brieven Suriname 12 febr. 1771. - Reeds in sept. 1770 hadden 
directeuren opgemerkt dat het de "liefhebberij tot de equipages" niet zal animeren 
dat bij continuatie zoveel wisselbrieven, uit Suriname getrokken, met protest 
moeten retourneren (Copieboek alsv. i. d. 10 sept. 1770). 

2) Ingekomen brieven alsv. 2 maart 1771. 
3) Alsvoren 6 april, 29 aug. 1771. De agent in Essequebo berichtte dat in de 

kolonie groot gebrek aan slaven was, doch door de schaarste van krediet kunnen 
de lieden niet kopen, daar niemand zich wil verbinden voor hen borg te wezen 
(lngekomen brieven Essequebo 11 juli 1771 (lnv. nr 58)). 

4) Ingekomen brieven Suriname 14 sept. 1771. 
6) Alsvoren 16 jan. 1772 ("van dag tot dag slechter"); 29 april 1772 (overmaat 

van aanvoer). 
6) Een "lichtpunt" - doch welk een lichtpunt! - wist de agent te vermelden, 

de uitroeiing van een bosnegerdorp - bosnegers waren oorspronkelijk negerslaven, 
die door de planters, toen zjj hoofdbelasting moesten opbrengen, het bos in werden 
gezonden om deze te ontgaan ; later voegden zich van de plantages weggelopen 
slaven bij hen - in een moeras, welks bewoners veellast veroorzaakten en waar
voor een militie van 300 negerslaven was ingesteld, die de vrijheid kregen. "Deese 
triumph is voor onze colonie zeer groot en kan niet getwijfeld worden of moet op 
derselver crediet veel influentie hebben en dat wij alle hoopen door dit gelukkig 
evenement wederom zal herleven" (alsv. 26 sept. 1772). 

7) Bedoeld is hiermee wei dat de slaven op de Kust zeer schaars en duur waren, 
zoals hieraan voorafgaand wordt vermeld (lngekomen brieven Essequebo 22 mei 
1772). - Uit brieven van directeuren aug./sept. 1772 (Brievenboek (Inv. nr 99)) 
vememen wij dat de situatie in Cura~o beter leek. 

8) Ingekomen brieven alsv. 12 jan. 1772. 
9) Alsvoren 30 dec. 1772. 
10) Alsvoren 15 mei 1773. 
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de handelaars "weinig voor het vervolg tot reeden van slavenscheepen 
geanimeerd zullen zijn" 1). Injuli waren directeuren "in deze doorgaans zeer 
nadeelige tijd" al te vreden als doorelkaar f. 380 per slaaf kon worden 
gemaakt; zo niet, dan maar verzeilen naar Essequebo of Sint-Eustatius 2). 

Ret jaar 1774 bracht geen verbetering. De directeuren schreven aan de 
agent te begrijpen dat verschillende omstandigheden samenliepen om de 
kolonie geheel te rillneren, zowel binnenlandse onrust als buitenlands 
diskrediet; niettegenstaande de grote verlegenheid om slaven is er echter 
geen te verkopen bij gemis van krediet om die te kunnen betalen, hetgeen 
dan wei tengevolge moest hebben dat zo ras andere kolonien met slaven 
vervuld zijn, de Compagnie ook haar schepen zal moeten opleggen, want 
slaven zeer duur moeten inkopen en voor weinig geld te verkopen, en dan 
nog dikwijls geen betaling te krijgen, dat is niet uit te houden 3). Even later 
schreef de agent in Essequebo, na opgemerkt te hebben dat de slavenschepen 
in de hoofdkolonie bij gebreke aan goede betaling het niet te voordelig 
treffen: "of het daar wei erger kan zijn als het bier is, zal de tijd moeten 
leeren; het verkoopen zal zich nog wei schikken, maar met de betaling 
vreezen wij dat het smertelijk uit zal komen" 4). Ret jaar 1775 was nog 
erger. De agent voornoemd "ontroerde" in maart bij de aankomst van 
een nieuw slavenscbip; "geen wonder als men de ongelukkige gesteldheid 
der zaaken considereerd" 5). En een maand later berichtte de agent in 
Suriname: met de slavenhandel wordt het dagelijks slechter; ook uit de 
andere kolonien kreeg hij slechte berichten, en eveneens uit Noord
Amerika 6). Ret toppunt van pessimisme vertoonde hij in het najaar. Begin 
augustus schreef bij: de weinige nog goede planters willen voor de slaven 
nog geen 2/3 van de waarde geven; op dezevoet valt niet verder te handelen, 
maar het is een ontegensprekelijke waarheid dat de kolonie zonder aanvoer 
van slaven absoluut niet kan bestaan 7). Eind september berichtte bij te 
hebben vernomen dat op Demerary, Sint-Eustatius en Cura~ao de slaven
handel nog slechter ging dan bier; bij zag geen beterschap "maar moeten 
veeleer dugten dat aIles ten gronde gaat" 8). Na een vleugje beterschap in 
het begin van 1776, toen een armazoen werd verkocht voor gemiddeld 
f. 338, hetgeen volgens de agent "nog eenen redelijken prijs was" 9), kwam 
een rechute. Begin juli meldde bij dat de slechte toestand aanhield; een 
onlangs aangebracht armazoen bracht nauwelijks f. 300 op, niettegenstaande 
dat het de enigste slavenhaler was, daar aIle anderen naat andere kolonies 
waren verzeild 10). 

1) Ingekomen brieven Suriname 21 april, 22 juni 1773. 
B) Copieboek 1773-1779 (Inv. nr 1(0) i.d. 20 juli 1773. 
8) Alsvoren 11 maart 1774. 
') Ingekomen brieven Essequebo 20 april 1774. 
5) Alsvoren 11 maart 1775. 
8) Ingekomen brieven Suriname 15 april 1775 (Inv. nr 55). 
7) Alsvoren 9 augustus 1775. 
8) Alsvoren 30 sept. 1775. 
9) Alsvoren 24 februari 1776. 
10) Alsvoren 6 juli 1776. 
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Het bleef verder tobben. In februari 1777 werd na "veel sukkelens" 
en merendeels in produkten een Rotterdams slavenschip aan den man 
geholpen; van een Amsterdammer werd nog maar een deel voor f 260 p .p. 
verkocht. Maar het gebrek aan slaven werd groter, want "waar ruim 5000 
's jaars wierdden aangebracht en verkocht, is zulks in het voorleden jaar 
geen vijfde geweest". Ruime aanvoer is aileen al no dig tot suppletie van 
de gestorven, oud en buiten dienst geworden slaven 1). Maar nog in sep
tember kon een gecontracteerde lading Angolaslaven door elkaar niet 
meer dan f. 220 maken 2). Talrijk bleven dan ook de berichten over ver
zeilen naar een andere kolonie, waar de markt beter was 3), met name in 
Demerary 4). In het voorjaar van 1780 leek de markt te keren; de agent 
berichtte dat "redelijke prijzen werden gemaakt, nl. f. 430-450 voor uit
gezochte mans en vrouwen" 5). Maar al ras zette de oorlog met Engeland -
waaronder Suriname overigens minder leed dan de Antillen - aIles op 
losse schroeven ; in juli 1780 was de prijs reeds gedaald tot f. 350 6). De 
aanvoer stond in de oorlogsjaren vrijwel stil en het gebrek aan slaven wies 7). 
Begin oktober viel een Rotterdams slavenschip binnen; enige der besten, 
eerste uitzoek, golden f. 500-480, wat de agent te gering yond 8). In februari 
1785 was de prijs dooreen, die de Compagnie kon maken, maar f. 400 (bij 
hoge inkoopprijs), wat den Heren niet erg scheen te liggen 9); in 1787 echter 
namen zij daarmee genoegen 10). De agent taxeerde in mei 1785 de slaven, 
aangevoerd door De Nieuwe Hoop, op f. 480-500 voor de grote slaven 
eerste uitzoek, de volgende op f. 450-460, de rest op f. 380-400 11) ; twee 
maanden later was de prijs voor een ander schip: grote slaven f. 495, kleine 
naar advenant, door elkaar f. 450 12). 

Nadien echter begonnen de prijzen snel te stijgen. In mei 1787 eerste 
uitzoek f. 560, wat de agent, in lang niet veel gewend, een "aanzienlijke 
prijs" noemde; een Gronings schip kreeg voor eerste soort zelfs f. 600 13). 
De volgende maand haalde een Compagniesschip al f. 575 14). Ben jaar 

1) Ingekomen brieven Suriname 22 febr. 1777. 
2) Alsvoren 6 sept. 1777. 
8) Ingekomen brieven Essequebo 27 jan. 1776, 5 dec. 1777, 12 maart 1779; alsv. 

Suriname 17 jan., 4 aprill778, 9 febr. 1780; Copieboek 7 juli 1778. 
') Ingekomen bneven Essequebo 22 mei 1779. Volgens bericht van 26juli 1779 

(aldaar) werden daar 240 stuks verkocht voor f. 113170 (gem. : f. 471), de minste 
voor f. 115 (voor man voetstoots, dus vermoedelijk makron), de hoogste voor 
f. 800 (,,1 meid"). Blijkens een journaal 1783/85 (Inv. ill 864) beliepen de prijzen 
f. 180 (vermoedelijk makron)-800 voor mannen, f. 416-695 voor vrouwen. 

6) Ingekomen brieven Suriname 6 april 1780. 
8) Alsvoren 27 juli 1780. 
7) Noodkreten van de agent 10 nov. 1782, 15 jan. 1784 (aldaar). 
8) Alsvoren 2 okt. 1784. 
a) Copieboek 1779-1787 (!nv. ill 101) Ld. 11 febr. 1785. 
10) AIsvoren 6 maart 1787. - Nog in het voorjaar van 1788 wilde men, on

bekend met de prijsstijging in Amerika, voor die prijs pacteren (Copieboek 1787-
1805 (Inv. ill 102» . 

11) Ingekomen brieven Suriname 21 mei 1785. 
12) Alsvoren 9 juli 1785. 
13) Alsvoren 7 mei 1787. 14) Alsvoren 15 juni 1787. 
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later schreef de agent dat hij niet twijfelde of het eerstkomende slavenschip 
zou "swaare prijsen" maken 1), acht maanden later "kapitale prijzen" 2). 
In juli 1789 werden 31 slaven van De Zeemercuur (welk armazoen zeer 
van scheurbuik had geleden) voor f. 600 in wissel verkocht; uit deze eilan
den - bedoeld zijn hiermede andere Caribische eilanden - waren nog al 
wat slaven aangebracht, "soodat men nu rninder haast heeft met kopen 
en de eerste drift een weynig bedaard is" 3). In '91 en volgende jaren echter 
namen de prijzen ongekende afmetingen aan. De eerste maart schreef de 
agent dat door het grote gebrek aan slaven deze tegen "enorme prijzen" 
werden verkocht. Oorzaak van dit gebrek waren de geringe toevoer sinds 
tien jaar, de jaarlijkse verliezen en de laatste epidernie (pokken), waarbij 
een groot gedeelte der slaven het leven hadden verloren. De prijs bedroeg 
f. 675-750, gerniddeld f. 580; als de aanvoer zo traag bleefzouden de prijzen 
stijgen 4). Maar deze verwachting ging niet in vervulling; de toestand onder
ging een "merkelijke" verandering. Sindsdien heeft de toevoer met vaar
tuigen onder Nederlandse vlag uit de eilanden Sint-Vincent en Dominique 5), 
direct van de Kust komende, het aantal slaven zodanig vermeerderd, dat 
in twee maanden bij de 2000 koppen zijn aangebracht, waardoor de prijzen 
merkelijk waren gedaald 6). In maart 1792 werd voor eerste uitzoek nog 
f. 600 gemaakt, maar het gemiddelde bedroeg niet meer dan f. 400, en 500 
slaven bleven onverkocht 7). Met name in Demerary echter werden hoge 
prijzen gemaakt. In november worden zelfs "zwarte prijzen" vandaar 
gemeld: ingesmokkelde slaven waren uit de hand verkocht voor f. 750, 
800,900, en 14 stuks manslaven zelfs voor f. 1000 het stuk, hetgeen "enorm 
hoog" is, zegt de agent 8). Dat was echter geen spekje voor het bekje der 
Compagnie. Op de geruchten van de "ongemeen hooge prijzen" aldaar 
was aan de kapitein van De Zeemercuur opgedragen van Suriname daarheen 
te zeilen als in de eerstgenoemde kolonie geen f. 500 te maken viel 9); het 
resultaat was f. 563t gerniddeld 10), waarmee de heren zeer gelukkig waren 11). 

Hetjaar 1793 was nog beter. Ben Vlissings schip verkocht 12 slaven voor 
f. 675, tien voor f. 615 het stuk 12); ook een Compagniesschip maakte 
eerstgenoemde prijs 13). In februari 1794 werden over het algemeen "goede 

1) Ingekomen brieven Suriname 22 juni 1788. 
2) Alsvoren 20 febr. 1789. 
3) Alsvoren 17 juli 1789. 
4) Alsvoren 1 maart 1791. 
5) Hiermede is weI het Franse deel van San Domingo (Haiti) bedoeld. Zie ook 

hierv66r p. 9. 
6) Alsvoren 25 juli 1791; Copieboek 29 okt. 1791. 
7) Ingekomen brieven alsv. 26 maart 1792. Verzeilen naar Demerary hielp niet 

daar door sterke toevoer van de eilanden de slaven aldaar "niet zeer getrokken 
zijn" (alsv. 10 mei 1792). 

8) Ingekomen brieven Essequebo 17 nov. 1792. 
9) Copieboek 26 sept. 1792. 
10) Ingekomen brieven alsv. 5 aug. 1793. 
11) Copieboek 19 dec. 1792. 
12) Ingekomen brieven Suriname 7 febr. 1793. 
13) Alsvoren 11 mei 1793. 
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prijzen" gemaakt, ren kapitein zelfs f. 700 1). Drie maanden later bericht 
de correspondent echter: "de slavenhandel staat hier tans ten enenmale 
stil" (oorlog met Frankrijk!); daar de aanvoer gering blijft, zal de prijs voor 
de eerste aanvoer "important" zijn, terwijl de laatst aangevoerde door elkaar 
tegen f. 520 per kop zijn verkocht 2). Een jaar later bracht een armazoen 
("het mooiste, dat ooit hier was aangebracht") een gemiddelde prijs van 
f. 563 op 3). De laatste reis was niet de slechtste: 256 slaven (117 m., 
51 vr., 45 j., 43 meisjes) brachten f. 186013-6 op, of gemiddeld niet minder 
dan f. 726 4). 

Op Curac;ao en Sint-Eustatius lagen de verhoudingen anders, en dien
tengevolge ook het prijsverloop. Boven zagen wij dat de prijzen niet aIleen 
in de Guyana's vaak verschillend lagen, maar ook t.a.v. deze en de Antillen 
weken zij door diverse oorzaken af. Ret oudst bekende gegeven voor de 
eerste kolonie is van 1756; de eerste 50 van een armazoen van 341 slaven 
werden dooreen verkocht voor nog geen 100 pesos 5), omdat er geen planters 
in de stad waren gekomen; de rest werd uit de hand verkocht om naar de 
Spaanse kust te worden vervoerd, voor dooreen 110 pesos 6). Deze prijzen 
waren lager dan die kort daarv66r in Suriname waren gemaakt 7). In 
januari 1759 werd een lading getaxeerd op 140-150 pesos; het eindresultaat 
was dooreen 160 pesos 8); nog geen half jaar later was de prijs gezakt tot 
dooreen c. 112 pesos 9). Maar in mei 1761 werd dooreen 142 p. gemaakt 10), 
in januari 1762 zelfs 150, wat een mooie prijs was voor Angoolse slaven, 
"doch daartoe heeft veel gecontribueerd dat deselve, behalve seer weynige, 
voortreffelijk er uitzagen" 11). De volgende lading van hetzelfde schip
het Middelburgs Welvaren - haalde in 1763 dooreen maar 139 p., maar 
daaronder waren veel kinderen 12). Dezelfde prijs ongeveer, 138.4 p., 
bracht een armazoen - "weergaloos" noemt de agent het - van de Phila
delphia op 13); daarvan is een venduboek 14) bewaard waaruit wij vernemen 
dat de prijzen voor mannen 68-220 p. hebben bedragen, voor de vrouwen 
61-220 pesos. 

Twee jaar later was de toestand in Sint-Eustatius "seer slegt en groote 
stilstand in negotie, soo in slavenhandel als in die van de drooge goederen". 

1) Ingekomen brieven Suriname 18 febr. 1794. 
2) Alsvoren 28 mei 1794. 
8) Alsvoren 15 mei 1795. 
4) Alsvoren 28 aug., 28 okt. 1803. 
5) 1 peso = f. 2. 
8) Ingekomen brieven Curac;ao 23 febr. 1756. 
7) Zie hierv66r p. 72. 
8) Ingekomen brieven alsv. 22 jan. 1759. 
9) Alsvoren 23 juni 1759. 
10) Alsvoren 9 mei 1761. 
11) Alsvoren 12 jan. 1762. 
12) Alsvoren 10, 17 juni 1763. 
13) Alsvoren 7, 29 jan. 1763. 
14) Inv. nr 933. 
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Voor het ogenblik had men er aan een of twee armazoenen genoeg, maar 
als er wat verbetering komt zouden 5, 6 of 8 armazoenen in het jaar
wij weten uit bijl. II, dat daarvan nooit sprake is geweest - zeer welkom 
zijn 1). 

Ben bericht van de agent op Cura9ao uit mei 1767 legt de vinger op een 
andere factor der prijsbepaling: "de prijs der slaven monteert, en er is 
veelliefhebberij onder de vreemdelingen, die telkens daarom alhier komen", 
maar daar de retouren extra-schaars en hoog in prijs zijn beneemt dit hem 
de vrijheid tot afzending van een armazoen te aninleren 2). In de volgende 
jaren, vooral na 1770, zond hij geregeld berichten over mogelijkheden 3), 
maar concrete gegevens over prijzen ontbreken vrijwel; in november 1772 
vinden wij een nieuw hoogtepunt met een gemiddelde van 154 pesos 4). 
Nog geen twee jaar later was dat ruim 200 pesos 5). Maar de Commercie 
Compagnie nam toen en daama geen deel meer in de vaart daarheen. 

Ook op Sint-Eustatius was de prijs zeer hoog, en weI door een bijzondere 
oorzaak: de algemene verwoesting, ontstaan door de orkaan van 31 augustus 
1772, waardoor veel slaven waren omgekomen en veel gewassen vemield 6). 
Maar dit was een incidentele oorzaak; voor een debacle, als Suriname in 
deze jaren overkwam, bleven de Antillen gespaard. Een armazoentje van 
25 Gabonse slaven, 3 vrouwen en 22 kinderen, deed in mei 1773 er gemiddeld 
135 p., een prijs, "voor dat slag van slaven, van 6-9 jaar oud, nog nooit 
gemaakt, zoodat men kan nagaan wat een normaal armazoen kan op
brengen" 7). In november wordt een gemiddelde van 168 p. vermeld 8); 
evenzo in januari 1774 9). In juli van dat jaar werd in Cura9ao door een 
Hollander 200 p. per kop gemaakt 10). 

Ben zeer exceptionele verkoping deed zich in maart 1774 in Sint-Eustatius 
voor. De agent zag zich verplicht, uit vrees dat zeker persoon "den slaven
handel soude den hals breken, gelijk hij lang getragt heeft" - bijzonderheden 
over diens machinaties zijn ons niet bekend - een "engagement" met de 
kapitein van een juist binnen gelopen schip aan te gaan en zijn gehele 
armazoen te kopen "op seekere conditien". "Immediaat" verkocht hij de 
lading tegen inkoopprijs, hiermede "beoogende den opbeurt en preservatie 

1) Ingekomen brieven Sint-Eustatius 27 juli 1765. 
2) Alsvoren Cur~o 11 mei 1767. 
3) Alsvoren 31 aug. 1767, 5 okt. 1769, 21 maart 1770, 23 febr. 1773. 
') Alsvoren 11 nov. 1772. 
6) Alsvoren 11 juli 1774. 
8) Alsvoren Sint-Eustatius 14 okt. 1772. 
7) Alsvoren 9 mei 1773. - 15 April 1773 berichtte de agent, dat een armazoen 

per jaar niet de moeite waard was; "wij hebben thans occasie voor tien armazoenen 
of weI 4000 koppen slaven in een jaar tot een exhorbitante prijs te verdebitereen". 
En 26 mei d.a.v.: "wij behoorden alle maanden een armazoen hier te zien arriveeren 
zo lang deze slavenprijzen gelden". Blijkbaar overschatte de agent grotelijks het 
produktievermogen der Compagnie, maar zijn noodkreet illustreert het belang van 
dit eiland in die jaren. 

8) Alsvoren 24 nov. 1773. 
9) Alsvoren 29 jan. 1774. 
10) Alsvoren Cura~o 11 juli 1774. 
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van die handel. Want gelieft, Heeren, eens na te gaan wanneer die tak van 
commercie verdeeld mogte zijn aan differente huysen, soude d'een of andere 
van die huysen slaven onder de prijs gaan verkoopen en alsdan was de 
zaak ten eersten in duygen; de kooplieden zouden ten eersten zich bij die 
prijs reguleeren; zulk kan nu, zolang 't onder een huys blijft, geen plaats 
hebben" 1). 

De Amerikaanse vrijheidsoorlog, waardoor de commercie werd ge
gestremd, deed de prijzen dalen, op Sint-Eustatius zowel als Cura9ao; 
slaven, "die eenigsints iets waren", deden echter nog redelijke prijzen 2). 
In augustus 1779 schreef de agent nog hoopvol over de prijzen, ook t.a.v. 
de retouren, die hij aan de kapiteins in Suriname had medegedeeld 3); in 
december d.a.v. dat de prijs voor de beste soort nu 200-230 p. was, wat 
hem "docht een goede prijs te zijn" 4). Maar in januari 1780 maakte De 
Nieuwe Hoop voor goede slaven slechts 176 p . ; enige dagen daarv66r had 
een vreemd schip met slaven van minder qualiteit prijsbedervend gewerkt 6). 
In de oorlogsjaren maakten vreemden hoge prijzen - op San Domingo 
door elkaar 400 p., waarvan de Denen profiteerden 6) -, maar in maart 1783 
slechts 200 pesos 7). 

Ook de agent op Cura9ao, die of schoon reeds lang 8) geen slavenschepen 
der Compagnie dit eiland hadden aangedaan ijverig zijn meesters op de 
hoogte bleef houden, maakt in deze jaren van hoge prijzen melding, tot 
1790 toe 9). In september 1783 berichtte hij dat onlangs Kustslaven in 
vendu boven de 300 p. waren gelopen, doch daarvoor niet gelaten, "denkende 
hooger prijzen te bedingen" 10); twee maanden later dat goede slaven 302-
460 p. golden, en oude naar hun jaren 112-291 11). Een jaar later echter was 
de prijs lang zo hoog niet tengevolge van grote invoer uit de Franse kolo
nien 12). 

Men ziet, de prijsbeweging op de Antillen heeft niet de wilde schomme
lingen gekend die de Guyana's, met name Suriname, in het laatste stadium 
te zien hebben gegeven. Maar wat die beweging in het algemeen betreft 
moge worde herinnerd aan de opmerking van Gaston Martin 13) dat zij 

1) Ingekomen brieven Sint-Eustatius 15 maart 1774. 
!) Alsvoren 15 febr. 1777. 
3) Alsvoren 21 aug. 1779. 
4) Alsvoren 20 dec. 1779. 
5) Alsvoren 24 jan. 1780. 
6) Alsvoren 14 aug. 1782. 
7) Alsvoren 21 maart 1783. In 1785: 200-220 p. (alsv. 28 febr. 1785). 
8) Zie hierv66r p. 10. 
9) Ingekomen brieven alsv. 9 sept. 1782, 6 jan. 1783, 12 juni 1789, 30 juli 1790. 
10) Alsvoren 26 sept. 1783. 
11) Alsvoren 12 nov. 1783. - Oit bericht bevat een merkwaardige bijzonderheid. 

Het betrof Kustslaven en "inboorlingen van hier", die reeds aan het klimaat waren 
gewend en daarom boven de eerste worden geprefereerd. Vreemdelingen echter 
prefereren de nieuw aankomende Kustslaven, daar de andere in vreemde kolonien 
niet zo gretig worden verkocht. 

H) Alsvoren 15 okt. 1784. 
13) L'ere des negriers, p. 129. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVIII 6 
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de fluctuaties vertonen van een handel, "qu'on a trop eu tendance it repre
senter comme uniforrnement lucratif". Dat dit niet juist is is uit het boven
staande al weI op te merken en zal in het volgende hoofdstuk nog duidelijker 
blijken. 

De koop der slaven gescbiedde a contant of op termijn; wat prevaleerde 
valt moeilijk na te gaan, vermoedelijk het laatste 1). Ben bericht uit Essequebo 
uit 1769 stelt de eerste paai op 1 maand, de tweede en de derde iedere 5 
maanden daarna 2); twee jaar later ried de agent wegens de moeilijke tijds
omstandigheden de betaling niet op 6 weken te houden, maar op drie 
termijnen van 3 maanden te stellen 3). En de klacht van de agent op Sint
Eustatius dat hij niet kan "nalaten voor te dragen hoe nadeelig het voor 
ons is dat op Sint-Christoffel" - toen in Deense handen - "de slaven 
werden verkocht op 6, 9 en 12 maanden credit" 4) geeft te denken. 

De afrekening geschiedde ten dele in geld - waarbij omrekenings
moeilijkheden met pesos (Cura<;:ao) en guldens (de Guyana's) 6) -, ten dele 
in wissels. Naast deze worden een enkele maal wissels en "kaartgeld" 
genoemd 6); ook van bodemerijbrieven wordt, aIternatief, melding ge
maakt 7). Ook betaling in natura komt weI voor, doch schaars en in geen 
geval voor de gehele waarde. Ben bericht uit Suriname uit 1779 verrneldt 
dat de opbrengst der verkoping voor het merendeel door de kapitein -die 
hierbij uiteraard een grote rol speelde 8) - is overgemaakt in wisselbrieven, 
en verder "in producten dezes lands" 9). Ook de agent belastte zich met 
deze afwikkeling. Injanuari 1747 maakte deze het provenu van een verkoop, 
groot f. 60540, in 42 stuks wisselbrieven over, de prima met het ene, de 
secunda met een ander schip zendend 10). In de jaren '70 werkten de talrijke 

1) Voor de Franse slavenhandellopen de gegevens sterk uiteen. Vignols kwam 
op grond van de gegevens betreffende La Perle tot de conclusie dat meer dan de 
helft contant plaats vond; Martin maakte daarentegen uit de gegevens der Nanteser 
admiraliteit op dat de verkopen meest op krediet geschiedden (a.w., p. 130). 
Misschien hebben beiden, in hun verband, gelijk. Vignols concludeerde uit een 
beperkt, Martin daarentegen uit een zeer omvangrijk materiaal! 

2) Ingekomen brieven Essequebo, 15 febr. 1769. 
3) Alsvoren 4 sept. 1771. 
') Alsvoren Sint-Eustatius 27 dec. 1774. 
5) De Compagnie zelve rekende (nog) met ponden Vlaams (f. 6). 
8) Inv. nr 1088 f. 14, nr 1402 f. 13 (beide uit dejaren 1786-1790). 
7) Ingekomen brieven Cura~o 19 dec. 1730. 
8) Zie hun instructies bijl. III nr 3b art. 5, nr 3c art. 6. Opmerkelijk is hetgeen 

de agent in Cura~o (Brieven alsv. 21 dec. 1763) schreef: "ingevalle het met Uw 
Ed. goedvinden mogte overeen coomen, zoo dunkt mij dienstig zijn soude dat de 
capiteyns van Uw Ed. scheepen in de instructien wijnige nauwer verbonden wierdt 
om naar mij te luisteren alvoorens zij iets ondernemen in den vercoop der slaaven 
en incoop der retouren, gemerkt ten aansien van 't laast genoemde, dat niet gauw 
genoeg na hun sin en was, van terzijde de kennis bequam van gemor, en weegens 
den verkoop der slaaven kunnen zij ligt grove misslagen begaan van crediet te 
verleenen aan lieden, hun onbekent". 

9) Ingekomen brieven Suriname 14 aug. 1779. - Rinchon, Trafic negrier p. 237, 
stelt dit voor Dominique op 10 % geld, de rest wissels. 

10) Brieven alsv. i.d. 
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wisselprotesten ongunstig, zoals wij boven (p. 73) zagen. In een request aan 
de W.I.C. van na 10 mei 1776 verklaarde de Compagnie dat zij hierdoor, 
"importante sommens uytstaande hebbende, buy ten staat gestelt worden 
om den slavenhandel te konnen gaande houden en de colonien daarvan 
te fourneeren" 1). 

Meer kunnen en moeten wij over dit onderdeel niet mededelen. Wij 
nemen thans afscheid van het yolk dat, nu nog meer, in duisternis wandelde. 
Zij vielen van nu af aan buiten het bestek dezer studie, die de slavenhandel, 
doch niet de slavernij in de kolonien tot object heeft. Voor hun veelal 
droevig lot moge naar de oudere en jongere literatuur hierover worden 
verwezen 2). 

e. De inkoop der retouren en de thuisreis. 

Zodra de laatste slaaf het schip verla ten had werd dit aan een duchtige 
schoonmaak, met rijkelijk gebruik van zeewater, onderworpen. En, zoals 
het journaal van De Eenigheid vermeldt: "braken 't schot op 't dek en de 
slavenhuysjes en slavencombuys weg" 3). De ring was gesloten, en het 
schip werd nu voor het opnemen der retouren en de thuisreis naar het Vader
land in gereedheid gebracht. 

Zo gebonden als de omzetting der cargazoenen op Afrika's Westkust 
in armazoenen was de verandering van negers in koloniale produkten in 
de Guyana's of de Antillen echter niet. Martin 4) heeft er reeds op gewezen 
dat het bijna zonder voorbeeld was dat een retour aile goederen meenam 
voor heel de waarde der gehouden verkopingen; die werd verdeeld over 
twee of drie schepen, en dat maakte de berekening van de waarde dezer 
ruiling Zeer moeilijk, zo niet onmogelijk. Bij ons was het weI niet anders. 
Maar nog om een andere, afdoende, reden hebben wij ons onthouden van 
een dieper gaande bestudering dezer retouren. Immers, niet aileen de slaven
schepen der Compagnie brachten koloniale waren mee terug uit de West, 
maar ook haar talrijke andere, die it droiture naar deze streken waren 
bevracht. Dat waren er 82, dus bijna evenveel als de slavenreizen. Vit beide 
reeksen zal een belangrijke studie te schrijven zijn over de in de 18e eeUW 
zozeer opkomende handel in koloniale waren 6), een studie, die de slaven
handel als zodanig feitelijk te buiten gaat en waarvan wij de behandeling 

1) lov. or 1567. 
2) Vele gegevens over de (slechte) behandeling bij J. Wolbers, Geschiedenis van 

Suriname (1861). Verder het acado proefschrift van prof. Van Lier (zie hierv66r 
p. 16, n. 1), en laatstelijk voor het leven op de plantages: Lichtveld en Voorhoeve, 
Suriname. Spiegel der Vaderlandsche kooplieden (Zwolse herdrukken nr. 22, 1958). 
Voor de emancipatie, met name op Cura~ao, het acado proefschrift van dr. C. Ch. 
Goslinga (zie hierv66r p. 3 n. 6). 

3) lov. nr 383. 
4) L'ere des negriers, p. 133. 
6) Voor het steeds toenemend vervoer daarvan door de Sont, zie dr. W. S. 

Unger, De publikatie der Sonttabellen voltooid (Tijdschrift voor Geschiedenis 
1958 p. 165 vlg.). - Een briljante studie over de Engelse koloniale (ook Westindi
sche) handel vindt men bij R. Pares, Merchants and planters (The Beon. Hist. 
Review Supplements 4 (1960», hfdst. III, The colonial trade. 
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mogen verhopen van hem of haar, die zich tot dit belangrijke onderwerp 
aangetrokken mocht gevoelen. Enkele sumrniere gegevens mogen hier 
echter niet ontbreken. 

De voornaamste produkten der retourladingen waren suiker, koffie, 
cacao, tabak, indigo en huiden 1); slechts enkele malen worden ook rijst 2), 
hout 3), katoen en gember 4) genoemd. Belangrijke bijzonderheden zijn 
bewaard uit de korte periode der contracten. Bij de uitrusting van De Afri
kaansche Galey namen de eigenaars van de plantages in Suriname aan 
binnen 8 maanden na aankomst aldaar te bezorgen dat op vracht zou worden 
geladen voor ieder lot van 2 slaven, die geleverd zuHen zijn, 3 oxhoofden 
suiker of weI zoveel koffiebonen als de vracht dier oxhoofden komt te 
bedragen 5). Duidelijk geeft een bericht van de agent in CuraC;ao uit 1756 
de gang van zaken weer: de van de verkoop gekomen gelden moeten 
"besteed worden in vrugten, hetzij huyden, cacao, suyker, tabak off iets 
anders, dat dan het voordeeligst sal geoordeelt worden". Slechts als geen 
voldoende vruchten kunnen worden gekocht "tot ordentelijcke prijzen" 
zou voor het restant der penningen moeten worden gekocht markgeld 6). 
En aan de kapitein van De Geertruida en Christina werd in 1771 opgedragen 
zoveel retourlading te kopen als hij kon doch afhankelijk van de prijzen 7). 
Ben andermaalluidde de instructie aan de kapitein 8): voor het geld zoveeI 
retour kopen als gij in uw schip kunt laden, en het restant van het geld aan 
de correspondent laten, die daarvoor mede retouren zal kopen. Wat het 
beste voor retouren zal zijn is moeilijk te bepalen, "alsoo de prijsen hier 
zeer veranderlijk zijn". Men ziet, de kapiteins genoten grote vrijheid, en 
moesten, als in Afrika, grote mate van koopmanschap bezitten. 

Boven zagen wij dat reeds bij de oudste reizen uit Suriname suiker en 
koffie werden betrokken; een bericht uit 1771 deelt mede dat aIleen dit 
jaar meer dan 13 miljoen ponden vandaar naar Holland waren gezonden 9). 
Suiker wordt ook enkele malen als van CuraC;ao afkomstig genoemd 10), 
evenzo koffie 11). Tabak kwam zowel uit de westelijke Guyana's 12) als van 

1) Zie de scheepsboeken en ingekomen brieven passim. 
2) Ingekomen brieven Sint-Eustatius 15 febr. 1777. 
8) Scheepsboek, Inv. nr 274, f. 68, nr. 887 f. 214. 
4) Alsvoren nr 772 f. 59. - Deze bij wijze van steekproef. Het is niet onwaar

schijn1ijk zowel dat deze produkten ook in andere scheepsboeken voorkomen als 
dat er ook nog andere zijn; van importantie kan dat echter niet zijn geweest. 

6) Bijlage ill nr 4 art. 7. Zie ook nr 3a art. 5. 
6) Ingekomen brieven Curac;ao 5 jan. 1756. Markgeld = goud geld (dit in tegen

stelling tot stofgoud). - In dit verband worde herinnerd aan de merkwaardige 
bepaling in een der instructies voor de kapiteins over de "suffisante" bewaring 
van het goud, dat zij eventueel hadden ingehandeld (zie bijl. III nr 3b art. 13). 

7) Copieboek 1769-1772 (lnv. nr 99) i.d. 31 dec. 1771. 
8) Van de Haast U Langzaam op Sint-Eustatius (alsv. 1773-1779 (Inv. nr 100) 

i.d. 10 juli 1773). 
9) Ingekomen brieven Suriname 9 nov. 1771. 
10) Alsvoren Curac;ao 20 juli 1761 (witte suiker), 27 jan. 1762. 
11) Alsvoren 20 juli 1761,27 jan. 1762 (van San Domingo); Scheepsboek, Inv. 

nr 887, 7e voyage (1762/63). 
12) Scheepsboek, Inv. nr 384, f. 68 (Portorico tabak). 
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Cura~ao 1); cacao vandaar 2) zowel ais uit Suriname 3). Indigo 4) en huiden 6) 
kwamen van, of ook weI via, de Antillen. 

Ook hier doet zich de vraag voor in hoeverre thuisvarende schepen 
geladen waren dan weI geballast. Gaston Martin 6) vermeldt voor Nantes 
dat op de 787 slavenschepen slechts twee in ballast terugkwamen. Voor 
Middelburg, waar men de preciese gegevens hierover als die van de 
admiraliteit in de Loirestad mist, kan dit niet worden nagegaan. Wij zullen 
echter weI mogen aannemen dat de verhoudingen hier niet anders Iagen. 

De goederen ingenomen zijnde - details hierover staan ons niet ruim ten 
dienste; zie echter de instructies van 1740 en 1742 (hijl. III nr 3a art. 5, 
nr 3b art. 5), en n. 5 al. 2 hieronder - werd de reis naar het Vaderland 
ondernomen. Ook hierbij was de reisduur zeer uiteenlopend. De kortste was 
I maand 15 dagen, de langste 4 m. 24 d.; het eerste record staat op naam 
van de Raast U Langzaam - nomen non semper omen -, in 1776 het 
Iaatste op die van het Middelburgs Weivaren. Ret gemiddelde bedroeg 
74 dagen 7) ; 30 waren hier beneden, 32 hier boven. Ret statistisch gemiddeide 
was dus hier nog beter benaderd dan bij de oversteek. 

Maar langzaam of vlug, aIle, indien er geen ongelukken gebeurden 8), 
keerden in het Vaderland terug. Bij thuiskomst moest de kapitein in het 
gezicht van de Walcherse kust een sein doen, "latende een Princevlag van 
de steng waayen, en drie schooten na de wal doen opdat men Uw kennen 
zoude" 9). Hij leverde zijn administratie in en nadat de retouren waren 
verkocht 10) konden de resultaten der reis door de boekhouder in het scheeps
hoek worden ingeschreven. 

1) 28 Maart 1755 werd aan de agent opgedragen dat een eerstdaags binnenko
mend schip "allerpuikste tabak" als retour mee zou krijgen (Copieboek 1752-1756 
(Inv. nr 96 i.d.». 

2) Ingekomen brieven Cura9ao 27 jan. 1762 ; ook Scheepsboek, Inv. nr 887, 
7e voyage (van Caracas). 

3) Scheepsboek, Inv. nr 772 f. 133-136 (van Caracas), f. 134 (van Martinique). 
4) Ingekomen brieven Sint-Eustatius 15 febr. 1777. - Reeds in het begin der 

occupatie ook op Cura~o vermeld. 
6) Uit Cura~o, vanwaar zij van de aanvang af geexporteerd werden: Ingekomen 

brieven (Inv. nr 56 i.d. 31 mei 1756, Scheepsboek, Inv. nr 887 alsv. (beide van 
Caracas»; uit Sint-Eustatius : Copieboek 1773-1779 (Inv. nr 100) i.d. 20 juli 1773. 

Aan de kapitein van de Haast U Langzaam, wien overigens, zoals wij boven 
zagen, grote vrijheid werd gelaten, werd op bovengenoemde dag (zie p. 84 n. 8) 
opgedragen in ieder geval zoveel mogelijk huiden zien te krijgen, hoe zwaarder hoe 
liever, en: "gij moet zien of er koppen aan zijn, want die worden er dikwijls af
gesneden". 

6) L'ere des negriers, p. 136. 
7) In Nantes was het gemiddelde vrijwel eender, nl. 2-3 maanden; zie Martin, 

a.w. p. 146. 
8) Zes schepen zijn in de Vierde Engelse oorlog door de vijand genomen, vier 

zijn in de West afgekeurd of verkocht, een is a.h.w. in het zicht van de haven 
vergaan (zie p. 53 n. 1). 

9) Bijlage ill nr 3a art. 13. 
10) Zie hiervoor, behalve de scheepsboeken, de factuurboeken van verkochte 

retouren 1721-1780 (Inv. nrs 1729-1736). 



86 GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLA VENHANDEL 

II. D e u i t k 0 m s ten van h e t bed r ij f. 

Vrijman, wiens mededelingen over het slavenbedrijf, zoals wij zagen, onder 
voorbehoud moeten worden aanvaard, weet te vertellen dat "in Bosmans 
tijd" een slaaf, die bij aankoop, onderhoud en vervoer ongeveer f. 200 kostte, 
in Amerika f. 800 it f. toOO kon opbrengen 1). Deze getallen komen ons, 
voor die tijd en in het licht van het boven gemelde, tamelijk opvallend voor 
maar zij suggereIen in ieder geval een veelvoudige winst, die vele auteurs 
als vast hebben aangenomen en die dichters tot wilde fantasmagorieen 
heeft verleid 2). 

Ook de als bij1. IV opgenomen lijst van de in- en verkoopprijzen der 
armazoenen, die wij hebben gegeven om de mogeIijkheid te openen deze 
per kop te kunnen berekenen, zou zonder meer tot deze dwaling aanleiding 
kunnen geven. Men neme haar naar dit gezichtspunt niet absoluut; relatief 
echter is zij niet zonder betekenis. Wij zien daaruit, dat in twee gevallen 
de verkoopprijs lager was dan die van de inkoop (resp. De Grenadier, 
1748/50: 36-32 duizend gulden (afgerond) 3), en de Aurora, 1776/77: 
40-36); bij een was het verschil gering (De Zeemercuur, 1787/90: 40-44). 
Anderhalf maal de opbrengst van de inkoopprijs werd zevenmaal bereikt; 
normaliter bedroeg dat het dubbele, om precies te zijn 23 maal iets minder, 
38 maal deze verhouding ofiets meer. Twaalfmaal werd bijna het drievoudi
ge bereikt; eveozoveel keren werd dit overschreden. Het behoeft overigens 
geen betoog dat uit een absoIuut oogpunt, d.w.z. ten aanzien van de beoor
deling der winsten, deze gegevens geen waarde hebben. Immers, hierbij is 
'geen rekening gehouden met de algemene kosten der uitreding, de uitgaven 
voor beioning en Ievensonderhoud der bemanning, afschrijving op het 
schip, bedragen voor de assurantie enz., die op het resuitaat drukten. 

Bruikbaarder voor de beoordeling van winst en verlies zijn de gegevens, 
die wij kunnen aflezen uit de rekening-couranten in de scheepsboeken, 
waar aithans met diverse van bovengenoemde factoren - o.a. de afschrij
ving op de schepen - rekening is gehouden 4). Men verbeelde zich ove
rigens niet, dat wij de winsten van het bedrijf der Compagnie - de reke
ningen-courant spreken van avans of avancement, gelijk het omgekeerde 
naast verlies ook weI schade wordt genoemd - ais nu gebruikelijk is in 
procenten kunnen uitdrukken 5). Immers, ooze resuitaten zijn gebaseerd 

1) Slavenhalers, p. 69. - Hoe hij daaraan komt is ons duister ; in de Beschrijvinge 
wordt, zowel in de eerste (p, 146) als in de tweede druk (p. 150), de inkoopsprijs 
blanco gelaten en van verkoopsprijs niet gerept. 

2) In Das Sklavenschiff (Werke J3 p. 168) laat Heine de supercargo "rnijnheer 
von Koek" 800% winnen op een lading van 600 slaven, zelfs wanneer de helft 
daarvan stierf. Wat moet de winst dan weI niet zijn geweest bij de gebruikelijke 
sterfte van 15 %, om van de kansen, wanneer deze daarbeneden bleef, maar hele
maal te zwijgen! 

3) Merkwaardigerwijze is op deze reis, de slechtste van aIle, meer dan de helft 
der slaven (196 van de 352) gestorven, maar de 800% van de heren von Kook en 
Heine werd op het restant niet verdiend. Integendeel! 

') Zie hiema aant. XVIII. 
6) De mededeling van Vrijman, a.w. p. 81, dat een overschot van c. f. 34000 

"een brutowinst van 125 %" betekende is weI zeer irreeei. 
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op de afrekeningen per reis, zoals reeds bij de O.I.C. gebruikelijk was en 
de Commercie Compagnie nog in de 1ge eeuw t.a.v. haar verschillende 
participaties toepaste 1); de modeme echter worden gemeten naar jaar
resultaten en is gebaseerd op het maatschappelijk kapitaal. Men houde 
er verder rekening mee dat er ten dele onbekende of onzekere factoren 
waren (realisatie der wisselbrieven bV.) en de afrekeningen der retouren 
ten dele buiten deze rekeningen gebleven zijn, zodat men een volledig beeld 
hieruit niet kan winnen 2). Maar met eenig voorbehoud zijn deze gegevens, 
in ieder geval voor onderlinge vergelijking, niet zonder belang, en wij geven 
daarom daarvan het volgende: 

OVERZICHf VAN WINST- EN VERtlESREKENING DER SLAVENREIZEN 1732/34 - 1793/97 

(1 £ = f. 6.- Voor de opbouw dezer rekeningen, zie hiema aant. XVIII). 

Schepen en Jaar Debet Credit Winst Verlies 

Het Hofvan 
Zeeland 1732/34 £ 15067-16-10 £ 12106-6-4 - £ 2961-10-6 
De Afrikaansche 
Galey 1740/42 £ 9990-16-7 £ 9088-4-9 - £ 902-11-10 

1742/43 £ 9824-12-7 £ 11405-8-11 £ 1580-16-4 -
De Guineesche 
Galey 1740/42 £ 10928-3-4 £ 9668-7-7 - £ 1259-15-9 
Het Raadhuis van 
Middelburg 1741/42 £ 9203-8-11 £ 9405-13-7 £ 202-4-8 -

1742/43 £ 9461-11-7 £ 9130-16-4 - £ 330-15-3 
De Grenadier 

1741/42 £ 12172-15-10 £ 10702-11-5 - £ 1470-4-5 
1743/44 £ 12194-4-10 £ 15808-18-10 £ 3614-14 -
1745/47 £ 12120-13-8 £ 16431-13-8 £ 4311 -
1748/50 £ 12134-3-5 £ 6305-10-10 - £ 6008-12-7 
1751/52 £ 10647-1-7 £ 11955-1-7 £ 1310 -

Groot Prooyen 
1742/43 £ 12230-4 £ 11074-5-3 - £ 1155-18-9 
1743/45 £ 11073-5-4 £ 9940-16-6 - £ 1132-8-10 
1747/49 £ 10519-9-5 £ 10439-6-8 - £ 89-12-9 

Prins Willem V 
1751/53 £ 12289-11-11 £ 15423-11-11 £ 3134 -

1) De notulen der Compagnie berichten 20 juli 1852 (Inv. nr 28): Bij de reederijen 
is tengevolge van het lang stilleggen der schepen tot regel aangenomen om bij het 
retour van dezelve op weinig na het geheele beschikbare saldo uit te deelen, zoodat 
bij iedere nieuwe uitrusting door de deelhebbers opnieuw moet worden gecontri
bueerd. - Ook bij de Rotterdamse firma-Coopstad en Rochussen yond afrekening 
per reis plaats (Hudig, a.w., p. 10-12). 

2) Een beter inzicht in de boekhouding van het bedrijfkan men winnen door ook 
de journaIen en grootboeken (lnv. nrs 1627 vlg., 1689 vlg.) in het onderzoek te 
betrekken. Waar hier meer de onderlinge verhoudingen dan de absolute cijfers 
van belang zijn hebben wij, andere overwegingen daargelaten, daarvan afgezien. 

De boekhouding der Compagnie in het algemeen te behandelen zou een bijzonder 
aantrekkelijke opgave voor een historisch gevormd boekhoudkundige kunnen zijn. 
Materiaal genoeg! 
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Schepen en Jaar Debet Credit Winst Verlies 

Prins Willem V 
1753/54 £ 11965 £ 12937-19 £ 972-19-3 -
1755/56 £ 15631-9-4 £ 18359-15-2 £ 2728-5-10 -
1757/58 £ 13189-15-10 £ 15459-15-10 £2270 -
1759/60 £ 14066-18-5 £ 16079-18-7 £ 2013-0-2 -
1761/62 £ 13285-9-11 £ 15665-9-1 £2380 -
1762/64 £ 13631-13-11 £ 15031-13-11 £ 1400 -
1764/66 £ 16394-2-5 £ 14603-18-7 - £ 1790-3-10 
1767/68 £ 15883-6-9 £ 16226-17-4 £ 343-10-7 -
1769/70 £ 14437-6-8 £ 14888-13-9 £ 451-7-1 -
1771/73 £ 19796-9-8 £ 18801-2-8 - £ 995-7 

Middelburgs Wel-
varen 1752/54 £ 12970-2-1 £ 14606-15-10 £ 1636-13-9 -

1754/56 £ 12284-18-8 £ 13098-18-8 £ 814 -
1756/58 £ 11771 £ 12410-0-4 £ 639-0-4 -
1758/60 £ 14066-1-8 £ 18732-7-2 £ 4666-5-6 -
1761/62 £ 13685-1-8 £ 17920-1-8 £4235 -
1762/63 £ 13945-10-11 £ 18800-10-11 £4855 -

Philadelphia 
1752/54 £ 11720-15-3 £ 12955-13-10 £ 1274-18-7 -
1754/55 £ 11134-2-9 £ 11857-2-9 £ 723 -
1756/57 £ 11631-4 £ 13628-4 £ 1997 -
1758/59 £ 11l9l-5-9 £ 9788-10-1 - £ 1402-15-8 
1760/61 £ 11972-19-6 £ 14328-19 £ 2355-19-6 -
1762/63 £ 12570-4-11 £ 14925-4-11 £2355 -
1763/65 £ 13549-10-5 £ 11938-7-10 - £ 1611-2-7 

De Mercurius 
1753/55 

De Drie Gezusters 
£ 10613-2-4 £ 11612-2-4 £ 999 -

1755/56 £ 12579-6-8 £ 11399-6-8 - £ 1180 
1757/59 £ 16169-13-5 £ 16237-16-5 £ 68-3 -

De Vrouw Johanna 
Cores 1756/57 £ 11480-6-8 £ 7567-6-8 - £ 3913 

1758/59 £ 12833-5-4 £ 24166-3-6 £ 11332-18-2 -
1760/61 £ 12383-3-5 £ 14625-9-10 £ 2242-6-5 -
1762/63 £ 12135-13-10 £16505-13-10 £4370 -
1763/65 £ 14069-18-6 £ 11753-10-5 - £ 2316-8-1 
1766/68 £ 23054-6-11 £ 20507-9-11 - £ 2546-17 
1769/70 £ 14071-6-8 £ 14925-3-3 £ 853-16-7 -
1771/72 

De Vliegende Faam 
£ 13604-6-5 £ 8559-9-5 - £ 5044-17 

1756/58 £ 20012-17-6 £ 17724-17-6 - £2288 
1770/71 £ 11936-8-11 £ 12866-6-7 £ 929-17-8 -
1772/74 £ 12287-12-2 £ 11762-12-11 - £ 524-19-3 

De Eenigheid 
1761/63 £ 14301-12-5 £ 16521-12-5 £2220 -
1763/65 £ 13923-1-10 £ 12416-11-7 - £ 1506-10-3 
1766/68 £ 14662-12-3 £ 12753-10-11 - £ 1909-1-4 

De Nieuwe Hoop 
1762/64 £ 16408-7 £ 15283-7 - £ 1125 
1764/66 £ 16950-14-11 £ 15878-5-7 - £ 1072-9-4 
1766/68 £ 16323-19-3 £ 17950-0-6 £ 1626-1-3 -
1768/69 £ 15192-6-11 £ 20149-8-6 £ 4957-1-7 -
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Schepen en Jaar Debet Credit Winst Verlies 

De Nieuwe Hoop 
1770/71 £ 14379-19-10 £ 14576-2-9 £ 196-2-11 -
1772/74 £ 15068-14-3 £ 11972-16-2 - £ 3095-18-1 
1775/77 £ 15919-13-6 £ 16583-17 £ 664-3-6 -
1779/80 £ 15433-9-8 £ 19003-19-6 £ 3570-9-10 -
1783/85 £ 16188-19-7 £ 21130-18-9 £ 4941-19-2 -

Haast U Langzaam 
1764/66 £ 18219-11-4 £ 17970-5-10 - £ 249-5-6 
1766/68 £ 21576-5-10 £ 19537-13-7 - £ 2038-12-3 
1769/70 £ 21079-0-2 £ 27118 £ 6039-17-10 -
1770/72 £ 22437-14 £ 29769-11-11 £ 7331-17-11 -
1772/74 £ 22512-11-4 £ 21181-7-9 - £ 1331-3-7 
1775/76 £ 19649-1-6 £ 20848-6-11 £ 1199-5-5 -
1777/78 £ 19203-12-7 £ 23204-7-1 £ 4000-14-6 -

De Geertruida en 
Christina 1767/69 £ 21280-0-8 £ 22502-19-2 £ 1222-18-6 -

1769/71 £ 20595-12-8 £ 22447-8-7 £ 1851-15-11 -
1771/73 £ 20892-17-4 £ 15582-11-11 - £ 5310-5-5 
1774/76 £ 24104-3-7 £ 23551-14-3 - £ 552-9-4 
1776/78 £ 21278-15-5 £ 22676-4 £ 1397-8-1 -
1783/85 £ 20942-13-4 £ 13137-7-2 - £ 7805-6-2 

De Zanggodin 
1768/70 £ 12826-10-8 £ 13876-6-4 £ 1049-15-8 -
1770/72 £ 12846-5-8 £ 11319-9-10 - £ 1526-15-10 
1773/75 £ 12189-19-1 £ 8829-7-3 - £ 3360-11-10 

De Welmeenende 
1769/70 £ 10832-18-8 £ 14336-1-11 £ 3503-3-3 -
1770/72 £ 11957-5-7 £ 10841-12-10 - £ 1115-8-9 
1773/74 £ 10913-12-5 £ 11634-3-9 £ 720-11-4 -

De Jonge Willem 
1769/70 £ 13099-3-7 1) £ 16118-16-8 £ 3009-13-1 -
1771 £ 13282-15-16 £ 13675-11-5 £ 392-15-11 -
1772/73 £ 12449-15-5 £ 15327-14 £ 2877-18-7 -
1774/76 £ 15200-2-2 £ 14522-3-9 - £ 677-18-5 
1778/79 £ 18216-15-9 £ 24492-13-9 £ 6275-18 -

Aurora 1771/73 £ 20916-6-3 £ 20677-1-5 - £ 239-4-10 
1773/75 £ 21410-3-6 £ 21448 £ 38-4-2 -
1776/77 £ 19289-7-8 £ 17815-0-2 - £ 1474-7-6 
1779/80 £ 19618-4-7 £ 18986-8-6 - £ 613-18-1 

De Vis 1774/76 £ 18493-17-2 £ 19265-0-10 £ 771-3-8 -
De Zorg 1777/79 £ 23302-11-10 £ 23999-17-4 £ 697-5-6 -
Het Vergenoegen 

1786/87 £ 23507-4-7 £ 32294-16 £ 8787-11-5 -
1788/90 £ 24200-8-8 £ 20486-2-6 - £ 3714-6-2 
1793/97 £ 30719-8-10 £ 25791-19-9 - £ 4927-9-1 

De Zeemercuur 
1787/90 £ 25623-12-1 £ 17516-18-9 - £ 8106-13-4 
1791/94 £ 21526-15-1 £ 19883-4-1 - £ 1643-11 

De Standvastigheid 
1790/92 £ 21928-13-2 £ 22890-16-3 £ 962-3-1 -

Brandenburg 
1791/93 £ 23887-18-11 £ 23928-19-7 £ 41-0-8 -

1) Behalve 118 slaven ook olifantstanden verhandeld. 
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Wij zien daaruit dan vooreerst dat van de 101 reizen, waarover gegevens 
aanwezig zijn, 59 winst hebben opgeleverd, 42 verlies, een resultaat, in 
ieder geval vernietigend voor de opvattingen over de enorme voordelen, 
die het slavenbedrijf zouden hebben gekenmerkt. Duidelijker nog wordt 
dat als men de totalen der rekeningen-courant van deze reizen berekent. 
Het debet bedroeg ruim 1590 duizend £, het credit ruim 1647 duizend, de 
winst dus ruim 57000 £, dat is nog niet 1/30 meer dan de kosten. Bovendien 
worde bedacht dat de zes schepen, die 1780/83 door de Engelsen zijn 
genomen, buiten deze lijst zijn gehouden; van drie hunner is weI is waar 
de assurantievergoeding bekend, maar voor ~e uitkomsten van de slaven
handel op zich zelve zou opneming daarvan het resultaat vertroebelen 1). 

Wanneer wij bovengenoemde lijst nader bezien kunnen wij vooreerst 
constateren dat de winsten, met een enkele uitzondering, geenszins excessief 
zijn geweest; aIleen op de reis van De Vrouw Johanna Cores 1758/59 
werden bijna tweemaal de kosten verdiend en beliep de winst 9/ 10 daarvan. 
Bij 20 andere, waarbij van een enigszins ruime winst sprake was, was dat 
slechts een kwart a een derde. In 27 van de 59 gevallen was de winst 1/ 10 
van de kostprijs of daar beneden, tussen 1/ 10 en 1/ 15 elfmaal; in totaal 
dus in 38 gevallen beneden 1/6. Beneden 500 £ bleven er acht, waarbij ren 
met 68, een met 41 en een met slechts 38 £ winst. De verliezen geven ongeveer 
hetzelfde beeld, met relatief iets groter aantal zwaardere verliezen. Ook hier 
ren geval van dubbel bedrag van debet boven credit (De Grenadier 1748/ 
1750, 6305-12134 £). Relatief beter, maar absoluut met het hoogste verlies -
8106 £ - was de reis van De Zeemercuur 1787/90. Het laagste verliescijfer 
beliep 89£ (op ruim 10000 £ kosten). 

Het 100nt ook de moeite na te gaan hoe de kansen per schip waren, 
al brengt dat in het hierv66r gewonnen beeld uiteraard geen verandering. 
Zeven schepen maakten maar ren slavenreis; daarvan 5 met winst, 2 met 
verlies. Verder: 

vier schepen met 2 reizen, waarvan drie 1 reis met winst, 1 met verlies, 
ren met verlies op beide reizen; 
zes schepen met 3 reizen, waarvan vier met 1-2, ren met 2-1, een met verlies 
op aIle 3; 
ren schip met 4 reizen, waarvan 1 met winst, 3 met verlies; 
twee schepen met 5 reizen, waarvan een met 3-2, een met 4-1; 
twee schepen met 6 reizen, waarvan ren, Middelburgs Welvaren, aIle - hoe 
kon het anders! - met winst (16845 £ of ruim f. 100.(00), ren met 3-3 
(met 13667 £ verlies tegen 4470 £ winst); 
twee schepen met 7 reizen, waarvan ren met 5-2, een met 4-3 (bet tweede 
echter 18575 £ winst, 3608 £ verlies); 

1) Van twee dezer reizen wordt in de scheepsboeken van uitkomst niet gerept, van 
een is geen scheepsboek aanwezig. Van de drie andere zag de eindrekeninger aldus uit: 

De Zorg 1777/79. Debet: £ 18201-4-1. Credit: assurantie £ 9015. Verlies: 
£ 9186-4-1. 

De Vis 1779/81. Debet: £ 14774-3-4. Ctedit: assurantie £ 6487-3-4. Verlies £ 8287. 
De Jonge Willem 1780/81. Debet: £ 10370-14-6. Credit: assurantie £ 5436. 

Verlies £ 4934-14-6. 
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cen schip met 8 reizen, met 4-4 (met 18797 £ winst, 13820 £ verlies); 
cen schip met 9 reizen, waarvan 6 met winst (16954 £, iets meer dus dan de 
bovengenoemde 6 van het Middelburgs Welvaren), 3 met verlies (5292 f); 
cen schip met 11 reizen, waarvan 9 met winst (15692 f), 2 met verlies 
(2785 f). 

Hoezeer onze gegevens, wij herhalen het, misschien niet in allen dele 
volledig zijn, bovenstaand resultaat komt met dat betreffende uit evenzeer 
betrouwbare bronnen verworven resultaten betreffende de Nanteser 
slavenhandel tamelijk weI overeen. In het midden latend of ook hier de 
deelnemers in dit bedrijf "y gagnerent en general leur vie", zoals Martin 1) 
opmerkt, evenals in de Loirestad 2) het geval was ontbraken ook bij de 
Commercie Compagnie, zoals wij zagen, de tegenspoeden niet. En bij 
haar niet aileen. Een memorie der West-Indische Compagnie van omstreeks 
1750 vermeldt grote verliezen bij slavenreizen voor particuliere reders in 
Vlissingen en Middelburg 3). Met de sage van de enorme winsten hopen 
wij echter voor goed te hebben afgerekend. 

En ten aanzien van de vermeende rijkdom der slavenhandelaars moge 
men bedenken - daargelaten hun onloochenbare verliezen - dat, evenals 
er geen slavensteden zijn geweest, zoals Vignols duidelijk heeft gesteld 4), 
die zich uitsluitend met de slavenhandel occupeerden, er ook geen slaven
handelaars-zonder-meer waren en de bronnen van hun onmiskenbare 
welvaart zeer verscheiden moeten zijn geweest 5). 

* * * 
Met het bovenstaande is de geschiedenis van de Middelburgse slaven

handel geenszins uitgeput. Over de boekhouding ware ongetwijfeld meer 
te vertellen dan in mijn vermogen lag, en ook over het belang, dat dit 
bedrijf voor onze welvaart vooral in de 18e eeuw heeft gehad en voor de 
vorming der familievermogens - zo dit iiberhaupt zal zijn uit te vorsen -
zou men gaarne meer willen weten. Ook verdere vergelijking met buiten
landse, met name Engelse, literatuur zou het beeld kunnen vervolledigen, 
misschien wat corrigeren. D e geschiedenis van de Nederlandse neger
handel 6) is ook deze studie niet geworden. Maar hoe dit ook zij, ik vlei 
mij te mogen aannemen dat in het bovenstaande een ruimer en juister 
beeld gegeven is van dit bedrijf dan tot nu toe werd geboden. 

1) L'ere des negriers, p. 129, waar ook gewezen wordt op hetfeit datde Compag
nie van Angola haar bedrijf moest staken en dat het huis Wailsh dreunend failliet 
sloeg. - Pere Rinchon (Trafic negrier, p. 134), die in de slavenhandel voor kapitein 
en bemanning een goede boterham zag, meent dat de winsten voor de aandeel
houders zeer wisselvallig waren. 

2) Men zie ook het belangrijke hoofdstuk: Les vicissitudes du trafic (Martin, 
a.w. p. 167-304). S) Vermeld bij Vrijman, a.w. p. 181. 

4) Zie diens artikel, aangehaald hierv66r p. 22 n. 13, p. 51. 
6) Martin, a.w. p. 423, die aanneemt, dat te Nantes de slavenhandel slechts een 

zesde of een zevende van de handel overzee omvatte. 
') Vgl. Tijdschrift voor Geschiedenis 1939, p. 68. 
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"Nantes ... un beau cas" voor dit onderwerp, zegt Gaston Martin 1), 
"qui, dans mon dessein, est aussi, et surtout peut etre, une histoire de la 
traite negriere tout court". Si par va licet componere magnis - even 100 
slavenreizen tegen ruim 780 - mag dit wellicht, en tot op zekere hoogte, 
ook van Middelburg voor de Nederlanden worden gezegd. 

W.S.U. 

AANTEKENINGEN 

I) (p. 3). Ik moge van deze gelegenheid gebruik maken enkele gebleken 
onjuistheden in I dezer Bijdragen (E.H.J. XXVI, p. 133 vlg.) recht te zetten, 
enkele omissies aan te vullen en enkele drukfouten te verbeteren. 

P. 133 n. 2: van het daar vermelde boek van Pere Rinchon verscheen 
een vervolg, aanvulling tevens van Martin's Ere des negriers, Les armements 
negriers au XVIII- siecle d'apres la correspondance et la comptabilite des 
armateurs et des capitaines Nantais (Kon. Academie voor Koloniale 
Wetenschappen. Verhandelingen, nieuwe reeks, VII aft. 3 (1956). 

P. 136 n. 5 r. 4: staat 1947; lees: 1944. 
P. 137 r. 9-11 v.b.: K. Ratelband, Werken L. Ver. LV, p. CIII n. 7, heeft 

duidelijk gemaakt, dat hier van Portugese Joden sprake is geweest.
Verwezen worde ook naar Moortje r. 384-385, waar sprake is van een Moris, 
door Ritsaert geschonken aan Moyael, "die onse schipper zelfsj gints van 
Angola bracht". Het betreft hier dus een huisslaaf. 

P. 138 r. 14 v.b. na Cura93-o invoegen: 
Bij diverse instructies van schepen, die van Pernambuc naar de Caribische 

eilanden voeren, werd (secrete notulen Heeren XIX 6 dec. 1634, 15 aug. 
1636) bepaald dat veroverde schepen, goederen en slaven naar Cura~ao 
zouden worden gezonden (J. H. J. Hamelberg, Nederlanders op de West
Indische eilanden, Documenten nr 33). Zie ook notulen Kamer Zeeland 
12 dec. 1640-14 febr. 1641 (ib. p. 48). 

P. 140 r. 14 v.b. : Prof. C. R. Boxer maakte mij er op attent, dat de 
Nederlanders S. Tome eerst 6 jan. 1649 evacueerden in ruil voor de betaling 
van 37000 patacas door de lokale suikerplanters. 

P. 142-143. Prof. Boxer gaf mij nog een aanvulling tot het touwtrekken 
tussen Amsterdam en Zeeland inzake het monopolie der W.I.C. Inderdaad 
was in het octrooi van 1621 het monopolie gevestigd, doch toen de handel 
met Pernambuc door de reglementen van 1630/31 open was gebroken na 
de verovering van Recife en Olinda, werd de slavenhandel evenzeer vrij. 
Het reglement van 9 jan. 1634 bepaalde dat aIleen levensmiddelen, munitie 
en braziliehout als monopolie zouden worden beschouwd, doch bij het 
reglement van 29 april 1638 werd, na discussies tussen de Kamers, Heeren 
XIX, Johan Maurits en de Staten-Generaal, het monopolie t.a.v. de slaven 
hersteld. Dit werd echter verlaten bij het reglement van 20 aug. 1648 (Groot 
Plakaatboek I, 614-618), die de Brazilie-handel- met uitzondering van 
hout - vrij maakte voor aIle Nederlanders. Vermoedelijk duurde dat echter 
niet lang. 

1) Martin, a.w. p. 24. 
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P. 146 n. 6 r. 2 achter 1669 invoegen: 6 nov. 1671 behandelde de Kamer 
Amsterdam een klacht dat de slavenhandelaars op Cura<;:ao niet aile door 
hen aangebrachte slaven aan het asiento leverden en steeds enige voor 
eigen rekening verkochten (Hamel berg, Documenten nr 59, p. 84). 

P. 155 r. 9 v.o. Royal Mrica Company. Zie thans hierover K. G. Davies, 
The Royal Mrica Company 1660-1713 (1957). V oor ons van belang is 
hetgeen e. L. Wilson, Econ. History Review II 11 p. 165-166, hierover 
zegt: It could be claimed in the early years of the 18th century that the 
African Company was one instrument by which Britain had encroached 
on the Dutch in the colonial trades. 

P. 161 n. 2. De redactie van de aanhef berustte op een misverstand: zij 
sIoeg op bronnen tot 1650, waarop klappers vervaardigd waren; thans 
zijn deze tot 1760 aanwezig, en het werk wordt voortgezet. De notariele 
protocollen der 18e eeuw Ieverden bij nader onderzoek hiervoor weI aan
wijzingen op, o.a. merkwaardige gegevens over relatie met Jamaica van in 
Rotterdam gevestigde Engelse kooplieden. Behalve de vroeger genoemde 
firma Coopstad en Rochussen was hier o.a. ook het huis Wed. A. Hamilton 
en Reyners werkzaam. 

Ten slotte. In zijn aankondiging van deze bijdrage heeft prof. dr. W. 
Ph. Coolhaas (Bijdr. Gesch. der Nederlanden XIII (1958), p. 173-174) 
opgemerkt dat het vervoer van slaven, o.a. afkomstig van Madagaskar en 
van India zowel voor eigen gebruik [o.a. in de goudmijnen op Sumatra] 
als voor de vrijburgers te Batavia en elders niet ter sprake kwam. Et pour 
cause! Dat heeft met de slavenhandel-bij-uitstek, die van Afrikaanse negers 
naar de Westindische kolonien der Europese staten, die het onderwerp 
van deze studies is, niets te maken. Geheel juist is de opmerking overigens 
niet. Het geringe contact, dat de O.I.e. met Guinee en Angola in 1657 
heeft gehad, is aan de hand van Van Dam's Beschrijvinge in dl. XXVI 
p. 133 n. 3 vermeld. Zie ook hierv66r p. 64. 

P. 172 n. 3 en 4. Prof. dr. J. H. van Stuyvenberg te Rotterdam vestigde 
mijn aandacht op hetgeen ds. Bernardus Smytegelt, een befaamd predikant 
te Middelburg in het begin der 18" eeuw, op theologische gronden tegen 
de slavenhandel te berde bracht. In zijn bundel "Des Christens eenige 
troost in leven en sterven" (Middelburg, 1747), p. 636, zegt hij: 

"Eerst: kunnen wij grove diverije begaan met een mensch te stelen. Dat 
soort van dieverije word begaan in den slaafhandel: die eenen mensche steelt, 
zeid God, zal zekerlijk gedood worden, Exod. XXI: 16. Is dat niet droevig, 
daar hebben de Christenen eene negotie van gemaakt". 

"Ach! mogten die menschen die zo verkogt, vervoert en dikwils daarom 
vermoort worden eens spreken: zouden ze niet zeggen ais eertijds Joseph: 
Ik ben dieffelijk onstoolen uit mijn land, Gen. XL: 15". 

Daartegenover worde er aan herinnerd dat een eeuw later even goede 
Christenen als Bilderdijk en Da Costa de emancipatie op bijbelse gronden 
hebben bestreden. 

II) (p.3). Zie hiervoor E.H.J. XXVI p. 148, 161, 169 n. 2, waaraan 
voor Middelburg kan worden toegevoegd de firma Van Citters - wier 
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papieren, o.a. contract en instructie uit 1787/88, in mei 1940 met het ge
meentearchief verloren gingen - en voor Vlissingen, behalve vele anonymi, 
de heer Rochussen voomoemd en Jan van der Woordt, "een fier vaderlander, 
wars van slavenboeien" - de man was een vurig patriot -, die in 1787 
zijn bedrijf naar Amsterdam overbracht. 

III) (p. 3). Over deze bezittingen het volgende. 
Essequebo. Ressorteerde met Pomeron tot 1632 onder de W.I.C., nadien 

onder de Kamer Zeeland. Deze gaf in 1657 de bezitting om haar geringe 
waarde over aan de steden Middelburg, Vlissingen en Vere, die haar echter 
in 1669 overdroegen aan de Staten van Zeeland, die haar reeds het volgend 
jaar teruggaven aan de Zeeuwse Kamer onder voorbehoud voor de Zeeuwse 
ingezetenen van een monopolie, waarover tot diep in de 18e eeuw is getwist. 
De Zeeuwen bouwden aan de rivier de Pomeron het fort Nieuw-Middelburg, 
waar zich in 1658/59 veel Joodse kolonisten vestigden, die er met succes 
de suikerteelt beoefenden; een tijdgenoot noemde Essequebo de meest 
bloeiende Nederlandse kolonie in de Nieuwe Wereld. Maar in de Tweede 
Engelse oorlog werd Nieuw-Middelburg veroverd en aIle plantages verwoest. 
De kolonisten trokken naar Suriname, waar zij versterking ontvingen van 
Joden uit Cayenne en uit Livomo. In 1667 viel deze kolonie den Neder
landers weer in handen; onder hun bewind kwam de Joodse kolonie er 
tot grote bloei. Zie ook aant. VI hiema. 

Berbice. In 1627 door Abraham van Pere in contract met de W.I.c. 
doch buiten haar kosten gekoloniseerd. In 1720 deden de toenmalige 
eigenaars haar over aan een daartoe opgerichte actiencompagnie, de So
cieteit van Berbice, die in 1795 als publiek lichaam werd opgeheven doch 
tot in 1848 als particuliere vennootschap tot exploitatie van de haar in 
eigendom gebleven plantages bleef bestaan. Haar archief tot 1795 berust 
op het Algemeen Rijksarchief. - Voor het vervoer van slaven naar deze 
kolonien, zie E.H.J. XXVI p. 143-144. 

Sint-Eustatius. In 1635 door J. Snouck e.a. Zeeuwen gekoloniseerd, in 
1682 met Saba door de erfgenamen der patroonsfamilies Van Ree en Van 
Pere aan de W.I.c. verkocht. 

Cura{!ao. Hoewel dit eiland vooral slavendepot voor een wijde omgeving 
is geweest, moeten er toch meer plantages en werkslaven geweestzijn, dan wij 
weI dachten. Onlangs heeft dr. C. Ch. Goslinga, Emancipatie en emancipator 
(Nijm. diss., 1956), p. 11-12, hier plantages aangewezen, maar reeds in het 
hem - en mij toen - onbekende oudere boek van G. J. van Grol, 
De grondpolitiek in het West-Indische domein der Generaliteit II (1942), 
p. 126 vlg., 130 vlg., is van Compagnies plantages en van particuliere plan
tages sprake (al wil het mij voorkomen dat de daar opgegeven getallen met 
voorzichtigheid moeten worden gehanteerd, daar kennelijk ook zeer kleine 
percelen ("tuinen") mede worden geteld; in 1741 zouden er een stuk of 
20 hebben bestaan, die aan een gering aantal families behoorden). Aardig 
is zijn opmerking dat het landbouwbedrijf - in 1669 wordt (p. 131) ook 
een suikermolen vermeld - was teruggedrongen "door dat van de zee". 
In 1747 werd bij de bouw van de wallen van Willemstad een contract 
gesloten met een koopman van Amsterdam voor de levering van 150 it 200 
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jonge negers van de Goudkust voor dit werk (W.I. Gids 38 (1958) p. 170). -
In dit verband worde aandacht gevraagd voor de opmerking van prof. dr. 
W. Ph. Coolhaas (Tijdschrift voor Geschiedenis 1960, p. 278/9) dat onder 
plantage op de Antillen het zoutbedrijf, de houtaankap, de veeteelt moeten 
worden beschouwd. Voorbeelden daarvan bij dr. M. D. Ozinga, De monu
menten van CuraC;ao in woord en beeld (1959), pp. 254, 255, 257. 

Ook hier was, sinds 1650, een belangrijke kolonie van Portugese Joden 
gevestigd. 

IV) (p.7). Zie hier de volledige lijst der uitredingen: 1730-1, 1740-2, 
1741-2, 1742-3, 1743-2, 1745-1, 1747-1, 1748-1, 1751-2, 1752-2, 1753-2, 
1754-2, 1755-2, 1756-4, 1757-2, 1758-3, 1759-1, 1760-2, 1761-3, 1762-4, 
7163-3, 1764-3, 1766-4, 1767-2, 1768-2, 1769-6, 1770-5, 1771-5, 1772-4, 
1773-4, 1775-2, 1776-3, 1777-2, 1778-3, 1779-4, 1780-5 (waarvan 3 door 
de Engelsen in West-Indie onderschept), 1783-2, 1786-1, 1787-1, 1788-1, 
1790-1, 1791-2, 1793-1, 1802-1, 1807-1, in totaal 114 reizen, waarvan 
108 voltooid of althans voldoende gedocumenteerd. 

Van de 68 schepen, die ten dienste der Compagnie hebben gevaren, 
hebben 29 slavenreizen ondemomen. Daarvan hebben 8 niet anders gedaan, 
21 naast slaven- ook andere reizen gemaakt. Vaak waren de eerste slechts 
enkele malen, maar er zijn ook voorbeelden dat de slavenreis in de meerder
heid was (2 op 3 (3 x ), 3 op 4 (2 x), 3 op 5 (2x), 5 op 6, 6 op 7, 5 op 8, 
7 op 9,8 op 10, 11 op 12). Van de "slavenschepen" hebben 4 slechts eenmaal een 
slavenreis gedaan, vele slechts een paar, drie 6, een 7, twee 8 en een 11 maal. 

V) (p. 11). Vooral de Spanjaarden. 3 Juli 1767 berichtte de agent op 
CuraC;ao: "de Spanjaarden vervoeren aIle slaven van ons eyland"; 31 aug. 
1767 ried hij aan bij voorkomende zen ding daarvan tijdig kennis te geven 
"om de menigte Spanjaarden, die telkens daarom komen, te kunnen 
adverteeren". 21 Maart 1770: de begeerte der vreemdelingen naar slaven 
wordt niet minder; veel Spanjaarden komen om deze te kopen. Zeker 
vermaarde J oodse koopman alhier heeft van de Spaanse kust commissie 
gekregen om jaarlijks 2-300 koppen derwaarts te zenden (Inv. Dr 56 i.d.). 
In 1774 en 1776 hield de vraag de Compagnie bezig of er niet handel in 
slaven met de Spanjaarden zou zijn aan te gaan (Copieboek Ld. 24 juni 
1774, 23 febr., 23 okt. 1776 (Inv. nr 100», maar haar correspondent zag 
daartoe nu geen kans daar de "Royale Guipuscoaansche Compagnie" -
Guipuscoa ligt in het Baskenland - thans niet zoveel slaven kocht als 
ten tijde van zijn vader (dus c. 1745) (lngekomen brieven Curac;ao 14 nov. 
1774 (Inv. nr 56». Hij gaf echter de moed niet op en berichtte 5 juli 1766 
(alsv.) zich daarover te hebben onderhouden met de factor der Compagnie 
voomoemd die het volgende had geantwoord: zo goedgevonden werd 
van de koning permissie te krijgen van deze of van de Boveneilanden de 
nodige slaven in te voeren, ten einde deze provincie te voorzien, zal met 
U .Ed. eerder dan met anderen handelen over het accoord der prijzen 
en conditien "omme, sulkx gematigt vindende, tcontract vast te steIlen". 
Maar zolang de Royale Cie. 's konings order niet faciliteert kan hij niet 
in onderhandeling treden, niettegenstaande de schone gelegenheid die de 
Commercie Compagnie thans zegt te hebben om de slaven direct uit de 
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Kust te laten brengen. Hij kan echter weI melden "tsortement die, wanneer 
de zaak vervuld word, noodig sal zijn int getal van tOOO slaven; deese 
diend gebragt te worden op 400 mans van 18 it 20 jaeren, 300 vrouwen, 
de 200 derselve van bovengenoemde jaeren, en de 100 overige van 10 it 15 
jaeren, in halve getal, en 300 jongens, de helft van 4 voeten lang, en van 
4 voet en twee duym de wederhelft". Het contract zou op drie jaar kunnen 
worden gebracht, het eerste 500, het tweede 300, het laatste 200 stuks. 
Gaarne zou hij vernemen tot welke prijs de agent zich kon verplichten, 
met onderscheid der prijzen, te betalen in grof geld of produkten dezer 
provincie. De agent ried een armazoen te zenden; de toe stemming des 
konings was te verwachten. Viel het kwalijk uit, dan zouden die slaven 
hier moeten worden verkocht, en als er geen andere slavenschepen kwamen 
zou dat ook weI lukken. Maar het liep op niets uit. 26 September 1777 
(alsv.) berichtte de agent bericht te hebben ontvangen waaruit bleek dat 
de Commercie Compagnie niet bereid was "om eenig engagement, ten
minste niet van die natuur, aan te gaan", Hij betreurde dat want het zou 
een goede gelegenheid zijn geweest "om op eene eenigsints vaste voet de 
commercie in slaaven te kunnen doen". 

In september 1779 komen echter gunstiger berichten: wegens moeilijk
heden met de Engelsen komen de Spanjaarden weer herwaarts. Als die 
tIoebelen duren zal de commercie hier sterk toenemen, daar zij de slaven 
niet dan van hier kunnen bekomen, "want is veel nader dan Sint-Eustatius" 
(Ingekomen brieven alsv. Ld. 24 sept. 1779). Door de Vierde Engelse 
oorlog zal hiervan weI niets zijn gekomen. Zijn pogingen in de jaren 
1782 en 1783 bij exorbitante prijzen de aanvoer te stimuleren (alsv. i.d. 
9 sept. 1782, 6 jan., 26 sept. , 12 nov. 1783) hadden dan ook geen resultaat. 
Nog in 1789 (alsv. i.d. 24 sept. 1789) trachtte de agent directeuren te ani
meren - "hoe eer hoe liever" - door de mededeling "dat de Spanjaarden 
in diverse van hunne bezittingen, om dit eyland gelegen, den invoer van 
Kustslaven aan hunne ingezetenen permitteren; ook in Frans San Domingo 
was hetzelfde reeds gepubliceerd. In een postscriptum deelde hij mede 
dat invoer in Puerto Cavallo, Caracas, Spaans San Domingo en Cuba 
reeds een begin heeft genomen ; ook 30 juli 1790 zond hij nog een opgewekt 
bericht. Maar directeuren hebben hieraan geen gevolg gegeven. 

Fransen worden in een bericht van 5 okt. 1769 (alsv. Ld.) onder de 
vreemdelingen, die op Cura9ao om slaven kwamen, voor het eerst ge
noemd; in februari 1773 werden zij er verwacht "zoo hier een geestabi
leerde negotie van slaven is" (alsv. i.d. 2 febr. 1773). Zij kwamen om 
voortzetting hunner plantages op hun deel van San Domingo (Haiti). Vol
gens een bericht van de agent (alsv. i.d. 11 juli 1774) duurde de koffiepluk 
van september tot maart, in welke maanden slaven zeer gewild waren; 
als slavenschepen er op een andere tijd komen zullen zij weinig geanimeerde 
kopers vinden; "selfs de Fransen sullen der geen weg mee weten" 1). 

1) Aardig wordt deze opmerking aangevuld door de verzuchting van de agent 
in Essequebo toen de Prins Willem V daar 21 aug. 1772 met slaven aankwam: 
"een gevaarlijk saisoen desjaars sijnde" (Brieven Essequebo 7 okt. 1772, !nv. nr ~L') 
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Ook de agent op Sint-Eustatius maakte enkele malen van Spaanse en 
Franse actie melding (Ingekomen brieven Sint-Eustatius 30 maart, 29 mei 
1768, 23 juni, 14 okt. 1772, 12 jan. 1778,29 mei 1779, 28 febr. 1785 [waarin 
de belangrijke mededeling dat Sint-Bartolomeus door Frankrijk aan Zweden 
was afgestaan "tot een handelsplaats aan allen natien", wat Sint-Eustatius 
nadeel zal toebrengen] (!nv. nr 57» . Na de Onafhankelijkheidsoorlog komen 
er ook Amerikanen (alsv., 28 maart 1788). Over hun concurrentie rappor
teerde ook de agent in Suriname: zij hebben gedaan weten te krijgen dat 
slaven van Sint-Eustatius naar Suriname mochten worden gevoerd ten 
nadele der vaderlandse slavenhandelaars (Ingekomen brieven van 14 mei 
1789 (!nv. nr 55»; 25juli 1791 (alsv.) berichttehij datde Noord-Amerikanen 
slaven, direkt van de Kust komende, importeerden. 

Hoe labiel de verhoudingen op de slavenmarkt in de Kraal oveIigens 
waren maakt het bericht duidelijk van 28 febr. 1774 (alsv.) dat de vreemde
lingen, vergeefs op de geruchten van aankornst van enige slavenschepen op 
Cura~ao zijnde geweest, nu naar Jamaica, Sint-Christoffel en Sint-Eustatius 
waren gegaan om slaven. 

VI) (p. 11). Bijzonder bloeiend was deze kolonie echter niet. Blijkens een 
notitie (!nv. nr 1567) werden van dec. 1763 tot sept. 1769 in Demerary en 
Essequebo met 11 schepen 2619 slaven aangevoerd. Kooplieden van 
Vlissingen, gewoon slaven naar Suriname te verhandelen en vernomen 
hebbende het groot gebrek aan slaven in Essequebo om de aldaar vermeer
derende plantages naar behoren te bearbeiden, berichtten in 1769 aan de 
W.I.c. dat zij in 1769 enkele van hun schepen daarheen hadden doen 
verzeilen om deze bezitting, ware het mogelijk, in een bloeiende staat te 
brengen, doch, hoewel daar vrij hoge prijzen te bedingen waren, zij dan 
door meerdere lasten bezwaard werden dan in Suriname en zij, terwijl 
zij in andere kolonien contant werden betaald, hier 12,15, soms 18 maanden 
moesten wachten, zodat zij geld moesten opnemen (ibidem). In jan. 1786 
schreef de directeur-generaal dat aan het verbod van invoer van vreemde 
slaven de hand werd gehouden maar dat, zo er niet een middel gevonden 
werd om de kolonie tot redelijke prijs van slaven te voorzien, deze teniet 
zal gaan "daar de geringe invoer de stervenden niet remplaceert, laat staan 
de kolonie augmenteert, zijnde velen reeds genoodzaakt geweest de plant
velden te abandoneren" (ibidem). 

VII) (p. 11). Uit 1768 dateert een merkwaardig rekwest van kooplieden 
in "commercierende" steden van Zeeland (de C.CI. en 41 personen en 
firma's, w.o. twee, vertegenwoordigende Zierlkseese zaken) aan de Staten
Generaal, mededelend dat hun was bericht dat ingezetenen van HoI
land en kooplieden van Amsterdam van plan waren de handel op Essequebo 
en Demerary "open te setten". T.a.v. de slavenhandel werd de bewering 
der Hollanders, dat deze toe zou nemen bij open vaart ook voor Zeeland 
uit hoofde dat dit gewest "sterker hierin handelt dan andere", van de hand 
gewezen. Misschien zou dat, zo betoogden de rekwestranten, het geval 
kunnen zijn als Zeeland met uitsluiting van aIle anderen die handel dreef, 
doch dat is niet het geval, daar men ook vanuit Holland equipeert. Bij in-

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVIII 7 
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voering van de vrije vaart zou Holland aan Zeeland ook de slavenhandel 
bederven, zoals men al enige jaren bezig is "die tak van negotie, was het 
mogelijk, de Zeeuwen geheel te ontwringen". 

Ook met de Engelsen deden zich om deze tijd moeilijkheden voor over 
de vrije invoer van slaven, waarover de kolonisten aan H.H.M. hadden 
gerekwestreerd; zie Notulen 16 jan. 1770, 20 aug., 24 sept., 29 okt. 1771 
(Inv. nr 21), en relatieven Notulen Staten van Zeeland 5 maart 1770. 

VIII) (p. 19). Over de verschillende scheepssoorten mocht ik van de heer 
E. W. Petrejus, wet. assistent aan het Maritiem Museum "Prins Hendrik" 
te Rotterdam, de volgende beschouwing ontvangen, waarvoor hier gaarne 
dank (geciteerd wordt alleen het scheepstype, voor de slavenvaart gebruikt). 

"In de eerste plaats dient gezegd dat men in de 18" eeuw de schepen 
niet onderscheidde naar het tuig, maar naar de vorm van de romp, dan 
weI naar de funktie. De onderscheiding naar het tuig is een 1ge-eeuwse 
ontwikkeling, die voor een enkel type, zoals de snauw, rnisschien reeds 
in de 18" eeuw begonnen is, voor andere typen, zoals koffen, smakken, 
galjoten, hoekers e.a., nooit is toegepast." 

Barkschepen komen voor in de 18" en 19" eeuw. De laatste heet zo naar 
haar tuig. "De eerste soort (barkschip "De Guineesche Galey", 1740/49), 
kan beantwoord hebben aan de definitie van "barkschip", zoals die door 
verschillende 18"-eeuwse zeemanswoordenboeken wordt gegeven: een 
koopvaardijschip met drie masten dat, om veel te kunnen laden, minder 
scherp gebouwd was dan een fregat. Het had een doorlopend dek, zonder 
bak of kampanje en bezat weI de spiegel, doch niet de zijgalerijen en het 
galjoen van het fregat. De bark kon op verschillende wijzen getuigd zijn, 
b.v. als fregat, maar ook met snauwstuig, brigantijnstuig (beide tweemast
tuigen) en zelfs met sloepstuig, d.i. met ren mast (Chapman, Architectura 
Navalis Mercatariae). De in de Engelse steenkolenvaart gebruikte barken, 
de zgn. "collier-barks", hadden echter alle het tuig zander vierkante zei/en 
aan de bezaansmast, hetwelk later zijn naam aan de 19"-eeuwse "bark" 
zou geven ... .. . 

Uit het voorgaande hebt U al begrepen dat een fregatschip scherper 
was gebouwd dan een bark en in verband hiermee ook hoger bij de wind 
kon zeilen. Het fregatschip had een galjoen, een spiegel met een rij kajuits
vensters en zijgalerijen; het was, afgezien van de bewapening, van hetzelfde 
type als de oorlogsfregatten uit die tijd. Nochtans konden als fregat ge
bouwde schepen, behalve het fregatstuig, zoals de oorlogsfregatten hadden, 
ook het snauwstuig, het schoenertuig of het sloepstuig voeren. In de meeste 
gevallen echter zal men het "fregat" weI een driemastschip hebben bedoeld. 

De snauw was als koopvaarder, doch ook weI als oorlogsschip in gebruik. 
Zij kwam, wat haar vorm betreft, vrijwel met het normale type scherpe 
spiegelschip overeen. Chapman, die, in 1768, de schepen naar de bouw 
indeelt, noemt fregatten, hekboten, pinken, katten, fluiten, barken en 
galjoten; hij vermeldt echter de snauw niet, hoewel dit schip in zijn land, 
Zweden, veelvuldig in gebruik was. Wei spreekt hij over het snauwstuig. 
De snauw had, evenals de brik, twee vierkant getuigde masten. Achter de 
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grote mast was een dunne spier geplaatst, die het hijsen en strijken van 
het snauwszeil moest vergemakkelijken. De brik had deze spier niet. Nadat 
eenmaal het verschil in vorm met andere schepen verloren was gegaan 
vormde deze snauwsmast het enige kenmerk waardoor de snauw ais zodanig 
was te onderscheiden. Er is reden aan te nemen dat snauwen onder water 
welbesneden en als gevolg hiervan goede lopers waren. Oorspronkelijk 
hebben zij een afzonderlijk scheepstype gevormd, maar reeds in de 18-
eeuw schijnt dit verschil niet meer te hebben bestaan. 

De hoeker was een rond-gebouwd, Hollands vaartuig, zonder spiegel. 
Ook het gaijoen ontbrak meestal: aileen enkele grote driemasthoekers 
hadden het. De hoeker was van voren en van achteren "gepiekt", door 
zijn vorm een uiterst weerbaar vaartuig en bezat uitstekende zeileigenschap
pen. De grotere maakten reizen naar aIle werelddelen. De koopvaardij
hoeker was afgeleid van de vishoeker en had van deze ook het merkwaardige 
zgn. "hoekertuig" overgenomen. Dit bestond uit een in het midden van 
het schip geplaatste grote mast met razeilen (schoverzeil, topzeil, bramzeil) 
en een kleine bezaansmast met een langsscheeps zeiltje, de bezaan. Overigens 
kwamen ook als brik of driemast-schip getuigde hoekers voor. De hoeker 
kenmerkte zich door het voeren van een roerkop van buitengewone af
metingen". 

Tot zover de heer Petrejus. Ben moeilijkheid biedt de benaming De 
... Galey, aan een slavenschip en acht koopvaardijschepen der Com
pagnie toegekend, die gequalificeerd zijn als fregatschip (3), fiuitschip 
(1), barkschip (1), het siavenschip en schip tout court (4), en voigens 
Vrijman (Slavenvaart p. 89) moeten er in Europa honderden zijn geweest. 
Dat galei in de historische zin - een roeivaartuig! - hiermede zou zijn 
bedoeld mag uitgesloten worden geacht. De heer Petrejus berichtte hierover: 
"wat de toevoeging "galey" aan de naam van een 18e-eeuws schip be
tekem, is niet geheel duidelijk. Gegevens uit Nederlandse bron zijn daarover 
niet bekend. Voigens Engelse bronnen bestond destijds de tegenstelling 
"frigate-built" en "galley-built". Bij een ais fregat gebouwd schip moest 
men, om op de bak of de kampanje te komen, een trap op van 6 it 7 treden; 
bij een "galley built" schip bedroeg die hoogte slechts 1 it 2 treden. Dit 
zegt Falconer in zijn Universal Dictionary of the marine van 1768 onder 
"waist". Zijn verklaring onder "galley-built", in dezelfde editie, wijkt 
daar weer van af: "frigate-built", zegt hij, zijn die koopvaarders die van 
bak en halfdek 4 of 5 treden naar het dek omiaag gaan, in tegenstelling 
tot die, waarvan de dekken over de gehele lengte van het schip een doorio
pende lijn vormen. Deze zijn dan "galley-built". Ben tweetal scheepsmo
dellen in ons land, die de toevoeging "galei" achter hun naam hebben -
"d' Keulse Galij, 1749", in het Amsterdamse, en de "Alida Galye" in het 
Rotterdamse Scheepvaartmuseum - bevestigen deze definitie niet; bij 
beide modellen is de normaie, bij fregatschepen gebruikelijke constructie 
gevolgd en liggen zowel de bak als het halfdek op ongeveer manshoogte 
boven het doorlopende dek. De aanduiding "galley-built" duidt in elk 
geval op een lagere rang in de scheepshierarchie dan "frigate-built"; 
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als galei gebouwde schepen misten dan ook vaak het galjoen, de zijgalerijen 
en de overhangende spiegel van het fregat". 

Volgens Vrijman (a.w.p. 89) werd in de 19" eeuw onder galei een gladdek
schip verstaan, wat in de laatstgenoemde omschrijving van Falconer steun 
vindt. 

IX) (p. 23). Van 64 der reizen is een dergelijk boek bewaard. Zij zijn 
echter niet aIle naar ren bepaald model gehouden, en noteren ook niet aIle 
uitsluitend de meegenomen lading. Inderdaad cargaboek zijn 30, de andere 
zijn carga- en negotieboeken (d.w.z. ook de inkoop van slaven vermeldend). 
Maar de eerste komen ook onder diverse andere benamingen voor, soms 
op het plat, soms binnenin geschreven: carga- en grootboek (!nv. nr 456), 
grootboek (nrs 334, 439, 462, 776, 848, 904, 1240), grootfactuurboek 
(nrs 831, 838, 843), factuurboek (nrs 574, 782), factuur- of grootboek 
(nrs 1386, 1392), groot- of netboek (nrs 879, 911, 917, 923). [fweemaal 
wordt, volkomen ten onrechte, een negotieboek cargaboek genoemd 
(nrs 219, 918), tweemaal grootboek (nrs 969,1155)]. Zie ook hierna sub XIV. 

De combinatie carga- en negotieboek is in de meerderheid; ook hier 
komen afwijkende titulaturen voor: grootboek (nrs 974, 980, 1223, 1247, 
1253), compagniesboek, binnen "factuera en grootboek" genoemd (nr 
1136), "factuurboek der cargazoensgoederen" (nr 990); eenmaal is van 
netboek sprake (nr 985) [wat feitelijk op het negotieboek aIleen slaat], 
terwijl vier carga- en negotieboeken (nrs 384-386, 512) resp. "memoriael", 
"journael", "groot- off netboek", en "memoriaal van cargazoenen" worden 
vernoemd. Men ziet, erg vast in de leer waren de comptabelen der Compagnie 
niet! 

X) (p. 30). Cauris, in het Hindi kauri, het Britsch-Indisch couri of 
cowri (Werken L. Ver. VII p. 233 n. 35), zijn de scheipen van kleine moIlus
ken, in de wereld der biologen als Monetaria moneta L. en M. annulus, syn. 
Cyprea moneta en C. annulus bekend. Deze komen in de Indische Oceaan, 
met name bij de Malediven [Werken L. Ver. XI p. 16 n. 1 spreekt (1652) 
van cauris de Maldiba] en de Molukken voor en werden in de 16" tot 18" 
eeuw in India en Mrika als ruilmiddel en waardemeter gebruikt. Reeds 
Jan Huyghen van Linschoten spreekt in de Eerste schipvaert (Werken L. 
Ver. VII p. 233) 1595-1597 van "een maniere van schelpkens", in Bengalen 
in gebruik; Pieter de Marees, Beschrijvinghe van het Gout Koninckrijck 
van Gunea (Werken L. Ver. V p. 281) vermeldt C. 1625 "dat de kauri als 
munt verdween toen zij in het groot geimporteerd werd". Willem Bosman, 
Nauwkeurige beschrijvinge van de Guinese Goud- enz. kust (1704) spreekt 
(20 stuk p. 141) van "het geld van dit land" en noemt ze "boesies" [bougis, 
de Afrikaanse naam, afgeleid van het Portugese buzios]. Hij voegt er aan toe 
dat de "koning" van de slaven, die daarin betaald worden, 3 rijksdaalders 
trekt, "mits de betalingen van dien in sijn tegenwoordigheid geschied". In 
de 18" eeuw nam hun betekenis af (zie ook Martin, L'ere des negriers p. 81). 

Volgens Glamann, Dutch-Asiatic trade 1620-1740 p. 22-23, werden zij 
door de OJ.C. naar Amsterdam gevoerd, waar ook Engelse kooplieden 
zich voorzagen; in de eerste helft der 18· eeuw was deze stad de hoofdmarkt 
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voor cauris. Daar werden deze overgedaan aan de W.I.C. voor haar slaven
handel (analogon dus van de handel in Indische weefstoffen). Ook de Engel
sen irnporteerden, met hetzelfde doel, grote hoeveelheden cauris in Londen 
en Liverpool. Voor hun prijs, zie Werken L. Ver. V p. 281, en LV p. LXXXI 
n. 2. Scelie, Traite negriere II p. 253, vermeldt dat een Franse slavenhan
delaar, zo hij niet in Rouaan of Marseille zou slagen, in Holland cauris 
mocht kopen. 

De beweringen van mevr. W. S. S. van Benthem Jutting, Vondsten van 
tropische kauri's in Nederland (Basteria vol. 19 nr 1 (1955) p. 1 vlg.), dat 
slaven wei geheel in cauri's werden betaald ("waarvoor weI 20 a 30.000 
stuks benodigd waren") heb ik niet kunnen controleren - er zijn over dit 
bedrijf meer vreemde verhalen in ornloop! - maar vast staat weI dat dit 
voor de Commercie Compagnie niet het geval is geweest; cauris komen in 
vrijwel iedere cargalijst voor, maar niet meer dan voor een paar honderd 
gulden, net genoeg om een paar slaven te kopen, maar de negotielijsten 
(zie hierv66r p. 47) vermelden altijd een gemengde opgave der ruilgoederen 1). 

Behalve cauris waren in Mrika nog andere, autochtone, schelpen als 
geld in ornloop, de zgn. "n'zimbu", die ten onrechte weI met eerstgenoemde 
zijn verward. De Latijnse naam daarvan is Olivancillaria nana Lamarck. 
Zie hierover dr. E. Dartevelle, Les "n' zimbu". Monnaie du Royaume de 
Congo (Bulletins et memoires de la Societe royale beige d'anthropologie 
et de prehistoire. Memoires, nouv. serie no 1 (T. LXIV) (1953», waarvan 
ik de kennis dank aan schrijfster voomoemd. Dit zal slaan op de mede
deling van Van Linschoten (Werken L. Ver. XXXIX p. 20) dat op Loanda 
"worden gevisschet die schulpkens, die men int gantsche coninckrijck van 
Congo in plaetse van ghelt ghebruyckt ende uytgheeft". 

Volledigheidshalve worde nog vermeld dat beide soorten cauris tot voor 
kort begeerde betalingstukken waren bij de Papoeastammen van Centraal 
Nieuw-Guinea en op de Melanesische eilanden (voor bijzonderheden, zie 
Van Benthem Jutting, a.w. p. 41). Ook werden en worden zij gebruikt als 
betaalmiddel bij gezelschapsspelen. In de uitgave der bescheiden betr. 
de O.I.e. in Cambodja en Laos 1636-1670 (Werken L. Ver. XIII) vinden 
wij (p. 261) vermeld dat door de inlanders "am tijdverdrijff met cauwrys 
wordt gespeelt, eerst am 20 mangasz, daemaer om 40 ... , eindelijck am 
300 ende op tjongste am prauwen vol". In Zeeland komen zij, met name 
in de kuststreek, nag onder de naam boesters of basters, doch oak wei 
als keutjes of zeugjes [wegens zekere gelijkenis met een varkenssnuit] voor; 
zie Vondsten p. 4-5 [waar ook (p. 1-2) bijzonderheden over uit in de Zuider
zee en bij Westkapelle (1738) gezonken of gestrande O.I.e. schepen afkom
stige caurivondsten worden vermeld]. 

XI) (p.34). Zij brengen behalve de gebruikelijke nautische waame
mingen berichten over vaak "slegt, moeilijk en verdrietig" weer, over 
"contrarywinden, stilte, labber- en flauwe coeltens, stormen, travaaten" 

1) Dit klopt met hetgeen Bosman, a.w. p. 146, vermeldt: de meesters der slaven 
eisen vrn!. "boesies" in betaIing, "doch wij maken hieromtrent een verdeeling 
om het eene goed nevens het andere af te zetten". 
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[travaden (Port.: trovoada), rondlopende buien met regen en felle onweers
verschijnselen, zie De Laet, Jaerlijck Verhael (Werken L. Ver. XXXIV p. 
51 n. 2], "sterke raveling van stroom", vooral op de kust van Angola, 
vaartsnelheid en bestek, die wellicht deskundigen op dit gebied tot nadere 
bestudering kunnen verlokken. 

Ret is misschien van belang mede te delen dat voor enkele reizen een 
modeljoumaal werd gebruikt, waarbij kolomrnen waren gedrukt. Op de 
linkerbladzijde kwamen de volgende hoofden voor: MaandenjDag Aan
teekenswaardige zaken, Ontdekkingen en Voorvallenj ; op de rechterblad
zijde: DagjCoersjMijljGegiste breetejLengtejBevond(en)jbreetejNaaldwij
zing/Winden/Kragt van de wind en hoedanigheid van 't weer. Zie o.a. 
Inv. nrs. 516, 523, 929, 936. 

XII) (p. 35). De documentatie hierover - zij betreft zowel schip en 
lading in het algemeen als de slaven in het bijzonder - is ook hier zeer 
onvolledig, zodat wij van een wat dieper gaande behandeling aIleen al 
daarom moeten afzien. In 1944 heeft reeds Menkman (Nederlansche en 
vreemde slavenvaart (West-Indische Gids 1944, p. 108 vlg.)) hierop gewezen. 
Hij dee1t mede dat schepen, die slaven van Cura~ao naar de andere West
indische eilanden of de vaste kust van Zuid-Amerika vervoerden, op Cura~ao 
werden verzekerd; het grote verkeer echter was transatlantisch en de ver
zekering geschiedde in Europa. Over de verzekering speciaal der slaven 
hebben wij twee polissen der Rotterdamse firma R. Mees en Zoonen, resp. 
van 1765 en einde der 18e eeuw (zie hethierv66r p. 62n.4 genoemdeGedenk
boek, bijl. 22 en 23). Eerstgenoemde geeft dekking tegen aIle ongevallen 
behalve natuurlijke dood; de andere dekt tegen alle gevaren des doods, 
,,'tzij natuurlijke, moedwillige of geweldige, geen oorzaak des doods hoe 
ook genaamt uitgezondert als aIleen zoodanige toevalle, tzij verongelukken, 
springen van het schip door brand als anderssins, neemen van vijanden 
en verdere onheile", die op avarijgros zijn gebracht. De premie bedroeg 
3!%, doch vrij beneden 15%, d.w.z. dat assuradeuren aIleen dan betalen 
wanneer de sterfte dat bedrag te boven ging. "Zoals" merkt rnr. Mees 
(p. 17) niet onaardig op, "men ook nu nog vloeibare en breekbare waren 
verzekert met aftrek van een zeker percentage voor gewone lekkage of 
gewone breuk". 

De Comrnercie Compagnie informeerde in 1756 bij haar agenten te 
Amsterdam over het sluiten van een verzekering van een armazoen slaven. 
"De risico zal eindigen als de goederen, slaaven of slavinnen, hooft voor 
hooft gepacteerd werdende op f. 275, en wegens deselve vrij van avarie 
beneden de 10 p.C., sullende die slaven off slavinnen, welke hun eygen dood 
comen te sterven, onder de avarie geen plaats hebben, tegens 8 p.C. prae
mie"; dit als hoogste limieten (Brievenboek 1752-1756 (Inv. nr 96) i.d. 
3 febr., 22 juni, 10 aug., 24 sept. 1756). 

Inzake de verzekering van schip en lading bij de Compagnie hebben wij 
een belangrijk voorbeeld in de afrekening van de schade, geleden door de 
schipbreuk van het Middelburgs Welvaren v66r Goeree in november 1763 
(Scheepsboek (Inv. nr 772) f. 163). Daar wordt vermeld: 
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Rekening van schade, gevallen op Goeree, geladen in het fregatschip Middel
burgs Welvaaren 6e voyagie, sooveel van diverse.assuradeuren op deselve in dezen 
bodem, capteyn Jacobus Huson, voor 97 5/8 percento schade is ontvangen, zijnde 
het gemelde schip op den 3 november 1763 bij Goeree verongelukt en aan stukken 
geslagen, zijnde de gemelde schade ontvangen door Dibbetz & Schorer it Amster
dam volgens rekening per brief dato 20 april 1764. 

(volgen 12 namen) 
f. 23400 / 97 5/8 = f. 22844- 5 

Af kosten f. 119-7, resteert . . . . . . . . . . . . . . . . . f. 22724-18 
of £ 3787- 9-8 

Albier door diversen ingeschreven voor schade. 
(volgen 12 namen, o.a. de Middelburgsche Assurantie Cie 1» 

£ 3100 / 957/8 = £ 2964- 7-6 

f. 164. Alsvoren gevallen op het casco 953/5 %. 
Dibbetz alsvoren (5 posten) 
Alhier (8 posten) . . . . . . . . . . . . . . 

£ 805-15-4 
£ 608- 8 

£ 1414- 3-4 

£ 6751-17-2 

Ten slotte over verband van assurantiepremie en bedrijfsmogelijkheid: 
"zullen zodra assurantie wat modiquer zal zijn schip ten slavenhandel 
naar Angola zenden" (Copieboek 1787-1805 (Inv. nr 102) i.d. 15 okt. 1793). 

XIII) (p.39). In de eerste dezer Bijdragen (E.H.J. XXVI p. 139 n. 7) 
hebben wij de waardering over de bruikbaarheid der slaven en de wijziging 
daarvan in de loop der tijden uit algemene bronnen weergegeven. Hier 
worde nu dit uit de gegevens der Compagnie nader in ogenschouw genomen. 

In 1730 schreef de agent op Cura9ao dat de slaven van Arada 2) en Fida 
(zie p. 32 n. 9) door de burgers "meest werden g' estimeert", vooral als 
er veel jongens en meisjes van 12-16 jaar bij waren; die van Elmina waren 
minder in prijs, en voor die van Angola en Loango was nog minder aftrek, 
tenzij er enige kans aan de Spaanse kusten of op de Franse eilanden mocht 
komen (lngekomen brieven Cura~o Ld. 19 dec. 1730). Het contract 
over levering van slaven, in aug. 1740 gesloten met planters in Suriname, 
sloot die van Loango en Angola uitdrukkelijk uit (Bijl. III or 4 art. 4). 
WeI verzochten directeuren in oktober d.a.v. hun agent in Amsterdam te 
informeren of men niet een armazoen vandaar wilde daar zij gelnformeerd 
waren "dat dezelve voor een gedeelte alzoozeer getrocken sijn als d'andere, 
ja selfs dat de een met de andere weI het beste sortement uytmaken" en 
dat een schipper, dezer dagen te Vlissingen gearriveerd, had medegedeeld 
dat hij in Suriname "zonderling meer prijs voor zijn Angoolsche slaven zou 
hebben gemaakt" dan in zijn bestemming (Essequebo) (Copieboek (Inv. 
nr 91) Ld. 11 okt. 1740), maar kort daarop moesten zij hem laten weten 
vemomen te hebben dat de Surinaamse directie in "Angoolse slaven geen 
de minste inclinatie had" (alsv. i.d. 28 okt. 1740). En 11 nov. d.a.v. kon zij, 
mokkend, niet nalaten op te merken dat de Angolezen toch voordelig waren 
voor de planters, vooral als timmerlieden en metselaars (alsv.). Waarop 

1) Opgericht in hetzelfde jaar 1720. 
2) Vermoedelijk Arda = Arder aan de Slavenkust. 
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die afkeer voor deze slaven 1) berustte is niet duidelijk; in de 17" eeuw 
waren zij, zoals wij zagen (E.H.J. XXVI p. 139 n. 7) zeer in tel. Maar ook 
na 1750 week de afkeer niet : de agent in Suriname berichtte in augustus 
1748 dat Guineese slaven er meer in aanzien waren dan Angoolse (lnge
komen brieven Suriname 20 aug. 1748). Ook de agenten in Cura<;ao noem
den, in 1756, als soorten, die begeerd zijn "principaal Conges, Guedas 
(van Fida), Hardas (van Arder), schoon er eeniege Minas, Calabaries of 
diergelijke soort onder loopen kan geen quaat" (Ingekomen brieven Cura<;ao 
31 mei 1756), daarbij de slaven van de Kust verschillend taxerend. Ook 
de agent op Sint-Eustatius berichtte in 1765 dat Goudkustslaven er bij
zonder welkom waren (Ingekomen brieven Sint-Eustatius 2/7 april 1765, 
30 maart 1768, 29 jan. 1774). In 1772 maakt hij melding van Franse belang
stelling voor slaven vandaar (alsv. 14 okt. 1772); voor hun hogere apprecia
tie der Guinese slaven, zie hierna bijl. III nr 11 art. 1. Liever Kustslaven 
dan van Angola, schreef de agent uit Suriname in 1771 (Ingekomen brieven 
Suriname 29 aug., 9 nov. 1771). En ook dr. Gallandat constateerde, zoals wij 
zagen, de voorkeur voor althans een deel der Kustslaven. Niettemin reedde 
de Compagnie geregeld naar Angola uit. Na 1770 schijnt er voor Angola
slaven, vooral jonge, weer meer waardering te komen. De agent op Cura<;ao 
(Ingekomen brieven Cura<;ao 31 dec. 1771), die in Berbice (alsv. Berbice 
i.d. 22 aug. 1774,9 febr. 1775) en die in Suriname (alsv. Suriname 7 febr. 
1793) schreven allen in deze geest. 

XIV) (p. 43). Van op ren na aile slavenreizen zijn een of meer exemplaren 
van deze boeken bewaard, in totaal 102; daarvan 75 negotieboeken, 27 
carga- en negotieboeken. 

De negotieboeken zijn geenszins op uniforme wijze gehouden; wij 
kunnen hierbij drie mogelijkheden constateren. Sommige bevatten aileen 
de inhandeling der slaven; andere beginnen met een resume van het cargo, 
vaak met bijvoeging van de daarvoor in ruil verworven slaven en andere 
waren. Nog andere geven veel ruimere bijzonderheden en soms keurige 
afrekening (rekening-courant) van al hetgeen veer het aanvaarden van 
de thuisreis uit Suriname of Cura9ao, dus by. ook de verkoop der slaven, 
was verhandeld. Opgemerkt worde ook nog dat de benaming weI wisselde: 
"netboek van de generale negotie" (Inv. nr 478),journaal(boek) der negotie" 
(lnv. nrs 844, 898), "journaal of daglijks negotieboek" (Inv. nrs 905, 912). 
Ook komt naast een negotieboek een inkoopboek van slaven voor (nr 497). 

XV) (p. 49 n. 4). In de gegevens van het Compagnies archiefvonden wij 
t.a.v. buitenstaanders enkele hogere opgaven. Zo een Zeeuws schip met 
500 slaven (bericht agent in Suriname van 4 maart 1758 (Inv. nr 54», een 
Vlissings met 570 (ib. en journaal1757/58 (Inv. nr 984», een Zeeuws met 
590 (bericht agent aIsv. van 21 aug. 1759 (Inv. nr 54». Bosman, a.w., p. 147, 
zegt dat een slavenschip soms 6 a 700 stuks bevat. In het algemeen schijnen 

1) Ook in een door de Rotterdamse firma Coopstad en Rochussen in 1766 met 
de directie van Berbice gesloten contract werd bepaald dat de kapitein en 3 hoofd
officieren solemneel zouden verklaren dat geen dergelijke slaven er bij waren, 
"die weI expresselijk zijn en blijven uitgesloten" (Hudig, a.w. p. 25). 
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de maxima in het buitenland hoger te liggen. In Nantes was het 700 (in 
een schip van 697 ton), het minimum 2 (op een scheepje van 70 ton, en 
misschien weI voor persoonlijk gebruik); zie Martin, a.w. p. 113. Ook de 
maxima der Engelse slavenschepen liepen tussen de 6 en 700 koppen. 
Dr. Oettinger, chirurgijn op een slavenschip van Grosz-Friedrichsburg, 
vermeldt in zijn dagboek (c. 17(0) dat daarmede 738 slaven werden vervoerd 
(Wiitjen, Negerhandel p. 248). Hamelberg, De Nederlanders op de W.I. 
eilanden I p. 77 n. 4, vermeldt echter een schip der W.I.C. (1734/36) met 
een lading van 7 Ii 800 slaven. De slavenschepen der Portugezen (treffend 
tumbeiros = doodkisten genoemd) vervoerden op een karveel 500, soms 
zelfs 700 negers; zie F. Mauro, L'Atiantique portugais et les esclaves 
(1570-1670) (overdruk uit: Revista da Faculdade de l.etras de Lisboa 
LXXII 2" serie nr 2, 1956, p. 37). 

XVn (p. 52). 's Mans verzuchting moge begrijpelijk zijn, zij is toch 
ietwat eenzijdig. Men was, en niet zonder reden, in Suriname op zijn dood 
voor de pokken. Reeds in 1751 schreef de agent der Compagnie aldaar 
aan de directie, dat sedert enige tijd "pokjes" hadden geheerst onder 
blanken en slaven. Door ondervinding van vroeger en later tijd wist men 
dat die "aansteekende ziekte" er gebracht zal zijn door slavenschepen, die 
lijders daaraan aan boord hadden; daarom was door de regering besloten 
dat alle van Afrika komende schepen aan de mond van de rivier moesten 
blijven liggen "tot dat de capiteyn, steurman en chirurghijn onder eeden 
koomen te verclaeren die ziekte niet aan boord te hebben, alswanneer die 
scheepen sullen moogen opkoomen". Konden zij die eed niet doen dan zou 
zo'n schip aan de mond der rivier moeten blijven Jiggen totdat de zieken aan 
boord volkomen genezen zouden zijn (brief agent in Suriname van 10 aug. 
1751 (lnv. nr 54». Dr. Van Andel beweert (a.w. p. 635) op gezag van De 
Marees, die echter Guinee in de eerste helft der 17" eeuw bezocht, dat 
na een pokkenepidemie in Suriname goede ordonnantien zouden zijn 
gemaakt waarbij was bepaald dat bij aankomst der schepen kapitein, 
stuurman en chirurgijn gehouden waren de eed te doen dat er geen "pokjes, 
bloedloop, blaskoortsen of andere besmettelijke ziekten" heersten; de 
chirurgijnmajoor moest na onderzoek aan de gouverneur bericht doen 
van zijn bevindingen, en eerst daarna kon deze toestemming tot opvaren 
verlenen. 

Toen op Sint-Eustatius zich de "kindersieckte" had voorgedaan, waardoor 
twee van de drie mensen stierven, hadden Gouverneur en Raden, zo bericht 
de agent der Compagnie aldaar 9 maart 1776 (lnv. nr 57), "de inoculatie, die 
hier anders allerstrengst verboden was", toegestaan, zodat sedert zes dagen 
meer dan 2000 mensen waren ingeent. 

XVIn (p. 62). Met uitzondering van Nantes, waarvoor zoals reeds is 
gezegd een groot, gesloten materiaal voorhanden is, en tot op zekere hoogte 
ook voor onze Commercie Compagnie, zijn de gegevens over slavensterfte 
hier te lande zowel als in andere landen schaars en verspreid, en een al
gemene conclusie kan men daarover dan ook niet trekken. 

Voor Nederland hebben wij een paar gegevens voor de W.I.c. uit de 
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17e eeuw met percentages van 5.5, 8.3, 37.5 en 38, wat meer uit de 18e 
eeuw betreffende reizen voor de firma CoopS tad en Rochussen (1754-1772) 
te Rotterdam, drie vrij lage (resp. 5.5. 8.15 en 4.7%) en een bijzonder hoge 
74%); van andere reders aldaar een met 4.15 en een met 44% (waarbij 
worde opgemerkt dat van de 189 verlorenen 99 verdronken zijn bij de stran
ding van het schip). De gegevens betr. de firma Coopstad en Rochussen 
zijn ontleend aan het boekje van Rudig, de beide andere aan notariele 
protocollen in gemeentearchief Rotterdam (door vriendelijke bemiddeling 
van prof. dr. J. R. van Stuyvenberg en dr. Joh. de Vries). 

Roewel Gaston Martin (L'ere des negriers p. 114) de gemiddelde sterfte 
acht "une chimere qu'il est inutile de poursuivre", geeft hij (p. 115) een 
tabel van het aantal vervoerde en gestorven negers met percentage per 
jaar, lopend over de jaren 1715-1775. Ret laagste is 5, het hoogste 34% 
per jaar; n' en deplaise zijn afkeer hebben wij het gemiddelde berekend, 
dat juist 15 % bleek te zijn. Wanneer men gaat detailleren per reis, 
krijgt men echter veel hogere percentages te zien: Martin (a.w. p. 113) 
noemt een schip met 700 slaven, verlies 309 (44 %); Rinchon, Armements 
m~griers p. 127, geeft voor de 11 reizen voor een rederij bijna 3 % (ondanks 
mazelen-epidemie) als minimum, 32 % als maximum, gemiddelde 16.5 %. 
Exceptioneellaag was het van La Perle van Saint-Malo, 1755-1757 (Vignols, 
art. Revue Rist., 1930 p. 69), nl. op de oversteek 4 man op de 603, dus 
2/300- [Martin, a.w. p. 116, zegt ten onrechte: 1/300-, en verwaarloost het 
volgende verliesl; in San Domingo stierven er nog 6, en 5 slaven deser
teerden, zodat het totaie verlies 15 of 2 % t.h. was, "resuitat merveilleux, 
a peu pres jamais atteint", zegt Vignols. Minder gunstig was de uitkomst 
bij de Grand Cerf vandaar: nog in Afrika 36 doden, op de oversteek geen 
verlies, maar voor Martinique 22 doden, in totaai 58 op 506 slaven of 
11.5 t.h., maar toch "tres inferieur a la moyenne generale" (p. 53). 

Voor Engeland hebben wij maar een paar gegevens, maar het is aanneme
lijk dat de literatuur er veel meer bevat. G. E. Cooper, in The Mariner's 
Mirror VII (1921) p. 34, zegt: "the normal death-rate was from 20 to 30 
procent". F. C. Prideaux, Mirror VI (1920) geeft exorbitante sterftecijfers: 
in 1700 op een reis naar Jamaica 206 doden op 452 koppen (43.4 t.h.), 
in 1796 op een reis van Kameroen naar Grenada (W. I. eiland) met 
168 slaven, die 6 maanden 8 dagen duurde i.p.v. 6-9 weken, waarvan bij 
landing op Barbados nog maar 40 in leven waren (dus sterfte ruirn 76%). 
Een schip uit Bristol (1762) vedoor 92 van de 307 slaven (30%) op een 
reis, die door pokken en dysenterie werd geteisterd (M. Steen, The sun 
is my undoing (1941) p. 309). De Portugezen hadden, zoals wij zagen, 
een slechte naam. F. Mauro geeft in zijn hierv66r (p' 105) genoemd artikel 
uit oude en vermoedelijk niet zeer betrouwbare bron inderdaad enkele 
hoge cijfers, maar vermeldt aan de andere kant (p. 26) dat in het contract 
van een asientist uit 1638 een mortaliteit van 10% wordt aangenomen 1). 

1) Laatstelijk heeft K. Ratelband, Werken L. Ver. (LXI (1959) p. CXVIII n. 1) 
de behandeling en het geringe sterftecijfer aan boord der Portugese slaven
schepen geroemd. 
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De Spanjaard A. Miramon (Boletin de Historia y Antigiiedades, febr. 
1944, p. 179, geciteerd bij Goslinga, Emancipatie, p. 173 n. 1) daarentegen 
zegt: "la tercera parte del cargamento moria en el viaje", hetgeen over
dreven lijkt. 

Daarentegen: in 1772 voerde de fameuse Nettelbeck (van Kolberg) voor 
Coopstad en Rochussen een schip met 425 slaven naar Amerika, waarvan 
er slechts 6 (1.5 %) zijn gestorven (vr. mededeling van de heer F. Jorberg 
te Berlin-Lichtenfelde uit N.'s levensbeschrijving, ed. 1894). 

xvnn (p. 86). Deze zijn met ren uitzondering - De Watergeus -
van aile schepen bewaard; zij geven in de verantwoording van de kapitein 
(bijl. A) voor ieder schip en voor iedere reis a.h.w. de geschiedenis in het 
kort, m.n. wat . betreft aan- en verkoop der slaven en de omzet van de 
opbrengst daarvan in retouren, en, wat van bijzondere waarde is, in de 
rekening-courant in fine een beeld van de financiele resultaten. Eerst debet. 
Voorop gaat een opgave van de kosten van de bouw van het schip, soms 
met vermelding der afmetingen en van de inhoud in lasten enz. Na afioop 
der reis wordt onder credit de danmalige waarde getaxeerd, die bij de 
volgende reis bij debet wordt opgegeven. Dan volgen narekeningen en 
"thuiskomende ongelden", vervolgens de aankoop der cargazoengoederen 
en de "ongelden op de retouren", of "debent retouren". In credit: het 
provenu der aangebrachte en verkochte retouren (gespecmceerd in de ver
antwoording van de kapitein (bijl. A)), en de bovengenoemde boekwaarde 
van het schip. Een voorbeeld daarvan voIgt als bijl. B, getrokken uit het 
scheepsboek van het fregatschip Philadelphia, reis Angola-Cura9ao [in 
lov. p. 74 staat abusievelijk: West-Indie] 1762-1763 ff. 154-194. 

Bijlage A 

Verantwoording van de kapitein van het schip Philadelphia 
van de aangebrachte retouren, 7e voyage, 1762-1763. 

Retouren, aangebragt met het fregatschip d' Philadelphia, 7e voyage, gearri
veert 4 Julij 1763. 

Verantwoording van Philippus Verdonk, gesuccedeerde capteyn .... wegens een 
armasoen slaven, op de Kunst van Angola ingehandelt en op Curat;ao verkogt. 

A. Sooveel bedraagt het uytgevoerde cargazoen 
waarvoor heeft ingehandelt: 

358 ps 2) slaven in zoort . 
oncosten op de Kust . 

£ 1) 5536-4 

f. 30412-3 
f. 2205-3 

f. 
teruggebragt cargasoen. . . . . . . . . . . . . . f. 

32617-6 
599-18 

f. 33217-4 
£ 1) 5536-4 

B. Van welk armasoen van 
358 ps 2) slaaven, soo op de Kust als in het doorsteken, 29 ps zijn gestorven; 
rest 329 ps slaaven in zoort. 

1) Ponden Vlaams (= f. 6). 2) Pieces. 
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Welke slaven verkogt zijn als voigt: 
311 ps 1) in publicque vendue voor. 

14 ps uit de hand voor . 
4 ps aan den gouverneur . . . 

Van diverse kleenigheden verkogt 
Van een partijtje verkogte gort . 

't Geheel montant bedraagt. . . 
't Welk door hem verantwoord word als voigt: 

106 vaten suyker off . 94530 lib. 
171 baalen eoffijboonen ! off . . . . . . . 23977 lib. volgens faetuur 

1203 pieces Caraques S) de vendumeester 
huyden off. . . . 24644 lib. 1 !-p.et. . . . . . 

136 ceroenen cacao off 15127 lib. seheepsongelden . 
226 baelen cacao off . 47781 lib. 

Ps 2) 
p. 
p. 

p. 
p. 
p. 
p. 

p. 

p. 
p. 

42404-3-2 
2170 
554 

45128-3-2 
366-9-3 
225 

45720-4-5 

35251-2-4 

646-4 
228-3-4 

Voor rekeninge van captein de Wolff begravenis ete p. 98-4-3 
Aan de heer Jan Kok zijn provisie . . . . . . . . p. 1828-6-3 
In contant onder d'heer Jan Kok gelaten. . . . . . p. 7667-2-5 

Accoord p. 45720-4-5 
(Rijksarehief in Zeeland. Arehief Commercie Compagnie, Inv. nr 887, f. 166). 

Bijlage B 
Rekening-eourant der reis 

Debet 

Middelburgh Anno 1763 
Rekening-courant van het fregatsehip 

Philadelphia 7e voyage 
Aan het sehip en equipage £ 

in zee ...... . 
- narekeningen en thuys

eomende ongelden. . £ 
- het bedragen der uyt

gevoerde cargasoenen £ 
- ongelden op de retou-

ren ........ £ 

Winst en verlies, zooveel 

3300 Per't provenue der aange-

1346-1-4 

6835 

1089-3-7 

braehte en verkogte re
touren, als vragtgoederen 
en waarde der terugge
bragte cargazoengoede
ren, ende alsook d' mon
tant onder Pieter Kok 
Janszoon te Cura~o tot 
zaldo van rekening is be-
rustende, als hiervoren 

Credit 

op dese 7e voyagie ge
avanceert is . . . . . . £ 2355 

breeder gespecificeert. . £ 13600-4-11 
t Sehip en inventaris, zoo-
als het uyt zee gevallen is 
waardig te wesen £ 1325 

£ 14925-4-11 £ 14925-4-11 

Wij ondergesehreve Directeuren van de Commercie Compagnie deser stad 
bekennen dese rekening te hebben opgenomen, nagesien en accoord bevonden, 
en dus gesloten met een avance van twee duysent driehondert ende vijff en vijvtieh 
ponden Vlaams. 

Aetum Middelburgh onder ultimo December 1763. 
(volgen handtekeningen) 

(Rijksarehief in Zeeland. Arehief Commereie Compagnie, Inv. nr 887 f. 193-194). 

1) Pieces. 2) Pesos (1 peso = e. f. 2). S) Van Caracas. 
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BULAGEN 

I. OVERZICHT DER UlTGEREDE SLAVENSCHEPEN MET OPGAVE VAN INHOUD, 
AANTAL RElZEN, BEMANNING EN SLAVEN, 1732-1802 

Schip £Osten Aantal Aantal Aantal slaven reizen koppen 

De Afrikaansche Galey 65-66 2 28, 31 212, 331. 
(fregat) 

Aurora .. 972/10 4 38-39 318, 319, 260, 326. 
(fregat) 

Brandenburg . 127 3/5 1 38 223. 
(hoeker) (Am.) 

I De Drie Gezusters 60 7/8 2 34,40 234,404. 
(snauw) 

I De Eenigheid 89 3 35-37 325, 256, 315. 
(snauw) 

De Geertruyda en Christina 106 1/2 6 37-41 261, 321, 289, 345, 
(fregat) 304,276. 

De Grenadier 679/16 5 29-36 236, 304, 376, 352, 
(fregat) 289. 

Groot Prooyen . 677/16 3 28, 30,36 225, 338, 328. 
(fregat) 

De Guineesche Galey 51 15/16 1 25 246. 
(barkschip) 

Haast U Langzaam 99 3/20 8 36-43 297, 302, 327, 400, 
(fregat) 329, 262, 281,373. 

Het Hof van Zeeland 126 1 71) 318. 
(fregat) 

De Jonge Wilhem . 694/5 5 28-32 118, 189, 108, 163, 
(fregat) 203. 

De Mercurius 483/8 1 31 218. 
(snauw) 

Middelburgs Welvaren. 667/16 6 36-39 270, 331, 300, 428, 
(fregat) 455,412. 

De Nieuwe Hoop . 81 3/5 9 32-37 305, 351, 325, 263, 
(snauw) 260,214,258, 298, 

215. 
Philadelphia . . 60 1/16 6 34-38 224, 261 , 308, 337, 

(fregat) 312, 324. 
Prins Willem V . 71 11/16 11 35-44 236, 233, 349, 465, 

(fregat) 479,302,312,248, 

Het Raadhuis van Middelb. I 
340, 377, 313. 

761/2 2 29-34 272,252. 
(fregat) 

De Standvastigheid 103 7/8 2 36,38 231,281. 
(fregat) 

Het Vergenoegen . 104 11/16 3 36,36,39 386, 266, 393. 
(fregat) 

De Vigilantie (snauw) . 97 1/5 2 36 246,267 B). 

1) Het aantal is enigermate onduidelijk. Het scheepsboek geeft op: 44, de rol 
vermeldt er 45. Maar: 15 zijn v66r de aanvang der reis gedrost, 5 gedurende deze, 
zodat zij feitelijk met 29 of 30 man begon. In Cura~o echter werd zij aangevuld 
met 10 man, waarvan een overleed. 

2) Aangekomen met dit aantal. 
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Schip Lasten A~ntal l Aantal Aantal slaven relzen koppen 

De Vis . . . . 107 41 238. 
(fregat) 

De Vliegende Faam . 501/2 3 29-31 281 , 212, 168. 
(snauw) 

De Vrouw Johanna Cores 591 /2 8 35-42 282, 372, 385, 303, 
(fregat) 271 , 240, 226,212. 

De Watergeus 4 39-42 375, 325, 380,437 1). 

(fregat) 
De Welmeenende . 699/10 3 29-30 196, 261, 203. 

(snauw) 
De Zanggodin 68 1/4 3 27-30 67, 162, 127. 

(snauw) 
De Zeemercuur . 1097/10 2 36, 38 272, 174. 

(fregat) 
De Zorg . 1064/5 38 246. 

(fregat) 

II. OVERZICHT STERFTE SLA VENREIZEN 1732-1802 2) 

Slaven I 
Schip 

I 
Reisduur Route Ge-

Overleden 

kocht in I inpro-
totaal centen 

Het Hof van Zeeland 1732- 6-24--1734- 5- 7 Angola-Cura~o 318 50 
De Guineesche Galey 1740- 7-20-1742- 1-16 Afrika-Suriname 246 40 
De Afrikaansche Galey 1740-10-26-1742- 1-14 Guinee-Suriname 271 62 
HetRaadhuisvanM'burg 1741- 1-20-1742- 4-17 aisvoren 272 41 
De Grenadier 1741- 6- 9-1742-10-21 Afrika-Suriname 236 29 
De Afrikaansche Galey 1742- 5-14--1743- 8- 7 Guinee-Suriname 330 86 
Groot Prooyen 1742- 2-20-1743- 6- 6 Afrika- Suriname 225 29 
HetRaadhuis van M'burg 1742- 8-10-1743- 9-30 alsvoren 252 26 
De Grenadier 1743- 3- 1- 1744- 5-30 alsvoren 304 26 
Groot Prooyen 1743-11-24--1745- 6- 1 alsvoren 338 67 
De Grenadier 1745-10- 6-1747- 4-10 alsvoren 376 56 
Groot Prooyen 1747-10-27-1749- 2- 8 Angola-Suriname 328 62 3) 

De Grenadier 1748- 8-17-1750- 6- 6 aIsvoren 352 156 4) 

De Grenadier 1751- 1- 3-1752- 5- 9 Guinee-Berbice 289 16 
Prins Willem V 1751-12-11-1753- 4-27 Afrika-Suriname 261 15 
Middelburgs Welvaren II 1752 -8-19-1754- 6- 3 alsvoren 270 53 
Philadelphia 1752-11-18-1754- 6-14 Guinee-Suriname 224 9 
De Mercurius 1753- 9-13-1755- 1-19 Afrika-Suriname 231 32 
Prins Willem V 1753- 8-11-1754-10-26 alsvoren 233 8 

1) Zie p. 109 n. 2. 
2) Vrnl. opgemaakt uit de journaien, daarnaast enke1e uit scheeps- en negotie

boeken ofuit berichten van correspondenten. -In totaal108 reizen met transport
cijfers, 106 (zonder de met een • gemerkte) met bruikbare gegevens voor sterfte
cijfers. 

3) Daarvan 55 "door pokken, loop en accidenten", 7 verrnist. 
') Daarvan 83 reeds overleden tijdens het verblijf aan de Kust. 

15,7 
16,5 
22,5 
15 
12,3 
26 
13,9 
10 
8,5 

19.9 
15 
19 
44,3 

5,5 
5,7 

20 
4 

13,9 
3,4 
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Slaven 

Schip Reisduur Route G I Overleden 
ko:iu in I in pro-

totaal centen 

Philadelphia 1754- 9-21-1755-12-21 Guinee-Suriname 261 18 1) 

Middelburgs Welvaren II 1754-12-20-1756- 5- 3 alsvoren 331 2) 26 
Prins Willem V 1755- 5-23-1756- 6-30 Angola-Cura~o 348 8 
De Drie Gezusters 1755- 8-13-1756-10- 1 Guinee-Suriname 234 23 
De Vliegende Faam 1756- 3- 5-1758- 2- 5 alsvoren 281 99 8) 

De Vrouw Joha. Cores 1756- 2-12-1757-11- 2 alsvoren 282 98 
Philadelphia 1756- 9- 6--1757-11-12 alsvoren en Berbice 308 22 
Middelburgs Welvaren II 1756-10-22-1758- 3- 8 Guinee-Suriname en 

St-Eustatius 300 45 
Prins Willem V 1757- 4-19-1758- 6-17 Angola-Suriname 465 2 
De Drie Gezusters 1757- 6-24--1759-11- 4 Angola-St.-Eustatius 405 14 
De Vrouw Joha. Cores 1758- 5- 5-1759- 9- 8 Angola-Cura~o 372 4 
Philadelphia 1758- 6-24--1759- 9-10 Guinee---Suriname 337 77 
Middelburgs Welvaren II 1758-10-20-1760- 3-19 Angola-Cura~o 428 9 4) 

Prins Willem V 1759- 6-20-1760- 6-28 Angola-Suriname 479 2 
Philadelphia 1760- 2-22-1761- 7- 8 Guinee-Suriname 312 25 
De Vrouw Joha. Cores 1760- 3-27-1761- 9-21 Angola-Cura9ao 381 138 
Middelburgs Welvaren II 1761- 1- 7-1762- 4-26 alsvoren 455 203 6) 

Prins Willem V 1761- 3- 9-1762- 5-16 Guinee-St-Eustatius 302 12 
De Eenigheid 1761-10- 1-1763- 3-26 Guinee-Berbice, De-

merary en Essequebo 326 33 
De Vrouw Joha. Cores 1762- 3-16--1763- 8- 1 Guinee-Suriname en 

Cura~o 303 44 6) 

De Nieuwe Hoop 1762- 8-13-1764- 1-16 alsvoren 305 42 
Middelburgs Welvaren II 1762- 8-13-1763-11- 3 Angola-Cura~o 410 5 
Prins Willem V 1762-11-10-1764- 4-14 Guinee-Suriname 312 37 
De Eenigheid 1763- 8-14--1765- 8- 8 Guinee-Suriname en 

Cura~o 256 67 7) 

Philadelphia 1763-10- 7-1765- 7- 4 Angola-Cura9ao 324 72 
De Vrouw Joha. Cores 1763-12-14--1765- 7- 1 Guinee-Suriname en 

Cura~o 271 68 
De Nieuwe Hoop 1764- 5-26--1766- 2-19 Angola-Cura~o en 

St-Eustatius 351 13 
Haast U Langzaam 1764- 7- 9-1766- 3-12 Guinee-Suriname 297 42 
Prins Willem V 1764-11-24--1766- 6-30 alsvoren 238 18 
De Eenigheid 1766- 2- 8-1767-11- 9 Angola-Suriname 315 62 
De Vrouw Joha. Cores 1766-10-10-1768- 6-14 Guinee-Suriname 249 31 
Haast U Langzaam 1766-11-30-1768- 7-11 Angola-Suriname en 

St-Eustatius 302 19 
De Nieuwe Hoop 1766-12-27-1768- 5-30 Guinee-Suriname 325 34 
Prins Willem V 1767- 6- 9-1768-10- 8 Angola-Amerika 340 7 

1) Waarvan 8 gestorven in Guinee. 
2) Blijkens het joumaal daarvan 42 meegekregen van de generaal van Elmina 

op bepaalde voorwaarden. 
3) Blijkens mededeling in Notulen van 7 febr. 1758 (Inv. or 20) waren hiervan 

22 in opstand gekomen; bovendien 16 zwaar gekwetst, waarvan 7 stierven. 
4) Bovendien 1 gekke slaaf weggegeven. 
6) Gedurende de gehele reis wordt over ziekten geklaagd. 
6) Waarvan 22 op de Kust in opstand gesneuveld, 18 daar reeds gestorven zijn. 
7) Waarvan 53 reeds in Afrika. 

7 
8 
2,2 

10 
31,6 
34,7 
7 

15 
0,43 
3,4 
1 

23 
2,1 
0,42 
8 

36 
44,6 
4 

10 

14,5 
13,9 
1,25 

11,8 

26 
22,4 

25 

3,5 
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20 
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10,5 
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Slaven 

Schip Reisduur Route Ge-
o verI eden 

kocht in I inpro-
tataal centen 

De Geertruyda en Chris- 1767-11-21-1769- 5-29 Guinee-Suriname en 
tina Essequebo 261 33 

De Nieuwe Hoop 1768- 8-27-1769-12-16 Guinee-Suriname 263 14 
De Zanggodin 1768- 9-28-1770- 6-12 alsvoren 67 221) 
Haast U Langzaam 1769- 1- 4-1770- 6-27 Angola-Suriname 327 7 
De Vrouw Joh". Cores 1769- 1- 4-1770- 6-12 Guinee-Suriname 226 11 
Prins Willem V 1769- 3-22-177~ 9-15 Angola-Suriname 377 89 
De Welmeenende 1769- 6-19-1770- 6-25 Guinee-Suriname 196 2 
De Jonge Willem (IT) 1769-1~ 2-177~ 9-30 alsvoren 118 2 
De Geertruyda en Christ. 1769-11-27-1771- 4-27 Angola-Suriname 321 38 
De Nieuwe Hoop 1770- 4-30-1771- 9- 4 Guinee-Suriname 260 23 
De Vliegende Faam 1770- 8-14-1771-12-21 Guinee-Essequebo 212 25 
De Welmeenende 1770- 9- 4-1772- 3- 4 Angola-Suriname 261 22 
De Zanggodin 1770-10-21-1772- 4-13 Guinee-Suriname 162 9 
Haast U Langzaam 1770-11-19-1772- 4-12 Angola-Essequebo 400 12 
De Jonge Willem (IT) 1771- 1-15-1771-12-26 Guinee-Suriname en 

St-Eustatius 189 6 
De Vrouw Joh". Cores 1771- 5-14-1772- 9-29 Guinee-Essequebo 212 64 
Prins Willem V 1771- 6-26-1773- 5-3 2) Angola-St-Eustatius 313 4 
De Geertruyda en Chris- 1771- 8-22-1773- 5-16 Guinee-Suriname en 

tina Cura~o 289 41 
Aurora 1771-10-24-1773- 4-21 Angola-Berbice 318 6 
De Jonge Willem (IT) 1772- 4-14-1773- 7-22 Guinee-Suriname en 

St-Eustatius 108 1 
De Nieuwe Hoop 1772- 7- 3-1774- 6-14 alsvoren 214 39 
De Vliegende Faam 1772- 8-28-1774- 6- 5 alsvoren 168 17 
Haast U Langzaam 1772-10-21-1774- 4-15 Angola-Suriname en 

St-Eustatius 329 16 
De Zanggodin 1773- 4- 6-1775- 4 3) Guinee-St-Eustatius 

en St-Maarten 127 16 
De Welmeenende 1773- 7-21-1774- 8-27 Guinee-Suriname en 

Essequebo 203 10 
De Watergeus 1773- 9-17-1775- 6- 9 Angola-Essequebo 

en Demerary 375 23 
Aurora 1773-12-14-1775- 9-14 Angola-Suriname, Es-

I sequebo en Demerary 319 10 
De Geertruyda en Chris- 1774- 5- 4-1776- 2-22 Guinee-Suriname en 

tina St-Eustatius 345 73') 
De Jonge Willem (IT) 1774- 5-11-1776- 8- 3 Guinee en Angola-Es-

sequebo en Demerary 150 18 
De Vis 1774-1~28-1776- 7-17 Guinee-Demerary en 

Essequebo 238 16 

1) Daarvan verloren "in tumult" 21. Blijkens notulen van 28 juni 1770 (!nv. 
nr 21) waren zij tijdens "revolte" weggelopen. - De geringe hoeveelheid meege
voerde slaven wordt verklaard door een zeer grote lading tanden. Het natuur
lijke sterftepercentage is dus eigenlijk slechts 1,5. 

2) Dien dag op de rede van Sint-Eustatius verkocht. 
3) Op de rede van Sint-Maarten als "irreparabel" verkocht. 
') Het journaal klaagt over taIrijke gevallen van scheurbuik en dysenterie onder 

slaven en blanken. 
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Slaven 

Schip Reisduur Route G I Overleden 
ko;ht in in pro-

totaal centen 
I 

Haast U Langzaam 1775- 4- 6--1776- 6-17 Guinee-Suriname en 
St-Eustatius 262 13 5,5 

De Nieuwe Hoop 1775- 7-13-1777- 6- 2 Guinee-Demerary en 
Essequebo 258 29 11,2 

De Watergeus 1776- 3-16--1777-10- 5 Angola-St-Maarten 
en St-Eustatius 1) 325 10 2) 3 

Aurora 1776- 4-19-1777- 6- 4 Guinee-St-Eustatius 260 11 4,2 
De Geertruyda en Christ. 1776-10-27-1778- 6- 2 alsvoren 304 11 3,5 
Haast U Langzaam 1777- 5- 7-1778- 9-20 Guinee-Suriname 281 18 6,5 
De Zorg 1777-10-23-1779- 7-29 Guinee-Suriname en 

St-Eustatius 246 15 6 
De Jonge Willem (II) 1778- 5-25-1779-11-21 Guinee-Suriname en 

Essequebo 203 6 3 
De Watergeus 1778- 7-20-1779-10-27 Guinee-Suriname 380 47 12,5 
De Vigilantie 1778- 8- 9-1779- 9- 8 alsvoren 246 11 4,5 
Aurora 1779- 1- 3-1780- 5-29 alsvoren 326 42 12,5 
De Nieuwe Hoop 1779- 2-19-1780- 5-20 Guinee-St-Eustatius 298 16 5,3 
Haast U Langzaam 1779- 8-29-1781-2-24 3) Guinee-Demerary 373 62 16,6 
·De Vigilantie 1780- 3-25-1781-3-3 4) Guinee-Suriname 267 5) ? ? 
·De Watergeus 1780- 6-12- ? 6) Angola-Suriname en 

Essequebo 437 5) ? ? 
De Geertruyda en Christ. 1783- 7-29-1785- 8-17 Guinee-Suriname 276 131 7) 47,5 
De Nieuwe Hoop 1783-10-12-1785-7-25 8) Guinee-Suriname en 

Demerary 215 13 6 
Het Vergenoegen 1786- 5-27-1787-11-14 Guinee-Suriname 386 22 6,2 
De Zeemercuur 1787-12- 7-179~ 4-28 alsvoren en St-

Eustatius 272 174 9) 64 
Het Vergenoegen 1788- 5-13-1790- 7-24 Guinee-Suriname 266 59 22 
De Standvastigheid 1790-11-29-1792-11-13 alsvoren 231 11 4,7 
Brandenburg 1791- 6-16--1793- 9- 5 Guinee--Essequebo 

en Demerary 226 24 10,5 
De Zeemercuur 1791-12-17-1794- 1-22 Guinee-Demerary 174 6 3,5 
Het Vergenoegen 1793-12-20-1797- 9-19 Guinee en Angola-

Suriname 393 4410) 11,2 
De Standvastigheid 11) 1802-8-28-na 1803-8-30 Guinee-8uriname 281 25 8,9 

I 
Totaal over de 108 reizen: ......... . ...... 1310951 375 1 
Over de 106 reizen met volledige gegevens . . . . . . .. 30391 375 12,3 

1) Ten onrechte vermeldt Inv. p. 95 reis 2 dat deze naar Cura~o was gericht. 
2) Een fraai resultaat wanneer men leest (brief agent Sint-Eustatius d.d. 29 

maart 1777 (!nv. nr 57) datzij, van Sint-Maarten terug, zo spoedig mogelijk moesten 
worden verkocht "also de scheurbuyk al sterker daagelijks vermeerderde". 

3) Door de Engelsen in Demerary genomen. 4) Alsvoren in Guinee. 
5) Betreft aantal aangevoerde slaven. 
6) Vermoedelijk door de Enge1sen genomen. 
7) De agent der Compagnie in Suriname berichtte 9 juli 1785 over 129 doden, 

terwijl er nog 27 slaven gevaarlijk ziek waren "die langzaam door de versche kost 
herstellen" (Ingekomen brieven Suriname i.d. (Inv. nr 55». 

8) Dien dag afgekeurd in Essequebo. 9-11) Zie p. 114. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVIII 8 



114 GESCHIEDENIS VAN DE NEDERLANDSE SLAVENHANDEL 

III. CoNTRACTEN, BESLUITEN ENZ. BETREFFENDE DE SLAVENHANDEL DER COMPAGNIE 

1. Concept-overeenkomst tussen Directeuren der kolonie 
van Berbice en een gemachtigde der Commercie Compagnie 
inzake het vervoer van slaven naar Berbice 1). 1736 Februari ... 

Op huyden den .. 2) Februarij anna 1736 compareerde voor mij Adriaen 
Baers, notaris publicq, bij den Hoven van Holland en West-Vriesland 
geadmitteert, tot Amsterdam residerende, in presentie van de nabeschreve 
getuygen d'Ed. Heeren Jacob Voordaagh, Elias van Valencijn en Philips 
van der Giesen als Directeuren van de colonie de Berbice en ten dezen 
gequa1ificeert van de andere Heeren Directeuren van deselfde colonie, ter 
eenre, en Jacobus Sappius, coopman alhier, voor en uyt namen van de 
Heeren Directeuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburgh, 
ten desen van deselven gequalificeert, ter andre zijde, en verklaarden met 
den anderen verdragen te zijn dat de Heeren Directeuren van de Commercie 
Compagnie der stad Middelburg sullen equipeeren na Affrica het schip, ge-
naamt ... . 2), schipper . .. 2), off weI twee scheepen, het eene genaemt . ... 2), 
schipper ... 2), en het andere genaemt .. .. 2), schipper ... 2), om na verloop 
van twee maanden na dato van de onderteykening deses, weer en wind 
dienende, in zee te connen gaan, dog vermits in die tussetijd eenige onver
hoopte inconvenienten konde komen, op geen weeck off twee te bepaelen, 
maar sooveel spoed te maken als mogelijk sal sijn om een off de twee 
schepen binnen de bepaalde tijdt in zee te brengen. Ingeval van twee schepen 
sullen vermogen het tweede schip ses weeken off uyterlijk twee maanden 
na de toerusting van het eerste in gereetheyd [tel brengen om mede, weer 
en wind dienende, in zee te connen gaen tot inhandelinge van vijffhondert 
negros slaven, eenige meer of minder, tweederde mans en eenderde vrouwe, 
aIle pees de India 3), om deselve ten dienste van de colonie de Berbice aldaar 
te brengen en te leveren aan de Heeren eerste comparanten off ordre, alles 
op de volgende conditien : 

< 1 >. De Heeren Directeuren van voorsz. Commercie Compagnie ver
binden sig om de gerequireerde slaven te laten negotieeren van Caap la 
Hou 4) op de Kust nederwaarts tot aen Appa 5). 

9) Waarvan 34 v66r de oversteek begon. 
10) Meest door de pokken, 5 a 6 door rode loop, 3 a 4 aan "onverwagse over

vallen", waarvan reeds 26 in Loango. 
11) De berichten van de agent in Suriname maken 8 juni 1808 (!nv. nr 55) nog 

melding van een slavenreis van De Standvastigheid, die in 1807 moet zijn uitgeva
ren, maar waarvan geen journaal of andere bescheiden zijn bewaard. De opbrengst 
bedroeg f. 52965. 

1) 21 en 24 Jan. 1736 werd voor de notaris L. Noblet te Amsterdam een over
eenkomst gesloten tussen bewindhebbers der W.I.C. en Directeuren der kolonie 
Berbice, waarbij werd overeengekomen dat door laatstgenoemden een of twee 
schepen zouden worden geequipeerd naar de Kust van Afrika tot inhandeling 
aldaar van 500 slaven op de condities van de reglementen van 1730 en 1734 (af
schrift in archief Commercie Compagnie, Inv. nr 1567, pak 1). 

2) Niet ingevuld. 3) Piezas de Indias, zie E.H.J. XXVI p. 145 n. 6. 
') Of Lahou, ook weI Lahoe, aan de Ivoorkust (zie de kaart op p. 37). 
6) Apam, aan de Goudkust (aIsv.). 
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<2>. Dat voor leverbare slaven sullen gehouden werden die geen consi
derabele gebreeken hebben, dog blinden, lammen, gebrookenen en ~Ude 
voor geen leverbare slaven te reekenen. Ook sullen onder de leverbaere 
slaven gereekent werden de kinders off jongelingen, twee off drie voor een 
pees de India, alles volgens gebruyk van de Kust, welk gebruyk ook gevolgt 
sal worden ten respecten van de ouderdom. De Heeren Directeuren voor
noemt sullen de faculteydt hebben omme de genegotieerde slaven aan de 
Kust van Affrica te mogen brengen met een off twee schepen aan de Berbice, 
alwaar d'Heeren Directeuren van de Berbice sullen gehouden sijn ons aile 
hulp te verzorgen om de slaven van boord te doen afhaalen. 

<3>. Dat den ontfang en de verdeeling der slaven aan de Berbice ge
schieden sal aght a thien dagen na het arrivement van deselven aldaer. 

<4>. Indien eenige slaven beneden het getal van vijffhondert mogten 
aangebracht werde sullen d'Heeren tweede comparanten daarover niet 
aenspraekelijk zijn, dog tot dertigh pees daarboven sal dat meerder getal 
door de Heeren eersten comparanten aangenomen en betaalt worden ten 
gestelden prijssen. 

<5>. Tot de verdeelinge der slaven sullen de respectiven comparantten 
van wederzijde drie gevolmachtigdens stellen en drie eensluydende recipissen 
van gepasseert worden, op welkers verthooning van een van die recipissen 
de Heeren Directeuren van gemelde colonie hetselven sullen accepteeren 
om te voldoen ses weeken daarna in groff silvergelt jegens twee hondert en 
vijfftigh guldens voor yder pees d'India negerslaeff, die aen de colonie 
van Berbice gelevert is. 

<6>. Den schipper off schippers sullen moeten attesteeren op wat plaets 
off plaetsen de slaven genegotieerdt sijn. 

<7>. Eyndelijk, soo eenige differenten mogten ontstaen, < tgeene nogtans 
niet verhopen >, alsdan sullen de deciesie laten aan Heeren arbite[r]s, 
twee van weerskanten te nomineeren, met magt van een vijffde om te 
laten decideeren, onder willige condemnatie van den Hoogen Raedt, off 
anders aan den Hoogen Raedt sonder forma van proces off eenige verdere 
appellen. 

(Rijksarchiefin Zeeland. ArchiefCommercie Compagnie, !nv. nr 1567, pak 1). 

2. Besluiten der Compagnie betreffende een contract met 
de Directie van Berbice over het leveren van slaven. 1736 
februari 3-24. 

a. 1736 Februari 3. 
Gebesoingeert over een plan 1) om aan de Compagnie van Berbisjes 

een quantiteyt van slaven aen te brengen, zijnde deswegens de brieven reets 
overgeschreven, geresumeert en daervan een ample conditie van opgestelt, 
met nadere instructie voor Jacob Sappius 2), en wert geordoneert daervan 
copie benevens procuratie aen ditto Sappius desen avont te zenden en 

1) Zie hierv66r nr 1. 
2) Agent der Compagnie te Amsterdam. 
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'tselve hier te insereren, werdende ook geordoneert om van de conditie 
en brief een dubble te zenden. 

Conditie waarop de Directeuren van de Commercie Compagnie soude 
aennemen te leveren aen de Compagnie van Berbisjes d'ondergenoemde 
quantiteyt van slaven. 

1. Vooreerst sal de Commercie Compagnie de faculteyt hebben om aen 
de Compagnie van Berbisjes den aenvoer te brengen met een a twee schepen. 

2. Dewijl de Directeuren van de Berbisjes den aenvoer liever hadden 
met twee schepen in plaets van met een, en dat ons groot schip al te diep 
gaende is, soo souden meergemelde Heeren van de Berbisjes geobligeert 
wesen te moeten ontfangen 550 pieces slaven, pieces d'India, te negotieren 
van Caep la Hoe 1) de Kust nederwaerts tot aen Appa 2), sijnde de Kust 
daer de West-Indische Compagnie haer slaven genegotieert heeft, die zij 
gewoon zijn aen de colonien te leveren. 

3. Dat nademael de Commercie Compagnie een meerder getal van 
slaven moet laten innegotieren om aen 't bepaelde getal van 550 sooveel 
mogelijk te voldoen, soo sullen dHeeren van de Berbisjes geobligeert 
wesen d'overige boven de 550 pieces ook aen te nemen, dog dezelve niet 
begerende de vrijheydt laten om publyck aen de planters te mogen ver
koopen. 

4. Het bovengemelte getal van slaven zal moeten bestaen in 2/3 mans
en 1/3 vrouweslaven, welverstaende dat 't aIle voor voldoende 3) slaven 
zullen gerekent worden die binnen die bepaelde limites [zijn] genegotieert, 
sonder daer eenige captitie op te maken. 

5. Ten opsigte van de macarons 4) en wegens den ouderdom alles te 
reguleren naer 't gebruyk van de Kust door 3 gemagtigdens van wederzijds 
de verdeelinge te maken op de colonie uyterlijk 8 a 10 dagen naer 't arrive
ment, dog zullen de capiteinen de faculteyt ook hebben de slaven, waerover 
de gecommitteerdens den anderen niet connen verstaen, aen de planters 
publyk ook te mogen verkoopen. 

6. Van de levering te maken dry aIleen luydende recepissen op welkers 
vertooning 3 weken daernaer t' Amsterdam de betaling sal werden gedaen. 

7. En daervoor zal de Compagnie van de Berbisjes betalen f. 260 voor 
ydere slaef, pieces d'India. 

8. Sal de Commercie Compagnie sig obligeren in cas van twee schepen 
een daervan in gereetheydt te brengen 2 maenden naer dato van teykenen 
van 't contract off zooveel eerder, als de Directeuren in staet zijn 't selve 
in gereetheydt te brengen, om weer en wint dienende te konnen zeylen, en 
't tweede schip uyterlijk 6 weken off twee maenden daernaer. 

9. De Compagnie van Berbisjes sullen de faculteyt hebben ditto schepen 
met retour van suyker te laten retourneren voor reekening van haer of 
particuliere voor 3 deuten per lib., mits haer bij 't sluyten van 't contract 
op declarerende. 

1) Zie hierv66r p. 114 n. 4. 2) Zie hierv66r p. 114 n. 5. 
3) Hs. heeft: voldoenende. 
4) Onvolwaardige slaven (zie hierv66r p. 46 n. 3). 
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Aan Sappius verder in mendatus te geven dat, soo 't mogte opsteren 
dat volgens 't artikel 3 de Directeuren niet begeerde 't meerder getal boven 
de 550 slaven aen te nemen of te laten verkoopen, daervan kan afsien, 
welverstaende als de schepen sonder aldaer vragt in te nemen souden moeten 
verseylen. Gelijk ook ontrent de slaven, daer de gemagtigde niets over 
s'eens connen komen, volgens 't 5e artikel die de capiteins, moetende sonder 
retourvragt verzeylen, ook zullen mogen met haer terug nemen. En eyndelijk 
dat hij de prijs uyterlijk en ook niet minder sal mogen verlaten als tot f. 225 
per pieces d'India. Ook dat hij ons aen geen vaste bant altoos moet leggen 
voor 't groote schip, dewijle wij daer volkomen van afsiell om d'inconve
nienten van 't diepgaen etc., en ons geheele attentie nu uytgaet voor twee 
schepen. Ook soo ze op 't 8e artikel blijven staan om 't tweede schip eerder 
te willen in gereetheit hebben, dat weI 2 a 3 weken sou konnen vermindert 
werden 1). 

b. 1736 Februari 14. 

Aan de heer Sappius in antwoort van de zijne te reschriberen dat ons 
gedragen aen onse vorige en nu van Zijn Ed. sullen afwagten te vernemen 
hoedanig met de heeren Directeuren van de Berbicius posetyff is gecon
tracteert, als wanneer Zijn Ed. in 't vervo1g sullen opgeven de naem van 
schip en capiteyn, en of met een of twee schepen de slaven sullen aenvoeren, 
waeromtrent nog geen posetyve resolutie hebben genomen; verder aen 
Zijn Ed. te versouken dat, nademael geen kennis hebben van de permissie, 
die de Directeuren van de Berbicius hebben becomen van de West-Indische 
Compagnie om den aenvoer van 500 slaven te mogen doen als van die 
Directeuren selfs, met Hun Ed. contracteert dat ze ons guarandeert voor aIle 
naerspraek van ditto Compagnie aIsmede voor de slaven, die boven de 500 
stux, meer of min, mogte komen aen te brengen, of anders ons laet toekomen 
een extract van de resolutie van de Carner van Thienen, waerbij cons[ta]teert 
dat de vrije aenvoer van 500 slaven aen de Berbicius hun geconsenteert is, 
om alzoo buy ten aIle moeylijkheden met de West-Indische Compagnie 
te blijven 2). 

c. 1735 Februari 24. 

Aan Jacobus Sappius in antwoordt van zijn nevensgemelde brieven 3) 
te advyseren, dat wij ten respecte van de gepretendeerde prijs van f. 250 
per slaeff, pieces d'India, aen te voeren aen de Berbicius, percisteren bij 
onse vorige rijpelijk genomene resolutie 4), egter met die veranderinge ten 

1) 7 Febr. 1736 werd besloten Sappius te berichten, dat aIs hij het "naer aile 
aengewende divoiren" onmogelijk verder kon brengen, hij tot f. 250 kon gaan. 
Verzoeken echter de bepaling der schepen, een groot of twee kleine, aan de Com
pagnie te laten. Wat betreft het aantal, wil men met 500 genoegen nemen, doch de 
kwaliteit der slaven moet dezelfde zijn "die de West-Indische Cie haer zouden 
hebben gelevert". Zie ook hierna sub c. 

2) 11 Febr. berichtte Sappius dat er "eenige stremming" was gekomen over het 
accoord (Not. 16 febr. 1736 (Inv. nr 17». 

3) Niet bewaard. 4) Zie hierboven nr 2 b. 
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opzigte van 't overgesondene concept contract, dat 'tselve in plaets van den 
20 deser, gelijk dat inhout, niet zal ingaen voor 't sluyten en teykenen van 
'tselve, en dus de tijt van d'equipage dan maer sal aenvang nemen en de 
twee maenden daervan zal moeten gerekent worden, dog vermits in die 
tusschentijdt eenige onverhoopte inconvenienten konde comen, soo connen 
ons daerontrent op geen week off twee bepalen, maer nemen aen om sooveel 
spoed mogelijk te maken om de twee schepen binnen de bepaelde tijt in 
zee te brengen, dat wij de namen van de twee schepen en capitainen naer 
dato weI zullen opgeven, dog dat wij willen behouden de faculteyt om die 
van de Kust van Affrica te mogen aenbrengen met een of twee schepen 
aen de Berbicius, alwaer dheeren Directeuren derselve sullen gehouden 
zijn ons alle hulp te brengen om de slaven van boord te doen afhalen. 

En omtrent artikel2, dat verstaen werdt met de bewoordinge van leverbare 
slaven, ook zullen gerekent werden de kinders of jongelingen, 2 off 3 voor 
een pieces d'India, naer gebruyk van die Kust. Eyndelijk, dat wij de saken 
van onse kant ter goeder trouwe hebben behandelt en nog behandelen, wij 
geen lust hebben tot eenige dispuyten of processen, dat ons als een corpora, 
die voor weduwe en weesen de zaken waernemen, 't niet gelijk en gevolgelijk, 
dat roo onverhoopt eenige diferenten mogte ontstaan, de dicisie sullen 
laten aen heeren arbiters, twee van weerkanten te nomineren met magt 
van een vijffde, om te laten decideeren onder willige condemnatie van den 
Hoogen Raed, of anders aen den Hoogen Raed sonder forme van proces 
of eenige verdere appellen, dat bijaldien dheeren Directeuren van de Berbicius 
op dese veranderde conditie niet willen resolveren om ons de voormelde 
f. 250 te geven, we dan voor 't vervolg daervan afzien en derhalven met 
hun deswegens in geen verdere onderhandelinge treedt, van weIk succes 
per eerste post Zijn Ed. antwoord zullen afwagten, gelijk dat nu aen Zijn 
Ed. geven. 

En noopens de provisie van f. 2-10 per slaeff, die ons toeschint hij Sappius 
ons van ditto contract naer dato zal willen berekenen, sijn grootelijks ver
wondert, alzoowel gedagt en geteldt hebben op een modique provisie, maer 
niet op zuIke een excessive van een zaek, die nog moet ondernomen werden, 
anders zoude er weI imant uyt den onsen zijn gecommitteerdt om die voor 
de Compagnie te verdienen; derhalven zijn in die billijke verwagtinge, dat 
daerontrent gelijk als andere vrunden, die de Compagnie bedienen, modraet 
zal stellen en na 't volbrengen van de reys en 't ontfangen der penningen 
voor de slaven die zallaten aen de discretie van onze vergadering 1). 

(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie. Notulenboek 1736-
1740, Inv. nr 17). 

1) 2 Maart 1736 werd aan Sappius bericht "dat nademaal de heeren van de 
kolonie van Berbice het contract "declineren", de Compagnie daar nu geheel van 
af ziet. Hoewel 13 maart was besloten te persisteeren bij het besluit, van onderhan
deling af te zien, werd 20 maart besloten af te wachten "wat nieuwe propositien 
die Heeren doen zullen". 3 April 1736 werd aan Sappius geschreven, dat de Cie. 
niet geneigd was ,,'t nadere versouk van de Heeren van de Berbice wegens 't aen
brengen van 200 slaven te accepteren, maer l' eenemael rejecteren". De notulen 
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3. Instructies voor de kapiteins, 1740-1752. 

a. Instructie voor kapitein Gideon de Bonrepos, 1740 juli 8. 

Instructie voor den capteyn Gideon de Bo[n]repo, commanderende de 
bark de Guineeze Galley, gedestineert per Africa en America, waarna hij 
zig zal hebben te reguleeren. 

1. Den capteyn zal zorge hebben te dragen dat binnen boord goede 
disipline werde gehouden en alle vloeken en sweeren geweert werden, maar 
daarentegen des morgens ende des avonds het gebet tot God Almagtig 
werde gedaen om Zijnen zeegen op de aanstaande reys te erlangen. 

2. Sodra gij van alles klaar ende door de directeuren van de Commercie 
Compagnie geexpedieert zijt, zoo zult gij met den eersten goeden wint 
en bequaam weer in zoo loopen, waartoe aan uw boord zal komen een be
quaam man om uw in zee te lootsen; en buytengaats gekomen zijnde zult 
tragten de Hoofden met voorzigtigheyd te passeeren sooveel mogelijk 
[is] om het Canael af te raaken, sonder Engeland aan te doen, tenware bij 
noodzake ende zuIx moetende geschieden; in eenige der Engelse havens 
komende en eenig geld benoodigt hebbende, soo kunt gij op ons trekken 
op London op d'Heer Hermanus Berens, dog tragtende uwe reys soo spoedig 
voort te zetten als mogelijk na de kusten van Guinea en Affrica. 

3. Vooreerst zult gij tragten Rio Chester 1) aan te doen of de Rijstkust 2), 
so om uw daar te voorzien van 't noodige brandhout, water etc., als om 
bij goede geloogendheyd daar ook uw van een partij rijst te voorzien ten 
eynde om Ued. fictualie des te meer uyt te zetten, omdat het aIle de slaven, 
die gij op de Kust kond bekoomen 3), tot voedsel verstrekke; ende vandaar 
vertrekkende langs de Goutkust tot Caap la Hoe 4) en tragten aldaar tot 
aan Appa 5) toe in te handelen een goede armazoen slaven volgens het 
contract, dat wij hebben gemaekt met d'Heeren planters van Surinamo 6), 
hetzelve in aile deelen strick na te komen en te maken soovool slaven in te 
koopen als het doendelijk is. 

4. Soodra gij uw armazoen slaven in hebt zuIt zij daarmeede verzeylen om 
ten eersten naar Surinamo om aldaar uwe slaven te leeveren aan de planters 
van d'Heeren contractanten en observeeren daaromtrent stiptelijk de 
a[r]ticulen, in 't gemelde contract vermeld; en belangende de resterende 
slaven, die gij over hebt, moet gij tragten aldaar volgens coustume ten 

van 29 juli 1737 vermelden dat weer over het contract is gehandeld en besloten 
"tselve niet minder aen te nemen als tot f. 230 per slaeff". - Ook in 1739 werd 
over levering van slaven aan Berbice gecorrespondeerd (not. 3 april, 1 dec. 1739 
(Inv. nr 17» , doch tot resultaat schijnt ook dit niet te hebben geleid. 

1) Ook weI Rio Cestos of R. Sester, thans Cestos River of Cess River, waar 
de Greinkust begint (zie de kaart op p. 37). 

2) De Greinkust. 
3) Hs. herhaalt hierna: het. 
4) Zie hierv66r p. 114 n. 4. 
5) Apam (zie de kaart op p. 37). 
6) Zie hierna nrs 4 en 5. 
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meesten prijze voor onze reekening aan brave sufi.;ante menschen te ver
koopen, mits de contractanten de preferentie te geeven, indien zij dezelve 
begeeren, tot zoodanigen prijs als gij van andere daarvoor kunt bedingen, 
de penningen of goode wisselbrieven daarvoor te ontfangen. 

5. En nademaal de contractanten haar hebbe geobligeert voor hare 
ontfange slaven te leeveren 3 oxhoofden suyker per twee slaven, of wei 
sooveel coffy, soo moet gij tragten de gemeide suykeren weI te Iaten stouwen 
en sooveel meede te brengen, ais doendelijk is; en zoo .gij meer suykeren 
konde bergen als 1) de contractanten volgens accoord moeten leveren, 
soo moet gij tragten voor de verkogte slaven voor Compagnie's reekening 
sooveel suykeren in te koopen totdat Uw schip zijn volle lading heeft, en 
alsdan zonder tijdsverzuim moet gij uwe reys ten spoodigsten na huys 
verzorgen. 

6. Uw werd ten hoogsten gerecommandeert aIle voorzigtigheyd te ge
bruyken dat niemand in 't ruim met eenig vuur of ligt komt, vooral in 't 
cargazoengat, tenzij dat zulx noodig is, en dat wei met een wei gesloote 
lantaren; en ook weI sorge te dragen dat van geen negros overompelt 
werde, houdende ten dien eynde uw handgeweer gereed op bequaame 
plaatsen. 

7. Uw zult genoodsaakt wezen, door scheepers van de West-Indische 
Compagnie ofte andere gevergt werdende, uwe paspoorten te vertoonen 
volgens den inhoud van 't reglement, nogtans met die voorzigtigheyd dat 
dengeenen, die zulkx begeerd, aan uw boord moeten komen om ze te 
bezien, dog uw moet geen vlaggen vertrouwen en daar uw niet meede te 
doen hebt laten passeeren of ontzeylen. Uw zult in geenen deele met het 
aandoen, veel min bevegten, bemoeyen of neemen of helpe neemen van 
eenige ovrige scheepen op de Kust, terwiji voor ons daar geen voordeel 
maar weI schade te wagten is. 

8. Uw moet niet manqueeren bij aIle occasien aan de directeuren te 
schrijven en daarbij bekend te maaken [d]en staat van uw schip en Yolk; 
ook hoe het met uw scheepszeylagie staat, alsmeede wat negotie daar 
hebbe en nog stond te doen, aitoos coppya van de vorige brieven daar 
insluytende. 

9. En bijaidien het mogte komen te gebeuren dat uw in 't gaan en in 
't wederom komen eenige havens genoodsaakt [ware] aan te doon en bij 
die occasie geld ofte yts anders benoodigt hebbende op ons, op London 
op d'Heer Herman Beerens, en [op] Lisbon op d'Heeren Greeve, Rettel & 
Wobbe [trekken]. 

10. Den capteyn zal geobligeerd wezen in de te doene negotie met den 
opperstuurman in consert te gaan, sooverre dat hij aIle avonden met 
den stuunnan sal moeten callassioneeren wat goederen dien dag zijn 
vemegotieert en wat daarvoor is genegotieert en waar die goederen zijn 
geborgen, teneynde bij het onverhoopt overlijden van den capteyn den 
opperstuurman in staat mag zijn omme bij zijn arriviment een pertinente 

1) Hs. heeft hierna, ten onrechte: door. 
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memorie van dag tot dag wat er is gepasseert aan de directeuren kan over
geeven en behoorlijk rapport en verantwoording van de gedane negotie 
doen, ' tgeen den opperstuurman ook bij dezen weI exactelijk werd aan
bevolen na te komen, of bij faute van dien zijne te goet hebbende maand
gelden etc. ten profijte van de Compagnie te verbeuren. 

11. Bij 't overlijden van den capteyn < dat God verhoede> sal den 
opperstuurman succederen bijaldien hij zulx op de reys heeft weerdig 
gemaakt; anders late dat de directeuren aan den capteyn om schriftelijk 
te ordonneeren, en soo volgens de stuurlieden in rang op te klimmen. 

(12). Indien het mogte gebeuren dat den capteyn geduurende [de] reys 
quam te overlijden, so is de begeerte en weI expresse order van de directeuren 
dat alsdan den commanderenden capteyn geen negotie, hoe gering dezelve 
ook zoude mogen wezen, sal vermogen te doen als met communicatie 
van den opperstuurman, die in rang is opgeklommen, en zal door den 
gemelden stuurman een netto notitie van de negotie werden gehouden, 
op verbeurte van zijn recognutie en maandgelden als ad hierboven. 

13. Thuys komende in 't gezigt van de wal zuIt gij voor een zeyn doen, 
latende een Princevlag van de steng waayen en drie schoten na de wal doen, 
opdat men uw kennen zoude. 

In Middelburg ady den 8 Julij Ao 1740. 

Directeurs van de Commercie Compagnie en uyt den haren: 

(get.) Bs. v.d. Coppello; Abraham van den Busch. 

(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie, Inv. or 494). 

b. Instructie voor kapitein David Jol, 1742 juli 24, met na-instructie, 1742 
augustus 7. 

Instructie voor den capteyn David Jol, commandeerende het fregatschip 
't Raadhuys van Middelburg, toebehoorende aan de Commercie Compagnie 
dezer stad Middelburg in Zeelant, gedestineert per de kusten van Africa 
en America, waama den gemelden capteyn sig sal hebben te reguleren. 
1. = III 3 a art. 1. 
2. = III 3 a art. 2, met vervanging van de laatste drie woorden door : Africa 
en America. 
3. = III 3 a art. 3, tot en met: tot voedsel verstrekke; daarna : 

En hoewel 1) gij op 2) contract 3) vaart 4) voor reekening en risico van de 
Commercie Compagnie, soo heeft u nogtans 5) de vrijheyt om op de gantsche 
kust, geen plaatsen uytgesondert, u armazoen slaaven in te handelen, en daar-

1) Hs. had eerst, doorgehaald : dewijl. 
2) Hs. had hierna eerst, doorgehaald: geen. 
3) Hs. had hierna eerst, doorgehaald: en. 
4) Hs. had hierna eerst, doorgehaald: maar. In margine staat : de helft op con

tract en de helft sonder. 
6) Hs. heeft dit woord boven de regel geschreven. 
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om moet ge vooral sooveel slaaven boven sien in te koopen als doen
lijk is 1). 

4. Soodra gij u slaeven in hebt suIt gij daarmede ten eersten verzeylen 
na Suriname om aldaar u slaaven volgens coustume ten meesten prijse 
voor onse reeckening aan brave suffisante menschen tragten te verkoopen, 
de penningen of goede wisselbrieven daarvoor te ontfangen. 

5. Nademaal gij nu sonder contract vaart, soo soude het konnen gebeuren 
dat gij in Surinamen geen volle thuysvragt soude konnen bekomen, waar
toe gij egter u divoir moet doen, en soo gij suyckeren ofte coffyboonen 
kunt krijgen voor Amsterdamsche reeckening, soo kunt gij die aannemen 
voor de ordinaire vragt met conditie, dat gij die aanneemt vrij ende franco 
tot Amsterdam te leveren; en soo gij tegens verwagting u laading op vragt 
niet kond obtineeren, dan mogen de Directeuren < in soo een geval 
liever als met fautvragt thuys te komen> wellijden dat gij siet voor reecke
ning in te koopen een partij suyckeren ten minsten prijse doendelijk, opdat 
wij alsdan in ons selve een goede vragt daarop mogen hebben. De suykeren 
gelden bier present 4t a 5 groot het pont en de coffyboonen 6t stuyver 
het pont tot u gouvemo, en gij dient alsdan vooral met goede reflectie te 
slaan op de suyckeren, dat die van deeg 2) gekuurt zijn, alsmede te letten op 
het grof en sterk greyn, en dat de vaaten weI geconditioneert zijn, en ook 
weI agt te geven op het gewigt, dat gij daarmede niet bedroogen wert; 
ten respecte van de coffyboonen moet mede weI op het gewigte Ietten en 
vooral na geen groene coffyboonen te sien, maar dezelve moet beendroog 
zijn, doordien die anders te veel broeyt en op de wigt veel te kort souden 
komen. En soodra gij dan van alles klaar zijt, soo moet gij niets versuymen 
om wederom uyt Surinamen te vertrekken en u reys soo spoedig voort te 
setten als doendelijk is. 

6. = III 3 a art. 6. 
7. = III 3 a art. 7. 
8. = III 3 a art. 8. 
9. = III 3 a art. 9, met vervanging van de laatste drie woorden door: 

Arverdson Gebroeders & Kustel. 
10. = ITI 3 a art. 10. 
11. En alsoo de Directeuren bij ondervinding hebben dat wanneer de 
capteyn komt te overlijden de boecken schoon, sooals die werden mede
gegeven, wederom thuys komen, soo wert den capteyn of die bij sijn over
lijden de commande sal voeren weI expresselijk gelast en geordonneert 
sijn boecken en journaal aIle dag effen te steIlen, op poene dat die bieraan 
komen te manqueeren, of schoon overleden zijnde, aIle desselfs maant
gelden en recognietie ten profijte van de Compagnie sal verbeurt wesen. 
12. = lIT 3 a art. 11-12. 
13. Indien het quam te gebeuren dat gij op dese reys eenig gout quam te 
negotieeren, soo suIt gij in 't na huys varen weI sorg dragen dat het in een 

1) Hs. had hiema, doorgehaald: blijvende geen andere slaaven uytgeslooten als 
die van Louange, St-Paulo en Angoolse. 2) Ter dege? 
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suffisante kistje of vaatje wert gedaan, en op 'tselve een boey en reep 
steecken, opdat bij onverhoopt ongeluk hetselve soude konnen gesalveert 
of gevist werden. 
14. Den capteyn of die na desselfs overlijden 't commando mogte hebben, 
wert weI expresselijk gelast en geordonneert dat hij in aIle voorvallene saken 
van eenig aanbelang, 't zij of het de zeemanschap betreft of niet, de scheeps
raat sal beleggen, en alles met dezelve ten meesten intrest van de Compagnie 
overleggen en resolveren en daarvan maken behoorlijcke resolutie, welke 
door den scheepsraat sal moeten werden geteeckent, welke scheepsraat 
sal bestaan uyt de onderstaande persoonen, sooverre het zeylen en ver
zeylen van de eene plaats na den anderen betreft: den capteyn, den opper
stuurman, den onderstuurman, de derdewaak. En in cas van crimineele 
saken of in saken, het geheele scheepsvolk aangaande, sal de bootsman 
mede tot de scheepsraat behooren. 
15. = III 3 a art. 13. 

Ick ondergeschreven bekennen copye dezer voorenstaande instructie 
ontfangen te hebben van de Heeren directeuren van de Commercie Com
pagnie deser stadt. 

Middelburg, den 24 Julij aO 1742. 
(get.) David Jol 

Een na-instructie voor capteyn David Jol, commanderende het schip 
't Raadhuys van Middelburg, waarna hij sig sal hebben te reguleren. 

lndien het ongeluk wilde dat uwe door de harde winden en stroomen 
de reviere van Suriname quamen voorbij te zeylen ofte te drijven, soo moet 
gij alsdan met uwe scheepsraat daarvan een verklaringe laten beleggen 
en het rijpelijk overleggen om alsdan te zeylen na de reviere Esequebo ofte 
Berbise, of weI, niet anders kunnende, na Cura9ao, om aldaar u inhebbende 
slaaven ten meesten prijse voor rekening van de Commercie Compagnie 
te verkoopen, maar uwe moet vooral sorge dragen en u divoir doen om 
Suriname aan te doen, doordien gij tot die plaats geassureert zijt, en weI 
principaal van de Societeyt een permissie mede hebbe om u slaaven aldaar 
te verkoopen. 

Dese na-instructie bij mij ontfangen van de Heeren Directeuren van de 
Commercie Compagnie deser stadt. 

Middelburg, den 7 Augustus 1742. 
(get.) David Jo1. 

(Rijksarchlef in Zeeland. Arehlef Commercie Compagnie, Inv. nr 1024). 

c. Instructie voor kapitein Jan van Kerkhoven, 1752 augustus 14. 

lnstructie voor den capteyn Jan van Kerckhoven, commanderende 
tfregatschip Middelburgs Welvaren, toebehoorende aan de Commercie 
Compagnie der stad Middelburg in Zeeland, gedestineerd per de kusten 
van Africa en America om sig daarna te reguleren. 
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1. = III 3 a art. 1. 
2. = III 3 a art. 2. 
3. Aan de Kust van Africa komende moet allereerst tragten aan te doen 

Rio de Cherlioens 1), leggende op 8 graaden en 20 minuten, en aldaar 
sooveel slaven negotieeren als doenlijk is, en soo voorts aan aIle plaatsen 
daar maar slaaven te bekomen sijn, tot aan Caap des Palmes 2) toe, zoo 
langs de kust heen en weder negotieerende, en tboven soo lang te houden 
als mogelijk is. 

4. Wanneer op de Bovenkust geen slaven meer kunt bekomen sal tnoodig 
sijn dat gij van Caap des Palmes 2) off van de Greynkust tot aan Caap 
Lahoe 3) en vandaar tot aan Caap Tres Puntes 4) sooveel slaaven tragt te 
negotieeren als er te bekomen sijn; voorts aile plaatsen aandoende u reys 
en negotie met aile mogelijke vlijt en menage voort te setten. 

5. Sodra gij een behoorlijk armazoen slaaven suIt genegotieert en aan 
boord van u schip hebben, suit gij daarmede aIle spoed, die vereyst werd, 
makende, verzeylen na de colonie van Surinamen, waartoe de nodige 
documenten u sijn ter hand gesteld. Daar gearriveerd sijnde suit gij u 
adresseren bij de Reer Pieter van der Werff, onsen correspondent in Suri
namen, en van denselven, voor sooveel benodigt sal wesen, raad en assis
ten tie ter bevordering van de Compagnies saken en intrest te versoeken, 
en sal U ed. niet nalaten het ingehandelde armazoen slaven aldaar ten 
hoogsten prijse doenlijk selvs te verkoopen, waartoewij denkeneenpublycque 
veylinge te prefereren is. De wisselbrieven, in betaling der verkogte slaaven 
te ontfangen, moeten gemaakt wesen aan d'ordre van de Heeren Direc
teuren van de Commercie Compagnie der stad Middelburg in Zeeland, 
de waerde van capteyn Jan van Kerckboven in slaaven genoten, om bij 
onverhoopt overlijden van u met de betrokkene daarover in geen moeyelijk
heden te komen. En nademaal door de regering van Surinamen een resolutie 
genomen is dat aIle schepen, met slaaven van Africa komende, aan de mont 
van de rivier moeten blijven leggen totdat de capteyn, stuurman en chirurgijn 
onder eede verklaren dat onder het scheepsvolk off slaven geen kindersiekte 
off pokjes regeerd, werd gij gerecommandeerd daaraan te ohserveren en 
sorge te dragen in de mont van de rivier te ankeren en niet op te zeylen 
sonder daartoe van de regering perrnissie bekomen te hebben. 

6. Indien tegens verwagting de slaaven niet na genoegen in Suriname 
konde verkoopen en gij u konde verbeelden in een andere colonie beter 
marckt aan te treffen, laaten de Directeuren aan U daarin zeemanschap 
te gebruyken en geven u vrijheyd om desnoods weder van Suriname te 
verzeylen, tzij naar Sint-Eustatius, Essequebo off Curac;:ao, dog de laaste 
colonie niet als bij de uytterste noodzakelijkbeyd te verkiesen en aldaar 
u armazoen slaven te verkoopen, dog Suriname niet als bij hooge nood 
van slegte gelding te verlaaten, werdende u in allen deele op tserieuste 

1) Sierra Leone (zie de kaart op p. 37). 
2) Kaap Palmas (alsv.). 
3) Kaap Lahoe (alsv.). 
4) Thans Cape Three Points (alsv.). 
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gerecommandeerd het intrest deser Compagnie in 't oog te houden. Te 
Sint-Eustatius komende kan u sig adresseren bij de Heer Jan de Wind, 
en te Cura9ao bij de Heer Pieter Diedenhoven. 

7. = III 3 a art. 6, en altoos goede wagt te houden met alle omzichtigheyd, 
opdat er geen confusie off iets diergelijkx mag plaats hebben. Sullende de 
slaaveketel ook altijd schoon onderhouden moeten werden. 

8. = III 3 a art. 7. 
9. = III 3 a art. 8. 
10. = III 3 a art 10 (grosso modo). Ook werd wei expresselijk aanbevolen 

aan niemand, wie het ook sij, op de Kust of in de kolonie eenig credit te 
geven, en sulkx geschiedende sal dat voor u reekening sijn, en bovendien 
de maandgelden en praemien alsboven verbeurt. 

11. = III 3b art. 11, met invoeging tussen: effen te stellen, en : op poene, 
van het volgende : sonder nogtans in 't journaal yder etmaal te sluyten met 
het ijdel gebruyck van Gods heylige naam, sooals doorgaans geschiet. 

12. = III 3 a art. 11, 12. 
13. = III 3 a art. 13. 
14. = III 3 bart. 14. 
15. Is ook onse expresse begeerte dat de negros slaaven door geen offi

cieren of ander scheepsvolk in eenige manieren werden gedebaucheerd 
off rnishandeld en dat, wanneer sulkx onverhoopt mogt geschieden, daarvan 
exact aantekening werd gehouden om den overtreder door den scheepsraad 
te straffen na verdiensten, ja zelvs met confiscatie van maandgelden etc. 

16. Een dewijl het onse serieuse intentie is dat gij nog niemand van uwe 
opperofficieren eenige cargazoengoederen mede nemen, ' t zij onder uwe 
bewaring selvs off onder ymand anders, om eenige slaaven off retoeren 
voor uwe reekening in te ruylen, koopen off verkoopen, soo werden u weI 
nadrukkelijk gelast daaromtrent aile oplettentheyd en naauwkeurig toezigt 
te nemen dat door niemand daarin overtreding geschiet; en dienaangaande 
iets gewaar werdende suit gij daarvan goode notitie in u journaal moeten 
houden, en bovendien ten overstaan van den krijgsraad soodanige verklaaring 
van sulke, die dat konnen attesteren, inwinnen als tot bewijs en overtuyging 
dier saak strekken kan, om des noods bij arrivement alhier ons daarvan 
te connen bedienen en den schuldigen na merite te straffen, 't geen door 
tusschenkomende onverhoopte stervgevallen sonder die verklaringen som
wijlen soo duydelijk niet soude connen bcwesen worden; en dewijl dit 
geschied om, waar het mogelijk, de droevige en slegte navigatie eenigsints 
te herstellen, soo verklaaren de Directeuren dat sij daaromtrend geen de 
rninste oogluyking sullen gebruyken en sonder aansien van persoon te werk 
te gaan, en suit gij en aile, die hiertoe betrekking hebben, bij u retoer, 
wanneer wij het requireeren, onder solernneelen eede moeten verklaaren 
dat door u nog uwe opperofficieren, direct nog indirect, onder u eygen 
bewaring nog onder een ander, eenig intrest in cargazoengoederen off 
eenig < buy ten u toegestane en bedongen praernien > ander benarning 
hebt gehad off zult genieten, nog ook eenige slaav off slavin hebt ingeruyld 
off verkogt als aIleen voor reekening van deze Compagnie; sullende ,wanneer 
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contrarie dezer wierde bevonden, niet aIleen de bedongen en verdiende 
maandgelden en recognitien sijn verbeurt, maar daarenboven nog een amende 
van een duysend guldens voor yder slaav, die voor u reekening mogt in
geruyld off verkogt sijn, moeten werden betaald. Daartegens verbinden 
zig de directeuren om aan u en ondergenoemde officieren, wanneer in 
dezen sig getrouwelijk sullen hebben gedragen, op u retoer te betaalen 
voor yder slaav, die in de colonie werd verkogt, te weten: 
aan den capteyn 

opperstuurman 
oppermeester1) 

onderstuurman 
derde waak 

80 stuyvers per slaav, 
24 stuyvers per slaav, 
24 stuyvers per slaav, 
10 stuyvers per slaav, 
6 stuyvers per slaav, 

waarmede een yder sig sal moeten vergenoegen. 
17. De conditie van het slaavegeld, [in] art. 16 gemeld, sal standgrijpen 

soolang niet boven de tsestigduysent guldens sal werden gemaakt van de 
slaaven en retoeren, maar van de eerste vijvduysent guldens, welke boven 
de f. 60.000 werd gemaakt, sullen de voorengenoemde officieren nog 
genieten een praemie van agt, van de tweede vijvduysend guldens twaalv, 
en van tgeen daarenboven nog mogte meer gemaakt werden sestien percento; 
edog, soo het schip gedurende de reys buytengewoone disasters overquam 
< dat God verhoede> en daardoor veroorsaakt wierd dat met bovenge
melde sestigduysend guldens niet konden toereyken, sal in sulk geval de 
eerste augmentatie geschieden van het geld, dat alsdan gewonnen werd, 
en deze praemie sal onder de voorengemelde officieren verdeeld werden 
na rato als yder [in] art. 16 is toegelegd. 

18. Onder de sommen, hierboven [in] articul17 gemeld, sal niet begrepen 
wesen het provenue dat mogte gemaakt werden van de goederen, die volgens 
eene particuliere factuure boven de ordinaire carga door de directeuren 
werden medegegeven, maar sal die particuliere factuur apart moeten 
werden verantwoord, en zullen de Directeuren voor het vemegotieeren 
van deselve tot een praemie laten genieten tien percento van de suyvere 
winst, die daarop mogte komen, sulkx de extra premien, [in] art. 17 bepaald, 
aIleen sullen genoten werden van de winsten, die op d'ordinaire carga 
bevonden sal werden gevallen te wezen. 

19. = m 3 a art. 13, zonder de laatste vijf woorden. 

Ik ondergeschreve bekennen copia deser instructie ontvangen te hebben 
en beloove deselve exact te sullen observeren en nakomen. 

Actum aan boord van tfregatschip Middelburgs Welvaren, leggende 
geankert ter reede voor Rammekens den 14 Augustus 17522)3). 

(get.) Jan van Kerkhoven 
(Rijksarchlef in Zeeland. Archlef Commercie Compagnie, Inv. nr 773). 

1) De chirurgijo. 
2) Voor de volgende reis naar Suriname werd 1 december 1754 eeo "oadere 

particuliere instructie" vastgesteld, bestaande uit de art. 5 eo 6 van bovenstaande. 
3) De agent der Compagnie in ~o schreef 21 dec. 1763 aan Directeuren: 
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4. Contract, gesloten tussen eigenaars enz. van plantages in 
Suriname en de gemachtigde der Commercie Compagnie over 
de levering van een armazoen slaven 1). 1740 augustus 22. 

Wij ondergeschreven eygenaars, gei'ntresseerdens, planters en commissio
narissen van plantagien in de colonie van Suriname ter eenre, en Jacobus 
Sappius en Zoon, als procuratie hebbende van de Heeren Directeuren van 
de Commercie Compagnie te Middelburg, ter andere zijde, bekennen met 
malkanderen geconvenieert te zijn in manieren navolgende: 

1. Eerstelijk, dat de laastgenoemde contractanten in haar qualiteyt in 
Zeeland zuBen doen equipeeren 't schip d'Africaanse Galey, capitein Pieter 
Vendeveyle, om 't zelve so spoedig als mogelijk is, en weI voor primo 
October deses jaars, te laaten navigeeren na de kusten van Guinea, en daer 
in te handelen een armasoen van slaven, dog werden weI expresselijk uyt
geslooten die van Louange en Angole, welk voorsz. schip 't gantsche inge
handelt armasoen zal overvoeren en brengen na de colonie van Suriname 
om na behouden arrivement, dat Godt geve, in de tijt van tien dagen door 
den capitein op de publique plaats, alwaer men de slaven gewoon is te 
verkoopen, 't gantsche aangebragte armasoen te leveren, waeruyt dan de 
sortering en looting derselver sal moeten geschieden na luyd het hierna 
volgende 5de artikel. 

2. Wijders zullen de officieren nogte eenig particulier van 't schip een 
eenig slaaf van 't aangebragte armasoen, direct of indirect, mogen verkopen 
voordat de lootinge na genoegen der contractanten geschied is, op de 
verbeurte van een duyzend guldens ten behoove van de gereformeerde 
armen aen Paramaribo. 

3. Ende ingeval na voldoeninge van dit contract eenige leverbare pieces 
d'Indias quamen over te schieten, zullen daarvan geene mogen verkogt 
werden, 't en zij het voorige contract van Gideon de Bonrepos voldaen 
is 2); want zo door sterfte als anderszints dito contract niet compleet hadde 
kunnen werden gelevert, zuBen dezelve uyt 't overschot van dit contract 
gesuppleert moeten werden alvoorens eenige pieces de Indias daarvan moogen 
werden verkogt; ten dien eynde bij continuatie van intekening niet meer 
als op zijn hoogsten twe derdeparten van 't armasoon zal mogen ingetekendt 
worden om telkens in staat te zijn, zo aan voorigen contracten door Quade 
en lange reysen iets quame te manqueeren, te kunnen suppleeren. 

"ingevalle 't met Uw Ed. goedvinding mogte overeencommen, zoo dunkt rnij 
dienstig zijn zoude dat de capiteyns van Uw.Ed. scheepen in de instructien een 
weynige nauwer verbonden wierdt om naar mij te luysteren alvoorens zij iets onder
neemen in den vercoop der slaaven en incoop der retouren, gemerkt ten aansien 
van 't laastgenoemde dat Diet gauw genoeg nu hun sin en was van terzijde [be
richt] bequam van gemor, en weegens den verkoop der slaaven kunnen zij ligt grove 
misslagen begaan van crediet te vedeenen aan lieden, hun onbekenf' (Ingekomen 
brieven Cura~o i.d. (Iov. nr 56). 

1) Ben vrijwel analoog contract werd 5 jan. 1742 gesloten tussen directeuren 
der Compagnie en planters in Suriname (Archief Commercie Compagnie. Inv. 
nr 1567 (pak 1». 

2) Hierv66r nr 3 a. 
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4. Wijders zullen voor geen leverbare pieces de Indias gerekent worden 
die makron zijn of eenig letzel hebben, en zal daaromtrent de usantie 
der Ed. Westindische Compagnie in alles geobserveert werden; ook zuHen 
de aen te brengene slaven moeten zijn 2/3 mans en 1/3 vrouwen, en zullen 
de drie hooftofficieren van 't schip voorsz. gehouden zijn solemnelijk te 
verkiaren, dat onder de aangebragte slaven geen Angoolse nog Louangse 
zijn, dewijl die wei expresselijk zijn en blijven uytgeslooten. 

5. De sortering en loting zal moeten geschiede door drie a vier persoonen 
uyt degeene, die de slaven zullen ontfangen, te committeeren nevens drie 
it vier opperofficieren van het voorsz. schip, welke gezamentlijk perzoonen 
na gedaane leverantie formeeren zuHen een pertinente lijst of rekening van 
't getal der slaven met designatie van yders qualiteyt, alle pieces d'Indias, 
en wat lot yder te beurt gevallen is, welke lijst of rekening door die weder
sijdtse gemagtigdens op drie eensluydende zal getekent werden; na ver
tooning van een van dezelve zal de betalinge daarvan moeten geschieden 
binnen Amsterdam tot f. 225, zegge tweehondertvijfentwintig guldens 
Hollands geld, per pieces d'Indias, en dat weI op wisselbriefven, door de 
respectieve planters en gequalificeerdens in Suriname voor de gemelde 
slaven op ons ondergetekende respectivelijk te passeeren en te trecken, op 
ses weeken na sigt te betalen aan de ordere van gemelden Heeren Directeuren. 

6. Tot voldoeninge alsboven zo stellen wij, ondergetekende, ons zelve 
tot borge en principaal, yder voor de portie, door hem ingetekent, dog bij 
onverhoopte wanbetaling blijven de slaven en de plantagien, waar dezelve 
gebragt zijn, daarvoor gehypothequeert; ende in cas van onverhoopt 
protest van eenige van die wisselbrieven zal de herwissel gerekent werde 
tot 25 procento augmentatie. 

7. Verders neemen wij aen een yder voor zijn ingetekende portie, om 
in 't gemelde schip binnen de tijd van drie maanden na desselfs arrivement 
in Suriname te besorgen of te doen besorgen, dat op vragt geladen werd 
voor yder lot van twee slaven, die gelevert zullen zijn, drie oxhoofden 
suyker a vijf duyten 't pondt te vragt, of wei zoveel coffyboonen tot een 
stuyver 't pondt als de vragt van drie oxhoofden suyker alsboven komt 
te bedragen; en ingeval d'een of d'ander in gebreeken quam te blijven voor 
zijn ontfangene portie of quota, binnen de gespecifieerde tijt van drie 
maanden te laaden, zal de capiteyn onder behoorlijk protest mogen ver
trecken en de faute vragt door de intekenaar van die portie, zoverre niet 
geladen is, moeten betaalt werden; en zal alsdan de capiteyn de fautvragt 
of weI die plaats voor zijn eygen of meesters rekening mogen beladen en 
nogtans de fautvragt door de eerste contractanten moeten goedgedaan 
werden, evenals of de capiteyn met fautvragt vertrok, dog de capiteyn, 
zijn last van anderen binnen de tijt van drie maanden gekregen hebbende, 
zal den intekenaar van die pretense fautvragt vrij zijn; ook zal de capiteyn 
bij manquement van uytlevering der ingetekende slaven en daerdoor geen 
genoegsame lading krijgende [de] overige scheepsruymte voor eyge meesters 
reekening vermogen te beladen, en zal hij, capiteyn, ook behoorlijk moeten 
sorge dragen dat de coffyboonen niet onder de zuyker of in de zeylkooy 
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weggestuwd werden, maer de coffy separaat afgeschoten van de suyker 
moet werden geplaatst, opdat de coffy voor d'broeyinge der zeylen en 
suykerlugt mag werden gepreserveert, en alzo aIle schade zoveel mogelijk 
verhindert. 

8. Zo ras 't schip zijne ladinge ingenomen heeft zal de capiteyn daermede 
direct na deze landen terugkeeren, 't zij in Hollant of Zeeland, ende in 
Zeeland binnen komende zal de lading alhier ten kosten van de rederij 
van 't voorsz. schip aan de eygenaars ofhaare magthebbende tot Amsterdam 
zonder dilay moeten gelevert werden. 

Ter nakoming en gestandhouding van 't bovenstaande verbindende wij 
onse persoonen en goederen als na regten, en hebben deze origineele gesteld 
in handen van de notaris Jan Ardinoys om onder zijne minute te bewaren 
en aen de ondertekenaars te geven copien of extracten zooverre elk zal 
vereysschen en nodig hebben. Actum in Amsterdam den 22 Augustus 1740 
en volgende dagen. 

Was met verscheyde handen ondertekent. ..... 1). 

(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie, Inv. nr 168. Notarieel 
afschrift). 

5. Brief van Directeuren der Commercie Compagnie aan 
Jacobus Sappius & Zoon te Amsterdam over moeilijkheden 
met de planters in Suriname. 1742 mei 1. 

Onze capteyns G. de Bonrepo en D. Jol hebben ter onzer vergadering 
ingeleevert hun clagte over de handelwijze der heeren planters op Suriname 
bij de verkiezing en looting der slaven, te weten: de voorschreeve heeren 
planters begeeren dat aan hen de keuze uyt het geheele armazoen, dat aan
gebracht word, gegeven worden om daaruyt het ingeteekende getal der 
pieces d'Indias te kiezen sonder ons of de capteyns, ons representeelende, 
als meede-Iooters voor de meerder aangevoerde te erkennen, dat grootelijk 
tot onze prejuditie zijn zoude. Want stel eens dat het contract aIleen maer 
is aangegaan over de leevering van 100 pieces d'Indias en dat ons schip 
den aanvoer doet van 200 pieces, zo zijn gevolgelijk de meerdere aangebragte 
voor onze reekening en risico; nu soude dit immers zeer tot ons nadeel 
strecken dat uyt deeze aangevoerde 200 pieces de volkoome keur door 
d'heeren planters geschieden, zonder dat wij als meede-Iooters in aanrnerking 
quaemen. Derhalve, ter voorkoming deezes is ons verzoek dat U E. met 
de heeren inteekt.naers [a] costy gelieve te conditioneeren dat wij bij de 
uytleevering der slaven als meede-looters moeten aangemerkt worden en 
dat onzen capiteyn vrijheyd hebbe om a rato den meerderen aanvoer, dan 2) 
het contract behelst, sijn aandeel bij de looting erlangen. 

Verder vinden we ons op hunne clagte beswaert over de gehoudene 

1) Volgen de namen van 18 inladers, twee met 3, ren met 4, negen met 6, ren 
met 8, ren met to, twee met 12, ren met 15 en ren met 80, tezamen 201 slaven. 

2) Hs. heeft, abusievelijk: dat. 
ECON.-HIST. jAARBOEK XXVIII 9 
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bandelwijze der beeren commissarissen en verdere planters bij de looting 
en verdeeling der slaven, soo in de aanwijzing en verkiezing der plaatsen, 
daer dezelve gebragt werden, als wei insonderheyd in de considerabele 
en veelvuldige ongelden en teergelaagen, als daar bij die geleegentheyd 
voor onze reekening door hen gemaekt worden, sooverre dat onzen capteyn 
aileen voor de geconsumeerde Reynse en andere wijnen etc. op eene morgen 
in de vijftig guldens beeft moeten betalen. We verzoeken dus dat UE. over 
dit point ook eenig redres obtineere en te verzorgen, dat in de eerste plaats 
onzen capteyn volkomen vrijheyd hebbe om zijne slaven te besorgen op 
zoodanig eene plaats, al 't hem zal goeddunken en die egter geschickt zij 
tot de leevering der slaven, en ten 2" dat geene ongelden door ons zullen 
betaeld werden dan die regtstreek etc. tot de kost der slaven voor de looting 
behooren. En al wat verder dan door die heeren mogte geconsumeert 
worden, dat zulx buy ten ons geschiede en sonder dat wij daerin iets betalen. 
Beroepen zig die vrinden op het voorbeeld der West-Indische Compagnie 
in dezen, wij kunnen nog willen daarmede niet in gelijkheyd gesteld zijn. 

N.B. Bijaldien dit niet kan werden geredlesseert, soo fal 't ons zeekerlijk 
noodzaken nooyt meer op contract te varen; dan sullen wij aan diergelijke 
vecasien 1) niet onderworpen weezen. 

(Rijksarehief in Zeeland. Arehief Commercie Compagnie. Copieboek van verzon
den brieven 1741-1742 (Inv. nr 92), f. 429 vlg.). 

6. Besprekingen over levering door de Commercie Compagnie 
samen met de Hollandse kooplieden van slaven naar San 
Domingo. 1758 februari 21 . 

Ter vergaderinge gelesen zijnde seker project van Hollandsche coopluyden, 
overgebragt door den makelaar Daniel van den Berge Wz., tenderende om 
met dees Compagnie in contract te komen ten eynde een a twee ordentelijke 
armsoen slaaven op St-Domingo te leveren, met het antwoord, daarop in 
eene comparitie voorledene Vrijdag hier ter Kamer gegeven 2), verclaarden 
alle de presente leeden eenparig hun daarmeede alsnog te conformeeren 
en 't verrigte in die comparitie in allen deelen te approbeeren, en dat verder 
van oordeel zijn de onderhandelinge voort te setten en, indien mogelijk, 
zoo 't met het intrest van de Compagnie overeenkomstig bevonden word, 
bet geprojecteerde contract alsdan in vervolg te sluyten en om daarontrent 
met de noodige omsigtigbeid te bandelen. Werden de Directeuren van de 
koopmanschappen versogt, <met alle assistentie van den opperboekhou
der>, zoodra mogelijk een calcula op te maken om dan daarop nader te 
connen delibereren en resolveren; sullende het voorschreven project met 
de antwoorden daamevens articulatum gestelt onder dato deser in de notulen 
werden geinsereert. 

1) Vexatien. 
2) De notulen van 17 febr. 1758 (Inv. nr 20) bevatten hierover niet anders dan 

de mededeling, dat "na rijpe deliberatie en na eenige korte veranderinge en ampliatie, 
daarin gemaakt", eenparig was besloten bet project te aanvaarden. 
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Project uyt Holland, wordt gevraagd: 

1. Off men geliefft te contracteeren om een armasoen slaaven te leveren 
aan St-Domingo, zoo ja, 

2. Wat gevraagt word voor yder pesos Indies, mans, vrouwen, jongens, 
meysjes dooreen per kop voor de slaven van de Goudkust als voor 
die van Angola, mits aIle fris en gesond en niet oudt, 't concept is 
halff mans, halff vrouwen, daaronder eenig jong goedt. 

3. De slaaven sullen ter plaats hunner destinatie in 14 dagen werden 
ontfangen. 

4. Het schip sal ter dispositie sijn van vrinden in Holland, die hetselve 
sullen volladen, tzij suyker, coffy, indigo, catoen, en geen contrabande. 

5. De voorschreve producten zullen aan de capiteyn worden gelevert in 
100 offte 120 dagen agtereenvolgende, en langer werdende opgehouden 
sal voor yder meerder legdag f. 50 Hollands werden betaalt. 

6. De contractanten in Holland nemen aan na de Ieveringe der sIaaven 
deselve te betaalen in wisselbrieven op een der coopsteeden in Holland 
op 4 maanden sigt. 

7. De contractanten in Holland nemen aan voor hun rekening aIle de 
kosten van havengelden en regten, in America vallende, en tselve van 
nodige passen te voorsien, en nemen voor hun rekeninge aIle Frans 
mollest. 

8. De Compagnie mag voor hun rekeninge geen slaaven aanvoeren. 
9. Nog ook voor hun rekening geen retouren laeten innemen. 

10. Maar de slaaven zijn aIleen voor de contractanten in Holland, en 
zoo het schip tot inneminge van de retouren. 

11. Het schip zoude op Holland retourneeren. 
12. Alles op verbeurte der wisselbrieven. 

Word versogt om te weten: 
13. De groote van ' t schip, en hoeveellasten zoude connen laden. 
14. Ook hoeveel slaven soude werden g'equipeert. 
15. En wanneer zeylreede zoude weezen. 

Zijnde vrage: 

16. Wat voor de slaaven vragen per pesos, ieder per kop en onder die 
prijs, dat het schip ter dispositie van inladinge zal wezen voor de 
vrinden in Hollandt. 

17. Off anders, tot wat prijs de slaaven op zig zelven te leveren, en wat 
dan te betaalen voor vragt van 't lib. suyker, coffy, indigo, cattoen etc. 

18. Versoeke hier spoedig in schrifft antwoord op vermits hierover na 
Holland moet schrijven. 

Middelburg, 27 Februarij 1758. 

Annotatien wegens een slaavecontract, sooverre daarover is gehandelt 
met de makelaar Daniel van den Berge Wz. voor Hollandsche vrinden. 
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Door de Commercie Compagnie op 
de eerste gedaane propositie voorge
steld: 

Werd verondersteld de sufficance der 
contractanten in Holland en versogt 
te weten, wie deselve zijn. 

§ 1 
Werd versogt te weten aan welke 

plaats in St-Domingo tschip soude 
moeten gedestineerd werden. 

§2 
Ie. Over Angoolse kan provisioneel 

gehandelt werden. 

2e. Over Goudkustslaaven vervol
gens. 

3e. De qualiteyd moet leverbaar we
sen en daartoe bij gecommitteerdens, so 
van de aannemers als aanbesteeders te 
stellen, uytgekozen werden; voor 250 
pieces slaaven pieses d'lndes in te 
negotieeren om 225 pieces te leveren 
werd g'eyscht per pieces f. 500, dog 
wanneer geIievden te contracteren tot 
het inruylen van een armazoen van pie
ces 330 en te accepteren te mogen leve
ren pieces 300, dat dan tot minder prijs 
connen contracteren. 

4e. Het sortement te ontfangen sooals 
aangebragt zal werden, sullende den 
captein geordonneert werden sooveel 
mans als vrouwen, is 't mogeIijk, in 
te handelen, en daarbij wat jong goed 
te voegen, maar wat quantiteyd van het 
jonge goed dienen te weten. 

5e. De prijs werd gesteld sonder de 
vragt der retouren daaronder te reke
nen voor die van Angola op f. . .. 2) 
per kop 3), sooals gelevert werden, 
voor de Kustslaaven f. . ... 2), tsijnen 
tijde te bepaaIen. 

N.B. De prijs sal gesteld werden als 

Antwoord van de makelaar Van den 
Berge Wz. in scripties op nevens
gaande: 

Daar is geen twijffel off d'heeren di
recteuren sullen genoegen hebben in de 
contractanten in Holland, die anders 
genegen sijn suffisante borg te geven 
tot genoegen. 

§ 1 
De slaaven souden moeten gelevert 

werden aan Caap Fran9Qis off aan 
Leogana 1), suJkx nader specificeeren. 

§2 
Ie. Dat graag wilde weeten de prijs, 

waarvoor de Compagnie de Angoolse 
slaaven soude leveren, mits pieces In
dies zijnde, en het schip ter dispositie 
van de contractanten in Holland soude 
blijven tot inlading van de retouren off 
wat voor de slaaven op haar selvs vra
gen, en van de retouren vragt genie
ten, sooals [in) art. 4 is gemeld. 

2e. Als boven op art. I gevraagd 
werd. 

3e. Wegens de quantiteyd, men siet 
art. 14, dat het schip soude werden ge
equipeerd voor 350 slaaven, dog soude 
Iieffst sien maar voor 200 a 225 slaven 
werd geequipeert, omdat het schip te 
kIeyn is om retouren te connen laaden; 
was het grooter, soude gaarne consen
teren in bovengemeld getal. 

4e. Wegens het sortement, indien 
voor Angoolse convenieren, zagen Iieffst 
de captein inhandelde halv manIijke en 
halff vrouwIijke, en bovenal veel jonge
Iieden; voor de Kustslaaven 2/3 mans 
en jongens en 1/3 vrouwen en meys
jes. 

5e. Is in bovenstaande artikel beant
woort en wij denken de assurantie tot 
10 percent sal te bekomen sijn, van Zee
land naar Angolen op de kust tot daar 
de slaaven sullen geleverd werden, zijn
de dit een poinct tgeen in Zeeland kan 
werden geinformeert. 

1) Op de westkust van Frans St-Domingo. 2) Niet ingevuld. 
3) Blijkenseen brief van haar agent in 1757 (Brievenboek 12juli 1757 (lnv. nr97»: 

dat men in Berbice een lading zou aannemen zoals het armazoen is ingedeeld, ad 
f. 300 per hoofd "sonder eenige distinctie in de pieces d'lndias te maken, aIleen de 
koppen tellende", was de Compagnie overigens afkerig van deze berekeningswijze. 
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men de kwantiteyd van het jonge goed 
weet en wij over de assurantie geinfor
meert sijn, tgeen wij van de heeren Hol
landsche contractanten versoeken te 
mogen weeten. 

§3 
Kan aangenomen werden. 

§4 
Kan aangenomen werden, mits de la

ding geschied op vragt van de goederen 
als 

suyker it 1 stuiver tlib. 
coffy it It stuiver tlib. 
indigo it It stuiver tlib. 
catoen it 2 stuiver tlib. 
en daarenboven 10 percent avarie. 
de tarra te bepalen [opl14percentvan 

de suyker, 4 percent van de eoffy en 
catoen, den indigo sooals getard is. 

§ 5 
Kan aangenomen worden. 

§6 
De wisselbrieven behoorden aile op 

Amsterdam te wesen, tenwaare men op 
Middelburg die geven kon, off binnen 
Middelburg te betaelen. 

§7 
Is goed, maar kon versogt werden dat 

aIle dese ongelden, geen uytgesondert, 
aan de aannemers mogten opgegeven 
werden en de passen hier tijdig te be
sorgen op poene, soo tsehip daar na 
wagten mogte, f. 50 daags te betalen. 

§ 8 
Accoord, mits dat de vrijheyd blijffd 

wanneer eenige uytgesehooten werden, 
die voor haar rekening te mogen ver
koopen. 

§9 
Accoord, tenwaare uyt kragte van bo

vengemeld artikel eenige slaaven ver-

1) Makrons (onvolwaardige slaven). 

§ 3 
Geen bedenken. 

§4 
Geen bedenken. 

§ 5 
Geen bedenken. 

§6 
Geen bedenken als waaromtrent aan

nemen genoegen te geven in het betaalen 
den wisselbrieven tot Amsterdam off 
Middelburg. 

§7 
De contractanten in Holland nemen 

aan alle onkosten in America te be
talen en het sehip van een Fransch pas 
te voorzien en te sorgen hetzelfde voor 
een tijd te stipuleeren in Zeeland sal 
sijn, op poene van voor yder dag leg
dag te betaalen f. 50. 

§8 
De Compagnie vermag voor haar re

kening geen slaven te laeten verkoopen 
nog eenige retouren in tsehip te laaden, 
dat de macroenen 1) souden moeten 
werden verkogt en hetgeen dat minder 
gelden als de gesonde dooreen soude 
moeten werden gekort, off, soo het mo
gelijk is, die in wisselbrieven te verkoo
pen, maar retouren mogen daar niet 
werden getroequeert 2), veel min in tsehip 
geladen werden, om reets aangehaalde 
redenen. 

§9 
In vorenstaande art. 8 beantwoord. 

2) Geruild. 
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kogt waaren, voor welk montant retou
ren mogen gekogt en ingeladen werden, 
off indien er macroen 1) onder de aange
bragte slaaven bevonden werden en wij 
die niet mogten verkopen en retouren 
daarvoor inlaaden, hoe dan met de 
macroene gehandelt soude werden. 

§10 
Wanneer volgens art. 8 en 9 geen slaa

ven voor de Compagnie verkogt wer
den, sullen ook geen retouren voor de
selve geladen werden, maar al de 
scheepsruymte sijn ter dispositie van de 
contractanten in Holland, onder bepaa
ling van geen contrabande te laaden. 

§11 
Het schip niet op Holland, als strij

dende tegen 't octroy van de West
Indische Compagnie art. 2, maar in Zee
land te laeten retoumeren, rnits de pro
ducten daar ingelaaden van Zeeland 
per Holland ten coste der contractanten 
in Zeeland werden getransporteerd en 
franco geleverd, gereserveerd de regten 
aan de West-Indische Compagnie off de 
Admiraliteit. 

§ 12 
Dit articul moet agtergelaten werden, 

maar yder behoud sijn regt op de par
tijen soo men sustineerd eenige gefun
deerde calange te hebben. 

§13 
79 voet 8 duinl voor steven hoI in truym; 
11 voet 2 duim breed op d' uytwatering; 
25 voet 1 duim het dek hoog 4 voet 6t 
duim; 
dus werd het calculeerd op ruym 80 
lasten. 

§ 14 
Voor 350 slaaven, rnits meer aan

brenge het geheel armasoen, in het con
tract begreepen, moet wesen, off rninder 
tegens verwagting aangebragt werden
de, sullen met de uytlevering der aange
bragte voldoen. 

§ 15 
Als tvolk te bekomen is t April, en 

apparent in dat geval vroeger. 

1) Zie p. 133 n. 1. 

§10 
In voorenstaande art. 8 beantwoord. 

§11 
Laeten ons welgevallen het schip op 

Zeeland gepatrieerd onder gestelde con
ditien. 

§ 12 
Diende te blijven subsisteren off eene 

swaare poenaliteyt werden gesteld, dat 
direct nog indirect door niemand eenige 
goederen in tschip sal werden geladen, 
sooals wij van onse zijde mede aannemen 
geen contrabande goederen sullen wer
den gelaaden. 

§13 
Noteerd ons de groote van tschip. 

Wij wenschten weI dat het eens soo 
groot was, hetgeen ons beter soude con
venieren om reets aangehaalde redenen. 

§ 14 
Is reeds beantwoord, dog eenige bo

ven de 200 a 225 stukx sijnde, sullen bij 
ons meede werden geaccepteerd tot de 
prijs, sooals wij convenieeren. 

§ 15 
De bepaalde zeyltijd soude connen 

gaan en willen wij weI de behulpsaame 
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§ 16 
Als § 2 en § 4 hiervooren 1) per 

kop, zooals vallen, sonder de vragt der 
retouren. 

§ 17 
Alsvooren. 
Indien onverhoopt het schip eenig on

luk mogte overkomen, sal het contract 
van nul en geen waarde zijn en niet ver
pligt sijn andere te moeten leveren. 

Ook soude voor het armasoen van het 
schip, dat nu soude vertrekken, ingeval 
tzelve mogte komen te verongelukken, 
geen andere moe ten gelevert werden. 

hand leenen in het huuren van yolk, in
dien sulkx mogt manqueeren. 

§§ 16 en 17 
In voorige sijnde aifgedaan, dus niet 

op te repliceeren. 

(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie. Notulenboek 1752-
1760 (lnv. nr 20) f. 306 vlg.). 

7. Ontwerp-contract over levering van een armazoen slaven 
te San Domingo tussen kooplieden in Holland en de Commer
cie Compagnie, met begroting. 1758 februari 28 2). 

Project-contract waarna de directeuren van de Commercie Compagnie 
genegen sijn met Hollandsche vrinden sig te verbinden tot het leveren 
van een armazoen slaaven, <aan de kust van Angolen in te handelen>, 
aan het eyland St-Domingo in America, onder veronderstelling dat de 
contractanten in Holland van aile suffisance sijn en met versoek, dat men 
weten mag wie die sijn. 

t c. Het schip sal gedestineerd werden van deze stad na de kust van Angolen 
in Guinea ter inhandeling van een armazoen slaaven <nader het getal 
te bepaalen> en vandaar moeten seylen na Caap St-Franc;ois off aan Leo
gana 3), nader door de contractanten in Holland te stipuleren. 

2e. De contractanten in Zeeland sullen hun schip, tans in equipage leggen
de, genoemt De Vrouw Johanna Cores 4), capiteyn Jan Tuyneman, equi
peren om 250 pieces slaaven pieces d'Indies te negotieren, ten eynde daarvan, 
is ' t mogelijk, te leveren 225 pieces d'Indies slaaven, waarvoor sij vragen 
f. 500 per pieces d'Indies, dog wanneer men gelievde te contracteren tot 
het inhandelen van een armazoen van 330 pieces en te accepteren te mogen 
leveren 300 pieces, soude de prijs in dat geval weI iets minder connen ge
gevraagd werden. 

3". De contract[ant]en in Zeeland 5) sullen hunnen capitein bij instructie 

1) Niet ingevuld; zie hierv66r p. 132 vraag 2 sub 5. 
2) Zie hierv66r nr 6. 
3) Zie hierv66r p. 132 n. 1. 
4) Oit schip is 5 mei 1758 via Angola naar Curac,:ao vertrokken met 372 negers 

(zie hierv66r II Ld.), die daar in partijen zijn verkocht. Oat dit ter uitvoering van 
dit contract was is niet waarschijnlijk. 

6) Hs. heeft beide laatste woorden boven de regel geschreven. 
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ordonneren nauwkeurig te letten en sorge te dragen dat, sooveel mogelijk 
is, het armazoen sal bestaan in de !- manlijke en de !- vrouwelijke slaaven, 
en sooveel jonge lieden als doenlijk is, sullende bij de uytlevering de sor
teering geschieden door den capitein en oppermeester van tschip voor 
rekening de contractanten in Zeeland en twee gecommitteerde, door de 
contractanten in Holland te stellen en aan ons op te geven. 

4". De slaaven, ter plaats hunner destinatie gearriveerd sijnde, sullen 
aldaar voor rekening de contractanten in Holland in 14 dagen werden 
ontfangen. 

5". Het schip, ter plaats sijner destinatie in St-Domingo leggende, sal 
sijn ter dispositie van de contractanten in Holland om hetselve aldaar met 
producten, <dog geen contrabande goederen>, te belaaden op een be
quaame diepte, rnits van de ingeladene goederen na 't arrivement boven 
de prijs der slaaven te betaalen voor vragt 
van suyker 1 st. per lib., 
van coffy I!- st. per lib., 
van indigo I!- st. per lib., 
van catoen 2 st. per lib., 
en andere goederen na advenant, alles Hollands geld, met daarenboven 
10 percent voor avarie ordinair, en sal voor tarra werden van tbruto gewigt 
afgetrocken 14 percent van de suyker, 4 percent van de eoify en catoen, 
sooals de vaten van den indigo getard sijn voor den indigo, en andere 
goederen na usantie, en sal het schip tot de inlading ter dispositie van de 
contractanten in Holland 1) blijven leggen 100 a 120 dagen, dog voor yder 
dag, dat hetselve langer wierde opgehouden, sullen deseive voor legdagen 
f. 50 Hollands moeten betalen. 

6". De contractanten in Holland sullen de betaling der uytgeleverde 
slaven pro rato het getal, volgens bepaalde prijs, aan de contraet(ant]en in 
Zeeland doen met wisselbrieven aan de laaste hun ordre gemaakt en ge
trocken op Amsterdam off Middelburg, niet langer als op vier maanden 
sigt en instaan, dat deselve op hun tijd werden betaald. 

7". De contractanten in Holland sullen voor hun rekening in America 1) 
betaalen aIle de regten en ongelden, voor rekening het schip off slaaven 
vallende, soodat de contractanten in Zeeland daarvan niets ten hunnen 
laste hebben, hoe die ook mogten genaamt sijn, sullende die van Holland 
ook het sehip tijdig van de noodige Fransche passen alhier moeten versien, 
op poene, indien tschip daarna mogte wagten, voor yder dag te verbeuren 
f. 50 Hollandsche guldens; en sullen verder tot hun rekening en riseco 
hebben en houden aIle Frans molest tgeen tschip geduurende [de] reys 
mogte werden aangedaan. 

8". De eontractanten alhier behouden de vrijheyd, indien eenige slaaven 
boven de 225 pieces wierden aangebragt, <omdat ten minsten 250 moeten 
laten inhandelen om degeen die sterven te connen suppleren>, voor hun 
rekening te laaten verkoopen, en voor dat montant wisselbrieven te nemen, 

1) Hs. beeft beide laatste woorden boven de regel geschreven. 
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tenwaare de Hollandsche contractanten mogten goedvinden het meerder 
als 225 pieces, die aangebragt wierden, voor hun rekening aan te nemen 
ten prijse als voor het armazoen is gecontracteerd off bepaald op f. 500; en 
indien er onverhoopt minder als 225 pieces door sterfte off andere ongevallen 
uytgeleverd wierden, sullen de contractanten in Zeeland met sooved als 
het schip sal aanbrengen volstaan en niet geobligeert sijn het getal van 
225 pieces te supleren, gelijk ook niet die voor macroen mogten werden 
verklaart. 

ge. De contractanten alhier verbinden sig op poene van f. 3000 dat geen 
retourproducten voor hun rekening sullen werden ingeladen, en nemen 
aan tselve aan d'officieren en verder scheepsvolk scherpelijk te verbieden 
om voor hun iets in te laaden, dog vermits voor dit laaste niet connen 
instaan off guaranderen, laaten d'actie op degeene, die hier tegens <on
verwagt> mogten pexeren, geheel over aan de Hollandsche contractanten. 

10e• AIle de slaaven sullen sijn ter dispositie van de vrinden in Holland, 
onder de restrictie, § 8 gemeld, en sal het schip dus ook wesen ter hunner 
dispositie om goederen in te laden op de bepaalingen, hierboven § 9 
gemaakt, mits geen contrabande. 

11 e. Het schip aan St-Domingo op desselvs gedestineerde plaats wesende 
en aldaar van alles in gereedheyd gebragt wesende, sal hetselve retourneren 
direct na deze stad vanwaar het sal uytvaeren, sonder ergens anders last 
te mogen breken, en sullen alsdan de goederen, die met hetselve arriveren, 
franco vragt per Holland werden geexpedieert daar deselve thuys hooren, 
en de contractanten in Holland 1) verpligt wesen aan de contractanten alhier 
te rembourceren de regten, die wegens de aan te brengen goederen aan de 
West-Indische Compagnie off Admiraliteyd alhier sullen moeten betaald 
werden. 

12e• De contractanten in Zeeland sullen voor hun rekening hebben 
en houden de riseco, die op het casco van tschip geduurende de geheele 
reys, maar op de goederen en slaaven niet verder dan tot de gedestineerde 
plaats aan St-Domingo sal loopen, en de contractanten in Holland voor 
hun rekening de riseco van de producten, die aan St-Domingo mogten 
ingeladen werden. 

Be. Het schip, geduurende de reys voor de levering der slaaven op de 
gedestineerde plaats < onverhoopt> komende te verongelucken off andere 
desasters 2) te ontmoeten, die de volbrenging deser soude stremmen, sal 
dit contract van nul en geen waarde wesen, en de partijen van wedersijden 
ontslagen. 

Middelburg, 28 Februari 1758. 
Calcula om over een armazoen slaaven te connen contracteren, aan Angolen in 

te handelen en per St-Domingo te transporteren, wanneer in plaats van voor 330 
voor 200 a 225 werd gecontracteerd. 

De cargo voor 330 slaaven soude vol gens opgaave van den capitein rendeeren 
circa f 3000, welke vermindert sijnde pro rata voor 

1) Hs. heeft beide laatste woorden boven de regel geschreven. 
2) Hs. heeft: desarters. 
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225 stucks bedraagen sal circa . f. 21000 
Recognitie aan de West-Indische Compagnie. 3652-10 
Assurantiepraemie van f. 26000 a 18 percent. 4680 
Ordinaire ongelden . 2267-10 

f. 31600 
Vermindering voor tschip en inventaris f. 3000 
Equipage ongelden . 

" 
15000 

Assurantiepraemie van f. 18000 a 40 percent. 7200 
21200 

Voor diverse kleene ongelde gesteld sijnde . 500 

f. 53300 
Thuyskomende ongelden 

Gesteld dat de reys 18 maanden sal sijn en maandelijkx 
f. 700 maandgeld betaald moet werden, is f. 12600 
Aff 2 maanden op d'hand onder d'equipage ongelden 
gebracht. 1400 

f. 11200 
Slaave gelden a d'officieren 3500 

14700 

dus 225 slaaven f. 68000 

is per slaav circa . . . . . . . . . . . . . f. 302-5 
Wanneer bij contracte dan conde werden bedongen f. 400 per slaav, 
souden 225 slaaven als aangebragt wierden bedragen f. 90000 
Gesteld dat aan retourvragt werd gemaakt . . . . . . . . . . . " 9000 

Aff tmontant der inkoop etc. 

Gestelde winst bij calcula . . 

f. 99000 
" 68000 

f. 31000 

(Rijksarchief in Zeeland. Archlef Commercie Compagnie, Inv. nr 1567, pak 1). 

8. Opgave van goederen , aan de Kust van Guinee gezocht. 
1761-1763. 

Factuer van folgende goederen, die na mijn gedagten zijn getrokken 
op de Cust van Guinee, en de prijsen van de onderstaande goederen 
deromtrent bijgestelt als voIgt: 
300 ps 1) lankt Compagnie geweer . ad f. 3-14 f. 1110 
300 ps dito met moleurs voor de kaamer en 

de trompt voor oploopen als een donder ad f. 3-14 f. 1110 
150 ps halff fijn cooper busgeweer . ad f. 3-6 f. 495 
250 ps cort Compagnie geweer ad f. 3-8 f. 850 

60 ps kleyne houwers 2) met houte heften ad f. 0-10 f. 30 
400 stuks wijnroomers . ad f. 0-1 f. 20 

20 grote ponsglasen met deksels a f. 1-4 f. 24 
6 dozijn swarte schuyfspiegels . ad f. 0-4 f. 24 
2 doezijn cooper trompetten ad f. 2-2 f. 50-8 

1) Pieces. 
2) Breed, kort zwaard, zie ook hierv66r p. 29 n. 4. 
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15 gros lange pijpen ad f. 1-2 f. 16-10 
15 gros corte pijpen ad f. 0-10 f. 7-10 

Paennegoederen 1) 

10 ps witte gerrassen 2) ad f. 9 f. 360 
100 ps blouw roomaals S) ad f. 5-5 f. 525 
100 ps plattiljes 4) . . It schock 6) f. 10-5 f . 250 
20 ps heele chellous 6) It f. 12 f. 240 
30 ps bandenoysen 7) . ad f. 8-10 f. 255 
30 ps zeyde vrouwenscleeden It f. 9 f . 270 
20 ps gestriepte Indische gingangs 8) It f. 10 f. 200 
40 ps caerydaeris 9) . ad f. 10 f. 400 
30 ps roode Cust neuysdoeken . ad f. 5 f. 150 
80 ps groote toorenkleeden 10) ad f. 2-12 f. 208 
40 ps dito kleyne . It f . 1-5 f. 58 
25 ps Zuratze chits 11) . ad f. 5-10 f. 137-10 
15 ps Ponnemegasse 12) chits . ad f. 10 f. 150 
60 ps dobbelde allegijnssen 13) ad f. 18 f. 1080 
30 ps bajute pous 14) ad f. 11 f. 330 
30 ps neganne pous . . ad f. 14 f. 420 
50 ps blouw Guinees ad f. 12 f. 600 

~~ ~! ~~~~e ~~~~~! ~ 100 ps corrost 15) ad f. 2-10 f. 250 

30 ps roode geferfde Guinees . It f. 14 f. 420 
25 ps halve armazijnen 16) . ad f. 9 f. 225 
15 ps zyamoesen 17) . a f. 12 f . 180 
30 ps blouw nycaneesen 18) ad f. 11 f. 330 

100 ps groote siaaplakens. a f. 1-8 f. 140 
100 ps kleyne dito . a f. 0-12 f. 60 
80 ps Pattunanse 19) zits . It f. 9 f. 720 
50 ps Hollandse chits met paerse moesjes ad f. 9-10 f. 475 
50 ps dito met roode of paerse reuten onder 

in een kleyn paquet . a f. 9-10 f. 475 
50 ps dito met een kleyn paquet en witte 

grond . ad f. 9-10 f. 475 

1) Port.: pannos (textilia). Zie ook hierv66r p. 32 n. 9 en p. 43 n. 5. 
2) Garras = katoenen kleden van Bengalen. 
3) Of roemaais, zie hierv66r p. 30 n. 8. 
4) Zie hierv66r p. 29 n. 5. 
5) 1 schock = 48 stuks. 
6) Chelles = (witte) keper. 
7) Verrnoedelijk: bandenas, donkergekleurde doeken met lichte vlekken en figu-

ren er op. 
8) Gingan, zie hierv66r p. 31 n. 1. 
9) Ook we! "caridares" , zie hierv66r p. 30 n. 3. 
10) Zie hierv66r p. 30 n. 6. 
11) Gebatikte stof (sits) van Suratte = Guseratte (Goedjarat). 
12) ? 
13) Alegias = veelkleurige zijden doeken. 
14) Zie hierv66r p. 32 n. 3, waar het tweede negati paus wordt genoemd. 
15) Of corroots, zie hierv66r p. 30 n. 10. 
16) Of armozijn, zie hierv66r p. 32 n. 4. 
17) Of chiamose, zie hierv66r p. 32 n. 11. 
18) Zie hierv66r p. 30 n. 7. 
19) Zie hierv66r p. 30 n. 5. 
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50 ps <lito met witte grond en kIeyne ranken-
de bloom, groot als een peperkoorn . Ii f. 9-10 f. 475 

50 ps paers geruite chits . ad f. 9-10 f. 475 
50 ps roode gebloomde chits . ad f. 9-10 f. 475 
4 ps Osnabrugs 1) van 90 aan . . Ii 4 stuv. f. 18 f. 72 

800 lib. couers 2) Ii lib. f. 0-8 f. 320 
500 lib. coeper ceetels · Ii cent f. 60 f. 300 
600 lib. coeper neppens 8) · Ii cent f. 67 f. 402 
150 lib. groote coeper bekkens · Ii cent f. 68 f. 102 
300 lib. cooper armringen · Ii cent f. 48 f. 144 
300 lib. groot wit doominie 4) . · Ii cent f. 0-6 f. 90 
100 lib. kIeyn wit <lito Ii lib. f. 0-6 f. 30 
200 lib. swart met witte striepen 6) . Ii lib. f. 0-6 f. 60 
400 lib. roode dominie 4) . Ii lib. f. 0-6 f. 120 

50 lib. fijn wit gruys Ii lib. f. 0-10 f. 25 
50 lib. fijn rood gruys . Ii lib. f. 0-10 f. 25 
50 lib. fijn zwart gruys Ii lib. f. 0-10 f. 25 

300 lib. blou platte kraelen; hierbij gaet het 
monster Ii lib. f. 0-6 f. 90 

100 lib. groen pijpcoral Ii lib. f. 0-8 f. 40 
100 lib. dito a1s het monster Ii lib. f. 0-8 f. 40 
50 cabes deurschijnende visoogen 8) . Ii cabes f. 0-10 f. 50 
12 douzijn splinterslooten nr 5 . . Ii f. 2-2 f. 25-4 

500 doezijn groote gepollijste bleyne 
messen Ii douzijn f. 0-16 f. 400 

·300 doezijn ouder werks <lito . . . Ii douzijn f. 0-16 f. 240 
600 doezijn kIeyne vrouwenmessen . Ii douzijn f. 0-l1t f. 345 
600 lib. blartoeback Ii lib. f. 0-6 f. 180 
200 ps ijser staaven Ii f. 1-10 f. 300 

320 lib. inlands roet 7) 
15 vaetjes roet Ii 18 lib. Ii f. 3-18 f. 53-10 
15 vaetjes roet Ii 10 lib. Ii f. 2-14 f. 40-10 

300 stuks groote ( 600 Ceul cann n 
300 stuks kIeyne se e. AlOO f. 19 f. 114 

Gedranken 4150 stoop mout 
300 celders van 6 cannen . Ii f. 2-8 f. 720 
100 celders van 9 cannen . Ii f. 3-16 f. 380 
150 hele anckers Ii 14 stoop . Ii f. 6-7 f. 952-10 
100 halve <lito Ii 7 stoop Ii f. 3-8 f. 340 

19800 lib. boskreut in 
400 vaaten 38 lib. kreut Ii f. 11-12 f. 4640 
200 vaetjes 19 lib. kreut Ii f. 6 f. 1200 
100 vaetjes <lito 8 lib. Ii f. 2-13 f. 265 
60 stuks blecken snuyfdoesen tegen 3 Ii 4 stuv. 
8 lib. roode snuyftoebak 

Somma f. 26451-12 

(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie, voorin geplakt in Inv. 
nr 383). 

1) Lijnwaad van Osnabriick. 2) Of cowries = cauris (zie aant. X). 
3) Ook wei nepten of nepetten, zie hierv66r p. 31 n. 7. 
4) Of domine, witte of gekIeurde kralen. 
6) Een weefsel uit Arabie. 
8) Kralen. 
7) Rundvet. 
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9. Besluit over het douceur, kapiteins van sla venschepen 
toekomende 1). 1766 maart 4. 

Alsoo zedert een geruymen tijd, in navolging van particuliere reederijen 
van schepen, vaarende op de Kust van Africa ten slaavenhandel, aan de 
capitainen derselver, om ze des te meer aan te moedigen en t'animeeren 
om in 't inhandelen en vernegotieeren der slaaven 't groot belang en interest 
van dese Compagnie waar te nemen en te behartigen, weI voor hun als een 
douceur hebben laaten behouden d'op voorszegde Kust int doen der negocie 
1 a 2 verkregene zoogenaamde presentslaaven, of daarvan 't gecomene 
provenue, goed te doen; dog in consideratie van de nadeelige reysen der 
laast g'arriveerde schepen is aan de capitainen op deselve zulks niet geschied, 
en hebben de Directeuren nu met eenparigheid geresolveert van voortaan 
aan hun te reserveeren en te behouden, als bereyds ontrent de laast g'arri
veerde capitainen gedaan hebben, de faculteyt om die verkrege present
slaaven voor rekening van dese Compagnie te houden en aan sig te reser
veeren, zoodanig douceur aan de respectieve capitainen toe te leggen, als 
deselve zullen vermeynen te behooren. En vermits nu capitein David Mul
ders, voerende 't schip De Nieuwe Hoop, den 21 passato van Angola op 
de kust van Africa laast van Cura<;ao in onse haven is g'arriveert, wien bij 
het inhandelen van sijn slaven er 3 a 4 stuks voor present heeft gekregen, 
welke de Directeuren voor rekening van deze Compagnie hebben ingehouden, 
en geven in de plaats van deselve voor sijne gehoudende goede directie, zoo 
in het in- en verkoopen der slaven tot Cura<;ao, als in t' zeer weI waarnemen 
van 't intrest deser Compagnie en gedaane verantwoordingen, aan hem 
voor een douceur toe te leggen drijhondert guldens. 

(Rijksarchlef in Zeeland. ArchlefCommercie Compagnie. Notulenboek 1761-1773 
(!nv. nr 21) f. 208). 

10. Condi tien van verkooping van slaven, door een schip der 
Compagnie aangebracht te Essequebo. 1769 februari 3. 

Conditien der verkooping der slaeven, aangebragt 1769 February 3 per 
't schip de Geertruyda Christina, gevoert bij capiteyn Willem Drijver. 

1 0. De betaling zal moe ten geschieden in goede wisselbrieven, Hollands 
courant, getrokken op drie maandenaen d' ordre van den Directeur-Generael2) 
of die der Ed. Achtb. Heeren Directeuren van de Commercie Compagnie 
tot Middelburg, ofte in swaele contanten, binnen den tijd van vier weeken 
na dato deeses een darde, het tweede termijn, weederom een darde, 5 maande 
naar dato, en het darde termijn, wederom een darde, vijff maanden naar dato. 

2°. De koopers zullen gehouden [sijn] goede en suffisante borgen te 

1) Reeds in sept. 1765 (not. 10 sept. 1765 (lnv. nr 21, f. 193)) was het verzoek 
van een kapitein te mogen genieten 2 presentslaven afgewezen "zoo uyt consideratie 
van de zeer nadeelige en schadelijke reys als anders .... , behoudende egter de 
Directeuren voor 't vervolg aan haar de faculteyt om dat douceur te accordeeren 
of af te slaen na maate de reysen sullen komen uyt te vallen". 

2) In de kolonie. 
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stellen, in deese colonie woonagtig en gegoed, ter keuse van den vendue
meester, waertoo niet aangenomen konnen worden diegeene, welkers plan
tagien onder hypotheeck of gerechtelijk verband leggen. Ook gelieven de 
borgen verdagt te zijn, dat zij mooten renuntieeren van het beneficium 
excussionis et divisionis, den borgen andersints competeerende, hetwelk 
wil seggen dat den verkooper het regt aen sig behoud om de borgen direct 
voor de betalinge aen te spreeken, sonder gehouden te zijn den principaal 
of kooper eerst aen te tasten, of, indien meer als eene borge zijn, niet ge
houden is de schuld te verdeelen, maer ieder derselver voor 't geheel aen 
kan spreeken. 

3°. Sullen de koopers gehouden weesen de betaaling veertien daagen voor 
den vervaldag te brengen of te bezorgen ten huyse en in handen van den 
Directeur-Generael, weI verdagt weesende dat hij diegeene, welke in ge
breeken sullen blijven op of voor dien dag, namentlijk den 3 Maart aen
staande, de betaaling te doen, den deurwaarder op haer eyge kosten ter 
invordering sal gesonden worden. 

4". En tot gemak der heeren borgers in Demerary sal den W. E. Gestr. 
heer Directeur-Generael, den W. E. Gestr. heer commandeur J. C. van den 
Heuvel, authoriseeren, gelijk geauthoriseerd word bij deese, de wissels aldaer 
in Demeray t'ontfangen en quitantie daervoor te passeeren. 

5 0. Om aIle verschillen te praevenieeren sal een ygelijk gehouden weezen 
hart en verstaenbaer te bieden, en ingevaI van onverhoopt verschiI sal 
hetselve immediaet door de Heeren Commissarissen worden gedecideert. 
waeraan sig elk sonder tegenspreeken sal hebben te gedraegen. 

6°. De koopers sullen gehouden weesen een en een half percent kerk- en 
armegeld te betaelen. 

En geschied deese verkooping ten overstaen van de Heeren Comrnissarissen 
de W. E. Gestr. heeren J. C. van den Heuvel en de heer J. Backer. 
(Rijksarchlef in Zeeland. Archlef Commercie Compagnie, lov. nr 1567 pak 2). 

11. Berich t over de sla venhandel van de agent der Compagnie 
in Cura<;ao. 1772 november 11. 

Vergun rnij, Weledele Heeren, nopens de commercie der slaaven in deeze 
conjunctuuren van tijden te remarqueeren : 

1" Het groot onderscheyt dat in de prijsen der slaaven is wanneer eenig 
armasoen vreemdelingen alhier rencontreeren, daartoe sal UWelEd. ten 
vollen overtuygen den verkoop van capitein Isaac de Clerk van Vlissingen, 
die voor sijne Angolase slaaven door elkander houd ruym pezos 171 t per 
kop, en waare het weI gedirigeert sou hij nog meer gemaakt hebben; rnijn 
opini is, dat had UWelEd. mij eenig ligt van de onzeekere komste van capi
tein Drijver alhier vooraf gegeeven, de circumstanties van tijden soo voor
deelig voor hem soude geweest hebben als van capitein de Clerk en hij weI 
200 pezos 1) per kop soude gemaakt hebben, want de Franschen ruym 30 
pezos differentie stellen tusschen Guinease en Angolase slaaven. 

1) 1 Peso = c. f. 2. 
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2e. De gevolge daarvan is dat nu de producten dificil te bekomen zijn; 
daarentegen de vreemdelingen op de gerugten van een verwagt wordende 
slaafschip, alhier komende, soude retouren aangebragt hebben, daar nu 
groot gebrek aan is. 

3e• Achte het noodig U WeI.Ed. te illucideeren nopens deesen handel 
alhier, bestaande daarin dat het grootste getal slaaven door de vreemde
lingen, en weI principaal de Fransen, moeten ingekogt worden om op hier 
met voordeel te equipeeren, dewelke ook de sIaaven beeter kunnen betaalen, 
want gesteld sij voor een beste mansslaaf besteeden pezos 250, sal die hen 
niet meer kosten dan pezos 167 uyt hoofde zij weI 50 percent op hunne 
producten avanceeren, en op hunne colonien komende maken sij daarvoor 
pezos 300 en meer. Of zoodanige avance niet convenieert laat ik aan U WeI. 
Ed. eygen oordeel over. De Fransen hebben zeedert de laatste vreede, 
schijnt het, geen genoegsaame slaaven voor hunne colonien kunnen aan
brengen, waarom sij van San Domingo na het nabuurig eyland Jamaica 
gevaaren hebben op slaaven en sterk ingekogt, alwaar sij dan :ot 240 pesos 
hebben besteed, moetende bovendien pezos 17 aan uytgaande rechten per 
kop betaaIen, dat alhier nog geen 2 P(ZoS bedraagt, behalven dat zij aan 
gemeide eyland Jamaica geen suyker nog coffy mogten aanbrengen, waarop 
hun meeste avance steekt; inteegendeel kunnen sij alhier alles met veel con
vennientie vrij aanbrengen, dus profiteeren sij nog op hunne retouren dat 
den inkoop faciliteert, gelijk boven aangetoont hebbe. Uyt deze consideratie 
zoude ik van oordeel weesen dan men alhier eene veel voordeeliger negotie 
conde hebben dan de Engelschen op Jamaica. 
(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie, !nv. nr 56). 

12. Ontwerp-contract voor levering van slaven door de Com
mermercie Compagnie aan de Franse eilanden . (Derde kwart 
IS· eeuw). 

Propositie zoodanig als de Commercie Compagnie te Middelburg in 
Zeeland genege is een contract aan te gaan tot het leveren van een armazoen 
slaven van Angola, te bezorgen aan de Franse eylanden. 

Eerstelijk, "oor negers van Angola een of twee armazoenen met een 
tussentijd van 6 maanden of zoveel spoediger als hun doeiJdelijk is, ider 
van ontrent 3 of 400 koppt'n, waarvoor een pas van 't Fransche hof <ten 
koste van de aanbesteeders> aan de armateurs zal worden bezorgt zoodra 
men schip en schippers naam weet, met belofte dat [door] de armateurs daar
van geen quaad of eenig ander gebruyk sal gemaakt worden, sullende de 
Commercie Compagnie strikte ordres deswegens aan hun schippers geven, 
geJijk de Compagnie sigseiven tot cautionaris steld voor de getrouwe 
naarkoming deses. 

Ten tweeden, de levering oftewel eygentlijk de inhandeling, omdat men 
voor de sterfte op de reys niet voorsien kan, zal zo naa als mogelijk is in 
de bepaaJing zijn van 1/3 mans, 1/3 vrouwen en 1/3 kinderen van beide de 
sexen, indien't zijn kan ider de helft, anders zoais de kinders vallen zuIlen, 
dewiji de armateurs dat in hunne magt niet hebben om die in te handeIen, 
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zo die op de Kust niet worden te koop gebragt, 'tgeen zelde van zoveele 
geschied; door kinders zal men verstaan jongens en meysjes, die zo groot 
sijn dat ze van de moeder konneri afgenomen worden, en vervolgens die 
grooter, maar nog niet voor volwasse onder slaven en slavinnen te rekenen 
zijn. En vermits de inhandeling altijd zo juist niet kan geschieden om zoveel 
mans als vrouwe slaven in te handelen, so zal men om aIle disputen voor 
te komen op ider een bijzondere prijs stellen, tot welke prijs aIle de aan te 
brengen slaven en slavinnen zullen moeten ontvangen worden. En zal de 
Compagnie aan hun schipper strikte ordre geven geene andere als gave en 
goede slaven en slavinnen in te handelen. Het zal aan den captein niet 
gepermitteerd zijn voor sigselven of voor rheeders rekening eenige negotie 
aan de Flanse eylanden te doen, nog aldaar iets te laaden, ook niet op 
vragt naar Vrankrijk. 

Ten 3, de armateurs nemen aan hun armasoen slaven met behoude 
reys te brengen aan soodanig van de Franse eylanden en zoodanig een 
haven op dezelve, als de aanbesteeders vooraf zullen bepaalen, en aIle 
hunne aan te brengen slaven en slavinnen aan de aanbesteeders of derselver 
factoors te leveren tot dese prijsen als: 

een mansslaav voor . 
een vrouweslaav voor . . . . 
twee kinderen voor . . . . . 

f 400, 
f 380, 
f 400, 

onder deze navolgende conditie van betalinge, dat de factoors bij het 
ontvangen der slaven en slavinnen aan den capiteyn terstond zullen ter 
hand stellen drie eensluidende ontvangcedulle, met specificatie van het 
getal der slaven en slavinnen en kinderen, bij hun ontvangen, benevens het 
beloop der geheele som, daarvoor te betaalen, de som uyt te drucken in 
Hollandse guldens courant gelt, te betalen binnen Amsterdam aan d'heeren 
directeuren van de Commercie Compagnie ofte hun ordre, de eene betaald 
zijnde de andere van geender waarde. En vermits de armateurs niet weI 
konnen handelen met de aanbesteeders in Vrankrijk, sullen deselve een 
goede en suffisante borge ten genoege van de armateurs moeten steIlen, 
welke borge sa} aannemen en sig verbinden om 6 weeke, nadat gemelde 
ontvangcedul aan hem, borge, sal zijn vertoont, het geheele beloop daarvan 
in goed grof Hollands gelt aan de Commercie Compagnie of hun ordre te 
sullen voldoen en betalen, zonder eenige exeptie deswegens te maken. 

Ten 4, de armateurs beloven, nadat de betaling hiervoren gemeld zal 
zijn geschied, van 't gansche beloop der geleverde slaven te sullen betalen 
2 percent provisie in handen van d'heer ...... 1) of zijn ordre. 

Ten vijfden, de armateurs zullen aan de Franse eylanden moeten vrij 
zijn van aIle koninglijke of eenige andere regten, tzij van tailles, tol, vat- of 
lastgelden of onder wat benaming eenige andere lasten zoude mogen 
begreepen zijn, en dat zowel voor hun schip als voor de aan te brenge slaven 
en slavinnen, zo groot als kleen. En indien eenige regten of costumen mogten 
worden gevordert, belooven de aanbesteeders te zullen ordre stellen dat 

1) Niet ingevuld. 
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door hun factoors zal worden betaald en dus schip en slaven geheel te 
bevrijden. Ditselve sal ook plaats hebben ingevalle er eenige onvemegotieerde 
cargazoenen in tschip gebleven waren; die zullen mede van aIle in- en 
uitgaande regten bevrijd worde, aangesien deselve in tschip blijven en naa 
hier moeten teruggebragt worden. 

Ten 6, sodra het schip in de bepaalde haven zal zijn gearriveert zuIlen 
de factoors ten eerste moeten ordre steIlen dat de slaven en slavinnen aan 
land gebragt worden en het geheele armazoen in den tijd van 8 agtereen
volgende dagen uit het schip zij, blijvende anders voor rekening en risico 
van de aanbesteeders, gelijk mede verstaan wort dat de slaven en slavinnen 
zijn . voor rekening en risico van de aanbesteeders, zodra deselve buy ten 
het Compagniesschip zijn. En sullen ook aIle de onkosten, die op het afhalen 
der slaven en slavinnen vaIlen, door de heeren aanbesteders of derselver 
factoors moeten gedragen worden. 

Ten 7, indien men eenige aangebragte slaven, slavinnen of kinders 
voor den vollen en bedongen prijs, tzij onder de naam van macroen of 
andere siekte of ongemak niet wilde accepteeren, zal het aan den captein 
of commandeerenden officier van tschip moeten vrijstaan om aile soodanige 
slaven of slavinnen en kinderen tzij publicq, tzij uyt de hand te mogen ver
koopen voor rekening en ten profijte van zijn meesters. 

Ten 8-, de armateurs, thans een schip in equipagie hebbende, zouwde daar
mede in de tijd van circa 2 maanden gereed konnen zijn om te vertrecken, 
weer en wind dienende, en binnen ontrent 6 maanden of eerder zullen deselve 
nog een schip konnen laten volgen. 

(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie, Inv. nr 118). 

13. Opgave van medicijnen, mede te nemen in een slavenschip. 
(Einde 18 - eeuw) 1). 

Meedicine voor de slaveschepen, zo voor de equipage als voor de slaven. 
1 decoctum ketel. 
2 pannetjes. 
1 kelder 15 stoop brandewijn. Dese staat op de victualielijst. 
1 kelder 9 stoop wijn-tint. 
1 dito 9 stoop jopenbier. 
150 stoop of 2 tiersjes azijn, op de victualielijst. 
1 half aam genever op lepelblad ~ Somtijds vragen de meesters de genever 
1 dito aam genever op wijnruit suyver en de ingredienten appart, dat seer 
1 dito aam genever op knoflook veel in de prijs kan verschillen, alzo de lepel

blad, wijnruit en knoflook, op de genever 
gedaan, tesaam maar 11 sch. kosten; en de 
meesters, de ingredienten appart nemende, 
vragen dan somtijds weI 3 stoop geest van 
lepelblad, die kost f. 6 de stoop. 

1) 23 September 1777 besloten directeuren "de instructie voor de capiteynen, 
op onse scheepen vaarende, in het vervolg te amplieeren met een articul, dat een 
doctor met de ondermeester verpligt sal zijn aIle morgen de slaven in den mond 
en oogen te sien of deselve niets manqueeren, en dat de capiteynen verpligt sullen 
sijn alles aan den doctor te geven dat deselve sustineeren voor de slaven benoodigt 
te hebben" (Notulen 1774-1791 (Inv. nr 22) f. 151). 

ECON.-HIST. jAARBOEK XXVIII IO 
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SO meesters lakens. 
32 lib. siroop l andere hebben: 10 a 20 lib. siroop. 
10 lib. salpeter 8 lib. salpeter. 
8 lib. wierook 5 lib. wierook. 

14 lib. tamerind 8 lib. tamerind. 
8 lib. geneverbezien 2 lib. laurierbezien. 

Nota: als er limoensap aan de Commerciekamer is, dan 2 half aamen 
te geven aan de scheepen, die op Angola varen. Die op Guine varen konnen 
het op de Kust koopen. 

(Rijksarchief in Zeeland. Archief Commercie Compagnie, Inv. nr 118). 

IV. OVERZICHT VAN DE lNKOOPS- EN VERKOOPSPRIJZEN DER ARMAZOENEN, 

1741/42-1791/93 

Schepen en jaar Inkoop slaven Verkoop slaven 

Het Raadhuis van 
Middelburg 1741/42 272 f. 28350 231 f. 46105 

1742/43 252 f. 23655-18 226 f. 50644-7 
De Grenadier 1741/42 236 f. 21738-17-4 207 f. 44690 

1743/44 304 f. 26276-8 278 f . 76322-17-8 
1745/47 376 f. 21473-1 320 f. 60554-18 
1748/50 352 f. 36270-17-8 196 f. 31995 
1751/52 289 f. 24415 273 f. 68992-12 

De Afrikaansche 
Galey 1742/43 330 f. 20471 244 f. 60767 

Groot Prooyen 1742/43 225 f. 23074-19-8 196 f. 51716 
1743/45 338 f. 25877-14 271 f. 50285 
1747/49 328 f. 20694-7-1 261 f . 54488 

Prins Willem V 1751/53 261 f. 24837-9 246 f. 79097-6 
1753/54 233 f. 25726-19-7 225 f. 68497-10 
1755/56 348 f. 42495-18-9 340 p.l) 37742-1-1 
1757/58 465 f. 38177-11-8 463 f. 90253-12-8 
1759/60 478 f. 47467-10 474 f. 92497-10 
1761/62 302 f. 43187-12 299 2) p.1) 45010-7 
1762/64 312 f. 41927-18-5 275 f. 80065-8-4 
1764/66 238 f. 42024-13 220 f. 85270-4 
1767/68 340 f. 47118-10 333 f. 93292-10 
1769/70 377 f. 45752-19-8 288 f. 89100 
1771/73 313 f. 52755-8-8 309 p.l) 50410-4-4 

Middelburgs Wel-
varen 1752/54 270 f. 25328-14 217 f. 71406 

1756/58 300 f. 30027-5 255 f. 65377 
1758/60 428 £ 3) 5352-8-4 418 p.l) 46829 
1761/62 455 £ 3) 5813-12-9 252 p.l) 37928 

Philadelphia 1752/54 230 f. 24270-17 215 f. 68388-5 
1754/55 261 f. 27821-6 243 f. 66108-13-8 
1756/57 308 f. 29479-18 286 f. 81853 
1758/59 337 f. 31742-9-8 260 f. 52400-16 

1) Peso = c. f. 2. 
2) Gestorven 12, doch "bij 9 voor den heer fiskaal". 
3) Pond Vlaams = f. 6. 
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Schepen en jaar 

1760/61 
1762/63 
1763/65 

De Mercurius 1753/55 
De Vrouw Johanna 

Cores 1756/57 
1758/59 
1762/63 
1763/65 
1766/68 
1769/70 
1771/72 

De Vliegende 
Faam 1756/58 

1770/71 
1772/74 

De Drie Gezusters 1757/59 
De Eenigheid 1761/63 

1763/65 
1766/67 

De Nieuwe Hoop 1762/64 

1764/66 
1766/68 
1768/69 
1770/71 
1772/74 

1775/77 
1779/80 
1783/85 

Haast U Lang-
zaam 1764/66 

1766/68 
1769/70 
1771/72 
1772/74 
1775/76 

1777/78 
De Geertruyda en 

Christina 1767/69 
1769/71 
1771/73 
1774/76 

1) Peso = c. f. 2. 
2) Pond Vlaams = f. 6. 
3) Verkocht in Suriname. 
') Verkocht in Curacao. 
6) Verkocht in Sint-Eustatius. 

Inkoop slaven 

312 f. 27789-5 
358 f . 32217-4 
324 f . 34590 
231 f . 23527-11 

282 f. 27796-19 
372 f . 27283-4 
303 f . 35000 
271 f . 35415-13-8 
249 f . 38651-13-10 
226 f . 37247-8-12 
212 f . 36779 

281 f. 32082-9 
212 f. 31067-12-8 
168 f . 28518-14-9 
405 f . 29248-12-6 
326 f. 32624-11 
256 £2) 5577-4-1 
311 f. 42692-14 
305 f. 34673-9-8 

351 f. 40990-14 
325 f. 43439-8-4 
262 f. 39287-4 
260 f. 38158 
214 f . 41440-6 

258 f. 45508-19 
298 f . 36733-9-8 
215 f. 37816-8 

297 f. 41455-5-8 
302 f. 45508-10-2 
327 f. 51870-9 
400 f. 58594-1-8 
329 f. 66186-13-8 
262 f. 49501-3-8 

281 f. 36440-9-13 

261 f. 46366-31 
321 f. 53169-15 
289 f . 51089-3-8 
345 f. 64049 

Verkoop slaven 

287 f. 84820-7 
329 p.l) 45128-3-2 
250 p.l) 27301-6-2 
199 f. 45137-3-8 

184 f . 40142-3 
368 f. 57736-5-4 
259 f. 85332-13 
203 f. 64855 
218 f. 78281 
215 f. 87117-16 
148 f. 51275 

182 f. 47480-12 
187 f . 75404 
151 f . 56000 
391 f . 44935-2 
293 f . 99981 
189 f. 59945 
252 f . 70526 
263 f. 20380 3) 

en p.l) 26739 ' ) 
338 p.l) 40811-5 
291 f. 97579-8 
249 f. 113890-1 
237 f . 81300 
177 f. 16860 3) 

en p.l) 22132 6) 
229 f . 85605 
282 f. 50121 
202 f. 11616O-19-8 

255 f. 78556 
283 f. 84684-6 
320 f. 137673-8-8 
388 f. 160604 
313 f . 107376-10 
249 f. 9057-10 3) 

en p.l) 36866-6-26) 
263 f. 92109-10 

231 f. 109142-3 
283 f. 107346-1 
250 p.l) 37735-3-4 
272 f . 83026-17 3) 

en p.l) 2000 6) 
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Schepen en jaar Inkoop slaven Verkoop slaven 

1776/78 304 f . 53350-8-4 293 f. 100188-18 
1783/85 276 f . 36067-3-5 145 f. 60375 

De Zanggodin 1768/70 67 f. 5581-13 45 f. 16750 
1770/72 162 f. 27671-16 153 f. 48406 
1773/75 127 f. 9369-10-12 101 p.1) 13339 

De Welmeenende 1769/70 196 f. 27551-5 194 f. 80000 
1770/72 261 f. 35302-9-4 239 f. 60800 
1773/74 203 f. 29915 193 f. 70355 

De longe Willem 1769/70 118 f. 18248-6-4 116 f. 56145 
1771 189 f . 33413-3-8 183 f. 66700 
1772/73 108 f. 11217-13-3 107 f. 29020 2) 

en p.l) 3376 3) 
1774/76 150 f. 29007-2-4 132 f. 58987-17-8 
1778/79 203 f. 31508-19-8 197 f. 105394-0-7 

Aurora 1771/73 318 f. 56036-18 312 f. 98042-10 
1773/75 319 f. 56322 309 f. 103768 
1776/77 260 f. 40884-3-2 249 f. 36391-1-1 
1779/80 326 f. 41751-2-12 284 f. 86862 

De Vis 1774/76 238 f . 41647-6-11 222 f. 83629-11 
De Zorg 1777/79 246 f. 35745 231 f. 76952-16 
De Vigilantie 1778/79 246 f . 43908 235 f. 77469-10 
Het Vergenoegen 1786/87 386 f. 49183-2-12 364 f. 155334-14 

1788/90 266 f . 46045-8-8 207 f. 87810 
1793/97 393 f. 60269 349 f. 166275 

De Zeemercuur 1787/90 272 f. 40758-11 98 f. 44816 
1791/94 174 f. 37861-7 168 f. 97760 

De Standvastigheid 1790/92 231 f. 46387-4-1 220 f . 97160 
Brandenburg 1791/93 226 f. 39966-14 202 f. 125967-19 

1) Peso = c. f. 2. 
2) Verkocht in Suriname. 
3) Verkocht in Sint-Eustatius. 
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GESCHIEDENIS VAN HET SINT GEERTRUIDS- OF 
PEPERGASTHUIS TE GRONINGEN 

DOOR DR. P. J. VAN RERWERDEN 

HOOFDSTUK I, DE EERSTE EEUWEN 

In de stad Groningen staan in onze dagen ongeveer dertig gasthuizen. 
Verscheidene van deze bezitten een hoge ouderdom. Het Heilige Geest
of Pelstergasthuis, het oudste van aIle, dateert uit ten minste de B e eeuw, 
hierop voIgt het Sint Geertruids- of Pepergasthuis, dat meer dan 550 jaren 
telt. 

Aan de geschiedenis van geen van deze vele inrichtingen is grote aandacht 
besteed. In de Groningse Volksalmanak werden over sommige van haar 
enkele korte studies gepubliceerd. Ook in historiewerken, zoals de "Ge
schiedkundige beschrijving der stad Groningen" van Diest Lorgion wordt 
het een en ander verteld. Over het Pepergasthuis zag bovendien een klein 
boekje 1) het licht. Dit alles is beknopt, het bevrecligt de belangstelling niet. 

De gasthuizen hadden een functie van belang in het kerkelijke, sociale 
en economische leven van Groningen en hebben dat in zekere zin nog. 
Bronnen over hun verleden ontbreken geenszins. Ret lijkt de moeite waard 
om de geschiedenis van een van die oude stichtingen te beschrijven. Wij 
kozen daartoe het Geertruidsgasthuis. 

Dit architectonisch opmerkelijke en op zijn binnenplaatsen schilder
achtige 2) aan de Peperstraat gelegen bouwwerk bezit vanaf zijn vroegste 
tijd vele archivalia 3). Onder deze bevindt zich het oudste stuk, de stichtings
brief. 

Op dit nagenoeg onbeschadigde, van het stadszegeI nog voorziene 
perkament staat te Iezen, dat op Sint Jacobsdag (25 juli) van het jaar onzes 
Reren 1405 voor Burgemeesters en Raad der stad verschenen de Groningse 
burgers Borneer Solleder en meester Albert zijn zoon. Zij verklaarden, dat 
zij uit vrije wil en "umme salicheijt hore zielen ende hore vrende zielen" 
(vrende d.w.z. bloedverwanten) een huis met hofstede en aIle toebehoren 
hebben gegeven en gaven ten eeuwige dage tot een gasthuis om "ellendighe" 

1) Korte besehrijving van het St. Geertruidsgasthuis (Groningen 1947) gesehre
ven door E. d.w.z. Mr. B. P. Enklaar, voorzitter v.d. voogdij van het gasthuis; 
het boekje is niet in de handel. 

2) D. P. M. Graswinekel, Nederlandse hofjes (Amsterdam 1947) 94 en Kunst
reisboek Nederland II (Amsterdam 1942), 194. Helaas is de buitenrnuur van het 
gasthuis aan de kant van de Peperstraat in de vorige eeuw gepleisterd. 

3) De stiehtingsbrief en de meeste van de oude arehivalia liggen op het Rijks
arehief te Groningen, de andere vindt men op het Gemeente-arehief en in het 
Pepergasthuis. 
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arme pelgrims te herbergen gedurende twee of hoogstens drie nachten, 
tenzij hij, die het huis bestuurde, een langer verblijf zou veroorloven. De 
beide stichters reserveerden voor zich zelf en hun erfgenamen zekere rechten. 
Uit erkentelijkheid - aldus lezen wij verder - voor deze milde gift, schon
ken Burgemeesters en Raad het volgende privilegie: Het gasthuis en allen, 
die het als armen en ten gunste der armen zouden gebruiken, werden voor 
eeuwig vrijgesteld van aIle stadsdiensten als waken, schieten en reizen. 
Maar dit privilegie zou vervalIen, als de stichters of hun erfgenamen het 
huis niet ten behoeve der armen zouden gebruiken. 

Het gasthuis - zo ongeveer vervolgt de stichtingsbrief - is gelegen aan 
de oostkant van de Peperstraat ten noorden van de woning van Heynen 
Stevens. De toenmalige burgemeesters heetten Everd Sicking, Sweder van 
Winde, Radinc Homekinc en Coppiin Jarighes. 

Van vader en zoon SolIeder is helaas weinig meer bekend, dan uit de 
fundatiebrief is af te lezen. Zij zullen, blijkens hun schenking, we1gestelde 
burgers zijn geweest. Phantasie zou wellicht met de naam Solleder (zool
leder?) kunnen speculeren. Zoon Albert voerde de titel meester, beduidde 
dit meester in een yak of schoolmeester of moet men aan magister artium 
denken? In matrikel van universiteiten is zijn naam niet te vinden. WeI 
komt die elders voor; hij is namelijk proost van Humsteriand geweest en 
heeft vanwege de abdij Overwater te Munster tienden in pacht gehad in het 
oostelijk deel van Hunzingo 1). 

Het Pepergasthuis staat nog, hoezeer ook veranderd en vergroot, op 
de plaats waar het in 1405 werd gesticht. Ook in onze eeuw beoogt het 
's mensen welzijn. Dit doel is in de loop der tijden op verschillende manieren 
nagestreefd. De stichters wilden gastvrijheid geven aan "ellendighe" arme 
pelgrims. Ellendigh zal de gewone middeleeuwse betekenis van anderiandig, 
vreemd, hebben gehad. AIleen voor lieden afkomstig van buiten de stad 
Groningen is het Pepergasthuis oorspronkelijk bedoeld geweest. Na enkele 
dagen reisden de pelgrims terug of verder; terug, indien Groningen het eind
punt van hun pelgrimage was geweest. Ditnu is geenszins uitgesloten te achten. 
In de St. Maartenskerk toch werd in die tijd een hoog vereerde relikwie 
bewaard, vol gens overievering een arm van Johannes de Doper. Aan deze 
relikwie werden tekenen en genezingen toegeschreven. Op de 26· maart 
1399 had paus Bonifacius IX een bul uitgevaardigd, waarbij kwijtschelding 
van kerkelijke boete werd gegeven aan allen, die op hoge kerkelijke feest
dagen de openbare vertoning van de arm zouden bijwonen 2). Velen zulIen, 
naar men toch weI mag veronderstellen, aan deze pauselijke oproep gehoor 
hebben gegeven. Aldus kwamen pelgrims naar Groningen. Naar het rnij 
voorkomt, bestaat er nauw verband tussen de pauselijke bul van 1399 en 
het stichten zes jaar later in deze stad van een gasthuis voor pelgrims. 

Als de pelgrims niet, of niet alleen Groningen maar (ook) een ander pelgrims
oord tot reisdoel hadden gekozen, kwam daarvoor misschien het klooster 

1) G. Acker Stratingh, Over Tienden in: Bijdragen tot de Gesch. en Oudh. in
zonderheid van de provo Groningen I (Groningen 1864), 193 vlg. 

2) C. H. van Rhijn, Templa Groningana (Groningen 1910),33 vlg. 
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Aduard in aanmerking. Hilghestede ten zuiden van Groningen, evenals de 
verering van Bonifacius bij Dokkum zijn van latere tijd. Hoe het ook zij, 
het Pepergasthuis is aanvankelijk een passantenhuis voor pelgrims geweest. 

We keren nog voor een ogenblik naar de stichtingsbrief terug, het daarin 
vermelde privilegie gaf vrijstelling van aIle diensten, welke door de stad 
van haar burgers gevorderd konden worden, speciaal de schuttersdiensten. 
De woorden "waken" en "schieten" spreken voor zich zelf. Met "reizen" 
zal zijn bedoeld het uit de stad ten oorlog trekken; dit is in de 15e eeuw 
veelvuldig voorgekomen 1). 

Wanneer precies het gasthuis de heilige Geertruid als schutsvrouwe heeft 
aangenomen is niet bekend. Maar in een verkoopacte uit het jaar 1470 is 
reeds sprake van "de vogeden van sinte gertrude gasthuus". 

Gertrudis van Nijvel (Nivelles), in Waals Brabant leefde van 626-659. 
Zij was abdis van het door haar moeder gestichte klooster te Nijvel. Wegens 
Bijbelkennis en naastenliefde werd ze vermaard. Ze geldt als beschermster 
van pelgrims en reizigers en wordt aangeroepen bij ratten- en muizenplaag. 

Vermoedelijk is het Pepergasthuis weinige jaren na zijn stichting zijn 
doelsteIling gaan verruimen. Naast de verzorging van pelgrims ging het 
zich het lot aantrekken van minder bedeelden in de stad Groningen. Het 
gaf hun onderdak en hielp hen anderszins. Deze verzwaring van taak kon 
worden aanvaard dank zij inkomsten uit grondbezit. Dit lag en ligt nog 
op zeer verschillende plaatsen. Het is interessant om na te speuren hoe het 
is ontstaan en gegroeid. Of de twee stichters, zoals in de vorige eeuw weI 
werd beweerd, Ianderijen aan hun gasthuis hebben geschonken of vermaakt 
is niet meer na te gaan. WeI is het vroegste grondbezit zeer waarschijnlijk 
door schenking verworven. De archivalia over de gasthuisgronden kunnen 
worden aangevuld met mededelingen in de jaren 1828 en 1829 opgetekend 
door de heer J. Auwen jr, destijds boekhouder-voogd van het gasthuis. 
Tendele heeft hij die ontleend aan bronnen, welke thans niet meer beschikbaar 
blijken te zijn. Het vroegste ons bekende gegeven over verkrijging van grond 
is van Auwen afkomstig. Het betreft een schenking van 10 grazen land in 
de grote Harkstede, door een zekere Symon Jans gedaan in het jaar 1463. 
Uit archivalia in het gasthuis bewaard kan men opmaken, dat de stichting 
kort nadien reeds uitgestrekte landerijen bezat in de Heidenschap; deze 
ligt in de hoek tussen Damsterdiep en Slochterdiep. De vroegste schenking, 
waarvan op het Rijksarchief de verzegeling aanwezig is, dateert van 1472. 
Zij omvat ruim 30 grazen in de Heidenschap. De toenmalige voogden, wij 
kennen hen bij name: Gose van Dulk en Johan van Zwolle, kochten ter 
afronding van het bezit aldaar er enkele percelen bij, ook ruilden zij grond 
bij tijd en wijIe. Zo werd in het jaar 1479 een overeenkomst gesloten tussen 
Johan van Munster, pater van het Klerkenhuis van de broederschap des 
Gemenen Levens, en de voogden van het gasthuis. Hierbij ruilden laatst
genoemden grond in de Heidenschap grenzend aan bezit van het gasthuis, 

1) R. K. Driessen, Monumenta Groningana veteris aevi inedita, 2e stuk (Gro
ningen 1824),401. J. A. Feith, Uit Groningens verleden (Groningen 1902) o.a. 221. 
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tegen twee aan deze stichting behorende woningen in de stad Groningen. 
Auwen heeft een belangrijk bericht uit 1482: Toen deed de priester Albert 
Petri een schenking aan het gasthuis, waarbij werd bepaald dat hij "nu en 
dan in 't Gasthuis Capel moest prediken en sermoen doen". Deze kapel, 
de latere Pepergasthuiskerk, bestond derhalve reeds in 1482. Gedurende 
meer dan 100 jaren sedert dien is er weinig over dit gebouw te weten te 
komen, behalve een bepaling in een testament uit 1488 1). De erfiater, voor
heen pastoor in Holwierde, schonk een bedrag voor een altaar in de kapel, 
dat hij zelf had opgericht. Hij vermaakte tevens al zijn zilverwerk aan de 
voogden om een monstrans te laten vervaardigen; ook bedacht hij drie 
priesters, die aan het gasthuis waren verbonden, er klaarblijkelijk woonden 
en er de kerkdiensten en de geestelijke zorg waarnamen. 

Gestadig en goed overwogen hebben de voogden het bezit van het gasthuis 
uitgebreid. Sneller, helaas, stegen de uitgaven, doordat steeds meer behoef
tigen om hulp aanklopten. De gevolgen bleven niet uit. In de tweede helft 
van de 15e eeuw verzeilde de inrichting in financiele moeilijkheden. Hulp 
daagde op van verre; van niemand minder dan van de paus. Hieraan is 
allicht het een en ander vooraf gegaan. Vlak bij Zuidwolde, ten no orden 
van Groningen, lag het kerkdorp Beijum, tegenwoordig een gehucht met 
enkele boerderijen oostelijk van het Boterdiep. Omstreeks het jaar 1475 
konden de inkomsten van de Beijumse kerk de uitgaven niet meer dekken; 
het dorp was gedeeltelijk verwoest en ontvolkt. De 15e eeuw was in het 
algemeen geen voorspoedige tijd voor het platteland. Het verval van Beijum 
betekende de redding van het St. Geertruidsgasthuis. Op initiatief waar
schijnlijk van de voogden dezer stichting kwam het tot onderhandelingen 
tussen hen, de parochie Beijum en de bisschoppen van Utrecht en van 
Munster. De stad Groningen behoorde tot het eerste, Beijum tot het laatste 
bisdom. De bisschoppen traden in contact met paus Sixtus IV. Het overleg 
leidde tot een voor het gasthuis verheugende beslissing, plechtig vastgelegd 
in een giftbrief van de paus d.d. 4 mei 1475. Hij bepaalde hierin, dat de 
kerk van Beijum bij de eerstkomende pastoorsvacature in een kapel zou 
worden omgezet; de Beijumers zouden dan naar de parochie van Zuidwolde 
overgaan. De kapel zou met zijn bezittingen, hoofdzakelijk grond, aan het 
gasthuis komen. De originele pauselijke gift brief, uiteraard in het Latijn 
geschreven, berust op het Rijksarchief te Groningen. 

Nog in ander opzicht spreekt de activiteit van de toenmalige voogden 
een duidelijke taal. Zij traden in schriftelijk contact met David van Bour
gondie, de zo bekende bisschop van Utrecht. De namen van de voogden 
zijn ons bekend. Het waren Dr. Jan Wickering, proost van Humsterland 
en Wolter Schatter, gehuwd met Hille, een nicht van eerstgenoemde. Zij 
waren de enige erfgenamen van Borneer en Albert Solleder. Met een beroep 
op de fundatiebrief verwittigden zij in november 1476 de bisschop, dat 
het de uiterste wil der beide Solleders was geweest, dat aIleen hun erfgenamen 
voogden van het gasthuis zijn zouden. Zij verzochten de kerkvorst om 

1) H. O. Feith, Het Groninger beklemrecht II, (Groningen 1937),495. 
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hen en hun erfgenamen in de voogdij te bevestigen en voorts om aile bezit 
van het gasthuis onder geestelijke bescherming te steilen. De bisschop 
stemde in beide wensen toe en verklaarde bovendien, dat al wat de stichting 
in de toekomst zou verwerven geestelijk goed zou zijn en door geestelijke 
vrijheid zou worden beschermd. Elk, die het zou wagen hierop inbreuk 
te maken, werd met excommunicatie bedreigd. 

Thans verlaten we het hoge gezelschap van paus en bisschop, we keren 
terug naar het eenvoudige gasthuis aan de nauwe Peperstraat in het in 
onze ogen zo rustige middeleeuwse stadje Groningen. Uit een artikel 1) van 
het Stadboek van het jaar 1425 mag men conc1uderen, dat de toenmalige 
twee voogden door de burgemeesters jaarlijks werden benoemd en beedigd. 
Aanvankelijk zijn zij gekozen uit de erfgenamen der stichters. In de 16e 
eeuw werd het aantal voogden van twee op drie gebracht. Sedert 1667 
zijn er vier. Destijds yond de benoeming, meestal een herbenoeming, van 
aile voogden elk jaar op 21 februari plaats. Twee dagen later werden zij 
beedigd en van hun instructie voorzien. 

Wat de verdere middeleeuwse geschiedenis van het gasthuis betreft, moet 
nog een document aan de vergetelheid worden onttrokken. Het omschrijft 
o.m. een verplichting van de voogden, die ook in onze dagen getrouw wordt 
nagekomen: Op de gasthuisrekening staat nog ieder jaar een bedrag voor 
een ton haring, die in het voorjaar moet gezonden worden naar Niekerk in 
het Westerkwartier en dit krachtens een bepaling van een testament uit 
hetjaar 1476. Dit stuk zelfis verdwenen, maar een afschrift ervan uit 1631 
ligt in het gasthuis: Bij laatste wilsbeschikking schonk Menno Feltema 
aan het Pepergasthuis 16 grazen land te Faan, onder voorwaarde, dat 
de voogden ten eeuwigen dage bij het begin van de vasten aande kerk van 
Niekerk een ton haring zouden zenden ter verdeling onder de armen van 
Niekerk, Oldekerk en Faan. Als de voogden in gebreke zouden blijven, 
dan zou het aan de priester en de voogden van genoemde kerk geoorloofd 
zijn om te "wedememen ende antasten acbte grasen landes van de sestyne 
voors." en daaruit de haring te bekostigen. Op verzoek van voomoemde 
Menno heeft de grietman van Langewold "het landeszegel van Langwolt" 
aan dit testament bevestigd. 

Gewoonlijk heeft het gasthuis zich van zijn verplichting tot het zenden 
van de haring gekweten. Somtijds was de voogdij een of enkele jaren nalatig, 
maar dan werd in de volgende jaren de achterstand ingehaald. Tot "weder
nemen ende antasten" is het nimmer gekomen. In de Franse tijd en gedurende 
de tweede wereldoorlog, toen overmacht het leveren van haring uitsloot, 
werd een bedrag aan geld naar Niekerk overgemaakt. Sindsdien is het 
aloude gebruik hersteld. Na afkondiging van de kansel in de Hervormde 
kerk van Niekerk wordt de gasthuisharing weinige dagen later aan de 
gegadigden uitgedeeld. 

Om nog even bij het bezit van het gasthuis in het Westerkwartier te 

1) Liber primus art. IX vgl. A. F. Schuitema Meyer, De kerkgebouwen en andere 
kerkelijke goederen in de stad Groningen (Groningen 1950), 24-25, en R. P. 
Cleveringa, Revisie en beroep te Groningen (Groningen 1949), 343. 
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blijven: in 1481 werd verworven "een huuse, hemynghe en 60 grasen land" 
te Niekerk. In 1495 en 1498 vonden er omvangrijke vergrotingen van gast
huisgrond te Faan plaats, waarover wij meer zuIlen horen wegens de 
rechten die de voogden later aan dit bezit te danken hadden. 

Over de bewoners van het gasthuis is in het voorafgaande, door gebrek 
aan gegevens, slechts weinig verteld. In de 16e eeuw krijgen we enig houvast 
op hen. Het is in het jaar 1529, dat voor het eerst de naam opduikt van een 
begunstigde van het Geertruidsgasthuis, het was een "conventsman en 
provenaer". Deze, Thomas Sibrandi genaamd, droeg zijn bezit aan het 
gasthuis over. Hunnerzijds verplichtten de voogden zich hem jaarlijks als 
lijfrente uit te keren 6 % van het door hem ingebrachte. Ook verkreeg hij 
het recht de door hem in het gasthuis bewoonde kamer zijn leven lang te 
gebruiken. Hij beloofde "bij salichheijt sijner siele ende verluss sijnre prove 
ende lijffrente" geen goed van de stichting te zullen vervreemden en zich 
te zuIlen gedragen overeenkomstig de bepalingen van zijn "provenersbreff". 
Klaarblijkelijk tekenden destijds allen, die in het gasthuis tegen betaling 
toelating kregen, een dergelijke proveniersbrief. Doch behalve het genoemde 
is er nog slechts een zodanig document tot ons gekomen. Dit is uit het jaar 
1541 en betreft een zekere Harmen Schedam. Hij schonk 10 grazen land 
in de Grote Harkstede en werd door de voogden als provenier aangenomen, 
d.w.z. hij kreeg ter beschikking een gasthuiskamer met kost, bier, verwar
ming "ende enen goden wytten kesen teghen den wynter, wes hem van 
noeden ys, gelyck ander proeveners". Ais hij ziek zou worden en verzorging 
zou behoeven "so sullen de voechden hem ene ghode vrouwe offte maghet 
van hoer eghen volek" (namelijk van de gratis in het gasthuis opgenomenen) 
"verordenen, de hem handtrekynghe ende warynghe doen saIl". Zodra 
er een provenierskamer gelijkvloers zou leeg komen, zou hij die mogen 
betrekken "myt een provenersche" (ook een van de gratis of tegen een klein 
bedrag toegelatenen) "de myt hem daeryn woenen saIl", opdat het de 
oude man aan niets zou ontbreken. 

Naarmate een nieuw ingekomen provenier meer eigendommen aan het 
gasthuis overdroeg, kon hij meer rechten bedingen. Harmen Schedam is 
er een voorbeeld van. Hij kon dan ook lO grazen, dit zijn 5 ha. grond, aan 
de voogden aanbieden. Met dat al werd het wei een zeer gevarieerde huis
houding. Hoe groot het procent was van de gasthuisbewoners, die arm 
waren, en niets of weinig voor de stichting meebrachten, is onnaspeurbaar. 

Thomas Sibrandi was zowel conventsman als provenier. Deze namen 
veroorzaken moeilijkheden. Met een conventsman of conventuaal werd 
in het algemeen bedoeld een kloosterling, een bewoner van een convent. 
Te Groningen werden en worden gasthuizen wei conventen genoemd. 
Onder een provenaer of provenier verstond men iemand, aan wie een pro
vende of prove d.w.z. een uitkering in natura of geld werd verleend, of wei 
iemand, die in een inrichting was opgenomen, waaraan proven waren ver
bonden. In de adrninistratie van het Pepergasthuis heeft men beide bena
mingen meer dan eens door elkaar gehaspeld. Gedurende enkele perioden 
in de 17e eeuw werden aIle inwonenden, dus ook personeelsleden en de 
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enkele krankzinnigen, die er werden "verpleegd", conventualen genoemd. 
WeI beschouwd is er in die eeuw behalve overeenkomst toch ook duidelijk 
verschil aantoonbaar tussen de proveniers en de conventualen van het 
Pepergasthuis. Beide groepen genoten onderdak. De proveniers ontvingen, 
op enkele speciale uitdelingen in natura na, alleen geld van het huis en 
zorgden voor hun eigen levensonderhoud; de conventualen kregen de 
maaltijden, of althans de hoofdmaaltijd van het huis, zij nuttigden die aan 
de gemeenschappelijke tafel eerst in de keuken later in een eetzaal. Wellicht 
kan men het aldus het best duidelijk maken: voor de proveniers was de 
inrichting wat men later een hofje zou noemen, voor de conventualen was 
het meer een gasthuis. Aan dit onderscheid tussen beide groepen zullen 
wij ons bij de verdere beschrijving houden. 

In de 16e eeuw vergrootten de voogden geleidelijk het grondbezit; vooral 
in de Heidenschap. Zodoende bezat het gasthuis daar in het begin der 17e eeuw 
alle elf boerenplaatsen. Ook had het in die eeuwen tamelijk veelland buiten 
de Ooster- en Herepoort, gedeeltelijk gelegen "up Groninger essche" bij 
Ooster- en Hereweg, gedeeltelijk in de buurt van de "olden moolenberch" 
tussen Oosterweg en "Middelwege", verder o.a. in het "Harener Holt" 1); 
dit laatste bezit was geruild tegen de "under den klockenslach van Haren" 
gelegen "Olde Buninge kamp". 

Omstreeks het jaar 1600 betreden wij het terrein der in de economische 
geschiedenis van het gewest Groningen zo belangrijke beklemmingen. 
Het eerste stuk daarover bewaard dagtekent van 7 februari 1607. De korte 
inhoud ervan moge hier volgen: De voogden droegen aan Heijne Sijmons 
en zijn vrouw "eirelick ende arffiick" over een huis (voor dien door dezen 
bewoond als huurders van het Pepergasthuis) staande in de Heidenschap 
en weI zo dat deze echtelieden "het voorsz. huis eerdvast, nagelvast so 
groet ende kleen, goedt ende quaet als dat staende is, nu voortann in den 
egendom mogen antasten, gebruckenn, besitten, ende in alles hoer vrije 
wille daermede doen". Heyne van zijn kant stond aan het gasthuis af 10 
grazen land aldaar. Hij en zijn vrouw zouden ditland "hoer beijden leventlanck 
in die huire en gebruick beholden" tegen een pachtsom gelijk aan die van 
de andere aldaar liggende gronden. De 10 grazen "soelen ock under dit 
vorsz. huis nu voortann beklemmet wesen en blijvenn". De huur van de 
grond werd dus aan het huis gebonden. Deze beklemming is zoals veelvuldig 
in Groningerland uit tijdelijke huur van een huis ontstaan. Het huis werd 
eigendom van de meier, het land werd onder dat huis beklemd. 

Dat het gasthuis reeds veer 1607 beklemcontracten heeft afgesloten mag 
men met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid aannemen, want 
ruim twintig jaren later is er, zoals uit de jaarrekening van 1631 is af te 
lezen, reeds een lange reeks van dergelijke overeenkomsten afgesloten. In 
die rekening toch worden ± 50 beklemde percelen genoemd. Her en der 
in de provincie Groningen lagen ze. Alle te samen brachten ze in 1631 met 
de zogenaamde geschenken, welke destijds om de zes jaren een of twee jaar 

1) Tussen Groningen en Haren, vgl. J. A. Feith, Uit Groningens verleden, 5. 
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huur bedroegen, ruim 2000 carolus gulden op. Langzamerhand werd het 
zo, dat meiers elk jaar 1/6 van het geschenk bij de huursom betaalden. 
Ben van de meiers die "op Kolham" behalve hooiland "eenich veen" van 
het gasthuis "gebruckte" moest, behalve pachtpenningen, jaarlijks leveren 
"twee schuite veentorff vrij ant water" . Deze turf werd in het gasthuis 
verstookt. Voor de beklemde meiers van het Pepergasthuis gold in de 
eerste eeuwen, anders dan voor Heijne Simons, gewoonlijk een pachttermijn 
van drie of zes jaren. 

Gezien het feit, dat de huizen, waaronder de gronden beklemd waren, 
eigendom waren van de meiers, werd de duurzaamheid van de grondpacht 
vergroot. Opzegging van die pacht, het zij door het gasthuis het zij door 
de meier, kon immers slechts moeilijkheden met zich meebrengen over 
taxatie en verkoop van het huis en het vinden van een nieuwe meier, genegen 
en in staat om het huis te kopen. Dit zal tot gevolg hebben gehad, dat de 
huur gewoonlijk onveranderd werd verlengd 1). De meeste huurtermijnen 
van de beklemde Pepergasthuislanden zijn blijven bestaan tot het einde 
van de 18e en de eerste helft van de 1ge eeuw. Toen werden de gronden 
successievelijk onder vaste beklemming gebracht. 

Ben aantal van de door beklemde gasthuismeiers bewoonde boeren
plaatsen is in de 17e eeuw in het bezit van heerlijke rechten geweest. Op 
de elf gasthuisplaatsen in de Heidenschap viel een "staant zijlrechterschap 
behoorende onder de schepperie van Tenbuir" (Ten Boer), ,,'t welcke de 
meyers onder hair succescivelijck bedienen". Een schepperij, onder een 
schepper, was een waterschap, een zijleed, waarover een zijlrechter stond, 
was een onderdeel van een waterschap. Op twee gasthuisplaatsen in de 
Kleine Harkstede viel "een zijlrechterschap onder de schepperie van Wolter
sum". Deze rechten werden door Burgemeesters en Raad of door de voogdij 
aan de meiers overgedragen. Het is niet bekend hoeveel die rechten op
brachten. Belangrijker waren die, welke het gasthuis in het eind van de 
17e eeuw had tengevolge van het bezit van Hartsema- of Heertsemaheerd 
te Faan. In de gasthuisrekening van 1692 vindt men hierover het volgende 
opgetekend: "op dese plaets", hij was 62 grazen groot, "valt een Grietenie, 
coomt aIle 60 jaren om, dese Grietenie hebben bedient voor 't Gasthuis de 
H. Heeren Jonkeren G. Aldringa en D. Clant" (van Hanckema), "begin 
genomen hebbende op heemelvaert 1685, coomt ergo weder op 't Gasthuis 
Anno 1745, item een Buir of Zijlrecht, welcke aIle 12 jaren om coomt en 
AO 1679 door Jonker Aldringa voor't Gasthuis gesleten, coomt ergo anna 
1691 en 1703 weder op 't Gasthuis". Uit het rekeningboek van 1685 blijkt, 
dat genoemde heren in dat jaar 225 gulden voor de grietenij betaalden. 
Omstreeks 1700 kreeg het gasthuis er nog enkele rechten bij mnl. op een 
plaats onder Zuidwolde, in Groningen, om de 12 jaar twee jaren achtereen 
een stem voor een schepper, verder een zijlrechterschap, "wegens Beymer 
eedt". Bovendien wordt omstreeks 1660 gedurende weinige jaren in de 

1) Over beklernming is veel geschreven, een goede samenvatting bij L. J. van 
Apeldoom in Winkler Prins, Algem. encyclopaedie 5e druk deel III. 
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rekeningboeken genoemd een plaats in de Grote Harkstede, waaraan om 
de twaalf jaren het redger-schepper-en zijlvesterrecht was verbonden. 

Men mag weI concluderen, dat aIle genoemde rechten tesamen voor het 
gasthuis slechts weinig financieel belang hebben gehad, ze worden dan ook 
ietwat nonchalant in de jaarrekeningen vermeld. 

Geenszins nonchalant evenwel werd het gasthuis door het stadsbestuur 
bejegend; integendeel. Op 20 november van het jaar 1630 stelden B(burge
meesters) en R(raad) een instructie vast voor de voogden der gasthuizen in 
hun stad. Allereerst leest men hierin de eed die de voogden telken jare 
op 23 februari bij B. en R. moesten afleggen: "Gij sweeren, dat gij vlijtige 
ende getrouwe Voogden zullen wesen ende de goederen neerstelyken ende 
vromelyken verwaren ende administreeren, geene goederen buy ten consent 
des Raadts veralinieneeren, ende voorts in die geheele bedieninge van Uw 
Ampt, U reguleeren nae de Instructie U ter handen gestelt". In de instructie 
werd aan de voogden opgedragen, de jaarrekeningen in duplo aan de Raad 
aan te bieden tot onderzoek en sluiting door de Burgemeesters. De voogden 
moesten de inkomsten zo veel mogelijk vermeerderen en de uitgaven ver
minderen. Nabije verwanten van hen mochten geen grond pachten van het 
gasthuis of hieraan leveranties doen. Slechts met consent van B. en R. 
mochten verhuring, beklemming en overdracht van grond plaats vinden. 
Uitvoerige bepalingen betroffen de inkoop en uitdeling van de levens
rniddelen; dit schijnt weI de eerste taak van de heren voogden te zijn geweest. 
Zeker was niet het minst belangrijke artikel uit der voogden instructie, dat, 
waarin was vastgesteld, dat voortaan geen nieuwe proveniers mochten 
worden aangenomen. In de toekomst zouden er derhalve aIleen conventualen 
in het gasthuis zijn. 

Enkele malen was in het bovenstaande sprake van de jaarrekeningen 
van het gasthuis. V oor 1631 maakte elk van de drie voogden of twee ge
zamenlijk een deel van die rekeningen op 1), onder goedkeuring van de 
burgemeesters. Beginnend met 1 januari 1631 was er een boekhouder, de 
eerste heette Jacob Sigers, hij was door de burgemeesters aangewezen. 
Nagenoeg aile rekeningen sedert 1631 zijn bewaard gebleven. Ze zijn een 
rijk vloeiende bron voor de geschiedenis van het gasthuis. Men mag ze 
enigermate als jaarverslagen van het gasthuis beschouwen; ze geven namelijk 
veel meer dan aIleen maar een overzicht van de bezittingen en inkomsten 
en uitgaven. Hun belangrijkheid is des te groter, omdat er in de archivalia 
van de 17e en 18e eeuw weinig gegevens over het gasthuis te vinden zijn 
behalve in de Resolutien van Burgemeesters en Raad, welke hier nadrukkelijk 
vermeld moeten worden. De Resolutien beginnen omstreeks 1600, ze 
vormen een ware hoom des overvloeds voor de geschiedbeoefening van 
stad en gewest. Al lezende krijgt men de indruk, dat ze in het algemeen te 
weinig zijn geraadpleegd. Ook over de gasthuizen geven ze tal van wetens
waardigheden. 

Na het fragmentarisch verhaal der eerste eeuwen kan vanaf het begin 

1) Enkele hiervan liggen op het Gemeente-archief, de oudste is uit 1626. 
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der 17e eeuw dank zij rekeningboeken en Resolutien een, zij het nog verre 
van volledige, meer systematische geschiedschrijving van het gasthuis een 
aanvang nemen. Die geschiedschrijving zal wegens de overheersing van de 
rekeningen vooralsnog een sterk financiele inslag hebben. Pas vanaf de 
tijd, dat er notulen van de voogdenvergaderingen werden gemaakt, zal 
aan het persoonlijke element meer aandacht kunnen worden besteed. 
Brieven zijn er helaas slechts zeer weinige bewaard gebleven. 

Er is aIle reden om de eerste complete rekening, zoals we weten die 
van 1631, nauwkeurig na te gaan, om zodoende ons een beeld te vormen 
van de stand van zaken omstreeks die tijd. Allereerst willen we ons bezig 
houden met de gasthuisbewoners. Tot ons geluk ligt voor in dit rekening
boek een lijst met het volgende opschrift: "Namen dergener soe op dato 
den 21 Feberwarij 1632 in St. Gert Gasthuis in levende sijn en aldaer 
gespisiget". Eerst worden dan bij name genoemd 31 " provenaers". Dan 
voIgt: "Uth ende op die koken gespisiget worden de kockmoeder, de 
dienstmaget, de coster en de smidt". Bij vijf volgende namen staat vermeld 
"indt dulhuis". Tenslotte komen nog 25 namen op de lijst voor met 
bijschrift "conventualen an die tafel". In het geheel dus 65 mensen, van 
wie er vier het personeel vormden; aan het hoofd daarvan stond een vrouw, 
de kockmoeder. 

Nu eerst die dullen, d.w.z. krankzinnigen. Bij resolutie van B. en R. van 
9 juli 1605 was verordineerd, "dat sovenn personen tho wieten vijff dullen 
end twe opseers voor een iaer uyt S. Geertruets kokenn gealimenteert end 
gespijsiget soelen worden end dat die dullen dar en boven met aIle noot
druftt van de voegeden dessolven gasthueses versorgt soelen worden waer
tegenns dat gasthues voer eerst der dullen eigen goedern (so sie enigen 
muchten hebben) sall hebbenn end genieten en daer en boven over desen 
iaere ontfangen van d'armhuissitten voegeden (Armhuiszittend convent in 
de Akerkstraat) 100 embd gJ. van de diaconen der armen (de Geref. ofte
weI Herv. diaconie) 100 embd. gl. van Hilligenn geest (pelstergasthuis) 
60 embd. gl. van St. Anthony gasthuys (aan de Rademarkt) 30 embd. gl. 
van S. Jacob (ook weI genoemd St. Jacob en Annagasthuis of Lekkerbeetjes
gasthuis in de Visserstraat) 10 embd. gl. makende tho samen 300 embd gl" . . . 
Ziehier een staaltje van stadhuistaal uit de 17e eeuw. 

Wat in 1605 voor een jaar werd vastgesteld bleef ook gedurende geruime 
tijd daama bestaan. Later werd in het Pepergasthuis aan ren of twee 
proveniers de bewaking der krankzinnigen opgedragen. Hoe deze ongeluk
kigen in hun verblijf vertoefden, valt weI enigermate af te leiden uit enkele 
posten voor stro op de rekeningen met bijschrift "tot stroiinge voor die 
gecke menschen". 

Thans richten we onze blik opnieuw op het rijke grondbezit, d.w.z. de 
materieIe grondslag van het gasthuis. In de rekening van 1631 vindt men 
in de eerste plaats vermeld de landerijen zonder behuizingen, de zogen. 
vrije landen. De huurtermijnen hiervan waren gewoonlijk 6 jaar. De meeste 
van deze landerijen lagen in de omgeving van de stad. Gezamenlijk maten ze 
ruim 150 grazen of ± 75 H.A. Ze brachten jaarlijks op bijna 1200 carolus 
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gulden. Ben veel uitgestrekter bezit vormden de onder huizen beklemde 
gronden, nml. ± 850 H.A. De plaatsen, waar deze gronden lagen, en de 
inkomsten, die het gasthuis er uit had, kwamen reeds ter sprake. 

Zoals uit het bovenstaande blijkt werden 2 grazen gelijkgesteld met 1 H.A. 
De grootte der grazen liep in de meeste dorpen onderling weI wat uiteen. 
Om enkele te noemen in streken, waar ons gasthuis grond bezat: In Ten 
Boer was een gras ± 47.5 Are, in Garmerwolde ± 45.25, in Faan, Niekerk, 
Oldehove en Zuidhorn ± 47 Are, in Noordhorn echter 48.25. Bij boven
staande globale berekening van aIle gasthuisgronden werd, zoals gezegd, 
een gras op ± t H.A. gesteld; met eenjuk, gewoonlijk iets meer dan t H.A., 
gescbiedde hetzelfde. 240-300 vierkante roeden werden ook voor ± t H.A. 
genomen, een deymat of deimt, meesta1270-300 vierkante roeden, eveneens. 

Behalve het reeds vermelde grondbezit had het gasthuis vlak buiten 
Ooster- en Herepoort tuingronden in eigendom. In kleine percelen verhuurd 
brachten ze ruim 400 gulden per jaar op. Tenslotte had het gasthuis nog 
bezit in het "Lant van Drente". Dit was niet beklemd. De pachtopbrengsten 
bier zijn vermeldenswaard. De meier te Zeien moest jaarlijks opbrengen 
40 mudden rogge "vrij an die poort". Van de twee meiers te Langelo moest 
de een 22, de ander 13 mudden rogge leveren. Die te Zuidwolde - weI 
te verstaan Zuidwolde in Drente - 18 mudden rogge" van aIle swarichheden 
frij int gasthuus". De meier te Gieten huurde de grond voor 6 "schute 
veentorff, die in het gasthuus tot brouwen ende backen werd gebrucket". 
De meier te Steenbergen "onder den klockenslach van Roon" (Roden) was 
nog aan een oud contract gebonden; hij moest namelijk leveren "die darde 
garve vant gewas" , d.w.z. 1/3 van de oogst. De rekeningboeken maken 
het niet mogelijk de uitgestrektheid van de gasthuisgronden in Drente 
vast te stellen, maar het geheel was uiteraard veel kleiner dan dat in de 
provincie Groningen. 

Ook ander onroerend eigendom behoorde aan het gasthuis. In de stad 
bezat het tal van huizen, kamers, stallen en kelders, waaruit het een 500 
gulden huur trok. Ben oude toren achter het gasthuis staande, vroeger 
verhuurd voor 9 gulden 'sjaars, was aan het stadsbestuur overgegaan, dat 
er een "pulver oft ammonitiehuis" van had gemaakt. Een 75 gulden kreeg 
het gasthuis als renten en pachten uit een aantal huizen en kamers. Deze 
renten vormden de opbrengsten van een soort van hypotheken, die men 
tot diep in de rniddeleeuwen aantreft. De meeste van deze "hypotheken" 
zijn in de loop der eeuwen afgelost, maar somrnige zijn gebleven en leveren 
het gasthuis thans nog - overigens minimale - inkomsten. 

Hoger waren destijds de baten van leningen aan particulieren, ze brachten 
in 1631 ruim 60 gulden op. De rentevoet was 6-7 %. Eveneens had het 
gasthuis leningen uitstaan bij de stad en de provincie. Berstgenoemde 
betaalde in 1631 aan rente 475 gulden, de provincie 130 gulden. 

Vit de rekening van 1631 vaIlen ook geheel andere zaken af te lezen. 
Zeer interessant is, dat het gasthuis van een passantenhuis voor pelgrims 
was geworden tot een toevluchtsoord voor behoeftigen, ja tot een enigszins 
modern aandoende inrichting voor menslievend hulpbetoon en dat reeds 
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in het begin van de 17e eeuw. Enkele voorbeelden mogen dit aantonen: 
Behalve krankzinnigen, over hen werd gesproken, huisvestte de inrichting 
pro deo enkele verstandelijk onvolwaardigen of het besteedde hen uit op 
haar kosten. Een blind geworden provenier kon niet meer in eigen levens
onderhoud voorzien, het gasthuis nam deze taak over. Minvermogenden, 
her en der in de stad wonend, kregen op ordonnantie van B. en R . uitkeringen 
van het gasthuis. Aan het "stomme kint" van de "poortier van de Krane
poorte" werd jaarlijks 58 gulden betaald. De weduwe van de poortier van 
de Ebbingepoort ontving een weekgeld, een soort weduwenpensioen dus. 
Ten behoeve van twee kinderen van onvermogenden, die "an die steen" 
moesten worden gesneden, werd een toelage verstrekt. Een gezin, in 
financiele nood verzeild, ontving een bijdrage te besteden voor de kinderen. 
Een oude vrouw " in haer leste" werd vanwege het gasthuis met wijn ge
laafd. Het gasthuis bestreek goeddoende een ruim terrein van armen- en 
in het bijzonder van kinderzorg. 

Ook bij de opname van conventualen in het gasthuis betoonden de voog
den zich onbekrompen. De nieuwkomers betaalden, alleen als het hun 
convenieerde, een bedrag ineens als inkoopsom, terwijl hun bezit, 
gewoonlijk van weinig waarde, aan het huis overging. Menig conventuaal 
echter heeft bij zijn komst weinig of niets betaald en ingebracht. 

Bij het lezen der archivalia krijgt men de indruk, dat zowel conventualen 
als proveniers een goede verzorging genoten. Speciaal het eten is van oudsher 
goed geweest. Het gasthuis had een slagerij en brouwerij, terwijl het be
nodigde brood in eigen bakkerij werd bereid. Behalve vlees kwam er verse 
en gedroogde zeevis op tafel, in de vastentijd haring. Met Pasen ontving 
elke conventuaal en elke provenier drie pond van "weite" gebakken brood 
en een half "styge" 1) eieren. "Naer older gewoente" werden op Pinksteren, 
st. Maarten, midwinter en "neyejaersavent" puffen, oftewel witte broodjes, 
uitgedeeld. Overigens at men hoofdzakelijk rogge- en gerstebrood. Op de 
rekeningen staan, naast vele posten voor witte en goedkopere zogen. rode 
boter, talrijke uitgaven "soo op die karffstock was ontvangen" voor melk 
en suipen d.w.z. kamemelksepap, blijkbaar sedert eeuwen een graag ge
nuttigde spijs in Groningen. Kool, wortels, erwten en bonen waren weI de 
meest gebruikte groenten. In het menu kwam gedurende vele generaties 
slechts weinig verandering. Aliengs werd het wat meer gevarieerd. In de 
17e eeuw werd op Sint Maartensdag een echt feestmaal aangericht en werden 
de gasthuisbewoners op gans getracteerd. Ook in het Mepschengasthuis 
en in het Armhuiszittendconvent is de Sint Maartensgans een traditie 
geweest. 

Het drinkwater bezorgde meer moeite dan men zou denken. Herhaaldelijk 
werd het " solt offte brack" en moest goed water met een schuit worden 
aangevoerd. De meest gedronken drank was het zelf gebrouwen bier. Van 
de eigen slacht kregen de gasthuisbewoners elk, behalve de dagelijkse 
ruime vleesportie enkele ponden vet evenals eeo hoeveelheid smeer, waarmee 

1) Een stige of styge is een twintigtal. 
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ze blijkbaar door erin biezen te branden hun woonverblijven verlichtten 1). 
Ook werden daartoe kaarsen uitgedeeld, gemaakt van de ongel van de 
slacht. Omstreeks t-! van aIle uitgaven van het Pepergasthuis betrof de 
levensmiddelen. 

Extra kosten bracht de afvoer van vuilnis, die, alsof het zo behoorde, 
door onvriendelijke buren op het terrein van het gasthuis werd gedeponeerd. 

De post salarissen op de gasthuisrekening was niet hoog. Het inwonend 
personeel kreeg, althans in 1631, zijn loon nog gedeeltelijk in linnen en 
schoenen uitgekeerd. De in 1626 aangestelde voorlezer-voorzanger in de 
gasthuiskerk had een jaarsalaris van 45 later 50, de organist van 25 carolus 
gulden; dit was weI een zeer schrale beloning, doch hij speelde ook maar 
op een eenvoudig positief, een orgeJtje zonder pedaal en met enkel labiaal 
registers. Aan het pauselijk besluit van 1475 herinnerde de betaling van 9 
daalders aan de predikant van Zuidwolde "voor zijn bedieninge wegen 
Beyum". 

Inkomsten trok het gasthuis uit grafrechten in de gasthuiskerk; vele 
graven werden er door de koster, die dus tevens doodgraver was, gedolven. 
Later yond ook op een bij de gasthuiskerk aangeIegd kerkhof begraving 
plaats. 

Over de gebouwen van het gasthuis en het gebruik ervan kan gedurende 
de eerste eeuwen van zijn bestaan, wegens spaarzame gegevens, slechts 
weinig worden meegedeeld. Het onderhoud van de kapel werd door de 
voogdij bekostigd. Dr. Schuitema Meyer 2) gaf een aantekening uit het 
jaar 1593. Hieruit kan men opmaken, dat in die dagen Franciscaner brooders 
de "geestlicken denst" in het gasthuis verrichtten. De voogden zouden 
hun gedurende twee jaren de daarvoor verschuldigde betaling van 18 Emder 
guldens niet hebben gedaan. Zij verontschuldigden zich, aangezien zij ettelijke 
honderden guldens tot onderhoud van de armen hadden voorgeschoten. 
Vroeger hadden priesters, als proveniers in het huis opgenomen, gratis de 
diensten waargenomen, dat zou nog mogeIijk zijn. B. en R. bemoeiden 
zich met de affaire en troffen een accoord: de voogdij zou de broeders 20 
Emder guldens betalen, maar voortaan wederom priesters de diensten 
laten doen. 

Voorheen had er ook een kapel gestaan in de voor het gasthuis zo belang
rijke streek, de Heidenschap. Onze kennis hierover beperkt zich tot een 
mededeling in de Rechterlijke archieven: Op 3 februari 1589 gaf de Hoofd
mannenkamer aan de voogden op hun verzoek verlof de afbraak van dit 
gebouwtje ten profijte van de armen te verkopen, mits zij ter plaatse een 
kruis ter gedachtenis zouden oprichten. 

Ook na het zegevieren van het Protestantisme in 1594 in de stad Groningen 
bleven B. en R. zich met de godsdienstoefening in de Pepergasthuiskerk 
bezighouden. In 1612 droegen ze aan de predikanten op om beurten in de 
Martinikerk, de Aakerk en de gasthuiskerken (um!. die van Peister- en 

1) C. Bruining, Aanteekeningen uit de geschiedenis van het Heilige Geestgast
huis; Groningsche Volksalmanak 1912 (Groningen 1911), 4. 

2) A.w.22. 
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Pepergasthuis) te preken. Roever de bezorgdheid van het stadsbestuur zich 
uitstrekte spreekt duidelijk uit het vermaan aan de predikanten om geen 
lange preken te houden en geen vreemde woorden te gebruiken. 

Om naar de gebouwen terug te keren: In het jaar 1631 moet een aanmer
kelijke verandering in de Pepergasthuiskerk zijn aangebracht. Uit de rekening 
toch blijkt dat er ruim 2000 plavuizen werden gelegd, dat de preekstoel 
werd verplaatst en een gestoeite werd getimmerd. Tevens bouwde Mr. 
Antoni Verbeeck een nieuw orgel, prijs 800 gulden! Verbeeck oogstte de 
dank der voogden, zij schonken hem het positief en vereerden zijn vrouw 
gracieuslijk met een rozenobeI 1). De kerkzang genoot voortaan een wel
luidender begeleiding en de organist meer dan verdubbeling van zijn salaris. 

Ret gasthuis is, enkele rekeningposten wijzen er op, in 1635 verbouwd. 
Men had er een 14000 bakstenen voor no dig. Waarvoor ze precies hebben ge
diend"( Ook deze stenen spreken niet. WeI is er een tekening bewaard van 
Pepergasthuis en kerk, gezien vanuit de Peperstraat, gemaakt onmiddellijk 
na die verbouwing, namelijk in 1636. De huidige gevels zijn er grotendeels 
op terug te vinden. Ret huis met stal, dat op de tekening ten noorden van 
de kerk te zien is, behoorde reeds aan het gasthuis maar werd verhuurd, 
wat thans met de benedenetage - een winkel - nog het geval is. De kerk 
is tegenwoordig minder hoog dan in 1636, ook zijn de ramen lager in de 
muren geplaatst, het toenmalige torentje stond verder oostwaarts op het 
kerkdak dan het huidige, ten zuiden van de kerk - we kijken nog steeds 
vanuit de Peperstraat - volgde evenals thans het gasthuis zelf. De hoofd
ingang was eenvoudig gehouden ; hierdoor betrad men, evenals in onze 
eeuw, een door gebouwen ingesloten ruimte. Deze was kleiner dan thans; 
dan volgden aan de Peperstraat twee huizen met topgevels. Verder ging 
het gasthuis toen niet. Ret werd door enkele particuliere woningen ge
scheiden van de Kleine Peperstraat. Roe de indeling van de gasthuisge
bouwen was, is niet te zeggen, evenmin of de tekening, misschien van 
de hand van Stellingwerf 2) , op betrouwbaarheid kan bogen. Ze verschilt 
in enkele onderdelen van de afbeelding op de plattegrond van Raubois 
uit het jaar 1643. Daar is duidelijk te zien dat de binnenplaats, evenals 
lang nadien, aIs bleekveld in gebruik was. 

Nog eenmaal moeten we onze aandacht richten op de rekening van 1631. 
Financiilel was het geen slecht jaar voor het gasthuis. De ontvangsten waren 
bijna 9000 de uitgaven ruim 5930 gulden. Van het batig saldo moet echter 
worden afgetrokken 1370 gulden, zijnde het voordelig slot van hetjaar 1630. 

De voogdij was rekenplichtig aan het stadsbestuur. Wanneer en hoe 
deze plicht is ontstaan, daarover tasten wij in het duister, evenzeer als over 
de oorsprong van de benoeming van de voogden door B. en R .. 

De heren burgemeesters zagen de rekeningen na op het stadhuis. Zij 
oefenden een minutieuze controle uit, maakten tal van aanmerkingen in 
margine en gaven voorschriften t.a.v. beheer en bestuur. Bijvoorbeeld 

1) Een Gouden Engels muntstuk met de afbeelding van een roos. 
2) Ze is dan uit latere tijd. 
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schreven ze bij de post van 9 daalders voor de predikant van Zuidwolde: 
"die rendant (boekhouder) sall dit gelt hyrnamaals inholden ende onbetalet 
laten". Zo kwam een einde aan deze toelage, die trouwens ook niet op 
grond van de pauselijke beschikking van 1475 kon worden gevorderd; 
maar desniettemin een stukje traditie verdween. 

In de loop van de 17e eeuw nam de bemoeimg van de stadsbestuurders 
met de gasthuiszaken zeer toe. B. en R. bejegenden verschillende gasthuizen 
waarover zij de zeggenschap steeds meer aan zich trokken alsof ze stads
eigendom waren. Zij spraken van de "publycque gasthuysen" en gingen 
er aan het eind dier eeuw van uit, dat de gasthuizen gesticht waren "tot 
onderhoudt van oude Burgeren en ingeseetenen deser stadt, die geen rniddelen 
en hebben". Dit is althans wat het Pepergasthuis betreft ten enenmale onjuist, 
de fundatiebrief laat daaraan geen twijfel over; juist voor van buiten de 
stad komenden is het gesticht. Evenmin was of is het eigendom van de 
stad, het moet als een afzonderlijke stichting worden beschouwd. Dat de 
schenking door de Solleders in 1405 ten overstaan van B. en R. geschiedde, 
was de gewone gang van zaken en had geen juridische gevolgen ten gunste 
van de overheid der stad. Aan de andere kant is het begrijpelijk, dat aan 
de voogden wegens bestemming en bezittingen van het gasthuis geen on
beperkte vrijheid van handelen werd gelaten. Toezicht door de overheid 
was om meer dan een reden noodzakelijk althans wenselijk 1). Doch aan 
dit toezicht gaf die overheid lang geleden weI een zeer ruime omvang. Op 
die bemoeilngen willen we hier nader ingaan om straks tot een slotconclusie 
te komen. Formeel wijzigden B. en R . het toezicht door het van de burge
meesters, die zich de opperste opzichters noemden, over te dragen aan 
een viertal gecomrnitteerden uit de Raad onder voorzitterschap van een 
der burgemeesters. EIke gasthuisvoogdij kreeg een dergelijke comrnissie 
boven zich gesteld, die voor en na de voogden op de vingers tikte; vaak 
niet zonder goede reden overigens. 

In de 17e eeuw werd aan de voogden verboden van de in het gasthuis 
komende conventualen "tractement" d. w.z. tractatie "offte bier" te vorderen. 
Eigenaardig doet het aan, dat de Raadsgecomrnitteerden zich zelf bij het 
nazien van de rekening met een daalder door het gasthuis lieten belonen. 
Na verloop van tijd werd ook aan de voogdij wat toegestaan, ze mocht 
een klein bedrag "voor noodtwendige verteeringe" in rekening brengen. 
Speciaal gold het toezicht der gecomrnitteerden uiteraard de beheerder 
der gelden, de boekhouder. Hij werd door een reeks van voorschriften 
van hoger hand gebonden. Zo nodig nam het stadsbestuur hem echter ook 
in bescherming. Toen conventualen op een keer lasterpraatjes over hem 
uitstrooiden werd hen allen namens B. en R. "serieuselijk ingesegt om sigh 
in 't toekoomende van aIle quaadspreken en labbergen te onthouden" op 
straffe van "anstonts uyt 't Gasthuys uytgesettet te worden". 

Ook met het aannemen van conventualen gingen B. en R. zich instantelijk 

1) Vgl. D. G. Rengers Hora Siccama, De geestelijke en kerkelijke goederen onder 
bet canonieke, bet Gereformeerde en bet neutrale recht, (Utrecht 1905), 128. 
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bemoeien en niet zonder reden. De diakonie toch beklaagde zich, dat de 
voogden van verschillende gasthuizen de voorkeur gaven aan lieden, die 
een hoge inkoopsom betaalden en dat dientengevolge oude, arme burgers 
geen kans kregen om opgenomen te worden; noodgedwongen vervielen 
dezen dan ten laste van de diakonie. Op 30 augustus 1677 decreteerden 
B. en R. derhaIve, dat oude en arme burgers van de "waare Gereformeerde 
religie v66r aIle andere, die zich met geit incopen, sullen geplaetset ende 
aengenomen worden". Zeven jaar later bleek het no dig hieraan toe te 
voegen, "dat voortaen niemandt... sal mogen angenomen worden, als 
met voorgaende kennisse en bewiUinge der Heeren Raedts Gecommitteer
den". Ais er zich bij een vacature evenwel geen candida at van "de waare 
religie" voordeed, stonden B. en R. weI toe iemand van een andere gezindte 
toe te laten. In 1701 werd op order van burgemeester Drewes, kosteloos 
nog weI, een Roomse vrouw als conventualin opgenomen; voorwaar een 
verheugend blijk van verdraagzaamheid. 

Hoezeer het B. en R. ernst was met hun besluiten trad duidelijk aan 
het licht, toen zij eens de voogden van het St. Geertruidsgasthuis ter ver
antwoording riepen over het opnemen van een conventualin "buiten kennisse 
der Heeren Gecommitteerden" en hen dwongen deze vrouw onder terug
betaling van de inkoopsom "wederom te doen opstaan" ten gunste van een 
armlastig echtpaar. Het had de voogden niet gebaat, dat zij ter verdediging 
hadden aangevoerd de "slechte" financieIe toestand van het gasthuis, 
waarvan de uitgaven, naar hun zeggen, de ontvangsten jaarlijks met 2000 
caroIusgulden te boven gingen en dat zij derhalve "tot soulaas van het 
convent" conventualen zochten, die "iets toe te brengen hadden". Trouwens 
die financien vielen best mee; in enkele jaren omstreeks die tijd liep het 
overschot weI wat terug, maar geen enkele van de toenmalige rekeningen 
is met verlies gesloten. WeI waren er steeds wanbetalers onder de debiteuren 
van het gasthuis, maar het achterstallige geld - meestal geen grote bedragen 
- kwam steeds binnen, al duurde dat soms wat lang. 

Reeds in het jaar 1657 was aan de voogden opgedragen geregeld de 
namen van hen of haar op te geven, die toelagen van het gasthuis ontvingen. 
In 1693 voegden B. en R. hieraan een harde bepaling toe voor de betrokken 
behoeftigen. Het was een tijd van armoede, vele weduwen in de stad zagen 
zich genoodzaakt wekelijks bijdragen aan de gasthuizen te vragen. T.a.v. 
deze vrouwen nu werd door B. en R. dezelfde maatregel getroffen als gold 
voor hen, die in de gasthuizen werden opgenomen of door de diakonie 
werden geholpen; zij zouden voortaan al haar bezit aan het gasthuis, dat 
haar hielp, moeten vererven. Zelfs bepaaiden B. en R. nog, dat de gehele 
nalatenschap van de conventualen - zonder betaling van hun schulden -
aan het gasthuis zou vervallen. Slechts de voogden mochten zich met de 
boedel van hun overleden conventuaal bemoeien. 

B. en R. ,wij schreven het reeds, beheerden het bezit van de gasthuizen 
als stadsbezit. Ze waren van mening, dat op dat bezit aanspraak mocht 
worden gemaakt, indien het een stedelijk belang gold. Zo moesten aIle 
gasthuizen bijdragen in de kosten van het spinhuis. In 1621, toen het 
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stadsbestuur veel geld moest ten koste leggen aan de fortificatHSn en het 
voor de zekerheid der stad en tot dienst der burgers nodig was enige rosmolens 
te bouwen, bepaalden B. en R. dat Peister- en Pepergasthuis elk twee en de 
andere gasthuizen elk ren van die molens voor hun rekening zouden nemen. 
B. en R. beschouwden de bezittingen van de gasthuizen ais een gemeenschap
pelijk bezit. Kwam een dier gasthuizen in nood dan moesten de andere 
bijspringen. In het begin der 18e eeuw heeft het Pelstergasthuis jaarlijks 
een subsidie van 150 gulden, het Peper- van 100 gulden en het Aduarder
(in het Munnekeholm) van 50 gulden aan het St. Jacobsgasthuis moeten 
geven. Over de gezamenlijke krankzinnigenzorg hadden wij het reeds; 
ook weten wij, dat het dolhuis sedert 1605 in het Pepergasthuis was onder
gebracht. In het begin van de 17e eeuw diende het Anthoniegasthuis tevens 
als pesthuis, een eeuw later werd het bovendien dolhuis. Nadat in de ver
schillende gasthuizen van stadswege een onderzoek was ingesteld, werd 
namelijk op een open plaats binnen zijn muren "een bequaem dolhuis" 
gebouwd. Ook toen moesten Pelster- en Pepergasthuis in de kosten er van 
bijdragen. Gedurende vele jaren, en weI tot 1844 1), betaalde het Peper
gasthuis daarvoor 50 gulden. Dat er iets begon te dagen, dat op een wat 
menselijker behandeling van de ongelukkigen ging wijzen, spreekt uit het 
feit, dat in de stukken van omstreeks 1700 het woord "krancksinnigen" in 
plaats van dullen in gebruik komt. 

Steeds meer waren intussen B. en R. zich ook in de interne zaken der 
gasthuizen gaan mengen. Sedert ± 1700 was hun goedkeuring vereist 
voor de benoeming van de kokvaders en kokmoeders. De Raadsgecom
mitteerden stelden de etenstijden der gasthuizen in zomer en winter vast; 
zij verboden de conventualen zelf spijzen aan tafel mee te brengen en 
lieten hun niet toe honden of kippen te houden. Nu mag men weI aannemen, 
dat de gemeentebestuurders met deze en dergelijke bepalingen de taak der 
voogden verlichtten en dezen voor het nemen van bij de conventualen 
impopulaire besluiten vrijwaarden, maar aan de andere kant was die 
bemoeizucht lastig en ging die bij tijd en wijle te ver, bijvoorbeeld toen zij 
gingen voorschrijven in welk seizoen koeien geslacht moesten worden en 
wanneer kalfsvlees en schaapsvlees aan de gasthuisbewoners moest worden 
verstrekt en hoe dit vlees moest worden toebereid ..... Als men dit alles 
beschouwt dan kan men de gevolgtrekking maken, dat de voogden zeer 
weinig armslag behielden; ze werden feitelijk gemeenteambtenaren. Kort 
gezegd, B. en R. beheerden het Pepergasthuis als een stedelijk instituut 
van weldadigheid. Zij gingen, zoals wij weten, daarbij uit van een onjuiste 
praemisse; maar hieraan moet terstond worden toegevoegd, dat ze er op 
hebben toegezien, dat het bezit van het gasthuis juist werd beheerd en juist 
werd aangewend, d.w.z. dat het de weldadigheid diende en zo nodig - en 
hier gingen zij te ver - het stedelijk belang. In dit verband moet er op 
gewezen worden hoe de waarnemer van de erfvoogd van het Mepschen 
gasthuis, dat feitelijk buiten zeggenschap van het gemeentebestuur stond, 

1) Protocol I, 345. 
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in de 1ge eeuw door een onjuist en oneerlijk beheer deze stichting aan de 
rand van een bankroet heeft gebracht 1). De eindconclusie mag, duclct 
mij, luiden, dat ondanks bezwaren tegen het uitgangspunt en tegen de 
nu en dan te ver gaande bemoeizucht, het Pepergasthuis aan het stads
bestuur veel goeds te danken heeft gehad. 

Wij zullen nu nagaan wat er verder van de geschiedenis van ons gasthuis 
in de tweede helft der 17e eeuw te achterhalen is. Ook bij dit onderzoek 
vormen de rekeningboeken de voornaamste bron. 

Allereerst de gasthuisbewoners. Zoals wij weten hadden B. en R. in 
1630 vastgesteld dat geen proveniers - er waren er toen omstreeks veer
tig - meer mochten worden aangenomen. Sedert dien waren ze geleidelijk 
uitgestorven. In 1666 verdween de laatste van het toneel. Voortaan viei 
er binnen de gasthuismuren aileen voor conventualen te zorgen. Dit ver
eenvoudigde de huishouding. In de tweede helft der 17e eeuw varieerde 
het aantal conventualen tussen 50 en 70. Inwonend waren voorts de kok
moeder, een dienstmeid en een huisknecht. Verdere diensten verleenden 
een bode, een soort van boodschapjongen en een chirurgijn d.w.z. de scheer
baas die's zaterdags kwam opdagen. Ook had het gasthuis een advocaat; 
in de jaren tachtig werden er liefst twee aangesteld "d'een aen de stad, 
d'ander aen de Hooftmannencamer practiserende". Elk ontving het luttele 
salaris van 5 carolus gulden's jaars, maar zal ook welluttele juridische 
bijstand hebben verstrekt; 't was een erebaan. Zonder consent van B. 
en R. mocht de voogdij niet procederen. Tot het personeel behoorde nog 
een voorlezer, die aanvankelijk in de keuken en in latere tijd in de eet
zaal de hoofdmaaltijd met een "overluid gebed" opende, met dankzegging 
sloot en vervolgens een kapittel uit de Bijbel voorlas. De andere maaltijden 
nuttigden de conventualen evenals voorheen in hun eigen verblijven. 's 
Avonds haalden ze karnemelkse pap uit de keuken. Aan de kerk waren 
verbonden en door de voogden werden betaald de voorzanger, de organist 
en de koster; deze laatste was tevens huisknecht in het gasthuis. Voor de 
aanvang der kerkdiensten luidde hij de torenklok. 

Nieuwe conventualen hebben in deze jaren vaak aanzienlijke inkoop
sommen betaald, meer dan eens 1000 carolusgulden. Soms waren het alles
behalve grijsaards, die als conventualen hun intrede deden; in 1669 was er 
zelfs ren van amper dertig jaar. In het jaar 1692 waren er van de 58 con
ventualen twee Rooms en een Doopsgezind, aIle anderen beleden de Gerefor
meerde religie. 

In zeker opzicht was het gasthuis een bank; het bood namelijk gelegenheid 
tot het beleggen van geld. Velen maakten hiervan gebruik; zij namen 
lijf- of losrenten, de eerste tegen 10-12 %, de laatste tegen 4 %. Evenals 
voorheen verstrekte het gasthuis leningen; in 1692 beliepen die aan de 
stad 25000- en aan de provincie 5000 gulden. Het stadsbestuur verlaagde 
telkens als dit mogelijk was de rente. In 1632 had het die van 6 op 5 % 
gebracht; in 1664 was het 4t % geworden; in 1723 zou die op 4 % gesteld 

1) B. Lonsain, Gron. Volksalmanak 1936, 112. 
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worden. Zo zou het blijven tot 1812. In dat jaar werd de rente getierceerd 
maar in 1814 werd zij, althans gedeeltelijk, weer op 4% gebracht"zonder", 
a1dus merkt Auwen spijtig op, "het achterstallige aan te vuIlen; hebbende 
dit gesticht er fl. 1692- schade bij geleden" . 

Behalve over de conventualen bleef het gasthuis in opdracht van B. en 
R. zijn zorgen uitstrekken over vele behoeftigen buiten zijn muren. Ret 
stadsbestuur heeft een tijdlang een ruim gebruik gemaakt van deze armen
zorg ten koste van het gasthuis. In 1650 kwamen er op de jaarrekening 
55 dergelijke posten voor, een bedrag van 2000 gulden belopende. Sedert 
dien ging dit omlaag. In 1680 was het geen 350 gulden meer. In vroegere 
jaren kwam dit geld veelal aan nooddruftige kinderen ten goede, later in 
het bijzonder aan weduwen. 

Eigenaardig was het, dat het gasthuis sedert ± 1650 aan de predikanten 
van Garmerwolde en Middelbert elk jaarlijks 15 gulden uitbetaalde, aan 
de eerste wegens geestelijke zorg voor de gasthuismeiers in de Reidenschap, 
aan de tweede wegens die in de Kleine Harkstede. 

De gronden van het gasthuis lagen ver uiteen. De voogden streefden 
voor en na naar concentratie door ruiling. Ret niet omvangrijke bezit in 
de Marne bij Wehe werd verruild tegen grond bij Onderdendam. In de 
loop van de 17" eeuw heeft het gasthuis zijn bezit slechts weinig vergroot. 
Tussen 1631 en het eind van de eeuw namen de vrije landen toe van ± 75 
tot ± 80 H.A. en de beklemde van ± 850 tot ± 880 H.A. De huurprijzen 
van de vrije landen waren in die tijd aanmerkelijk gedaald. Een perceel 
liep tussen 1631 en 1692 terug van 156 tot 40 carolusgulden, een ander 
van 135 op 90 enz. De opbrengst van aile vrije landen daalde van bijna 
1200 op ruim 535 gulden. Er moet evenwel rekening mee worden gehouden, 
dat het gasthuis in 1692 in tegenstelling met 1631 zelf een aantal R.A. 
gebruikte voor vetweiden; hiervan was de pachtsom dus vervallen. 

De beklemde gronden in het geheel brachten in 1631 een bedrag op van 
2000 carolusgulden; in 1692 was dit met een 250 gulden gestegen. Inmiddels 
waren de meeste zesjaarlijkse geschenken blijkbaar afgeschaft. De geschenken 
van de "affvaarende en opkomende meyer" bleven bestaan, ze bedroegen van 
elk 3/4 van een jaarpacht. Aan nieuwe meiers werden soms hogere, soms 
lagere pachtprijzen berekend, dan hun voorgangers hadden opgebracht. 

Tal van tuingronden ten zuiden van de stad leverden in 1692 geen pacht 
op, omdat ze "vergraven" waren. Vermoedelijk was dit gedaan ter ver
betering van de vestingwerken. Dientengevolge brachten de tuingronden 
nog geen 265 gulden op; in 1631 was dit nog meer dan 400 gulden geweest. 

Van het bezit in Drente werd de pacht nog steeds in graan en turf betaald. 
De meier te Steenbergen leverde niet meer "die darde garve vant gewas" 
maar 3 mudden winterrogge. 

De huursom van huizen en kamers was veellager dan in 1631, maar de 
erfpacht van huizen en kamers was wat omhoog gegaan. 

Het heeft veel moeite gekost om van de Generaliteit vergoeding voor de 
juist genoemde vergraven gronden te krijgen. In 1711 eindelijk werd die 
op 2050 gulden vastgesteld. Dit bedrag werd op 630 gulden na betaald ... 
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Over de staat der gebouwen aan het einde van de 17e eeuw is slechts 
weinig te vertellen. Uit een inscriptie boven de hoofdpoort en uit de jaar
rekening valt af te leiden, dat in 1640 een niet onbelangrijke verbouwing 
heeft plaats gevonden. Sindsdien telde het gasthuis een 25 kamers. Elk 
van deze bood onderdak aan twee of drie samenwonenden. 

In het begin van de 18e eeuw werd door B. en R. het aantal der conven
tualen op maximum 64 gesteld. Het kwam soms voor, dat een conventuaal, 
door met iemand van buiten het gasthuis te trouwen, min of meer dwong 
de huwelijkspartner in het gasthuis op te nemen. B. en R. staken bier een 
stokje voor; zij verordenden, dat degene, die een dergelijk huwelijk sloot, 
terstond, zonder enige vergoeding, de stichting zou moeten verlaten. 

Om nu naar de gebouwen terug te keren, in 1651 verrees een nieuwe 
brouwerij. Boven de binnenpoort van het gasthuis staat: "A 0 1668 is deses 
Conventshof ende Blieck-velt gemaekt ende anna 1669 is dese Booge alhier 
gemaekt". Vermoedelijk is in het eerste jaar het noordelijkste van de twee 
huizen met topgevels afgebroken; aldus verkreeg men met de reeds aan
wezige open plaats een ruimer bleekveld, waar een pomp werd geslagen. 
De binnenpoort gaf toegang tot het eerder genoemde kerkhof van het 
gasthuis, dat in de jaren veertig van de 17e eeuw was aangelegd. Bij dit 
kerkhof verrezen na verloop van tijd nieuwe kamers voor conventualen. 
Graven in de gasthuiskerk kostten 8, op het kerkhof 4 gulden. Kindergraven 
werden voor half geld uitgegeven. De voogden verkochten jaar in jaar uit 
zovele graven, dat men zich moeilijk kan voorstellen, hoe die aIle, althans 
in de kerk, een plaats kregen. In 1693 werd het kerkhof naar het N.O. 
aanmerkelijk vergroot. Hiertoe werd de oude toren, waarvan reeds sprake 
was, afgebroken. 

Het orgel in de kerk heeft de voogden in de loop der tijden veel hoofd
brekens en veel geld gekost. Van groot belang waren ongetwijfeld de werk
zaamheden eraan verricht in de jaren 1693 en 1697 door de beroemde 
Duitse orgelbouwer Arp Schnitger. Vele orgels in stad en provincie Oro
ningen hebben van zijn bekwaamheid profijt getrokken. Voor het Peper
gasthuisorgel maakte bij o.a. het voetklavier. 

Een nieuwe, aanvankelijk niet rijke bron van inkomsten voor het gasthuis 
vormde de plaatsenverhuur in de kerk. V oor 1665 waren de plaatsen vrij 
geweest, daama werden ze - eerst niet meer dan een 70 - tegen 1 tot 
2t gulden 'sjaars verhuurd. Naast de plaatsen voor de voogden van ons 
gasthuis waren er voor hun coIlega's van het Anthoniegasthuis. 

Tot het gasthuis behoorde destijds het zgn. langehuis aan de overkant 
van de Kleine Peperstraat. Het werd sedert 1674 aan de Staten van Stad 
en Lande verhuurd als artilleriebewaarplaats. Later ging het over aan de 
stad. Thans nog betaalt de gemeente Groningen aan het gasthuis jaarlijks 
fl. 4 grondpacht voor dit gebouw. 

In mei 1678 namen B. en R. een besluit aangaande het vaststeIlen van 
de gasthuisrekeningen, dat van een pijnlijke nauwkeurigheid getuigt. De 
boekhouder moest krachtens dit besluit v66r 1 juni de rekening van het 
vorige boekjaar, destijds eindigend op 21 februari, aan zijn medevoogden 
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ter controle overhandigen, Op boete van een daalder, "tot profijt der Heeren 
Gecommiteerden", voor elke week uitstel. Binnen drie weken moesten de 
medevoogden de rekening ondertekend aan de boekhouder teruggeven, 
"bij poena van een daalder voor ider vooght, voor ider weecke, dat sulckx 
laeter geschiet, tot profijt des Boekholders". Deze moest haar vervolgens 
binnen 14 dagen aan het stadsbestuur presenteren, elke week te laat kostte 
hem een gulden aan de gecommiteerden, die de rekening ten spoedigste 
moesten nazien. Ook zij werden met boete bedreigd, die werd verdubbeld 
indien de zoveel zorgen verwekkende rekening niet v66r 20 februari van 
het volgende jaar was vastgesteld. De tijdslimieten zijn verklaarbaar uit de 
vroeger steeds voorkomende achterstand; de rekening van 1637 was pas 
18 jaar later namens de gemeente nagezien. Evenals vroeger moesten de 
voogden zich heel wat opmerkingen en instructies van de controlerende 
gemeentebestuurders laten welgevallen. 

De inkomsten van het gasthuis bedroegen in de loop van de 17e eeuw 
jaarlijks veelal een 10.000 carolusgulden, maar het ene jaar verschilde 
soms met een ander ± fl. 5000 en dit door min of meer toevallige gebeurte
nissen als verkoop van veel grond. Ook de inkoopsommen van conventualen 
vormden een wisselvallige post, afhankelijk als die was van het sterven 
van de oude mensen, en het daarmee overeenkomstige getal van open 
plaatsen in het gasthuis. Soms bedroegen deze inkomsten 4-6000 gulden, 
soms waren zij nihil. Hoogst zelden sloot de gasthuisrekening met een 
tekort; meestal was er een flink batig sal do, menigmaal was dit ongeveer 
even groot als het bedrag van aIle uitgaven. In 1695 was er een overschot 
van ruim 9000 carolus gulden, maar dit was het topjaar. 

Er is in alle rekeningen van die tijd een hoofdstuk "restanten". Gewoonlijk 
toch waren meiers en ook andere debiteurs achterstallig met betalen. 
Sommige jaren beliep dit bedrag enkele duizenden guldens. De boekhouders 
bleven, ook na hun aftreden, verantwoordelijk voor de tijdens hun ambts
peri ode niet ontvangen gelden. Voor meer dan een oud-boekhouder en zijn 
erfgenamen heeft dit jarenlang onaangename gevolgen gehad. Ook leest 
men in rekeningboeken van "remissen" d.w.z. terugbetalingen gedaan 
aan beklemde meiers wegens verponding 1), min of meer de voorgangster 
van de grondbelasting; deze werd destijds door de provincie geheven en 
beliep 1/50 van de huurwaarde. Verdere remissen betroffen zijlschot oftewel 
waterschapsbelasting, dijkgeld en "peerdepacht"; deze was groot 1/10 van 
de verponding. Bijzondere redenen voor remissen vormden oorlogsschade 
in 1672 en dijkbreuk. De Raadsgecommitteerden wilden de remissen zoveel 
mogelijk afschaffen. In de gasthuisrekening van 1691 schreven zij bij een 
terugbetaling : "De rendant", dit is de boekhouder, "wordt gelast te besor
gen, dat bij nieuwe verhuiringe het zijlschot en tijnden tot laste van de 
meijers worden gebracht". Enkele jaren later werd in een beklemcontract 
zelfs gestipuleerd, dat de meier "alle schattinge en landtslasten (moest) 
betalen, oock dewelcke de Eijgenaers opgelecht worden" .... 

1) J. S. van Weerden, Het belastingboekje van Arijs Pieters, Gron. Volksalma
nak 1947, 163 vlg. 
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HOOFDSTUK II, VAN 1672 TOT DE CONFLICTEN MET B. EN W. 

Over de wederwaardigheden van het gasthuis en zijn bewoners tijdens 
het beleg van Groningen in 1672 is niet zo heel veel tot ons doorgedrongen. 
Spoedig nadat de beschieting van de stad een aanvang had genomen, 
moesten de diensten in de Pelster- en Pepergasthuiskerk worden ge
staakt 1). De vesting werd met "geduirige canonades ende werpen van 
granaten en bomben geattacqueert", een "menigte van huisen" in het zuiden 
van de stad werd beschadigd of verwoest. Ook ons gasthuis bleef niet buiten 
schot. Ret heeft een bewogen tijd doorgemaakt, zoals uit de volgende sum
miere notities in het rekeningboek van 1672 is op te maken. Er werden 
16000 dakpannen gekocht. De post voor levensmiddelen was uitzonderlijk 
laag, namelijk nog geen 280 gulden, (in 1671 was die ± 1150 en in 1673 
een 1400 gulden). In de rekeningen van 1673 tot 1681 staat geen salaris voor 
de organist vermeld "omdat geen dienst wort gedaan". Verder is te lezen, 
dat enkele aan het gasthuis behorende woningen werden beschadigd en 
dat sommige landerijen, wegens inundatie, geen huur deden. 

De lage levensmiddelenrekening van 1672 doet vermoeden, dat de 
bewoners van het gasthuis, evenals vele anderen uit het zuiden der stad, 
tijdens het beleg naar veiliger, meer noordelijke wijken, zijn geevacueerd en 
dat terugkeer niet terstond na 27 augustus, de dag van het opbreken van 
het beleg, is mogelijk geweest. 

Kenmerkend voor de geringe sociale bewogenheid van die tijd is, dat 
een instelling van liefdadigheid jarenlang haar organist zijn salaris onthield, 
toen deze tengevolge van oorlogsgeweld zijn functie niet kon uitoefenen. 
Meer erkentelijkheid betoonden de voogden aan een jongeman, dank 
zij wiens hulp de brand werd geblust, die gedurende de beschieting van 
de stad, het gasthuis in de as dreigde te leggen. Zij lieten een groot portret 
van hem schilderen. Ret hangt nog in de voogdenkamer. Dit over het beleg 
en het ontzet van Groningen. 

In "ordres nopens de Gasthuysen" van de jaren 1694 en 1712 bepaalde 
de stedelijke overheid, dat aileen mensen van de Gereformeerde religie, 
van ten minste 50 jaar oud en die bovendien tien jaren of langer in de stad 
hadden gewoond, als conventualen mochten worden toegelaten, mits zij 
niet door "verquistinge en quaet leven tot een slechte staat" waren vervallen 
"dezulken moesten door de diaconie soberlijck worden onderhouden" 
ten spiegel van anderen. Ret laatste lid van deze bepaling, hoe begrijpelijk 
op zich zelf, kwam niet ten goede aan de relatie tussen voogdij en diakonie, 
die beiden toch al poogden rninder aantrekkelijke lieden op elkaar af te 
schuiven. 

Voorheen waren er, wij weten het, vier categorieen van begunstigden van 
ons gasthuis geweest: conventualen, proveniers, krankzinnigen en tenslotte 
een groep in de stad wonenden, die toelagen ontvingen. Er was, ook dit 
is ons bekend, reeds een einde gemaakt aan het provenierschap. In 1744 
gebeurde hetzelfde met de toelagen aan de uitwonenden. Voortaan waren 

1) J. S. Theissen, Voor Vryheijdt ende Vaderlandt (Grooingen 1922), 135. 
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slechts de conventualen ten laste van het Pepergasthuis, aangezien de 
krankzinnigen waren verhuisd naar het Anthoniegasthuis 1). 

De bepalingen op het binnenkomen in het gasthuis waren nu weI strikt 
gemaakt, maar ook hier werd de pap niet zo heet gegeten als ze was opge
diend. B. en R. hadden recht van dispensatie van de voorschriften en hebben 
daarvan een passend gebruik gemaakt. Zij lieten nog weI eens, zij het bij uit
zondering, een Roomse toe en vaker iemand, jonger dan 50 jaar. N a het eerste 
kwart van de 18e eeuw waren er echter zelden of nooit conventualen die 
niet tot de Gereformeerde kerk behoorden. Gratis opname van onvermogenden 
kwam nog vaak voor. In 1760 waren er van de 9 nieuwe inwoners 6 
die niets betaalden. Ook nam men soms lieden op tegen een soort van 
afbetaling. Een bijvoorbeeld betaalde fl. 50 per jaar en zou men pensiongast
conventuaal kunnen noemen. In de loop van de 18e eeuw kwam het in 
zwang, dat conventualen bij hun komst in het gasthuis hun eigendommen, 
die anders na hun dood aan de stichting vervielen, vrij kochten ten gunste 
van hun erfgenamen. Andere conventualen betaalden een verhoogde inkoop
som onder beding, dat zij hun Ievenlang in een afzonderlijke kamer zouden 
mogen wonen; ook andere voorrechten werden verworven. Tegen het 
midden van die eeuw werd het maximum van inkoop voor een conventuaal 
fl. 350 en voor een echtpaar fl. 700. 

Gematigdheid kenmerkte het optreden van de voogden - die overigens 
gewoonlijk op de penning waren - t.a.v. hun debiteuren. Herhaaldelijk 
schonken zij noodlijdende meiers de pachtsom, maar niet dan na uit
voerige inlichtingen naar de betrokkenen te hebben ingewonnen, opdat het 
goede niet overdreven zou worden. Uit welwillendheid accepteerden zij 
van de meiers weI eens een gedeelte van de pacht in natura, bijvoorbeeld 
in boter. Eens nam de voogdij voor achterstallige pachtpenningen een 
paard aan. Bij verkoop op de Damster markt kon het edele dier de gehele 
pachtsom niet opblengen; "twee gulden schade", werd toen spijtig door 
de boekhouder geboekt. Aan minvt:rmogenden werden soms graven op 
het kerkhof tegen reductie verkocht. 

Behalve aan de predikant van Garmerwolde en Middelbert deed het 
gasthuis in de 18e eeuw betalingen aan die van Vries en na zijn dood aan 
dims weduwe. In het jaar 1725 droeg hei gasthuis bij in hers tel van kerk 
en toren van Grijpskerk. Deze betalingen sproten voort uit het bezit van 
grond in die dorpen. Dit alles kan men feitelijk niet onder liefdadigheid 
rekenen. WeI hier onder valt de steun in geld en natura aan behoeftige con
ventualen. Langzamerhand sloop een bedenkelijke vorm van bedeling in 
namelijk die van de zogenaamde tafelhaalders, weI te onderscheiden van 
de uithaalders, te weten zieke en zeer oude conventualen voor wie het eten 
uit de keuken werd gehaald en op hun kamer gebracht. De tafelhaalders 
waren arme lieden buiten het gasthuis wonend. Dagelijks dromden zij na 
de hoofdmaaltijd samen voor de gasthuispoort; zij kregen er de etensresten 

1) Rieraan werd zoals is vermeld per jaar 50 gulden door het Pepergasthuis 
betaald. 
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toebedeeld, en het bleef niet bij resten, want er waren conventualen die 
spijzen uit de eetzaal stalen en voor de poort verkochten. Daar zag men 
een onverkwikkelijk sluikhandeltje, dat zeer moeilijk was uit te roeien. 
Ook was er een eigenaardig gebruik, namelijk dat conventualen, die voor 
enige tijd afwezig waren, de spijzen die ze zelf Iniddelerwijl niet nuttigden 
aan anderen verkochten. Dit geschiedde met toestemIning van de voogden, 
nood gedwongen, de conventualen hadden immers bij hun inkoop in het gast
huis voor die spijzen betaald. Welnu dat "betaald" betekentveelin Groningen! 

Bij inkoop boden echtparen nog al eens aan extra te betalen, indien ze 
uithaalders mochten worden en dus de hoofdmaaltijd in hun kamers 
mochten gebruiken; de gemeenschappelijke eetzaal stond nu eenmaal in 
geen goede reuk, niet om de spijzen, maar wegens de ruzies om de porties, 
die er, ondanks een overvloedige tafel, aan de orde van de dag waren. 
Overigens verstoorden in de 18e eeuw weinig moeilijkheden de rust binnen 
het gasthuis. Het leven ging er zijn trage geleidelijke gang. Evenals in onze 
dagen werd er, naar men mag aannemen, de levensavond voor velen verlengd, 
dit door de rustige omgeving en de goede verzorging, terwijl vele beslomme
ringen voor gasthuisbewoners wegvallen. Menigeen van hen werd ook al 
in die eeuw, met haar kleiner procent aan oude mensen, zeer hoogbejaard. 
In een willekeurig jaar, namelijk 1750, waren er van de ruim 60 conventualen 
26 ten minste 70 jaar oud, 10 liefst 80 jaar en ouder, een was 90 en een 94 jaar. 
Ettelijke malen kwam het voor, dat een conventuaal de 100 jaar haalde. 

In 1770 werd plotseling in grote mate beperking opgelegd aan de door 
het gasthuis beoefende rnilddadigheid. Toen toch bepaalden B. en R. 
dat om "het verval van het Gasthuis te remedieren en de oude exterende 
schulden" te delgen voorlopig niemand gratis als conventuaal mocht worden 
aangenomen; zij stelden de inkoopsom op ten Ininste 200 gulden. Die 
"oude exterende schulden" waren in het heden niet gemakkelijk meer op 
te sporen. Op de jaarrekeningen van die tijd komt elk jaar een overschot 
VOOL Maar bij nadere beschouwing blijkt dit meer schijn dan werkelijkheid 
te zijn. Wat was namelijk het geval? Reeds gedurende jaren had de boek
houder menig leverancier niet meer volledig betaald. Deze schuld nu was 
niet aIleen onrustbarend opgelopen, maar ook bond zij het gasthuis aan 
die leveranciers, met als gevolg te hoge prijzen voor de waren, welke bij 
hen werden gekocht. Zo doende namen de winkeliers als het ware revanche 
voor de achterstand in betaling. Aan de andere kant durfden zij de voogdij 
niet te manen uit vrees, dat in de toekomst bestellingen hun winkels zouden 
voorbijgaan. Een ongezonde en ergerlijke toestand die voortduurde, tot
dat het stadsbestuur er achter kwam en ingreep. Eerst na vele jaren had 
het gasthuis weer een schone lei; de minimum inkoopsom werd echter 
niet meer opgeheven. 

Omstreeks deze tijd vroegen de RaadsgecomInitteerden aan de voogden 
of het niet raadzaam zou zijn, om, ter vermeerdering van de inkomsten, 
de huizen, waaronder gasthuisgronden waren beklemd, van de meiers te 
kopen. De gecomInitteerden veronderstelden, dat de complexen dan aan
merkelijk meer huur zouden opbrengen. Dit plan zou een ware ornkeer 
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ten gevolge hebben gehad in de bezitsvorm, zoals die zich in de loop der 
eeuwen had ontwikkeld; men zou min of meer terug keren naar de tijden 
van v66r de beklemming. De voogden durfden dit niet aan. Eerst kwam 
er uitstel wegens het uitbreken van veepest. Toen werd het afstel. 

Wat weI doorging was de verkoop van vele gasthuisgronden in Drente 
en het brengen van de meeste gronden in de provincie Groningen onder 
vaste beklemming. In het jaar 1740 werden drie van de vier verhuurde 
Drentse bezittingen voor fl. 13.000 van de hand gedaan. Het gasthuis bezat 
sedertdien in het Landschap nog veen gelegen te Gieterveen, "met hiem, 
huizinge en hof" verhuurd voor ,,8 gestorte vragten torf, vrie an 't water te 
leveren en dertig gulden gelt". Ook onverhuurde percelen veen in die om
geving behoorden nog aan het gasthuis. In het jaar 1780, toen de behuizing 
van de plaats te Gieterveen kostbare reparaties vereiste, besloot de voogdij 
het geheel te verkopen met uitzondering van een uitgestrekt stuk veen, dat 
nog niet was opgemeten. Dit laatste zou, naar men aannam, aanmerkelijk 
in waarde stijgen, zodra het in aanleg zijnde Stadskanaal verder zou zijn 
gegraven en mogelijkheid tot afschepen zou bieden. De plaats zou publiek 
worden geveild. Indien hierbij geen behoorlijke prijs werd geboden, omdat 
zoals "in den Landschap dikwijls gebeurde, de boeren ten faveure van den 
meijer niet wilden bieden", dan zou de verkoop uit de hand geschieden. Wat 
men verwachtte, gebeurde; de verkoop uit de hand bracht fl. 3700 op. Het 
overschietende veen werd in 1818, nadat het bij meting ruim 42 H.A. groot 
was gebleken, publiek verkocht. Hindrik en Geert Hegge, over hen zuilen 
we meer horen, koch ten het voor fl. 33.000. De voogdij had bedongen, 
dat het veen binnen 50 jaren zou worden afgegraven en dat de ondergrond 
eigendom van het gasthuis bleef. Voor het ontvangen bedrag kocht de 
voogdij gronden in de provincie Groningen. Al deze transacties geschiedden 
uiteraard onder approbatie van B. en R. 

Dit was ook het geval met het sedert het midden van de 18e eeuw be
ginnende overbrengen van de zogenaamde vrije onbehuisde landen naar 
vaste beklemming en de ornzetting van tijdelijke beklemmingen eveneens 
in vaste. Nu waren de meeste tijdelijke in feite reeds vaste beklemmingen 
geweest, omdat opzegging van een tijdelijke beklemming door ons be
sproken 1) moeilijkheden zou hebben veroorzaakt. Ook kwam er nu een 
definitief einde aan de periodieke geschenken; voortaan werden er slechts 
geschenken gegeven door af- en aangaande meiers en bij het te boek 
brengen van echtgenoten en kinderen. In de zijlinie verervende beklem
mingen waren er toen nog slechts weinig. Hoogst zelden kwam het voor, 
dat een beklemming, wegens gebrek aan een opvolger van de meier, aan 
het gasthuis verviel. 

Hoeveel werd betaald bij het overgaan van vrij land naar vaste beklem
ming? Een perceel van ± 50 grazen onder Noorddijk, opbrengende fl. 175 
per jaar, werd onder vaste beklemming gebracht tegen fl. 1212 terwijl de 
jaarpacht niet werd veranderd. Voor een perceel van fl. 9 's jaars werd 

1) Zie boven pag. 156. 
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bij overgang naar vaste beklemming fl. 239 betaald, voor een van fl. 75 
was dit bedrag fl . 530 enz. enz. terwijl ook in deze gevallen de jaarlijkse 
opbrengst ongewijzigd bleef. Overeenkomst of regelmaat is er in de grootte 
van deze koopsommen niet te vinden. Dit is geen wonder, want deze be
klemmingen werden in het openbaar geveild en er werd scherp geboden, 
blijkens het bedrag van fl. 239. De kooplust animeerde men door opbod
en strijkgelden. 

Hieraan mogen worden toegevoegd enkele verkoopprijzen bij overzetting 
van tijdelijke in vaste beklemming: 66 grazen onder Beijum deden eerst 
fl. 113 per jaar; zij werden onder vaste beklemming gebracht tegen een 
som van fl. 500, terwijl de jaarlijkse opbrengst op fl. 120 werd gesteld. Een 
perceel van jaarlijks fl. 20 werd verkocht voor fl. 50, de jaarpacht werd 
fl. 30; een ander van fl. 15 's jaars werd verkocht eveneens voor fl. 50, 
de jaarpacht werd fl. 20. Deze verkopen hadden uiteraard niet op openbare 
veilingen plaats. Het was een kwestie van loven en bieden tussen voogdij 
en meier of soms andere gegadigden. De voogden waren gewoonlijk goede 
kooplui. In de volgende tijd gingen ze op de ingeslagen weg voort, totdat 
ze in de eerste helft der 1ge eeuw aIle gasthuisgronden onder vaste beklem
ming hadden gebracht. De voogdij deed dit, omdat zij de voorkeur gaf 
aan vaste inkomsten. In de 20e eeuw, nu grondprijzen en pachten zozeer 
zijn gestegen, zijn die vaste inkomsten een strop voor het gasthuis geworden. 

Na de gronden thans de gebouwen van het gasthuis; in de 18e eeuw is 
hierin weinig veranderd, behalve dan een vergroting van de kerk en de 
aanbouw van enkele kamers. WeI werden in deze eeuw en in het begin 
van de volgende vele kamers van conventualen gemodemiseerd en dit 
volgens een eigenaardige procedure. De kosten van een en ander droegen 
de conventualen zelf. Het werd namelijk haast gewoonte, dat echtparen
conventualen met de voogdij overeenkwamen hun kamers te zullen ver
nieuwen, mits zij die hun leven lang mochten blijven bewonen of indien 
zij in het genot van andere voorrechten werden gesteld. In deze voorrechten 
was variatie. Naar gemakkelijk valt te begrijpen, hebben deze speciale 
regelingen tenslotte allerminst voldaan. De overigens begrijpelijke geldzucht 
ten bate van de stichting heeft de wijsheid bedrogen. AI die verkregen 
privilegies berokkenden de voogden vele moeilijkheden, in het bijzonder 
bij het onderdak brengen van nieuwe conventualen. Derhalve hielden zij 
er, althans een tijdlang, mee op dergelijke contracten te sluiten ... op enkele 
uitzonderingen na. In 1802 lieten zij zich bijvoorbeeld nog eens overhalen; 
het echtpaar dat hen daartoe bewoog, bood aan een volledige vemieuwing 
van de toegewezen kamer; de voogden van hun kant stonden die af tot 
de dood van de langstlevende en zij bepaalden tevens, dat dit contract 
van nul en gener waarde zou zijn, als het door toedoen van het echtpaar 
aan andere conventualen bekend zou worden. Een levenslange zwijgplicht 
dus; en dat in een gasthuis! 

In die tijd gingen de voogden er overigens van uit, dat degene die niet 
beslist noodzakelijke veranderingen in zijn kamer aangebracht wilde hebben, 
deze zelf dan ook maar moest bekostigen. Hoogstens leenden zij zich tot 
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een onschuldig handeltje; de conventuaal betaalde nieuwe ramen en de 
voogdij een nieuwe deur. Beide partijen konden tevreden zijn en het onder
houd van het gasthuis kwam niet te kort. 

In 1735 kreeg de gasthuiskerk haar huidige vorm. In het jaar daarvoor 
was een bouwvallige kamer ingestort. Men gebruikte o.a. de ruimte, daar
door ontstaan, voor uitbreiding van de kerk met een noordelijke uitbouw. 
De kosten, een kleine 4000 gulden, werden op bijzondere wijze gefinancierd. 
Ret grootste deel ervan kon de voogdij uit eigen middelen betalen. Ret 
resterende bedrag verkreeg men door te bepalen, dat niemand als conven
tuaal zou worden opgenomen, tenzij hij fl . 250 bijdroeg ter aflossing ervan. 
Spoedig was de schuld gedelgd, spoedig ook waren de kerkplaatsen in de 
nieuwe aanbouw verhuurd, althans bij de diensten op de Zondagochtenden. 
In de kerk waren toen ongeveer evenveel plaatsen als thans, ± 430. Een 
galerij was er nog niet, maar naast het toenmalige kleine orgel was ruimte 
voor een twintig kerkgangers. Aile plaatsen, behalve die voor de voogden 
van Peper- en Anthoniegasthuis en die voor conventualen, waren bij de 
ochtenddiensten vast verhuurd. Bij de catechismuspreek op Zondagavond 
of-middag waren er een 130 plaatsen vast verhuurd. De plaatsen brachten 
per jaar op ± fl . 1600. Een scheiding tussen vrouwen- en mannenbanken 
werd niet meer getrokken. Tenslotte mag weI worden geconcludeerd, dat 
de vorm en het aanzien van de kerk door de aanbouw van 1735 geenszins 
hebben geleden. 

In de kerk werden minder, op het kerkhof meer graven gedolven dan 
voorheen. Bij decreet werd in 1804 in ons land het begraven in kerkgebouwen 
verboden. AI is dit besluit geschorst geweest tussen 1813 en 1825, sedert 
het begin der 1ge eeuw hebben in de gasthuiskerk nagenoeg geen begra
vingen meer plaatsgehad. Omstreeks de overgang van de 18e naar de 1ge 
eeuw zijn er tal van jaren meer dan 100 doden op het kerkhof ter aarde 
besteld; in het jaar 1800 zelfs 164, waarvan, een gruwelijk tijdsbeeld, 104 
kinderen. Ook in de volgende jaren was de kindersterfte, zelfs voor die 
tijden, zeer hoog. AIleen door de graven na weinig jaren te ruimen is er 
voorheen in de kerk en later op het kerkhof plaats genoeg gemaakt. De 
grafrechten stelde het stadsbestuur vast, evenals de betalingen voor het 
luiden van de klok en voor het werk van de doodgraver, dit was de knecht 
van het gasthuis of een van de conventualen. Uit nalatenschappen van 
conventualen kwam het gasthuis nu en dan in het bezit van graven in andere 
kerken en op andere kerkhoven in de stad. De voogdij trachtte deze te 
verkopen. Zo verkochten zij in 1760 voor fl. 35 een graf in de Broerenkerk 
aan de bekende en veel omstreden hoogleraar Van der Marck. In 1809 kwam 
er een einde aan het begraven ook op het kerkhof van het Pepergasthuis, 
zeer ten gerieve van die stichting. De kosten van het "doodbier" na de 
begrafenis van een conventuaal vielen ten laste van het gasthuis, tenzij 
het bezit van de gestorvene niet hieraan vererfde. 

Een nieuwe bron tot de geschiedenis van het st. Geertruidsgasthuis is 
sedert het jaar 1693 ter beschikking. Er werd bij het schrijven van de vorige 
pagina's reeds uit geput. Ret is het zogenaamde Oude Protocol, het boek 
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waarin de boekhouder de besluiten van de voogdenvergadering neer
schreef. Langzamerhand werd aan die besluiten een en ander van de ge
dachtenwisseling in de vergaderingen toegevoegd. Aldus ontstonden, zij 
het aanvankelijk zeer beknopte, notulen. Uit het Protocol blijkt, dat ge
durende vele jaren de boekhouder tevens voorzitter en secretaris van de 
voogdij is geweest. Nadien werd de oudste voogd voorzitter en een der 
beide anderen secretaris. 

Ret Oude Protocol geeft ons van het begin af inlichtingen over de interne 
gebeurtenissen van het gasthuis; voorheen hebben wij die node gernist. 

De voogden vergaderden elke week. Zij deden vaak de kokmoeder 
"binnenstaan" om inlichtingen te geven, ook vroegen zij haar in hoeverre 
financiele of andere hulp voor conventualen, die zulks vroegen, nood
zakelijk was. In over leg met haar stelden zij het menu van de maaltijden 
voor de komende week vast. Later kwam er een vast menu. 

Naarmate het stadsbestuur haar grotere vrijheid gaf, kreeg de voogden
vergadering in de loop van de 18e eeuw meer zeggenskracht. De tijd waarin 
in de rekeningboeken door de Raadsgecomrnitteerden vele instructies aan 
de boekhouder werden gegeven, was nu ook voorbij. Er ontstond een 
omgekeerde gang van zaken als voorheen: steeds meer werd door het 
stadsbestuur aan de voogdij overgelaten. Ret is wei hoogst eigenaardig, dat 
juist tijdens deze ontwikkeling ernstige conflicten tussen dit bestuur en de 
voogdij zijn ontstaan. Maar ja, de voogden werden nu mondig en met die 
mondigheid brak de begeerte om die te tonen zich baan. 

In het begin van de 1ge eeuw werd het gewoonte, dat bij een vacature 
in de voogdij, dit college zelf een voordracht van drie maakte, waaruit 
het gemeentebestuur een nieuwe voogd, gewoonlijk no. 1 van de voordracht, 

. benoemde. In de volgende vergadering van voogden - de heren betitelden 
elkaar, krachtens de plechtstatigheid van die tijd, met broeder - werd 
de nieuwe collega gei'nstalleerd. De verdere avond werd, evenals bij de 
goedkeuring der jaarrekening, onder aanwezigheid van hun "juffrouwen" 
gezellig gepasseerd. Ook waren deze dames present, als de voogden tot 
het houden van wasschop met de conventualen samenkwamen. Tot was
schop of warschop, een verbastering van waardschap, was elke nieuwe 
conventuaal verplicht, dit in tegenstelling met vroeger, toen dit door B. 
en R. was verboden. Boven zijn inkoopsom moest de nieuwgekomene thans 
aan de voogden een ducaton, aan de kokmoeder 3 gulden en 3 stuiver, aan 
het overige personeel kleinere bedragen betalen en verder fl. 15 voor was
schop. Op een avond werd er van dit geld getracteerd en fungeerde de 
nieuweling ais waard, oftewel gastheer. Genoemde bedragen waren bij 
Raadsbesluit vastgesteld. In 1821 verhoogde men het bedrag van wasschop 
tot liefst fl. 36.80. Aan nog een huiseIijk feest namen de dames met de 
voogden en de gasthuisbewoners deel en weI, ais aan het eind van het jaar 
de door de boekhouder en de jongste voogd gekochte 8 it 10 vette koeien 
en 12 varkens waren geslacht, het vIees was afgehouwen en de huiden en 
ongel waren verkocht. Dit moest worden gevierd. Alles wat de slacht en het 
vlees betrof verantwoordde de boekhouder in het zogenaamde slachtboekje. 
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werd grotendeels gestoken in hypotheken met behoorlijke rente. Als men 
aIle transacties met de Drentse gronden overziet, dan mag men concluderen, 
dat ze een belangrijk financieel voordeel hebben opgeleverd. 

HOOFDSTUK ill, DE LAATSTE NEGENTIG lAREN 

Bij de ingrijpende besluiten, door de voogdij in de voorafgaande jaren 
genomen, kon niet worden gerept van goedkeuring door B. en W. De in 
andere tijden zo goede betrekkingen tussen het bestuur der stad en dat 
van het gasthuis werden gedurende jaren volledig bedorven en weI tengevolge 
van twee twistpunten, die achtereenvolgens aan de orde kwamen. Eerst 
over het recht van voogdenbenoeming, daarna over het financiele toezicht 
op het Pepergasthuis en enkele andere gasthuizen 1). 

Ziehier het zo onschuldig lijkende begin van de gebeurtenissen, welke 
de gemoederen in heftige beroering zouden brengen: Toen in het voorjaar 
van 1868 in de gemeenteraad de benoeming van een nieuwe voogd van het 
Pepergasthuis aan de orde kwam, vroeg het raadslid Rost, waarop die 
benoeming berustte. Burgemeester Mr. W. de Sitter antwoordde, dat ze 
volgens gewoonterecht geschiedde. De vrager zei toen, dat volgens art. 1472) 
van de gemeentewet van 1851 dergelijke benoemingen krachtens gemeente
verordening dienden plaats te hebben. Een dergelijke verordening bestond 
- zo zei hij verder - in Groningen niet en moest dus worden ontworpen. 
Na een onderzoek deelden B. en W. aan de raad mede, dat de benoemings
procedure in de loop der tijden was gewijzigd en dat de toenmalige be
noeming - uit een viertal - feitelijk voor het leven was. Dit moest inder
daad alsnog bij plaatselijke verordening, d.w.z. door raadsbesluit worden 
bepaald, hetwelk het college van B. en W. dan ook aan de raad voorstelde. 
De heer Rost kwam met een aanvulling, namelijk periodiek aftreden, en 
weI uit elke voogdij om de twee jaren ren lid, met het recht van herbe
noeming. B. en W. namen deze aanvulling over in hun voorstel. Dit werd 
op 19 februari 1870 door de raad met algemene stemmen aangenomen. 

Onder leiding van de voogdij van het Pepergasthuis kwamen zes gast
huizen en het Rode Weeshuis in hevig verzet. Kennelijk wilden zij niet 
accepteren, dat, bij de periodieke aftredingen, aan de raad onwelgevallige 
heren niet zouden worden herbenoemd. De zeven dienden op 20 april een 
protest in bij de gemeenteraad. Dit kwam op het volgende neer: De raad 
heeft ten onrechte art. 147 van de gemeentewet van toepassing verklaard 
op de voogdijen der gasthuizen. De art. 146-148 van die wet hadden - zo 
schreven zij - slechts betrekking op de armbesturen. Tot deze nu mochten 

1) Vele stukken betrekking hebbend op deze geschillen zijn te vinden op het 
Rijksarchief te Groningen in map 133 van het archief van het Pelstergasthuis, ze 
zijn aangevuld met spaarzame gegevens uit het archief van het Pepergasthuis. 

2) Art. 147 gemeentewet van 1851 : Hij (d.w.z. de gemeenteraad) benoemt, zoverre 
de benoeming niet aan anderen behoort, op de wijze, bij plaatselijke verordeningen 
te bepalen, de leden en beanlbten van het bestuur der Godshuizen en andere in
stellingen van liefdadigheid. Hij schorst en ontslaat de door hem benoemden. 
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Puttend uit het Oude Protocol kan er wat meer over de taak van het 
hoofd van het huishouden, de kokmoeder, worden medegedeeld. Zij had 
een weinig benijdenswaardige positie, zo tussen voogdij en conventualen, 
terwijl ze zelf feitelijk tot de conventualen werd gerekend. De vergelijking 
met "tussen hamer en aambeeld" is hier niet geheel misplaatst. Zij kreeg 
van de voogdij opdrachten, welke wei eens onaangenaam en moeilijk uit
voerbaar waren. De conventualen gaven haar van veel de schuld. Herhaal
delijk is ze door conventualen gebrutaliseerd en soms gemolesteerd. Eens 
vroeg een kokmoeder terstond na haar indiensttreding weer ontslag, wegens 
"praieriejen over haar onder de conventualen". Achterklap is in gasthuizen 
soms een moordend wapen. De voogden konden daartegen weinig doen. 
A1s een kokmoeder trouwde werd haar man kokvader genoemd, maar zij 
bleef degene om wie alles draaide. Zij verdiende evenwel niet veel; in het 
midden van de 18e eeuw fl. 45, in het begin van de 1ge eeuw fl . 60 in een 
geheel jaar. Daarboven genoot zij enkele emolumenten, namelijk ruim 
3 gulden van nieuwe conventualen, zoals we weten, verder een gratificatie 
bij het slachten en bij het roken van het vlees. Ze fungeerde als "kerk
bewaarster", de stoven en testen voor de kerkbanken behoorden haar toe. 
3/4 van het geld's zondags voor de stoven geInd was voor haar, de rest 
kreeg de dienstbode-stovenzetster. Na de jaarlijkse schoonmaak van de 
kerk werd aan de kokmoeder een gouden dukaat toebedeeld. 

Over het verdere personeel vaIt weinig te melden. Een eigenaardige en 
in onze ogen onsociale vorm van pensionnering van oud-employes was in 
het gasthuis en ook elders gebruikelijk. A1s er iemand wegens hoge leeftijd 
ontslag nam, liet men zijn opvolger het "pensioen" betalen. Toen, om een 
voorbeeld te geven, de voorzanger van de gasthuiskerk, na vele jaren dienst 
in het jaar 1780 terugtrad, moest de nieuw benoemde functionaris van 
het hem toegekende salaris van 50 gulden 's jaars er 40 aan zijn voorganger 
geven. Na zes jaar nam hij zijn ontslag, zijn opvolger moest toen elk jaar 
de 40 gulden aan eerstgenoemde afstaan. Eindelijk in 1792, toen deze 
stierf, kreeg de ander een vaste aanstelling en kon hij zijn salaris behouden. 

Overeenkomstig de gewoonte, dat de voogden in de noden van min
vermogende conventualen voorzagen, benoemden zij in de 18e eeuw een 
in de stad practiserende geneesheer tot gasthuisarts. Ook betaalde de boek
houder zo no dig de door de arts voorgeschreven medicijnen. Het honora
rium van deze werd in 1802 vastgesteld op 6 stuiver per visite. Bij de vele 
boeken en boekjes, welke de boekhouder moest bijhouden, kwam voortaan 
nog een medicijnboekje. 

Van oudsher, we weten het, had het gasthuis een eigen brouwerij geex
ploiteerd. De kosten ervan waren zeer hoog. B. en R. verleenden derhalve 
in 1777 aan de voogdij verlof om bij wijze van proef gedurende twee jaren 
het benodigde bier te kopen. De proef slaagde, het gekochte bier bleek 
veel goedkoper te zijn dan vroeger het zelf gebrouwene. De gasthuisbrouwerij 
werd opgeheven. Voortaan zou de bierbrouwer Mees bier aan het gasthuis 
leveren tegen 68 stuiver per ton. 

In de Franse tijd werd het verstrekken van bier afgeschaft. In 1812 toch 
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deelden de voogden mede, dat bet bierrantsoen wegens prijsstijging moest 
worden verkleind. Ze stelden de conventualen voor de keus Of 's middags 
en's avonds bier Of per persoon 7 stuiver per maand. De conventualen 
antwoordden, dat ze weI afstand van bet bier wilden doen maar aanspraak 
maakten op 10 stuiver per maand. Dat was niet te veel gevraagd en aldus 
werd besloten. Naast bet biergeld kregen de conventualen bebalve twee 
maaltijden - 's middags bet boofdmaal en's avonds karnemelksepap in de 
eetzaal - 4 pond brood en ! pond boter per week en voorts kaarsen en turf. 

Een niet onbelangrijke bron van inkomsten waren tegen bet einde van 
de 18e eeuw de inkoopsommen. Vele nieuwe conventualen bebben weI 
niet meer dan het minimum bedrag van fl. 200 betaald - gelukkig 
overigens, want anders zou bet gastbuis als sticbting van barmhartigbeid 
veer bebben ingeboet - maar er zijn ook tal van ecbtparen geweest, die 
zonder speciale voorrechten te accorderen, fl. 1000 of meer bebben inge
bracbt. De volledige inkomsten van bet gastbuis bedroegen in die jaren 
10 it 15000 gulden; de inkoopsommen aileen beliepen berhaaldelijk om 
en bij de fl. 2000. 

Aan zijn grondbezit ontleende bet gastbuis nog ongeveer dezelfde beerlijke 
recbten als voorbeen. Deze leverden gering financieel profijt, omdat de 
toch al weinig lucratieve rechten meestal door de meiers werden gesleten. Een 
uitzondering bierop vormde Heersemabeerd te Faan. Aan dit eigendom 
was, zoals we weten, een grietenij verbonden, welke elke 60 jaar omkwam. 
In de 18e eeuw was dat bet geval in 1745. Dr. H. Werumeus en Dr. F. J. 
Guicbart werden "angezworen om die grietenie te bedienen"; zij bracbt 
voor bet gasthuis enige bonderden guldens op. 

Collatierecbten bezat de voogdij in enkele dorpen. Te Zuidwolde drie 
stemmen bij de nominatie en de electie van de predikant, de scboolmeester
koster, de voorzanger en de organist. Te Garmerwolde bad het gastbuis elf 
stemmen - van de elf boerderijen in de Heidenschap - en te Noorddijk 
twee stemmen. In bet begin van de 18e eeuw oefenden de voogden zelf 
deze rechten uit. Toen er in 1740 een predikantsvacature te Zuidwolde 
was, verkocbten zij bun stemmen voor fl . 150 aan de heer van Middelstum. 
Sedert die tijd toonden zij meestal weinig activiteit bij bet beroepingswerk 
in genoemde dorpen; waarom zouden zij eigenlijk ook 1). In 1811 kwam 
een van de gasthuismeiers uit de Heidenscbap bij de voogden met bet 
verzoek bun elf stemmen "ten genoegen van de gemeente te laten gelden", 
er was onenigbeid over bet uitbrengen van bet beroep. De voogden wensten 
zich er ecbter niet in te mengen. Mede op grond van deze passieve bouding 
poogden anderen - en gewoonlijk met succes - de stemmen te verwerven. 
Die te Noorddijk werden omstreeks die tijd aan een beer van Swinderen 
afgestaan. In 1818 kwamen de elf stemmen te Garmerwolde "met macbt 
van substitutie" aan Mr. R . Lohman, secretaris van de stad, vijf jaren 
werden zij "geoffereerd" aan de boekhoudend kerkvoogd ter plaatse. 

1) In 1795 werden de collatien in Stad en Lande vervallen verklaard, maar na 
1801 herleefden ze langzamerhand; in 1814 werden zij officieel hersteld. Zie J. P. 
Hofstede, Het Ommelander Collatierecht (Leeuwarden 1886), pag. 40, 80 vlg. 
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jaren werd er ruim fl. 5000 in de ondememing gemvesteerd. Het meeste 
geld vorderde de bemesting; stadsvuil uit Amsterdam en later uit Groningen 
diende hiertoe. Bovendien werden faecalien en afval van het gasthuis naar 
Gieterveen verscheept. In 1853 leverde de ontgonnen grond voor de eerste 
maal veldvruchten op. Op de 22< juli van dat jaar reisden de voogden 
naar Gieterveen. Hier werd door Mr. J. C. van Slooten, notaris te Wilder
yank, de nog te wortel staande - zo zei men het destijds officieel - rogge 
publiek verkocht. De opbrengst bedroeg ruim fl. 865. Ben gedeelte van de 
ontgonnen grond was inrniddels verhuurd. De jaarpacht hiervan was 
precies fl. 100. Met enkele andere kleine inkomsten ontving het gasthuis 
in dat jaar uit Gieterveen fl. 1025. De uitgaven waren nog ruim driemaal 
zo hoog. Maar ook toen was het reeds een oude Hollandse spreuk, dat 
de kost voor de baat uitgaat. Zoals uit het bovenstaande is af te Iezen 
waren de voogden van plan de ontgonnen gronden niet onder eigen beheer 
te houden, ze wilden ze successievelijk verpachten. Ze wensten weI ont
ginners maar geen landbouwers te zijn. 

Gestadig schreed de ontginning voort. Behalve rogge ging men andere 
gewassen verbouwen. In de zomer van 1854 kon de notaris verkopen 8 H.A. 
rogge, 2 H.A. bonen, 1 H.A. gerst, te samen voor fl. 1688. De uitgaven echter 
waren nog veel hoger. Er was o.a. veel geld no dig voor de bouw van een 
boerderij, die aan een pachter werd verhuurd. In die eerste jaren lieten de 
voogden beukenhagen aanplanten evenals lindebomen en eiken en ten
slotte een boomgaard. Onder de gewassen kwamen steeds meer aardappelen 
voor. Aan een der voogden werd speciaal het toezicht op dit Drentse bezit 
opgedragen. In 1859 leverde de exploitatie voor de eerste maal wat winst 
op. De jaren daama brachten winst of verlies naarmate er minder of meer 
werd ontgonnen en de oogst mee of tegen viel. In 1867 zaten er drie pachters 
op de gasthuisgronden. Eens in een ongunstig jaar gaf de voogdij reductie 
op de huurpenningen en werden op kosten van het gasthuis vier ladingen 
stadsvuil toegezegd onder beding, dat de betreffende pachter zelf minstens 
zes ladingen over de grond zou brengen. Aldus werd de vruchtbaarheid op 
peil gehouden. Alles bij elkaar genomen evenwel waren de financiele baten 
niet evenredig met de uitgestrektheid van het land. In de jaren 1866 tot 1870 
was er een overschot van gemiddeld slechts 5 tot 600 gulden. Derhalve 
besloten de voogden in de zomer van het volgende jaar om het gehele 
Gieterveense bezit van de hand te doen. In september yond te Wildervank 
de publieke verkoop plaats. De opbrengst was fl. 16409.40. 

Op deze wijze kwam er een einde aan het eeuwenoude eigendom in 
Drente. Voordat er in de 18e eeuw met de eerste verkoop was begonnen, 
had het bezit slechts weinig opgebracht, wat rogge, wat turf en een bedrag 
van 30 gulden 'sjaars. In 1740 en 1780 was het eerste gedeelte verkocht 
voor fl. 16700. In 1818 was het turfveen gevolgd voor fl. 33000. Ruim 30 
jaren later had de voogdij de ontginning van de dalgronden aangepakt. 
WeI hadden die werkzaamheden en de daarop volgende exploitatie van 
het land een nadelig saldo van fl. 6000 opgeleverd maar in 1871 was dat 
meer dan goed gemaakt door de juist genoemde verkoopsom. Dit bedrag 
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raad voor een formele beslissing te nemen nopens de verplichting der 
voogden om rekening te doen, omdat het raadsbesluit van 11 november 
1871 - namelijk om de brief met dreigementen aan de voogden te zenden -
dit slechts zijdelings had vastgesteld. B. en W. gaven tevens in een uitvoerig 
rapport aan hun inzichten uiting: Geenszins wilden zij de gasthuizen 
tekort doen in hun zelfstandigheid als stichtingen en rechtspersonen, maar 
dit sloot het inzenden van de jaarrekeningen niet uit. De rekenplichtigheid 
of liever "de verplichting tot exhibitie van de rekening" was een waarborg 
voor het voortbestaan dier inrichtingen. B. en W. wensten, zoals zij schreven, 
"geen civielrechterlijke rekenplichtigheid maar slechts een publiekrechterlijke 
praestatie" . Dit verlangen was gegrond in het verleden der gasthuizen, 
met dit verleden hadden de beide hooggeleerde adviseurs geheel onvoldoende 
rekening gehouden. Zeker de tijden waren veranderd maar de gestichten 
waren dezelfde gebleven. Toezicht - aldus verklaarden B. en W., verwijzend 
naar art. 1791 van de gemeentewet - is onbestaanbaar en onuitvoerbaar 
zonder inzage 1) der rekeningen. De huidige voogden zijn benoemd met 
de opdracht om op de bestaande wijze de gestichten te beheren. Ret is 
hun niet geoorloofd om hierin verandering te brengen. Met instemming 
citeerden B. en W. uit de brief van de voogd Hommes, dat de conventualen, 
toen zij zich hadden ingekocht, verzekerd waren geweest van toezicht op 
het beheer door het gemeentebestuur en dat zij, indien dat verviel, gevaar 
konden lopen, dat de vruchten van hun geldelijk offer - d.w.z. van de 
inkoopsom - hun zouden ontgaan. Ten slotte spraken B. en W. de hoop 
uit op een minnelijke schikking. Hun rapport sloot met aan de raad voor 
te stellen: 1" aan de weigerachtige voogden namens de raad mede te delen, 
dat de voogden tot het overleggen van hun rekeningen aan B. en W., ter 
fine van goedkeuring, verplicht 1) waren. 2" B. en W. te verzoeken, voor 
zoverre de voogden weigerachtig bleven, aan de raad een voorstel te doen, 
hoe ten aanzien van hen behoorde te worden gehandeld. 

Opmerkelijk is het dat B. en W. die in hun betoog min of meer hadden 
gepleit voor inzage van de rekeningen, in hun voordracht bleven vasthouden 
aan goedkeuring. Welnu de heer E. J. P. Jorissen en vier andere raadsleden 
dienden een amendement in om het Ie lid van de voordracht "verplichting" 
door "verzoek" te vervangen en "goedkeuring" door "inzage" en om in 
het 2e lid elke schijn van bedreiging jegens de voogden te doen vervallen. 

Volledigheidshalve dient te worden vermeld, dat sedert de kwestie aan 
de orde was gekomen Mr. de Sitter als burgemeester was afgetreden. Hij 
was, zoals voordien, raadslid gebleven. De voormalige wethouder, Mr. 
B. van Royen, was burgemeester geworden en raadslid gebleven. Enkele 
raadsleden waren, wegens de toenmalige periodieke aftreding van een derde 
gedeelte der raadsleden om de twee jaren, door anderen vervangen. 

Op 19 october 1872 kwam het rapport van B. en W. en het amendement 
Jorissen in behandeling. Het doel van laatstgenoemde was kennelijk, dat 
de gemeenteraad niet over de rechtskwestie zou beslissen, aangezien de 

1) Cursivering van mij. 



182 RET SINT GEERTRUIDS- OF PEPERGASTHUIS TE GRONINGEN 

Gedurende de Franse tijd zijn er, evenals voorheen op kosten van het 
gasthuis, tal van verbeteringen in de Pepergasthuiskerk aangebracht. Het 
interieur werd verfraaid met koperen kronen en kandelaars. 

In hetjaar 1811 dreigde er gevaar, dat het gehele gasthuis door de maire 
als magazijnruimte ten behoeve van de Fransen zou worden gevorderd. 
De voogdij liet om dit te voorkomen een verzoekschrift opstellen door 
haar advocaat Dr. W. L Quintus, met goed gevolg. In het eind van het 
voorafgaande jaar waren echter reeds de bakkerij en de voormalige brouwerij 
gevorderd om dienst te doen als bakkerij en slachterij voor het garnizoen. 
Daarbij was de belofte gegeven, dat men dientengevolge "geen onvreeheid 
in het huis zou hebben". Voor aBe zekerheid lieten de voogden de doorgang 
naar de gevorderde ruimten dichtmetselen. 

Eveneens in 1811 gaf de maire aan de gasthuizen opdracht om voorlopig 
geen nieuwe conventualen op te nemen. De prefect van het departement 
van de Westereems wilde - naar schriftelijk werd meegedeeld - een zieken
huis stichten ten einde aan ongelukkige lijders "soulaas in der zelver akelige 
toestand toe te brengen". Zijn bedoeling was duidelijk: hij wilde zovele 
vacante plaatsen in de gasthuizen verkrijgen dat men door samenvoeging 
van conventualen ren ervan zou kunnen ontruimen. Dit gebouw zou dan, 
naar verluidde, als ziekenhuis kunnen dienen. Dit ziekenhuis was echter, 
naar men mag vermoeden, slechts een voorwendsel. 

Op 15 juni 1813 vroeg de onderprefect van het departement schriftelijk 
aan de voogdij, hoeveel vacatures er onder de conventualen waren en over 
hoeveel lokalen "ingevaBe van noodzakelijkheid zou kunnen worden 
gedisponeerd". Antwoord werd op dezelfde dag nog verwacht. De voogden 
bleven het niet schuldig; er waren, zo schreven zij, acht vacante plaatsen; 
op de tweede vraag gingen zij niet in. De andere gasiliuizen kregen der
gelijke brieven. De Fransen hadden haast met onderdak, niet voor zieken -
er bestond trouwens in de stad Groningen een ziekenhuis, dat hoe klein 
ook, niet over een teveel aan patienten te klagen had 1) - neen, zij zochten 
ten behoeve van hun gendarmes, toen ergens in de Violenstraat arrnzalig 
gelegerd, een beter verblijf. Niet het Peper- maar het Arrnhuiszittend
gasthuis werd het kind van de rekening. Het moest, volgens besluit van 
de maire van 7 juli 1813, worden ontruimd. De bewoners ervan werden 
naar Pelster- en Pepergasthuis overgebracht. Het laatste kreeg er vier. 

Zeer opmerkenswaard is het, dat in de jaren 1812 en 1813 de stad 
Groningen subsidie aan het Pepergasthuis heeft gegeven. In 1812 fl. 270, 
in 1813 een bedrag van bijna fl. 3000. Doch er kwam ook financiele zwarig
heid; langzamerhand toch werden, tengevolge van het samensmelten der 
gewestelijke schulden, de obligaties, welke het gasthuis ten laste van de 
provincie had, geconverteerd in nationale schuldbrieven, en deze werden 
in 1811 door de beruchte tiercering der rente getroffen. In 1812 geschiedde 
hetzelfde met de gemeentelijke rentes. Alles met elkaar is die tiercering 
het gasthuis op bijna 1700 gulden te staan gekomen. Dit bedrag, het blijkt 

1) N. Tonkens, Gron. Volksalmanak 1954, pag. 16 vlg. 
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uit het bovenstaande, was evenwel aanmerkelijk geringer dan de stedelijke 
subsidien in de jaren 1812 en 1813. 

Het gasthuis had belastingplichten. Op het eind van de 18e eeuw betaalde 
het, evenals voorheen, accijnzen, zij het lagere dan de particulieren. Verder 
moest het kleine bedragen opbrengen als schoorsteen-, drek- en lantarengeld 
en soms als wachtgeld. Ook over de vrijstelling en vermindering van be
lasting ten gunste van het gasthuis is weI wat mede te delen. Injanuari 1806 
vroeg het stadsbestuur aan de gestichten ad pios usus, opgave te doen 
van "aIle vrijdommen van inpositien". Tevens moest mededeling worden 
verstrekt van het tijdstip, waarop die concessies verleend waren en tot hoe 
lang ze nog van kracht zouden zijn. De voogden van het Geertruidsgasthuis 
hebben zich nauwkeurig van een en ander gekweten. Zij maakten een lijst 
van elf vrijstellingen van, of kortingen op, bestaande belastingen; samen een 
1200 gulden per jaar. Enkele mogen bier volgen: Van de in het gasthuis 
geslachte 10 vette koeien bedroeg de verlaging fl. 173, van de 12 varkens 
fl. 119, van de 3 lasten rogge jaarlijks in het gasthuis "verbakken" 145, 
van de 20 mudden tarwe voor hetzelfde doel gebruikt 73 gulden, van de 
benodigde 20 zakken zout 106 gulden en van de verstookte turf 477 gulden. 
Het gasthuis betaalde, aldus de voogden, zegeirechten, bela sting op de 
rondemaat en waaggelden, maar deze aIle konden niet nauwkeurig worden 
opgegeven. AItijd was het gasthuis vrijgesteld geweest van successierechten 
op de goederen die het van gestorven conventualen verkreeg en eveneens 
van de voormalige provinciale belasting bij verkoop van vaste goederen. 
Ais antwoord op de tweede vraag gaven de heren voogden te kennen, dat 
het niet mogelijk was iets mee te delen over het ontstaan der concessie, 
aangezien er geen fundatiebrief noch enig spoor was van de tijd en wijze 
van oprichting van dit Godshuis. . .. "zodat het allezints te presumeren 
is, dat dit huis nooit aan de opgegevene inpositien is subject geweest". 
Hieraan voegden de voogden nog toe, dat "deze vrijheid van inpositien 
zuiver en zonder eenige bedingen of conditien daaraan verknogt is geweest". 

Dat de voogden zich zoveel moeite gaven om de rechten van het gasthuis 
te verdedigen yond zeker ook een oorzaak in het feit, dat de door hen te 
betalen accijnzen sedert 1800 op onheilspellende wijze waren verhoogd. 
In dat jaar bedroegen zij op rogge, tarwe en mout nog geen 15 gulden en 
op het geslacht slechts fl. 25. In 1806 daarentegen werd liefst fl. 380 aan 
accijnzen op onze stichting geheven. Terstond na 1806, klaarblijkelijk als 
gevolg van het krachtige vertoog der heren voogden, dalen ze evenwel. 
Na het onheilspellende nu dus een hoopvol teken. In 1811 bedroegen zij 
nog slechts 68 gulden. In 1812 en 1813 behoefde het gasthuis in het geheel 
geen accijnzen te betalen. In het jaar 1814, een jaar na de bevrijding, was 
er weer een rogge-accijns van fl. 60. 

Gedurende de Franse jaren zijn er pogingen gedaan om het gasthuis 
en zijn bewoners nieuwe belastingen op te leggen. In tijden van bezetting 
moet men op zijn minst ietwat argwanend zijn bij het invullen van officiele 
vragenlijsten en bij het beantwoorden van op het oog vriendelijke verzoeken 
van ambtelijke instanties. In 1812 vroeg de maire aan de voogdij om opgave 
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eens en protesteerde heftig. Zonder twijfel zijn de voogdijen tot deze be
slissing gekomen uit verbittering over de raadsbesluiten t.a.v. de benoeming 
van voogden. Het ging nu hard tegen hard. In de raadsvergadering van 27 
september 1871 deelde de burgemeester mede, dat de bovengenoemde 
voogdijen plotseling hadden beweerd niet rekenplichtig te zijn aan B. en W. 
Dit was, aldus de burgemeester, in strijd met de instructie voor de 
voogden van 20 november 1630, die was bevestigd door art. 1791 van de 
gemeentewet 1). Het woord "toezien" in dit artikel, zo verklaarden B. en W., 
zou geen doel treffen zonder onderzoek der rekeningen. 

In de raadsvergadering van 11 november 1871 kwam de zaak opnieuw 
ter sprake. Er heerste, zo bleek toen, geen eenstemmigheid over de bevoegd
heid van B. en W. Maar een meerderheid viel B. en W. bij: met 13 tegen 
9 stemmen werd namelijk aan dit college opgedragen de weigerachtige 
voogden per brief op hun plicht te wijzen en met afzetting te dreigen. 

Dit hielp een beetje; de voogdij van het Jacob en Annagasthuis zond 
nu, zij het onder protest, de rekening in, de beide andere voogdijen echter 
gaven geen krimp. 

Zoals bekend, werden de voogdijen in de benoemingskwestie in februari 
1872 in het ongelijk gesteld. B. en W., hierdoor bemoedigd, schreven aan 
de, wat de rekenplichtigheid betreft in verzet zijnde voogden, dat, indien 
zij weigerachtig bleven, aan de gemeenteraad zou worden voorgesteld 
hen te ontslaan. De voogdij van het Pepergasthuis vroeg nu aan Prof. Mr. 
G. Diephuis advies of zij verplicht was de jaarrekening in te zenden ter 
goedkeuring. De voogden van het Pelstelgasthuis vroegen hetzelfde aan 
Prof. Mr. B. D. H. Tellegen. Het antwoord van eerstgenoemde hoogleraar 
kwam hierop neer: Gelijk het recht van de gemeenteraad om voogden te 
benoemen gegrond is op art. 147 van de gemeentewet, zou ook voor de 
rekenplichtigheid, indien die bestond, een grond gezocht mogen worden 
in die wet. Men zou echter vruchteloos zoeken. Het woord "toezien" van 
art. 1791 sluit rekenplichtigheid niet in, wat dit betreft, zou men hoogstens 
een verwijt van onvolledigheid tot de wetgever kunnen richten. "De in
structie van 20 november 1630 is thans onder werking van de grondwet 
en de gemeentewet niet meer verbindend. Het tot dusverre inzenden van 
de rekening schept geen verplichting voor het gevolg". 

Het advies van Prof. Tellegen verschilde hiervan weinig. Ook hij beant
woordde de vraag ontkennend. Terstond na ontvangst van deze adviezen 
vergaderden de beide voogdijen gezamenlijk, onder voorzitterschap van 
de heer Scholtens. Met de stem van de heer Hommes tegen besloten zij 
aan B. en W. te berichten, dat zij bij hun besluit bleven, waama de heer 
Hommes zeide, dat hij afzonderlijk aan het gemeentebestuur zou schrijven. 

Ook B. en W. gingen onverpoosd verder. Op 25 mei stelden zij aan de 

1) Art. 1791 gemeentewet: Tot het dagelijks bestuur der gemeente, aan B. en W. 
opgedragen, behoort het toozien op het beheer def banken van lening en der gods
huizen en andere instellingen van liefdadigheid, waarover door de wet op het arm
bestuur, den stichtingsbrief of andere verordening aan het gemeentebestuur too
zicht is opgedragen. 
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dan ± 30 maal de jaarpacht en veelal met succt;s. Zo verkregen zij voor 
hun gasthuis een verheugend financieel voordeel. Ben der voogden bezocht 
zelf de veilingen, waar, naar men dacht; iets te halen was. Van te voren 
hadden de heren in de voogdenvergadering bedachtzaam een limiet vast
gesteld. Had men daarmee op de veiling geen geluk, welnu dan was er 
een volgende keer wellicht een koopje. 

Voorts werd geld belegd in Rijks- en gemeentelijke obligaties, die ± 5% 
rente gaven. Ook stak men contanten in inpolderingen aan de Groningse 
kust, de door deze ondernemingen uitgeschreven leningen werden geregeld 
ruim overtekend. Over het algemeen voelden de voogden er echter niet voor 
om te majoreren. Soms boden zij geld voor soliede eerste hypotheken aan 
per advertentie in de Provinciale Groninger Courant. Binnenkomende 
aanvragen werden omstandig besproken en de objecten met veel zorg 
getaxeerd. Aan de eigenaren van acceptabele woningen werd brandver
zekering opgelegd. Omstreeks 1875 deden hypotheekgelden een 5 %. Op 
korte termijn werden bedragen op de spaarbank gezet of bij een effecten
kantoor of bank it deposito gegeven. Hier kreeg men een interest van 3 %. 

In het begin der jaren 80 ging de rentevoet wat ornlaag. "Voor hen, die 
er om vroegen" bracht het gasthuis de hypotheek rente van 5 op 4! %. 
Nieuwe hypotheken gaven enkele jaren later 4 tot 41- %. 

Gedurig nam de maatschappelijke welstand der naar het gasthuis komende 
conventualen - om tot dezen in onze beschrijving terug te keren - verder 
toe. Geleidelijk ook stegen de bedragen, die zij voor toelating in de stichting 
betaalden. In de jaren 1865-1875 waren de inkoopsommen gemiddeld 
fl. 1050 geweest, in de volgende tien jaren steeg dit gemiddelde tot fl. 1200. 
Destijds reserveerden de conventualen hun bezittingen, die vroeger na hun 
dood aan het gasthuis waren gekomen, voor hun erfgenamen. Ook de 
geneeskundige hulp en de medicamenten, voorheen op kosten van het 
gasthuis aan de conventualen verstrekt, vervielen. De gasthuisdokter ver
zorgde van toen af aan aileen nog het personeel. 

De vraag moet hier gesteld worden of door al deze veranderingen het 
gasthuis zijn karakter van inrichting voor minvermogenden, voor dezen 
was het destijds gesticht, niet grotendeels verloor. Welnu de voogden wilden 
dit bepaald niet. Het volgende moge deze bewering staven: In 1880 maakten 
B. en W. bezwaar tegen opname voor lage inkoopsom van een echtpaar, 
waarvan de man en de vrouw elk nog maar 53 jaar was. De man was door 
een bedrijfsongeval verminkt en snel teerde het echtpaar in op een zuinig 
gespaard kapitaaltje. De voogden berichtten aan B. en W. dat, hoewel zij 
aan hoogbejaarden uiteraard de voorkeur gaven, zij dit een dringend geval 
van opname achtten. Het echtpaar had zich een onbezorgde oude dag 
waardig getoond en door zich jegens deze mensen barmhartig te tonen 
werd de financiele toekomst van het gasthuis ruet in gevaar gebracht. Neen 
van dit laatste was geen sprake. Tussen 1863 en 1879 was het bezit van het 
gasthuis buiten de gebouwen van ruim fl. 200.000 tot ruim fl. 260.000 
toegenomen, d.w.z. met meer dan 25 %. De vaste inkomsten waren ge
durende die jaren van ± fl. 7500 tot fl. 10.500 per jaar gestegen dus met 
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ontslagen beschouwen. Kennelijk was deze geprikkelde brief een poging 
om de medicus kwijt te raken. De vlieger ging niet op en de klachten 
bleven. Naast de huisarts benoemden de voogden later een chirurg. 

De regeling van salaris en pensioen was wei heel anders dan in onze 
dagen. Over pensioenen ten koste van hen, die een functie overnamen, 
spraken we reeds. Indien iemand salarisverhoging wilde vragen of een 
ander geldelijk verzoek had te doen, dan trachtte hij zijn poging kracht 
bij te zetten door de hulp in te roepen van een hooggeleerde, zeergeleerde 
of weleerwaarde heer. Beklemde meiers uit de dorpen in Groningerland 
vroegen veeIal hun predikant om voorspraak, de stedelingen verwachtten 
blijkbaar meer van eerst genoemde titularissen. De voogden echter waren 
zuinig en bleven dat. Dit ervoer de voorzanger in 1824, ondanks de hulp 
van prof. Guyot. Het verzoek om een toeslag op zijn tractement werd 
afgewimpeld. "la, we zijn van's mans behoeftige toestand op de hoogte", 
zeiden de voogden, "doch zijn tractement is voor een lange reeks van jaren 
vastgesteld en de prijzen der mondbehoeften zijn laag". De goede man 
verdiende de somma van 50 gulden in een geheel jaar. Van sociale verant
woordelijkheid was in die tijd weinig sprake. 

De leveranciers werden voortdurend door de voogden nauwkeurig 
gecontroleerd. Trouwens dat was vaak nodig ook. De verleiding is blijkbaar 
groot voor hen, die leveranties aan liefdadigheidsinstellingen doen of er 
werken voor uitvoeren, en niet een ieder staat vast in zijn schoenen. Indien 
er iets in het gasthuis geverfd of getimmerd moest worden, werd gewoonlijk 
het karwei aanbesteed, opdat de laagste prijs er uit zou komen. Doch als er 
uitstekend werk werd geleverd betaalden de voogden extra. De benodigde 
materialen koch ten de voogden soms zelf om daarna het werk in daghuur 
te laten uitvoeren. 

AIle huishoudelijke inkopen, ook dit was nodig, rekende de kokmoeder 
nauwkeurig na, ook op hetjuiste gewicht van een en ander werd steeds gelet. 

De voogden zelf besteedden veel zorg aan de jaarlijkse aankoop van 
het slachtvee. Bij bedrog kortten zij de prijs. Het voogd zijn bracht vele 
beslomrneringen met zich mee. 

De verhouding tussen voogdij en gemeentebestuur was goed in de eerste 
helft der 1ge eeuw. B. en W. mengden zich niet meer in de interne zaken 
van het gasthuis. Als van ouds controleerden zij de jaarrekeningen. Sedert 
1824 maakte de voogdij, bij een vacature in haar midden, een dubbeItal. 
Hieraan voegden B. en W. twee namen toe. Vervolgens werd door de ge
meenteraad bijna steeds de eerste van het dubbeltal gekozen. Periodiek 
aftreden van de voogden yond destijds niet plaats. Feitelijk werden ze 
derhalve voor het leven aangesteId. Het stadsbestuur zag er op toe, dat 
de verordeningen betreffende de gasthuizen werden nagekomen. Het her
innerde in 1830 de voogden van het Pepergasthuis er aan, dat het hun 
volgens hun instructies van 1630 en 1670 was verboden om door bloed
verwanten leveranties aan de stichting te laten doen. Ontstemd dreigden 
B. en W. dergelijke uitgaven voortaan niet te zullen goedkeuren. Dit dreige
ment was niet zonder reden; want wat bleek? Een broer van een der voogden, 
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een zwager van een ander en twee schoonzoons en een zwager van een derde 
voogd waren destijds leveranciers van het gasthuis. Er was meer, dat in 
de voogden niet te loven was, want kon het weI door de beugel, dat zij -
overigens met goedkeuring van B. en W. die hier tegen weinig konden 
doen - de ouders van een van hen tegen de minimum inkoopprijs als 
conventualen toelieten en aan dit ouderpaar bovendien, zodra dit mogelijk 
was, uithaaldersplaatsen gaven? 

Behalve het zo juist besprokene moet een bezwaar van meer algemene 
strekking aan het adres van de toenmalige voogden worden gericht. De 
vaste lijn heeft destijds in hun bestuur meermalen ontbroken. Hun weinig 
besliste houding jegens de gasthuisarts, die vervangen had moe ten worden, 
werd reeds gememoreerd, evenals hun tekort aan consekwentie t.a.v. het 
geven van voorrechten aan nieuwe conventualen. Het is dan ook geen 
wonder, dat van ouds netelige zaken, zoals het gebruiken van de maaltijden, 
de tafel- en uithaalders benevens de leiding van het huishouden aan de 
heren voogden wegens hun weifelachtigheid vele onaangenaamheden 
hebben bezorgd. WeI hakten zij een knoop door om de eeuwige ruzies 
tijdens het rniddagmaal te beeindigen: Zij bepaalden namelijk, dat elke 
keer, dat er vlees of spek werd gegeten, om de porties met blokjes moest 
worden geloot. Overigens namen zij soms tegenstrijdige besluiten, die de 
orde in de inrichting en de gemoedsrust van de kokmoeder verstoorden. 
In 1836 decreteerden zij, dat, bij wijze van proef, 's avonds de zo geappre
cieerde karnemelksepap niet langer in de eetzaal zou worden opgediend. 
De conventualen zouden die voortaan uit de keuken moeten halen en 
naar hun kamers moeten medenemen. Deze proef had beter niet genomen 
kunnen worden. Onregelmatigheden waren het gevolg: niet aIleen hielden 
de conventualen zich slecht aan het vastgestelde tijdstip maar ook een 
oud misbruik, namelijk de verkoop van gasthuiseten, verergerde; want 
's avonds kwamen nu vele min of meer behoeftigen uit de stad naar de 
Peperstraat om de zo begeerde "soepenbrei" te kopen. Klachten van de kok
moeder en een voorstel harerzijds om tot het oude gebruik terug te keren, 
deden de voogden een speciaal reglement van zeven omslachtige artikelen 
vaststellen over het halen van de pap! De wanhopige kokmoeder moest 
het aan tafel voorlezen, in een eetzaal, waar het toch al onrustig was. Het 
resultaat van de zeven artikelen was nihil, natuurlijk, een gasthuis kan men nu 
eenmaal niet per ordonnantie regeren. In de zomer van 1840, na vier jaren 
vol ergernis speciaal voor de kokmoeder, besloot de voogdij tenslotte 
om tot de vroegere gewoonte terug te keren. 

Wij moeten nog even bij deze onverkwikkelijke zaak blijven. De voogden 
hadden moeilijkheden kunnen voorzien; kort tevoren toch had het gedrag 
van conventualen t.a.v. de hoofdmaaltijd grote verontwaardiging gewekt. 
Die conventualen hadden de euvele moed gehad om te beweren, dat er 
's middags te weinig warm eten werd opgediend, terwijl zij zelf gerege1d 
spek en vlees van de tafel wegmoffelden om het te verkopen. Ook hadden 
zij hun weekrantsoen brood en boter geheel of gedeeltelijk verkwanseld. 
Dientengevolge vielen zij als "half uitgehongerden" bij het middagmaal 
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en de voogdij ten lange leste geeindigd. Geeindigd, zonder dat er iets van 
betekenis was veranderd. B. en W. hadden dit weten te bereiken door hun 
krachtigste tegenstanders buitenspel te zetten. Zij hadden het spel goed 
overlegd, nu en dan een ietwat listig gespeeld. 

Voortaan werkten de voogden gewoonlijk goed samen. Er viel ook. zij 
het niet zonder een kleine strubbeling, een beslissing over de viering van 
de wasschop. De voorzitter en de secretaris kwamen aan een verlangen 
van de heer Hommes tegemoet en deden afstand van de aan de voogden 
toekomende ducaton 1). Zij vroegen de heer Hommes zich nu te willen 
verenigen met de aanwezigheid der dames 2) bij de wasschop, waarvoor 
deze weinig voelde. Hij, weinig soepel als imrner, verzette zich hiertegen. 
Er bleef niets anders over dan te stemmen. Hierbij stond de heer Hommes 
aIleen. 

De wasschop, ook weI bruiloft genoemd, kostte de nieuwe conventualen 
nog steeds ruim fl. 35. Hiervan kregen de kokvader en kokmoeder, de 
knecht en de meid elk een ducaton en de portier fl. 1.20 Voor het overige 
bedrag werd getracteerd op bier, vlees, koek enz. Later werd het bier 
vervangen door chocolade en twee glazen punch - welk een combinatie -
per feestganger. In de eetzaal zat men tot laat in de avond gezellig bijeen. 
Overigens, we laakten het reeds, een wonderlijke instelling die wasschop, 
feestvieren ten koste van een ander, die er toe werd gedwongen en wie 
het soms allerminst convenieerde. 

Thans moeten de financien van het gasthuis opnieuw ter sprake komen. 
Her en der in de stad Groningen bezat het gasthuis nog altijd, oveligens 

zeer lage, grondpachten van huizen. Als dergelijke huizen van eigenaar 
verwisseiden, trachtten de nieuwkomers zich vaak van die pachten te ontdoen, 
door bot betaling ervan te weigeren. De beurs was hun nader dan hun 
plicht. Om verdere moeilijkheden te voorkomen, kozen de voogden de 
wijste partij en stelden de pachten afkoopbaar. Zij namen daarvoor de 
normen van de stad over: Bedragen beneden fl. 3. 's jaars tegen 5 %, bOV1!n 
fl. 3 tegen 4 %. Zodoende ontvingen zij derhalve 20 en 25 maal de jaar
opbrt'ngst. De meeste grondpachten zijn toen successievelijk verdwenen. 
Eveneens verkochten de voogden in de 2" helft der 1ge eeuw vele van hun 
beklemde gronden. Aangezien het initiatief hiertoe gelukkigerwijs bijna 
steeds van de meiers uitging, wist de voogdij veelal 1 % oftewel liefst 
100 maal de jaarpacht te bedingen. Een meier, die 80 maal die pacht bood, 
kreeg geen kans. Voor de meeste gelden, die van deze verkopen binnen 
kwamen, kochten de voogden op publieke veilingen eveneens beklemde 
gronden en dit tegen veeIIagere prijzen dan zij aan hun op afkoop beluste 
meiers in rekening brachten. De voogden boden op die veilingen niet hoger 

1) Ter waaJde van fl. 3,15. 
2) Anders dan in enkele andere gasthuizen hebben de vrouwen van de voogden 

van het Pepergasthuis geen zeggenschap in het huishouden van de inrichtmg 
gehad. Enkele malen in het begin van de 20e eeuw zijn ze weI in de voogdenver
gadering aanwezig geweest en hebben zij een nieuwe huismeesteres als het ware in 
haar werk ingeleid. 
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fonds in tot fl. 300 en het jaarlijkse feestmaal moost vervallen. Toen, dat 
kon nog net, ging men de revenuen van het fonds bezigen voor een jaarlijkse 
rijtoer der conventualen. Men combineerde die met enkele wasschoppen 
het ene jaar hier het andere daar in een mooie omgeving in Drente. 

25 juli 1905 werd in de versierde eetzaal het 500 jarig bestaan van het 
gasthuis gevierd bij toverlantaarn en met liedjes van Speenhof op de 
gramophoon. 

De dagelijkse verzorging voldeed aan hoge eisen. Zelden of nooit verliet 
dan ook een conventuaal het gasthuis voorgood. De warme maaltijd was 
gewoonlijk van voortreffelijke kwaliteit. Wilde een conventuaal echter niet 
mee-eten, dan werd hem fl. 2 per week betaald. Raast nimmer moesten de 
voogden meer straffen uitdelen, hoogstens kwam het tot een reprimande. 
Gezien de betrekkelijke financiele welstand der gasthuisbewoners ontving 
in de regel geen van hen meer een uitkering. Toen dat omstreeks 1910 voor 
een behoeftige conventualin toch nog eens nodig bleek, werd haar per week 
fl. 2 gegeven, maar zij mocht niet weten, dat dit geld van het gasthuis kwam. 

De conventualen ontvingen per week, behalve de warme maaltijd, vier 
pond roggebrood en een half pond boter. Na de opheffing van de bakkerij 
verving de voogdij dit brood door fl. 0.65 per maand. Ret biergeld was 
nog fl. 1.25. 

Enkele malen is het voorgekomen, dat het Burgerlijk armbestuur de 
voogdij om een bijdrage vroeg in de kosten van de verpleging van een 
krankzinnig geworden conventuaal. Berst werd dit zonder meer afgewezen, 
later stemden de voogden toe om jaarlijks fl. 100 voor een dergelijke patient 
te betalen. De rollen waren dus weI omgekeerd vergeleken met enkele 
eeuwen geleden, toen krankzinnigen uit de stad geheel ten laste van de 
gasthuizen werden gebracht. 

De huishoudelijke zorgen van de huismeester en huismeesteres - er had 
dus weer een naamsverandering plaats gevonden - werden aanmerkelijk 
verlicht door het opheffen, omstreeks het jaar 1900, van de eigen slagerij. 
Voortaan liet men enkele slagers voor het benodigde vlees inschrijven. 
Tegen de winter kocht men grote hooveelheden en werd als vanouds in 
het gasthuis rolpens en worst gemaakt. In 1911 besloten de voogden de 
"blinde dag", d.w.z. de vleesloze dinsdag, af te schaff en. De conventualen 
kregen toen, afgewisseld met verse vis, elke dag vlees en niet weinig, twee 
ons, twee lood per persoon. 

Een klacht van de conventualinnen, dat zij, terwijl hun manlijke collega's 
geheel vrij waren, dagelijks aardappelen moesten schillen, yond aanvankelijk 
geen gehoor. Doch in 1910 viel in de voogdenvergadering, na ampel beraad 
nog weI, het besluit, om dit werk, bij wijze van proof, gedurende drie it vier 
weken door twee gehuurde vrouwen te laten doon. Ook in onze eeuw gingen 
de heren voogden niet over een nacht ijs! Natuurlijk - men stelle zich het 
omgekeerde eens voor - slaagde de proef. 

De beginjaren van de eerste wereldoorlog gingen haast ongemerkt aan 
het "rustig kabbelende" gasthuisleven voorbij. De oorlogshandelingen 
bleven voor Groningen op grote afstand en op zeer grote afstand voor de 
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was geworden dat de, het laatst door de gemeenteraad benoemde, voogd 
tot boekhouder en secretaris werd aangesteld. De voogden vergaderden 
nog elke week. Ze kwamen tegen vier uur bijeen, dronken thee pratend 
over koetjes en kalfjes en begonnen omstreeks vijf uur met de zaken. 

Veel tijd van de voogdenvergaderingen vorderden in de eerste helft van 
de vorige eeuw de besprekingen over de belegging van de beschikbare 
gelden. Dit was ten dele het gevolg van de verwarring in de staatsfinancien 
na de Franse tijd. In de beleggingstactiek der voogden is, mede door de 
beknoptheid der notulen, moeilijk een duidelijk inzicht te verkrijgen. 
Bij voorkeur kochten de heren obligaties van het befaamde Amortisatie
syndicaat. Deze waren gewoonlijk te koop tegen een koers van ± 90 % 
en leverden 4!- % rente. De uitgestelde schuldbrieven en de zogenaamde 
kansbiljetten 1), die het gasthuis bezat, wenste de voogdij niet te verwisselen 
tegen obligaties van het Amortisatie-syndicaat, hoezeer het stadsbestuur 
ook op deze transactie mocht aandringen. De voogdij hoopte op uitloting 
van die kansbiljetten, waardoor deze in werkelijke schuldbrieven zouden 
overgaan. Inderdaad is dat met enkele in de loop der volgende jaren gebeurd. 

Na vele financiele transacties en opheffing van het Amortisatie-syndicaat 
bezat het gasthuis in 1850 de volgende effecten en hypotheken: Bij de stad 
was belegd een kleine fl. 45000 a 4 % en fl. 500 a 3!- %. Aan staatspapieren 
bezat het gasthuis ruim fl. 8000 a 3 %. Verder bevatte de effectentrommel 
twee 41 % obligaties elk van fl. 1000 Oostpolder (bij Uithuizermeden). 
Aan hypotheken stond uit fl. 23000 tegen 4t % of 5 %, bijna fl. 7000 hiervan 
lag op twee trekschuit-diensten. 

In de eerste helft van de 1ge eeuw veranderde er veel in het Nederlandse 
belastingstelsel. De nieuwigheden leken niet onbedenkelijk voor stichtingen 
als het Pepergasthuis. Het heeft zich herhaaldelijk verzet tegen het opleggen 
van nieuwe belastingen. Toen het in 1830 door de commissie belast met 
kadastrale werkzaarnheden werd aangeslagen, yond een krachtig verzet 
gehoor: Voortaan behoefde het gasthuis niet in het kadaster te betalen. 

Conventualen, die bij hun komst in het gasthuis hun bezit hadden vrij
gekocht, vielen onder de personele belasting. De voogdij had hen daarvoor 
niet kunnen vrijwaren. Nu schikte het nogal met het te vorderen bedrag. 
Een belastingbiljet van een der conventualen had de volgende simpele 
inhoud: Huurwaarde f 1.20 

deur en venster f 2.40 
haardsteden f 0.40 

f 4.00 
af. f 2.00 

f 2.00 
opcenten f 0.39 

f 2.39 

1) Deze betroffen de uitgestelde schuld en boden op niet lange termijn kans op 
omzetting in werkelijke schuldbrieven, deze waren rentegevend, terwijl de verdere 
uitgestelde schuld in de loop van 300 jaar in werkelijke schuld zou overgaan. 
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De voogdij schreef in 1833 een beslist vertoog tegen eventuele aanslag 
van het gasthuis zelf in de personele belasting. Zij wees er op, dat in de 
inrichting oude en behoeftige lieden werden opgenomen. Velen van dezen 
ontvingen financiele bijstand. Bovendien het gasthuis stond onder openbaar 
gezag, jaarlijks moest dientengevolge rekening en verantwoording worden 
gedaan aan het stadsbestuur. Zonder diens goedkeuring mochten geen 
vaste goederen verkocht worden, geen contracten gesloten en zelfs geen 
conventualen worden opgenomen. De voogden - aldus zij zelf - werden 
niet als hoofdbestuurders maar slechts als "administrateurs der gelden en 
directeurs van de goede orde en tucht" aangemerkt. Het gasthuis was een 
instelling van weldadigheid, de dienst- en werkboden werden uitsluitend 
gebruikt voor werkzaamheden ten behoeve van de beweldadigden van het 
gesticht. 

Het is een bijzondere reden, die veel van dit vertoog der voogden in 
deze studie doet afdrukken, want belangrijker dan de poging om de perso
nele belasting te ontgaan waren de beweringen over de ondergeschiktheid 
van de voogdij aan het stedelijk bestuur. Dat de heren voogden kort nadien 
anders redeneerden zai spoedig biijken. 

De voogdij heeft het gasthuis niet geheei van personeie beiasting kunnen 
vrijpleiten. De aanslagen waren niet hoog. De gebouwen van het gasthuis 
vielen er buiten. Voor het dienstpersoneel moesten slechts enkele guldens 
worden betaald. Voor het verhuurde huis ten noorden van het gasthuis 
bedroeg de aanslag 5 gulden, ongeveer even laag was die voor de gronden 
onder Gieterveen. 

In het grondbezit van het gasthuis kwam in de eerste helft van de 1ge 
eeuw slechts weinig verandering. Behalve de reeds besproken transactie 
met de gronden te Gieterveen, werd hier en daar in de provincie wat aan
gekocht, veelal ter afronding van reeds aan het gasthuis behorende percelen. 
Verschillende bezittingen, waarmee dit nog niet was gebeurd, werden onder 
vaste beklemming gebracht. Enkele grondpachten op huizen werden ver
kocht. De afkoopsomrnen bepaalde de voogdij gewoonlijk op ± 25 maal 
de jaarpacht. Bij tijd en wijle stelden beklemde meiers voor om de vaste 
beklemrning af te kopen. Zij vonden een willig oor, tenminste als ze een 
flink hoog bod deden, d.w.z. ± 60 maal de jaarpacht. Soms bedongen de 
voogden well 00 maal die som. De ontvangen gelden belegden zij vervolgens 
tegen 3 it 4 %; voorwaar geen slechte ruil. Een eigenaardig geval deed zich 
voor in 1831, toen een meierse van het gasthuis stierf. Zij liet geen kinderen 
na. Aangezien de beklemming niet in de zijlinie vererfde verklaarden de 
voogden deze als vervallen. Maar haar erfgenamen kwamen opdagen, 
vergezeld van hun burgemeester, die van Noorddijk. Tegen het standpunt 
der voogdij konden zij echter niets inbrengen. Zij mochten per slot van 
rekening een nieuwe beklembrief, met recht van vererving in de zijlinie, 
kopen tegen betaling van ettelijke honderden guldens. . . Sedertdien kwam 
het vererven in de zijlinie bij het gasthuis meer in zwang. Dit bracht geld 
in de brandkast. Een meier, die jaarlijks fl. 264 vaste huur betaalde. moest 
voor een dergelijke beklembrief hetzij fl. 1000 in eens of een huurverhoging 
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behoorlijke som opbracht - de Hervormden betaalden van ouds niet voor 
hun zondagsdiensten - vormde het gebouw een aanzienlijke schadepost 
op de gasthuisrekeningen wegens de overigens geenszins hoge salarissen 
van organist, voorzanger en blaasbalgtreder en in het bijzonder weI ten
gevolge van de onderhoudskosten. Speciaal het orgel vorderde veel geld. 
In 1877 werd het grondig gerestaureerd. De uitgaven voor de kerk zijn 
steeds door de voogdij zonder mokken aanvaard, wat men, gezien de 
geschiedenis van het gasthuis, slechts kan toejuichen. Trouwens die uitgaven 
waren nu ook weer niet zo hoog, dat zij het bestaan van het gasthuis be
dreigden. Financieel ging het de stichting destijds zeker niet slecht. 

In de belegging van het kapitaal kwam verandering: De stad Groningen 
loste omstreeks 1890 aIle leningen af op fl. llOOO na. Behalve deze som 
had het gasthuis de volgende obligaties: fl. 5000 van de provincie Gro
ningen, fl. 3000 van Reiderwolderpolder, fl. 1500 van de Noord Willems
kanaal mij., fl. 10000 van de provincie Friesland. Verder bezat het gasthuis 
5 pandbrieven, elk van fl. 500 van de Utrechtse hypotheekbank en nog altijd 
fl. 20.000 aan Nederlandse werkelijke schuld. Langzamerhand had de 
voogdij steeds meer geld in hypotheken gestoken. Omstreeks 1890 was 
dit ongeveer fl. 115.000. Als men het gasthuiskapitaal vergelijkt met dat 
in bet midden der eeuw, dan ziet men een aanzienlijke vooruitgang. Niet 
vergeten mag echter worden, dat de grond in Gieterveen in die tussentijd 
ten gel de was gemaakt. 

Overigens was er in die jaren weinig veranderd in het grondbezit van 
het gasthuis. 

Het begin van de twintigste eeuw was een Zeer rustige periode voor het 
gasthuis en zijn bewoners. Het buis behield zijn aantrekkingskracht op de 
ouden van dagen in de stad Groningen. Gewoonlijk lag bij de voogdij een 
lange lijst van sollicitanten naar een conventuaalsplaats. De eisen van 
toelating werden over bet algemeen gehandhaafd. Maar in bijzondere 
gevallen week men er vanaf. Ben enkele maal liet men een dooplid van de 
Hervormde kerk zijn intrek in het gasthuis nemen. Soms echter greep men 
over de eisen heen; een lidmaat, die zijn kerkelijke belasting niet had betaald, 
kreeg van de voogden te horen, dat hij zolang hij in gebreke bleef, geen 
conventuaal mocht worden. Voor hem kwam er dus feitelijk een toelatingseis 
bij. Zelden werd iemand, die nog geen tienjaren lang te Groningen woonde, 
als conventuaal aangenomen. 

De inkoopsommen gingen tot aan de eerste wereldoorlog slechts weinig 
ornhoog. Zieke conventualen, vooral chronische zieken, kwamen nogal 
eens in financiele moeilijkheden. Derhalve bepaalde de voogdij, dat nieuwe 
conventualen garantie moesten geven eventuele ziektekosten zelf te zullen 
dragen. Doch er zijn ook vrolijker klanken te beluisteren; de nationale 
feesten werden door allen opgewekt gevierd, tractatie ontbrak dan nimmer. 
Zo in 1909, toen prinses Juliana werd geboren. Sedert 1910 werd de 20e 
februari een feestdag "in de geest van de wasschop". Dit dank zij de rente 
van een legaat groot fl. 2000 van de in dat jaar overleden voogd T. R. Haan. 
Maar, helaas, tengevolge van onfortuinlijke belegging schrompelde het 
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nieuw beroepen predikant worden gestaakt. De daad bij het woord voegende 
weigerde de voogdij verder te betalen. Als de Hervormde gemeente van 
Middelbert zich hiermede accoord verklaarde zou de voogdij - zo berichtte 
ze verder - haar aanspraken op de stemmen prijsgeven. We willen nader 
op deze kwestie ingaan: Oorspronkelijk had een karspel de Heidenschap 
en de Kleine Harkstede omvat; later was het eerst genoemde gebied bij 
Garmerwolde gevoegd en de Kleine Harkstede grotendeels bij Harkstede. 
Dat deel van de Kleine Harkstede evenwel, waar de gasthuisgronden 
lagen, was onder Middelbert gebracht. Onbegrijpelijkerwijs maakten de 
voogden in het onderhavige geval niet krachtens dit grondbezit aanspraak 1) 
op de betwiste stemmen, neen zij beriepen zich, geheel ten onrechte, op de 
toelage aan de predikant. Zoals was te voorzien trokken zij bij het klassikaal 
bestuur aan het kortste einde 2). 

Bij een, eveneens in 1871, te Garmerwolde uit te brengen beroep, bood 
de voogdij haar elf stemmen aan de boekhoudend kerkvoogd aldaar aan 
voor fl. 350. Men werd het na loven en bieden eens op fl. 300. Een jaar 
later kwam er een definitief accoord: de voogdij deed voorgoed afstand 
van haar stemmen, de kerkeraad van de jaarlijkse betaling van fl. 15 door 
het gasthuis aan de pastor loci. En nu die fl. 15 nog voor zijn coIlega in 
Middelbert. De voogdij weigerde die halsstarrig te betalen. Maar ook op 
dit punt boekte Middelbert succes. Na sommatie door een deurwaarder 
en op advies van de gasthuis-advocaat moest de voogdij na enkele jaren 
toch in de buidel tasten. 

Op geheel ander gebied kon de voogdij echter in de 2e helft van de vorige 
eeuw op goede resultaten bogen, namelijk wat betreft het ontginnen en 
later het verkopen van gasthuisgronden in Drente. We vertelden reeds, dat 
de voogdij de laatste 42 H.A. in die provincie gelegen onder Gieterveen 
in 1818 aan Hindrik en Geert Hegge had verkocht, onder voorwaarde dat 
het veen binnen vijftig jaren zou worden afgegraven en dat de ondergrond 
in eigendom van het gasthuis zou blijven. Reeds in 1850 was die afgraving 
voor het overgrote deel voltooid. De voogden namen toen het besluit de 
dalgrond te laten ontginnen en hiermede zo spoedig mogelijk een begin 
te maken. Zij kwamen met de farnilie Hegge overeen, dat de veenderij 
uiterlijk januari 1854 beeindigd zou zijn. Dientengevolge zou het gasthuis 
dus 14 jaren eerder, dan in 1818 was bepaald, de beschikking over aile dal
grond krijgen. Voor deze bespoediging betaalde het fl. 300. B. en W. 
bekrachtigden de overeenkomst in de zomer van 1850. De voogdij besloot 
verder om de ontginning in eigen beheer uit te voeren. Als proef begon 
men met ± 5 H.A. Nog in de herfst van 1850 ging de eerste spade de grond 
in. Aan de opzichter van de Stadsvenen werd het toezicht en de adrnini
stratie opgedragen. Als echte ontginners gingen de voogden zich vele malen 
ter plaatse op de hoogte stellen van de werkzaamheden. In de eerste twee 

1) Ook dit zou betwistbaar zijn geweest. 
2) Vergelijk voor de stemmen in Middeibert W. B. S. Boeies, Het stemregt van 

eigenerfden in Groningen en Drente (Groningen 1869) voora! pag. 88 vlg. 

ECON.-HIST. jAARBOEK XXVIII 13 
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jaren werd er ruim fl. 5000 in de onderneming gemvesteerd. Het meeste 
geld vorderde de bemesting; stadsvuil uit Amsterdam en later uit Groningen 
diende hiertoe. Bovendien werden faecalien en afval van het gasthuis naar 
Gieterveen verscheept. In 1853 leverde de ontgonnen grond voor de eerste 
maal veldvruchten op. Op de 22- juli van dat jaar reisden de voogden 
naar Gieterveen. Hier werd door Mr. J. C. van Siooten, notaris te Wilder
yank, de nog te wortel staande - zo zei men het destijds officieel- rogge 
publiek verkocht. De opbrengst bedroeg ruim fl. 865. Een gedeelte van de 
ontgonnen grond was inmiddeis verhuurd. De jaarpacht hiervan was 
precies fl. 100. Met enkele andere kleine inkomsten ontving het gasthuis 
in dat jaar uit Gieterveen fl. 1025. De uitgaven waren nog ruim driemaal 
zo hoog. Maar ook toen was het reeds een oude Hollandse spreuk, dat 
de kost voor de baat uitgaat. Zoais uit het bovenstaande is af te lezen 
waren de voogden van plan de ontgonnen gronden niet onder eigen beheer 
te houden, ze wilden ze successievelijk verpachten. Ze wensten weI ont
ginners maar geen landbouwers te zijn. 

Gestadig schreed de ontginning voort. Behalve rogge ging men andere 
gewassen verbouwen. In de zomer van 1854 kon de notaris verkopen 8 H.A. 
rogge, 2 H.A. bonen, 1 H.A. gerst, te samen voor fl. 1688. De uitgaven echter 
waren nog veel hoger. Er was o.a. veel geld no dig voor de bouw van een 
boerderij, die aan een pachter werd verhuurd. In die eerste jaren lieten de 
voogden beukenhagen aanplanten evenals lindebomen en eiken en ten
slotte een boomgaard. Onder de gewassen kwamen steeds meer aardappelen 
voor. Aan een der voogden werd speciaal het toezicht op dit Drentse bezit 
opgedragen. In 1859 leverde de exploitatie voor de eerste maal wat winst 
op. De jaren daarna brachten winst of verlies naarmate er minder of meer 
werd ontgonnen en de oogst mee of tegen vie!. In 1867 zaten er drie pachters 
op de gasthuisgronden. Eens in een ongunstig jaar gaf de voogdij reductie 
op de huurpenningen en werden op kosten van het gasthuis vier ladingen 
stadsvuil toegezegd onder beding, dat de betreffende pachter zelf minstens 
zes ladingen over de grond zou brengen. Aldus werd de vruchtbaarheid op 
peil gehouden. Alles bij elkaar genomen evenwel waren de financiele baten 
niet evenredig met de uitgestrektheid van het land. In de jaren 1866 tot 1870 
was er een overschot van gerniddeld slechts 5 tot 600 gulden. Derhalve 
besloten de voogden in de zomer van het volgende jaar om het gehele 
Gieterveense bezit van de hand te doen. In september yond te Wildervank 
de publieke verkoop plaats. De opbrengst was fl. 16409.40. 

Op deze wijze kwam er een einde aan het eeuwenoude eigendom in 
Drente. Voordat er in de 18e eeuw met de eerste verkoop was begonnen, 
had het bezit slechts weinig opgebracht, wat rogge, wat turf en een bedrag 
van 30 gulden's jaars. In 1740 en 1780 was het eerste gedeelte verkocht 
voor fl. 16700. In 1818 was het turfveen gevolgd voor fl. 33000. Ruim 30 
jaren later had de voogdij de ontginning van de dalgronden aangepakt. 
WeI hadden die werkzaamheden en de daarop volgende exploitatie van 
het land een nadelig saldo van fl. 6000 opgeleverd maar in 1871 was dat 
meer dan goed gemaakt door de juist genoemde verkoopsom. Dit bedrag 
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werd grotendeeis gestoken in hypotheken met behoorlijke rente. Als men 
aIle transacties met de Drentse gronden overziet, dan mag men concluderen, 
dat ze een belangrijk financieel voordeel hebben opgeleverd. 

HOOFDSTUK m, DE LAATSTE NEGENTIG JAREN 

Bij de ingrijpende besluiten, door de voogdij in de voorafgaande jaren 
genomen, kon niet worden gerept van goedkeuring door B. en W. De in 
andere tijden zo goede betrekkingen tussen het bestuur der stad en dat 
van het gasthuis werden gedurende jaren volledig bedorven en weI tengevolge 
van twee twistpunten, die achtereenvolgens aan de orde kwamen. Eerst 
over het recht van voogdenbenoeming, daama over het financiele toezicht 
op het Pepergasthuis en enkele andere gasthuizen 1). 

Ziehier het zo onschuidig lijkende begin van de gebeurtenissen, welke 
de gemoederen in heftige beroering zouden brengen: Toen in het voorjaar 
van 1868 in de gemeenteraad de benoeming van een nieuwe voogd van het 
Pepergasthuis aan de orde kwam, vroeg het raadslid Rost, waarop die 
benoeming berustte. Burgemeester Mr. W. de Sitter antwoordde, dat ze 
volgens gewoonterecht geschiedde. De vrager zei toen, dat volgens art. 1472) 
van de gemeentewet van 1851 dergelijke benoemingen krachtens gemeente
verordening dienden plaats te hebben. Een dergelijke verordening bestond 
- zo zei hij verder - in Groningen niet en moest dus worden ontworpen. 
Na een onderzoek deeiden B. en W. aan de raad mede, dat de benoemings
procedure in de loop der tijden was gewijzigd en dat de toenmalige be
noeming - uit een viertal - feitelijk voor het leven was. Dit moest inder
daad alsnog bij plaatselijke verordening, d.w.z. door raadsbesluit worden 
bepaald, hetwelk het college van B. en W. dan ook aan de raad voorsteide. 
De heer Rost kwam met een aanvulling, namelijk periodiek aftreden, en 
weI uit elke voogdij om de twee jaren ren lid, met het recht van herbe
noeming. B. en W. namen deze aanvulling over in hun voorstel. Dit werd 
op 19 februari 1870 door de raad met algemene stemmen aangenomen. 

Onder leiding van de voogdij van het Pepergasthuis kwamen zes gast
huizen en het Rode Weeshuis in hevig verzet. Kennelijk wilden zij niet 
accepteren, dat, bij de periodieke aftredingen, aan de raad onwelgevallige 
heren niet zouden worden herbenoemd. De zeven dienden op 20 april een 
protest in bij de gemeenteraad. Dit kwam op het volgende neer: De raad 
heeft ten onrechte art. 147 van de gemeentewet van toepassing verklaard 
op de voogdijen der gasthuizen. De art. 146-148 van die wet hadden - zo 
schreven zij - slechts betrekking op de armbesturen. Tot deze nu mochten 

1) Vele stukken betrekking hebbend op deze geschillen zijn te vinden op het 
Rijksarchlef te Groningen in map 133 van het archlef van het Pelstergasthuis, ze 
zijn aangevuld met spaarzanIe gegevens uit het archlef van het Pepergasthuis. 

2) Art. 147 gemeentewet van 1851 : Hij (d.w.z. de gemeenteraad) benoemt, zoverre 
de benoeming niet aan anderen behoort, op de wijze, bij plaatselijke verordeningen 
te bepalen, de leden en beambten van het bestuur der Godshuizen en andere in
stellingen van liefdadigheid. Hij schorst en ontslaat de door hem benoemden. 
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de voogdijen niet gerekend worden, aangezien, volgens art. 1 van de armen
wet van 1854, deze wet niet sloeg op instellingen uitsluitend bestemd tot 
het voorkomen van armoede. . .. Dit protest stelde de gemeenteraad in 
handen van een raadscommissie. In het begin van 1871 bracht deze com
missie rapport uit : Ze wilde "in zeker opzicht toegeven" dat de gasthuizen 
niet vielen onder de armenwet, maar de artikelen 146-148 van de gemeente
wet - aldus argumenteerde de commissie m.i. terecht, zie o.a. art. 146 1)

hadden niet aIleen betrekking op armbesturen, doch ook op andere in
stellingen van liefdadigheid. De gemeenteraad - aldus de commissie - was 
derhalve zijn boekje niet te buiten gegaan. 

Deze conclusies werden op 25 februari 1871 door de raad aangenomen, 
tevens werd de verordening definitief vastgesteld. 

Intussen hadden ook de voogdijen niet stil gezeten. Enerzijds wensten 
zij onafhankelijk te zijn van het stadsbestuur, anderzijds ecbter bet verwijt 
te ontgaan, dat zij aan geen toezicht onderworpen waren. Gezamenlijk 
ontwierpen zij een reglement. Krachtens dit werd een commissie gefor
meerd, bestaande uit een lid van elk der voogdijen. Zij kreeg het toezicht 
op de stichtingen en zou om de twee jaar in elke voogdij een voogd be
noemen, uit een drietal door de betreffende voogdij opgemaakt. Van dit 
reglement is ecbter - we zullen het zien - niets gekomen. 

Drie weken na bet raadsbesluit van 25 februari 1871 dienden B. en W. 
voordrachten bij de raad in ter benoeming van voogden. Op 1 april had 
de stemming plaats. Het tweetal door de voogdij van het Pepergasthuis 
ingediend omvatte 1 H.E. Oving, aftredend, 2 Mr. R. Feith. B. en W. 
badden hieraan toegevoegd 3. H . Hommes, 4. A. Loot. De gemeenteraad 
koos, in plaats van de heer Oving, de heer Hommes. Overigens werden 
over bet algemeen de eersten van de voordrachten gekozen. 

Op 8 april ricbtten de voogdijen, met uitzondering van een, die de strijd 
bad gestaakt, zich tot de koning, verzoekende om vernietiging van bet 
raadsbesluit van 25 februari 1871. De argumenten der voogdijen zijn ons 
bekend uit haar protestschrijven aan de gemeenteraad. Als nieuw werd 
thans aangevoerd de scheiding van kerk en staat en weI omdat de reques
trerende instellingen uitsluitend voor Hervormde ingezetenen bestemd 
waren. 

Dit was niet het enige verzoekschrift dat de koning ontving. Ook de 
Hervormde kerkeraad van Groningen, partij kiezend tegen bet stads
bestuur, zond er een 2). De kerkeraad ging er namelijk van uit, dat de 
gasthuizen en bet Rode Weesbuis eigendommen van de Herv. gemeente 
waren. De benoeming der voogdijen, aldus schreef hij aan Zijne Majesteit, 
kwam toe aan Hervormde ingezetenen. Welke waarborg was er, dat de 

1) Art. 146 van de gemeentewet van 1851 luidt: "Hij (d.w.z. de gemeenteraad) 
laat zich jaarlijks verslag doen van den toestand van aIle in de gemeente aanwezige 
godshuizen, gestichten van weldadigheid, genootschappen en andere instellingen van 
openbaar nut, die niet Rijks, of Provinciale instellingen, of aan het algemeen of 
provinciaal bestuur onmiddellijk ondergeschikt zijn". 

2) Het stuk is niet gedateerd. 
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gemeenteraad aan wiens zozeer betwistbare besIuit drie Doopsgezinden 
en een R. Katholiek hadden meegewerkt nog niet veeI verder zou gaan? 

De voogdijen hadden de kerk niet om hulp gevraagd. Het is evenwel 
niet ongegrond om te veronderstellen, dat meer dan een voogd zal hebben 
verzucht "non tali auxiIio" . Immers als de kerkeraad zijn zin had gekregen, 
zouden de gasthuizen eigendom zijn geworden van de kerk met aIle gevolgen 
van dien. De voogden wensten het burgerlijk juk niet te verwisselen voor 
een kerkelijk ... 

Middelerwijl hadden B. en W. zich met een adres gericht tot de Raad van 
State, welk college aan de koning advies moest geven. Krachtens vele ordon
nanties van B. en R. waren de requestrerende inrichtingen in de vorige eeuw, 
aldus schreven B. en W., afhankelijk geweest van het gemeentebestuur. 
Nooit had iemand voorheen bezwaren geuit tegen de benoeming van de 
voogden door deze instantie, noch was door enige wet daaraan een einde 
gemaakt. De scheiding van kerk en staat had wat dit betreft niets gewijzigd. 
Indien de mening der voogden gegrond was, dan zouden dezen zelf door 
een daartoe onbevoegd college zijn benoemd. Inplaats van te kennen te 
geven aan wie het benoemingsrecht, als het niet aan de burgerlijke overheid 
toekwam, dan weI behoorde, poogden de voogdijen een Iichaam te scheppen, 
waaraan zij dit recht wilden opdragen. 

Ook tegen de kerkeraad keerden B. en W. zich: Nimmer hadden de leden 
van de Herv. kerk het benoemingsrecht bezeten. Evenmin had de kerkeraad 
zijn stelling waar gemaakt, dat de gasthuisgoederen eigendom van de kerk 
waren. AIleen de gemeenteraad, zo concludeerden B. en W., was tot de 
benoeming bevoegd en verplicht. Het raadsbesluit van 25 februari 1871 
was niet in strijd met enige wet of met enig algemeen belang. 

Het gemeentebestuur kreeg zijn zin en, naar het me voorkomt, zijn 
recht. Bij K.B. van 5 februari 1872 werd het verzoek der voogdijen af
gewezen, omdat de beschikking van 25 februari 1871 niet strijdig was met 
de wetten of het algemeen belang. Hiermede was deze kwestie definitief 
beslist. 

Thans eindeIijk kunnen we terugkeren naar het ons vertrouwde gasthuis. 
Doch ook daar was het geen pais en vree, aIthans niet in de voogdenkamer. 
Hoezeer de heer Hommes een persona ingrata was, bIeek hem op 4 mei 
1871, toen hij voor de eerste maal ter voogdenvergadering was verschenen. 
Terstond bij het begin bracht de voorzitter der voogdij de heer A. L. SchoItens 
hem zonder pourparlers onder het oog, dat hij slechts vooriopig stem 
en zitting verkreeg. De rest van de avond werd gevuld ... met het haIf
jaarlijkse knippen van coupons, een kalmerende bezigheid. In de volgende 
vergaderingen begonnen er echter strubbelingen met de heer Hommes, 
nu eens hierover, dan weer daarover. Toen kwam het tot een emstiger 
verschil van mening, namelijk over de vraag, of de gasthuizen al of niet 
rekenplichtig waren aan B. en W. Tot dan toe hadden de voogden de jaar
rekeningen steeds "ter naziening en goedkeuring" aan B. en W. gezonden. 
In 1871 deden de voogdijen van Pelster-, Peper- en Jacob en Annagasthuis 
dit niet met de rekening van 1870. De heer Hommes was het hierrnee niet 
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eens en protesteerde heftig. Zonder twijfel zijn de voogdijen tot deze be
slissing gekomen uit verbittering over de raadsbesluiten t.a.v. de benoeming 
van voogden. Het ging nu hard tegen hard. In de raadsvergadering van 27 
september 1871 deelde de burgemeester mede, dat de bovengenoemde 
voogdijen plotseling hadden beweerd niet rekenplichtig te zijn aan B. en W. 
Dit was, aldus de burgemeester, in strijd met de instructie voor de 
voogden van 20 november 1630, die was bevestigd door art. 1791 van de 
gemeentewet 1). Het woord "toezien" in dit artikel, zo verklaarden B. en W., 
zou geen doel treffen zonder onderzoek der rekeningen. 

In de raadsvergadering van 11 november 1871 kwam de zaak opnieuw 
ter sprake. Er heerste, zo bleek toen, geen eenstemmigheid over de bevoegd
heid van B. en W. Maar een meerderheid viel B. en W. bij: met 13 tegen 
9 stemmen werd namelijk aan dit college opgedragen de weigerachtige 
voogden per brief op hun plicht te wijzen en met afzetting te dreigen. 

Dit hielp een beetje; de voogdij van het Jacob en Annagasthuis zond 
nu, zij het onder protest, de rekening in, de beide andere voogdijen echter 
gaven geen krimp. 

Zoals bekend, werden de voogdijen in de benoemingskwestie in februari 
1872 in het ongelijk gesteld. B. en W., hierdoor bemoedigd, schreven aan 
de, wat de rekenplichtigheid betreft in verzet zijnde voogden, dat, indien 
zij weigerachtig bleven, aan de gemeenteraad zou worden voorgesteld 
hen te ontslaan. De voogdij van het Pepergasthuis vroeg nu aan Prof. Mr. 
G. Diephuis advies of zij verplicht was de jaarrekening in te zenden ter 
goedkeuring. De voogden van het Pelstergasthuis vroegen hetzelfde aan 
Prof. Mr. B. D. H. Tellegen. Het antwoord van eerstgenoemde hoogleraar 
kwam hierop neer: Gelijk het recht van de gemeenteraad om voogden te 
benoemen gegrond is op art. 147 van de gemeentewet, zou ook voor de 
rekenplichtigheid, indien die bestond, een grond gezocht mogen worden 
in die wet. Men zou echter vruchteloos zoeken. Het woord "toezien" van 
art. 1791 sluit rekenplichtigheid niet in, wat dit betreft, zou men hoogstens 
een verwijt van onvolledigheid tot de wetgever kunnen richten. "De in
structie van 20 november 1630 is thans onder werking van de grondwet 
en de gemeentewet niet meer verbindend. Het tot dusverre inzende.n van 
de rekening schept geen verplichting voor het gevolg". 

Het advies van Prof. Tellegen verschilde hiervan weinig. Ook hij beant
woordde de vraag ontkennend. Terstond na ontvangst van deze adviezen 
vergaderden de beide voogdijen gezamenlijk, onder voorzitterschap van 
de heer Scholtens. Met de stem van de heer Hommes tegen besloten zij 
aan B. en W. te berichten, dat zij bij hun besluit bleven, waarna de heer 
Hommes zeide, dat hij afzonderlijk aan het gemeentebestuur zou schrijven. 

Ook B. en W. gingen onverpoosd verder. Op 25 mei stelden zij aan de 

1) Art. 1791 gemeentewet: Tot het dagelijks bestuur der gemeente, aan B. en W. 
opgedragen, behoort het toezien op het beheer der banken van lening en der gods
huizen en andere instellingen van liefdadigheid, waarover door de wet op het arm
bestuur, den stichtingsbrief of andere verordening aan het gemeentebestuur toe
zicht is opgedragen. 
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raad voor een formele beslissing te nemen nopens de verplichting der 
voogden om rekening te doen, omdat het raadsbesluit van 11 november 
1871 - namelijk om de brief met dreigementen aan de voogden te zenden
dit slechts zijdelings had vastgesteld. B. en W. gaven tevens in een uitvoerig 
rapport aan hun inzichten uiting: Geenszins wilden zij de gasthuizen 
tekort doen in hun zelfstandigheid als stichtingen en rechtspersonen, maar 
dit sloot het inzenden van de jaarrekeningen Diet uit. De rekenplichtigheid 
of liever "de verplichting tot exhibitie van de rekening" was een waarborg 
voor het voortbestaan dier inrichtingen. B. en W. wensten, zoals zij schreven, 
"geen civielrechterlijke rekenplichtigheid maar slechts een publiekrechterlijke 
praestatie". Dit verlangen was gegrond in het verleden der gasthuizen, 
met dit verleden hadden de beide hooggeleerde adviseurs geheel onvoldoende 
rekening gehouden. Zeker de tijden waren veranderd maar de gestichten 
waren dezelfde gebleven. Toezicht - aldus verklaarden B. en W., verwijzend 
naar art. 179' van de gemeentewet - is onbestaanbaar en onuitvoerbaar 
zonder inzage 1) der rekeningen. De huidige voogden zijn benoemd met 
de opdracht om op de bestaande wijze de gestichten te beheren. Het is 
hun niet geoorloofd om hierin verandering te brengen. Met instemming 
citeerden B. en W. uit de brief van de voogd Hommes, dat de conventualen, 
toen zij zich hadden ingekocht, verzekerd waren geweest van toezicht op 
het beheer door het gemeentebestuur en dat zij, indien dat verviel, gevaar 
konden lopen, dat de vruchten van hun geldelijk offer - d.w.z. van de 
inkoopsom - hun zouden ontgaan. Ten slotte spraken B. en W. de hoop 
uit op een minnelijke schikking. Hun rapport sloot met aan de raad voor 
te stellen: 1" aan de weigerachtige voogden namens de raad mede te delen, 
dat de voogden tot het overleggen van hun rekeningen aan B. en W., ter 
fine van goedkeuring, verplicht 1) waren. 2" B. en W. te verzoeken, voor 
zoverre de voogden weigerachtig bleven, aan de raad een voorstel te doen, 
hoe ten aanzien van hen behoorde te worden gehandeld. 

Opmerkelijk is het dat B. en W. die in hun betoog min of meer hadden 
gepleit voor inzage van de rekeningen, in hun voordracht bleven vasthouden 
aan goedkcuring. Welnu de heer E. J. P. Jorissen en vier andere raadsleden 
dienden een amendement in om het Ie lid van de voordracht "verplichting" 
door "verzoek" te vervangen en "goedkeuring" door "inzage" en om in 
het 2e lid elke schijn van bedreiging jegens de voogden te doen vervallen. 

Volledigheidshalve dient te worden vermeld, dat sedert de kwestie aan 
de orde was gekomen Mr. de Sitter als burgemeester was afgetreden. Hij 
was, zoals voordien, raadslid gebleven. De voormalige wethouder, Mr. 
B. van Royen, was burgemeester geworden en raadslid gebleven. Enkele 
raadsleden waren, wegens de toenmalige periodieke aftreding van een derde 
gedeelte der raadsleden om de twee jaren, door anderen vervangen. 

Op 19 october 1872 kwam het rapport van B. en W. en het amendement 
Jorissen in behandeling. Het doel van laatstgenoemde was kennelijk, dat 
de gemeenteraad Diet over de rechtskwestie zou beslissen, aangezien de 

1) Cursivering van mij. 
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rechtsgeleerden ,te weten het Iouter uit juristen samengestelde college van 
B. en W.1) enerzijds en de beide hoogleraren in de lechten anderzijds, het 
geheel en at oneens waren over het recht van B. en W. en de verplichting 
der gasthuizen. Het amendement vroeg niet naar recht maar naar doel
matigheid 2). De heer Jorissen c.s. waren overtuigd, dat de aanneming 
van het amendement de kans op een schikking zou vergroten. De voogdijen 
toch hadden nin1mer geweigerd hun rekening "ter fine van inzage" over te 
leggen. Aanneming van het amendement werd, vooral buiten de raad (want 
vele in de stad leefden mee en kozen partij) een compromis genoemd en als 
zodanig aangeprezen, maar weI beschouwd zou het weinig minder betekenen 
dan een nederlaag voor B. en W. en evenzeer. .. een terugkomen van de 
raad op zijn besluit van 11 november 1871. B. en W. verzetten zich bij de 
behandeling in de raad uiteraard krachtig tegen het amendement, al wilden 
ze "ter fine van goedkeuring" weI vervangen door "ter fine van inzage". 
De meerderheid van de raad echter yond deze concessie te gering. Het 
amendement werd dan ook met 15 tegen 9 stemmen aangenomen en het 
gewijzigde voorstel ten slotte zonder hoofdelijke stemming. 

Als men zou denken dat thans de kwestie definitief was beslist en dat 
B. en W. voortaan de rekeningen voor "gezien" zouden tekenen, dan 
vergist men zich. Opnieuw kwam er een verrassende wending. 

Voordat wij ons hiermede kunnen bezighouden, vraagt iets anders 
onze aandacht. De voogdenvergaderingen in het Pepergasthuis werden 
er door het gebeurde in de gemeenteraad niet aangenamer op. Toen de 
raad de rekenplichtigheid der voogdijen had verworpen, wees de voorzitter 
van de voogdij er de heer Hommes op, dat hij in zijn brief aan het gemeente
bestuur had geschreven, dat hij, als die rekenplichtigheid niet had bestaan, 
de functie van voogd niet zou hebben aanvaard. De heer Hommes ant
woordde scherp, dat hij ais voogd zou aftreden, indien de voorzitter door 
de gemeenteraad zou worden herbenoemd. De zittingsperiode van de 
voorzitter duurde nog tot 1 mei 1873. 

Het heeft geen zin aIle ruzies en onaangenaarnheden in de voogdij te 
beschrijven. Het werd een onhoudbare toestand. 

In de vergadering van 20 maart 1873 maakte de voogdij voor de aan
staande vacature, onder krachtig verzet van de heer Hommes, het volgende 
dubbeital: 1 de aftredende A. L. SchoItens, 2. Mr. R. Feith. B. en W. voegden 
hieraan toe 3. A. Kamerlingh, 4. G. Heikens. De heer Kamerlingh werd 
in de raadsvergadering van 12 april gekozen. Alvorens we de gevolgen 
van deze benoeming gaan bespreken moeten we tel ugkeren tot de ver
houding tussen B. en W. en de voogdijen. Op 6 december 1872 hadden 
B. en W. de bij hen ingeleverde jaarrekeningen van 1870 en 1871 voor 
"gezien" getekend naar Pelster- en Pepergasthuis teruggezonden. Zij hadden 

1) Eerst had het college bestaan uit Mr. de Sitter, Mr. Feith, Mr. Modderman 
en Mr. v. Royen, later uit Mr. van Royen, Mr. Feith, Mr. Modderman en Mr. 
Lohman. 

2) Vgl. het belangrijke hoofdartikel in de Provo Gron. Courant van 30 sep
tember 1872. 
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er een brief bijgevoegd om te kennen te geven, dat zij, omdat de "justificatoire 
bescheiden" niet aan hen waren overgelegd, de rekeningen bezwaarlijkhadden 
kunnen beoordelen. Derhalve verzocht het college om voortaan bij de 
jaarrekeningen die bescheiden te zenden. Buitendien vroegen B. en W. 
aan de voogdij van het Pepergasthuis om enkele toelichtingen over hun 
rekeningen. 

Beide voogdijen pleegden opnieuw overleg met prof. Diephuis en ant
woordden aan B. en W., dat zij bezwaren hadden de gevraagde stukken 
in te zenden, weshalve zij het college uitnodigden om die stukken in de 
gasthuizen te komen nazien. B. en W. accepteerden dit. 

Op grond hiervan komt het college ook thans nog elk jaar naar Pelster
en Pepergasthuis. 

Het eerste bezoek yond plaats op 17 februari 1873. Het gold de voogden
vergadering van het Pelstergasthuis. Nadat de bescheiden gecontroleerd 
waren, werd in onderling overleg besloten, dat B. en W. de rekeningen 
voortaan zouden tekenen voor gezien en ... "goed bevonden". Toen de 
heren daarop tot tekenen overgingen deden zij nog een stap verder en 
schreven "goedgekeurd"! Over de gedachtenwisseling, die tot dit ver
bazingwekkende feit voerde, is helaas niets in de notulen opgetekend. 

Gedurende de langdurige confiicten tussen B. en W. en de twee gasthuizen 
was onrniskenbaar gebleken, dat de voogden van het Pelstergasthuis, 
rninder scherp dan hun collega's van het Pepergasthuis, tegenover B. en W. 
stonden. De voogden van het Pelstergasthuis waren eerder dan de anderen, 
terwille van wat men de lieve vrede noemt, tot toegeeflijkheid geneigd. 

Het bezoek van B. en W. aan het Pepergasthuis - de gevraagde toe
lichting op de rekeningen had een onderzoek en veel tijd gevorderd - kon 
pas op 21 april 1873 plaats hebben; of hebben B. en W., in verband met 
hetgeen onmiddellijk hierna beschreven zal worden, opzetteIijk tot eind 
april gewacht? .... 

De ruim een week tevoren niet herkozen heer Scholtens, die aan het 
eind van de maand als voogd zou moeten aftreden, was in deze bijeenkomst 
niet aanwezig. Nadat de rekening over 1872 door het college in "perfecte 
orde was bevonden", stelde burgemeester van Royen voor om, evenals in 
het Pelstergasthuis was geschied, met "gezien en goedgekeurd" te onder
tekenen. De voogdij, zo zei de heer van Royen, zou zodoende beter voor 
het publiek zijn gedechargeerd, dit zou in het belang van het gasthuis zijn. 
Na langdurige woordenwisseling, waarover echter niets van waarde in de 
notulen is opgetekend, stemden de voogden, althans voor dat jaar, toe. 
Daarna, het spreekt weI van zelf, werd het gewoonte. 

Op de Iaatste april nam de heer Scholtens, bij afwezigheid van de heer 
Hommes, in de voogdenvergadering afscheid van het gasthuis. Hij protes
teerde tegen de wijze waarop B. en W. de rekening hadden getekend, waartoe 
de gemeenteraad hun geen opdracht had gegeven. Ach, het gaat er veelal 
helaas niet om of men gelijk heeft maar of men gelijk krijgt ... 

Toen op 14 augustus 1873 de definitieve installatie van de heer Hommes 
eindelijk had plaats gevonden waren de beide confiicten tussen B. en W. 



202 HET SINT GEERTRUIDS- OF PEPERGASTHUIS TE GRONINGEN 

en de voogdij ten lange leste geeindigd. Geeindigd, zonder dat er iets van 
betekeDis was veranderd. B. en W. hadden dit weten te bereiken door hun 
krachtigste tegenstanders buitenspel te zetten. Zij hadden het spel goed 
overlegd, nu en dan een ietwat listig gespeeld. 

Voortaan werkten de voogden gewoonlijk goed samen. Er viel ook. zij 
het Diet zonder een kieine strubbeling, een beslissing over de viering van 
de wasschop. De voorzitter en de secretaris kwamen aan een verlangen 
van de heer Hommes tegemoet en deden afstand van de aan de voogden 
toekomende ducaton 1). Zij vroegen de heer Hommes zich nu te willen 
vereDigen met de aanwezigheid der dames 2) bij d,e w'asschop, waarvoor 
deze weinig voeide. Hij, weinig soepel ais immer, verzette zich hiertegen. 
Er bleef Diets anders over dan te stemmen. Hierbij stond de heer Hommes 
aileen. 

De wasschop, ook weI bruiloft genoemd, kostte de nieuwe conventualen 
nog steeds ruim fl . 35. Hiervan kregen de kokvader en kokmoeder, de 
knecht en de meid elk een ducaton en de portier fl. 1.20 Voor het overige 
bedrag werd getracteerd op bier, vlees, koek enz. Later werd het bier 
vervangen door chocolade en twee glazen punch - welk een combinatie -
per feestganger. In de eetzaal zat men tot Iaat in de avond gezellig bijeen. 
Overigens, we Iaakten het reeds, een wonderlijke instelling die wasschop, 
feestvieren ten koste van een ander, die er toe werd gedwongen en wie 
het soms allerminst conveDieerde. 

Thans moeten de financien van het gasthuis opnieuw ter sprake komen. 
Her en der in de stad Groningen bezat het gasthuis nog altijd, oveIigens 

zeer Iage, grondpachten van huizen. Als dergelijke huizen van eigenaar 
verwisseiden, trachtten de Dieuwkomers zich vaak van die pachten te ontdoen, 
door bot betaling ervan te weigeren. De beurs was hun nader dan hun 
plicht. Om verdere moeilijkheden te voorkomen, kozen de voogden de 
wijste partij en steiden de pachten afkoopbaar. Zij namen daarvoor de 
normen van de stad over: Bedragen beneden fl. 3. 's jaars tegen 5 %, boV\!n 
fl. 3 tegen 4 %. Zodoende ontvingen zij derhaive 20 en 25 maal de jaar
opbrt'Ilgst. De meeste grondpachten zijn toen successievelijk verdwenen. 
Eveneens verkochten de voogden in de 2< helft der 1ge eeuw vele van hun 
beklemde gronden. Aangezien het initiatief hiertoe gelukkigerwijs bijna 
steeds van de meiers uitging, wist de voogdij veelal 1 % oftewel liefst 
100 maal de jaarPacht te bedingen. Ben meier, die 80 maal die pacht bood, 
kreeg geen kans. Voor de meeste gelden, die van deze verkopen binnen 
kwamen, koch ten de voogden op publieke veilingen eveneens bekIemde 
gronden en dit tegen veellagere prijzen dan zij aan hun op afkoop beluste 
meiers in rekening brachten. De voogden boden op die veilingen Diet hoger 

1) Ter waarde van fl. 3,15. 
2) Anders dan in enkele andere gasthuizen hebben de vrouwen van de voogden 

van het Pepergasthuis geen zeggenschap in het huishouden van de inrichtmg 
gehad. Enkele malen in het begin van de 20e eeuw zijn ze weI in de voogdenver
gadering aanwezig geweest en hebben zij een nieuwe huismeesteres als het ware in 
haar werk ingeleid. 
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dan ± 30 maal de jaarpacht en veelal met sucC€;s. Zo verkregen zij voor 
hun gasthuis een verheugend financieel voordeel. Een der voogden bezocht 
zelf de veilingen, waar, naar men dacht, iets te halen was. Van te voren 
hadden de heren in de voogdenvergadering bedachtzaam een limiet vast
gesteld. Had men daarmee op de veiling geen geluk, welnu dan was er 
een volgende keer wellicht een koopje. 

Voorts werd geld belegd in Rijks- en gemeentelijke obligaties, die ± 5 % 
rente gaven. Ook stak men contanten in inpolderingen aan de Groningse 
kust, de door deze ondernemingen uitgeschreven leningen werden geregeld 
ruim overtekend. Over het algemeen voelden de voogden er echter niet voor 
om te majoreren. Soms boden zij geld voor soliede eerste hypotheken aan 
per advertentie in de Provinciale Groninger Courant. Binnenkomende 
aanvragen werden omstandig besproken en de objecten met veel zorg 
getaxeerd. Aan de eigenaren van acceptabele woningen werd brandver
zekering opgelegd. Omstreeks 1875 deden hypotheekgelden een 5%. Op 
korte termijn werden bedragen op de spaarbank gezet of bij een effecten
kantoor of bank a deposito gegeven. Hier kreeg men een interest van 3 %. 

In het begin der jaren 80 ging de rentevoet wat omiaag. "Voor hen, die 
er om vroegen" bracht het gasthuis de hypotheek rente van 5 op 4t %. 
Nieuwe hypotheken gaven enkele jaren later 4 tot 41 %. 

Gedurig nam de maatschappelijke welstand der naar het gasthuis komende 
conventualen - om tot dezen in onze beschrijving terug te keren - verder 
toe. Geleidelijk ook stegen de bedragen, die zij voor toelating in de stichting 
betaalden. In de jaren 1865-1875 waren de inkoopsommen gemiddeld 
fl. 1050 geweest, in de volgende tien jaren steeg dit gemiddelde tot fl. 1200. 
Destijds reserveerden de conventualen hun bezittingen, die vroeger na hun 
dood aan het gasthuis waren gekomen, voor hun erfgenamen. Ook de 
geneeskundige hulp en de medicamenten, voorheen op kosten van het 
gasthuis aan de conventualen verstrekt, vervielen. De gasthuisdokter ver
zorgde van toen af aan alleen nog het personeel. 

De vraag moet hier gesteld worden of door al deze veranderingen het 
gasthuis zijn karakter van inrichting voor minvermogenden, voor dezen 
was het destijds gesticht, niet grotendeels verIoor. Welnu de voogden wilden 
dit bepaald niet. Het volgende moge deze bewering staven: In 1880 maakten 
B. en W. bezwaar tegen opname voor lage inkoopsom van een echtpaar, 
waarvan de man en de vrouw elk nog maar 53 jaar was. De man was door 
een bedrijfsongeval verminkt en snel teerde het echtpaar in op een zuinig 
gespaard kapitaaltje. De voogden berichtten aan B. en W. dat, hoewel zij 
aan hoogbejaarden uiteraard de voorkeur gaven, zij dit een dringend geval 
van opname achtten. Het echtpaar had zich een onbezorgde oude dag 
waardig getoond en door zich jegens deze mensen barmhartig te tonen 
werd de financiele toekomst van het gasthuis niet in gevaar gebracht. Neen 
van dit laatste was geen sprake. Tussen 1863 en 1879 was het bezit van het 
gasthuis buiten de gebouwen van ruim fl. 200.000 tot ruim fl. 260.000 
toegenomen, d.w.z. met meer dan 25 %. De vaste inkomsten waren ge
durende die jaren van ± fl. 7500 tot fl. 10.500 per jaar gestegen dus met 
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meer dan 35 %. De wisselvallige inkomsten als geschenken euz. be
droegen fl. 1000 Ii fl. 1200 per jaar. Derhalve waren de gehele jaarlijkse 
inkomsten ruim fl. 11.500. De uitgaven bedroegen de laatste 4 jaren ge
middeld nog geen fl. 15.000. Er moest dus elk jaar ruim fl. 3000 aan inkoop
gelden toevloeien om de rekening sluitend te maken. Dit nu was ruim
schoots het geval. In de laatste 10 jaren toch hadden die gemiddeld bijna 
fl. 6000 bedragen. De voogden vleiden zich met de hoop, dat zij met deze 
cijfers B. en W. zouden overtuigen, dat de toekomst van de stichting niet 
onbedachtzaam in gevaar was gebracht. 

Het gemeentebestuur was door de argumentatie der voogdij bevredigd 
en het gasthuis bleef, zij het, we weten het reeds, minder onbekrompen 
dan in de vroegere eeuwen, de weldadigheid beoefenen. 

Ideeel, zowel als financieel, voerde de toenmalige voogdij een prijzens
waardig bestuur. Zij heeft haar menslievende taak hoog opgevat in een 
tijd, waarin van sociale bewogenheid nog slechts weinig te bespeuren was. 

Evenals voorheen bleef de voogdij chronisch-zieke conventualen in 
gezinnen uitbesteden en er op toezien, dat deze ongelukkigen goed 
werden verzorgd. Aan conventualen met minderjarige kinderen werd, zo 
nodig, toegestaan dezen in het gasthuis bij zich te houden. Ais een conven
tuaal, wat overigens slechts zelden gebeurde, huwde met een vrouw van 
buiten het gasthuis, dan lieten de voogden haar als conventualin toe, ook 
indien zij nog niet tien jaren lang in de stad had gewoond. Aanvragen om 
opname van lieden, die geen lidmaat van de HervOImde kerk waren, 
werden steeds afgewezen. Voor een kamer op het BIauwborgje moest men 
enkele honderden guldens extra betalen, dat behoorde men voor de mooie 
kamer over te hebben en voor de deftigheid. Van de nu en dan voor extra 
lage inkoopsommen toegelaten conventualen werd verwacht, dat zij enkele 
Iichte diensten, zoals bijstand aan gebrekkige coIIega's, zouden doen. 

In het begin van 1890 werd in de voogdenvergadering gesproken over 
uitbreiding van het aantal kamers. Men besloot echter in plaats daarvan 
"iets te doen voor de tegenwoordige conventualen". Het biergeld werd 
verhoogd van fl. 0.50 tot fl. 1.25 per maand en de dagelijkse kost werd 
verbeterd, er zou minder pekelvlees en meer vers vlees op tafel komen. 
In de volgende voogdenvergadering boden de conventualen, uit erkenteIijk
heid voor een en ander, een zilveren inktkoker aan. Hij siert nog de tafel 
in de voogdenkamer. Op feestdagen kregen de gasthuisbewoners iets 
extra's. Zo op 31 augustus 1891, de eerste verjaardag van de toen zelf 
regerende jonge koningin Wilhelmina. Elke conventuaal ontving een 
driestuiverskoek en een half ons koffie. 

Een enkele maal werd aan een tijdelijk afwezige conventuaal toestemming 
gegeven om zijn eten door een ander uit het gasthuis te laten halen, overigens 
werd aan de afwezigen 35 cent per week uitgekeerd. Later kregen conven
tualen, die met vacantie gingen fl. 1 per week, in 1920 werd dit op fl. 2 
gebracht. Gelukkig hoort men nimmer meer van het samendrommen van 
de zgn. tafelhaalders bij de gasthuispoort. WeI telde de inrichting enkele 
uithaalders; dit spreekt van zelf. Sommige conventualen waren bij tijd 
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en wijle armlastig; zij kregen van de voogdij een uitkering van maximaal 
fl. 1 per week. 

De dagelijkse leiding van het huishouden berustte bij de kokvader en 
zijn vrouw. Zij en het overige personeel bleven gewoonlijk tot op zeer 
hoge leeftijd in dienst. Eens gaf de voogdij aan een kokvader, die tachtig 
jaar was geworden, jaarlijks boven zijn vaste loon van fl. 100 "een cadeau 
van fl. 25. ter beloning van zijn getrouwe diensten en nauwgezette plichts
vervulling". De brave man heeft er nog 6 jaren van genoten. 

Aan de gebouwen van het gasthuis werd weinig veranderd. In 1874 
werd het reeds gedurende eeuwen tot de inrichting behorende huis ten 
noorden van de kerk afgebroken en groter opgebouwd. Beneden werd 
het een winkel, boven kwamen vier kamers voor conventualen. De winkel 
werd verhuurd. Verscheidene conventualen verbeterden op eigen kosten 
hun kamers, enkelen lieten op de zoider een kamertje timmeren met een 
arkeneel raam. Aldus ontstonden Iangzamerhand de tweeverdiepingshuisjes 
wier uiterlijk thans zo karakteristiek is voor de tweede binnenplaats van 
het gasthuis. 

Sedert J 854 was het gasthuis aan het Iichtgas aangesloten. In de eetzaaI, 
de keuken en de kerk kon men toen het nieuwe licht ontsteken. Na 1876 
kregen de conventualen het in hun kamers, maar zij moesten alles zelf 
betalen. De waterleiding kwam in 1884 ; de firma Buttinger plaatste de 
eerste kranen. De conventualen moesten voorlopig het water, dat zij zelf 
nodig hadden, nog uit de pomp halen. In 1892 werd het leidingwater te 
hunner beschikking gesteld. De pomp op de eerste binnenplaats werd 
allengs een 's zomers met bloemen versierde bezienswaardigheid, om niet 
te zeggen een monument. 

In de gasthuiskerk - op dit gebouw willen wij even onze aandacht 
vestigen - werden om de veertien dagen's morgens, zoals voorheen, 
diensten van de Hervormde gemeente gehouden. In J 878 huurden de 
Remonstranten de kerk op de andere zondagochtenden, totdat zij in 
1883 een eigen kerkgebouw konden betrekken. De gasthuiskerk werd 
langzamerhand de plaats voor de proefpreken van de aan de Groningse 
universiteit studerende toekomstige predikanten. Sedert 1880 houden de 
theologische studenten er bovendien, zoals het vroeger deftig werd ge
noemd, oefening in de kanselwelsprekendheid. In onze eeuw hebben er 
ook weI wijdingsdiensten ter opening van de colleges aan de universiteit 
plaats gevonden. Vermoedelijk werd in 1890 voor de eerste maal in de 
Pepergasthuiskerk een huwelijk ingezegend. Later is het gebouw hiervoor 
zeer in trek · gekomen. Ook zijn er in het verleden weI kinder- en jeugd
diensten gehouden. De verhuur van zitplaatsen in de kerk, vroeger een 
niet onbelangrijke bron van inkomsten, bracht sedert geruime tijd geen 
fl. 100 per jaar meer op. Ondanks advertenties in het "Kerkbriefje", de 
voorganger van het "Groninger Kerkblad", daalde dit bedrag in het midden 
van de jaren 90 van de vorige eeuw tot fl. 50. Omstreeks 1914 was het zelfs 
geen fl. 20 meer. 

Uitgezonderd de enkele jaren, waarin de verhuur van de kerk zelf een 
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behoorlijke som opbracht - de Rervormden betaalden van ouds niet voor 
hun zondagsdiensten - vormde het gebouw een aanzienlijke schadepost 
op de gasthuisrekeningen wegens de overigens geenszins hoge salarissen 
van organist, voorzanger en blaasbalgtreder en in het bijzonder weI ten
gevolge van de onderhoudskosten. Speciaal het orgel vorderde veel geld. 
In 1877 werd het grondig gerestaureerd. De uitgaven voor de kerk zijn 
steeds door de voogdij zonder mokken aanvaard, wat men, gezien de 
geschiedenis van het gasthuis, slechts kan toejuichen. Trouwens die uitgaven 
waren nu ook weer niet zo hoog, dat zij het bestaan van het gasthuis be
dreigden. Financieel ging het de stichting destijds zeker niet slecht. 

In de belegging van het kapitaal kwam verandering: De stad Groningen 
loste omstreeks 1890 aile leningen af op fl. 11000 na. Behalve deze som 
had het gasthuis de volgende obligaties: fl. 5000 van de provincie Gro
ningen, fl. 3000 van Reiderwolderpolder, fl. 1500 van de Noord Willems
kanaal mij., fl. 10000 van de provincie Friesland. Verder bezat het gasthuis 
5 pandbrieven, elk van fl. 500 van de Utrechtse hypotheekbank en nog altijd 
fl. 20.000 aan Nederlandse werkelijke schuld. Langzamerhand had de 
voogdij steeds meer geld in hypotheken gestoken. Omstreeks 1890 was 
dit ongeveer fl. 115.000. Ais men het gasthuiskapitaal vergelijkt met dat 
in het midden der eeuw, dan ziet men een aanzienlijke vooruitgang. Niet 
vergeten mag echter worden, dat de grond in Gieterveen in die tussentijd 
ten gelde was gemaakt. 

Overigens was er in die jaren weinig veranderd in het grondbezit van 
het gasthuis. 

Ret begin van de twintigste eeuw was een zeer rustige peri ode voor het 
gasthuis en zijn bewoners. Ret huis behield zijn aantrekkingskracht op de 
ouden van dagen in de stad Groningen. Gewoonlijk lag bij de voogdij een 
lange lijst van sollicitanten naar een conventuaalsplaats. De eisen van 
toelating werden over het algemeen gehandhaafd. Maar in bijzondere 
gevallen week men er vanaf. Ben enkele maal liet men een dooplid van de 
Rervormde kerk zijn intrek in het gasthuis nemen. Soms echter greep men 
over de eisen heen; een lidmaat, die zijn kerkelijke belasting niet had betaald, 
kreeg van de voogden te horen, dat hij zolang hij in gebreke bleef, geen 
conventuaal mocht worden. V oor hem kwam er dus feitelijk een toelatingseis 
bij. Zelden werd iemand, die nog geen tien jaren lang te Groningen woonde, 
als conventuaal aangenomen. 

De inkoopsommen gingen tot aan de eerste wereldoorlog slechts weinig 
ornhoog. Zieke conventualen, vooral chronische zieken, kwamen nogal 
eens in financiele moeilijkheden. Derhalve bepaalde de voogdij, dat nieuwe 
conventualen garantie moesten geven eventuele ziektekosten zelf te zullen 
dragen. Doch er zijn ook vrolijker klanken te beluisteren; de nationale 
feesten werden door allen opgewekt gevierd, tractatie ontbrak dan ninuner. 
Zo in 1909, toen prinses Juliana werd geboren. Sedert 1910 werd de 20e 
februari een feestdag "in de geest van de wasschop". Dit dank zij de rente 
van een legaat groot fl. 2000 van de in datjaar overleden voogd T. R. Raan. 
Maar, helaas, tengevolge van onfortuinlijke belegging schrompelde het 
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fonds in tot fl. 300 en het jaarlijkse feestmaal moest vervallen. Toen, dat 
kon nog net, ging men de revenuen van het fonds bezigen voor een jaarlijkse 
rijtoer der conventualen. Men combineerde die met enkele wasschoppen 
het ene jaar hier het andere daar in een mooie omgeving in Drente. 

25 juli 1905 werd in de versierde eetzaal het 500 jarig bestaan van het 
gasthuis gevierd bij toverlantaam en met liedjes van Speenhof op de 
gramophoon. 

De dagelijkse verzorging voldeed aan hoge eisen. Zelden of nooit verliet 
dan ook een conventuaal het gasthuis voorgoed. De warme maaltijd was 
gewoonlijk van voortreffelijke kwaliteit. Wilde een conventuaal echter niet 
mee-eten, dan werd hem fl. 2 per week betaald. Haast nimmer moesten de 
voogden meer straffen uitdelen, hoogstens kwam het tot een reprimande. 
Gezien de betrekkelijke financiele welstand der gasthuisbewoners ontving 
in de regel geen van hen meer een uitkering. Toen dat omstreeks 1910 voor 
een behoeftige conventualin toch nog eens nodig bleek, werd haar per week 
fl. 2 gegeven, maar zij mocht niet weten, dat dit geld van het gasthuis kwam. 

De conventualen ontvingen per week, behalve de warme maaltijd, vier 
pond roggebrood en een half pond boter. Na de opheffing van de bakkerij 
verving de voogdij dit brood door fl. 0.65 per maand. Het biergeid was 
nog fl. 1.25. 

Enkele malen is het voorgekomen, dat het Burgerlijk armbestuur de 
voogdij om een bijdrage vroeg in de kosten van de verpleging van een 
krankzinnig geworden conventuaal. Berst werd dit zonder meer afgewezen, 
later stemden de voogden toe om jaarlijks fl. 100 voor een dergelijke patient 
te betalen. De rollen waren dus weI omgekeerd vergeleken met enkele 
eeuwen geleden, toen krankzinnigen uit de stad geheel ten Iaste van de 
gasthuizen werden gebracht. 

De huishoudelijke zorgen van de huismeester en huismeesteres - er had 
dus weer een naamsverandering plaats gevonden - werden aanmerkelijk 
verlicht door het opheffen, omstreeks het jaar 1900, van de eigen slagerij. 
Voortaan liet men enkele slagers voor het benodigde vlees inschrijven. 
Tegen de winter kocht men grote hoeveelheden en werd ais vanouds in 
het gasthuis rolpens en worst gemaakt. In 1911 besioten de voogden de 
"blinde dag", d.w.z. de vleesloze dinsdag, af te schaffen. De conventualen 
kregen toen, afgewisseld met verse vis, elke dag vlees en niet weinig, twee 
ons, twee lood per persoon. 

Een klacht van de conventualinnen, dat zij, terwijl hun manlijke collega's 
geheel vrij waren, dagelijks aardappelen moesten schillen, yond aanvankelijk 
geen gehoor. Doch in 1910 viel in de voogdenvergadering, na ampel beraad 
nog weI, het besluit, om dit werk, bij wijze van proef, gedurende drie it vier 
weken door twee gehuurde vrouwen te laten doen. Ook in onze eeuw gingen 
de heren voogden niet over een nacht ijs! Natuurlijk - men stelle zich het 
omgekeerde eens voor - slaagde de proef. 

De beginjaren van de eerste wereldoorlog gingen haast ongemerkt aan 
het "rustig kabbelende" gasthuisieven voorbij. De oorlogshandelingen 
bleven voor Groningen op grote afstand en op zeer grote afstand voor de 
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conventualen in hun stille huisjes aan de vreedzame binnenplaatsen. Ook 
de maaltijden bleven meer dan voldoende. Toen er na verloop van tijd 
ook in Nederland minder levensmiddelen waren dan verwacht was, bedach
ten de distributiediensten de inrichtingen goed. Pas eind september 1917 
werd na veel overleggen en niet dan nadat medisch advies was ingewonnen 
het vleesrantsoen in het Pepergasthuis teruggebracht tot 2 ons per dag, 
d.w.z. het werd verlaagd met 2 lood. In november van hetzelfde jaar ging 
de hoeveelheid boter terug van een half pond tot 2 ons per week. De winter
opslag voor het gasthuis echter bleef even groot als in voorafgaande jaren. 
De huismeester en zijn vrouw sloofden zich uit om zoveel mogelijk levens
middelen, brandstof en licht voor het gasthuis toegewezen te krijgen. Zij 
hadden succes. De dank bare voogden beloonden hen met een gratificatie. 
Naarmate het einde van de oorlog naderde, ging men ook in het gasthuis 
de rantsoenering bemerken. Inmiddels yond een algemene prijsstijging 
plaats. Vooral de turfprijzen gingen omhoog; in een jaar, van 1915 op 
1916, met ruim de helft. Turf was nog de brandstof in het gasthuis. De 
vleesprijzen stegen tussen de herfst van 1914 en die van 1916 eveneens met 
± 50 % terwijl de prijs van vet in die zelfde tijd verdubbelde. 

In het begin van 1918 daalde het dagelijks vleesrantsoen der conventualen 
op 1 ions. De voogden hadden hiertoe pas besloten nadat hun was 
gebleken, dat het in het Pelstergasthuis 1 tons bedroeg. In het Pepergasthuis 
stak een oude misstand de kop op; conventualen namen vlees heimelijk 
mee van de eettafels en verkochten het, er was heel wat aan te verdienen 
in die dagen. De voogden verminderden daarop het rantsoen, natuurlijk na 
rijp beraad, tot 1 tons. Dat rijpe beraad en de schroom der voogden om tot 
rantsoenverlagingen, hoe gering dan ook, over te gaan, vonden hun oorzaak 
mede in het feit, dat de conventualen aan de door hen betaalde inkoop
sommen rechten ontieenden, vooral wat betreft hetgeen, dat de pot schaft. 
De maaltijden spelen bij gasthuisbewoners nu eenmaal een grote ro1. 
Bovendien het Pepergasthuis had een naam op te houden, men had er 
altijd veel en goed gegeten en dus ... maar de tijdsomstandigheden dwongen. 
Hoezeer overigens degelijke kost de voogdij ter harte ging, bleek uit de 
aankoop van 200 liter Delftse slaolie tegen fl. 2.25 per liter 1) in het voorjaar 
van 1918. Zo kreeg men nog steeds wat buiten de gewone distributie om. 
Dat was maar goed ook, want om een voorbeeld te geven, die distributie 
wees niet veel meer toe; in de week van 20 april 1918, behalve brood, per 
persoon op bons 2 ons groene erwten, 1- ons havermout, Ions vet, 5 K.G. 
aardappelen, t K.G. vatgroenten en "zo mogelijk" 2 ons vlees. Wortelen 
en kooirapen, van ouds veel gegeten in het gasthuis, waren niet meer te 
koop. Ook voor de gasthuisbewoners zijn de laatste maanden niet gemakke
lijk geweest, maar de voorzieningen bleven redelijk. Een kwart eeuw later 
zou men wei wat anders beleven. Ook de Spaanse griep, die op de oorlog 
volgde, heeft de conventualen gespaard; die zocht zijn prooi bij jongeren. 

1) Ter vergelijking diene, dat men in de laatste jaren van de 2e wereldoorlog 
in Groningen fl. 100 en meer voor een liter slaolie betaalde. 
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Om nog een ogenblik naar de oorlogsjaren terug te keren, in 1916 pro
beerden de voogden de jaarlijkse ton haring voor Faan c.a. waarmee v66r 
de oorlog een fl.. 25 gemoeid was, af te kopen. Zij boden fl.. 40, dit werd 
niet geaccepteerd. De voogden moesten toen voor de ton haring fl.. 92 
dokken. In de twee volgende jaren, toen werd de zogenaamde regerings
haring gezonden, ging de prijs tot fl.. 36 omlaag, om in 1919 tot fl.. 84 op te 
lopeno Daarna werd de haring weer goedkoper. 

In de 20e eeuw zette de voogdij het streven voort om aan het samenwonen 
der conventualen een einde te maken. Tenslotte - het is nog zo - kreeg 
elk echtpaar en iedere ongehuwde conventuaal een afzonderlijke woning. 
Uiteraard verminderde bierdoor het aantal gasthuisbewoners en dat 
der ..... . onderlinge geschilletjes. Van deze heeft men weI eens een over-
dreven beeld gegeven. Een kwade hofjesgeest bestaat, op een uitzondering 
na, slechts in de phantasie. Op de hofjes heerst gewoonlijk veel meer onder-
linge vriendschap dan onenigheid maar deze 1aatste valt op ..... . 

Wat het aantal gasthuisbewoners betreft: bij de eeuwwisseling waren er 
± 70, in 1910 nog een 60, in 1930 nog 45. Overeenkomstig de algehele prijs
stijging waren de inkoopsommen inmiddels omhoog gegaan. In 1916 
betaalden de conventualen een fl.. 3000 voor hun entree, in het laatste oorlogs
jaar sprong die prijs omhoog. Twee nieuwkomers brachten toen elk fl.. 4000 
in. Hierbij bleef het niet. Omstreeks 1930 waren er a1 inkoopsommen van 
fl.. 7000. Zij werden berekend volgens twee maatstaven, de leeftijd en de 
draagkracht der candida ten. Lang ge1eden had het gasthuis haast allen 
gratis opgenomen. Later was noodgedwongen de inkoopsom een steeds 
belangrijker, soms een te be1angrijke, factor geworden. Jongeren liet men 
toen gewoonlijk meer betalen dan ouderen. Het was vaak een kwestie van 
loven en bieden tussen voogdij en gegadigden. Doch tot de enorme a1gemene 
vlucht der prijzen, samenhangend met de 2e wereldoorlog, heeft men de 
financie1e mogelijkheden van de sollicitant zwaar 1aten wegen. In 1925 
betaalde, om een voorbee1d uit vele te geven, een vijftigjarige voor zijn 
opname evenvee1 a1s een grijsaard van 78, namelijk fl.. 3700. 

Ook de salarissen van het gasthuispersonee1 zijn uiteraard in de loop 
van de 20e eeuw gestegen. De huismeester en zijn vrouw verdienden in 
1912 samen, beha1ve kost en inwoning, licht, vuur, medische en enkele 
andere kosten fl.. 475 per jaar, vermeerderd met fl.. 10 voor Bijbellezen in 
de eetzaal. In 1919 werd dit sa1aris verhoogd tot fl.. 760 in 1928 tot fl.. 1010. 

We spraken er herhaaldelijk van, dat er in de regel veel gegadigden waren 
voor een plaatsje in het gasthuis. In de jaren dertig van onze eeuw was dat 
echter anders. Blijkbaar bing dit samen met de toenmalige economische 
crisis en de stijging der inkoopsommen. Omstreeks 1940 waren er nog amper 
30 conventualen. De inkoopsommen werden verlaagd maar dit baatte weinig. 

In het jaar 1925 lieten de voogden de kerk, het was hoognodig, gehee1 
restaureren. Zo ontstond het huidige stemmige interieur met zijn fraaie 
kansel. Sedertdien waren er behalve de kerkdiensten meer andere bijeen
kornsten dan ooit te voren. Tussen 1925-1929 werd de kerkhuur vertwintig
voudigd en kwam van fl.. 35 op fl.. 720. 

ECON.-HrST. JAARBOEK XXVIII 
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In 1908 was een eerste contact met de Vrijzinnig Hervormden terstond 
verbroken. Ze konden het namelijk met de voogdij niet eens worden over 
de huurprijs van het godshuis. Na 1909 echter hielden zij er geregeldzondags
ochtends om de veertien dagen hun godsdienstoefeningen. Een poging van 
de voogden - wien de restauratierekening van fl. 20000 was tegengevallen -
gedaan in 1926 om ook voor de officiele diensten van de Herv. gemeente 
op de andere zondagochtenden huur te laten betalen, liep op niets uit. 
De kerkeraad wees terecht erop, dat hij reeds eeuwenlang gratis de kerk 
voor zijn preekdiensten had gebruikt en dat hierin zo maar geen verandering 
kon worden gebracht. Sedertdien was de verhouding tussen kerkeraad en 
voogdij enigszins gespannen. Hieraan kwam een gelukkig einde toen in 
1935 de kerkeraad in verband met het gereedkomen van de Sionskerk in 
een vriendelijk schrijven aan de voogdij berichtte, dat hij voortaan geen 
godsdienstoefeningen meer in de Pepergasthuiskerk zou houden. De kerk 
wordt sedertdien elke zondagmorgen aan de Vrijzinnig Hervormden ver
huurd. 

Nu weer zuiver materiele zaken. In de jaren twintig van onze eeuw 
werd de stad Groningen ingrijpend gemoderniseerd. Zij liep een achter
stand in, vooral wat betreft bestrating en riolering. De verbetering van de 
Peper- en kleine Peperstraat gaf aanleiding tot strubbelingen tussen het 
college van B. en W. en de voogdij. Deze wilde de paaltjes, die de gevel 
aan de voorkant beschermden, niet en de ter verbetering van de trottoirs 
verlangde grondstroken slechts ten dele aan de gemeente afstaan. Een 
der wethouders kwam de kwestie in de voogdij bespreken. Dit baatte niet 
en dit kon ook moeilijk, aangezien de voogden van mening waren, dat de 
dienst van Gemeente Werken eigenmachtig over terrein van het gasthuis 
had beschikt. B. en W. wilden geen novum scheppen door grond, die niet 
aan de gemeente behoorde, te laten bestraten. Over en weer was men niet 
weinig geergerd. Inmiddels gingen de bestratingswerkzaamheden verder, 
behalve op de betwiste strook. Dit had kwade gevolgen voor de zwakste 
partij; het hemelwater stroomde vrijelijk het gasthuis binnen. De voogdij 
moest wei toegeven, zij stond de grond af en de gemeente liet alles in orde 
maken, zoals het heden ten dage nog is. 

Uit het zo juist verhaalde valt geenszins af te leiden, dat de voogdij haar 
tijd niet begreep; het gasthuis is bij de technische vorderingen van deze 
eeuw niet achter gebleven. Over de restauratie van de kerk spraken we. 
In 1930, toen het gasthuis werd aangesloten op het diepriool, kregen aIle 
huisjes waterleiding en w.c. Terzelfder tijd werden er electrische leidingen 
aangelegd. Eveneens in 1930 vroeg een conventuaal om aansluiting bij de 
gemeentelijke radio, anderen volgden zijn voorbeeld. Op eigen kosten werd 
het toegestaan; aile burengerucht door deze moderne lawaaimaker moest 
worden voorkomen. Kort nadien kwam de telefoon, gevolgd door een 
electrische aardappelschilmachine. Ingrijpender was, dat een reeds herhaal
delijk besproken plan tot uitvoering kwam, namelijk het inrichten van twee 
ziekenkamers. De directeur van het acadernisch ziekenhuis gaf advies. 
Twee huisjes van het Blauwborgje werden als ziekenkamers aangewezen. 
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Ben verpleegster werd aan het gasthuis verbonden. Voor het gebruik der 
kamers stelde de voogdij een reglement op. Tegen betaling van een premie 
van een kwartje per week zouden de conventualen, zo no dig, er mogen 
liggen gedurende 60 dagen per jaar. Voor langer verblijf moesten zij fl . 1 
per dag betalen. Vanzelfsprekend bleven de kosten van de artsen en die 
van een eventuele nachtzuster voor rekening van de verpleegden. Alles 
werd keurig in orde gebracht maar de ziekenkamers hebben niet aan de 
verwachting beantwoord. Juist door het aanstellen van een verpleegster 
konden zieke conventualen ook in de vertrouwde omgeving van hun eigen 
huisjes haar goede zorgen deelachtig worden. Zij gaven, indien maar enigszins 
mogelijk, daaraan de voorkeur boven opname in de ziekenkamers, m.a.w. 
de verpleegster heeft die kamers voor de meeste ziektes overbodig gemaakt. 
In enkele noodgevallen deden zij echter goede diensten. 

Terwijl men met het gereedmaken der ziekenkamers bezig was, werd 
tevens besloten het gasthuis van centrale verwarming te voorzien. De aanleg 
verliep ogenschijnlijk goed en in de herfst van 1936 brandde de moderne 
oliestookinstallatie. Hoewel men het no dig bad geoordeeld om aan een 
installateur uit Apeldoorn het werk op te dragen, beeft de centrale verwar
ming gedurende jaren veel gebreken getoond, tot verdriet van de conven
tualen. 

In het landbezit van het gasthuis kwam destijds slechts weinig verandering. 
De rente der hypotheken varieerde tussen 4 en 5t %. In hetmidden van de jaren 
dertig bezat het gasthuis een fl. 200.000 aan hypotheken en een fl. 100.000 
aan effecten. Een, ook als men de waardedaling van het geld en de verkoop 
van de grond in Drente in rekening neemt, grote vooruitgang vergeleken 
met het midden van de vorige eeuw 1) en een reserve voor moeilijke jaren; 
deze zouden niet lang uitblijven. 

Vit het bovenstaande mag men aflezen, dat het gasthuis jaarlijks een 
overschot had, veelal een overschot van enkele duizenden guldens. De 
bedragen van de inkomsten en van de uitgaven liepen nog steeds van het 
ene op het andere jaar ver uiteen. In sommige jaren werd door de boek
houder-voogd ongeveer een ton ontvangen en uitgegeven, in andere minder 
dan de helft. Dit aanmerkelijke verschil was toen ter tijd in de eerste 
plaats een gevolg van grote of kleine aflossingen door hypotheekhouders 
en belegging van ongeveer even grote bedragen. Ook speelde de variatie 
der inkoopsommen daarbij nog een rol. 

Sporadisch kwam het nog voor, dat conventualen geld belegden bij het 
gasthuis; na 1930 gebeurde dat in het geheel niet meer. 

Thans zijn we tot de jaren 1940-1945 genaderd. De rampen, die in die 
tijd ons land en yolk zo gruwelijk troffen, hebben bij de conventualen 
betrekkelijk weinig weerslag gevonden. Zeker ook in het gasthuis was er 
tenslotte een tekort aan goed voedsel en tobde men met gebrek aan 
licht en brandstof. Ook daar was velerlei zorg en deden bij tijd en wijle 
onheilspelJende berichten de mensen opschrikken, maar toch is het alsof 

1) Zie boven pag. 190. 
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het wereldleed er werd getemperd door de oudedag. De conventualen 
ervoeren, tenzij zij persoonlijk werden geteisterd, de oorlog niet als een 
voortdurende beklemming. Zonder twijfel zijn de laatste dagen van de 
Duitse bezetting de moeilijkste geweest, toen de Canadezen de stad Gro
ningen bevrijdden en het gasthuis, evenals in 1672, in de vuurlinie kwam 
te liggen. 

Tijdens de bezetting was het voor het gasthuis een groot voordeel, dat 
de Duitsers er niets hadden te halen, geen mensen en geen materiaal. De 
terreur is aan zijn muren voorbij gegaan. 

Ais men thans, ongeveer vijftien jaren na de bevrijding, de wederwaardig
heden van de stichting in oorlogstijd wil beschrijven, stuit men op moeilijk
heden, te weten gebrek aan schriftelijke gegevens en vervaging van herinne
ring. In de notulen der voogdenvergaderingen en in de correspondentie -
voor zoverre deze althans is bewaard - is weinig te vinden, omdat een 
ieder bij het sChrijven beknopt en behoedzaam is geweest. Ailes, dat zwart 
op wit werd gezet, kon gevaren met zich mede brengen. Wat dit betreft 
stond ook het gasthuis onder een zekere terreur. De meeste mensen, die 
in het gasthuis oorlog en bevrijding hebben meegemaakt, zijn gestorven; 
bij anderen is het verleden door het in menig opzicht onrustbarende heden 
verdrongen m.a.w. de herinnering is verzwakt en verward. 

Toen in september 1939 de oorlog in Europa was uitgebroken maakten 
de voogden zich terstond ongerust over het kapitaal, d.w.z. het voort
bestaan van het gasthuis. Zij besloten de mantels der effecten in bewaring 
te geven bij de Nederlandse Bank, de couponbladen in de brandkast te 
houden en deze te camoufleren "op de minst kostbare wijze" - op deze 
manier uitten zich de voogden van het Pepergasthuis in aile eeuwen-. 
Er werd een houten kast omheen getimmerd. Op een aanbod tot verzekering 
van onroerende goederen tegen bommengevaar zolang Nederland neutraal 
zou blijven, ging de voogdij niet in, daar weinig zekerheid werd geboden. 
Evenmin werd het no dig geacht maatregelen tegen luchtgevaar te nemen, 
zoals het bouwen van een vluchtkelder. Aan de afdeling Groningen der 
Nederlandse Vereniging voor luchtbescherming deed men een gift van fl. 15 
toekomen. Daarbij bleef het. 

Toen kwam de oorlog over onze grenzen en . . .. terstond weigerde een 
N.S.Ber hypothecaire debiteur van het gasthuis, al steeds een lastig man, 
rente en aflossing te betalen, "daar hij aIle contanten in zijn zaak moest 
steken". De voogdij, niet ten onrechte bevreesd voor moeilijkheden voor 
het gasthuis, indien zij deze wanbetaler zou aanspreken, besloot een af
wachtende houding aan te nemen, terwijl de aflossing werd opgeschort. 
Deze kleine gebeurtenis typeert in zekere zin de toestand van ons land 
gedurende de eerste tijd van de bezetting. 

Spoedig nadien moest de boekhouder-voogd allerhande vragenlijsten, 
door officiele instanties gezonden, invullen. Zo ging het aIle vijf jaren lang, 
een moderne oorlog wordt ook met papier gevoerd. 

De levensrniddelenvoorziening bezorgde veel moeite aan de huismeester. 
De distributiedienst gaf nu en dan aan het gasthuis wat buiten de bonnen 
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om. De voogdij van haar kant kocht zo veel zij kon. In het voorjaar van 
1941 bijvoorbeeld werden nog 100 blikken konijn aangeschaft. Omstreeks 
het begin van 1943 bestond het middagmaal voor de conventualen nog altijd 
uit een ruime portie vlees, aardappelen en groente en iets toe. In die tijd 
kreeg het gasthuis van de voedselcommissaris verlof om van een van zijn 
beklemde meiers een volkstuin te huren "tot het verbouwen van aard
appelen en groenten" ; een Groninger noemt, en dat niet aIleen in oorlogstijd, 
aardappelen het eerst. Ondanks al deze bemoeiingen waren toch niet aIle 
conventualen tevreden, sommigen van hen klaagden aanvankelijk over de 
voeding. Deze klachten waren onbillijk. Zij vonden haar verklaring in de 
moeilijkheid voor oude mensen om zich snel bij de nieuwe gang van zaken 
aan te passen. Werkelijk gebrek is er in het gasthuis niet geleden. 

In de loop der oorlogsjaren besloot de voogdij om aan het geharrewar 
in de eetzaal, dat weer zijn kop opstak, een einde te maken door het eten 
bij de conventualen aan huis te laten bezorgen. Zo is het gebleven tot aller 
tevredenheid. Omstreeks het middaguur brengt de huisknecht, gestoken in 
een wit jasje met rode strepen, de warme maaltijd rondo 

Zoals was te voorzien liep het spaak met het zenden van de haring naar 
Niekerk. In 1941 kon nog een halve ton bemachtigd worden. Hiervoor 
werd fl. 70 betaald, terwijl veor de oorlog een hele ton fl. 30 - fl. 40 had 
gekost. In het najaar was de prijs per ton tot fl. 350 gestegen. In het voorjaar 
1942 was geen haring meer te koop. In overleg met de predikant van Niekerk 
werd de afkoopsom vastgesteld op fl. 27.50. Het zelfde gebeurde in de vol
gende jaren. De voogdij kwam er dus der traditie getrouw met een koopje af. 

Intussen ging het leven van aIle dag in het gasthuis verder, slechts weinig 
gestoord, terwijl de oorlog zich uitbreidde en steeds hardnekkiger en gruwe
lijker werd. Van die medogenloosheid van het wereldgebeuren werd in 
het beperkte milieu van het gasthuis weinig gemerkt. Maar zonder het 
kleine is ook een geweldig tijdvak niet volledig getekend. 

Een van die kleinigheden, maar voor de conventualen van veel betekenis, 
was de te lage temperatuur in hun huisjes. In de strenge winter van 1938 
op 1939 was de centrale verwarming al geheel onvoldoende gebleken. 
Ben grondig onderzoek wees uit dat er letterlijk niets aan de installatie 
deugde. Toen alles eindelijk was hersteld, kwam er langzamerhand gebrek 
aan brandstof en in de herfst van 1944 was het duidelijk, dat de ketel in 
die winter niet gestookt zou kunnen worden. Met allerlei hulpmiddelen wist 
men de ergste koude van die overigens niet barre winter te weren. 

Een poging van de toenmalige N.S.B.-burgemeester van Groningen, 
om iemand, die niet als lidmaat van de Hervormde kerk was ingeschreven, 
als conventuaal te doen opnemen, werd door de voogdij verijdeld. 

In het begin van de oorlog hadden de voogden met B. en W., toen nog 
het "goede" college, besproken, op welke wijze eventueel ter beschikking 
komende gelden belegd Louden worden. Er werd besloten, aangezien 
aankoop van grond verboden was - boerenland in boerenhand werd 
een van de leuzen van die tijd - eventueel zoveel mogelijk staats, provin
ciale en gemeentelijke obligaties aan te kopen. Terecht werd belegging 
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in huizen te riskant geacht. Overeenkomstig dit besluit werd gehandeld, 
toen in 1942 een fl. 12.000 uit inkoopsommen voorhanden was. In de 
oorIogstijd konden de jaarrekeningen zonder verIies gesloten worden. 
Mede daardoor werden in die tijd de inkoopsommen nagenoeg niet ver
hoogd. Voor een 65 jarige bedroeg de inkoopsom ± fl. 5.000. Niemand ver
moedde blijkbaar, dat de prijzen na de oorIog geweldig zouden stijgen en 
dat het gasthuis dientengevolge op bijna aIle conventualen zeer grote 
bedragen zou moeten toeleggen. Hierdoor en door het ornhoog gaan van 
nagenoeg aIle kosten, terwijl de inkomsten ongeveer gelijk bleven, is het 
gasthuis in grote moeilijkheden verzeild. Hierover en over de nieuwe wegen, 
die toen werden ingeslagen, straks meer. 

Berst nog enkele bijzonderheden uit de jaren 1940-1945. Aan het eind 
van de oorIog, toen velen van elders uit ons vaderland naar Groningerland 
waren overgebracht of gevlucht, werd een geevacueerd gezin uit het ramp
zalige Arnhem in het gasthuis opgenomen. 

De door de Duitsers gevorderde torenklok met de beeltenis van St. 
Geertruid werd later onbeschadigd terug gevonden. 

In de loop van 1944 werden gebouwen en inventaris voor fl. 400.000 
tegen molest verzekerd. Deze assurantie heeft - men zou het anders 
denken, gezien de grote oorIogsschade die het gasthuis in 1945 heeft opge
lopen - weinig anders dan narigheid gebracht, te weten: navordering, 
vertraging in de uitbetaling en per slot van rekening een grote schadepost 
voor het gasthuis. 

Zoals reeds werd vermeld heeft de bevrijding van de stad Groningen 
van 13-16 apri11945 angstige uren voor de conventualen met zich gebracht. 

Het oorIogsgeweld heeft de gasthuisbewoners volledig verrast, argeloos 
waren zij allen, toen het hun woningen trof. In de loop van de middag 
van vrijdag 13 april hoorden zij het geknal van het geschut en het gieren 
van granaten. Terwijl 's avonds de Canadezen reeds het zuiden van de stad 
waren binnengetrokken en er branden woedden, gingen de conventualen 
onbezorgd ter ruste. De volgende morgen zagen zij tot hun verbazing, 
dat het verkeer uit de straten verdwenen was. Die verbazing werd schrik, 
toen omstreeks het middaguur granaatscherven verschillende van hun 
huisjes binnendrongen en het kanonvuur toenam. Toch bleek de nieuws
gierigheid voorlopig groter dan de vrees te zijn; enkele conventualinnen 
gingen zelfs voor een raam kijken naar Duitse sluipschutters in de omgeving. 
"Wij waren immers", volgens een van haar "veilig achter de ijzeren staven 
voor de ruiten". 's Avonds kwam men "voor de gezelligheid" bij elkaar 
op bezoek. Totdat, na een voltreffer in de gelukkig leegstaande zieken
kamers, de meeste gasthuisbewoners door puin, glas en scherven heen een 
toevlucht zochten in de keuken. Kort daarop werden tal van huisjes, de 
kerk en de toren getroffen. Onder oorverdovend lawaai vluchtte men de 
verwarmingskelder binnen, die geheel ongeschikt was als schuilplaats; 
zo was er geen tweede uitgang, bovendien stond er grondwater. Men zat 
er koud en nat bijeen, beangst door het oorlogsrumoer, dat bij tussenpozen 
uit de stad binnendrong. Een echtpaar, waarvan de man invalide was, had 
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in zijn woning mooten achter blijven. Zo gingen de nacht en de zondag
ochtend en rniddag voorbij, totdat het omstreeks 5 uur stil bleef buiten. 
De Canadezen hadden de omgeving van het gasthuis van vijanden ge
zuiverd. De conventualen kwamen weer te voorschijn en zagen met ontsteltenis 
de ravage aan. De mensen uit de ergst getroffen huisjes kregen bij anderen 
onderdak, padvinders hielpen redderen; langzamerhand verademde men. 
Ais door een wonder was niemand in het gasthuis gedood of gewond. 
Nadat op maandag de 16e de gehele stad was bevrijd, werden de ramen van 
het gasthuis, er was geen ruit heel gebleven, zo goed mogelijk dicht gemaakt. 
Zo eindigden de meest bewogen dagen uit het verleden van het st. Geertruids
gasthuis. 

Rierna begint de laatste periode van zijn geschiedenis. Deze zal om be
grijpelijke redenen slechts in hoofdzaken en beknopt worden beschreven. 

Op 5 mei was de oorlog voor ons gehele land ten einde maar er volgden 
moeilijke jaren, ook voor ons gasthuis. De regeling der molestschade, we 
weten het, bracht veel ergernis met zich mee. Veel ernstiger echter was de 
financieIe gang van zaken, zoals na enkele jaren recht duidelijk werd. De 
inkomsten bleven nagenoeg gelijk, tengevolge van de vaste beklemmingen 
en de starre rentestand, de uitgaven daarentegen stegen na verloop van 
tijd onheilspellend, door een sprongsgewijze bijna algehele prijsstijging. 
Ook de salal'issen van het personeel gingen ornhoog, maar die hebben 
nooit een grote post op de gasthuisrekening gevormd. Ret bleek pijnlijk, 
dat de vroegere inkoopsommen, waardoor het gasthuis aan vaste ver
plichtingen jegens zijn conventualen was gebonden, veel en veel te laag 
waren geweest. Er woonden conventualen in het gasthuis die zich in de 
jaren 1920-'25 voor ± fl. 3.000 hadden ingekocht. Soms meer dan dertig 
jaren lang hadden zij onderdak, verwarming, hoofdmaaltijd enz. genoten, 
terwijl het gasthuis duizenden guldens op ieder van hen toelegde. Ret was 
en is een stichting van weldadigheid, doch als men die op deze wijze zou 
voortzetten, zou er binnen weinige jaren een einde komen aan aIle weldadig
heid. Derhalve werden de inkoopsommen verhoogd. Dit echter moest met 
mate en geleidelijk geschieden, opdat zij niet onbetaalbaar zouden worden 
met aIle gevolgen van dien. Omstreeks 1950 kwamen er grote tekorten op 
de jaarrekeningen. Langzaam, en niet heel langzaam, maar zeker scheen 
het gasthuis financieel te gronde te gaan. Op de voogdenvergadering van 
19 maart 1952 trok de bookhouder-voogd de droeve conclusie, dat de stich
ting sedert het einde van de oorlog een kleine fl. 100.000 op haar kapitaal 
had ingeteerd. Zonder inkoopsommen zou men moeten rekenen op een 
jaarlijks tekort van fl. 30.000. Deze mededelingen verrasten de voogden 
niet. Bezuinigingen, welke reeds waren en nog zouden worden genomen, 
zouden het gasthuis niet kunnen redden. Tengevolge van de genoemde 
stijging van de inkoopsommen kwamen er huisjes leeg te staan, zodat er, 
in plaats van meer, minder werd ontvangen en men zich wat dit betrof 
in een vicieuse cirkel beyond. In 1953 kwam geen enkele nieuwe conven
tuaal in het gasthuis in 1954 slechts een. In deze jaren bedroeg de in
koopsom voor een 60 jarige ± fl. 12.000, voor een 70 jarige ± fl. 11.000 
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en voor een 80 jarige fl. 8.000. Dit betekende een flinke verhoging verge
leken met voorheen; en toch, indien men rekening hield met voortgaande 
prijsstijging en met de zogenaamde sterftetafeI 1), waren deze bedragen 
nog te laag. V oor haast aIle ouden van dagen waren zij echter te hoog, 
veel te hoog. De vooruitzichten voor het verder bestaan van de stichting 
werden steeds somberder. Bovendien was het niet minder dan ergerlijk 
dat, bij de nijpende woningnood alom in den lande, huisjes in het gasthuis 
leeg stonden. In maart 1954 was dit met zeven het geval. Ondanks aIle 
financiele zorgen mochten de gebouwen niet in verval geraken, dan immers 
zou het gasthuis zijn aantrekkelijkheid verliezen. Derhalve werd er een en 
ander verbeterd en bij de eisen des tijds aangepast. Men moderniseerde de 
keuken, verving de oude kookpotten door een gasfornuis en plaatste er, 
speciaal voor dieetpatienten, een koelkast. Ook werden tal van huisjes opge
knapt. Gelukkig, dat de kerk in 1925 zo grondig was gerestaureerd, het orgel 
echter bleef reparaties eisen. De tarieven van de kerk werden verhoogd. 
Doch dit zette slechts weinig zoden aan de dijk. Van veel meer belang en, 
naar het zich laat aanzien, de financiele redding van het gasthuis was, dat 
er een radicale wijziging werd aangebracht in de opname van oude mensen 
in de inrichting. 

Voor het zover was is er gewikt en gewogen in de voogdij. Temeer, 
omdat de perspectieven in een tijd, waarin allerwegen zich zoveel verande
ringen voordoen, geheel onzeker zijn. Het college van B. en W. verleende 
welwillend medewerking. Tenslotte, het was in de loop van 1954, viel 
het besluit om naast de gewone conventualen op te nemen zogenaamde 
pensiongasten-conventualen. Deze zouden aan de eisen van toelating 
moeten voldoen. Zij zouden echter geen inkoopsom betalen doch een 
maandelijks bedrag. Voor dit bedrag, dat bij prijsstijgingen of om andere 
reden verhoogd kan worden, genieten zij onderdak en dezelfde verzorging 
.als de conventualen. Aan de pensiongasten-conventualen evenals aan even
tueel nieuw komende gewone conventualen wordt echter geen bier- brood
en kaasgeld betaald en niet gratis boter en melk verstrekt. 

Het leek alsof op het besluit van 1954 was gewacht, want na korte tijd 
waren aIle leegstaande huisjes weer bezet. In de volgende jaren - het is 
thans 1961 - is het zo verder gegaan, de plaatsen van gestorven con
ventualen worden ingenomen door pensiongasten-conventualen. De om
standigheid, dat de ouden van dagen in onze tijd Rijks uitkeringen ont
vangen, speelde een belangrijke rol bij deze gang van zaken. Een hoge inkoop
som kan men niet, een maandelijks niet hoog bedrag weI betalen. De prijs 
der woningen met alles wat daarbijkomt varieerde aanvankelijk van ruim 
fl. 100 tot ± fl. 200 per maand, verscheidene huisjes hebben drie kamers 
en een keukentje. Deze bedragen werden later verhoogd. 
Vergeleken met andere dergelijke inrichtingen is het Pepergasthuis zeker 
niet duur. 

1) Hierop is voor mensen van elke leeftijd de geschatte verdere levensduur 
aangegeven. 
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Dank zij de nieuwe regeling kan het gasthuis zijn aloude menslievende 
taak, zij het op weer veranderde wijze, verder voortzetten. Het was dan 
ook met een redelijk vertrouwen op de toekomst, dat in juli 1955 het 
vijfhonderdvijftig jarig bestaan van het St. Geertruidsgasthuis feestelijk 
werd gevierd. Deze mijlpaal is tevens de juiste plaats om deze studie te 
beeindigen. 



III 

ENIGE STUKKEN AFKOMSTIG VAN OF BETREFFENDE PETRUS 
REGOUT EN DE OPKOMST VAN ZIJN ONDERNEMINGEN TE 

MAASTRICHT 

MEDEGEDEELD DOOR 

DR. A. J. FR. MAENEN 

De taak om een keuze van slechts enkele stukken te maken uit het zeer 
grote aantal archivalia, waarin Petrus Regout en diens industriele onder
nemingen te Maastricht ter sprake komen of die van hem afkomstig zijn, 
werd aanzienlijk verlicht toen wij ons eenmaal de navolgende selectie
normen hadden gesteld. Wij stelden ons enerzijds op het standpunt dat 
het in dit Jaarboek te verschijnen stuk niet reeds eerder, hetzij in zijn geheel, 
hetzij voor een belangrijk gedeelte, gepubliceerd mocht zijn 1). Anderzijds 
diende het evenwel zoveel mogelijk bij te dragen tot de vorming van een 
helder beeld van het sociaal-economisch leven te Maastricht en van de 
moeilijkheden die Regout bij de vestiging en uitbouw van zijn ondeme
mingen had te overwinnen, dan weI Regouts visie op een bepaald probleem 
duidelijk weer te geven. Een en ander had tevens tengevolge dat practisch 
aIle stukken dateren uit de periode 1830-1850. Dit tijdperk, tijdens hetwelk 
hij zijn diverse ondememingen stichtte, is overigens het meest interessante 
uit Regouts ondememersleven: onafgebroken moest hij toen strijden om 
het eenmaal totstand gebrachte te behouden; tegenslagen en ontmoedi
gingen bleven hem toen allerminst bespaard. Na 1848, toen de lange con
junctuurgolf (de zgn. Kondratieff) tot omstreeks 1875 een opgaande lijn 
vertoonde, brak er een periode van voorspoed aan: zijn kristal-, glas- en 
aardewerkfabrieken namen weldra een hoge vlucht. Regout, die zich met 
zijn strijdersnatuur kennelijk graag voor problemen gesteld zag, yond toen 
tijd en gelegenheid om zich voor vele andere zaken dan zijn ondememing 
te interesseren. 

De hier bijeengebrachte stukken werden niet in chronologische volgorde 
geplaatst maar zoveel mogelijk naar onderwerp en onderlinge samenhang 
gerangschikt. 

Petrus Regout (1801-1878) dreef voor het uitbreken van de Belgische 
opstand een groothandel in kristal, glas en aardewerk en had sedert 1826, 
toen het economisch leven te Maastricht na een lange tijd van verval weer 
nieuwe tekenen van bloei begon te vertonen, tevens een kleine handslijperij 

1) Verg. A. J. Fr. Maenen : Petrus Regout 1801-1878. Een bijdrage tot de sociaal
economische geschiedenis van Maastricht (Nijmegen, 1959), waarin ook een vol
ledige bibliografie van Petrus Regout is opgenomen. Ook: Gedenkboek 125 jaar 
Sphinx-lOO jaar ceramique (Maastricht, 1959). 
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voor glas en kristal in werking. De Belgische omwenteling had voor de 
stad Maastricht, die tezamen met de aangrenzende gemeente Sint Pieter 
in Nederlandse handen bleef, catastrophale gevolgen: bedrijfsleven en handel 
gingen teniet, de armoede nam ontstellende vormen aan. In het handels
verkeer met het Noorden werd Maastricht geruime tijd met het opstandige 
gebied gelijkgesteld. De Tariefwet van 26 augustus 1822 (Stbl. no. 38) had 
namelijk voorzien in de mogelijkheid dat het transport van goederen van 
de ene Nederlandse plaats naar de andere over vreemd grondgebied moest 
geschieden door te bepalen, dat op dergelijke goederen van Nederlandse 
zijde dan geen rechten zouden geheven worden. Niettemin werd het K.B. 
van 28 oktober 1830 (Stbl. no 73), dat bepaalde dat het handelsverkeer 
tussen de trouw gebleven en de opstandige gewesten in den vervolge aan 
in- en uitvoerrechten onderworpen was, ook op de handel tussen Maastricht 
en het Noorden volledig van toepassing verklaard. Het K.B. van 20 
november 1830 (Stbl. no. 80), houdende een "verbod van allen aanvoer uit 
of naar de in opstand zijnde gedeelten des Rijks", maakte een einde aan 
Maastrichts bloeiende handel met Belgie en werd in vele gevallen ook ten 
aanzien van de handelsrelaties tussen Maastricht en Noord-Nederland ge
hanteerd. Vooral de partijdige toepassing van laatstgenoemd K.B. joeg de 
Maastrichtenaren in het harnas. Herhaaldelijk werd o.a. door de Buiten
gewoon Commissaris bekleed met het opperste burgerlijke gezag in de 
Provincie Limburg, Gericke van Herwijnen, aangetoond dat dit hande1s
verbod elders op grote schaal ontdoken werd (zie no. 2), vaak zelfs met 
daartoe verleend verlof van de overheid. Van een soepeler toepassing van 
dit K.B. voor Maastricht, door Gericke herhaaldelijk bepleit, (no. 1 en 2) 
wilde men echter niet weten. Eerst bij Geheim Koninklijk Kabinetsrescript 
van 24 september 1833 werd bepaald, dat het handelsverkeer tussen Maas
tricht en het Noorden niet langer meer aan in- en uitvoerrechten onder
worpen zou zijn. Teneinde er het economisch leven weer enigszins op 
gang te brengen werd door een oekase van juni 1834 de invoer in Maas
tricht van Belgische grondstoffen en halffabrikaten toegestaan, mits zij 
aldaar verwerkt of bewerkt werden: zij gaf aan Maastrichtse handelaren 
en fabrikanten de kans om zelf (weer) aan het productieproces-in-engere
zin deel te nemen 1). 

In het hier (no. 3) opgenomen stuk van 19 november 1831 beklaagde 
Regout zich, dat hem geen binnenlandse paspoorten voor zijn in eigen 
slijperij geslepen goederen meer werden verstrekt, waardoor hij in grote 
moeilijkheden kwam te verkeren. 

Van de toestand in Maastricht in de eerste jaren van de status-quo-periode 
en van de opleving, die er na het bekend worden van het Koninklijk Kabi-
netsrescript van september 1833 en meer nog van de oekase van 1834 
bespeurd kon worden, geeft het "Berigt van den Provincialen Inspecteur 
der Belastingen" d.d. 11 november 1834 een interessant beeld (no. 4). 
Het Verslag van de Kamer van Koophandel te Maastricht over het jaar 

1) Verg. Maenen: a.w., p. 8-25. 
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1925, p. 46, vermeldde, dat "volgens een statistiek uit het jaar 1835" (welke 
wij tot nog toe helaas niet konden terugvinden) er toen te Maastricht 
bestonden: 1 glasfabriek (Regouts slijperij), 16 branderijen, 1 papierfabriek 
(van A. Lekens), 2 katoenspinnerijen, 2 wolweverijen, 3 zoutziederijen, 
7leerlooierijen, 21 brouwerijen, 8 katoenweverijen. Het is aan geen twijfel 
onderhevig dat deze statistiek niet uitputtend is en dat zij, voor zover zij 
er althans in ontbreken, tenminste dient te worden aangevuld met de in het 
"Berigt" vermelde gegevens. Overigens stelle men zich de gevolgen van de 
opleving van de bedrijvigheid in Maastricht na 1833-1834 niet te groot voor. 
De toestand, waarin een zeer groot deel der bevolking verkeerde, was en 
bleef ellendig; slechts zeer geleidelijk trad hierin een lichte verbetering in. 

Medio maart 1834 richtten Petrus Regout en zijn zwager J. G. Lambriex, 
een meester-slotenmaker, te Maastricht een spijkerfabriek op. Nog in de 
loop van hetzelfde jaar trad ook Petrus' broer Thomas tot de vennootschap 
toe. Hun spijkerfabriek ondervond een felle concurrentie van Belgische 
fabrikanten, die hun product, zij het niet ongehinderd, in ons land bleven 
afzetten. Aan de bloei, waartoe dit bedrijf niettemin in de jaren 1835-1839 
gebracht werd, kwam na de ondertekening van het scheidingsverdrag in 
1839, dat de Nederlandse markt weer voor het Belgische product openstelde, 
snel een einde. In juni 1843 werd de vennootschap ontbonden, waarna 
Thomas Regout voor eigen rekening het bedrijf voortzette 1). 

In een rapport van 23 mei 1834 gaf de Provinciale Inspecteur der Belas
tingen Vrijthoff een kostprijsberekening van de Maastrichtse spijkers en 
vergeleek hij hun prijzen met die van Luik en Charleroi (no. 5). 

De geoefende spijkersmeden waren aanvankelijk afkomstig uit Belgie, 
alwaar zij met veel moeite en tegenwerking werden aangeworven. Met 
betrekking tot hun vestiging en tewerkstelling te Maastricht werden door 
de militaire autoriteiten aldaar een aantal voorwaarden gesteld. Hierop 
beriepen zich de Maastrichtse spijkerfabrikanten in een rekest d.d. 17 
december 1834 ter verkrijging van een premie op de naar het Noorden 
verkochte spijkers (no. 6). Het verzoek "zoo als het is liggende" werd van 
de hand gewezen; in plaats daarvan werd hen een jaarlijkse tegemoetkoming 
ad fl. 500,- verleend 2). 

Dat er zich ook in later jaren nog moeilijkheden met betrekking tot de 
vestiging van vreemde werklieden te Maastricht voordeden - zij het 
moeilijkheden van geheel andere aard - blijkt uit een verzoekschrift (no. 7) 
van Regout van 28 augustus 1852, waarop door de Minister van Financien 
gunstig werd beschikt 3). 

Nadat het Regout in 1834 mogelijk geworden was om ruw Belgisch glas 
in Maastricht in te voeren en dit - in Maastricht geslepen zijnde - ver
volgens naar het Noorden te verhandelen, besloot hij tot oprichting van 
een stoomslijperij. Zijn Belgische leveranciers, terecht bevreesd hun afzet
markten op Noord-Nederland voor eens en voor al te verliezen, waren 

1) T.a.p., p. 150-180. 
2) R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 14-3-1835, La l00/M. 
3) Arch. P.R.: inv. 22, p. 217. 
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hiermee geenszins ingenomen. In 1836 was in Belgie totstand gekomen de 
Societe Anonyme des Manufactures de Glaces, Verres a vitres, Cristaux et 
Gobeleteries, een kleindochter-instelling van de Societe Generale de Belgique, 
die in de stukken vaak ten onrechte als de Brusselsche Bank of Belgische 
Bank werd aangeduid. Binnen weinige jaren beheerde deze trust de gehele 
Belgische glasnijverheid. De door dit instituut ondernomen poging Regout 
tot sluiting van zijn stoomslijperij te dwingen door de leveranties van ru w 
glas te beeindigen had tot gevolg, dat bij einde 1838 een eigen glasblazerij 
oprichtte. De grootste moeilijkheid, die Regout hierbij had te overwinnen, 
was gelegen in de financiering. Daarom richtte hij zich op 15 maart 1837 
tot de Koning met het verzoek hem o.a. een renteloos voorschot ad 
fl. 50.000, te verstrekken (no. 8) waarop evenwel afwijzend werd beschikt. 
Nadien slaagde hij er echter in een hypothecair rijksvoorschot van 
fl. 30.000, tegen een rente van 2t % te verkrijgen, af te lossen in twee ter
mijnen van fl. 15.000, elk in 1846 en 1849. 

Regouts kristal- en glasfabriek was van meet af aan in de modern kapita
listische conjunctuur opgenomen. De baisse, die eind 1842 haar dieptepunt 
bereikte, trof ook haar. De Belgische glasfabrikanten gingen tot dumping 
op de Nederlandse markt over om zo een definitief einde aan Regouts 
fabriek te maken. Op 20 mei 1842 oordeelde Gericke het nodig zich onver
wijld met de Minister van Financien in verbinding te stellen met het dringende 
verzoek om een speciaal wetsontwerp tot verhoging van de invoerrechten 
op Belgisch glaswerk in te dienen, daar hij vreesde dat Regout anders de 
concurrentie niet zou kunnen doorstaan (no. 9). Ret verzoek werd echter 
afgewezen 1). Een verzoek van Regout, in de zomer van 1842 gedaan, om 
hem een premie van 10% op de waarde van het glaswerk, dat hij sedert 
begin 1841 naar het Noorden verzonden had, toe te kennen (no. 10) had 
tot gevolg dat hem de helft van zijn rijksvoorschot ad fl. 15.000 werd 
kwijtgescholden. De resterende schuld ad fl. 15.000 loste Regout einde 1845 
vervroegd af 2). 

Tijdens de haussejaren 1843-1847 kwam zijn glasfabriek tot verdere 
ontplooilng. De felle crisis van 1848 bracht haar evenwel aan de rand van 
de afgrond. Regout stuurde het ene verzoekschrift na het andere de wereld 
in - o.a. een op 19 april 1848 aan de Gouverneur-Generaal van Nederlands 
Oost-Indie - om met orders begunstigd te worden (no. 11). De enorme 
speculatieve voorraden, in deze tijd aangelegd en geproduceerd tegen zeer 
gunstige kostprijzen, werden later vlot tegen voordelige prijzen afgezet 
en maakten Regout een man van groot fortuin 3). 

Regouts kristal- en glaswerk vond al spoedig een afzetmarkt in de Neder
landse kolonien en andere landen. Een ernstige moeilijkheid hierbij was 
evenwel hierin gelegen dat de betalingen lange tijd op zich lieten wachten, 
een feit waaraan de slechte organisatie van het internationale betalings-

1) R.A.L.: Provo Arch., verb. 27-6-1842, no. 17. 
2) Idem, verb. 15-1-1846, no. 25; Idem, Kt. no. 1381, 18-2-1846 en Kt. no. 1396, 

22-3-1846. 
8) Maenen: a.w., p. 180-214. 
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verkeer en het ontbreken van een ontwikkeld Nederlands bankwezen niet 
vreemd waren. Teneinde zijn liquiditeitspositie te verbeteren richtte Regout 
zich op 13 juli 1843 tot de betrokken Minister met het verzoek om zijn 
vorderingen op Batavia via de gouvernementskas op Nederland te mogen 
remitteren (no. 13). Alsof het geldwezen in Limburg nog niet chaotisch 
genoeg was had hij reeds op 11 september 1841 - tevergeefs - de overheid 
verzocht om hier Indische centen in roulatie te mogen brengen (no. 12) . 

Inmiddels had Regout in 1836 zijn aardewerkfabriek opgericht. Overeen
komstig het K.B. van 31 januari 1824 (Stb!. no. 19) - waarbij bepaald 
was dat de oprichting van aardewerkfabrieken aan de voorafgaande toe
stemming van Gedeputeerde Staten onderworpen was - vroeg hij op 
3 mei 1836 verlof tot het plaatsen van een aardewerkoven (no. 14). In tegen
stelling met het door hem gefabriceerde kristal- en glaswerk was zijn 
aardewerk, zgn. fayence-commune, van inferieure kwaliteit en ongeschikt 
voor export. Daar stond echter tegenover dat het minder conjunctuur
gevoelig was. Regouts pogingen om de kwaliteit van zijn aardewerk dusdanig 
te verbeteren dat het ook in andere landen kon worden afgezet, werden 
eerst omstreeks 1850, toen hij met medewerking van Engelse deskundigen 
op "Engels aardewerk" overschakelde, met succes bekroond. Wei had 
hij reeds in 1843 een monsterpartij naar de Consul-Generaal in Griekenland 
gezonden, waarover hem echter via de Minister van Binnenlandse Zaken 
en het College van B. en W. van Maastricht klachten bereikten, waarop 
hij in een schrijven van 24 juni 1843 van antwoord diende (no. 15). Het 
hoofdkwartier te Batavia rapporteerde in september van hetzelfde jaar 
eveneens over de slechte kwaliteit van het Maastrichtse aardewerk (no. 16). 
Naar waarheid kon hij echter in september 1851 verkondigen, dat zijn 
product met het Enge1se kon wedijveren (no. 17). Toen hij er in 1856 in 
in slaagde het echte "Wedgewood-aardewerk" in zijn verschillende varie
teiten te fabriceren kwam zijn bedrijf snel tot hoge bloei 1). 

Van de hand van Petrus Regout verscheen een groot aantal brochures 
en boekwerken, handelend over onze handelspolitiek, de Limburgse water
wegen, Maastrichtse aangelegenhedenen verschillende andere onderwerpen 2). 
Aan de stroom van geschriften betreffende het armenvraagstuk voegde 
hij zijn brochure toe "Pauperisme en industrie. Proeve ter beantwoording 
van de vraag: Wat is er te doen tot verbetering van de werking der bedelaars
kolonien?" ('s-Gravenhage, 1858, 52 p.), welke enige bekendheid verwierf. 
Hierin stelde hij voor de vestiging van industrieen in de kolonies, gelegen 
in de noord-oostelijke provincies van ons land, te stimuleren door het ver
lenen van tijdelijke vrijdom van belastingen en het subsidieren van de lonen 
der arbeiders totdat zij in staat zouden zijn een vol loon te verdienen 3). 

1) T.a.p., p. 214-232, p. 244-245. 
2) T.a.p., p. XXVII-XXX. 
3) Regout: Pauperisme en industrie, p. 28-32 en p. 45. Ten onrechte merkte De 

Rooy op (L. J. Rogier en N. de Rooy: In vrijheid herboren. Katholiek Nederland 
1853-1953, 's-Gravenhage 1953, p. 343) dat Regout de bewoners der bedelaars
kolonies met rijkssteun in zijn bedrijf had willen inschakelen, hetgeen Regout 
juist uitdrukkelijk van de hand had gewezen (p. 45). 
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Reeds eerder, op 30 mei 1850, had Regout zich met een schrijven tot de 
Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financien gewend, waarin hij 
een plan ontvouwde om het pauperisme d.m.v. industrialisatie te bestrijden. 
Aan dit stuk, waarmee deze bronnenpublicatie eindigt (no. 18), hechtte 
hij een lijst van fabrieken en trafieken, die z.i. veel tot de verwezenlijking 
van dit doel konden bijdragen. Het komt ons echter voor dat het merendeel 
der vermelde bedrijven reeds op vrij grote schaal in ons land voorkwam 
en daardoor minder geschikt was. 

Ajkortingen 

A.R.A.G. Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. 

A. J. FR. M. 

Arch. P.R. Archief der Kristal-, Glas- en Aardewerkfabrieken van Petrus Regout 
(N.V. Kon. Sphinx-Ceramique v.h. Petrus Regout te Maastricht). 

G.A.M. Gemeentearchief te Maastricht. 
R.A.L. Rijksarchief in Limburg te Maastricht. 

1. GERICKE AAN DE KONING, BETREFFENDE BEVORDERING VAN DE HANDEL 

TUSSEN MAASTRICHT EN HET NOORDEN. - 'S-GRA VENHAGE, 1831, OKTOBER 31. 

Onder de verpligtingen welke de ondergeteekende, van af het oogenblik 
waarop hij door Uwer Majesteits vertrouwen, tot uitoefening van het 
opperste burgerlijke gezag in de provincie Limburg is geroepen, gemeend 
heeft dat op hem kwamen te rusten, heeft bij geoordeeld ook deze te moeten 
rangschikken om door een doelmatige bescherming en, zoo mogelijk be
vordering der belangen van de ingezetenen der onder het wettig gezag 
geblevene gewesten eenen goeden geest en belangstelling en den voorspoed 
der Nederlandsche regering te trachten aan te kweeken en te bevestigen, 
door de ingezetenen, en voor 's hands bepaaldelijk die van Maastricht, 
als eenige nog onder Hoogstderzelver regering gebleven gemeente in de 
Zuidelijke gewesten 1), zoo veel mogelijk de uitwerking eener vaderlijke 
regering te doen ondervinden en op deze wijze daar waar noodig den 
nadeeligen indruk der drogredenen van de belgischen opstandelingen en 
derzelver aanhangers, uit de gemoederen weg te nemen. 

Uit besef daarvan heeft hij ondergeteekende zich veroorloofd bij dezelfs 
eerbiedige voordragt van den 9 Juli ll., den bijna volslagen stilstand van 
aIle handelsbetrekkingen te Maastricht, sedert die vesting door den vijand 
is ingesloten geweest en zij vervolgens niet alleen van doortrek en verblijf 
van reizenden en vreemdelingen, maar ook van alle regtstreeks verkeer 
ook met de Noordelijke gewesten is versteeken gebleven, voor Uwe Ma
jesteit open te leggen, ten einde Hoogst dezelve noodzakelijkheid te doen 
gevoelen, om ten behoeve dier ingezetenen, een uitzondering te gedoogen 
op het besluit van den 20 November 1830 (Staatsblad Nr. 80) naardien 
het toch niet weI mogelijk is, zonder toelating van aanvoer uit de haar 
omringende gewesten zelfs het geringste vertier vol te houden. Deze nood-

1) Gericke laat hier een steek vallen door niet ook de gemeente Sint Pieter te 
vermelden. 
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zakelijkheid en de tegen dat voorstel gerezene beden.kingen, durft de onder 
geteekende eerbiedig vertrouwen bij desselfs nader rapport van den 3 
Augustus jl. La 2/B voldoende te hebben betoogd en wederlegd, en heeft 
hij dien volgens Uwer Majesteits uitspraak dienaangaande tot dusverre 
met belangstelling tegemoet gezien om daarmede eindelijk aan de aan
houdende kIagten en drangredenen van den handelstand van Maastricht 
voldoening te verschaffen. In afwachting dezer hoogste beslissing hebben 
zich de verzendingen van koopwaren uit Maastricht moeten bepalen tot 
de zoodanige waarvan men konde aantoonen dat dezelve reeds v66r de 
insluiting der vesting voorhanden waren. 

Het oogenblik schijnt intusschen gekomen waarop zelfs die voorraad 
zal zijn gesleten, en waarop dat de eenige nog zoo weinig beteekenende 
bron om bij gebrek aan vertier naar Belgiii ten minste met de Noordelijke 
provincien in verkeer te blijven ten eenenmale zal verstopt zijn, welke den 
handelstand tot dusverre nog open stond om niet geheel werkeloos te 
blijven. Naarmate van dien verheffen zich dan ook van vele zijden klagten, 
terwijl bij de noodzakelijkheid, om de uitvoering van Uwer Majesteits 
opgemeld besluit te verzekeren en bij de daaruit voortvloeyende maatregelen 
van controle sommigen zelf in het denkbeeld zijn vervallen als of partijdig
heid in de toepassing der genomene maatregelen, werd in acht genomen. 
Hiervan strekken de hiemevens eerbiedig overgelegde adressen van den 
ijzer handelaar Reijniers en van P. Regout koopman in glas en aardewerk 
en daarbij een christal glasslijperij in werking hebbende onder anderen 
ten bewijze, terwijl de eene reclameert tegen de hem gedane weigering tot 
uitvoer zijner goederen naar de Noordelijke gewesten, klaagt de andere 
luide ter zelfder zake, in tegen overstelling van deze op een verregaande 
wijze in zijn regten te worden verkort. 

Hoezeer ook het een dier adressen aan Uwer Majesteits minister van 
financien ingediend en door dezen Staatsamtenaar aan den onder geteekende 
ter beschikking of om consideratien en advies medegedeeld, blijkens het 
daarbijliggend rapport van het lid van den provincialen raad, thans belast 
met de waameming van het gouvemement van Limburg 1) dd. 10 October 11. 
Nr. 1, in den tegenwoordigen stand van zaken uit hoofde der regtstreeksche 
algemeene bemoeyenis ten deze van den luitenant-generaal opperbevelhebber 
der vesting, voor geene dadelijke tusscbenkomst van bet burgerlijk gezag 
vatbaar schijnt, zoo zal toch de reden dier tusschenkomst zeker ver
vallen ten opzigte van koopgoederen, welke niet kunnen beschouwd worden 
als tot het aprovisionnement der vesting van eenig nut te kunnen zyn en 
ten aanzien der overige goederen strekte mede des ondergeteekendens 
vroegere voordragt daarheen, dat aIle vervoer uit Maastricht naar elders 

1) Staatsraad Jhl. J. E. P. E. Gericke van Herwijnen (1785-1845), de latere 
Gouverneur van het Hertogdom Limburg, verbleef tijdens de status-quo-periode 
practisch steeds te Den Haag. Met de waarneming van zijn functie te Maas
tricht was belast het Lid van de Provinciale Raad lhr. P. A. S. Kerens, die op 
zijn beurt event. vervangen werd door het Lid van de Provo Raad Jhr. H. P. E. 
de loppen de Beegden. 
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zoude ondergeschikt blijven aan de toestemming van den bevelhebber der 
vesting, voor zooveel de goederen tot de approviandering of verdediging 
der vesting noodzakelijk mogten geacht worden. 

Dit beletsel dus slechts plaatselijk zullende zijn, zoude den koophandel 
geen groot ongerijf toebrengen, daar de kooplieden hunne inslagen in 
magazijn dien overeenkomstig zouden kunnen regelen, wanneer hun slechts 
een debouche voor hunnen voorraad overbleef. 

Alvorens dus overeenkomstig de bedoeling van den minister van financien 
een afwijzende beschikking op het adres van Reyniers te nemen, heeft 
de ondergeteekende gemeend, na ontvangst van het mede ten deze gevoegde 
rapport van opgemeld lid van den Provincialen raad dd. 24 dezer maand 
(kabinet) betrekkelijk het regtstreeks aan ondergeteekende ter hand gestelde 
verzoekschrift van P. Regout, de zelven beiden in verband te moeten brengen 
ten einde daardoor te beter in staat te worden gesteld, Uwe Majesteit met 
gepasten eerbied bij herhaling de wenschelijkheid aan te toonen, dat ge
durende den ongunstigen staat, waarin zich handel en nijverheid te Maas
tricht nu reeds zedert zoo geruimen tijd bevinden, ten minsten iets worde 
gedaan hetwelk tot opbeuring daarvan kunne verstrekken en de ingezetenen 
bemoedigen. 

Beide verzoeken bepalen zich weI is waar slechts tot het uitvoeren van 
goederen die de rekestranten beweren v66r het bestaan van het verbod, 
om met Belgie te handelen, in hunnen magazijnen te hebben bezeten, en 
ook beide de daarop ingewonnen berigten stemmen daarin overeen dat 
de reden der weigering tot uitvoer naar de Noordelijke gewesten niet zoo 
zeer moet worden gezocht in eene stellige bewezen onwaarheid dier ver
zekering van aanwezen of ter oorzake van eenig belang dat in het behoud 
dier goederen binnen de vesting, het zij tot verdediging derzelve of voor 
de behoefte der ingezetenen, kan zijn gelegen, maar veeleer in de bestaande 
onzekerheid der controle tusschen de waren die werkelijk v66r gezegde 
tijdstip waren opgeslagen en die welke sedert zijn ingevoerd en waarvan 
bijzonder die van den rekestrant Regout naar des ondergeteekendens inzien 
in allen gevalle door de in diens christal glasslijperij ondergane nieuwe 
bewerking toch werkelijk als inlandsch fabrikaat kunnen worden aange
merkt, doch waarbij weder deze omstandigheid een beletsel oplevert, dat 
het in den handel met dit artikel gebruikelijk is, om bij de bewerkte glas
soorten telkens een zekere hoeveelheid onbewerkte te voegen. Het is niette
min blijkbaar dat in de noodzakelijkheid zelve van het aanhouden eener 
controle reeds eene dadelijke afwijking van het verbod gelegen is die aIleen 
wordt gewettigd door de bestaande noodzakelijkheid ter voorziening in 
de behoefte van het garnisoen en in de middelen ter verdediging van de 
vesting alles in het belang van den Staat, zoo dat reeds de bedoelde bepaling 
van Uwer Majesteits meergemeld besluit van eene zijde zonder uitvoering 
blijven moet om reden dat er geen ander middel dan door verkeer met 
Belgie bestaat om gezegd doel te bereiken. 

Indien nu de volstrekte noodzakelijkheid bezien van de eene zijde eene 
afwijking van de prohibitieve maatregel wettigt, zoo ziet de ondergeteekende 
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niet in dat dezelve behoort ter zijde gesteld te worden met opzigt tot een 
belang dat met het eerste in de engste betrekking schijnt te staan want het 
behoud van rniddelen van bestaan voor de ingezeten moet, naar des onder
teekendens inzien, gepaard gaan met het behoud der vesting, en wat kan 
meer tot aankweking van eenen goeden geest onder de ingezetenen, welke 
toch ook voor de veiligheid der vesting van belang kan geacht worden, 
verwachten, wanneer dezelven bij voortduring als geisoleerd binnen een 
vijandelijk land beschouwd worden, en handel en nering bij hun onderdrukt 
worden, terwijl men algemeen weet, dat zulks aileen is toe te schrijven aan 
een probibitief stelsel op de Noordnederlandsche grenzen tegen den handel 
van de Noordnederlanders te Maastricht. 

Met deze algemeene beschouwing vereenigt zich evenwel nog een andere 
reden ter ondersteuning van des ondergeteekendens eerbiedige voordragt. 
Deze namelijk, dat de heffing der ingaande regten te Maastricht voor goede
ren, welke mede tot verder vervoer naar Noord-Nederland bestemd zijn, 
daar ter plaatse hulpbronnen zal doen ontstaan ter gedeeltelijke voorziening 
in de kosten van het onderhoud en de verdediging der vesting, zoo dat al 
wat in Maastricht langs dezen weg ge"ind wordt, vereenigd met de hoogere 
opbrengst der accynsen en patenten, welke het herleven van handel en 
vervoer zal te weeg brengen, niet van bier zal behoeven te worden opge
zonden; want al ware het ook dat een gedeelte der bedoelde ingaande 
regten bij het in stand houden der tegenwoordige bepalingen langs andere 
wegen in Noordnederlandsche kassen moest betaald worden, zoo schijnt 
het niet onbelangrijk te zijn de altijd met gevaar gepaard gaande verzen
dingen van baar geld naar Maastricht te kunnen verminderen. 

Om aile deze redenen heeft de ondergeteekende gemeend de gelegenheid 
welke hem, onder andere uit de beide hiemevens gaande rekesten aanboden 
te baat te moeten nemen, om bij dezen met eerbied. op zijnen bovenaan
gehaalde vroegere voordragten terug te komen en Uwe Majesteit her
haaldelijk met gepasten aandrang in overweging te geven om door een 
eenigzins spoedige gevolggeving daaraan den handel in Maastricht te 
willen opbeuren, en daardoor al konden dan ook eenige min belangrijke 
bedenkingen zich daartegen verzetten, den goeden geest der ingezetenen 
te willen bevorderen, iets dat naar des ondergeteekendens eerbiedig inzien 
bij Hoogstdezelve als geen onbeduidend tegenwigt zal worden aangemerkt. 

R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 31-10-1831, La 4/X. 

2. PETRUS REGOUT AAN GERICKE, BETREFFENDE BINNENLANDSE PASPOORTEN 

VOOR ZUN GOEDEREN. - MAASTRICHT, 1831, NOVEMBER 19. 

Heeft d'ondergetekende Petrus Regout, gepattenteerd koopman van 
glaswerk, en daar bij in werkzaamheid houdende eene kristale glasslijperije, 
de eere aan Uwe Excellentie voor te dragen, 

dat hij door de ongelukkige omstandigheden zederd den 18 Junij geene 
van zijne in zijne sleijperije vervaardigde goederen aan zijne vrienden in 
noordelijke provintien heeftkonnen verzenden, dewijl door den Heer Vrijthoff, 
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inspecteur der in en uitgaande regten en accijnsen, plotselijk verboden 
wierd aen hem (geene) binnenlandsche pastpoorten meer te verleenen. 

Dat hij ondergetekende des niet tegenstaende alto os zijne sleijpers tot 
heden toe in werkzaamheid gehouden heeft om aan hun brood voor vrouwen 
en kinderen te bezorgen. 

Dat hij zich altoos vleyde, dat d'een off andere tijd gunstigere omstandig
heden zoude gebooren worden, en dat hij alsdan zijn geslepene cristal aan 
zijne vrienden, door dewelke het zelve besteld, en voor welke het vervaardigd 
was, ook konde afleveren, edog tot heden is er wijnig hoop, dat hij onder
getekende de alhier in zijne slijpereije vervaardigde goederen zal kunnen 
verzenden, dewijl hem bij aanhoudendheid de ,binnenlandsche pastpoorten 
geweigerd worden, waardoor hij vooruit ziet zijne werkzaamheid, bij gebrek 
aan geldmiddelen, te moeten staaken, en zijne arme werklieden bij het 
aannaderen van den winter te moeten wegzenden, dan allenig de tegen
woordigheid van Uwe Excellentie binnen onze muren, tot wie de onder
getekende zich nederigs is wendende, en zijne voor aangehaalde bezwaaren 
ter kennisse brengt, in vertrouwe dat Uwe Excellentie expresselijk door 
Zijne Majesteit als civile administrateur dezer vesting (ter inneming der 
burgerlijke bezwaaren benoemd) niet naelaten zal om bij de administratie 
der in en uitgaande regten en accijnsen door Uwe Excellentie veel vermogen
den invloed te bewerken, dat aan den ondergetekenden binnenlandsche 
pastpoorten verleend worden, om tenrninsten het vervaardigd cristal, 
hetgeene zedert de maand Juny in zijne slijperije alhier is worden geslepen, 
naer Holland te meugen expedieeren, onder offer, dat het (desnoods) aan 
de ambtenaren vreij staat alle de kisten te openen, en zich te verzekeren 
dat in de zelve niets anders gepakt is dan glaswerk, in des ondergetekende 
woonhuis geslepen, en vervaardigd. 

R.A.L.: Provo Arch., Gericke, 22-11-1831, La. 5/M. 

3. DE PROVINCIALE INSPECTEUR DER BELASTINGEN IN LIMBURG, VRlJTHOFF, 

OVER DEN STAAT DER FABRllKEN EN TRAFIJKEN TE MAASTRICHT. - MAAS

TRICHT, 1834, NOVEMBER 11. 

Uwe Excellentie heeft verlangd met den staat der nieuw aangekomen 
fabrijken en trafijken te Maastricht bekend te worden. Daaraan voldoende 
geef ik mij de eer de hierna volgende byzonderheden aan Hare aandacht 
aan te bieden. 

De stad heeft, zoo als bekend is, bitter veel door de omstandigheden 
geleden, haar vroegere luisterijke graanhandel en met groote schreden 
toenemende expeditie-handel, werden door het oproervuur, waarvan zij 
op eene wondervolle wijze door de behendigheid en de krasse houding 
des Heeren Opperbevelhebbers bewaard is gebleven, te gronde gerigt, 
terwijl zij als een eiland in het midden eens woesten en zeer onstuirnigen 
oceaans, door de zich opvolgende gevaarten eener langdurige berenning 
en der later om haar geplaatste vijandelijke tollinie, haren kleinhandel te 
niet zag gaan. 
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Daarbij nu kwam de voortdurende staat van beleg, wiens gevolgen, 
schoon op zichzelf zoo draaglijk als mogelijk door de wijze handelingen 
van het militaire gouvernement gemaakt, min of meer belemmering aan 
den handel en wandel moest toebrengen, en de nood waarin zich eensklaps 
de lagere volksklasse beYond, van aIle verdiensten afgesneden en gevolglijk 
van het dagelijksch brood beroofd. 

Deze was hare positie in de laatste maanden van 1830, in de jaren 1831 
en 1832 en in de negen eerste maanden van 1833. 

Hoe moeijelijk en gevaarlijk nu ook dezelve was, het geheel werd door 
de wijze en ernstige houding des Heeren Opperbevelhebbers gelukkig 
overbragt. Rust en orde bleven behouden en de stad aan het wettig gezag 
verzekerd. Aan de behoeftige klasse werd aIle verpleging gegeven: aan de 
gezonden der volksklasse werd werk door de militaire genie en van stadswege 
verschaft; anderen werden door collecten en liefderijke bijdragen geholpen, 
en het algemeen bleef rustig het zoo lang gewenscht einde dier staatkundige 
aangelegenheden afzien. 

Van lieverlede kon de executie der uit de buitengewone gebeurtenissen 
voortvloeijende ernstige maatregelen verzacht worden. De toegang tot 
de vesting werd zoo veel als mogelijk en met den staat van zaken bestaanbaar 
is, toegelaten, en de burgerij, door middel der door den Heer Opperbeve1-
hebber verordende veiligheidskaarten, werd het uit- en ingaan der stad 
en het verblijf buiten dezelve vergund. 

In dezen meer verligtenden staat van zaken nu, waagden eenige ijverige 
en vernuftige mannen, aangemoedigd door Zijner Majesteits Kabinets
rescript van den 24 September 1833 N. 31, het, om aan hunne vaderstad 
nieuwe bestanddeelen van welvaart te geven, en door het aanvoeren van 
in haar ontbrekende fabrijken en trafijken den nedergeslagenen moed der 
burgerij op te beuren, de lediggaande jeugd tot nuttige leden voor de maat
schappij te vormen, de handelsbetrekkingen te verlevendigen en door het 
aanhechten van meer dadelijke betrekkingen de verknochtheid aan het 
vaderland te vergrooten, en het tijdelijke gemis van onontbeerlijke vroeger 
uit Belgien getrokken voorwerpen te lenigen, terwijl de stad het onschatbaar 
voordeel er in zal vinden van aan een groot gedeelte der gemeene volksklasse 
werk en brood te zien verschaffen. 

Zoo heeft men dan successievelijk de navolgende fabrijken en trafijken 
zich zien hier nederzetten en vestigen, als door Hanckar Lefebure eene door 
stoom gedrevene laken- en wollendekenfabrijk 1). Deze aanvankelijk door 
het aanvullen der behoeften van het garnisoen gestijfd, werkt thans reeds 
met zestien weefgetouwen en bezigt veertig werklieden. 

Eene vroeger onbeduidende wol en stoffenfabrijk en verwerij van Starts, 
werkt thans met twintig knechten en is tot het verwen van lakens en aIle 
andere stoff en toegerigt. 

De Spijker- en nageifabrijk van Lambrix en Regout eerst in de maand 

1) In deze fabriek van J. P. H. Hanckar(t) werd de eerste stoommachine te 
Maastricht in bedrijf gesteld (R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, 28-11-1832, La 22/L. 
en Provo Arch., verb. 7-10-1833, no. 3). 
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Maart 11. begonnen, heeft, zoo als Uwe Excellentie zich zelve heeft over
tuigd, alreeds vijf en zestig smeden, in dertien verschillende werkplaatsen 
van het zelfde lokaal werkende, wier getal weldra, en voor en na dat de 
leerjongens geoefend zullen zijn, tot tweehonderd zal gebragt worden, 
en de nog overblijvende veertien smederijen daarrnede zuHen worden aan
gevuld. 

De allernaast daaraan gelegene Kristal- en glasslijperij van P. Regout, 
vroeger met acht slijpstoelen werkende, telt er nu reeds zestien, en zal, 
wanneer het onlangs door hem opgetimmerd colossaal gebouw daartoe 
zal zijn ingerigt, door stoom bewogen, tachtig dier banken bezigen. Dit 
fabrijk zal voorzeker met aHe anderen in zijn soort wedijveren kunnen, 
en zal de glasslijperij van Capellemans te Brussel en anderen niets behoeven 
toe te geven en in aIle benoodigdheden kunnen voorzien. 

De sedert acht weken eerst actieve speldenfabrijk van den Heer Lebens
zoon, en die reeds achtentwintig werklieden telt, verdient allen lof. De door 
haar vervaardigde spelden overtreffen in kwaliteit het fabrikaat van Francolte 
te Luik. Ook zal deze naar gelang dat de leerlingen zich zullen oefenen, 
op eene groote schaal gebragt worden. Een dit jaar ook eerst opgerigte 
stroohoedenfabrijk door Meijers, aan wien zich zekere Lenaerts van Bassenge 
geassocieerd heeft, was tot hiertoe met acht werklieden bezig. In het aan
staande jaar zal zij dit getal tot twintig zien vermeerderen en wanneer eens 
de stroospinnerij alhier zal gekend zijn, zal menig huisvader daarin zijn 
bestaan vinden, en het gernis der hoeden van Bassenge en Rocklenge (twee 
dorpen gelegen tussen Vise en Tongeren, M.) doen vergeten. 

Zoo belooft niet minder de onlangs ook gevestigde tafel-linnen-en 
tapijtenfabrijk van Teimans, wier voortbrengze1en groot genoegen op de 
onlangs plaats gehad hebbende tentoonstelling hebben gegeven. Hij werkt 
reeds met vier getouwen. 

De Heer Reijniers vader heeft met een goed gevolg eene afdeeling zijner 
werklieden uit het Groot Hertogdom naar hier overgebragt en vervaardigt 
thans de voor den Iandbouw zoo benoodigde houten bakken, schotels, 
schoppen enz: terwijl de zoon het paardenhaar trots de BrusseIsche fabrijken 
doet weven. Een twaalftal knechten, drie draaibanken en drie weefgestoelten 
zijn werkende in beide deze. 

De stroopkokerijen, waarmede Vise en deszelfs omstreken vroeger 
prijkten, maken thans alhier eenen grooten tak van nijverheid uit. Byzonder 
begunstigd door het, bij het provisioneeI tariefvan Maart 1832, bijbehouden 
verbod van invoer van den beetwortelenstroop, neemt deze tak aanziender
oogen toe. Dertien kokerijen binnen Maastricht en twee te St. Pieter ge
plaatst, bezigen twee en veertig ketels van eene gezamenlijke inhoud van 
340 vaten en vijftig vaste knechten. Behalve de winst der fabrijkanten, 
vinden de bezitters der in den kring der vesting gelegene grond-eigendommen, 
de bebouwers van dezelven, de karrelieden en eene menigte arbeiders tot 
het bewerken en aanvoeren der worteIs vereischt, eene ruime maat van 
verdiensten in deze, terwijl de scheepvaart een groot voedsel tot hare 
verbeterde stelling er in vindt. 
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Meer kleinere fabrijken en trafijken, zoo als het trekken van looden 
pijpen zonder naad, vroeger aan de steden van Luik en Namen aIleen 
eigen, de kachel- en vuurhaardsmederijen, passementmakerijen en haar 
kammenfabrijk, der stad Brussel eigen; het looyen van lapleder (zoolleder, 
M.) aan Luik en Malmedy toegekend, maken allen thans takken van de 
Maastrichtse nijverheid uit, echter van minder belang zijnde, wil ik dezelve 
voorbijgaan. De catalogus van de onlangs plaats gehad hebbende tentoon
stelling 1) overigens zal Uwe Excellentie doen zien, welk eenen voortgang 
en verbetering de dringende en drukkende omstandigheden aan de nijverheid 
hebben toegebragt. 

Ik mag eindelijk niet onaangeroerd laten voorbijgaan den op den Maas 
geplaatsten graanmolen. Deze van ouds bestaande molen, oorspronkelijk 
tot graan en houtzaagmolen ingerigt, werd staande de fransche overheer
sching vernieuwd en aIleen tot graanmolen besteed. Toen reeds was hij 
van een zoo groot belang, dat hij grootendeels in de behoeften der Noord
armee, in Holland geplaatst, voorzag, maar deszelfs werking had die kracht 
niet welke bij sederd een jaar door het aanbrengen van nieuwe werktuigelijke 
bestanddeelen verkregen heeft. Het gemaal dat zich vroeger op vijftien 
zakken gebui/d meel in de 24 uren beperkte, doet thans 150 dier zakken, 
van 100 Ned. ponden af en levert het meel in eens gebuild in deszelfs 
verschillende kwaliteiten daar. Dus dat de bewerking den bijkans onbe
grijpelijken stap van een half last tot zes en een kwart last heeft gedaan, 
en naar evenredigheid de kwaliteit verbeterd heeft. 

In deze nu vinden ook acht knechten en een aantal sjouwers en kuipers 
die het vaatwerk vervaardigen, hun bestaan; hebbende de Nederlandsche 
Handelrnaatschappij eene voorlopige bestelling van zes duizend vaten 
meel, a 100 ponden elk, gedaan en de Heer Opperbevelhebber bepaald, 
dat het vaatwerk alhier moet vervaardigd worden. 

Wanneer dus alles een veel beter bestaan voor de stad scbijnt aan te bieden, 
aan den handel en nijverheid een troostend vooruitzicht is bewerkt, aan de 
volksklasse middelen van bestaan worden verschaft, schoon de eerste 
handleiding der fabrijken aan vreemden heeft moeten worden aanbesteed, 
zoo zijn dan toch reeds 120 inboorlingen daarin werkende, en de burgerij 
zoo veel vrijheid mogelijk werd gegeven, zoo zal veel voor haar opvolgend 
bestaan afhangen, ja men kan zeggen alles, van het debiet dat de nieuw 
aangelegde fabrijken en trafijken erlangen zullen, want men kan zich bier 
ook aIle moeite tot opbeuring geven, dan toch wordt hun bestaan en het 
behoud der stad zelfs precaire, indien de fabrijkanten geen uitweg met hun 
fabrikaat zullen hebben. Daarom is hun uitzicht, zoo als Uwe Excellentie 
het waarscbijnlijk zal vemomen hebben, geheel en al op het vaderland 
gerigt; want Belgie verwijdert natuurlijker wijze de produkten en beijvert 
zich zoo veel doenlijk het werkvolk af te trekken en der fabrijkanten voor
nemens tegen te werken. 

1) Verg. Catalogue de produits d'art et d'industrie de Maestricht, figurant a 
l'exposition ouverte dans les salons, et sous la direction de la Societe des Amis 
des Sciences, Lettres et Arts de cette ville, Ie 15 octobre 1834 (Maestricht, 1834). 
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Geve God dat het Vaderland de wettigheid huns verlangens erkennen en 
de Maastrichtse nijverheid zal tegemoet komen, daar het tenslotte zij aan
gemerkt, dat nieuwe aankomende fabrijken en trafijken aanmoediging nodig 
hebben, en de eerste en beste alvast in het debiet harer producten gelegen is. 

R.A.L.: Prov. Arch., Gericke, zonder no., 11-11-1834. 

4. GERICKE AAN DE MINISTER VAN FINANCIiiN, BETREFFENDE DE HANDEL MET 

DE OPSTANDIGE GEWESTEN. - MAASTRICHT, 1834, OKTOBER 6. 

Bij het rekest, waaromtrent Uw ExceIIentie, overeenkomstig 's Konings 
begeerte, bij Hare missive van den 30 September II. Nr. 120 (In- en uitgaande 
regten) mijne gedachten heeft gelieven te vragen, en hetwelk ik de eer heb 
Haar biernevens weder aan te bieden, verzocht de Heer Kemlin 1), admini
strateur der kristal- en glasfabrijk te Val Saint Lambert in de provincie Luik, 
dat het verbod, om de voortbrengselen van zijne nijverheid langs de Maas, 
over Maastricht naar Noord-Nederland te vervoeren moge worden Opge
heyen, en zulks hoofdzakelijk in het belang van den handel en de verbruikers 
in de Noordelijke provincien. 

Dat zoodanig belang wezenlijk bestaat tracht de rekwestrant aan te 
toonen, eensdeels door het aanbod om te bewijzen, dat de fabrijken van 
Val Saint Lambert niet hebben opgehouden hare voortbrengselen aan de 
Noordelijke provincien te leveren in even groote hoeveelheid als v66r de 
Belgische revolutie, maar dat de verzending daarvan langs omwegen plaats 
heeft en met aanmerkelijke vermeerdering van kosten voor de verbruikers 
gepaard gaat; en anderen deels door het getuigenis, hetwelk bij meent, 
dat de handelstand van Amsterdam en Rotterdam, daaromtrent geraad
pleegd wordende, van de nuttige strekking des verzoeks zouden geven. 

Bij onderzoek van dit verzoekschrift is het mij voorgekomen dat er 
geene voldoende termen kunnen gevonden worden om hetzelve, in het 
belang van den adressant aileen, toe te staan bij uitzondering op den alge
meenen regel, dat geene regtstreekse handelsverbindingen met Belgische 
fabrijken en handelshuizen bier te lande mogen plaats hebben, vermits 
dezelfde redenen welke de adressant aanvoert ook pleiten ten gunste van 
alle andere industrieele etablissementen in de afgevallen gewesten of van 
de Noordnederlandsche verbruikers van derzelver voortbrengselen, en 
vermits boven dien de adressant voor zijne fabrijken tengevolge van het 
bestaande verbod van regtstreeksche communicatie zelfs geene verliezen 
scbijnt te lijden, daar hij gelijk hiervoren is aangehaald, aanbiedt te bewijzen, 
dat bij sedert het bestaan van dat verbod even veel debiet als v66r dien tijd 

1) De in de Vogezen geboren Fran~ois Kemlin (1784-1855), die gedurende een 
aantal jaren Regouts grote tegenspeler was, is destijds een der meest op de 
voorgrond tredende "captains of industry" van Belgie geweest. Op zijn initiatief 
kwam de eerder vermelde S.A. des Manufactures de Glaces, Verres a vitres etc. 
tot stand, waarvan hij de eerste directeur-generaal was. Verg.: Le Centenaire 
des Cristalleries du Val St.-Lambert 1826-1926, Rapport Historique. (z. pI., 1926); 
Revue du Conseil Economique Wallon, no. 24-25, jan.-apr. 1957; Maenen: a.w., 
185-192. 



232 ENIGE STUKKEN AFKOMSTIG VAN OF BETREFFENDE PETRUS REGOUT 

in Noordnederland heeft behouden. Het door den adressant aangehaalde, 
dat namelijk de door hem gevraagde gunst kortgeleden aan een handelshuis 
te Maastricht, waarmede dezelve waarschijnlijk de Heer Regout aldaar 
bedoelt, zoude zijn toegestaan berust ook op eene onjuiste veronderstelling, 
alzoo het door dezen handelaar en fabrijkant gedaan en door mij, bij rapport 
aan Z.M. van den 5 Junij II. ondersteund verzoek, tengevolge van dat 
van Uwe Excellentie van den 18 derzelfde maand, overeenkomstig Zijner 
Majesteits appointement van den 25 daaraanvolgende is van de hand 
gewezen, en al waar zulks niet het geval geweest, zijns inziens geene redenen 
zouden hebben bestaan om een gelijke gunst ook aan andere fabrijkanten 
welke zich met den Heer Regout in gelijke omstandigheden zouden hebben 
bevonden, te weigeren. 

Dan eene andere vraag is het of het onderhavig verzoek niet aanleiding 
zoude kunnen geven om de bestaande verbodsbepaling in nadere opzettelijke 
overweging te nemen in het belang der ingezetenen van Noordnederland 
en vooral ook van de handel en nijverheid der Maastrichtse ingezetenen. 
Immers de waarheid van het door den adressant aangevoerde dat, niet
tegenstaande het verbod van communicatie met Belgie, zijne fabrijkgoederen, 
bij voortduring, in de behoeften van Noordnederland voorzien kan niet 
aan eenigen twijfel onderhevig worden geacht en het schijnt ook zelfs 
bij Uwe Excellenties voormeld rapport van den 18 Juny 11. erkend te zijn. 

Veelvuldige bewijzen van zoodanige verzendingen langs korte omwegen 
van voortbrengselen van a11erlei aard der Belgische nijverheid zijn door 
mij bij onderscheidene gelegenbeden vertoond, berusten nog gedeeltelijk 
onder mij, en zouden, dit gevorderd, nog met een groot aantal andere 
kunnen vermeerderd worden. 

Ten blijke op welke regelmatigen voet handel tusschen Noordnederland 
en Belgie thans wordt gedreven (met voorbijgaan evenwel van den natuurlijk
sten, kortsten en bestkoopsten weg langs de Maas) zouden bovendien 
kunnen strekken de daaromtrent nog voor korten tijd in de nieuwspapieren 
hier te lande geplaatste aankondigingen van geregelde omladingen uit 
Belgische en Hollandsche schepen in de haven van Terneuze (Algemeen 
Handelsblad van 1834 nr. 894) en van eene nieuwe dienst van vaartuigen 
onder neutrale vlag tusschen Brussel en Amsterdam of Rotterdam, volgens 
welke de vracht slechts F. 8 zonder meer per last zal bedragen en de overtogt 
in vijf dagen zal bewerkstelligd worden (Algemeen Handelsblad van 1834 
Nr. 871 en Journal de la Haye van 1834 nr. 195). 

Ik zal weI niet no dig hebben Uwe Excellentie te doen gevoelen hoe 
grievend het voor den Maastrichtschen handelstand en voor de schippers 
aldaar zijn moet, te zien dat de bestaande verbodsbepalingen aIleen hun 
tot schade verstrekken, en terwijl dezelve de Noordnederlandsche verbruikers 
aan betaling van hoogere prijzen ten behoeve van neutrale schepen bloot
ste11en, slechts de onzedelijkheid bevorderen, zonder de Belgische nijverheid, 
behalve welligt die der eigenaren van kolenmijnen, eenig nadeel toe te brengen. 
Het moge zijn dat hoogere staatkundige beschouwingen deze maatregelen 
gebieden, zeker is het, dat diegeen, welke niet op het hooge standpunt om 
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dezelve te beoordelen geplaatst is het nut en de doelmatigheid daarvan 
moeylijk kan beseffen en dat daardoor, vooral onder de belanghebbende 
ingezetenen van Maastricht, ontevredenheid geboren wordt, wanneer zij zich 
in vergelijking stellen met den handel stand in Amsterdam en Rotterdam. 

Ik zoude derhalve eerbiedig van gevoelen zijn, dat het onderhavig ver
zoek, voorzooverre hetzelve strekt om aIleen aan de voortbrengselen der 
kristal- en glasfabrijken van Val Saint Lambert een onbelemmerd vervoer 
naar Noordnederland toe te staan niet vatbaar voor inwilliging kan geacht 
worden, doch dat zoodanige begunstiging nu het voldoende schijnt bewezen 
te zijn dat de gemeenschap met Belgie niet kan gestremd worden, behalve 
ten aanzien van een eenig artikel, de Luiksche kolen namelijk (daar ook 
die van Charleroi een vrij levendig debiet in Noordnederland schijnen 
herkregen te hebben) desnoods met uitzondering van dat eenige artikel, 
wiens lagen prijs evenwel den bloei der Luiksche geneverstokerijen en 
andere fabrijken zeer bevordert, voor aIle handelsvoorwerpen uit Belgie 
naar Holland en omgekeerd vervoerd wordende, vrijgegeven worde, rnits, 
gelijk zich trouwens vanzelf verstaat, de Belgische voortbrengselen hier te 
lande als vreemd aan de bij het tarief bepaalde regten onderworpen worden. 

Een middel daartoe, zonder dat Zijne Majesteit in de tegenwoordige 
omstandigheden het besluit van den 20 November 1830 (Staatsblad Nr. 80) 
zoude behoeven te herroepen, is door mij reeds vroeger aan de hand gegeven. 
Het zoude bestaan in het beschouwen van de in Maastricht aangebragte 
en de ingaande regten betaald hebbende Belgische goederen als genationali
seerd in de Nederlanden, behoudens verrekening dier regten, bij wijze van 
administratieve schikking, aan de schatkist in Noordnederland. Doch Uwe 
Excellentie heeft begrepen dat daardoor aan Maastricht een voorregt voor 
andere steden zoude gegeven worden, waarin evenwel de overige langs 
den weg der Maas gelegen Noordnederlandsche steden mede zouden 
deelen. En dit zo zijnde moet ik aan Uwe Excellentie eigen beoordeling 
overlaten of er rnisschien andere meer doelmatige middelen zouden kunnen 
gevonden worden om hetzelfde doe! te bereiken, dan weI om het bestaand 
verbod voortaan ook bij vervoer der Belgische goederen langs omwegen 
stiptelijk te handhaven. 

Nota. 
In Duitsche couranten leest men de navolgende advertentie: 
Direkte Schiffahrt zwischen Antwerpen und K6ln und vice versa. 
Das Schiff "De Hoop" Kapitan G. Siebertz, wird gegen Ende August 

von K6ln direkt nach Antwerpen fahren und fUr aIle Stadte Belgiens Waaren 
rnitnehmen, urn solche ohne Verzug an ihre Bestimmungen zu befOrderen. 

Nahere Auskunft ertheilt J. A. Quark in Nijmegen. 
N.B. Door den Heer Ruhr te Maintz den 19 Augustus 1834 ingezonden 

aan het Departement van Buitenlandsche Zaken. 
(Nota in potlood van Gericke: "Te voegen bij de correspondentie wegens 

het vrije handelsverkeer met Belgie over Maastricht). 
R.A.L.: Provo Arch., Gericke, 6-10-1834, La. 78/H. 
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5. RAPPORT VAN DE PROVINCIALE INSPECTEUR DER BELASTINGEN, BETREFFENDE 

KOSTPRlJZEN VAN SPUKERS. - MAASTRICHT, 1834, MEl 23. 

De ondergeteekende Provinciaal Inspecteur der .Belastingen heeft de eer 
te rapporteren, dat op het ontvangen van het Rekest van P. Regout en 
J. G. Lambrechts, hij zich door oculaire inspectie hunner nagelsmederij heeft 
overtuigd, dat rekestranten negen geoefende smeden van Vaux-Chevremont 
Provincie Luik en twaalf aankomende leerlingen burgerzonen van de stad, 
bij voortduring in dezelve bezigen. 

Elk der geoefende smeedt dagelijks twintig tot twee en twintig ponden 
nagels van de eerste soort, terwijl de leerlingen, tot het vervaardigen der 
verdere soorten bestemd, eens de vereischte handigheid verkregen hebbende, 
elk veertien a zestien ponden zullen kunnen afwerken. 

In den aanvang verdienden de waalsche smeden negentig centen per 
dag, pondsgewijze berekend naar het gewigt der door hun gesmede nagels; 
thans echter zijn zij op den luikschen voet van vijf en zeventig centen terug
teruggebragt; terwijl men berekent dat de leerlingen door den tijd zes en 
vijftig a zestig centen zullen kunnen maken. 

De hoofdstof wordt van de bekende ijzergroeven Ivoiri bij Namen langs 
de Maas aangevoerd. Rekestranten schijnen echter het engelsch ijzer te 
willen beproeven, en dit naar hun wensch uitvallende, daaraan de voorkeur 
te zullen geven. 

Hunne bewerking strekt zich voorloopig nog maar tot de vier eerste 
so orten van nagels uit, als de 36 a 40 ponders en daarboven of zoogenaamde 
duimsnagels ; de 18 a 20 ponders, de vijftien en de tien ponders, welke 
allen van driederlei kwaliteit vervaardigd worden, als van best taai ijzer, 
van minder of sterk ijzer en van ligt ijzer bros genaamd. De noordneder
landsche handel vordert doorgaans de eerste soort en eerste kwaliteit; de 
mindere worden ook weI gevraagd doch in veel geringer hoeveelheid. 

Het meest in den handel gebruikt ijzer komt hun inkoop te Luik geleverd 
de 100 oude of 467 ned. ponden f 61.42! 
Zij besteden voor vracht van Luik tot hier f -.94! 
uitgaande regten in Belgien met het 

scheepvaartregt alhier 
lossen en te huis brengen 

het bewerken a 741 /4 de bos of 231 /3 pond 
voor steenkolen en het blaasbalgtrekken 

" -.35 
" -.23 

f 15.12 

" 
4.72 

De 467 ponden ruw roedeijzer geven 411 ponden nagels, 
zoodat de 100 pond fabrieksprijs te staan komen op 
hierbij de scheepsvragt tot Rotterdam f -.50 
het vaatwerk " -.25 
sleepgelden enz. " -.15 

Totaal te Rotterdam geleverd 

l.52! 

f 62.95 

19.84 

f 82.79 

f 20.15 

-.90 

f 21.05 
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Men gelieve vervolgens te bemerken dat de prijzen verhoogen naar 
evemedigheid der betere kwaliteit van het gebruikte ijzer, zoodat de 100 
pond nagels van sterk ijzer op I 24.06 
en van het best taai op I 25.50 
komen te staan. 

De tweede soort, 18 a 20 ponders eerste kwaliteit 
tweede kwaliteit 
derde 

De derde soort, 15 ponders eerste kwaliteit 
tweede 
derde 

De vierde soort, 10 ponders eerste kwaliteit 
tweede 
derde 
alles zonder berekening van interest van kapitaal en moeite. 

I 27.40 
I 26.16 
I 23.10 
I 28.45 
I 27.05 
I 24.20 
130.
I 29.02 
I 26.13 

Zij kunnen opzigtelijk den inkoopprijs van het ijzer en den smeedloon 
met Luik concurreren of schoon het transport van daar naar hier den 
centenaar met 33 centen verduurt; maar de luiksche handel moet daarentegen 
door den vervoer langs Antwerpen, zich eene meerdere uitgaaf van I 1,75 
getroosten, doende het huis Simonet en Corten te Antwerpen den vervoer 
van Luik naar Rotterdam franco de regten inbegrepen, voor de geringe 
som vanl 2,25 per centenaar. 

Beide steden intusschen worden in den noordnederlandschen handel 
door de smederijen van Charleroi verplet. Deze door hunne ligging bij de 
ijzergroeven, door de nabijheid der koolkuilen en minderen werkloon, en 
door de meer gemakkelijke en min kostbare verzendingen te water naar 
Antwerpen, zijn in staat gesteld hunne produkten ver beneden de fabrieks
prijzen van Luik en Maastricht aan den handel aan te bieden. Ook moet het 
huis Francois Drion te Charleroi, volgens aan den ondeIgeteekenden 
vertoond afschrift zijner naar Rotterdam en Amsterdam gezondene prijs
courant, de eerste soort eerste kwaliteit aangeboden hebben voor I 18,92, 
de tweede voor I 23,50 de derde voor I 24,50 en de vierde voor I 26,50 
en het is dat aanbod, hetwelk de mededinging belet en de rekestranten 
dan ook heeft genoodzaakt om willen zij in hunne goede voornemens 
slagen zich aan Zijne Majesteit te wenden, ten einde van gouvernementswege 
daarin te worden ondersteund. 

Het fabriek krijgt overigens eene veel grootere uitbreiding zijnde reke
stranten in het werk om andere vijf ovens aan te leggen, welke voor de 
maand Augustus het getal der smeden tot vijftig zal brengen. 

R.A.L.: Provo Arch., Gericke, 23-9-1834, La. 76/G (bijlage d.d. 23-5-1834). 

6. P. EN TH. REGOUT EN J. G. LAMBRIEX AAN DE KONING, BETREFFENDE PREMIE 

OP MAASTRICHTSE SPUKERS, VOOR HET NOORDEN BESTEMD. - MAASTRICHT, 

1834, DECEMBER 17. 

Het is met den diepsten eerbied, dat de ondergetekende P. en Th. Regout 
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en J. G . Lambriex, eigenaars onder die Firma van eene spijkerfabricq, 
gevestigd te Maestricht, de vrijheid nemen aan Uwe Majesteit het navolgende 
voor te dragen. 

Dat zij supplianten ootmoedig zich tot Uwe Majesteit tijdens het op
richten hunner fabrijk hadden gewend, om uit 't fonds voor de Nationale 
Nijverheid eenigen onderstand te bekomen, ten einde in staat te zijn met 
uitlandsche spijkerfabrijken te kunnen wedijveren, op welk verzoek aan 
hun supplianten namens Uwe Majesteit, bij dispositie van den 23 September 
laetsleden is worden te kennen gegeven, dat aan hetzelve niet kan worden 
voldaan. 

Dat zij supplianten zedert het door hun ingediend verzoek uit eigene 
middelen zijn voortgegaan met de oprichting van een etablissement, het 
welke voorzeker van het grootste belang voor den nederlandschen handel 
en nijverheid is, daar de getrouwe Nederlanders zedert den opstand in de 
zuidelijke provintien van het koningrijk der Nederlanden, verplicht zijn 
de spijkers uit vreemde landen, en noch weI bijna uitsluitend uit de zeive 
oproerige provintien te doen komen. 

Dat zij supplianten, hoewel slechts zedert ruim vier maanden werkzaam 
zijnde, het reeds zoo verre hebben gebragt, dat in hunne fabriek zeventig 
menschen werkzaam en in staat zijn behoorlijk hunnen kost te verdienen. 

Dat natuurlijk diergelijke resultaten, niet dan door groote opofferingen 
van de zijde der supplianten hebben kunnen worden verkreegen, en welke 
opofferingen voornamentlijk hierin bestaan 

A. Dat zij supplianten ingevolge overeenkomst met de militaire politie 
der stad en vesting Maestricht verplicht zijn aIle vreemde werklieden 
in een daartoe op hunne kosten vervaardigd gebouw te logeeren, ten einde 
naauwkeurig het gedrag van die menschen in de vesting te kunnen gadeslaan, 
welk gebouw ingericht zijnde voor ruim twee honderd menschen, natuurlijk 
eene aanzienlijke som aan hun supplianten heeft gekost 1). 

B. Dat zij supplianten overeenkomstig boven vermeld contract met de 
militaire politie, een aantal van veertig jongens uit de stad Maestricht 
in hun fabriek hebben moeten opneemen, ten einde de zelve voor dat yak 
op te leiden, en die jongens natuurlijk alvorens in staat te zijn, iets te kunnen 
verrichten, eene aanzienlijke hoeveelheid eyzer hebben bedorven, en gedeel
telijk noch dagelijks bederven, daar het eyzer hetwelk in het vuur geweest 
is om tot spijkers te worden gemaakt, als geheel verbrand zijnde, hoege
naamd geene waarde meer heeft, en onbruikbaar is geworden. 

C. Dat niettegenstaande die jongens niets anders dan verlies aan de sup
plianten bij den aanvang van hunne werkzaamheden toebrengen, de 
supplianten nochtans verplicht zijn geweest, hen van het eerste oogenblik 
behoorlijk te betalen, daar zij supplianten zonder die geldelijke aanmoedi
ging en opofferingen geen leerlingen hadden kunnen bekomen, en aldus 
aan hunne aangegane verbintenis niet konden voldoen. 

1) Men verwarre e1it gebouw niet met de "Cite Ouvriere", het "mensenpakhuis", 
dat eerst in 1864 werd gebouwd. 



ENIGE STUKKEN AFKOMSTIG VAN OF BETREFFENDE PETRUS REGOUT 237 

D. Dat zij supplianten aenziennelijke sommen hebben moeten besteeden, 
om vreemde werklieden aan te werven, die niets anders dan tegen hooge 
verdiensten, en beduidende handgelden zich nae de vesting Maestricht 
wilde verplaetzen, en zich aldaar onderwerpen aen een strenge surveillance, 
terwijl daerenboven die aanwerving niet zonder gevaar heeft konnen ge
schieden, daar het zoogenaamd Belgisch bestuur, niet te vreden, dat die 
tak van nijverheid naer Maestricht wierd verplaets, strenge orders tegens 
diergelijke aanwerving had uitgevaardigd. 

Dat niettegenstaande alle de vooraengehaelde moeite en opofferingen, 
zij supplianten het zoo verre hebben weeten te brengen, dat niet alleen 
onderscheidene leerlingen alhier, groote vorderingen hebben gemaekt, 
waervan Zijne Excellentie de Staatsraad Buitengewoon Kommissaris van 
Uwe Majesteit, belast met het opperste burgerlijk gezag in de provincie 
Limburg, die hun supplianten de eere heeft aangedaan de spijkerfabriek 
te komen bezigtigen, zich in persoon heeft overtuigd, maar daarenboven 
zij supplianten zich in staat bevinden, om in de prijzen van hunne spijkers 
met die, voortskoomende van vreemde fabrieken, zelfs met die van de in 
opstand zijnde zuidelijke provintien te kunnen wijdijveren (lees: wed
ijveren, M.), en zij supplianten aldus daartoe geenen onderstand meer 
behoeven. 

Dat aileen in het belang van de uitbreiding der door hun supplianten 
opgerichte spijkerfabriek, en ten einde hun in staat te stellen aan den neder
landschen handel een genoegzaam aantal spijkers te leveren, om niet bij 
vreemden ter markt te gaan, het noodzakelijk is een noch grooter aantal 
werklieden, dan zij supplianten thans bezig houden, aen te werven, terwijl 
hunne fabriek, die reeds voor twee honderd arbeiders ingericht is, ge
makkelijk, wanneer de nationale handel zulks tot verbruik mogt vorderen, 
voor verdubbeling, en dus voor vierhonderd werklieden vatbaar is. 

Dat zij supplianten die reeds zoo veele opofferingen gedaan hebben, 
voornamelijk tot het aanwerven van vreemde werklieden, zich in de on
mogelijkheid bevinden, noch meerdere gelden hiertoe te besteeden, en dus 
verplicht zouden zijn voor als noch geene verdere uitbreiding aan die 
nationale ondernerning, welke reeds zulke groote resultaten heeft opge
leverd, te geven, indien niet de beschermende hand van eenen Koning, 
welke steeds getoond heeft het grootste belang in de bloei van handel en 
nijverheid te stellen, hun supplianten eenigzints tegemoet te komen. 

Redenen waarom zij supplianten Uwe Majesteit ootmoedig verzoeken 
wei eene prernie te willen verleenen voor iedere honderd ponden spijkers, 
die de fabriek van hun supplianten voor het verbuik in het Koninkrijk der 
Nederlanden vervaardigd, ten einde uitsluitend te dienen tot aenwerving 
van vreemde werklieden, welke zonder groote handgelden zich niet naer 
Maestricht zul1en verplaatzen. 

R.A.L.: Provo Arch., Gericke, 14-3-1835, La. l00/M. 
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7. PETRUS REGOUT AAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN, BETREFFENDE 

INVOERRECHTEN OP MEUBELTJES VAN ARBEIDERS. - MAASTRICHT, 1852, 
AUGUSTUS 28. 

Geeft met de meest verschuldigden eerbied te kennen Petrus Regout, 
fabriekant te Maastricht, 
dat voor de meubeltjes der werklieden, die herwaarts kwamen om in een 
der fabrieken van den adressant werkzaam te zijn, op eene aanvraag van 
den ondergeteekenden op zegel aan den WelEd. Gestr. Heer Directeur 
der In-en Uitgaande regten en accijnsen alhier, sedertjaren lang de vrijdom 
der inkomende regten is verleend geworden. 

Dat echter ingevolge Koninklijk besluit die vrijdom aileen verleend kan 
worden aan hen, die van het bestuur der gemeente, waar zij zich met er 
woon gaan vestigen een bewijs opleveren, waarbij verklaard wordt, dat 
zij op het bevolkingsregister zijn ingeschreven. 

Dat die formaliteit echter voor de werklieden van mindere stipte na
koming kan zijn, zal Uwe Excellentie uit de toedragt van de volgende 
omstandigheden duidelijk blijken. De aanname van werklieden namelijk 
geschiedt meestal door briefwisseling en deze menschen komen zelden v66r 
de dag hunner intrede herwaarts. Bij hunne aankomst moeten zij zich 
op het kantoor van politie vervoegen, alwaar zij, indien hunne papieren in 
orde bevonden worden, een verblijfpas bekomen, die te/ken drie maanden 
moet verlengd worden. Ten gevolge van dien verblijfpas worden zij door 
den ondergeteekenden bij het gemeentebestuur aangegeven, en aldaar 
in het bevolkings-register (als tijdelijk verblijf houdende) ingeschreven. 

Vroeger werd om den vrijdom der inkomende regten der meubels van 
een werkman te bekomen (die gewoonlijk slechts uit eene bedstede met 
toebehoor, eene tafel, eenige stoelen, somtijds eene kagchel en eenig keuken
gereedschap zelden uit meer bestaan) bij tijds daarvan opgave in de boven
gemelde aanvraag gedaan, teneinde bij de aankomst van den werkman geen 
vertraag te ondervinden en denzelven niet bloot te stellen alhier eenige 
dagen op den blooten grond te moeten vemachten of weI zich kosten 
getroosten die hij schier niet lijden kan. 

Om nu het bewijs van inwoning te kunnen produceeren zoude toch die 
man met zijn gezin reeds eenige dagen hier woonachtig moeten zijn en zich 
op zijn spoedigst genomen, minstens een viertal dagen zonder zijn bed en 
andere meubeltjes moeten behelpen. In geheel bijzondere gevallen geschiedt 
het weI, dat de werkman, eenige dagen hier zijnde, alsdan eerst besluit 
zijn huisgezin en meubelen herwaarts te doen komen en in dit geval alleen 
kan meer gemelde bewijs van inwoning bijtijds ingeleverd worden. En 
dan nog zoude de verklaring van het gemeentebesuur, dat namelijk die 
werkman alhier in de registers is ingeschreven als tijdelijk verblijf houdende, 
ook nog naar de letter der wet onvoldoende geacht kunnen worden om 
den vrijen invoer der meubeltjes toe te laten. 

Dat de adressant derhalve in de onmogelijkheid verkeert bij elke zijner 
aanvragen tot vrijdom een bewijs van inwoning te voegen en dat zelfs 
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de bewijzen, welke hij zoude kunnen bekomen, aileen het tijdelijk verblijf 
van den werkman zullen constateeren. Dat het evenwel geenszins de wil 
noch het inzigt van den wetgever kan geweest zijn, een werkman, die 
door zweeten en zwoegen in zijne behoefte moet voorzien van deze gunst 
uit te sluiten en eerder van dezen dan van een bemiddeld man het inkomend 
regt zijner weinige en onontbeerlijke huismeubeltjes te vergen. 

En om al deze redenen is het, dat adressant de vrijheid neemt Uwe 
ExcelJentie bij deze eerbiedigst te verzoeken, dat het Uwe ExcelJentie moge 
behagen den WelEd. Gestr. Heer Directeur der In-en uitgaande regten 
en accijnsen alhier te magtigen om bij voortduring, op denzelfden voet 
als tot heden, voort te gaan met het verleenen van vrijdom der regten bij 
den invoer der meubeltjes van welklieden, mits eene schriftelijke aanvraag 
van den fabriekant en opgave der voorwerpen als vroeger. 

Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 208-209. 

8. PETRUS REGOUT AAN DEN KONING, BETREFFENDE RENTELOOS RIJKSVOOR

SCHOT EN OCTROOI VOOR EEN OP TE RICHTEN GLASBLAZERIJ. - MAAS

TRICHT, 1857, MAART 15. 

Met den diepsten eerbied neemt ondergetekende Petrus Regout, fabrikant, 
woonende te Maestricht, de vreiheid zich nogmaals tot uwe Majesteit te 
wenden, en durft ootmoedig uwe koninglijke welwillendheid ten zijnen 
voordeele inroepen. 

Overtuig, uwe Majesteit steeds met de meeste belangstelling, ailes wat 
Nederlandsche handel en nijverheid aangaat, onderzoek, waag hlj suppliant 
het navolgende voor te dragen. 

Het is uwe Majesteit, uit vroegere ingediende Rekwesten niet onbekent, 
dat hij suppliant binnen het tijdvak van drie jaaren in de vesting Maestricht 
drie verschillende fabrieken heeft opgerigt, welke ten gevolge der bescher
ming, welke hij suppliant van uwe Majesteit, als mede van de hooge mill
taire en burgerlijke authoriteiten allier, heeft mogen genieten, steeds in 
uitbreiding en bloei zijn toegenomen. 

De spijkerfabriek, aan hem suppliant en den heer Lambriex toebehorende, 
bestaat thans uit vijf en twintig smissen, in welke 83 werklieden uit de 
Provintie Luik gekomen, en 52 inwoonders der stad Maestricht, in de 
fabriek zelve tot spijkermakers gevormd, dagelijks werkzaam zijn, en 
behoorlijk hun brood verdienen: 

in het afgeloope jaar zijn omtrent twee maal honderd duizend ned. pond 
spijkers, voortkomende van die fabriek, naer de noordelijke provintien 
verzonden, welke gedeeltelijk voor de Handel-Maatschappije, en gedeeltelijk 
voor de comsumptie waren bestemd, terwijl hij suppliant tevens voor 
leverantie aan de Marine heeft ingeschreeven, edog zonder gunstige uitslag, 
in welke pogingen eventueel hlj suppliant het volgende jaar gelukkiger 
hoopt te slagen. 

De fabriek van geschilderd aardewerk, eerst in het voorleede jaar allier 
door hem suppliant opgerigt, beantwoord volkomen aan de verwachting, 
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en vind niet alleen in ons Vaderland, maar ook in Duitsland zoodanige 
goeden aftrek, dat reeds maendelijks zes duizend douzainen theegoed, van 
eenen meer feinen aard, dan die, welke men te Delft vervaardigd, door hem 
worden afgeleverd, terwijl dan ook twee en zestig werklieden, waarvan vier 
en dertig inwoonders dezer stad, en acht en twintig vreemden in die fabriek 
worden gebezig. 

Met genoege heeft hij suppliant ontdek, dat de vuursteenen, de zoo ge
naamde klaauwe steenen en krijt, noodzakelijk voor die fabriek voldoende 
in de St. Pietersberg worden gevonden, zoodat hij alleen pijpaarde uit de 
Provintie Namen behoeft te trekken, terwijl hij suppliant tevens op dit 
oogenblik bezig is twee ovens en eene molen op te rigten, ten einde de 
menie, welke verwe stoff uit lood bereid, onmisbaar is tot de verglazing, 
alhier te kunnen malen, om ook ten dien opzigte onafhankelijk van vreem
den te worden, daar, voor zoo veel hem suppliant bekend, tot nu toe der
gelijke fabriek niet in de trouw gebleevene provintien bestaat. 

De derde en zeker niet de minste belangrijke, door hem opgerigte fabriek, 
bestaat in het stoom etablissement voor 88 kristalslijpers, in welke op dit 
oogenblik 32 Maastrichtenaaren en 25 vreemden vast werk vinden. 

In deeze kristalslijperij worden ook de fijnste servicen bewerk, welke, 
gelijk hij suppliant vermeend niets te wenschen overlaten, en aIle soorten 
van balons voor lampen. 

Gerust zou hij dan ook op den zelven voet blijven voortgaan, en nieuwe 
ondernemingen tot andere tijden uitstellen, indien niet de Brusselsche bank, 
naijverig op den bloei der aan hem suppliant toebehorende glas-en kristal
slijperije, alles in het werk stelde om hem te bederven, hetwelk haar ook 
onfeilbaar zal gelukken, bij aldien hij suppliant niet het middel vind zich 
geheel onafhankelijk te maken. 

Tot nu toe is hij verpligt het ruw glas, voor zijne slijperije benodigd, uit 
de in de zuidelijke provintien gevestigde glasblazerijen te trekken. 

De bank van Brusselt nu koopt alles op, reeds de glasblazerije van St. 
Lambert is tegens betaeling eener som van bijna twaelf tonnen gouds haar 
eigendom geworden 1), en weI drae zullen er geene andere glasblazerijen 
meer bestaan, dan die welke aan de Brusselsche Bank toebehooren. 

Tot 't jaar 1839 toe duurd het contract, hetwelk hij suppliant met eenen 
eigenaar in de Provintie Namen 2) gemaak heeft, voort, maar op dat tijdstip 
zal het hem onmogelijk zijn verder ruw glas aldaer te bekomen, omdat 
ook voor die glasblazerije door de Brusselsche Bank reeds eene aanzienlijke 
som is geboden, en dezelve waarschijnlijk weldra haar eigendom worden zal. 

1) De Societe Nationale de Cristalleries du Val St.-Lambert werd in Augustus 
1836 door de S.A. des Manufactures de Glaces, Verres a vitres, Cristaux et Gobe
leteries opgekocht voor de som van frs. 600.000 of circa f1. 280.000. (Arch. Soc. 
General te Brussel: koopacte van Val St.-Lambert d.d. 23-8-1836). 

2) De firma L. Zoude & Cie te Namen, die in de loop van 1838 door de 
S.A. des Manufactures de Glaces werd overgenomen, was geruime tijd Regouts 
enige leverancier van ruw glaswelk. Op 31-12-1838 expireerde Regouts contract 
met Zoude, waardoor Regout geen Belgisch glaswerk meer kon impolteren en 
gedwongen werd zelf een glasblazelij op te richten. Verg. Maenen: a.w., p. 192 e.v. 
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Het eenige wat aan hem suppliant overblijft, is zelfs eene glasblazerije 
alhier op te rigten, door welke oprigting aile pogingen, die de Brusselsche 
Bank zou moogen in het werk stellen, om de slijperij van hem suppliant 
te doen stilstaan, ten eenen male zullen rnislukken, terwijl in de getrouw 
gebleevene provintien van het Koningrijk der Nederianden, eene tak van 
nijverheid zal bewaard blijven, geheel onafhankelijk van vreemden, en 
welke beschermd door uwe Majesteit, onfeilbaar steeds in bloei zal toenemen. 

Doch hoe gaarne hij suppliant deeze nieuwe inrigting ook zou daarstellen, 
daar hij begrijpt, dat van dezelve het al of niet voortdurend bestaen zijner 
slijperije afhang, zoo gevoelt hij zich eenemael geheel buiten staat in dit 
oogenblik zonder de hulp en bijstand van Uwe Majesteit zulks te doen: de 
opofferingen, welke hij zich zedert drie jaaren heeft moeten getroosten, 
ten einde de drie thans bestaende fabrieken op te rigten, ten einde meer 
dan 130 werklieden over te halen hunne haardsteeden te veriaten, en zich 
in de stad Maestricht te vestigen, alwaar allen door hem suppliant moeten 
worden gehuisvest, zijn te groot geweest om nog uit eigene middelen aileen, 
diergelijke kolossale ondernemingen te bekostigen; slechts dan, wanneer 
hij eene som van f 50.000,- als voorschot zonder betaling van interest 
voor den tijd van twaalf jaaren en tevens een octrooy van uwe Majesteit 
kan bekomen, dat geduurende thien jaaren geene andere glasblazerije zich 
in de provintie Limburg mag vestigen, zou hij het durven wagen nog die 
onderneming bij zijne thans bestaande fabrieken te voegen, en zijn geheel 
vermogen, aan het al dan niet gelukken in de waagschael te stellen. 

Met genoege is hij suppliant gereed, indien uwe Majesteit zulks zoude 
mogen verlangen, behoorIijke borgstelling voor de door hem gevraagde 
som te geven, terwijl hij tevens uwe Majesteit eerbiedig durft opmerken, 
dat bij aldien het door hem gevraagd octrooi goed gunstig zoude mogen 
worden verleend, het wenschelijk is zulks niet opentlijk wierd bekend 
gemaakt, ten rninste niet op de naam van hem suppliant, daar het anders 
te vreesen is, dat hij, tegengewerk door de BrusseIsche Bank, hoegenaamd 
geen ruw glas meer zal bekomen, iets hetwelk de sIuiting zijner sIijperije 
ten gevoIge zoude kunnen hebben, terwijl met inspanning van alle krachten 
het onmogelijk zijn zal dat de op te rigten gIasblazerije met de benodige 
kolossale gebouwen voor Januari 1839 tot stand komt, tijdstip waarop hij 
suppliant zich verbind dezelve in werking te zullen brengen; het was dus 
raadzaam, bij aldien het te verleene octrooi overeenkomstig de wet in het 
Staatsblad moet geplaats worden, zulks dan op naem van eenen vreemden 
geschiedde, woonplaets kiezende bij iemand te Amsterdam, waartoe hij 
suppliant Mr. D. A. Walraven, advocaat op de Keizersgracht, voordraag. 

Redenen, waarom dan ook een vader des huisgezins, welke wensch 
zeeven kinderen tot nuttige leeden der maetschappije te vormen, welke 
alle handelsbetrekkingen, vroeger in de zuidelijke Provintien gevestig, heeft 
afgebroken, ten einde getrouwe Nederlander te blijven, welke gevaar loopt 
zijne kostbaarste inrigting der vreemde tegenwerking vernietig te zien 
indien niet zijn Koning hem ondersteund, uwe Majesteit allereerbiedigst 
smeek, hem wei voor den tijd van twaelf jaaren, zonder betaling van interest, 

ECON.-HrST. JAARBOEK XXVIII r6 
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met of zonder borgstelling eene som van f. 50.000,- uit de kas, voor de 
Nationale Nijverheid bestemd, te willen toestaen, tot gedeeltelijke be
strijding der kosten van eene alhier te Maestricht op te rigten glasblazerije 
welke met primo January 1839 zal moeten in werking zijn, en teevens hem 
een octrooi te verleenen voor den tijd van thien jaaren onder den naam 
van PETERSON, woonplaats kiezende bij den Heer D. A. Walraven, advocaat 
wonende op de Keizersgracht te Amsterdam, om met uitsluiting van alle 
andere in de provintie Limburg eene glasblazerije te kunnen vestigen. 

R.A.L.: Provo Arch., Gericke, 14-4-1837, La. 2/1, no. 507. 

9. GERICKE AAN DE MINISTER VAN FINANCIEN, BETREFFENDE VERHOGING VAN 
DE INVOERRECHTEN OP GLASWERK. - MAASTRICHT, 1842, mei 20. 

Ik reken mij verpligt bij dezen onverwijld aan Uwe Excellentie over te 
maken, een zoo even bij mij ontvangen adres van den heer P. Regout 
fabrikant te dezer stede, strekkende dat door spoedige vaststelling van een 
verhoogd inkomend regt op het geslepen en ongeslepen glaswerk, zijne 
kristal glasblazerij, en kristalslijperij mogen worden beschermd tegen de 
magtige buitenlandsche concurrentie. 

Dat adres komt mij voor den drang der omstandigheden duidelijk genoeg 
en naar waarheid aan te toonen, om mij van alle verdere ontwikkeling te 
mogen onthouden. 

De belangrijkheid der fabriek etablissementen van den requestrant is 
Uwe Excellentie bekend, en zij zal dus weI gelieven te billijken de deel
neming, welke bij mij verwekt het bewustzijn dat zoodanige grootsche 
nationale inrigting zou moeten buiten werking gesteld worden, als het 
gevolg eener buitenlandsche concurrentie, welke door het Nederlandsch 
tarief van invoer wordt in de hand gewerkt. 

Tengevolge hiervan staat de requestrant thans reeds op het punt een 
zijner beide smeltovens buiten werking te moeten stellen, en dat dit ook 
spoedig het lot der andere oven zal moeten zijn is niet te betwijfelen, daar 
de kristalfabriek te Val Benoit (Lees Val St. Lambert, M.) in de provincie 
Luik als onder de bescherming staande van een magtige associatie, niet 
alleen kan beschikken over belangrijke kapitalen, maar zich, ook daardoor, 
kan getroosten het tijdelijk verlies waarmede dat etablissement deszelfs 
voortbrengselen thans in het Hertogdom Limburg en in de overige provin
cien des Rijks beneden de waarde verkoopt. 

Door die opofferingen, zullen de Belgische associatien hun doe! bereiken, 
namelijk de vernietiging der concurrentie in Nederland, welke zij in het 
etablissement van den requestrant vinden, en alzoo meester geworden 
zijnde van het genoegzaam uitstluitend debiet hunne prijzen zoodanig 
kunnen verhogen, dat zij het geleden tijdelijk verlies kunnen herhalen, 
iets waartoe dezelfde verhoogde prijzen als tegen welke thans in Belgie 
zelfs het debiet is verzekerd, voldoende zal wezen. 

Ik neem daarom de vrijheid het onderhavige adres met allen nadruk in 
de belangstellende overwegingen van Uwe Excellentie aan te bevelen, 
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teneinde alzoo gevolg moge worden ver1eend aan het billijke verlangen 
van den requestrant door vasts telling van een verhoogd regt van invoer 
bepaald bij het gewigt op het glad en geslepen kristal, en zulks met den 
spoed welke de zaak vereischt; twijfelende ik niet of Uwe excellentie zal 
deze reclame overigens van genoegzaam aanbelang gelieven te beschouwen 
om daarvan voor zooveel desnoods het onderwerp van een afzonderlijk 
voorstel aan de Staten-Generaal te doen maken en dus hiertoe niet eene 
algemeene herziening van het tarief van in-uit-en doorvoer, indien dezelve 
nog aan eenig uitstel mogt onderworpen blijven, af te wachten. 

R.A.L.: Provo Arch., verb. 20-5-1842, no. 23. 

10. DE MINISTER VAN FINANCIEN AAN DE KONING, INZAKE PREMIE OP GLASWERK 

EN SCHENKING VAN FL 15000. - 'S-GRAVENHAGE, 1842, SEPTEMBER 6 
(GEHEIM). 

De fabrijkant P. Regout te Maastricht heeft zich, bij het ten deze over
gelegd request aan de Departementen van Binnenlandsche Zaken en van 
Financien geadresseerd, ten einde, in afwachting der herziening van het 
algemeen Tarief van In-Uit en Doorvoer, hem voorlopig moge worden 
uitgekeerd eene premie van 10% voor het kristal en glaswerk, dat, gedurende 
het jaar 1841 door hem naar Nederland is afgezonden, en zulks opdat hij 
daardoor in staat blijve de mededinging doortestaan van de Belgische 
fabricaten, die anderszins de zijne van de Nederlandsche markten zullen ver
dringen, vermits - met het doel om deze tak van nijverheid in Nederland 
te doen verdwijnen, en ten andere zeker zijnde van het uitsluitend debiet 
binnen hun eigen grondgebied en diensvolgens aldaar de prijzen willekeurig 
regelende - de Belgische fabrijkanten hun kristal en glaswerk in Nederland 
doen verkoopen, zonder daarop eenige dadelijke winst te behalen, integen
deel zelfs daarbij soms verlies lijdende, weswege zij echter, wanneer het 
hun zal gelukt zijn, des adressants fabrijk te doen vervallen, zich vleijen 
mogen van, met den tijd, meer dan schadeloos te zullen worden gesteld. 

Het bij den Staatsraad Gouverneur van het Hertogdom Limburg, op dit 
request ingewonnen berigt (hetwelk mede hiernevens wordt gevoegd) luidt 
allerzins gunstig en bevat zelfs voorstellen wier opvolging aan den adressant 
belangrijker voordelen verschaffen zoude dan door hem zelven mag worden 
gevraagd. De ondergeteekende echter kan niet onvoorwaardelijk toestem
men, dat de fabrijkant Regout regtstreeks eene aanspraak op schadeloos
stelling ten laste van het Rijk zoude kunnen doen gelden. De vestiging 
zijner fabrijken te Maastricht was van zijne zijde geheel vrijwillig en er zijn 
hem geeneriei toezeggingen van beschermende regten voor zijn fabricaat 
gedaan, zoodat het minder gelukkig slagen zijner pogingen in geenen deele 
te wijten is aan maatregelen van het Gouvernemellt, maar enkel aan den 
natuurlijken loop van de algemeene omstandigheden. De wijze waarop 
hij zich gaarne die schadeloosstelling zoude zien toegelegd door toekenning 
van premie op zijne afleveringen loopt daar te boven ganschelijk tegen de 
denkwijze des ondergeteekenden in, en moet door hem in elk geval worden 
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afgekeurd als eene onstaatkundige en bedenkelijke afwijking van den 
algemeenen regel. 

Wanneer men echter de zaak niet uitsluitend wi! beschouwen uit het 
oogpunt van het strikste regt moet de ondergeteekende erkennen dat het 
verzoek des adressants wezenlijk voor gunstige bevoordeling vatbaar is; 
het is toch voor Maastricht niet aileen maar zelfs voor het Hertogdom 
Limburg belangrijk dat eene onderneming in stand blijve die, uitmuntend 
in hare soort, aan de zeer aanzienlijk getal personen het dagelijksch onder
houd verschaft, en dus medewerkt om onder de arbeidende klasse welvaart 
te verspreiden, althans om haar werk en brood te doen vinden. Hierbij 
komt, dat, hoewel het voorgestelde middel van schadeloosstelling onuit
voerlijk is, niettemin, van een andere zijde, eene tegemoetkoming gereedelijk 
kan gevonden worden. 

Krachtens Koninklijk Besluit van 29 November 1838 No. 92 is aan den 
adressant verstrekt een voorschot van f 30.000,- tegen de rente van 2! % 
's jaars, en losbaar op 1 February 1846 en 1849, telkens met f 15.000,-. 
Deze verstrekking is aangewezen geworden op de afzonderlijke begrooting 
van Limburg over de dienst 1839 en stelt eene verevende uitgave voor, 
terwijl de baten teruggaan diensvolgens als eene buitengewone ontvangst 
of toevallige bate verantwoord zal moeten worden. 

Nu zoude het den ondergeteekenden voorkomen dat, in de gegevene 
omstandigheden, er wei termen aanwezig zijn om den adressant hiervan 
de helft kwijtteschelden of als verleende subsidie te beschouwen, en vindt 
de ondergeteekende dus vrijheid aan Uwe Majesteit voor te stellen om den 
adressant te ontheffen van de verpligting tot teruggave van f 15.000,
met bepaling dat de voldoening der rente over de resterende f 15.000,
voortdurend op den bestaanden voet zal moeten plaats hebben, en dat, 
van de hoofdsom op Ie february 1846 en Ie february 1849, telkens de helft 
off 7.500,- teruggegeven zal worden, met dien verstande dat de definitieve 
kwijtschelding eerst haar volle beslag zou krijgen bij het prompte voldoen 
der alzoo op de helft verminderde termijnen, van welke eventuele ver
mindering echter aan den heer Regout ter regeling zijner zaken, reeds nu 
kennis zou kunnen worden gegeven. 

A.R.A.G.: Financien, Geheim, 6-9-1842, no. 293/757. 

De Minister van Binnenlandse Zaken kan zich weI met het bovenstaande 
voorstel vereenigen. 

's-Gravenhage, den 9 September 1842. 

A.R.A.G.: Binnenl. Zaken, Geheim 56,9-9-1842, no. 302. 

11. PETRUS REGOUT AAN DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDERLANDS

INDIE, BETREFFENDE ORDERS IN VERBAND MET DE CRISIS. - MAASTRICHT, 

1848, APRIL 19. 

Overtuigd van Uwe Exc. wensch en goede medewerking om de nijverheid 
in het vaderland steeds haren welvaart te verzekeren, neemt adressant 
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Petrus Regout fabriekant in glas en aardewerk te Maastricht, bij deze de 
vrijheid Uwe Excellentie aandachtig op zijne etablissementen te maken. 

De aanhoudende geldschaarste die thans alom heerscht, heeft den handel 
zeer bedrukt en in adressants fabrikaat schier doen stll staan; het getal 
werklieden dat adressant voortdurend in zijne etablissementen een aan
gename kostwinning konde verschaffen was reeds tot ruim 600 geklommen, 
doch de tegenwoordige tijds omstandigheden hebben hem moeten doen 
besluiten na alle pogingen tot verbetering (te) hebben aangewend en zooveel 
in zijn magt was geldelijke opofferingen te getroosten een getal van 136 
werklieden voor eerst weg te zenden, die thans alle zonder werk en rnisschien 
veele zonder brood lopen zonder nog vooruitzigt te kunnen voeden naar 
betere tijden, de overige omstreeks 300 (lees: 461, M) werklieden die adres
sant in zijne etablissementen oogenblikkelijk nog aan het werk heeft, kan 
hij slechts halve dagen werk verschaffen en hoe gering dan hunne verdiensten 
ook zijn, door de goedkoopheid der levensmiddelen hetwelk bijna de helft 
van het voorgaande jaar verscheeld, zijn zij toch van gebrek voor hun en 
hunne huisgezin behoedt, hetwelk adressant zoo doende oneindelijk ver
kieselijk achtte, dan van deze 300 werklieden nog de helft ook aan te moeten 
bedelen over te laten, en daardoor de stad en vesting Maastricht in het 
grootste gevaar te doen verkeeren om de rust en veiligheid verstoort te zien. 

De civiele en militaire autoriteiten moedigden adressant gedurig aan 
om aile moeite aan te wenden om zijne werklieden werk te blijven geven, 
deze hadden hem dan te rade gegeven om bij het gouvernement al het moge
lijke te doen hetwelk tot ondersteuning daartoe konde dienen. Verscheidene 
doch hulpelooze stappen deed adressant bij de verschillende departementen; 
eindelijk toch bekwam adressant een paar bestellingen die evenwel onbe
duidend waren voor zijn talrijk werkvolk, zoodat deze dan ook na een paar 
dagen werkens geheel waren afgelopen, en zich adressant thans niet aIleen 
zal gedwongen zien om een aanzienlijk getal werklieden broodeloos te 
laten maar indien het gouvernement geene krachtdadige medewerking 
betoond tot het behoud zijner etablissementen zal hij genoodzaakt zijn 
om zijne etablissementen geheel te sluiten hetwelk niet aileen een onher
stelbaar verlies voor den adressant zoude zijn maar tevens een materieel 
verlies voor het land, waaraan hij jaarlijks loopend circa/. 20.000,- moet 
opbrengen, zoude tengevolge hebben. En wat zoude van bovengemeld 
getal werklieden het geval zijn, zonder vooruitzigt om werk te bekomen 
want ieder industrieel en commercant heeft teveel werkvolk, zij zijn niet 
gewoon geweest te bedelen en toch zullen zij zich moeten eten verschaffen, 
zij zijn gewoon geweest een eerlijk stuk brood te verdienen, en zij zullen toch 
een middel moeten zoeken ; en het is hoogst bedenkelijk dat in deze tijden 
het hun het eerst in de gedachten zal komen om de rust te storen hetwelk 
in de stad en vesting Maastricht aller gevaarlijkst zoude kunnen worden. 

Adressant verondersteld Uwe Exc. van het groote gewigt in het blijven 
bestaan van adressants etablissementen zult overtuigd zijn en is overtuigd 
Uwe Exc. zijne gesteldheid in gunstige overweging zult gelieven te trekken; 
adressant neemt alzoo eerbiedig de vrijheid zich tot Uwe Exc. te wenden, 
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daarbij nedrig verzoekende het Uwe Excellentie moge behagen om aan 
hem op te dragen de levering van pracht voorwerpen vervaardigd uit kristal 
en bronswerk, dewelke geschikt zijn om als geschenken te kunnen dienen 
zoo die benoodigd mogten zijn. Adressant vlijt zich Uwe Exc. hem genoeg
zaam zult waarderen dat hij in staat is om in dit soort van werk met aIle 
binnen en buitenlandsche fabrieken te kunnen wedijveren, en zoo adressant 
slechts eene schets mogt ontvangen in welken vorm of aard Uwe Excellentie 
deze prachtstukken zoude mogen verkiezen, vervaardigt hij dezelve op 
eigen risico om eerst na de goedkeuring van het ministerie te hebben weg
gedragen te worden afgeleverd. 

Adressant voegt hierbij zijne dringende bede in het belang zijner kunst
werklieden welke hierdoor een geruimen tijd werk zoude kunnen vinden, 
waardoor deze in staat geste1d worden om eerlijk te kunnen blijven leven, 
en tevens voor de stad en vesting Maastricht eene groote waarborg der 
rust zoude zijn. Adressant stelt alzoo geheel zijn vertrouwen op Uwe Exc. 
behartiging in adressants etablissementen en mogte onverhoop op het 
oogenblik geene benoodigdheid bestaan tot gemelde geschenken, twijfeld 
adressant geenzints of zal Uwe excellentie eenig andere bestelling gelieven 
op te dragen die hem eenigzints zoude kunnen ondersteunen. 

Arch. P.R.: inv. no. 21, p. 1-2. 

12. PETRUS REG OUT AAN DE MINISTER VAN KOLONlEN, BETREFFENDE INVOER 

EN IN ROULATlE BRENGEN VAN INmSCHE CENTEN. - MAASTRICHT, 1841, 
SEPTEMBER 11. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Petrus Regout, Ridder 
der Orde van den Nederlandschen Leeuw, fabrikant in kristal enz. wonende 
te Maastricht. 

Dat hij suppliant nu ruim anderhalf jaar geleden eene aanzienlijke hoeveel
heid goederen in zijne fabrijken vervaardigd naar Java aan zijne gemagtigde 
aldaar heeft gezonden. 

Dat volgens bekomen berigt die Heeren het grootste deel der genoemde 
kunst voortbrengsel in dat gewest met voordeel doch meestal tegen Javaasch 
bank-papier waarde van zilver houdende en tegen in lndie geslagen koper
geld van de hand hebben gezet. 

Dat 's supplianten gemagtigde voornoemd bij derzelfde gelegenheid aan 
den suppliant hebben medegedeeld dat Uwed. het bedrag der dikwerf 
genoemde goederen bereids lang naar Nederland zouden hebben over
gezonden, doch daarin tot hiertoe zijn verhinderd geworden door dien 
het in het voornoemd gewest zoo moeijelijk is om voor eene nog al aan
merkelijke som uit bovengemelde muntspecien bestaande klinkende zilveren 
munt welke in Nederland gangbaar is te bekomen en bij eene dergelijke 
ornzetting op het klinkend kopergeld alto os een verlies van vijf en twintig 
tot dertig ten honderd moet geleden worden. 

Dat een zoo groot verlies te zwaar is om te worden gedragen ja zelfs 
de behaalde verdiensten geheel zoude wegnemen. 
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Dat den suppliant hier te lande maandelijksch tot betaling zijner arbeids
lieden, den aankoop van onderscheidene behoeftens bij de fabrijken enz. 
eene som van negen duizend gulden aan klinkende koperen munt heeft 
uittegeven. 

Dat die som meestal bestaat uit negen en dertig vijftigste stukken van 
twee centimes welke na de omwenteling in Belgie geslagen zijn, doch in 
deze provincie met uitzondering der Rijkska~sen voor stukken van een 
cents in den handel en allerwege circuleeren, terwijl dikwijls ook nog 
Pruissische driepenning stukken voor Nederlandsche centen ontvangen 
en uitgegeven worden. 

Dat de genoemde in omloop zijnde vreemde muntspecien den suppliant 
op de gedachten heeft doen komen dat de in Nederlandsch Indie geslagene 
kopere stukken van een cent als eene nationale munt hier te lande eerder 
verdiende gangbaar te zijn dan de meer genoemde vreemde munten welke 
na derzelver metaal gewigten aileen te beoordeelen zelfs niet eens de waarde 
van onzen oud Nederlandschen cent hebben. 

Dat in geval 's supplianten met eenigen grond gemaakte onderstelling 
ook door hogere hand mogte kunnen gevoeld en gewittigd worden, hij 
suppliant in zijne handelszaken met Nederlandsch Indie dan geene bezwarig
heden nopens het overmaken van het bedrag der in dat gewest voor zijne 
rekening tegen klinkende kopere munt omgezette fabrijkgoederen zoude 
hebben maar dan aan zijne zaakgelastigde aldaar zoude verzoeken om 
alle de aan den suppliant te doene remises in stukken van een cent in Indie 
geslagen te bewerkstelligen. 

Redenen waarom den suppliant nederig de vrijheid neemt zich tot Uwe 
Excellentie te wenden met bede dat het Uwe Excellentie moge behagen 
hem suppliant te willen doen kennen, 
A. Of het niet strijdig is met de wetten des lands om de betalingen die 
den suppliant als voren vermeld plaatselijk te doen heeft in stukken van 
een cent welke in Indie geslagen zijn te effectueren. 
B. Of er ook in Indie bepalingen bestaan welke den uitvoer van gemunt 
kopergeld naar Nederland verbieden, en eindelijk 
C. Welke bedenkingen Uwe Excellentie den suppliant ook zoude gelieve 
te willen of kunnen maken in het voornemen door den suppliant opgevat 
om voor zijne in Indie van de hand gezette fabIijkwaren hier te lande 
enkele Indische centen terug te ontvangen en in den beginne met kleine 
partijen tot het doen zijner betalingen in omloop te brengen. 

A.R.A.G.: Ko10nien 1392,17-2-1841, no. 13. 

13. PETRUS REGOUT AAN DE MINISTER VAN KOLONIEN BETREFFENDE, REMITTE

RINGEN VIA DE GOUVERNEMENTSKAS. - MAASTRICHT, 1843, JULI 13. 

Met eerbied en achting waagt het de ondergeteekende, Petrus Regout, 
zich tot Uwe Excellentie te wenden, en hare magtige hulp voor zijne be
langen in te roepen. Eigenaar van onderscheidene fabrieken van glad en 
geslepen glas en kristal en aardewerk en spijkers, binnen de stad Maastricht, 



248 ENlGE STUKKEN AFKOMSTIG VAN OF BETREFFENDE PETRUS REGOUT 

alwaar hij in het jaar 1834, het eerst zijne etablissementen opende, en 
dezelve al langzaam meerdere ontwikkeling gaf, was zijn doel bij de oprig
ting dezer verschillende fabrieken tweeledig: 

Ie. trachtte hij door zijne inrigtingen aan een aanzienlijk gedeelte der 
mindere volksklasse te Maastricht, brood en werk te verschaffen, en op 
deze wijze, handel en nijverheid alhier weder eenigsints op te bouwen, 
daar de Belgische omwenteling dezelve tot in hunnen hartader had aan
getast en nagenoeg geheel vernietigd. 

2e. Zocht hij, door het op deze wijze voor zijne medeburgers zoo nuttig 
besteden van zjjn geldelijk vermogen ook daarin tevens een middel van 
billijk gewin te vinden, ten einde alzoo voor zjjn talrijk gezin een, aan 
hunne rang in de maatschappij geevenredigd vooruitzicht voor de toekomst 
te verzekeren. 

Veele en zeer aanzienlijke opofferingen moest de ondergeteekende zich 
getroosten, om in de uitvoering van zijn voornemen te slagen. Uwe ExceIlen
tie zal gemakkelijk beseffen welke moeite en kosten er verbonden waren, 
aan de daarstelling van zooveele, op een groote schaal ingerigte etablisse
menten die hier volstrekt vreemd waren en sommigen zelfs binnen het 
Koninkrijk in het geheel niet bestonden; doch de ondergeteekende liet 
zich daardoor niet afschrikken, integendeel was dit voor hem eenen prikkel 
te meer om met volharding op het eenmaal ingeslagen voetspoor voorttegaan, 
in de overtuiging dat onvermoeide vlijt en arbeid aIle hinderpalen zouden 
te boven komen, en werkelijk gelukte het hem dan ook dezelve zoodanig 
te volmaken, dat hij weldra met anderen sints jaren gevestigde fabrieken 
zoo in het Koninkrijk als elders, met eenig goed gevolg op onze markten 
in het strijdperk dorst treden. 

Van welke gevolgen dit voor de stad Maastricht was zal Uwe Excellentie 
ligtelijk kunnen nagaan, als zij zal vernemen, dat circa 4 a 500 werklieden 
bij den ondergeteekenden werk en brood vonden, waarvan thans reeds een 
aanzienlijk gedeelte uit inwoners van Maastricht bestaat, en de overigen 
hoewel vreemdelingen echter hunne verdiende gelden hier ter stede verteeren, 
en alzoo een aanmerkelijk verteer aan den kleinhandel alhier verschaffen. 

Ook voor den Staat in het algemeen, was de oprigting der fabrieken van 
den ondergeteekenden niet zonder voordeel, daar het door statistieke 
opgaven bewezen kan worden, dat zoo uit regtstreeksche als indirecte 
belastingen, zoowel op de tot de fabricatie gebezigde voorwerpen als uit 
de consumptie van het aanzienlijk aantal werklieden, jaarlijks 8 a 9.000 
gulden in 's Rijks schatkist vloeijen. 

De ondergeteekende kan echter aan Uwe excellentie niet ontveinzen, 
dat of schoon hij met zooveel ijver en volharding zijn doel heeft vervolgd, 
zijne pogingen tot heden met geen zeer gunstig gevolg zijn bekroond 
geworden en vooral heeft het laatste verdrag met Belgie, waardoor aan 
dezen opnieuw de hollandsche markten zijn opengesteld, aan zijne industrie 
eene gevoelige slag toegebragt. 

De consurnptie hier te laude niet groot genoeg zijnde, om de producten 
van zijne fabrieken benevens die welke van alle kanten naar onze markten 
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toevloeijen, te kunnen verbruiken, heeft zulks bereids in het gepasseerde 
jaar de noodlottige gevolgen gehad, dat hij genoodzaakt is geweest een 
zestigtal werklieden zijner glasfabriek weg te zenden. De aanmerkelijke 
voorraad van spijkers bij den ondergeteekenden voorhanden en waarvoor 
geene genoegzame plaatsing te vinden is, heeft hem genoodzaakt, minstens 
voor zes maanden de werkplaatsen der spijkerfabriek te sluiten en het is 
te voorzien, indien er geene verandering voor komt, dat tegen den naderenden 
winter de aan deze nijverheidstak gebezigde werklieden, welke nagenoeg 
aile Maastrichtenaars zijn, niet opnieuw zullen kunnen in het werk gesteld 
worden, ja, indien de tegenwoordige kwijnende staat van handel en nijver
heid niet verbeterd, zoude welligt de ondergeteekende genoodzaakt worden 
ook zijne overige werkplaatsen te sluiten, en welke gevolgen hieruit voor 
Maastrict zoude voortvloeijen, als zij in aanmerking gelieft te nemen, dat 
er eene volstrekte onmogelijkheid bestaat, hier ter stede op eene andere 
wijze in het onderhoud der bij den ondergeteekenden gebezigd wordende 
werklieden te voorzien. Bij het gemis aIm genoegzame consumptie hier te 
lande, beproefde ondergeteekende om aan zijne producten een ecoulement 
in onze overzeesche bezittingen te verschaffen, doch ook deze poging geeft 
hem geene gunstige uitslag, en weI uit hoofde der onmogelijkheid om van 
daar, zelfs tegen een aanmerkelijk verlies remises naar het moederland 
te bekomen. 

Bereids heeft de ondergeteekende te Batavia 25 a 26.000 gulden te innen, 
zonder eenig vooruitzigt wanneer deze aanzienlijke som hem zal geworden. 

Onder dusdanige omstandigheden begrijpt Uwe Excellentie ligtelijk dat 
het de ondergeteekende onmogelijk is op dezen voet nog meerdere ver
zendingen naar derwaarts te doen, alzoo hij natuurlijk zijne werklieden 
comptaal moet betalen, en hij eveneens de verschillende kooplieden van 
welke hij zijne grondstoffen trekt, op de vervaltijd hunner facturen moet 
voldoen en hij dus in de onmogelijkheid is voort te gaan tenzij hij zeker 
rekenen kan op de binnenkomst der fondsen voor zijne verkochte goederen. 
Uwe Excellentie zal misschien hierop aanmerken, dat aIle reeders in Amster
dam en Rotterdam in denzelfden toestand verkeeren, doch de onderge
teekende neemt de vrijheid hierop te antwoorden dat zulks geensints het 
geval is, dewijl de reeders eerstens over het algemeen personen zijn die 
over zeer aanzienlijke kapitalen kunnen beschikken en dus gemakkelijker 
een uitstel van betaling kunnen lijden, dat wijders zij zeer dikwijls uit
zendingen doen welke voor halve rekening geschieden en waarvoor zij 
dus geene betaling behoeven te doen dan naarmate de fondsen uit Batavia 
overkomen; dat overigens de retourreizen hen in staat steIlen hunne uit
gaven grootendeels te dekken en zij aldus geen wezentlijk gemis onder
vinden door de late betaling uit Batavia, dat daarenboven de groote reeders 
aIleen uit specula tie handel op de Indien drijven en hunnen handel hier te 
lande en elders hen genoegzaam dekt, terwijl aile deze omstandigheden 
voor den ondergeteekenden niet bestaan, daar hij genoodzaakt is een 
ecoulement in Indie te zoeken, aileen uit hoofde bier te lande geen genoeg
zame consumptie voor zijne producten bestaat en hem overal in de naburige 
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rijken de pas afgesloten is door de hooge inkomende regten welke elders 
ter bescherming hunner nijverheid geheven worden, terwijl de uitlanders 
uit hoofde der mildheid van ons tarief onze markten met aIle voorwerpen 
van nijverheid als overstroomen. 

Het is om aIle deze redenen dat de ondergeteekende bij deze de eerbiedige 
bede aan Uwe Excellentie rigt, dat het haar behagen moge hem toe te 
staan, dat zijne correspondenten, de Heeren Koperschmidt en Co te Batavia 
en Daandels en Co te Samarang, de aan den ondergeteekenden verschuldigde 
fondsen bij het Gouvernement mogen storten, en hen voor dezelve als dan 
vanwege het Gouvernement remises op Nederland moge worden afgegeven 
tegen zoodanige cours als door Uwe Excellentie of wei door Zijne Excellentie 
den Heer Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indien zal worden 
bepaald. In het vast vertrouwen dat Uwe Excellentie aan dit verzoek van 
den ondergeteekenden een gunstig gevolg zult geven, heeft hij bereids aan 
zijne genoemde correspondenten, per brief over Marseille, en welke dus 
over twee maanden te Batavia zal aankomen, kennis van deze zijne demarche 
gegeven, opdat gezegde heeren in staat zouden zijn te dien opzigte zich tot 
Zijne ExceIlentie den Heer Gouverneur Generaal van Indie te kunnen 
wenden en met Zijne Excellentie over de wijze van uitvoering overeen te 
komen, zodra de officieele tijding van Uwe Excellentie daaromtrent te 
Batavia zal zijn aangekomen. 

De toestemming van dit verzoek zoude van toepassing moeten zijn voor 
aile gelden welke de ondergeteekende thans te Batavia te innen heeft en 
welke door zijne genoemde correspondenten binnen 15 maanden zouden 
worden gestort, zullende in geval van gunstige beschikking in het jaar 1844 
nog andere proefzendingen naar Batavia worden gedaan, waarvoor dan 
ook dezelfde gunstige beschikking wordt verzocht. 

A.R.A.O.: Kolonien 1519, 5-8-1843, A 2. 

14. PETRUS REG OUT AAN DE PROVINClALE RAAD VAN LIMBURG, BETREFFENDE 

OPRICHTING ENER AARDEWERKFABRIEK, - MAASTRICHT, 1836, MEl 3. 

Met den meest verschuldigden eerbied, neemt de ondergetekende Petrus 
Regout eigenaar eener kristale glas slijperije en spijkerfabriek, gevestigd te 
Maastricht, de vreiheid Uwed groot achtbaare het naevolgende voor te dragen. 

Zedert zes jaaren heeft d'ondergetekende, gelijk Uwed groot achtbaare 
zeker niet onbekent is, alles wat in zijn vermogen was, in het werk gesteld, 
ten einde onderscheidene takken van nijverheid, welke te voren in de pro
vincie Limburg niet bestonden, albier te Maestricht in te voeren, en heeft 
hij ondergetekende, ondersteund door de militaire en civiele authoriteiten, 
het geluk gehad dezelve niet aIleen tot stand te brengen, maar reeds 200-

danig in bloei te zien toenemen, dat aan meer dan twee honderd menschen 
vast werk in de etablissementen van den ondergetekende word verschaft. 

Aangemoedigd door deze gunstige resultaten, heeft hij ondergetekende 
het voornemen opgevat, noch een fabriek van geschilderd aardewerk bij 
zijne thans reeds in werking zijnde etablissementen te voegen, doch, zal 
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ten einde zu1ks te kunnen uitvoeren, overeenkomstig de bestaende wets
bepalingen, de toestemming van Uwed. groot achtbaare nodig hebben, 
ten einde die fabriek alhier te kunnen oprigten, en eenen oven, bestemd 
tot het vervaardigen van het aardewerk, te kunnen plaetsen. 

Deze oven wenscht ondergetekende te stellen in hetzelfde etablissement 
waar zich thans zijne kristale slijperije met de daartoe nodige stoom
machines 1) bevind, zoodat deze plaetzing aan niemand eenige last of 
nadeel zal kunnen veroorzaken, daar het wijnige vuur voor diergelijken 
oven noodzaeklijk, in hoegenaamd geene aenmerking kan komen, bij 
datgeene hetwelk tot het stoken der stoommachines word vereijscht, en 
dus ook geen gevaar hier uit kan ontstaan. 

Aangenaam zal het den ondergetekenden zijl1, zoo spoedig mogelijk 
door Uwed. groot achtbaere met eene voordelige dispositie op dit zijn ver
zoek te worden begunstig, daar hij reeds in den loop van aenstaande zomer 
hoopt zijn fabriek van geschilderd aardewerk in volle werking te zien, 
en op die wijze in de stad Maestricht eenen nieuwen tak van nijverheid te 
doen bloeijen, welke weder aan onderscheidenen inwoonders een voor
delig bestaen zal kunnen opleveren. 

R.A.L.: Provo Arch., verb. 6-5-1836, La. D. 

15. PETRUS REGOUT AAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN VAN MAASTRICHT, 

HOUDENDE ANTWOORD OP KLACHTEN OVER DE KWALITEIT VAN NAAR 

GRIEKENLAND GEEXPORTEERD AARDEWERK. - MAASTRICHT, 1843, JUNI 24. 

In antwoord op U Edelachtbarens schrijven van 22 deze N. 716 A heb 
ik de eer U te berigten: 

1. Wat de hoedanigheid der naar Griekenland verzondene monsters aan
betreft, zulks aIleen te wijten is aan het volstrekt gemis van genoegzame 
bescheiden uit dat land aangaande de soort en kwaliteit der goederen 
welke aldaar meest gebruikelijk zijn. 

Dat dus de derwaarts gezondene monsters aileen au hasard gekozen zijn 
geworden, zonder andere bescheiden dan het zeggen van particuliere 
personen, die daar te lande waren geweest, doch mogelijk geene genoeg
zame commercieele kennis bezaten om de vereischte inlichtingen te 
kunnen te geven. 
Dat ik zulks inziende, mij niet aIleen bepaald heb tot het afzenden der 

in deze bedoelde monsters maar daarenboven voor eigene rekening, eene 
proefzending van glaswerk en spijkers, aan het huis Hoesling en compagnie 
te Athene heb toegezonden, en daar de mij daaromtrent gewordene berigten 
eveneens ongunstig lui den, heb ik aan die Heeren verzocht om mij toe te 
zenden eenige monsters van glas en aardewerk zoodanig als daar bij voorkeur 
in den handel voorkomen, benevens de prijzen, welke daarvoor ten hunnent 
betaald worden, opdat ik uit die opgave, alsdan met kennis van zaken 

1) Op 31-1-1835 stelde P. Regout zijn eerste stoommachine in gebruik; de tweede 
stoommachine vo1gde eerst in 1840. 
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zoude kunnen veroordelen of er mogelijkheid bestaat in dat land eenige 
handelszaken met goed gevolg te ondernemen. 

Hierover nog geen antwoord bekomen hebbende, neem ik deze gelegen
heid waar om te verzoeken of er geene mogelijkheid bestaat, zoodanige 
monsters, benevens een monsterkaart van spijkers, door middel van den 
Nederlandse Consul in Griekenland voor een waarde van plus minus 
twintig gulden te bekomen, willende ik volgaarne de daarop loopende kosten 
restitueeren. 

Wat de prijzen aanbelangt, zoo is het natuurlijk, dat wij teegen de Engel
schen in het aardewerk niet kunnen concureeren, dewijl het algemeen 
genoeg bekend is, zij in dit artikel eene superioriteit bezitten, die nergens 
mededinging vreest. Doch wat kristal-en glaswerk betreft, ben ik overtuigd, 
dat niettegenstaande hunne meer gemakkelijke en meer geregelde gemeen
schapsmiddelen uit hunne veelvuldige handelsbetrekkingen met de Levant 
en de Ionische eilanden voortvloeyende, zij niet in staat zijn betere waren 
noch tegen billijke prijzen te kunnen leveren, en het bewijs voor deze mijne 
overtuiging berust daarop, dat uit hoof de der voortreffelijkheid van hun 
aardewerk op den uitvoer van glaswerk bij de exportatie eene premie van 
30 % betaald worden, teneinde hen daardoor in de mogelijkheid te stellen 
met hun kristal en glaswerk op de vreemde markten in mededinging te 
treden. 

Wat de Venetianen aanbetreft, de trap van volmaaktheid van hun glas 
en aardewerk is mij onbekend, echter in de veronderstelling, dat de fabri
catiekosten met de onzen gelijk staan, hebben zij veel boven ons op de 
Grieksche markten voor alzoo de betrekkelijke zeer geringe afstand hunne 
vervoerkosten gewisselijk hoogstens de helft der onzen zuHen uitmaken. 

Ik herhaal hier nogmaals mijn hierboven vermeld verzoek ter bekoming 
van eenige model1en van glas-kristal en aardewerk, benevens eene monster
kaart van spijkers, benevens de daarvoor daar te lande betaald wotdende 
prijzen en eerst dan zal ik met zekerheid de vraag kunnen beantwoorden 
of ik in de mogelijkheid ben met eenig goed vooruitzicht rnijne goederen 
naar derwaarts te zen den ja dan neen. 

G.A.M. : inv. no. 364, corrsp. 24-6-1843, no. 950B. 

16. MILITAIR HOOFDKWARTffiR AAN DE GOUVERNEUR-GENERAAL VAN NEDER

LANDS-INDlii, BETREFFENDE KLACHTEN OVER GELEVERD AARDEWERK.

BATAVIA, 1843, SEPTEMBER 20. 

In voldoening van art: 2 van het besluit van 16 October 1842 No. 10 
heb ik de eer Uwer ExceHentie hiernevens aan te bieden twee processen 
verbaal in duplo van bevinding van goederen ten behoeve van de rnilitaire 
administratie uit Nederland aangebragt met de schepen Sara Maria en 
Nehalenia gezagvoerders Reinhardt en Verster berigtende de Hoofdintendant 
der militaire administratie daarbij tevens, dat op de pakking dier goederen 
geene aanmerkingen zijn geval1en, bestaande aile blijken, dat zulks met 
zorg is geschied. 
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Desniettegenstaande is een aanzienlijk gedeelte van het porcelein en 
aardewerk met de Nehalenia aangebragt gebroken bevonden, hetgeen aileen 
aan de slechte fabriekatie kan worden toegeschreven; ten bewijze waarvan 
strekt, dat men van de reeds gebroken deelen, met de hand zonder eenige 
inspanning naar verkiezing grootere of kIeinere stukken kan afbreken. 

Het bedoelde aardewerk voor de behoefte te dezer hoofdplaats veel te 
aanzienlijk zijnde en daarvan dus ook verzendingen naar elders zullende 
moeten geschieden, zoo is het te verwachten, dat de schade nog aanmerkelijk 
zal toenemen. 

Het is dus geraden om in het vervolg goed gebakken aardewerk te zenden, 
al zijn de prijzen ook wat hooger. 

(Bemerking: mededeelen aan den Heer Regout). 

A.R.A.G.: Kolonien 1553, 16-2-1844, no. 19. 

17. PETRUS REGOUT AAN DE MINISTER VAN KOLONIEN, BETREFFENDE LEVERING 

VAN VERBETERD AARDEWERK. - MAASTRICHT, 1851, (MEDIO) SEPTEMBER. 

Geeft met verschuldigden eerbied te kennen Petrus Regout, fabriekant 
in glas en aardewerk te Maastricht dat hij in vroegere jaren, jaarlijks ver
eerd werd met eene besteIling op aardewerk ten dienste der Oostindische 
huishouding. 

Dat deze bestellingen sedert drie it. vier jaren hebben opgehouden aan
gezien er uit lndie kIagten waren ingekomen over de onsterkte en onvol
doende hoedanigheid der goederen. 

Adressant ontkent niet dat te dier (tijde) nog zijn aardewerk veel te 
wenschen overliet, echter door verscheidene jaren ondervinding en aIle 
mogelijke pogingen in het werk gesteld te hebben is hij er toe gekomen eene 
zoodanige kwaliteit van aardewerk te maken, die, wat sterkte zoowel als 
witheid betreft met de beste engelsche fabrieken, uitgezonderd eene zijnde 
die van Wedgewood, kan gelijk gesteld worden. 

De groote uitgestrektheid die zijne fabrieken in dat artikel verkregen 
hebben, en de zoo talrijke toenemende orders, die hij daarop ontvangt 
zoude Uwe Excel1entie genoegzaam tot waarborg kunnen strekken, doch 
hij wenscht Uwe Excellentie van dit zijn voorgeven te overtuigen alzoo 
hij de vrijheid neemt bij deze te voegen een bordje en eea schaaltje van 
zijn fabrikaat tot monster. 

En het is om deze redenen hij de vrijheid neemt Uwe Excellentie te ver
zoeken gezegde modellen door deskundigen te laten beoordeelen met ver
trouwen het Uwe Excellentie dan behagen zal, in het belang der inlandsche 
nijverheid, zoowel als in dat van het Gouvernement zelf in het vervolg 
de levering der behoefte voor de Oostiadische huishouding en hospitalen 
aan hem optedragen, te dien einde durft hij de vrijheid nemen Uwe Excel
len tie te verzoeken het hem vergund moge worden de stand modellen aan 
hem eenige dagen toe te vertrouwen, waarna hij alsdan het genoegen zal 
hebben onder terugzending derzelve van ieder een paar stuks aan het minis
terie ter beoordeeling in te zenden, zich overtuigd houdende men de deugde-
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lijkheid en de zorgvuldige afwerking van zijn fabrikaat als zeer voldoende 
voor ieder gebruik, waartoe het engelsche dienen kan zal bevonden worden. 

Arch. P.R.: inv. no. 22, p. 102. 

18. PETRUS REGOUT AAN DE MINISTERS VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN FINAN

CIEN, BETREFFENDE BESTRIJDING VAN RET PAUPERISME DOOR MIDDEL 

VAN INDUSTRIALISATIE. - MAA')TRICHT, 1850, MJiI 30. 

Art. 195 van onze Grondwet zegt het Armbestuur is een onderwerp 
van aanhoudende zorg der regeering en wordt door de wet geregeld en 
alzoo die regelende wet alsnog moet worden tot stand gebragt geloof ik 
het niet ongepast Uwe Excellentien eenige opmerkingen mede te deelen 
welke naar mijn oordeel op de regeling van het armenwezen gunstig kunnen 
werken. 

Zeker is het niet voldoende, dat men met naauwkeurigheid bepale door 
wien en op welke plaats den armen onderhoud zal worden verstrekt maar 
wil men werkelijk aan den geest onzer Grondwet zoowel als aan de behoeften 
van onze tijd voldoen dan is het van het hoogste belang door wijze maat
regelen zooveel mogelijk de vermeerdering der armoede tegen te gaan en 
indien daartoe eenig uitzigt bestaat de bestaande armoede op eene ver
standige wijze trachten te verminderen. 

Het is niet te ontveinzen, dat zoowel bij ons als in andere Europesche 
staten het pauperisme op een schrikbarende wijze aanwint; alle tot heden 
aangewende middelen om die aanwas tegen te gaan hebben nog weinige 
vruchten gedragen; en indien niet weldra maatregelen gevonden worden 
om dat kwaad te stuiten dan staat ons niet anders dan eenen armental 
voor de deur welke jaarlijks in gelijke mate als de vermeerdering der armoede 
zal aangroeijen, op de burgerklasse bijzonder drukken, de reeds zoo hooge 
lasten nog meer verhoogen en evenwel geene verbeeteringen van den 
toestand kan teweeg brengen. Wij bezitten wei is waar eene menigte inrig
tingen van liefdadigheid die op verschillende wijze de eerlijke armoede 
bijstaan en ondersteunen; een der schoonste trekken van het nationale 
karakter is gewis medelijden en mededeelzaamheid met den armen natuur
genoot, en deze schoone trek toont zich op de mceste afdoende wijze 
telkens wanneer bijzondere rampen ons treffen. Doch hoe uitgestrekt en 
veel omvattend in hunne werking onze liefdadige inrigtingen ook zijn 
mogen, hoe mild en ruim de algemeene menschlievendheid hare aalmoezen 
ronddeelt, nimmer kunnen dezclvc in alle behoeften voorzien, nimmer 
kunnen door dien weg aIle rampen geleenigd worden. 

Doch daarenboven, hoezeer wij alle liefdadigheid hoogachten, is het 
echter eene betreurenswaardige waarheid, dat de aalmoes wei oogenblikke
lijke armoede kan leenigen doch geenszins de oorzaak der armoede weg
nemen, ja wat meer is, de ondervinding heeft helaas geleerd, dat zeer dikwerf 
de aalmoes der armoede aankweekt en de zucht tot lediggang en werkeloos
heid vermeerderd. 

Het beste middel om de aanwas van het pauperismus tegen te gaan is 
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gewis aan de mindere klasse zooveel mogelijk arbeid te verschaffen, en 
hoezeer nu het gouvernement zich niet kan belasten met de beraming van 
aIle middelen tot bereiking van dat doel, kan hetzelve echter door gepaste 
maatregelen zeer veel toebrengen tot aanmoediging van bijzondere onder
nemingen om nieuwe bronnen tot verschaffing van arbeid daar te stellen. 

Zeer zeker is de uitbreiding der nijverheid het meest geschikt om aan 
meerdere handen werk te geven, en wanneer men nagaat hoevele indus
trieele takken de vervaardiging van voorwerpen van algemeen gebruik ten 
doel hebbende, nog bij ons ontbreken en evenwel naar aIle waarschijnlijkheid 
met goed gevolg zoude kunnen gedreven worden, terwijl zeer velen daarvan 
slechts een middelmatig kapitaal behoeven, zooals uit hiernevens gevoegde 
staat 1) kan blijken, dan ontwaart men weldra nog een rijk veld, dat ter 
bearbeiding voor ons ligt, en hetgene van onberekenbare gevolgen voor 
de verbetering der algemeene welvaart en tot weering van het pauperismus 
zijn kan. 

Voornamelijk zoude dit van groot nut zijn voor eene menigte kleine 
steden en plaatsen welke weinig of niet met den handel onzer zee en haven
steden in betrekking staan, en dus slechts zeer beperkte middelen van volks
bestaan in zich bevatten. 

Op welke wijze nu kan het gouvernement deze zoo gewenschte uitbreiding 
der nijverheid aanmoedigen en bevorderen zonder daardoor de geldelijke 
lasten van den Staat te bezwaren en zonder verkregen regten te kort te doen? 

Welligt kan dit vraagstuk op de volgende wijze eene voldoende oplossing 
erlangen. Bij elke nieuwe industrie is een niet onaanzienlijk kapitaal noodig 
voor de aanschaffing der noodige localen. De grond zoowel als de aanleg 
der localen kost bij vele nijverheidstakken meer, dan het kapitaal bedraagt 
dat voor derzelver uitvoering benoodigd is. Dit bezwaar grootelijks ver
ligten is de weg voor de daarstelling van nieuwe industrien banen en dit 
kan op de volgende wijze geschieden. 

Er bestaat schier geene stad of plaats in ons Rijk, waar men niet een of 
meerdere gebouwen, een of meerdere gedeeltens grond heeft, die hetzij 
den eigendom van den Staat, of der gemeente zijn, en waarvan de opbrengst 
meestal zoo gering is, dat zij dikwerf zelf de kosten van onderhoud niet 
dekken. 

Indien nu opzigtens zoodanige iandsgronden en gebouwen bij de wet 
bepaaid werd en de respeetieve plaatseiijke besturen door het gouvernement 
werden aangezoeht gelijksoortige maatregelen ook omtrent gemeente-grond 
en gebouwen te nemen, dat tel kens, wanneer iemand eene nieuwe tak van 
nijverheid zoude willen oprigten, welke gesehikt was om een zeker aantal 
personen arbeid te versehaffen, en hij door voldoende bewijzen aan het 
landelijk of stedeiijk bestuur had aangetoond, hij een genoegzame kennis 
der zaak en gegronde hoop op eene goeden uitsiag bezat aan hem alsdan 
gratis hetzij de noodige grond tot den opbouw der vereisehte ioealen, hetzij 
zoodanige gebouwen zelve indien zij bestaan, konden worden afgestaan, 

1) Zie no. 18a. 
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zoude hierdoor de eerste aanleg van nieuwe fabrieken zeer veel worden 
vergemakkelijkt en zeer zeker zoude men weldra in verschillende steden 
en plaatsen zoodanige nieuwe fabrieken zien ontstaan. 

Om zulks nu nog meer aan te moedigen zoude men kunnen bepalen, 
dat elke nieuw opgerigte industrie, die een zeker bepaald aantal werklieden 
als minimum bezigt, gedurende een vastgesteld getal jaren van patentregt 
en personele belasting op de gebouwen der fabriek vrijgesteld bleef. 

Zoodanige bepaling hoewel bij de eerste oogopslag eene bevoordeeling 
op het stuk van belastingen schijnende, heeft echter meer van nabij be
schouwd, niets, dat tegen de bestaande gebruiken en bepalingen inbruischt. 

Ter bevordering van den aanJeg van nieuwe huizen en gebouwen, toch 
wordt zoo bij opbouw van nieuwe als vergrooting van bestaande gebouwen 
voor een zeker aantal jaren vrijdom van grondbelasting verstrekt, en op 
diezelfde grond konde ter bevordering en aanmoediging der nijverheid 
ook zeer geschikt bij het invoeren van nieuwe takken voor eenige jaren 
vrijdom van patentregt en personeele belastingen op dezelve verleend worden. 

Deze twee maatregelen zouden gewis van eenen grooten invloed zijn op 
de uitbreiding der industrie in ons rijk, en om dezelve al die uitwerking te 
geven, welke men daarvan verwachten kan, zoude het welligt doeimatig 
zijn, eene comrnissie te benoemen uit twee of meer industrieelen, geadsis
teerd door eenen civielen ingenieur aan wier advies de aanvragen voor den 
aanJeg van nieuwe fabrieken op den voet en voorwaarden als hierboven 
bedoeld, zoude worden onderworpen en die jaarlijks eens of meermalen 
dezeive zouden gaan bezoeken, teneinde zich van den staat en vooruitgang 
derzeive te overtuigen en daarvan alsdan aan het gouvemement rapport 
uit te brengen. 

Deze comrnissie diende niet geretribueerd maar slechts honorifiek te 
zijn; al1een zoude men den ingenieur welligt zijnen reiskosten dienen te 
vergoeden. 

Ret laat zich niet betwijfelen of tot een zoodanig nuttig doel zouden wei 
twee of drie industrieelen in den lande gevonden worden, die zich kosteloos 
met die betrekking zouden willen belasten, althans inzender dezes biedt 
aan, indien immer dit plan tot verwezelijking mogt komen, het eerst als 
lid in zoodanige comrnissie voor een tijdvak van drie jaren en zulks geheel 
en al op zijne eigene kosten plaats te nemen. 

De ten uitvoer legging van dit plan bevat welligt zeer schoone vruchten 
voor de toekomst. Ret zoude zeer nuttig werken voor de invoering van 
nieuwe fabrieken en trafieken en alzoo voor meerdere handen arbeid en 
brood verschaffen, de algemeene welvaart krachtdadig helpen bevorderen 
en eene geduchte weering tegen de kanker van het pauperismus zijn. Ret 
zoude het beroep op de algemeene liefdadigheid veel minder noodzakelijk 
maken, en daardoor dikwijls sommen voor ten uitvoeriegging van plannen 
van algemeen nut beschikbaar laten, en dus meer productief maken dan 
thans, nu zij aan aalmoezen worden besteed, die zoo als boven reeds is 
gezegd weI oogenblikkelijk armoede Ieenigen, doch de oorzaken derzeive 
nimmer wegnemen. 
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Door het verschaffen van arbeid wordt het aantal onvergenoegden steeds 
rninder en de verspreiders van antimaatschappelijke leeringen zuHen gewis 
minder gehoor vinden bij eene nijvere bevolking die in eene "voidoende" 
arbeid een redeIijk bestaan vindt dan weI bij eene menigte die aan lediggang 
is overgelaten en die de middelen ontbreken om in het noodige Ievens
onderhoud te voorzien. 

Ook zal den aan arbeid en een geregeide levenswijze gewone arbeidsman 
ook uit een moreel oogpunt een oneindig nuttiger lid der maatschappij 
zijn dan de ledig loopende bedelaar, en in stede van dikwerf de schrik der 
societeit te vormen, zoude hij ais heetste steunsel van orde en gezag in de 
maatschappij plaats nemen. 

Eindelijk zoude de uitvoering van dit plan voor den staat zelve goede 
uitkomsten opleveren, want of schoon door het primitief gratis afstaan van 
eenige gronden en gebouwen en het verleenen van tijdelijke vrijstelling 
van eenige belastingen, het zich voordoet ais of van den staat eene opoffering 
gevraagd wordt, is het ontegenzeggelijk dat deze opoifering tien dubbel 
zoude vergoed worden door hetgene de schatkist binnen korte jaren onder 
verschillende vormen zoo middelijk als onmiddelijk uit de nieuw op te 
rigten fabrieken zoude genieten. 

ISa. STAAT DER FABRIEKEN EN TRAFIEKEN, WIER PRODUCTEN VAN ALGEMEEN 

GEBRUIK ZIJN EN WELKE MET GOED GEVOLG ZOUDE KUNNEN ONDER

NOMEN EN GEDREVEN WORDEN. 

1. Azijn, gebotteld in fiesschen, voor exportatie en scheepsbehoeften. 
2. Beenzwart. 
3. Blaauwsel of smalt. 
4. Blikwerk, wit en geschilderd, alsmede koper- en tinwerk en loodgieterij. 
5. Boeken. 
6. Borax. 
7. Goud en zilver. 
S. Borstels (in zwijnshaar). 
9. Houtwerk. 

10. Handschoenen. 
11. Leerwerk, gelakt en gekleurd, reiskoffers, alsmede zadelmakerswerk 

voor het leger en voor den handel. 
12. Laarzen- en schoenmakerijen. 
13. IJzer-spijker-en gereedschappen van allerhanden aard. 
14. Naalden en spelden. 
15. Mathematische, physische en chirurgicale instrumenten, alsmede muzijk 

instrumenten. 
16. Kaarsen, bougies, nachtpitten en was werken. 
17. Speeikaarten, ouwels en kantoor behoeften. 
IS. Katoen en wollen werken. 
19. Kleederen en linnen werken. 
20. Kramerijen. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XXVIII 17 
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21. Kurk en kurken schoenzolen. 
22. Lompen sortering. 
23. Manufacturen en lijnwaden en stoff en. 
24. Matten. 
25. Meubelen (in aIle soorten met uitgekookt hout). 
26. Parapluies. 
27. Pelterijen. 
28. Prenten en platen. 
29. Parfumerie waren en reuken. 
30. Spiegel en schilderij ramen. 
31. Staalwerk. 
32. Steenhouwerijen. 
33. Tapijten. 
34. Mandewerken. 
35. Vaat en kuiperwerk. 
36. Uurwerken. 
37. Zeep. 

Arch. P.R. : inv. no. 21, p. 118-123. 



IV 

BIJDRAGEN TOT DE PHARMACEUTISCHE PRIJSGESCHIEDENIS 

II 

MEDEGEDEELD DOOR 

DR. D. A. WITTOP KONING 

EEN VIERTAL INVENTARISSEN VAN HET PHARMACEUTISCH 
BEDRIJF VAN A. D'AILLY UIT DE JAREN 1799-1802 

In mijn tweede bijdrage tot de pharmaceutische prijsgeschiedenis 1) 
behandelde ik het debiteurenboek van Anthoni d'Ailly uit de jaren 1819-20; 
thans moge als derde bijdrage een viertal inventarislijsten van dezelfde 
zaak behandeld worden, die nog 20 jaar ouder zijn dan het debiteurenboek. 
Deze inventarislijsten geven de toestand weer op 5 januari 1799, 10 augustus 
1799,1 februari 1800 en 1 februari 1802. Anthonid'Aillywasbij onderhandse 
acte van 12 december 1793 opgenomen in de zaak van Theodorus Petrus 
Schonck. Deze laatste wenste de zaak niet langer aan te houden dan tot 
1 januari 1799. Als taxateur wordt aangesteld H. F . Thijssen, koopman in 
drogerijen en chemicalien op de Cloveniersburgwal bij de Nieuwmarkt. 
Uit een notariele acte, verleden voor notaris Bondt 2), blijkt dat Frederik 
van Ketwich, de schoonvader van d'AiIly, gekocht heeft "den opstal van 
desselfs (Th. P. Schonck) wooning en scheikundige werkplaats en aile de 
verdere getimmertens etc. daarbij behoorende, staande en geleegen binnen 
deeze stad aan de Schans bij de Zaagmoolenspoort op stadsgrond" en dat 
Anthony d'AiIly overgenomen had "de affaires en stookerij door hem 
geexerceerd mitsgaders de chemicalien, medicamenten, ingredienten en 
instrumenten, daarbij behoorende". Deze acte, gedateerd 15 augustus 
1799, houdt verder een contract in tussen d'Ailly en zijn schoonvader, 
waarvan de volgende passage voor ons nog van belang is: "En dat daaren
boven de comparant ten andere zijde jaarlijks en weI binnen twee maanden 
na het afioopen van ieder jaar en dus in de maanden January of February 
van het volgend jaar behoorlijke staat en balance van deszelfs affaires en 
stookerije op ultimo December van ieder afgeloopenjaar aan den comparant 
ter Eenre zal moeten overleeveren welke dezelve in voegen voormeld met 
de Boeken zal mogen confronteeren of doen confronteeren en verifieeren . .. " 

De bewaard gebleven inventarislijsten zijn een uitvloeisel van deze acte; 
de eerste Iijst is dus de inventaris bij de overdracht per 1 januari 1799, de 

1) D. A. Wittop Koning, Bijdragen tot de pharmaceutische prijsgeschiedenis 2: 
het Debiteurenboek van Anthony d'Ailly 1819-1820, Beon. Hist. Jaarb. dl. 27 
(1958), p. 11 vlg. 

2) Not. Arch. A'dam 18712. 
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tweede ter gelegenheid van het contract met zijn schoonvader, de derde 
en vierde jaarlijkse inventarissen, waarbij die van 1801 ontbreekt. 

Ook het ophouden van de reeks is volkomen verklaarbaar, immers 
reeds op 7 november 1804 overleed zijn vrouw, Johanna van Ketwich. 

De lijsten behandelen het door d' Ailly gekochte gedeelte, te weten de 
inventaris (1799 en 1802) en de goederenvoorraad. Zij verschillen dus van 
het grootboek in dier voege, dat het laatste slechts de verkochte goederen 
geeft, waamaast allerlei andere geneesmiddelen in voorraad geweest kunnen 
zijn. Deze komen in de inventarislijsten nu voor den dag, benevens een 
aantal stoifen, die hij slechts voor de bereiding van zijn preparaten gebruikte 
en die niet voor de verkoop bedoeld waren. 

Tevens krijgen wij thans een volledig beeld van de inrichting van het 
bedrijf. De inventaris van 1799 geeft geen prijzen, die van 1802 weI. De 
eerste is echter iets uitvoeriger in de omschrijving. Als bijlage 1 is de com
binatie van heiden weergegeven. 

In 1802 was de waarde van de inventaris f 1784,35. 
De lijst van geneesmiddelen werd wederom alfabetisch gerangschikt, 

terwijl in de kolommen de hoeveelheden en prijzen voor de verschillende 
jaren vermeld zijn. Deze lijst voIgt als bijlage 2. Zij is niet zonder meer 
vergelijkbaar met de volgens hetzelfde systeem vervaardigde lijst van 1819/20. 
De oorzaak hiervan schullt in een verandering van de nomenclatuur bij de 
invoering van onze eerste landspharmacopee, de Pharmacopoea Batava 
van 1805. De namen van de geneesmiddelen in de lijst van 1819/20 zijn 
dus volgens deze, op Franse leest geschoeide, pharmacopee, die van 1799/ 
1802 nog volgens de Amsterdamse pharmacopee van 1792. 

Om vergelijking mogelijk te maken, is een lijst van synoniemen als 
bijlage 3 toegevoegd. 

Opvallend is het voorkomen, reeds in 1799, van de term "Carbonas 
potassae"; het bewijst dat de nieuwe Franse nomenclatuur hier toen reeds 
geen onbekende was. 

Het pond is verdeeld in 16 ons, is dus het handelsgewicht. Daamaast 
komt echter het medicinale gewicht voor, onderverdeeld in drachmen 
bij Castoreum, de bevergijl en Elaterium. Spiritus wordt in mengelen en 
ankers opgegeven, Canadabalsem in bottels, terpentijn van Cyprus in 
potten van 20 pond, houtskool in tonnen. 

De totale bedragen van inventaris en voorraad zijn voor de verschillende 
jaren als voigt: 

inventaris voorraad totaal 
1 jan. 1799 1886.45 6064.66 7951.11 

10 aug. 1799 5938.50 
1 febr. 1800 1784.35 5794.25 7578.60 
1 febr. 1802 5896.30 

Aan het einde van de lijst trekt d'Ailly 20% af, zodat de waarde 20% 
boven de bovenstaande totalen ligt. Voor de berekening zal hij waarschijnlijk 
zijn inkoopprijzen gebruikt hebben. 
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Wanneer wij de geneesmiddelen rubriceren en hetzelfde doen voor 
1819/20 dan krijgen wij de volgende opstelling: 

1799/1802 1819/20 

chemisch 

organisch 26 32 + 2 
anorganisch 106 95 + 8 

132 127 + 10 

galenica 

extracten 42 48 + 3 
arom. wateren 12 9+2 
arom. spiritus 22 26 + 4 
tincturen 28 19 + 2 
wijnen 2 4 + 1 
azijnen 2 

106 106 + 14 

composita 

balsems 4 3+2 
pleisters 24 15 
zalven 13 7+3 
zeepen 4 3 
geleien 2 1 
conserven 4 2+3 
stroopen 3 1 + 1 
poeders 1 1 + 1 
koekjes 4 5 
zure honing 1 
honing 

59 39 + 11 

simplicia 

mineraal 17 2 + 1 
plantaardig + olie 132 66 + 14 
dierlijk 26 9+2 

175 77 + 17 
diversen 

verband 

473 349 + 53 
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Bij vergelijking van deze cijfers valt op, dat het aantal chemische genees
middelen vrijwel constant gebleven is, evenals het aantal galenische prepa
raten. Het aantal composita, vooral de pleisters en zalven, neemt af. Het 
grote verschil zit echter in de grondstoffen, waarvan het aantal in 1799/1802 
veel groter is dan in 1819/20. Wij hebben reeds gewezen op de oorzaak 
hiervan, die gezocht moet worden in het verschil tussen de inventaris en 
het grootboek. De inventaris bevat immers tevens alle grondstoffen, waaruit 
d'Ailly galenica en composita vervaardigde. Hiermede wordt de opmerking 
in mijn vorige bijdrage bevestigd, dat d'Ailly haast geen zuivere groothandel 
had, maar als fabrikant beschouwd moet worden. 

De grote composita als de theriak, het opiatum ad dentis en het electua
rium diascordium fracastori blijken zowel in 1799 als in 1820 niet door de 
apothekers zelf bereid te zijn, maar van d'Ailly betrokken te worden. De 
enige verbandstof die in beide lijsten voorkomt is het Haarlemmer pluksel. 

Wanneer wij nu wederom een vergelijking met de marktprijzen willen 
maken dan moeten wij helaas vaststellen, dat slechts de lijsten van de 
prijzen van de koopmansgoederen van het jaar 1801 beschikbaar zijn en 
de door Posthumus gebruikte lijsten van 1799 en 1800 onvindbaar zijn. 
In de lijsten van 1801 komen de volgende artikelen voor die ook in 
de inventarissen van d'AilIy genoemd worden: Alumen, Amygdalae duIcis, 
Borax, Camphora, Cerusa, Fruct Tamarindorum, Gummi Aloes, Gummi 
Lacca, Gummi Myrrhae, Gummi Tragacanth, Lithargyrum, Nitrum purum, 
Oleum laurinum. Oleum terebinthinae. Opium, Radix Ipecacuanhae, 
Radix Jalappae, Radix SarsapariIlae, Sal Ammoniac, Scammonium, There
bintina veneta, en Zwavel. Hiervan zijn niet bruikbaar omdat in de lijsten 
van d' Ailly geen prijs voor 1801 voorkomt en de marktprijzen van 1799, 
1800 en 1802 onvindbaar zijn: Alumen, Amygdalae duIcis, Fructus Tama
rindorum, Gummi Aloes, Radix Ipecacuanhae en Zwavel; terwijl de prijzen 
van de volgende stoff en om mij onbekende redenen volkomen onvergelijk
baar blijken te zijn: Borax, Camphora, Gummi Lacca, Gummi Myrrhae, 
Gummi Tragacanthae, Radix Jalappae, Radix Sarsaparillae en Sal Am
moniac. 

De overige zijn in het volgende staatje weergegeven: 

Artikel 
Cerusa 
Lithargyrum 
Nitrum purum 
Oleum laurinum 
Oleum terebinthinae 
Opium 
Scammonium 
Therebint veneta 

marktprijs 1801 

0,11 it 0,13 p. 
0,165 p. 
1,- p. 
0,87 p. 
0,27 p. 
8,50-9,- p. 

10,- p . 
0,50 p. 

inventarissen d'Ailly 
0,25 p. 
0,20 p. 
1,10 p . 
1,30 p. 
0,30 p. 

12,- p. 
12,- p. 
0,60 p. 

Aangezien d'Ailly direct op de markt gekocht heeft zal de afstand tussen 
zijn inventarisprijs en de marktprijs gering moeten zijn. 

D.A. W.K. 
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BIILAGE 1 

INSTRUMENTEN 1802 

In de winkelkamer Binnenshuis 
Een grote winkelkast . . 
een dito klyner in de muur . 
13 stuks grote spiritualie vlessen 
12 stuks vlessen voor zouten met palmhouten stoppen 
14 dO dO met glaase stoppen 

a f 2.- -

a f 1.10 -

f 140.-
30.-
26.-
30.-
15.40 

2 dO dO defect. 
17 dO dO klyner . 
22 dO dO nog klyner 
22 dO divers . . . 
7 groote eiken houten kisjes 
9 klyner dO dO . . . . . . . 

een grote serpentyn steene mortier (en 11 dO divers) 
een winkel Tafel en Standaert . 
drie stel Schaalen en Balancen. . . . 

f 
a f 0.70 -
a f 0.50 -
a f 0.35 -
a f 1.50 -
a f 1.- -

winkel Trappe, diverse vlessen glaze instumenten en hevels 

In de winkelkamer agter t Laboratorium 
24 stuks winkelkasjes . . 
29 stuks witte stopvlessen 1 ste zoort 
18 dO dO 2e zoort 
9 dO dO 3e zoort 
8 dO dO 4e zoort 
9 dO wijdmonds stopvlessen 

12 dO delfsche winkelpotten . 
16 blikke geschilderde Bosse 
Een hygrometer, kwast, rolstok en houten spadels 
groote witte mortier met deksel, voet en twee stampers 
diverse glaze Trechters en acht Japansche schotels . 
een marmere Tafel en voet. . . . 

a 25 st f 
a f 2.- -
a f 0.80 -
a f 0.50 -
a f 0.40 -
a f 0.40 -
a f 0.75 -
a f 1.- -

twee kopere Bankvijzels nto 40 Ib a 12 st en een amandelmolen -
twee groote kopere distileerketels, met twee Tinne en een kopere 

1.50 
11.90 
11.-
7.70 

10.50 
9.-

21.-
16.-
6.-

13.-

30.-
58.-
14.40 
4.50 
3.20 
3.60 
9.-

16.-
5.50 

20.-
16.-
6.-

28.-

helm, hout koelvat met twee Tinne sIangen en kranen . 
Een ysere pars met koopere bos, met ysere en Route bakken. 
Een groote ysere vysel, deksel Blok en Stamper 
twee kopere fomuysen en dO kap . . . . . . . . . . 
Een groote kopere distileerketel, een klyne dO met kopere en Tinne 

- 260.-
70.-
12.-
25.-

Relmen . 
twee groote kopere en vijf klynere Bekkens . 
Een groote kopere ketel en Treeven . . . . . . 
twee Tinne Bekkens, een yser dO ysere potten, dekzels en convoiren -
drie kopere ringen 
twee grote Tinne Infundeerkannen, maten en trechter . 
Eenig koper gewicht, schuirnspaanen en spadels 
drie vormen tot Lapis Infemalis . . . . 
een Bak met Glase pypen, divers en Route spadels 
een (rouaansche) aarde moffel en ysere voet 
een groote en een klyne ysere BaIans met Route schalen 
240 lb yser Gewicht . 
diverse ysere ringen om g1aasen af te branden, twee doofpotten, 

tang, asschop en twee smeltlepels . 
diverse (quadraten) ramen en colleerlappen. . . . . . . 
Een toonbank met laden en kasjes en aile losse planken rondom 

de muuren . 

46.-
44.-
50.-
27.-
3.-
8.-
7.-

22.-
3.50 

12.-
25.-
9.-

8.50 
10.-

40.-
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In de hut 
15 stuks vitriooIoIyvlessen 
twee witte stopvlessen .. . 
een groene vIes met eenige mandjes 

In de Tuyn teegen de muur 

f 18.-
3.-
2.25 

15 diverse grote vlessen 15.-
Op de zolder 

83 stuks kleine retorten . a f 0.60 - 48.80 
28 dO dO kolven a 12 st, twee (Hessische) steene retorten 

a f 1.50 - 20.40 
12 dO retorten Iste zoort, een dO (gehamaste) beleemde 38.-

5 dO dO in de halsen beschadigt 1.50 
twee blikke sublimeer Bossen . 4.-
ses diverse groote vlessen . 4.-
Een glasen Evaporeer schaal en drie glase helmen . . 2.50 
86 stuks groene olyglase van Drie ponden tot een 008 20.75 
194 stuks witte stopvlessen van twee tot 1/8 pond . 33.80 
3 wijdmonsds vlessen . . . . . . . . 1.80 
38 glasen Thebossen a 1 pond, 13 dO dO klyne . 7.65 
vier extra grote zuykerglasen 1.60 
78 stuks diverse dO 13.50 
656 stuks dO dO 70.60 
20 stuks diverse seven 12.-
drie grote stene Helmen . 12.-
44 stuks groen olyglas van 8, 10 en 12 pond 26.40 
74 stuks witte klynen wydmonds vlesjes . a f 0.15 - 11.10 
twee plempen en drie glase klokken . 8.-
twee Boerhaviaansche stoofjes en toebehoren 5.-
Een fles met fluxus niger 3.-
Eenige kannen, kruyken en percelyne pypen 7.-
21 diverse smeltkroese en 80 pottjes a 1 008 1.50 
5 (rood) aarde kommen, een keulsche pot, 41 keldervlassen, 5 voor 

elixer Houghton vlesjes . . . . . . . . . . .. 8.35 
5 witte Delftsche potten a 4 pond, 16 a 3 p, 31 a 2 p, 21 a! p, 29 a t p - 12.40 
1 Luchtbak . . . . . . . . . . . . . . 3.-
16 ampletjes, 5 groote keulsche potten a 30 st, 5 grote Keulsche 

kruyken en eenige Keulsche provisiepotten 18.10 
diverse vlessen en vier brandemmers 5.-
Eenige kuipen en Tobben . 21.-
Een kist met gebrande hartshoire08, eenige brOkke bitumen, 

succini enz. . . 10.50 
Acht ellen Touwgaas . 8.-

N.B. dit onderstaand is extra catalogus 
16 stopvlesjes waer in eenige goederen 2.40 
4 groene olyglasen 1.-
twee Blikke Bosse 4.-
een witte stopvles . 0.50 
een plaister kisje . 0.60 
signaturen . 2.50 
3 olyglasen en vier stopvlessen . 3.40 
16 stopvlessen . 2.40 
twee Keulsche potten . . 5.-
een houte kist en deksel (voor Sem Cardamom) 2.50 
diverse op de Turfzolder . 5.-
Hipocras voet etc. etc. . 2.-
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twee houte tavels . 
pak papieren zakken en eenig yserwerk 
25 groote groene vlessen in het hok aan de muur aile gevuld 
3 houte voirlaag stoeltjes 
7 groote groene olyglasen 
3 groote stopvlessen . 
9 Spa water kannen . 
Een kruywagen en een Burrie 
verscheyde Tuyngereedschappen. 
een urne in de kamer 
Een zeyitje in het portaal 
een yser bekken . 
twee kaghels . . . . . .. . . 
een ysere Pot en dito groote helm voor sp c cervi 
een barometer . 

BIJLAGE 2 

Geneesmiddel 1 januari 1799 
I 

10 augustus 1799 1800 

Acet (Vini) dest. . . . . 20p 0,50p 67p 80 0,50p 64p 0,50p 
Acetum max. conc. . 2p 60 1,200 2p 1,200 Ip 120 1,200 
Acet. Lythargyrii ... 15p 80 0,50p 15p 0,50p lip 0,50p 
Acid. phosphoric . .. 80 0,500 80 0,500 

pur .......... 
Acid. sachari .... .. 50 50 0,300 60 0,500 
Acid. salis ........ . 16p 1,20p 8p 1,50p 19p 80 1,50p 
Acid. succinic. pur .. 40 3,-0 40 3,-0 9,50 3,-0 
Acid vitrioli glaciale 
Aether vini (naphtha 

vitriolata, Aether 
vitriolatus ....... 80 1,-0 Ip 40 16,-p Ip 16,-p 

Aethiops Antimonia-
lis .... .. . ....... 80 2,-p 80 2,-p 80 2,-p 

Aethiops mineralis .. Ip 140 2,-p Ip 140 2,-p Ip 50 2,-p 
Alcali rninerale . . . . . 2p120 2,-p 2p 80 2,-p 
Alcali miner. causti-

cum .. . . ......... 40 40 0,200 40 0,300 
Alcali volat (amm) 

(carb. ammon) ... I p 120 8,-p Ip 80 8,-p 2p 1O,-p 
Alcohol . ..... ..... 8p 80 9p 1,20p 
Alcohol alcal .. . ... 3p 80 3,-p 5p 40 3,- p 
Alumen ... . . .... .. 2p 0,275p 2p 0,275p 
Alumen crud. . ..... 35p 0,30p 35p 37p 0,25p 
Alumen ustum ..... 2p 40 0,60p 2p 0,60p 2p 0,60p 
Amygd dulcis . . . ... 155p O,40p lOOp O,40p 
Antihecticum poterii 3p 80 6,-p 3p 80 6,-p 3p 80 6,- p 
Antimon crud. . ... . 20p 0,30p lOp 0,30p lOp 0,38p 
Antimon diaphor ab-

lut .. ... ........ . lOp 40 4,-p 7p 4,-p 3p 120 4,-p 
Antimon diaphor no-

nablut ..... . . . .. 2p 40 3,-p 3p 3,-p 2p 80 3,-p 
Antimon ppt ....... 20 

f 6.-
13.-
7.-
1.80 
7.-
1.80 
0.90 
5.-

12.-
6.-
5.-
2.-

21.-
18.-
21.-

f 1784.35 

1802 

134p 0,50p 
3p 40 1,200 

lOp 80 0,40p 
2p 120 12,-p 

80 3,-0 
50 0,500 

2p 2,-p 

22p 1,-p 

I P 120 1,-0 

60 2,-p 
2p 3,-p 

Ip 20 8,-p 

160 3,-p 

23p 0,20p 
lOp l,-p 

3p 40 6,- p 
lp 0,30p 

7p 80 5,- p 

3p 4 0 3,50p 
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Geneesmiddel I januari 1799 10 augustus 1799 I 1800 
I 

1802 

Aq Antiparalyt . . ... 3p 1,40p 2p 1,40p Ip 120 1,60p 5p 120 1,60p 
Aq Cinnamomi .... 31 p 100 1,20p 22p 1,20p 5p 40 1,20p 7p 1,20p 
Aq C Citri ..... .. . lOp 100 0,20p lOp 100 0,20p IIp 0,20p 3p 0,15p 
Aq flor Naphae . . .. - - - - 9p 120 1,20p - -
Aq Foeniculi ..... . 22p 0,20p 14p 0,20p 6p 0,20p Up 40 0,15p 
Aq Hysteric .. . . . . . Ip 120 1,60p Ip 120 1,60p Ip 120 1,60p Ip 120 1,60p 
Aq menthae crisp .. 15p 80 0,20p 6p 0,20p - - - -
Aq menth. piper .. .. IIp 140 0,20p - - - - 15p 40 0,15p 
Aq rosarum .. ..... 16p 0,20p 6p 0,20p - - 17p 80 0,15p 
Aq rutae . .. . .. .. . . IIp 20 0,20p 5p 0,20p 13p 0,20p 12p 80 0,15p 
Aq vitae mathioli ... 4p So 2,2Sp 4p So 2,25p 2p 60 2,2Sp 7p 80 2,2Sp 
Aq vulneraria .. .. .. 16p 70 1,20p 12p 1,20p lOp 1,20p 13p 40 1,20p 
Arsenic alb. ....... 80 0,30p 80 0,30p 

~ O,35p -Arsenic. rubr . .. . .. . 60 0,0370 60 0,0370 - -

Aroph; Paracelsi ... 130 12,-p 2p 40 12,-p 3p 40 12,-p 2pl0o 12,-p 
Balsamum Arcaei .. 120 1,60p 120 1,60p 120 1,60p 2p 1,60p 
Bals. Canadens • • 0. 31 bot!) 2,SOb 31 bot 1) 2,50b 31 bot 1) 2,50b 31 bot 1) 2,SOb 
Bals. Copaivae . . ... 80 - 80 8,-p 80 8,-p - -
Bals. Cop. coct. . ... 80 6,-p 80 6,-p 80 6,-p 100 0,300 
Bals. embryon ... .. 14p 50 2,25p 14p 2,25p 11 p 120 2,2Sp 9p 80 2,2Sp 
Bals. Opodeldoch .. 60 - - - - - - -
Bals. peruviani . . . .. 80 8,-p 80 8,-p 30 0,500 40 8,-p 
Bals. sulphuris ... .. . 12p 1,-p lOp 1,-p ISp I,-p 25p I,-p 
Bals. vioravent . .. . . Ip - - - - - - -
Barnsteenvernis ... . . - - - - - - 9p 1, lOp 
Bismuthum (Marca-

situm) .. .. . .... . 4p 80 2,2Sp 4p 80 2,25p 4p 20 2,2Sp 2p 120 2,2Sp 
Bolus Armen .. .. . . . 3p 0,125p 3p 0,125p 3p 0,12Sp 3p 0,133p 
Borax (venet) .... .. - - - - 120 1,25p Ip 1,-p 
Bruynsteen ... . .... . - - - - 120 0,40p - -
Butyrum Antimon ... 6p 70 6,-p 6p 6,-p 6p 6,-p 4p 80 6,-p 
Butyrum cacao . ... . 130 1,-0 60 1,-0 3p 140 16,-p 8p 110 16,-p 
Calx Bismuthi .. .. . 3p 130 4,-p 3p 130 4,-p 3p 100 8,-p 3p 80 8,-p 
Calx salita ... . ... . . - - - - Ip 0,100 - -
Calx sulphurat anti-

moniata ..... . ... Ip - Ip 2,-p Ip 2,-p Ip 2,-p 
Calx. Zinci praec. 

(vgl. Flores Zinci) IIp 100 4,SOp 6p 120 4,SOp 2p 120 4,SOp lOp 40 4,SOp 
Camphora . .... . ... Ip 140 14,-p Ip 140 14,-p Ip 140 14,-p - -
Cantharides 20 - - - - - - -
Capita Sarsaparil ... 4p 0,7Sp 4p 0,75p 4p 0,7Sp 4p 80 0,7Sp 
Carb. pottassae (Al-

cali vegetab. cryst) S,So - 20 0,800 11 ,50 20,-p 2p 80 8,-p 
Castoreum 3 dr - 3 dr I,SO dr 3 dr 12,-0 - -
Cera fiava ... . .. . . . 16p 80 0,90p 16p 80 0,90p ISp 80 O,90p 9p 1,-p 
Cerevisia antiscorbut 4p 2,25p Ip 80 2,2Sp Ip 140 2,25p 6p 80 2,2Sp 
Cerussa .. ........ . 3p 0,25p 3p 0,2Sp 3p 0,25p 2p 80 0,2Sp 
Cineris c1avellati ... - - - - - - 20p 0,2Sp 
Cinnab. antimon .. . . 180 4,-p 160 4,-p 160 4,-p - -
Cinnab. factitia .... 2p 110 4,SOp Ip 40 4,SOp Ip 10 4,50p 4p 60 4,- P 
Cinnab. nativ. ... .. 140 4,SOp 140 4,SOp 130 4,SOp - -

1) bottels. 
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Geneesmiddel 1 januari 1799 10 augustus 1799 I 1800 1802 

Conserv. flor. anthos 3p 1,66p 3p 1,66p 3p 1,66p 2p 4,-p 
Corallium rubr. . ... Ip 60 J,60p Jp 60 1,60p 2p 40 1,60p 2p O,60p 
Corallium album ... 3p 60 2,SOp 3p 60 2,SOp 3p 60 2,SOp 3p 120 4,-p 
Cornu cervi (half ge-

brand) . . .... .... 3Sp O,ISp 
idem (crudum) . ... . 460p O,OSp 460p O,OSp 460p O,OSp 2S0p O,OSp 
idem (Philosoph, 3p 120 1,20p Ip 40 1,20p 3p 80 1,20p IIp 80 1,40p 

spag) . , .. .. ... .. 
idem (ust) ...... . .. 142p O,ISp 142p O,ISp 142p 0,15p 40p 80 O,40p 
Cortex aurant . . . . .. Ip 0,2Sp Ip 0,50p 40 0,400 
Cortex cascarill. . . .. 66p 80 O,ISp 6Sp 0,15p 6Sp 0,15p 41p 0,3Sp 
Cortex geoffreae suri-

namens ..... . .. . 5p 2,SOp 5p 2,SOp 
Cort. granatorum .. 20 0,600 
Cort. Peruvian rega-

lis ........ .. .. .. 2p 40 1,80p 2p 40 1,80p 2p 40 1,80p 2p 40 4,-p 
~ort, Peruv-flav . ... ~ 83p 2,-p 120 4,-p 

. Idem rubr. med .... . 25Sp 2,-p 240p 2,-p 40 3,-p 
idem opt-rubr. .. ... 
Cort.Peruv-flav. pulv. 18p 2,SOp 16p 3,SOp Ip 6,-p 
Cort. Peruv. nov .. . . 113p 0,30p 40p 0,30p 46p 0,30p 8p 1,-p 
Cort. Peruv. rubr. 

pulv . .. .. . . .. .. .. 34p 2,SOp lOp 2,50p 83p 2,SOp 7p S,-p 
20p 3,SOp 

Cort. Simaruba ., . . 9p 1,20p 9p 1,20p 9p 1,20p Ip 20 4,SOp 
Cort. Winteran ..... Ip 0,80p Ip 1,20p Jp 40 1,20p Ip 80 3,-p 
Creta alba ....... .. 20p O,OSp 
Cremor Tart Solub. Ip 120 1,60p Ip 1,60p 3p 80 1,60p Ip 60 1,60p 
Crocus Martis aperi-

ens .. . . .. . . , ... IIp 30 J,20p 3p 40 1,20p 2p 120 1,60p 3pl40 1,60p 
idem adstringens ... . 1 p 180 I p 1,20p Ip 80 1,20p 140 0,100 
idem metallorum .. . 5p 80 2,40p Sp 80 2,40p Sp 80 2,40p 4p 2,40p 
Crystall Tart. . ... .. 9p 0,6Sp 38p 0,6Sp 
Cuprum Ammonia-

cum .... .. . . ..... Ip 20 1,200 Ip 20 1,200 Ip 20 1,200 120 1,200 
Eau de luce ....... . Ip 1,40p Ip 1,40p 
Ecorce de garou .... 20 2,80p 
Elaterium . .. . ... .. Idr 1 dr 0,40dr 30 1,-0 30 1,-0 
Elect. diascord Fra-

castor ...... . .... 7p 2,-p 5p 80 2,-p 
Elix. guajac vol. .... 40 4,SOp 
Elix. propriet Para-

eels .... .... .. .. . 2p 140 3,20p 2p 80 3,20p 2p 40 3,20p 2pJ20 3,-p 
Elix Viseeralis Hof-

mani .... .. .... .. Ip 80 I,SOp 2p 80 2,-p 3p 2,2Sp 
Elix. Vitroli Myn-

sicht .. . ... .. .. .. Sp 30 2,2Sp 8p 2,25p 8p 40 2,2Sp 4p 80 2,25p 
Elixer Vitro dulc ..... 140 1,200 140 1,200 140 1,200 70 1,200 
Emplastr. d'ammon. 

C. mercurio ...... 80 3,20p 80 3,20p 80 1,700 80 2,-p 
Empl. Betonic. . .. . . 110 1,80p J I 0 1,80p lIo 1,80p 80 2,- p 
Empl. cicutae .... . . 4p 80 I,80p 4p 80 1,80p 4p 80 I,80p 3p 2,-p 
Empl. Coeruleum .. 4p I,60p 
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Geneesmiddel 

Empl. cumino .. . .. . 
Empl. defensiv Rub. 
Empl. diabol. Blon-

delli ......... . .. . 
Empl. Diachyl cum 

gunrurrll ...... . .. . 
Empl. diapalmae .. . 
Empl. diapomphol .. 
Empl. Foetidum ... 
Empl. Galbani roc .. 
Empl. de labdano .. 
Empl. Lapid. Cala-

minar " " " " " . 
Empl. Melliloti ... .. 
Empl. Oxycrocium .. 
Empl. piceum ..... . 
Empl. de Ranis C. 

mercurio .... .. . . 
idem 4 duplo ..... . 
Empl. resolv. Smu-

ckeri ........ ... . 
Empl. Rustingii ... . 
Empl. sapone . . . . . . 
Empl. de spermat ra-

nari Brander .... . 
Empl. Vesicator ... . 
Essent. Carminativ . . 
Extr. Aconitum .... . 
Extr. Aloes Gummos 
Extr. Cort Angustu-

rae ............. . 
Extr. Arnicae ..... . 
Extr. Bardanae .... . 
Extr. Belladonnae .. 
Extr. Campechan .. . 
Extr. Cascarillae .. . 
Extr. Catholicum .. . 
Extr. Centaurii minor 
Extr. Chamomillae . 
Extr. Chelidonii ... . 
Extr. Cicutae virosa 
Extr. Clematis eree . . 
Extr. Colocynthid .. . 
Extr. Cort. Pernv. 

flay .... ... .. .. . . 
idem gummos ... . 
idem rnbri ........ . 
Extr. Daturae . . ... . 
Extr. Dulcamar ... . . 
Extr. Flamm. lovis . . 
Extr. Gentianae . .. . 
Extr. Graminis . ... . 
Extr. Guajaci ..... . 

1 januari 1799 

2p 
Ip 80 

5p 40 
4p 120 

Ip 140 
2p 
6p 40 

2p 
2p 
3p 100 
Ip 40 

2p 60 
lOp 50 

lIo 
Ip 100 
2p 40 

6p 
80 

Ip 
Ip 120 

80 

1,40p 
1,40p 

1,40p 
O,80p 

2,-p 
1,80p 
1,40p 

l,40p 
1,40p 
1,80p 
1,40p 

2,40p 
3,-p 

1,80p 
l ,80p 
1,80p 

1,40p 
8,-p 
2,-p 
0,500 

140 lO,-p 
80 -

2p 40 0,500 

Ip 40 6,-p 
60 6,-p 

100 3,-p 
60 4,-p 

3p 4,-p 

100 1,200 

5p 20 14,-p 

4p 

3p 
20 

30 
80 

lOp 120 
lIo 

16,-p 

4,-p 
0,500 
3,-p 
3,-p 
6,-p 

10 augustus 1799 

2p 
Ip So 

2p 
12p 

Ip 140 
2p 
2p 

2p 
2p 
3p 100 

So 

2p 60 
lOp 40 

lIo 
Ip 100 
2p 40 

6p 
80 

Ip 
1 p 120 
Ip 40 

1,40p 
1,40p 

l,40p 
O,80p 

2,-p 
I,SOp 
1,40p 

1,40p 
1,40p 
I,SOp 
1,40p 

2,40p 
3,-p 

1,80p 
l,80p 
1,80p 

1,40p 
S,-p 
2,-p 
0,500 
2,-p 

140 lO,-p 
80 0,500 

2p 40 

3p 

Ip 
6 0 

2p 80 

80 

Sp 

5p So 
10 

3p 
30 
So 

32p So 
110 

0,500 

6,-p 

3,-p 
4,-p 
4,-p 

1,200 

16,-p 

16,-p 
0,500 
4,-p 
0,500 
3,-p 
3,-p 
6,-p 

1800 

2p 

5p 
7p 80 

40 
Ip 140 
2p 
2p 40 

2p 
2p 
3p 100 

120 

lOp 40 

120 
Ip 100 
2p 40 

6p 
40 

8p 
Ip 120 
Ip 

1,40p 

l,40p 
O,SOp 
1,60p 
2,-p 
l ,SOp 
1,40p 

l,40p 
1,40p 
I,SOp 
1,40p 

2,50p 

1,80p 
1,80p 
1,80p 

1,40p 
8,-p 
2,-p 
8,-p 
2,-p 

140 lO,-p 

2p 40 S,-p 

3p 6,-p 

Ip 3,-p 
60 4,-p 

2p 8 0 4,-p 

80 1,200 

2p So 16,-p 

5p 16,-p 
10 0,500 

3p 4,-p 

80 3,-p 
2p 60 3,-p 

1802 

Ip 120 

Ip 

40 
22p 100 
4p 100 
Ip 140 
Ip 40 

20 

2p 
1p 80 
Ip 

120 

9p 

120 
4p So 
2p 40 

6p 

90 
140 
100 

140 
80 

4p 80 
2p 40 

40 
2p 40 
3p So 
Ip 20 

80 
60 

2p 80 
50 
10 

9p 40 
2p 
3p 20 

10 
3p 20 

Ip 40 
ISp 

110 

1,60p 

4,-p 

1,60p 
O,SOp 
1,60p 
2,-p 
3,-p 
l,60p 

1,60p 
1,60p 
3,-p 
1,60p 

2,50p 

2,-p 
2,-p 
l,80p 

1,40p 

2,-p 
S,-p 
2,-p 

lO,-p 
4,-p 
3,-p 
8,-p 
4,-p 
3,-p 
6,-p 
6,-p 
4,-p 
4,-p 
6,-p 
0,500 
3,-0 

16,-p 
30,-p 
20,-p 
16,-p 
4,-p 

3,-p 
3,-p 
S.-P 
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Extr. Helenii . . ..... - - - - - - So 3,-p 
Extr. Hellebori nigri - - - - - - Ip 20 0,500 
Extr. Hyoscyami .. .. 140 0,500 140 S,-p 130 S,-p 120 S,-p 
Extr. Jalappae .. . .. 5p 120 1,-p 5p 120 1,-p 5p 120 1,-p 5p 120 1,-p 
Extr. Lact-Virosae . . 2p 0,300 2p 0,300 2p S,-p 2p 16,-p 
Extr. Marrubii ... . . 20 0,250 20 0,250 20 0,250 20 0,500 
Extr. Myrrhae Aq . , 140 0,400 140 0,400 140 0,400 4p 6,-p 
Extr. Nucis Juglan .. - - - - - - 60 0,500 
Extr. Opii pur .. . ... 40 1,-0 40 1,-0 - - - -
Extr. Quassiae .... .. 17pl50 16,-p 6p 110 O,SOo 6p 60 16,-p 2p 120 16,-p 
Extr. Rhei . .. .. .... 2,50 1,-0 140 1,-0 140 16,-p 100 16,-p 
Extr. Ruthae ... . ... 2p 120 3,-p 2p 120 3,-p 2p 120 3,-p 2pl20 3,-p 
Extr. Saturni .. ... .. 2p 40 3,20p 2p 40 3,20p 2p 40 3,20p Ip 40 3,20p 
Extr. Tanaceti ..... 60 0,250 60 4,-p 60 4,-p 20 0,500 
Extr. Taraxaci ..... 27p 120 3,-p 6p So 3,-p 2p 3,-p lOp 40 3,-p 
Extr. Tormentillae . . - - - - - - 30 0,250 
Extr. !Trifol. Aquat. 5p So 3,-p 4p So 3,-p 4p So 3,-p 2p 4,-p 
Extr. Valerianae . . . . Ip 40 4,-p Ip 40 4,-p Ip 40 4,-p Ip 50 S,-p 
Extr. Zalsaparilla . . . Ip 110 1,-0 1 p 11 0 16,-p Ip 40 16,-p IP~40 16,-p 

50 S,-p 
Florantijnsche lak .. . - - - - - - So 14,-p 
Flores Arnicae ... .. \p - - - - - So 0,4Op 
Flores Benzoin . .... 110 3,- 0 90 3,-0 40 3,-0 Ip 30 3,-0 
Flores Cassiae ..... \p 3,50p Ip 3,50p - - Ip So 2,SOp 
Flores drahu cond . . . - - - - 2p 2,50p - -
Flores Rosar. rubr .. . \p So 0,90p Ip So 0,90p Ip So O,90p - -
Flores Sulpburis .... 50p 0,36p 50p 0,36p 50p 0,20p 35p 0,30p 
Flores Zinci (Oxyd. 

zinci) ..... .. ..... - - Ip 4,50p 3p 120 4,50p 5p So 4,50p 
Fructus Tamarind. 54p O,60p - - - - - -
Globuli Martiales .. Ip 20 - Ip 20 1,20p Ip 20 1,20p Ip 20 1,20p 
Gum Arabic onsuyver 2p 140 O,SOp 2p140 O,SOp 2p 14p O,SOp - -

elect (pulv) .. . ... . 45p 3,-p 2Sp 3,-p - - 15p 120 3,-p 
Gum aloes .. . .. .. . Ip O,SOp - - - - - -
Gum Ammoniac dep 9p 2,-p 9p 2,- p 9p 2,-p 8p 2,50p 
Gum benzoin uitge-

stookt .. ... .. ... - - - - - - 11p 80 0,25p 
Gum capburae . . .. . - - - - - - 90 6,-p 
Gum copal . . .. .. .. 120 2,50p 120 2,50p 120 2,50p Ip 2,50p 
Gum elemni .. ... .. 120 1,4Op 120 1,4Op 120 1,4Op - -
Gum galban dep . ... 3p 120 2,50p 3p 120 2,50p 3p 80 2,50p 2p 2,50p 
Gum guajac nativ . .. 2p 80 4,-p 2p 3,50p I P 120 3,50p - -
Gum lacca in tab. .. - - - - - - 40 2,-p 
Gum Myrrhe (parv) . 20 1,60p 20 0,100 - - 80 0,80p 
Gum olibanum .. .. . - - - - - - 40 3,-p 
Gum sagapoenum .. Ip 80 1,60p Ip 80 1,60p Ip 80 1,60p Ip 80 1,60p 
Gum succinum .... . - - - - - - Ip 40 1,IOp 
Gum tragacanth .... Ip - Ip 4,-p Ip 4,-p - -
Hepar Antirnonii . . . 3p 3,-p 3p 3,-p 3p 3,-p Jp So 3,-p 
Hepar Sulph calcar . 40 0,400 40 0,400 2,50 0,400 20 0,400 
Hepar Sulpb Simpl . - - - - - - 50 0,400 
Herba Melissae .. . . - - - - - - Ip 0,30p 
Herb. Tanacet. . .... 2p - - - - - Ip 0,30p 
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Houtskoolen . ... . . . 10 ton 2,-t 14 ton 1,90 t 9 ton 1,90 t 
Kermes Mineral . ... 120 3,-0 2p 40 4S,-p Ip So 4S,- p 2p 110 4S,-p 
Lac Sulphuris . . . .. . Ip 3,-p 2p So 3,-p 2p So 3,-p Ip 40 4,-p 
Lac Sulph-Valsus ... 2p 2,SOp 
Lapis Calaminar ... Sp 60 0,30p Sp 60 0,30p Sp 80 0,30p 4p 0,30p 
Lapis Cancrorum . . So 1,40p 
Lapis Causticus . . . . Ip 12,-p 1p 12,-p Ip So 12,-p 2p 140 12,-p 
Lapis divinus ....... 50 0,600 50 0,600 5 0 0,600 50 0,600 ' 
Lapis Hematit . . . .. Ip 120 0,30p Ip 120 0,30p 1p 120 0,30p 
Lapis Infernalis .... 12,50 4,-0 40 4,-0 9,50 4,-0 7,50 4,-0 
Laudanum liq. Sy-

denh .... .. .. .... 1 P 150 6,-p Ip 6,-p Ip 80 6,-p 5p 120 6,-p 
Lich-I1sland . ...... 2p 2p 80 0,20p 
Lignum Guajac ras . 150p O,04p 150p 0,04p 150p O,04p l30p O,04p 
Lignum Quassiae ... 4p 0,50p 4p 0,50p 4p 0,50p 3p So O,SOp 
Lignum Sanguis dra-

con .. .. .. .... .. . 
Limatura martis . .. . 4p 0,30p 3p 0,30p 3p 0,30p 16p 0,275p 
Limatura Stanni .. .. 3p O,80p 3p 1,-p 3p 1,-p 3p 1,60p 
Liquor annod min. 

Hofmanni opt .. . Ip 2,So 8,-p 5p 8,-p 4p 120 8,-p 18p 80 8,-p 
idem le-2e soort ... 29p 6,-p 22p 6,-p 19p 7,-p 
idem 2e soort . ..... 9p 4,-p Sp 4,-p 24p 4,-p Sp 4,-p 
Liquor lythontriptic . 2p 70 1,50p 3p 1,50p 3p 30 1,50p 120 1,50p 
Liquor mercurialis 10-

fii . ... . ... . .. .. . . 60 0,11250 100 1,-p 100 1,-p ~ 120 1,-p 
120 1,20p 

Liquor Stiptic 100fie. 4p 70 S,-p 4p So S,-p 5p 100 8,-p 9p 8,-p 
Liq. Tartari . ... ... . 3p 30 1,20p 4p 40 1,20p 80 1,20p 
Liq. Terrae foJ. Tar-

tari .... ...... ... 60 0,500 30 0,500 70 0,500 So 0,500 
Liq. Terra ponderos 

salitae .... ... ... 1p 70 120 0,250 Ip 70 4,-p 1p 60 4,-p 
Lithargyr . . .... .. . . 2p 120 0,20p 2p 120 0,20p 2p120 0,275p 
idem aur. ....... .. 25p O,ISp 20p 0,15p 20p 0,15p 3p 40 0,225p 
Magnesia (alb) ..... 73p 1,7Sp 16p 3,-p 9p 3,-p 22p 4,-p 
Magnesia usta .. ... 30 0,330 40 16,- p I,So 1,-0 
Magnesia vitr. .... . 6p 0,2Sp 
Manganese . . . ..... 120 0,0250 120 0,0250 
Mercurius dulcis . . . 4p 80 3,50p 6p 40 3,50p 7p 120 4,-p 5p 5,-p 
Mercurius Praecip. 

alb . ..... ..... ... 20p So 6,-p lOp 40 6,-p lOp 40 6,-p lOp 6,-p 
Mercurius praecip 

rubr . . . ... . .. . ... 5p 120 3,25p 5p 3,25p 6p 20 4,-p Ip 120 4,-p 
Mercurius Solub. 

Hahnemanni . . .. . 30 1,-0 Ip 20 1,-0 Ip 20 48,-p So 1,500 
Mercurius Sublim. ad 

ustum . . .. . . . .. . . Ip 20 1,-0 Ip 1,-0 140 16,-p 120 16,-p 
Mercurius Subl. Cor-

rosiv ..... .. .. . .. 12p So 2,70p 5p 120 2,70p 2p 120 4,- p Ip 4,-p 
Naphta Aceti ... ... Ip 10 1,500 
Natron vel alcali mi-

nerale .. ...... ... 400p O,ISp 400p O,ISp 400p O,ISp 300p O,ISp 



BIJDRAGEN TOT DE PHARMACEUTISCHE PRIJSGESCHffiDENIS 271 
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I 
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I 

IS02 

Nitrum antimoniat. . 14p 20 2,-p - - - - Ip 2,-p 
Nitrum purum ..... 42p So 1,1Op 16p So 1,1Op 22p So 1,1Op 14p 1,-p 
Ocul Caneror citrati 

(Lapis caner. citrata) 110 - 6 dr O,lOdr 110 0,100 120 2,-p 
Oleum absinthii .... 10 1,250 10 1,250 20 1,500 10 2,-0 
idem coctum ....... - - - - - - Ip So 1,60p 
Oleum Amygd dulc .. 3p 130 2,25p 5p 2,4Op lOp 2,SOp Ip 120 4,SOp 
Oleum Anehi ...... 5,50 2,-0 5,50 2,-0 60 32,-p 60 1,-0 
Oleum Animalii Dip-

pelis .. .. ........ - - 40 4,-0 20 4,-0 20 4,-0 
Oleum anisi .. ..... Ip S,-p 2p S,-p lp So 1O,-p Ip 0,500 
Oleum Aurantiorum. 4p 40 1O,-p 4p 1O,-p 4p So 1O,-p 7p O,SOo 
Oleum Benzoin ... . 16p 0,50p 16p 0,50p 16p 0,50p 16p 0,50p 
Oleum Bergamotti . . 150 0,500 120 0,500 3p S,-p 100 12,-p 
Oleum Caeti . ..... . 32p 0,2Sp 32p 0,2Sp - - - -
Oleum Cajapoeti me-

diocr ... .... .... 4Sp So 3,-p 48p 3,-p 4Sp 3,-p 2p 80 1,50p 
idem verum . ..... .. 2p 120 16,-p 3p 16,-p 3p 16,-p 40p 4,-p 
Oleum carvL ... . ... 100 1,-0 100 1,-0 60 16,-p 60 1,-0 
Oleum Caryophyllo-

rum ..... .... .. . 140 25,-p Ip 40 25,-p 11,50 32,-p 2p 60 32,-p 
Oleum Casto rei. .... - - - - - - 60 0,200 
Oleum de Cedro ... 20 - 20 1,-0 20 16,-p - -
Oleum Cerae ...... 3p 40 0,400 3p 40 0,400 3p 40 0,400 2p 40 1,20p 
Oleum Chamornillae 70 2,500 70 2,500 60 3,-0 110 3,-0 
Oleum Cinnamom .. 4,250 24,-0 70 24,-0 50 24,-0 20 24,-0 
Oleum Citri .. . .... 5p 90 16,-p 5p 80 16,-p 4p 110 16,-p 3p 80 1,250 
Oleum Cornu Cervi. 136p 0,30p 136p 0,30p 136p 0,30p 136p 0,30p 
idem rectif. . . .. . ... Ip 100 3,20p Ip 80 3,20p Ip 120 3,-p Ip 3,-p 
Oleum Curnilabarni . 30 2,500 30 2,500 20 2,500 110 2,500 
Oleum Cumini . .... 5,50 12,-p 5,50 12,-p 5,50 12,-p 40 1,-0 
Oleum Foeniculi ... Ip 150 1,-0 1 p 120 1,-0 Ip 80 1,-0 Ip 20 1,-0 
Oleum Fuleginis .... - - - - 20 0,500 20 0,500 
Oleum Hypericum 

eoet. .... . ... .... - - - - - - 120 1,60p 
Oleum juniperi ..... 2p 30 1,20p 2p 30 1,20p Ip So 1,20p 2p 60 0,200 
Oleum laurin ...... 5p 1,30p 5p 1,30p 5p 1,30p 4p 1,30p 
Oleum Lavendulae 70 0,750 120 0,750 40 12,-p 30 1,-0 

60 8,-p 
Oleum Levisticae ... 40 2,-0 40 2,-0 40 32,-p 40 2,-0 
Oleum Macis ....... 2p 110 3,500 3p 30 3,500 3p 56,-p Ip So SO,-p 
Oleum Majoranae .. - - - - 2,50 3,-0 20 3,-0 
Oleum Malabatri ... - - - - - - Ip 60 1,50p 
Oleum Melissae .... 10 2,500 10 2,500 10 2,500 - -
Oleum Menthae 

Crisp ..... ... . . .. Ip 70 1,750 Ip 40 32,-p Ip 20 32,-p 50 2,500 
Oleum Menthae pip. Ip 50 4,-0 120 4,-0 Ip 20 64,-p 2p 120 5,-0 
Oleum Origani .. .. . 4,50 1,-0 10 1,-0 10 1,500 80 2,-0 
Oleum Ovorum . .... 2p 16,-p 2p 16,-p 2p 16,-p Ip 80 16,-p 
Oleum Petrae . . .. .. 3p 80 1,20p 2p 80 1,20p 2p 80 1,20p 8p 1,20p 
Oleum Petroseline .. - - - - - - 70 2,-0 
Oleum Philosophor .. 4p 80 O,SOp 3p 80 O,SOp 3p 80 0,80p - -
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Oleum Ligni Rhodii ~S,50 3,500 40 10,-0 3,50 10,-0 3,50 12,-0 
40 10,-0 

Oleum Ricini . . ..... 2p 6,-p 12p S,-p lOp S,-p 3p So S,-p 
Oleum Rorismarini . 3p 100 I,SOp 4p I,SOp 3p 100 2,-p Ip 70 0,20p 
Oleum Ruthae .... . 60 1,200 So 2,-0 
Oleum Sabinae . .... 4p 10 24,-p 4p 24,-p 3p 100 24,-p 3p So 1,500 
Oleum Salviae ..... 2,50 4O,-p 2,50 2,-0 2,50 2,-0 2,50 2,-0 
Oleum Sassafras .... So 14,-p So 14,-p 90 16,-p 90 1,200 
Oleum Serei Indic et 

Malabatri .. ...... 6O,-p 6p 4,-0 
Oleum Spicae . ..... Ip So I,SOp 5p 2,-p 
Oleum Succini album Ip 130 S,-p Ip 120 8,-p 4p 8,-p 6p 140 8,-p 
Oleum Succini rubr .. 2p 40 2,-p 2p 40 2,-p 2p 40 1,60p Ip 1,60p 
Oleum Succini ...... 131 P 0,70p 156p 0,70p 173p O,SOp 66p I,-p 
Oleum Tanaceti .... 30 3,500 30 3,500 30 4,-0 100 4,-0 
Oleum Therebinthine 3p 0,30p 
Oleum Vitrioli . ... . 56p 0,60p 66p O,60p 77p 120 O,SOp SIp So O,SOp 
Opiat ad dentis . .. . Ip 1,-0 Ip 1,-0 Ip 16,-p 
Opium Thebaicum .. 13,50 12,-p 13,50 12,-p 17,50 12,-p 30 IS,-p 
Orlean ............ Ip 40 
Pate de Guimaure .. 5pl20 3,20p 4p 3,20p 2p 3,20p 3p 110 4,-p 
Phosphorus . ....... 40 5,-0 20 6,-0 10 S,-o 3,50 S,-o 
Plumbum Ustum ... 162p 11 0 0,30p 160p 0,30p 160p 0,30p 160p 0,30p 

2p 60 S,-p 2p So I,-p 
Americaansche pot-

asch ............ 97p 0,50p 90p 0,50p 220p O,40p 40p O,40p 
Pulvis antispasmod . 4pl20 2,-p 3p So 2,-p 2p 40 4,-p 2p 4,-p 
Radix Graminis .... 50p 0,20p 
Radix Ipacacuanha . 1,50 0,900 1,50 IS,-p 
Radix Jalappa ..... So 2,50p So 2,50p 
Radix Liquiritiae ... 3p 3p 0,30p 
(Rad) Rhei Optim. 

2,50p Radix Salep . . . .... ISo 100 0,100 100 0,100 So 4,-p 
Radix Salsaparillae . 3p 2,-p 3p 2,-p 2p So 2,-p 3p 40 3,-p 
Radix Scillae . . .... 40 
Radix Valerianae .. . 60 So 0,050 So O,SOp So O,SOp 
Regulis Antimon med 2p 120 4,-p 2p So 4,-p 2p So 4,-p 3p So 4,-p 
Idem Martialis . .... 7p 140 O,SOp 7p 140 O,SOp Sp 120 2,-p Sp 120 2,-p 
Resina Cort Angust. . 0,50 4,-0 
Resina Ligni Cam-

pech .... . . . ..... 0,50 4,-0 0,50 4,-0 
Resina flava ...... . . 3p 0,15p 
Resina Cort. Geof-

fraeae Surinamensis 0,50 4,-0 10 6,-0 
Resina Ligni Guajac 5p 90 4,SOp 4p 60 4,SOp 4p 40 4,SOp 2p 100 6,-p 
Resina Jalappae . ... 3p 50 32,-p 4p 32,-p 3p 40 32,-p 4p So 2S,-p 
Resina Cort Peruv. . Ip 100 40,-p 9p 40 40,-p 4p120 4S,-p Ip 70 5,-0 
idem rubrum .... .. Ip So 40,-p 140 4,-0 
Resina pini ....... . 3p So O,40p 
Resina Scammonii . 60 2,-0 20 1,500 So 2,-0 So 2,-0 
Rob Ribesior . .... . 60p 60 O,SOp 
Rob Sambuci .... .. 315p O,90p 25p 0,90p 3p o ,SOp 
Sacchar. album . , .. ISp O,90p 27p So 0,70p 
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Sacchar. albissimum . I 
Sacchar-Iactis .... . . 
Sacchar. saturni ... . 
Sal Acetoselli .. . . . . 
Sal Ammon depur .. 
Sal Ammoniac .... . 
Sal anglo depur ... . . 
Sal Cornu Cervi ... . 
idem crudum . . . . . . 
idem Volat . .. . . . .. . 
Sal. Essent. Tartari . 

(Acid. Ess. Tartari) 
idem non puris . . ... 
Salvo Febrifug. Sylv .. 
Sallovis . . .. .. ... . 
Sal Mirabile Glauberi 
Sal Polychrest .. . .. . 
Sal Prunellae . .. .. . 
Sal Sedativus Hom-

bergii (Acidum Bo-
racis) . .. .. . .... . . 

Sal Seignettae .. .. . . 
Sal Succini ... .... . 
Sal Tartari ...... .. 
Sal Tartari Solubilis 
Sapo Antimon c. re-

sin Jalappae ..... . 
Sapon Antimon am-

moniacal ...... . . 
Sapo Antim C. gurnrn 

guajaci . . .... .. . . 
Sapo Hyrosolirnit . . 
Scamrnonium . . . .. . 
idem Alepp ... ... . . 
Semen Cajaputi ... . 
Semen Cardamrnom. 
Semen Ricini ..... . 
idem gepeld . . .... . 
Soda Acetata . .... . . 
Soda non puris .... . 
Soda depurata . .... . 
Soda phosphorata .. 
Solutio Argenti . . .. 
Spathum Fluidum .. 
Spatum Ponderos . . 
Spir-Anthos . .... . . 
Spir Carminativ ... . 
Spiro Cinnamorni .. . 
Spiro Cort Citri ... . 
Spiro Cochleariae .. . 
Spiro Cornu Cervi 

reet ............ . 
dem crudum ..... . 

I januari 1799 

7p 
44p 
2p So 
3p 40 

S6p 

7p 120 
3p So 

10 

3p 160 
2p 80 
7p So 
2p So 

45p So 
39p 60 

120 

40 
6p 140 
Sp 70 
6p 20 

So 

ISo 

6p 40 
30 

3,2So 
27p 
2Sp 
69p 
9p 

100 
30p 

6p So 
2Sp 140 

7p 90 
60 

24p 140 
S4p 

So 
IIp So 

0,70p 
0,80p 
8,-p 
2,- p 
I,-p 

4,-p 
3,-p 
0,300 

1O,-p 
3,20p 
1,20p 
6,-p 
0,40p 
1,20p 
I,SOp 

0,7So 
2,SOp 

4O,-p 
I,-p 

1,500 

0,800 

2,20p 

24,- p 
0,2Sp 
1,4Op 
0,4Op 
0,4Op 
1,200 
1,-p 

0,50p 

2,25p 
2,-p 
1,20p 
1,20p 

2,-p 
1,50p 

ECON.-HIST . ]AARBOE K XXVIII 

10 augustus 1799 

20p 
2p 80 

40p 
3p 
Ip 40 

16p 

3p So 
Ip So 

8p 

2p So 
SIp So 
3Sp 

120 

Ip 
Sp 40 
3p 
6p 

So 

ISo 

80 
6p 40 

4,250 
27p 
2Sp 
SOp 

110 
20p 

6p So 
23p 140 

5p 
Ip 40 

12p 
57p 

9p 
19p 

I,-p 
0,70p 
0,80p 

1O,-p 
2,-p 
I,SOp 

3,-p 
6,-p 

10,-p 

6,-p 
0,40p 
1,20p 
I,SOp 

12,-p 
2,SOp 

4O,-p 
1,20p 

1,500 

0,800 

1,-0 
2,20p 

24,-p 
O,ISp 
1,4Op 
0,4Op 

1,200 
I,-p 

0,50p 

2,25p 
2,-p 
1,20p 
1,20p 

2,-p 
1,50p 

ISOO 

9p 40 
39p 120 
Ip 130 
Ip 40 
2p 

So 

50 

1,60p 
0,80p 

12,-p 
2,-p 
1,50p 
1,60p 

0,4Op 

6p 80 10,-p 

7p So 
2p So 

64p So 
17p 20 
2p 

120 
4p 120 
3p 140 
Sp 
5p 

50 

60 

So 
6p 40 

27p 
2Sp 
16p 

1,20p 
6,-p 
0,4Op 
1,20p 
2,-p 

12,-p 
2,SOp 
45,-p 
1,60p 
1,50p 

1,500 

0,800 

1,- 0 
2,20p 

0,15p 
1,4Op 
0,4Op 

30 1,200 
19p I,-p 

Ip 20 4,-p 
40 1,500 

Ip 140 0,50p 

lOp So 2,25p 
100 2,-p 

Sp 1,60p 
47p 40 1,20p 

Sp 20 2,-p 
13p So I,SOp 

IS02 

3p 
lip 80 
Ip 120 
lp 40 

So 
7p120 

1,60p 
I,-p 

12,-p 
2,-p 

1,60p 
6,-p 

II p 120 1O,-p 

7p 80 
2p So 

139p 
71p 

So 

Ip 80 
lOp 
Ip 120 
3p 

90 

1,50 

1,20p 
6,-p 
0,4Op 
1,20p 
2,-p 

0,600 
2,SOp 

48,-p 
1,20p 

2,-0 

0,400 

So 1,-0 
6p 2,20p 

40 12,-p 

27p 0,15p 
2Sp 1,4Op 
29p 80 0,80p 

30 1,200 

4p So 3,-p 
Ip 20 4,-p 

30 1,500 

13p 80 I,-p 
4p 1,60p 

lOp 40 2,25p 
Ip So 2,-p 

34p 120 2,-p 
14p 1,60p 

Sp 2,-p 
35p I,SOp 

18 
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Geneesmiddel 
I 

I januari 1799 10 augustus 1799 1 ISOO IS02 

Spir Corn Cervi suc- I 
cinaat ......... . . 40 - So 0,500 Ip 120 S,-p 130 0,500 

Spir. Fuligenis . .. ... - - - - Ip So 1,50p Ip So 1,60p 
Spiro Lavendulae ... 4p 50 1,20p 4p 50 1,20p 3p 1,60p 3p So 1,60p 
Spiro Lumbricorum . Sp 70 - Sp 70 1,20p Sp 40 1,20p Sp 1,20p 
Spir. Mastichinis .... - - - - - - 7p 2,-p 
Spiro Matricalis .... lip 20 2,25p ISp 2,25p 14p So 2,25p 2p 120 2,25p 
Spiro Meliss Magistr. 3p 2,25p lOp 2,25p 4p 40 2,25p Sp 120 2,25p 
idem Simplex .. ... 2p So 1,20p 2p So 1,20p Ip 120 1,60p Ip 40 1,60p 
Spiro Menthae Crisp. lip 40 1,20p 7p 1,20p Ip So 1,60p 9p 40 1,60p 
Spiro Menthae Pip . 2p 130 1,20p 2p 130 1,20p 2p 120 1,60p 5p 120 1,60p 
Spir Mindereri ..... 7p 1,60p 2p 1,60p 6p 1,60p 6p 1,60p 
Spiro Nitri dulcis .... 2p 40 4,-p 13p 4,-p 9p So 4,-p 5p So 4,-p 
idem 2e soort .... . . 21p 140 2,50p 4p 2,50p 9p 40 2,-p 7p 2,-p 
Spiro Nitri dilutus . . . 3p 30 3,-p - - 2p 3,-p 5p So 2,50p 
idem duplex .... ... . 42p So 2,20p - - - - - -
Spir Nitri Fumans 

(Acid nitri Fumans) IIp 6,-p lOp 6,-p 7p So 6,-p lOp So 5,-p 
Spir Salis Marini . ... 7p 10 1,20p 4p 1,20p 2p 3,-p - -
Spir Salis Rect. ... . lOp So 2,-p 3p So 2,-p 3p So 2,-p 9p 110 2,-p 
Spir Salis dulcis .... Ip 60 3,-p Sp 3,-p 5p 3,-p 7p So 3,-p 
Spir Salis Ammon 

cum calce Viva ... 57p 60 1,40p 49p 1,40p 2Sp 120 1,40p 40p 120 1,60p 
idem cum sale Tartari 5p 1,60p 5p 1,60p lip 2,-p 7p 2,-p 
Spir salis Volatilis 

Oleos . .. ... .. ... 6p 10 - 12p 5,-p 4p So 5,-p 3p 10 5,-p 
Spir Sulphuricus per 

Campan . .. ... ... l3p 30 0,50p 6p 0,50p - - 6p 1,20p 
Spir Tartari (Oleum 

Tartari Foetidum). 23p 140 I,50p 23p 140 1,50p 23p 1,50p 23p 100 I,50p 
Spir Vitrioli .. .. . .. - - - - 3p So 0,30p Sp 0,30p 
Spir Vini a 25 grad . . 5p 50 I,-p S meng I,-mg 3pl20 I,-p 16p I,-p 

24 grad .. Smeng I,-mg ISp I,-p 20p I,-p - -
29 grad . . 5p So I,-p anker 6O,-ank - - - -
26 grad .. 7p 70 I,-p 7p 50 1,20p - - - -
20 grad .. 2 anker 20,- ank anker 32, ank- - - - -

Stanni Anglican .... 40 0,05p 40 0,050 40 0,050 Ip So 1,60p 
Succinum Flavum ... 4p 1,lOp 12p 1,10p 4p 1,lOp - -
Succinum . ... ..... 23p 0,70p 31p 0,70p 130p 0,65p - -
Styrax liquidum .... 120 1,07p 120 1,07p 120 O,SOp So 1,60p 
Succus liquir anis .. . 3p 60 1,60p 3p 1,60p l2p 1,60p Sp 1,60p 
idem in Rotuli .. .. . 140 1,60p - - - - - -
Succus Liq Zelandiae ISo 2,-p ISo 2,-p - - 60 1,60p 
Succus Liquiret C 

Succ. Catechu ... 150 - Ip 40 2,-p 120 2,-p 2p 1,60p 
Sulphur Aurat Liquid 30 - 30 0,500 30 0,500 20 S,-p 
Sulphur Aurat Antim 9p So 16,-p lOp 16,-p 6p 120 16,-p 9p 20 16,-p 
Sulphur fixat antimon - - 50 3,-0 5,50 3,-0 - -
Syr-Mororum . . ... . 7p 1,60p - - - - - -
Syr rubii Ideaei ..... 24p 1,20p - - - - 30p 60 1,50p 
Syr Violarum . ..... - - 27p So 2,40p 7p 40 2,40p 5p So 2,40p 
Tartarus Chalybeat . - - - - - - 3,50 0,250 
Tartarus Crudus ... - - - - - - 9p 0,30p 
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Geneesmiddel 1 januari 1799 10 augustus 1799 1800 1802 

Tartarus Emetic . . .. 12p 130 3,-p 14p 120 3,-p 12p 40 4,-p 7p 120 4,-p 
idem per evaporation 4p 3,-p 
Tartaris Solubilae 

(Tartris tartarisat). 23p 50 1,50p 21p 1,50p 42p 1,50p 45p 80 1,60p 
Tartarus Vitriolatus . 53p 120 1,-p 9p 1,-p 1p 80 1,- p 
idem Pulv Subt . . . . 4p 120 1,20p 4p 120 1,20p 4p 120 I,20p 
idem in massa . ... . 142p 0,30p 160p 0,30p 160p 0,30p 
Terra fol tartari . .. . 3p 60 12,-p 4p 80 12,-p 1p 60 12,-p 2p 120 12,-p 
Terra Japonica .. .. . Ip 0,80p Ip 0,80p 80 O,SOp 
Terra Ponderos Salita 100 4,-0 1p 8,50 4,-0 1p 80 4,-0 2p 40 48,-p 
idem non purissima . 90 3,-0 
Therebinth Commu-

nis .. . ....... . ... 4p 0,30p 4p 0,30p 4p 0,30p 
Therebinth de cypro 2pot 0,60pot 2pot O,60pot 20p 0,60p 20p 0,60p 
Therebinth Veneta .. 80 O,60p 80 O,60p 80 0,60p 
Theriaca Andromach 6p 1,- p 6p 1,-p 6p 1,-p lOp 2,-p 
Ticnt. Absynthii .. .. Ip 1,60p 
Tinct. Antimon Acris 2p 60 3,50p Ip 120 3,-p Ip 120 3,-p 
Tinct. Antimon Hux-

hami .......... .. 130 1,60p 60 1,60p 70 1,60p Ip 40 1,60p 
Tinct. ArophParacels. 60 0,150 
Tinct. Aurant . . .. . . 120 1,60p 
Tinct. Bezoardica .. 2p 40 2,50p 
Tinct. Castoreii ... . 10 1,500 
Tinct. Cor Peruvian. 5p 120 2,50p 4p 2,50p 12p 40 3,20p 8p 80 3,20p 
Tinct fior Salis Amm 

Mart. ...... .. .. . 60 0,150 
Tinct Gentianae .. .. 2p 1,20p 2p 1,20p 1p 1,20p 2p 1,60p 
Tinct. Guajaci Volat 40 4,50p 40 4,50p 20 0,300 
Tinct. Jalappa Con-

fort ............ . 60 0,1250 60 0,1250 60 0,1250 60 0,1250 
Tinct. Lignorum .. . Ip 120 2,-p 
Tinct. Martis adstring 80 0,100 Ip 1,60p 60 1,60p 
idem aperiens . ... .. 9p 20 1,50p 6p 1,50p 5p 80 1,50p 8p 1,60p 
idem cum aceto .. .. 16p 40 1,50p 16p 1,50p 16p I,SOp 15p 1,50p 
idem Ludovici . . . .. 2p 2,50p Ip 80 2,50p 1p 40 1,60p 1p 40 1,60p 
idem cum Vino Rhe-

nano .. .... .... .. 3p 60 1,60p Ip 1,60p Ip 40 1,60p Ip 80 1,60p 
Tinct Myrrhae . .... 2p 100 2,-p 2p 100 2,-p Ip 120 2,-p 3p 2,-p 
Tinct Radic Rhei . . . 40 0,200 40 0,200 
Tinct. Salis Tartari 3p 3,-p 3p 3,-p 3p 80 3,-p 3p 3,-p 
Tinct. Succini ... . .. 3p 10 2,-p 8p 2,-p 6p 2,50p 6p 3,-p 
Tinct. Valerianae . . . 80 1,60p 
Turpethurn Minerale Ip 50 0,750 Ip 50 12,-p Ip 40 12,-p 1p 30 12,-p 
Tutia Praep. . . . .... 140 140 1,20p 140 1,20p 140 1,20p 
Dnguenturn Aegypti 

acurn .. ... .. . .... 80 1,60p 80 1,60p 80 1,60p 80 1,60p 
Dng. alb camphor .. lOp 80 1,60p 1p 80 1,60p 1p 80 1,60p 2p 1,60p 
Ung. Altheae simp!.. 7p 1,20p 7p 1,20p 7p 1,20p 120 1,20p 
Dng. Arthanitae ... 1p 2,30p Ip 2,30p Ip 2,30p Ip 80 2,40p 
Ung. Basilicurn ... . 16p 0,80p 16p 0,80p 16p 0,80p 16p 0,80p 
Ung-Defensivum 

coerul ...... ..... Ip 80 1,20p 
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Geneesmiddel 1 januari 1799 10 augustus 1799 1800 1802 

Ung. desicativ rubr. 12p 1,20p \2p \ ,20p \2p 1,20p 12p 
Ung. Epiloticum ... 40 1,20p 
Ung. Griseum . .... \p 1,20p Ip \,20p \p 1,20p 2p 80 
Ung. Martiatum .. . Sp 140 1,7Sp Sp 40 1,7Sp Sp 40 1,7Sp 4p 80 
Ung. Neapolitanum. Ip 1,80p 
Ung. Nervinum .... 80 1,6Op 80 1,6Op 80 1,60p 80 
Ung. Populeum ... . 26p I,SOp 24p I,SOp 20p 1,50p 16p 
Viridis Aeris ....... 80 1,80p 80 1,80p 80 1,80p 100 
Vitriolum album ... 80 
Vitriolum Martis ... Ip 2p 1,20p 3p \ ,20p 4p 20 
idem Ca1cinat . ..... 2p 20 \,20p 2p 20 1,20p \p 80 1,80p \p 
Vitrum Antimon Pulv 3p 80 O,80p 3p 80 O,80p 3p 80 O,80p 
Vitrum Antimonii . . 14p 100 O,50p 12p 80 O,50p 4p 40 1,20p 4p 40 

14p 20 2,-p 3p 2,-p 2p 
idem cerat ... ... .. . 0,50 0,50 0,600 0,50 0,600 0,50 
VIas .. .. .... ...... 6p 0,30p 6p 0,25p 6p 0,25p 
Zincum . ... ... . . .. . 6p O,80p 
Zwavel, gemalen . .. . 

Verband 

Haarlemmer Pluksel 8p 1,20p 8p 1,20p 6p 1,20p 

BULAGE 3 

1800 

LIJST VAN SYNONIEMEN 

1820 
Acetum max. concentratum 
Acetum (Vini) destillatum 
Acidum Vitrioli glaciale 
Aethiops mineralis 

Acidum Aceticum 
Acidum acetosum 
Acidum sulphuricum depuratum 
Sulphuretum Hydrargyri nigrum 
Carbonas Ammonicus 

6p 

6p 

Alcali volatile (Amm) 
Antimonium crudum 
Aqua florum Naphae 
Aroph. Paracelsi 

Sulphuretum stibii nativum in pulv. 
Aqua Borum aurantiorum 

Balsamum Sulphuris linat 
Butyrum Antimonii 
Butyrum Cacao 
Calx. Salita 
Calx. sulphuratis antimoniata 
Cerevisia Antiscorbut (Sydenham) 
Cineres Clavellati 
Cinnaber factitia 
Crocus Martis aperiens 
Curprum ammoniacum 
Elixer proprietatis Paracelsi 
Elixer visceralis Hoffmanni 
Elixer vitrioli Mijnsichti 
Emplastrum coeruleum 
Emplastrum diachylon cum gummi 
Emplastrum foetidum 

Murias Ferro Ammoniacale 
Oleum lini sulphuratum 
Murias stibii 
Oleum Cacao 
Murias Calcis 
Sulphuretum calcis stibiatum 
Spiritus cochleariae compositus 
Carbonas potassae 
Sulphuretum Hydrargyri rubrum 
Oxydulum ferri fuscum 
Sulphas cupro ammoniacale 
Tinctura aloes composita 
Vinum amarum 
Tinctura acida aromatica 
Emplastrum hydrargyri 
Emplastrum gummosum 
Emplastrum asae foetidae 

1,40p 

\,20p 
2,-p 

1,60p 
1,50p 
0,100 

1,20p 
1,60p 

1,20p 
O,80p 
0,600 

O,ISp 

1,20p 
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1800 
Emplastrum de Labdano 
Emplastrum Vesicatorium 
Essentia Carminativa 
Extractum daturae (stramon) 
Flores Benzoin 
Flores Zinci 
Hepar sulphuris calcareus 
Hepar sulphuris simplex 
Kermes minerale 
Lapis divinus 
Lapis infernalis 
Lapis causticus 
Laudanum liquidum Sydenhami 
Liquor anodynus mineralis Hofmanni 
Limatura martis 
Liquor Terrae fol; Tartari 
Magnesia alba 
Magnesia usta 
Magnesia vitrialiorum 
Mercurius du1cis 
Mercurius praecipitatis albus 
Mercurius praecipitatis ruber 
Mercurius solubilis Hahnemanni 
Mercurius sublimatus corrosivus 
Naphtha aceti 
Oleum animalis Dippeli 
Oleum vitrioli . 
Opiat ad dentis 
Sal acetosellae 
Sal ammoniacum 
Sal Anglicum depuratum 
Sal cornu cervi(volat) 
Sal essentiale tartari 
Sal mirabile (Glauberi) 
Sal polychrestis 
Sal sedativum Hombergii 
Sal Seignettae 
Sal succini 
Soda acetata 
Soda phosphorata 
Spiritus Carminativus (Sylvii) 
Spiritus cornu cervi rectificat 

Spiritus melissae magistralis 
Spiritus Mindereri 
Spiritus nitri dilutus 
Spiritus nitri dulcis 
Spiritus salis ammon; cum calce vivo 
Spiritus nitri fumans 
Spiritus salis du1cis 
Spiritus salis rectificat concentr. 
Spiritus salis volatilis oleos 
Spiritus sulphuris per campan 
Spiritus vitrioli 
Succus liquiritiae anisatis 
Succus liquiritae cum succo catechu 

1820 
Emplastrum aromaticum 
Emplastrum cantharidum 
Spiritus aromaticus 
Extractum Stramonii 
Acidum Benzoicum 
Oxydum zinci 
Sulphuretum calcis 
Sulphuretum potassae 
Hydro sulphuretum oxyduli stibii 
Cuprum Aluminatum 
Nitras argenti fusum 
Potassa fusa 
Vinum opii aromaticum 
Aether sulphuricus alcoholicus 
Ferrum pulveratum 
Acetis potassae liquida 
Carbonas magnesiae 
Magnesia pura 
Sulphas magnesicus 
Murias hydrargyri oxydulati 
Murias hydrargyro ammoniaca1e 
Oxydum hydrargyri nitratum 
Oxydulum hydrargyri Hahnemanni 
Murias hydrargyri 
Aether aceticus 
Oleum pyroanimali depuratum 
Acidum sulphuricum pururn 
Opiatum dentifricium 
Oxalis potassae acidula 
Murias ammoniae 
Sulphas magnesiae depuratum 
Carbonas ammonicus alcalinae solidum 
Acidum tartarosum 
Sulphas sodae 
Sulphas potassae sulphuris 
Acidum boracinum 
Tartris potassae et sodae 
Acidum succinicum 
Acetis sodae 
Phosphas sodae 
Spiritus aromaticus 
Carbonas ammoniae pyroanimalis liqui-

dum 
Spiritus melissae compositus 
Acetis ammoniae liquida 
Acidum nitrosum dilutum 
Aether nitricus alcoholicus 
Ammonia liquida 
Acidum nitrosum concentratum 
Aether muriaticus a1coholicus 
Acidum muriaticum concentratum 
Spiritus aromaticus ammoniacalis 
Acidum sulphuricum 
Acidum sulphuricum 
Trochisci bechici anisatis 
Trochisci bechici cum suc;co catechq 
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1800 1820 
Succus liquiritiae Zelandiae 
Sulphur aurat antimonii 
Tartarus Chalybeatus 
Tartarus emeticus 
Tartarus solubilus 
Tartarus vitriolatus 
Terra fol tartari 
Terra ponderosa salita 
Tinctura antimon Huxhami 
Tinctura martis aperiens 
Turpethum minerale 
Vitriolum album 
Vitriolum antimonii 
Vitriolum martis 

Trochisci bechici Zeland 
Sulphuretum oxyduli stibii hydrogenatum 
Tartras kalicus ferratus 
Tartris potassae stibiata 
Tartris potassae 
Sulphas potassae 
Acetis potassae 
Murias barytae 
Tinctura vitrum antimom 
Tinctura ferri tartarisata 
Oxydum hydrargyri 
Sulphas ferri 
Sulphas zinci 
Oxydulum stibii vitreum 



LEVENSBERICHTEN 

VAN OVERLEDEN DONATEURS EN LEDEN 









N. W. POSTHUMUS 

Amsterdam, 26 februari 1880 - Bussum, 18 april 1960. 

Er zijn ogenblikken, dat vaste normen, tradities en gewoonten een korte 
wijle op zijde moeten worden gezet omdat een feit van primordiaal belang 
zieh op den voorgrond dringt. Zo moet ditmaal de gebruikelijke alphabe
tisehe volgorde der neerologieen in het Eeonorniseh-Historisch laarboek 
worden verlaten, ten einde de ereplaats in te ruimen voor Nieolaas Wi!
helmus Posthumus. Het is nauwelijks nodig, deze afwijking van het gebruik 
te motiveren. Van de vereniging "Het Nederlandseh Eeonomiseh-Historiseh 
Arehief" was Posthumus in 1914 de opriehter, van 1914 tot 1948 de direeteur
secretaris, van 1949 tot aan zijn verseheiden de voorzitter. Meer nog: hij is 
voor de vereniging gedurende haar 46-jarig bestaan altijd geweest en ge
bleven de stimulator, de propagandist, de geestelijke leider. Van al zijn 
geesteskinderen was dit hem het liefst. Toen hij omstreeks den tijd van zijn 
emeritaat als hoogleraar zijn nevenfuneties gaandeweg opgaf bleef hij 
aIleen aan het Eeonorniseh-Historiseh Arehief verbonden. Een week nog 
v66r zijn overlijden woonde hij de vergadering van het dagelijks bestuur 
bij , al zag hij zieh toen gedwongen de leiding der bijeenkomst aan den 
ondervoorzitter over te dragen. Als strijder voor de vereniging is hij waarlijk 
in het hamas gestorven. 

Posthumus was afkomstig uit het onderwijsmilieu. Zijn vader, wiens 
voomamen hij droeg, had de leiding van een kostsehool te Hardinxveld, 
naderhand te Bemmel; later werd N. W. Posthumus Sf. leraar in de aard
rijkskunde te Amsterdam, om zijn loopbaan te beeindigen als direeteur 
van de eerste driejarige H.B.S. in de hoofdstad. Toen de vader overleed 
was de zoon sleehts vijf jaren oud, maar toeh moet de jonge Posthumus 
in de gezinssfeer den invloed hebben ondergaan van den man, die tot de 
opriehters van het Nederlandseh Aardrijkskundig Genootsehap behoorde, 
leerboeken der aardrijkskunde sehreef en volgens den Amsterdamsen 
wethouder van onderwijs "het middelbaar onderwijs tot ere had gebraeht". 
Trouwens, dezelfde invloed kwam van zijn lateren stiefvader, die eveneens 
een onderwijsman was. 

Na het stedelijk gymnasium te Amsterdam te hebben doorlopen liet 
Posthumus jr zieh aan de Universiteit van Amsterdam insehrijven als student 
in de juridisehe faeulteit, waarsehijnlijk omdat deze uit maatsehappelijk 
oogpunt meer mogelijkheden bood dan de litteraire; deze laatste ken de 
trouwens de historisehe studieriehting nog niet en dwong de beiangstellenden 
in de gesehiedenis tot een studie in de Nederlandse letteren. Als lid van 
het Amsterdamseh Studenten Corps yond Posthumus eehter in het dispuut
gezelsehap Clio beiangstelling voor historisehe en maatsehappelijke vraag
stukken. In dezen kring ontmoette hij mannen als H. E. van Gelder, H. 
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Bolkestein, C. S. Adama van Scheltema en H. E. Greve, ontmoette hij ook 
de maatschappij-opvatting der sociaal-democratie, die hij zijn leven lang 
zou blijven aanhangen, ook al bleek daarvan naar buiten weinig. Zijn inte
resse voor archiefonderzoek, gewekt door kennisneming van het in 1904 
officieel gepubliceerde "Overzicht van de door bronnenpublieatie aan te 
vullen leemten der Nederlandsehe gesehiedkennis", kwam het eerst openlijk 
aan den dag met het proefschrift, waarmede hij in 1908 den graad van 
doctor in de staatswetenschap verwierf tegelijk met een promo tie op stel
lingen in de rechtswetenschap. Zijn promotor was D. van Embden, de 
jonge hoogleraar in de economie die zelf ook, meer dan een zijner vakgeno
ten, voor de gesehiedenis een bijzondere belangstelling koesterde. 

De dissertatie "Geschiedenis van de Leidsehe Iakenindustrie", I, "De 
Middeleeuwen" mag een model van economiseh-historiseh onderzoek 
heten; terecht verwierf zij den graad "cum laude". Duidelijk, grondig, 
systematisch en volledig geeft het boek een beeld van Leidens voornaam
sten nijverheidstak, en weI op basis van uitgebreid en minutieus onderzoek 
in het rijke Leidse gemeente-archief. De belangstelling van den promovendus 
voor juist deze industrie is begrijpelijk wanneer men weet, dat in de Leidse 
lakenindustrie zich omstreeks het midden der veertiende eeuw een ont
wikkeling in kapitalistisehe riehting manifesteerde: de wolhandelaars 
("drapeniers") werden tot ondernemers, die de voorheen zelfstandige deel
bewerkers van zich afhankelijk wisten te maken en deze tot huisindustriele 
arbeiders deden verproletariseren. 

Wanneer een dissertatie zich aandient als een eerste deel, is de kans groot 
dat een tweede deel nimmer voIgt. Het kon schijnen, alsof het Posthumus 
ook aldus zou vergaan. Wie eehter kennis had genomen van de "Bronnen 
tot de gesehiedenis van de Leidsche textielindustrie" (6 dIn, 1910-1922), 
die hij in de grote serie van 's Rijks geschiedkundige publicatien uitgaf, 
kon blijven hopen dat het geschiedwerk eenmaal zou worden voortgezet 
tot het einde der achttiende eeuw. Die hoop werd ten slotte ook verwezen
lijkt in 1939, toen deel II "De nieuwe tijd" van de pers kwam: een lijvig 
werk van ruim 1200 bladzijden in twee banden. Het boek vertoonde de
zelfde uitnemende qualiteiten als de dissertatie van dertig jaren vroeger. 
Zonder overdrijving kan men zeggen, dat Posthumus' "Leidsche laken
industrie" een model ener industriegeschiedenis is geworden en een stan
daardwerk in dien zin, dat het nimmer zal verouderen en definitief den 
ontwikkelingsgang van dit bedrijf heeft vastgelegd. De schrijver ontving 
er welverdiend de N. G. Pierson-medaille voor. 

Nemen wij thans den draad van Posthumus' levensloop weder op. In 
1907 werd hij leraar in de staatswetenschappen en het handelsreeht aan de 
openbare handelsschool in zijn geboortestad; tot 1913 bleef hij als zodanig 
werkzaam. Deze bekende onderwijsinrichting stond onder leiding van zijn 
oom J. Yzerman, hetgeen tot verklaring van zijn keuze van betrekking kan 
bijdragen. Naast zijn leraarsehap bleef Posthumus wetenschappelijk werk
zaam - dat bleek reeds - maar ook maatsehappelijk. Hij werkte mede 
aan een van regeringswege ingesteld onderzoek naar de toestanden in de 
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huisindustrie en schreef in het driedelige rapport, dat de Directie van den 
Arbeid in de jaren 1911-1914 hierover publiceerde, verhandelingen over 
de kledingindustrie en de Noordbrabantse schoenmakerij welke opvallen 
door de historische benadering van het vraagstuk. Eerder organiseerde 
hij de tentoonstelling betreffende de toestanden in de huisindustrie, die in 
den zomer van 1909 te Amsterdam werd gehouden: het eerste blijk van 
zijn organisatorische bekwaamheden, die naderhand zo sterk naar voren 
zouden komen. 

Toen in 1913 te Rotterdam de Handelshogeschool werd opgericht, 
thans Economische Hogeschool genaamd, werd Posthumus daar benoemd 
tot hoogleraar in de economische geschiedenis. Dit was de eerste leerstoel 
voor dit yak in Nederland; Posthumus was hier een pionier, en hij zou 
ook op velerlei ander gebied een pionier blijken. Zijn organisatorische 
gaven kwamen ook in Rotterdam van pas: samen met den hoogleraar G. 
W. J. Bruins regelde hij opzet en inrichting van de nieuwe hogeschool. 
Maar zijn snelle geest reikte aanstonds verder dan de professorale taak. 
Hij was een der oprichters van de Rotterdamse Volksuniversiteit; hij 
werkte mede aan de oprichting van "De Arend", een clubgebouw voor 
jonge arbeiders. En bovenal: hij riep in 1914 de vereniging "Het Neder
landsch Economisch-Historisch Archief" in het leven, die als pendant van 
het Algemeen Rijksarchief gevestigd werd te 's Gravenhage. 

Het kan niet onze taak zijn, hier ter plaatse een schets te geven van aard, 
werkwijze en ontwikkelingsgang van het Economisch-Historisch Archief. 
Voldoende is het te constateren, dat deze vereniging een typische reflex was 
en bleef van hetgeen Posthumus voor de beoefening der economische 
geschiedenis, speciaal die van Nederland, het eerste nodige achtte. Onze 
economische geschiedenis diende uit de archiefstukken te worden op
gebouwd; de archieven echter, voor zover behorend aan particuliere 
ondernemingen, gingen veelal te loor; er moest dus een lichaam zijn dat 
deze kon bewaren, inventariseren en aldus voor het wetenschappelijk 
onderzoek beschikbaar doen blijven. Belangrijke stukken dienden voorts 
te worden gepubliceerd; het Economisch-Historisch Jaarboek, waarvan het 
eerste deel in 1915 verscheen, werd daarom in het leven geroepen, en Pos
thumus zelf deed daarin talrijke bijdragen van eigen hand het licht zien: 
in niet minder dan 12 van de 27 tot 1960 verschenen jaarboeken komt hij 
als medewerker voor. Doch ook grotere, zelfstandige bronnenpublicaties 
moest de vereniging verzorgen. Vandaar de totstandkoming van de serie 
"Werken der vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Ar
chief", waarin Posthumus in de jaren 1919-1931 een zestal delen publiceerde: 
de door hem verzamelde "Documenten betreffende de buitenlandsche 
handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw". Het is te betreuren 
dat deze publicatie, waarvoor het ministerie van buitenlandse zaken sub
sidie verleende, niet is voortgezet. 

Acht jaren is Posthumus te Rotterdam werkzaam gebleven. Toen de 
Universiteit van Amsterdam in 1921 een "faculteit der handelsweten
schappen" (later: economische wetenschappen) instelde bood zij hem den 
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leerstoel voor economische geschiedenis aan, waarbij hij tevens zitting 
kreeg in de litteraire faculteit. Zijn inauguerele oratie werd gehouden op 16 
januari 1922, den openingsdag van de nieuwe faculteit. Het aantal zijner 
studenten was nu veel groter dan te Rotterdam, daar hij behalve de aan
staande economen ook de historici en geografen had op te leiden. Voor de 
candidandi placht hij vrijwel uitsluitend de handelspolitieke problemen 
der negentiende eeuw te behandelen; de kennis van de voornaamste han
delstractaten aan de hand van het door hem in 1925 uitgegeven "Recueil 
de documents internationaux relatifs a l'histoire economique de 1814 a 
1924" bleef op de tentamina hoofdzaak. Het dient te worden erkend, dat 
deze materie lang niet aIle studenten kon boeien. Grotere belangstelling 
oogstten de colleges voor candida ten, die overigens slechts voor de aan
staande historici verplicht waren; hier behandelde de hoogleraar capita 
selecta, meestal uit de dertiende tot de achttiende eeuw. Zijn vernuft, zijn 
vlugheid van geest, zijn kritische zin kwamen hier ten volle naar voren, 
en de studenten onderkenden die eigenschappen dan ook. 

Geheel in beslag genomen door zijn professoraat was Posthumus nooit; 
hij bleef ook buiten de universiteit organiseren en stimuleren. Toen zijn 
aandacht was getrokken door het archief ener Poolse organisatie van 
Joodse arbeiders en andere archieven, die te loor dreigden te geraken als 
gevolg van de nazificatie van Duitsland, begreep hij aanstonds dat hier 
een taak voor hem lag. Dank zij den geldelijken steun, dien de directeur 
van de Centrale Arbeiders Verzekeringsbank te 's Gravenhage, de heer 
Nehemia de Lieme, bereid bleek te verstrekken, kon hij in 1935 overgaan 
tot de stichting van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 
dat te Amsterdam werd gevestigd. " Sociale geschiedenis" had hier voors
hands een beperkten zin: geschiedenis van de arbeidersbeweging, van het 
socialisme, van revolutionaire stromingen in het algemeen. Posthumus, 
die directeur van het nieuwe instituut werd, wist de hand te leggen op 
hoogst belangrijke archiefcollecties, zoals de correspondentie van Marx 
en Engels, de archivalia betreffende de "Internationale", documenten 
over het anarchisme en zoveel meer. In de boekerij, die werd gevormd, 
vonden vele hoogst zeldzame brochures, pamfietten e.d. plaatsing. Voorts 
kwam een tijdschrift tot stand, de "International Review for Social History". 
Op het Marx-Engels instituut te Moskou na was het instituut te Amsterdam 
in 1940 het grootste ter wereld op dit gebied. 

Na een periode van gedwongen werkloosheid tijdens de Duitse bezetting -
hij nam ontslag als hoogleraar en ging "onderduiken" - was Posthumus' 
energie feller dan wellicht ooit te voren. Nog gedurende den oorlog had 
hij besprekingen gevoerd over de noodzaak, de historisch belangrijke 
documenten betreffende den bezettingstijd te doen bewaren, ordenen en 
waar nodig uitgeven door een speciaal hiervoor op te richten regerings
bureau. Aldus kon nog v66r het einde van het jaar 1945 te Amsterdam 
het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie worden ingesteld. Als voor
zitter van het directorium kreeg Posthumus de algemene leiding van dit 
nieuwe instituut; hij had nu, behalve zijn studeerkamer thuis, drie werk-
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kamers in de stad. Hij bezat de vereiste eigenschappen om zulk: een situatie 
aan te kunnen; hij dacht snel, handelde snel, wist bijzaken van hoofdzaken 
te onderscheiden en vooral: hij kon werk uit handen geven en aan anderen 
overlaten. Als hij een brief beantwoordde - het niet beantwoorden kwam 
ook voor - deed hij dit dikwijls door op de ontvangen missive een korte 
notitie te plaatsen in zijn haastige handschrift en deze vervolgens aan den 
afzender te retourneren. Een ieder, die met hem geregeld contact heeft 
gehad, kent ook zijn briefpapier, niet groter dan een doktersrecept, waarop 
hij in telegramstijl had neergeschreven wat hij te zeggen had. Wat hij in 
drie woorden kon zeggen schreef hij in drie, soms in twee. 

Nog op andere wijze zou Posthumus tonen, dat hij een scherp oog had 
voor de behoeften van de maatschappij. Hij bespeurde, dat de sociale 
wetenschappen aan de universiteit onvoldoende tot haar recht kwamen; 
zij waren enigszins opgeborgen in de faculteit der letteren, en de wetenschap 
der politiek (politicologie) ontbrak zelfs geheel. In het buitenland was dit 
veelal reeds anders. Daarom ging hij, in samenwerking met enkele collega's, 
plannen ontwerpen tot het stichten van een faculteit der politieke en sociale 
wetenschappen aan de Universiteit van Amsterdam. Die facuIteit is er in 
1947 ook gekomen, verdeeld in drie secties: algemene politieke en sociale 
wetenschappen (bestemd onder meer voor aanstaande journalisten); socio
logie en sociografische wetenschappen; sociale psychologie en sociale 
paedagogiek. Een nieuw veld, tot dusver braak Iiggend, was hiermede 
ontgonnen. Wederom had Posthumus zich een pionier betoond, al was het 
resultaat ditmaal niet geheel in overeenstemming met zijn opzet. 

Men zou kunnen menen, dat een man van zovele besognes, van een zo 
gespannen activiteit, geen tijd meer heeft kunnen vinden voor rustig weten
schappeIijk onderzoek. Het tegendeel was het geval. Toen in 1931 het "Inter
national scientific committee on Price History" was ingesteld onder leiding 
van Sir William Beveridge, verkreeg Posthumus daarin zitting voor Neder
land en nam hij de taak op zich, het materiaal voor een Nederlandse prijzen
geschiedenis te verzamelen en te bewerken: een even minutieuze als tijd
rovende arbeid. Als resultaat van zijn onderzoekingen verscheen in 1943 
het eerste deel van zijn "Nederlandsche prijsgeschiedenis", een omvangrijk 
boek, waarin de goederenprijzen aan de Amsterdamse beurs van 1585 
tot 1914 en de Amsterdamse wisselkoersen van 1609 tot 1914 waren op
genomen. De uitvoerige inleiding, waarin de gevolgde bewerkingsmethoden 
grondig werden besproken en tevens de belangrijkste resultaten van het 
onderzoek vermelding vonden, getuigde van Posthumus' meesterschap op 
dit terrein; de kennis van de theoretische economie, die soms bij beoefenaars 
der economische geschiedenis al te zeer ontbreekt, bleek bij hem duidelijk 
aanwezig. Het boek, waarvan tegelijk een editie in de Engelse taal verscheen, 
heeft naast zijn geschiedenis der Leidse textielnijverheid het meest bijge
dragen tot zijn faam in de internationale wetenschapswereld. 

Aan het tweede deel der Nederlandse prijsgeschiedenis, dat prijzen 
buiten Amsterdam moest bevatten, in de eerste plaats aanschaffingsprijzen 
van gestichten, is Posthumus tot aan zijn dood blijven werken. Toen hij 
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op 27 februari 1960 ter gelegenheid van zijn tachtigsten verjaardag een 
receptie hield in de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam
zijn schepping alweder, daterend van 1932 - kon de uitgever hem een 
voorlopig exemplaar van dit tweede deel aanbieden, waarin de tabellen 
waren opgenomen doch de inleiding nog ontbrak. Posthumus heeft deze 
laatste nog afgemaakt, doch niet in een vorm die haar rijp deed zijn voor 
publicatie. Men mag verwachten, dat de omwerking niet langen tijd zal 
vergen en dat het tweede deel der Nederlandse Prijsgeschiedenis weldra 
het licht zal kunnen zien. 

Tegelijk met zijn onderzoekingen betreffende de prijzen verdiepte Pos
thumus zich in de handelsgeschiedenis van Amsterdam. In 1947 hield hij 
in de afdeling Letterkunde der Koninklijke Nederlandse Academie van 
wetenschappen, waarvan hij sedert 1929 lid was, een voordracht over het 
oudst bewaarde Amsterdamse koopmansboek (1485-1490). In aansluiting 
daarbij behandelde zijn in 1953 verschenen boek "De oosterse handel te 
Amsterdam" de handelsrelaties tussen Amsterdam en het Oostzeegebied 
omstreeks het einde der vijftiende eeuw, in den vorm van een uitvoerige 
inleiding op genoemd koopmansboekje dat daarbij in extenso werd uit
gegeven. Het boek gaf aanleiding tot enige gedachtenwisseling in den kring 
der historici, doordat de auteur enkele hypothesen had ontwikkeld die 
moeilijk houdbaar schenen. Posthumus, hoeveel nuchter en exact archief
materiaal en statistische gegevens hij ook verzamelde, liet zich somtijds 
tot gewaagde conclusies verleiden. Zijn academievoordracht van 1937 
over de neringen in de Republiek, waarin hij de "nering" als een bijzonderen 
vorm van publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie kenschetste, heeft weinig 
instemming gevonden. 

Ook met Amsterdams handel in de zestiende eeuw heeft Posthumus zich 
intensief bezig gehouden. Statistische gegevens, door Dr. J. Woltring ver
zameld omtrent den Amsterdamsen uitvoer in de jaren 1543-1545, die 
emaneerden uit de heffing ener honderdste penning op den export van 
goederen, werden door hem bewerkt en van een inleiding voorzien. Het 
boek, dat hij hierover wilde publiceren, zou uit drie delen bestaan, met 
uitvoerige registers. Hij heeft de uitgave, die verzorgd zou worden door 
het Economisch-Historisch Archief en rekenen kon op een subsidie van 
de Nederlandse organisatie voor Zuiver Wetenschappelijk Onderzoek, 
helaas niet meer mogen beleven. Dat het werk eerlang zal verschijnen is 
echter zeker. 

Inmidde1s had Posthumus in 1949 zijn professoraat te Amsterdam neer
gelegd ten einde op een leeftijd, die anderen tot een zich terugtrekken noopt, 
een geheel nieuwe functie op zich te nemen: het directoraat van de bekende 
Leidse uitgeverij voorheen E. J. Brill. De overgang lijkt vreemder dan hij 
in werkelijkheid was. Posthumus was nooit een kamergeleerde geweest 
en had altijd, naar reeds bleek, in het volle leven gestaan; hij kende veel 
mensen - al verbeuzelde hij zijn tijd nooit in de "society" - en wist ook 
altijd met de hem eigen charme mensen voor zijn plannen te winnen; 
uiterlijk en innerlijk had hij meer van een leider ener grote onderneming 
dan van een professor. Zo lag het toch weI in zijn lijn, dat hij op 69-jarigen 
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leeftijd directeur van een belangrijk bedrijf werd; tot kort voor zijn dood 
is hij het gebleven, want hij was altijd onvermoeid en eerst in de allerlaatste 
jaren van zijn leven werd het duidelijk, dat zijn dagen geteld waren. Bibliotiel 
als hij was, kon hij in een wetenschappelijke drukkerij en uitgeverij ruime vol
doening vinden en wederom nieuwe initiatieven ontplooien; zo bevorderde 
hij in 1956 de oprichting van een instituut voor de studie van het moderne 
nabije oosten, dat aan de Universiteit van Amsterdam werd verbonden. 

In zekeren zin is met het bovenstaande een portret van Posthumus gegeven. 
Van een man als hij , die werkte zolang het dag was, kan men immers zeggen: 
zeg mij welk werk gij verricht en ik zal U zeggen wie gij zijt. Maar, het 
portret is niet af. Welke waren zijn innerlijke roerselen, zijn intiemere 
strevingen, zijn vreugden en verdrietelijkheden? Met al zijn gemakkelijkheid 
in den omgang met mensen van allerlei slag : hij sprak er nooit over. Over 
gezinsmoeilijkheden - hij had ze, niet gering zelfs - repte hij nimmer. 
Wat betekende het socialisme eigenlijk voor hem? Het antwoord moet 
uitblijven. Misschien yond hij het niet belangrijk genoeg om al deze dingen 
met vrienden te bespreken; misschien had hij er geen tijd voor, want hij 
had altijd haast. Zodoende moet zijn portret onafgemaakt blijven en 
kunnen nog slechts enkele toetsen worden aangebracht. 

Toen in december 1960 het 25-jarig bestaan van het "Internationaal In
stituut voor Sociale Geschiedenis" plechtig werd gevierd, gewaagde een der 
sprekers van Posthumus' "agressieve energie". Deze beide woorden zijn 
veelzeggend. Posthumus zag de dingen, die hij bereiken wilde, scherp en 
helder voor zich en liet zich door niets en niemand daarvan afhouden. 
Daarom was hij hard tegenover dengene, die hem in den weg trad, soepel 
tegenover dengene die met hem medewerkte. Goedhartig was hij als men 
zijn medelijden opwekte; in den oorlogstijd heeft hij meer dan eens Joodse 
medeburgers met geld gehoJpen. Hij was royaal tegenover zichzelf en 
anderen; hij wekte daardoor den indruk een gefortuneerd man te zijn. 
Financiele obstakels voor zijn objecten telde hij licht, en meestal gelukte 
het hem ook de nodige gelden te vinden die voor het bereiken van zijn 
plannen onmisbaar waren. Niet altijd gelukte het; de internationale eco
nomisch-historische tentoonstelling, die hij in 1929 te Amsterdam organi
seerde, werd wetenschappelijk en aesthetisch een succes, maar scheepte 
het Economisch-Historisch Archief met een schuldenlast op die jarenlang 
verlammend bleef werken. 

Posthumus was, alles tezamen genomen, een groot man; dat is een groot 
woord, maar het is passend voor hem. Hij is geweest de pionier voor de 
studie van de economische geschiedenis hier te lande; hij heeft wetenschappe
lijk onderzoek gedaan van blijvende waarde, niet gedoemd te verouderen; 
hij heeft in de Universiteit van Amsterdam drie faculteiten aan zich ver
plicht; hij heeft instituten opgericht die ook in verre toekomst de geschied
beoefening hier te lande zullen bevorderen. Van hem kan worden gezegd 
hetgeen omtrent Oldenbarnevelt werd genotuleerd op den dag van diens 
terechtstelling: "Een man van grooten bedrijve, besoigne, memorie en 
directie, ja singulier in alles". 

I. J. BRUGMANs. 
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Bussum, 2 maart 1885 - 's-Gravenhage, 18 augustus 1960 

Met Everts is een zeer markante persoonlijkheid onder de leidende 
figuren van de Nederlandse scheepvaart en de Nederlandse scheepsbouw 
heengegaan, die bovendien als comrnissrais van verschillende vennoot
schappen, ook bij andere bedrijfstakken in Nederland, een grote invloed 
heeft gehad. 

Johannes Wienik Bernard Everts heeft zijn opleiding genoten bij de 
Koninklijke Marine en weI op het oude wachtschip H.M. "Wassenaar", 
dat tot het uitbreken van de eerste wereldoorlog in Amsterdam gemeerd 
lag voor het "Paleis", het commandementsgebouw op de Rijkswerf in 
Amsterdam. Op dit schip werden de aanstaande officieren van adrninistratie 
van de Koninklijke Marine toen nog opgeleid gedurende een twee-jarige 
opleiding. Het korps adelborsten van administratie, welke adelborsten 
slechts door ·een zilveren uitmonstering te onderscheiden waren van de 
adelborsten van de Zeemacht, was heel klein. De opleidingen bestonden 
als regel uit 3 of 4 jongelui, die daardoor een heel intensieve administratieve 
maar ook militaire opleiding kregen, doordat het contact met hun offi
cieren-leraren bijzonder nauw was. Het is dan ook niet merkwaardig dat 
vele van de oudere officieren van administratie dit stempel hun hele leven 
hebben behouden en dit geldt in zeer bijzondere mate voor Everts die, ook 
toen hij weer in de burgermaatschappij terugkeerde, een figuur was die 
zelf disciplinair was en in hoge mate discipline afdwong. Hij had geleerd 
te gehoorzamen en geleerd gehoorzaamheid te vragen. 

Lang is Everts niet bij de Koninklijke Marine gebleven want reeds in 
1910, dus ongeveer 5 jaar nadat hij officier geworden was, ging hij over 
in dienst van de Scheepsagentuur v.h. de Weduwe Daendels en Co., het 
lichaam dat in Nederlands Indie optrad als agent van vele stoomvaart
maatschappijen, waaronder de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij en 
de Stoomvaartmaatschappij Nederland. 

Omstreeks 1914 richtte de Koninklijke Paketvaart in Nederlands Indie 
eigen kantoren op, waardoor de relatie met de Scheepsagentuur verbroken 
werd en daarom trad in juli 1914 Everts dan ook in dienst van de Koninklijke 
Paketvaart Mij. Bij deze maatschappij maakte hij een snelle promotie. 
Hij was reeds in 1921 agent van de Paketvaart in Soerabaia en werd in 
1926 directeur van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij in Nederlands 
Indie, om in 1932 President Directeur te worden. Hij bleef dit tot 1938, 
dus zijn directeurs- en President-directeurs-periode viel ten dele samen 
met de zware crisis, die de scheepvaart van 1929 tot 1934 doormaakte. 
Midden in deze crisis werd hij President Directeur en op hem viel de zware 
last om op rigoureuze wijze bezuinigingen in te voeren bij het door de 
crisis zwaar getroffen bedrijf van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij 
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Hij heeft deze bezuinigingen doorgevoerd zonder links of rechts te kijken 
en aileen met het belang van de aan zijn zorgen toevertrouwde maatschappij 
voor ogen. De maatregelen die hij moest treffen en doorvoeren waren verre 
van populair. Door het opleggen van vele schepen werd een groot deel 
van het varend- en kantoorpersoneel overbodig, doch Everts weigerde 
hen te ontslaan omdat dit volgens zijn mening de crisis slechts zou verhogen; 
hij voerde daarom een wachtgeldregeling in. Daarnaast werden de gages 
en salarissen op drastische wijze verminderd. Tevens toonde Everts in 
deze tijd, dat zijn geest zich niet aileen met de noodzakelijke bezuinigings
maatregelen bezig hield, doch dat hij, met vooruitziende blik, voor de 
Koninklijke Paketvaart-Maatschappij nieuwe mogelijkheden zag en gestalte 
gaf. 

De Koninklijke Paketvaart-Maatschappij was oorspronkelijk op het 
interinsulaire verkeer aangewezen, maar had in vroegere tijden reeds een 
paar zogenaamde buitenlijnen geopend, o.a. op Australie en van Deli 
naar Hong Kong en Zuid-China. Everts echter zag meer mogelijkheden 
en bepleitte bij de Raad van Bestuur in Nederland de opening van een 
lijn op Zuid-Afrika, voorlopig te bevaren met de tot oplegging gedoemde 
"Houtman" en "Tasman", die oorspronkelijk op Australie hadden gevaren, 
maar vrij waren gekomen door het in dienst steilen van de "Nieuw-Hoiland" 
en "Nieuw-Zeeland". 

Natuurlijk ging het in die tijd ook de Koninklijke Paketvaart niet goed 
en het openen van een nieuwe lijn tussen twee gebieden, waartussen de 
gehele handel nog moest worden opgebouwd, zou zeker in de eerste tijd 
nieuwe verliezen met zich medebrengen. Na overleg met Nederland slaagde 
Everts er in, de Raad van Bestuur van de wenselijkheid van het openen 
van deze nieuwe lijn te overtuigen, en in 1931 werd dan ook met de "Hout
man" en "Tasman" deze lijn naar Zuid- en Oost-Afrika via Mauritius 
geopend. 

Wat gevreesd was werd bewaarheid - er werd verlies geleden en deze 
verliezen werden bepaald niet met gejuich begroet. Everts zette echter 
niet aIleen door, maar wist zijn coIlega's in Indie en in Holland te overtuigen 
van de noodzaak deze lijn met nieuwe moderne schepen te bevaren, en 
belichtte tevens de mogelijkheid deze lijn door te trekken naar Zuid-Amerika 
hetgeen in 1939 geschiedde. De motorschepen "Boissevain", "Ruys" en 
"Tegelberg" - genoemd naar de oprichters der K.P.M. - werden ont
worpen, gebouwd en in 1938 op de nieuwe lijn geplaatst, die in de vooraf
gaande jaren reeds was uitgebreid tot Shanghai, Hong Kong, Manila, 
Saigon, Bangkok, Singapore, Java enerzijds en Rodriguez, Mauritius, 
Reunion, Madagascar, Zuid-en Oost-Afrika anderzijds en die, mede door 
het zich langzaam oplossen van de crisis, geleidelijk aan winstgevend werd. 
Te zijner tijd in 1947 zou deze lijn mede de aanieiding zijn van de nauwe 
samenwerking van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij met de Konink
lijke Java-China-Paketvaart Lijnen (Royal Interocean Lines), die toen 
ontstond door de samenvoeging van het bedrijf der Java-China-Japan Lijn 
met de zogenaamde buitenlijnen der K.P.M. De oorspronkelijke Afrika-
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Lijn is daarvan een der steunpilaren geworden. Iedereen, die weet hoe het 
tenslotte met de bedrijven van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij 
en van de Koninklijke lava-China-Paketvaart Lijnen is gelopen, zal inzien 
dat het vruchtbare initiatiefvan Everts een zegen voor beide maatschappijen 
is geworden. 

In 1938 ging Everts naar Nederland en werd directeur van de Koninklijke 
Paketvaart in Amsterdam. Helaas heeft hij van deze functie, door het uit
breken van de tweede wereldoorlog, weinig plezier beleefd en bracht hij 
de lange oorlogsjaren niet met actief werk door, maar weI met het maken 
van plannen voor de toekomst na de oorlog. Het is dan ook geen wonder. 
dat de Raad van Bestuur van de Koninklijke Paketvaart-Maatschappij 
hem in 1945 vroog om als haar gevolmachtigde voor Australic, Azic, 
Mrika, Zuid-Amerika en Nederlands Indie een wereldreis te maken, op 
welke reis hij zeer veel goed werk deed om het bedrijf van de Koninklijke 
Paketvaart-Maatschappij zo goed mogelijk weer op gang te brengen. 

Hij werd in 1947 benoomd tot lid van de Raad van Bestuur van de Konink
lijke Paketvaart-Maatschappij, in 1954 tot gedelegeerd lid, en is dat tot 
1957 gebleven. 

Vele maatschappijen hebben een beroep op Everts gedaan om als com
missaris op te treden, zoals bijvoorbeeld de Nederlandsche Handel-Maat
schappij, de Nederlandsche Overzee Bank, de Assurantie Maatschappij 
De Zeven Provincien en de Nederlandse Scheepsbouw Maatschappij. 
Laatstgenoomde maatschappij fusioneerde in 1947 met de Nederlandse 
Ook Maatschappij tot de Nederlandse Dok en Scheepsbouw Maatschappij 
v.o.f., waarvan Everts, door het onverwachte overlijden van de Heer O. 
Goodkoop Ozn, in 1947 voorzitter werd. 

Het bedrijf van deze gefusioneerde maatschappij was door de Duitsers 
grondig vernield en moest geheel opnieuw worden opgebouwd. De directie 
heeft daarbij van Everts grote steun ondervonden, en ook bij de latere 
uitbreidingen die nodig werden doordat de schepen na de oorlog een even 
onverwachte als reusachtige grooi vertoonden. Er moost een nieuw dok 
komen, ligplaatsen voor schepen die in reparatie kwamen, terwijl ook de 
machinefabriek geheel moost worden gemodemiseerd en daarbij aanzienlijk 
uitgebreid. De lastechniek leidde tot een geheel nieuwe wijze van scheeps
bouw, de zogenaamde sectie-bouw, die wederom tot gevolg had dat een 
grote lasloods moest worden gebouwd en de gehele scheepsbouwloods 
moost worden gemoderniseerd. De grote tankschepen, die na de tweede 
wereldoorlog ontstonden, werden te dele voortgestuwd door turbine
installaties, hetgeen wederom de noodzakelijkheid meebracht om turbines 
en hoge druk waterpijpketels in eigen bedrijf te vervaardigen. AI deze 
nieuwe activiteiten vorderden grote bedragen, bedragen van een omvang 
waarvan de scheepsbouwmaatschappijen voor de oorlog niet hadden 
gedroomd. Everts heeft deze hele ontwikkeling niet aileen meegemaakt 
maar ook mede gestimuIeerd. Tot zijn dood bleef hij voorzitter van de 
Raad van Commissarissen en nog geen maand voor zijn dood bezocht 
hij nog het bedrijf dat zo zeer zijn liefde had gekregen. 
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Een merkwaardige activiteit van Everts na de oorlog was zijn optreden, 
op verzoek van het Departement van Economische Zaken, als gedelegeerd 
commissaris van de Fokker fabrieken. Ook deze fabrieken maakten na de 
oorlog een heel moeilijke periode door. Eerst een fusie van Fokker, A violanda 
en de afdeling vliegtuigbouw van de Schelde; daama ontbinding van deze 
fusie, terwijl ook de directie ten dele wegging, waardoor het bestaan van 
de Fokker fabrieken weI heel erg onzeker begon te worden. De Regering 
had toch weI, ook met het oog op de militaire voorbereiding in Nato
verband, behoefte aan een eigen vliegtuigfabriek, die weliswaar in hoofdzaak 
in licentie bouwde maar toch Nederland een zekere mate van onafhankelijk
heid gaf, terwijl zij bovendien een grote aandeelhoudster van de Fokker 
fabrieken was door confiscaties van Duits aandeelbezit. 

Onder deze omstandigheden werd Everts in 1949 aangezocht op te treden 
als gedelegeerd commissaris. Toen waren de eerste opdrachten tot het 
bouwen van jagers voor de Koninklijke Marine ontvangen en Everts heeft 
met de toenmalige directie van de Fokker fabrieken zijn hele persoonlijkheid 
ingezet om de productie op gang te brengen, terwijl hij tevens aan de bouw 
van de nieuwe fabriek op Schiphol een grote stoot gaf, o.a. door relaties 
in de financiele wereld de financiering van deze nieuwbouw mogelijk te 
maken. Toen de fabriek klaar was heeft hij zeer veel gedaan, natuurlijk 
met behulp van de bij Fokker aanwezige experts en directie, om de productie 
te systematiseren. 

Everts bleef gedelegeerd commissaris tot 1953 toen de Fokker fabrieken 
overgingen in handen van nieuwe aandeelhouders en een nieuwe bestuurs
vorm werd gevonden. 

Hoewel Everts zich niet veel in open bare functies heeft bewogen vond 
de Nederlandse Regering toch aanleiding, door zijn succesvoIle economische 
activiteiten, hem te benoemen tot Officier in de Orde van Oranje Nassau 
en tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. 

Er is met Everts een groot Nederlandse ondememer heengegaan. 

F. DE BOER 



H. E. VAN GELDER 

Amsterdam, 16 februari 1876 - Scheveningen, 24 juni 1960 

Het Dagelijksch Bestuur van Het Nederlandsch Economisch-Historisch 
Archief achtte het een ereplicht, dat in de serie Levensberichten ook dat 
van Dr. H. E. van Gelder zou verschijnen, mede-oprichter onzer vereniging 
in 1913/1914, lid van het Dagelijksch Bestuur tot in 1928, toen hij wenste, 
wegens toegenomen werkzaamheden elders, zich te bepa1en tot het lid
maatschap van het Algemeen Bestuur, waaruit hij zich in 1936 terugtrok. 

Het was mij een voorrecht, dat mijn collega's me verzochten het levens
bericht te verzorgen van hem, die ik sinds meer dan 70 jaren had gekend, 
maar dan een levensbericht, zoveel mogelijk Van Gelder waardig, die 
voor zijn tijdsgewricht onder de Nederlandse biografen facile princeps was. 

Immers zou het weinig zin hebben naast de vermelde data te berichten 
slechts dit, dat Posthumus' keuze van Van Gelder in ons bestuur als ver
tegenwoordiger van de archiefwereld zijn goede gronden had zo in hun 
veeljarige vriendschap als in de voorkeur, die de economische tak der 
geschiedenis bij de Haagse Gemeente-Archivaris yond; dat deze een wijze 
mede-bestuurder was in onze vereniging en in hare commissies; dat in de 
Jaarboeken 1 tot 3, 5 en tenslotte 10 (1924) eerbiedwaardige artikelen 
van zijn hand zijn verschenen. 

Gesta1te krijgt Henk van Gelder in mijn herinnering uit de tachtiger 
en negentiger jaren, toen banden van plaatselijke en kerkgenootschappelijke 
aard zich zoveel sterker deden gelden dan thans. Van plaatselijke banden 
met Amsterdam kon pas sprake zijn tegen het midden van de 19de eeuw, 
toen als eerste een Van Gelder woon- en werkstede overbrengt van Wormer
veer naar Amsterdam; bijna al zijn kinderen trouwen buiten Zaanse kring, 
zo Jan Gerrit met Jeannette Agnes Beets, dochter van Nicolaas Beets 
(Hildebrand). Hun oudste zoon was Henk. 

In 1952 verschenen onder redactie van Prof. Dr. J. J . van Logbem, 
cen van Henk's oudste vrienden, een bundel autobiografieen "Wat het 
Leven mij heeft geleerd", waaruit ik verder denk te putten. Bijzonder 
trof me daarin de karakterisering van de sfeer in het gezin Van Gelder-Beets, 
waarvan de oudste zoon na ongeveer 65 jaren als voIgt gewaagt: "In mijn 
ouderhuis heerste die gemoedelijke vroomheid, welke niet theoretiseerde, 
maar er eenvoudig was; waarbij het vanzelf sprak, dat men het leven, hoe 
gewoontjes ook, als een opdracht zag". De sfeer in eigen ouderlijk huis 
yond ik hierin terug. 

Mijn oudste herinneringen nu aan de familie Van Gelder dateren uit de 
tijd van de lagere school, het Instituut-Jelgerhuis Swildens, neutraal en 
particulier, dat het gewone L.O. bood, maar ook opleidde tot klaarstoming 
voor b.v. vloot en leger. Henk was op deze goedgereputeerde "drilschool" 
geplaatst met het einddoel Willemsoord, Instituut voor de Marine; tot het 
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examen kwam het niet: bij de voorafgaande strenge medische keuring 
viel hij uit. Op die school waren de derde broer Jan Gerrit Jr. en ik klas
genoten en vrienden, een relatie, door onze ouders zeker gaarne gezien. 
Ret kontakt met hogere klassen was zo gering, dat ik de oudste Van Gelder 
niet zou hebben gekend buiten de jongere broer om; hij maakte op mij 
sterke indruk als voorman van die vier blonde op elkaar lijkende broers 
bij hun schoolgang. 

Eigenlijk weet ik van mijn bezoeken ten huize van de familie Van Gelder
Beets weinig feiten van belang mede te delen; maar als de dag van gisteren 
staat me nog de indruk of moet ik zeggen de schok bij, die twee berichten 
op me maakten. Ret ene, dat Jan Gerrit Jr. van school werd genomen; men 
oordeelde een praktijkopleiding in de tuinbouw, buiten Amsterdam dus, 
voor hem meer aangewezen dan een, die blokken voor examens meebracht. 
Dit beperkte ons contakt tot een spaarzame Zondag, als hij hier ter stede 
overkwam; geleidelijk liep het nog terug, omdat mede langdurige ernstige 
ziekte van een mijner huisgenoten jongerenbezoek niet toestond. 

Ret andere bericht trof me in zijn ongewoonheid misschien nog sterker. 
De Van Gelder's, toen op geen vijf minuten gaans schuin tegenover mijn 
ouders op de Rerengracht wonende, gingen verhuizen naar de Groote 
Wittenburgerstraat. De houtwerf van de familie lag bijna aan het eind der 
eindeloos lange straat en d'l<ir was tevens een herenhuis, waarom het nu 
ging, herinnering aan vroeger tijden, toen onmiddellijke nabijheid van 
woon- en werkruimte geboden was. Ik meen, dat het de dood of het vertrek 
van een procuratiehouder was, waardoor het huis vacant kwam en Jan 
Gerrit Sr. hem als bewoner verving. Dat huis, No. 163 - het zal weI uit 
de 18de eeuw zijn geweest - was anders dan de koopmanshuizen aan de 
grachten en het lag anders. Enigszins overeenkomstige situaties yond men 
behalve op de oostelijke en ook op de westelijke eilanden aIleen in het voor
malig landelijk gebied van Amsterdam. Van de straat af kwam men in de 
tuin, die het vrij lage huis aan aBe kanten omving. Ret eerst trok een 
half-lamme en daarom misschien half-tamme kraai de aandacht, die ge
trouwelijk op het grasveld hippelde. En naar het noorden en het westen 
volgden dan de opslagplaatsen van hout en nog eens hout, die strekten tot 
aan diep vaarwater. 

Maar veel meer nog dan dit alles trof me de weg langs welke No. 163 
werd bereikt. Als toen gebruikelijk bracht mijn vader ook mij in aanraking 
met de historische monumenten van de stad; de Oosterkerk kende ik, maar 
de straten op Wittenburg niet. En telkens, wanneer ik daar bij de Kerk 
naar links was ingeslagen, werd het me wat onbehagelijk te moede in die 
smalle Groote Wittenburgerstraat, mistroostig om te zien, mistroostiger 
nog, als men in het donker, slechts door een lichtschijn uit een tapperij 
doorboord, meer vermoedde dan onderscheidde. Roe dankbaar was ik, 
toen, op zekere Zondagavond in de winter, ik een uitnodiging kreeg om in 
de vigilante mee te rijden, waarin een vader zijn dochter, schoolvriendin
netje van een der veel jongere meisjes Van Gelder, kwam afhalen. 

Renk was toen sinds 1890 gymnasiast en dit strekte tot zekere vergroting 
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van de afstand tussen ons. Nochtans of daarom bleef hij in mijn ogen een 
markante figuur. 

Pas veellater kwam de vraag bij me op, of niet de indrukken, op Witten
burg opgedaan, van invloed zijn geweest bij zijn uitgroei naar het socialisme, 
dat, volgens eigen verklaring, voedsel yond meer bij gemoed dan bij ver
stand. Overigens openden de Witten burger jaren hem de gelegenheid dag 
aan dag naar het gymnasium te gaan met zijn toenmalige buurt- en klas
genote en latere echtgenote gedurende decennien, Johanna Helena Scalongne. 
En tevens kwam hij nader tot hetgeen later zijn tweede liefde zou worden: 
"Oud-HoIland". De afstand van het gymnasium naar zijn nieuwe huis 
liet niet anders toe dan dat hij de middagpauze ten huize van een vriendin 
zijner moeder doorbracht in de oude stad; daar kon hij de - toen nog geen 
dozijn - jaargangen van het tijdschrift doorlezen, welks redacteur hij van 
1913 tot zijn dood zou wezen. 

In het begin van de negentiger jaren intussen was Van Gelder nog slechts 
redacteur van de "Vox Gymnasii" "dat eigenwijze blaadje", naar zijn eigen 
woorden, "waarmede wij de Nederlandse gymnasiasten van geestelijke 
spijze moesten voorzien". In de Vox brandde de redactie menige kaars voor 
de beweging van Tachtig en analoge geestelijke stromingen, vooral in 
Frankrijk en in de letterkundige gymnasiasten-vereniging D.V.S., mede 
Henks gebied, was het van een laken een pak. Tot ergernis vaak van hen 
wier litteraire belangstelling ophield bij Potgieter en Busken HUet, een 
ergernis, die door redacteuren met Tachtiger hoon ontvangen, nieuwe 
ergernis wekte. Woei er dan veel stof op, dan kregen ook niet-gymnasiasten 
als ik weI een exemplaar van de Vox in handen gespeeld, maar dan ten 
vermake; en hierbij bleef mij de maitrise van Henk treffen. 

In 1895 deed Van Gelder eindexamen van het gymnasium en zal hem 
allicht een plaats als student in de Faculteit der Letteren zijn toegedacht. 
Maar - en niet aIleen te Amsterdam - de samenstelling van het docenten
corps lag hem niet. Zo belandde hij in die der Rechten, destijds weI de 
cavalerie van de universiteit genoemd. Tevens heeft de juristerij dit met de 
journalistiek gemeen, qu'elles menent it tout. Nog geen twee maanden 
student, trad Van Gelder op als redacteur van de "Propria Cures" en hij 
bleef dit gedurende bijna 3t jaar. Met hem deed bij P.e. de eerste ver
tegenwoordiger uit het dispuut "Clio" zijn intrede, dat nog vele jaren een 
preponderante plaats in het studentenblad zou innemen. De koers, die zij 
voeren, noemden de Clionezen zelf, naar het lijkt niet zondere zekere pre
cieuze pretentie: "het ernstig besef". Dat besef richtte bij sommige hun
ner, oud-Ieden van D.V.S., zich als voorheen op de nieuwe litteratuur; 
bij Van Gelder veeleer op het socialisme. Weer stond hij in de elite der 
studenten, die - in het technische Delft en het geschakeerde Amsterdam -
het socialisme wilden brengen onder hun commilitones, wie - in het leven 
mocht niet meer onderscheiden worden naar standen, slechts naar klassen -
"als dragers van de wetenschap nog een ogenblik de keuze (gelaten werd) 
tussen burgerij en proletariaat". Aldus Van Gelder in een artikel voor 
het Feestnummer van "Propria Cures" van januari 1900: verantwoording 
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en klaroenstoot, historisch-materialistisch en evangelisch, propagandistisch 
en missionnair, reddend en richtend, zo men wil van een zelotisch cultuur
optimisme en daardoor juist voor andersgezinden niet geredelijk aan
vaardbaar. 

Een maand tevoren, 12 december 1899, was met zijn promotie op Stel
lingen tot Doctor in de Staatswetenschappen de universitaire loopbaan van 
Van Gelder beeindigd. Dit had zo gezeten: naar hij in 1952 schreef lieten 
zijnjuridische hoogleraren hem een herinnering van "grauwe eentonigheid" 
en "Trouwens de juristerij boeide mij niet in het minst". Aan zijn leraren 
op het Gymnasium had hij evenmin enige indruk behouden. Van Gelder 
voelde zich (cultuur-)historicus en opteerde na zijn candidaats niet voor de 
doctoraal-studie der Rechtswetenschappen, die voor een aantal betrek
kingen de onderstelling vormde, maar voor die der Staatswetenschappen, 
welke hem historische mogelijkheden opende. 

Maar effectus civilis gaf de bul-Staatswetenschappen voomamelijk voor 
een kleine leraarsbetrekking aan de H.B.S. en overigens "strekte ze tot 
aanbeveling". Waar zou Van Gelder's maatschappelijke toekomst liggen? 
Sommigen zagen die bij het Socialisme of concreter bij de S.D.A.P. Anderen 
in de journalistiek, waarin hij nog een halfjaar na zijn promotie werkzaam 
bleef. Het zou anders gaan: nog in 1900 zou "het domme toeval van een 
familierelatie" maken, dat Van Gelder adjunct-archivaris van Alkmaar 
werd. 22 mei 1902 traden Hendrik Enno van Gelder en Johanna Helena 
Scalongne in het huwelijk. Van 1906 tot 1922 was hij Gemeente-Archivaris 
te 's-Gravenhage en sedert 1912 aldaar tevens directeur van het Gemeente 
Museum; weder zes jaar later werd hem de leiding toevertrouwd van een 
nieuw gecreeerde gemeentelijke Dienst voor Kunsten en Wetenschappen. 
Zijn eigenlijke levenswerk - aldus in 1952 Van Gelder -lag in die Haagse 
periode van 1906 tot zijn afscheid in 1941. 

Naast grote verschillen bestonden tussen Alkmaar en Den Haag naar 
ligging en uiterlijk treffende punten van overeenkomst : beide landsteden 
in de nabijheid van de Noordzee, daar dus, waar de grens tussen geest- en 
duingrond te vinden is. Het ene met zijn Alkmaarder Hout, het andere 
met zijn "nooit volprezen luchtwarand". Beide bouwende aan een nieuwe 
toekomst: Alkmaar gelukkig in het behoud van zijn Rechtbank, bedacht 
op de herkrijging van zijn gymnasium en behoedzaam tastend naar een 
reorganisatie van zijn archief, Den Haag, conservatiever van traditie, 
maar met intemationale inslag, bedreigd in rechterlijk college noch gym
nasium, integendeel dromende een goede gooi te doen naar iets, dat, met 
zijn Vredespaleis en zijn Kurhaus, een soort hoofdstad van Europa leek 
te worden. "Nieuwe bloei", zo luidde de titel van het voorlaatste hoofdstuk 
in Van Gelder's in 1937 verschenen ,,'s-Gravenhage in zeven eeuwen". 
Reeds voor het in werking treden van Thorbecke's Gemeentewet bespeurt 
hij de eerste verschijnselen van die bloei en een nieuwe laatste periode 
laat hij aanbreken bij de Eerste Vredesconferentie. Geen wonder dan ook, 
dat in 1906 geroepen, om zijn Alkmaarse werkkring te verwisselen tegen een 
in Den Haag met zoveel ruimere perspektieven, Van Gelder de laatste 
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gaarne aanvaardde. Het zou een band worden voor het leven, aanvankelijk 
binnen de archivale sfeer, waarin gebleven Van Gelder ongetwijfeld op 
31 jaren zeker nog veel mocht verwacbten. Zijn maatschappelijke weg zou 
ecbter nog naar boger einder voeren: in 1911 trad als Burgemeester van 
's-Gravenhage op Jbr Mr H. A. van Kamebeek, jeugdvriend van de archi
varis. Tussen hen was het Herman en Henk, niet gebruikelijk in hoge ambte
lijke kring maar weI bevorderlijk voor het gelukkige inzicht, dat Den Haag 
in ruime mate zijn voordeel kon doen met Van Gelder's uitzonderlijke 
gaven; in 1912 reeds zou diens benoeming tot Directeur van het Gemeente
Museum de eerste scbrede zijn. 

Van die periode in Van Gelder's eigenlijk levenswerk beboef ik verder 
weinig te zeggen; anderen onder de levenden zijn hiertoe meer bevoegd dan 
ik. Tegen de eerste Wereldoorlog volgde zijn bestuurslidmaatschap van het 
Econornisch-Historisch Archief, in 1918 zijn benoerning tot Directeur van 
Kunsten en Wetenschappen, die mede de opdracht inhield tot voorbereiding 
van de bouw van een nieuw Gemeentelijk Museum. In gelijke richting strekte 
de toetreding tot de Rijkscomrnissie voor Reorganisatie der Musea - met 
rnilde ironie weI het Museum-Parlement genoemd - wier resultaat, ondanks 
de brede opzet, aan de gewekte verwachtingen niet heeft beantwoord. WeI 
bracht het lidmaatschap hem in nog nauwere aanraking met de beaux
esprits van het Nederlandse museale bestel dier dagen. Meer en meer 
treedt Van Gelder in de openbaarheid als schrijver, zeker ais journalist 
in de kranten, maar ook als historicus in periodieken ais Oud-Holland en 
soortgelijke, als auteur van boeken, overzichten over onze kunst- en be
scbavingsgeschiedenis, vaak in het teken van de stad zijner inwoning, tot 
de opbouw van welks nog beden typische cultuur hij zo naarstig en erudiet 
had toegedaan. Nog even voor de tweede Wereldoorlog in 1937 verschijnt 
Van Gelder's ,,'s-Gravenhage in zeven eeuwen", voor welks samenstelling 
reeds in 1906 de eerste grondslag werd gelegd. Hoofse geschiedenis van de 
stad, gebouwd rondom de Hofvijver, maar ingeleid, naar goed Amsterdamse 
trant door's stads historiescbrijver H. E. van Gelder. Onverrnijdelijk kwam 
in die druk bezette jaren de Haagse Directeur geregeld naar Amsterdam, 
dat zijn oude lief de hield. Persoonlijk ontmoette ik hem in onderscheidene 
aangelegenheden, hetzij dan niet in het grote nieuws staande. 

Het was na de oorlog de tijd van de grote tentoonstellingen, eerst in 1945 
Weerzien der Meesters, straks die van een selectie uit oostelijker verzamelingen, 
opgedolven uit de rnijnen, maar nog ontheemd. Op stille Zondagocbtenden 
beboorde het ecbtpaar Van Gelder tot de gezienen bij een serni-officiele 
openstelling der lokalen van's Rijks Museum. Beiden ouder geworden -
natuurlijk - maar: Is niet de grijsheid een sierlijke kroon? Zij, wat moeilijk 
ter been, met haar onrnisbare stokske, toch van harte toegankelijk voor haar 
oud-leerlingen, de grootmoeders, zo niet overgrootmoeders van thans, bij 
wie ze zestig jaar geleden geestdrift voor de Tachtigers had gewekt. Hij na 
de dood van Bredius nestor der Nederlandse kunstgeleerden, die ook onder 
meer vele hunner, welke zijn pairs waren geweest in het Kunst-Parlement, 
in zijn necrologieen deed voortleven. 
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Was het wonder, dat de Universiteit van Amsterdam, in haar lustrumjaar 
1957 voor elke faculteit een ere-doctoraat toekennend, dit voor de litteraire 
aan Van Ge-Ider voorbehield? En wederom, was het wonder, dat de ge
zamenlijke doctores honoris causa de 81-jarige senior verzochten aIler 
gevoelens tot uiting te brengen? Geestdriftiger weerklank heb ik in aka
dernische sfeer niet dikwijls beluisterd dan na de treffelijke dankwoorden 
van Van Gelder. 

Nog drie jaren heeft Van Gf>lder de Nederlandse kultuur in onverminderde 
helderheid des geestes gediend. Hij bleef bedacht op de belangen van 
"Hofwijck", hij stond ons Archief ter zijde bij de bewerking van het ma
teriaal over een andere oude liefde, de Delftse kelarnische industrie. Post
huum nog stelt hij in "Oud-HoIland" met het meesterschap hem eigen het 
auteurschap vast van een vet:l-omstreden schilderij der 16de eeuwse Hol
landse school. 

Het cultuur-optimisme van zijn jeugd had hij zien ondergaan, nochtans 
dankbaar in de wetenschap, dat hij de fakkel had doorgegeven. 

CHR. P. VAN EEGHEN. 



JHR. D. P. M. GRASWINCKEL 

Utrecht, 30 october 1888 - 's-Gravenhage, 9 september 1960 

Jhr. Dr. Dirk Petrus Marius Graswinckel, sedert 1947 bestuurslid van 
de Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, was 
iemand, die zowel in de Nederlandse als in de intemationale archiefwereld 
terecht een groot aanzien genoot. Doorkneed in het yak, dat hij uit roeping 
had gekozen, en een harde werker, van wiens hand vele inventarissen van 
archieven en andere publicaties zijn verschenen, was hij mede door zijn 
talrijke relaties buiten de kringen van het archiefwezen uitermate geschikt 
om de betekenis van de archieven naar buiten uit te dragen en de belangen 
daarvan op ruime schaal te behartigen. 

Als zoon van een officier bracht hij zijn jeugd gedeeltelijk in Den Haag 
en te Amersfoort door. Hij doorliep de H.B.S., deed vervolgens Staats
examen A en werd in 19lO te Leiden als student in de rechten ingeschreven. 
In 1913 werd hij gekozen tot lid van de Maskeradecommissie van het Leids 
Studentencorps. Intussen reserveofficier geworden, moest hij tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zijn studies onderbreken. In 1919 promoveerde hij 
tot doctor in de rechtswetenschappen, waama hij als volontair werkzaam 
was op het Algemeen Rijksarchief en het diploma voor wetenschappelijk 
archiefambtenaar der eerste klasse behaalde. In 1921 aangesteld als charter
meester bij het rijksarchief te Zwolle, werd hij drie jaar later overgeplaatst 
naar het rijksarchief te Arnhem. Hij verliet dit in 1933 om naar het Algemeen 
Rijksarchief terug te keren en daar te worden belast met het beheer van 
de Tweede Mdeling. Met ingang van 1 januari 1946 werd hij benoemd tot 
algemeen rijksarchivaris, welke funcite hij tot 31 october 1953 vervulde. 
Daama bleef hij nog als honorair adviseur aan de rijksdienst verbonden. 

Zijn warme belangstelling voor de Nederlandse monumenten van ge
schiedenis en kunst had hem reeds vroeg in contact gebracht met de Konink
lijke Nederlandsche Oudheidkundige Bond, waarvan hij meer dan 25 jaar 
secretaris was en ook enige tijd het voorzitterschap bekleedde. De als bonds
uitgave verschenen repertoria van tijdschriftenartikelen en boekwerken 
betreffende ooze monumenten, die hij met taaie volharding samenstelde, 
vormen een waardig getuigenis van zijn grote verdiensten op dit gebied. 
Insgelijks was hij geruime tijd bestuurslid en voorzitter van het Koninklijk 
Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Als vrucht 
van zijn genealogische studies verscheen in 1956 de Geschiedenis van het 
Delfts brouwers- en regentengeslacht Graswinckel. 

Gedurende de Duitse bezetting had hij een werkzaam aandeel in de 
overbrenging van archiefstukken uit het kustgebied naar de daarvoor 
bestemde bomvrije bergplaatsen. Na de bevrijding was hij als reserve
majoor werkzaam bij het commissariaat-generaal tot behartiging van de 
Nederlandse economische belangen in Duitsland voor de recuperatie van 
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door de bezetters weggevoerde archieven en bibliotheken, een taak, die 
hij met zijn bekend doorzettingsvermogen op voortreffelijke wijze ten 
uitvoer bracht. De hierdoor ontstane contacten met Amerikaanse archi
varissen leidden er toe, dat hij in 1948 door de UNESCO werd uitgenodigd 
naar Parijs te komen en deel te nemen aan de oprichting van de Internatio
nale Archiefraad en in het bestuur daarvan zitting te nemen. Van 1953 
tot 1956 was hij voorzitter van die raad. In 1953 werd hij tevens als reserve
kolonel bij de Generale Staf belast met de functie van hoofd van de sectie 
kunstbeschermings-officieren. Naast de vele functies, die hij in tal van 
commissies vervulde, viel hem nog in 1956 de eer te beurt tot voorzitter 
van de Hoge Raad van Ade1 te worden benoemd. Zijn grote verdiensten 
op archiefgebied vonden erkenning door zijn benoeming tot ridder in de 
Orde van de Nederlandse Leeuw, tot grootofficier van de Kroonorde van 
Belgie en in de Orde van Adolf van Nassau van Luxemburg en tot officier 
van het Legioen van Ber. Bovendien was hij rechtsridder in de Johanniter
orde, waarvan hij ook de jongste geschiedenis beschreef. 

Graswinckel maakte zich overal bemind door zijn grote hulpvaardigheid, 
zijn praktische zin en zijn gave om te bemiddelen. Zijn gedegen kennis 
van de archieven beperkte zich niet aileen tot die van oudere datum: als 
hoofd van de Tweede Mdeling kreeg hij insgelijks met de 19de-eeuwse 
archieven te maken, terwijl de problemen rondom de modernste archieven 
evenmin aan zijn aandacht ontsnapten, toen hij in 1952 voorzitter werd van 
de permanente commissie voor post- en archiefzaken bij de rijksadmini
stratie. Man van veelzijdige talenten en met een sterk verantwoordelijk
heidsgevoel, zal hij voor allen, die hem van nabij hebben gekend, een 
onvergetelijke persoonlijkheid blijven. 

H. HARDENBERG. 



T. L. LEUFfINK 

Amsterdam, 16 oktober 1880 - Amsterdam, 18 april 1957 

Teunis Lodewijk Leuftink volgde te Amsterdam zowel het lager als het 
middelbaar onderwijs, dit laatste aanvankelijk op de 2" H.B.S. met 3-jarige 
cursus en, na geslaagd eindexamen in 1896, gedurende verdere twee jaren 
in wat toen weI werd genoemd de bovenbouw van de Openbare Handels
school of eenvoudiger, haar vierde en vijfde klassen. 

In de zomer van 1898 legde Leuftink het eindexamen af van de O.H.S. 
Bij de betekenis, die het Nederlandse bedrijfsleven terecht aan het eind
diploma der school hechtte, welke om haar beproefd docentencorps en 
haar degelijk onderwijs alom bekend stond, ligt het voor de hand, dat 
Leuftink eerlang een plaats Yond, natuurlijk als "jongste bediende". 

Op 16 september 1898 trad hij als zodanig in dienst bij de Nederlandsch 
Indische Handelsbank. Het was in het tijdperk, dat het aan grotere instel
tingen verbonden personeel vergeleken bij thans in het niet viel en dat in 
overeenstemming hiermede hun behuizing bescheiden afstak bij de huidige. 
De N.I.H.B. had met enkele verwante instellingen een "dubbel" huis aan 
de Keizersgracht 313 in gebruik; maar het Amsterdamse personeel, zeker 
ener cultuurbank, kon toen ter tijde beperkt zijn. Het was voor het kantoor 
Amsterdam, dat Leuftink aangesteld was en niet voorbijgezien mag worden, 
dat de huiselijke omgeving niet aIleen de gezeIIigheid, maar ook de scholing 
van de jongste bediende ten goede kwam. 

De accountancy had enkele jaren tevoren haar intrede gedaan in het 
Nederlandse bedrijfsleven. De theoretische grondslagen zouden later volgen. 
Hieraan is de generatie der "tachtigers" onlosmakelijk verbonden. Th. 
Limperg Jr., tegenwoordig oud-hoogleraar van Amsterdam, die in 1897 
het einddiploma der O.H.S. behaald had, was er reeds spoedig toe over
gegaan avondcursussen te organiseren, in welke hij - hoe kon het anders: 
aan zijn tijdgenoten-hoorders - zijn denkbeelden uiteenzette. Onder hen 
beyond zich alras Leuftink, begrijpelijk voor wie diens leergierigheid en 
ordenende geest indachtig zijn. Leuftink heeft me weI gezegd, dat destijds 
de accountancy hem sterk trok, zodat hij weI overwogen heeft of hij zich 
blijvend aan haar zou wijden. 

Het is anders gegaan: Leuftink besloot de N.I.H.B. getrouw te blijven 
en dit besluit zou een blijven betekenen in de allervoiste zin des woords. 

Geleidelijk beklom hij de trap der ambten bij de N.I.H.B.: 1913 procura
tiehouder, 1922 secretaris van het kantoor Amsterdam, 1923 onderdirecteur 
te Batavia, 1925 onderdirecteur te Amsterdam, 1929 algemeen secretaris 
der N.V. en ten slotte 1935 - volgens besluit van de algemene vergadering 
van 27 juni - directeur der Nederlandsch Indische Handelsbank. Op 31 
augustus 1951 legde hij deze functie neer na een diensttijd derhalve van 
bijkans 53 jaren. 
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Er mogen in het bedrijfsleven andere voorbeelden van langdurige dienst 
zijn, toch was het ook in Leuftink's genera tie een uitzonderlijk feit, dat 
iemand bij dezelfde N.V. zijn gehele handelsloopbaan aflegt. Dit uitzonder
lijke yond erkenning ook van overheidszijde, toen Leuftink bij Koninklijk 
Besluit van 16 september 1948 werd benoemd tot Ridder in de Orde van 
de Nederlandse Leeuw. 

Men kan veilig aannemen, dat bij deze benoeming Leuftink's langdurige 
en trouwe dienst bij de N.I.H.B. zich sterk heeft doen gelden. Maar daar
naast zullen andere factoren hebben medegewerkt, deels op het terrein van 
de bedrijfsorganisatie, deels geheel buiten het bedrijfsleven te zoeken. 

Om bij het laatste aan te vangen was Leuftink Voorzitter van de Vereni
ging "Onze Kring", afdeling Amsterdam van de Algem. Ver. van Vrijzinnig 
Lutherschen en voorts Penningmeester van het Studiefonds dier vereniging. 
Tot haar opheffing in 1941 was hij lid van de Vakcommissie van toezicht 
op de bemiddeling van het handels- en kantoorpersoneel van de gemeente
Arbeidsbeurs. 

Omvangrijker ongetwijfeld walen Leuftink's bemoeiingen voor de 
N.I.H.B. en voor de bedrijfsorganisatie. Reeds veer 1935 bekleedde hij 
bij enkele relaties der Bank de functie van commissaris. Na zijn benoeming 
tot directeur der N.I.H.B. steeg het aantal zulker bemoeiingen niet aileen 
bij dochterinstellingen van de Bank, maar ook buiten deze meer intieme 
kring. Ben anders geaarde werkzaamheid opende zich daarnaast voor 
Leuftink en wei die in de bedrijfsorganisaties - achtereenvolgens in onder
scheiden rechtsvorm en onder onderscheiden benaming - voor het bank
wezen en voor de wisselhandel. Zowel vraagstukken van ingrijpende strek
king als detailvragen der praktijk eisen de aandacht op van die organisaties 
en het laat zich denken, welk een waarde ze bij behandeling van beide 
hechtten aan het nuchtere en weloverwogen oordeel van een man als Leuftink 
die de praktijk van het bedrijf sinds tientallen van jaren had medegeleefd. 

Het was dat nuchtere en weloverwogen oordeel van haar medewerker
in-alle-rangen, dat met zijn plichtsgevoel, met zijn stiptheid en zijn werkzame 
aard, kortom met zijn gave persoonlijkheid de N.I.H.B. in de eerste plaats 
ten bate strekte en waarvoor op 31 augustus 1951 hem verdiende dank 
werd gebracht. 

De aftreding als directeur maakte een einde, vanzelfsprekend aan de 
functies in de bedrijfsorganisatie, maar ook aan sommige andere, die een 
uitvloeisel waren van het directoraat. Een commissariaat bij de Bank 
begeerde Leuftink niet; weI aanvaardde hij een adviseurschap, dat zonder 
hem een omschreven taak op te leggen, de gelegenheid liet de wederwaardig
heden van de Nationale Handelsbank, zoals de N.I.H.B. toen geheten 
was, van nabij te volgen. Volle bevrediging heeft hij daarin niet kunnen 
vinden: Leuftink's gezondheid dwong hem met kortere of langere tussen
pozen zich van alle werkzaamheden te onthouden en zo zag men hem 
minder en minder aan de Bank, die zijn toewijding zozeer heeft gehad. 

CHR. P. VAN EEGHEN. 



LEONIE VAN NIEROP 

Amsterdam, 12 augustus 1879 - Washington D.C., 29 juni 1960 

Leonie van Nierop werd op 12 augustus 1879 geboren als derde kind 
en oudste dochter van Mr Frederik Salomon van Nierop en Emilie Regina 
Gompertz. In 1896 deed zij eindexamen aan de Driejarige Hogere Burger
school voor Meisjes op de Keizersgracht bij de Gouden Ketting. Ver
schillende van haar schoolvriendinnen gingen na afioop van dat examen 
werken voor een middelbare akte en ook zij sprak de wens daartoe uit. 
Haar vader, de bekende directeur van de Amsterdamse Bank, voelde hier
voor echter niets. Als vervolg op de middelbare akte zag hij een loopbaan 
voor de klas, die hij voor zijn dochter allerminst wenselijk yond. Hij was 
het, die besloot, dat zijn dochter staatsexamen moest gaan doen om daarna 
aan de universiteit een wetenschappelijke opleiding te krijgen. Zo werd 
Leonie van Nierop leerlinge van de bekende Dr M. B. Mendes da Costa, 
slaagde in 1899 voor het staatsexamen en liet zich nog in datjaar inschrijven 
aan de Amsterdamse Universiteit. 

Verschillende meisjes waren haar voorgegaan in de exacte vakken, 
enkele in de letteren; zij was echter, tezamen met een ander meisje, dat 
al spoedig de studie opgaf, de eerste juriste in Amsterdam. Zij deed haar 
candidaatsexamen in de rechten en daarna haar doctoraalexamen in de 
staatswetenschappen. Op 4 juli 1905 promoveerde zij in dit yak bij professor 
Treub op een proefschrift "De bevolkingsbeweging der Nederlandsche 
stad". Dit werk met zijn sterk historische inslag toonde aI, dat haar eigenlijke 
belangstelling meer naar de feitelijke geschiedenis dan naar de theoretische 
economie uitging. Zo de studie in de geschiedenis toen reeds tot de mogelijk
heden had behoord, dan had zij die stellig gekozen. 

Voortaan zou zij zich dan ook aan de geschiedenis en meer in het speciaal 
aan de economische geschiedenis wijden. Zo kreeg zij o.a. de opdracht, 
voor de Rijks Geschiedkundige Publicatien, waarin Heeringa de eerste 
twee delen van de Bronnen tot de geschiedenis van den Levantschen Handel 
in 1910 het licht had doen zien, een volgend deel te verzorgen. Met enthou
siasme wijdde zij zich aan deze taak en tweemaal daags trok zij daarvoor 
naar het Gemeente-Archief aan de Amsteldijk. Haar gezondheid was nooit 
goed geweest en in 1893 en 1903 door gevaarlijke infectieziekten nog achter
uitgegaan. In 1925 onderging zij in verband daarmee een ingrijpende operatie 
en twee dagen daarna verbood professor Brouwer haar het werk aan de 
Levantsche Handel voort te zetten. Het was een bittere teleurstelling voor 
haar, het vele verzamelde materiaal aan een ander te moeten overdragen. 

In hetzelfde jaar stierf haar moeder en tezamen met haar zuster verhuisde 
zij van het ouderlijk huis in de Sarphatistraat naar het Hotel des Pays Bas 
in de Doelenstraat. Daar heeft zij zich nog dertien jaren lang kunnen wijden 
aan allerlei kleinere en grotere studies over de meest uiteenlopende onder-
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werpen van de economische geschiedenis, vooral over Amsterdam. Zo was 
zij een trouwe en geziene medewerkster aan jaarboek en maandblad van 
Amstelodamum en aan het Tijdschrift voor Geschiedenis. Het ene onder
werp bracht haar als vanzelf op het andere en nooit was er gebrek aan stof. 

Ook nam zij zitting in enkele besturen. Dat waren het bekende Klokhuis 
in de Vijzelstraat, waar speciaal inheemse stoff en werden verkocht, de 
V.V.V.V.V. of Vereeniging voor verbetering van vrouwenkleding, het 
Leesmuseum voor Vrouwen en het Sanatorium Rooglaren, waarin zij 
haar vader opvolgde. En speciaal hier dient vermeld, dat zij in 1914 hoorde 
tot de oprichters van de Vereeniging Ret Nederlandsch Economisch
Historisch Archief, om in 1925 lid van de commissie voor de publicatien 
en in 1936 lid van het dagelijks bestuur te worden. 

In het najaar van 1938 kwam aan dit alles een eind door haar wijze 
besluit om naar Amerika te vertrekken. Daar vestigden zij en haar zuster 
zich, op raad van een Amerikaanse, in Nederland getrouwd, in Washington. 
Het was voor de tweede maal een zware ingreep in haar wetenschappelijk 
werk; voorlopig moest zij haar studie over de Amsterdamse historie stop 
zetten. 

Na afloop van de oorlog vatte zij echter al direct weer per brief contact 
op met het Amsterdamse Archief. Toen later reizen weer mogelijk werd, 
kwamen zij en haar zuster steeds elk jaar in de lente voor enige tijd naar 
Holland. Daar verzamelde zij dan het materiaal om, weer terug in Washing
ton, met haar oude onuitputtelijke energie dit tot artikelen te verwerken, 
die in het jaarboek en maandblad van Amstelodamum verschenen. Ten
slotte belette haar gezondheidstoestand - het lopen ging steeds moeilijker -
haar echter de vermoeiende reis naar Europa te ondernemen. 

Op haar tachtigste verjaardag benoemde het genootschap Amstelodamum 
zijn trouwe medewerkster tot erelid. In het septembernummer van het 
maandblad gaf de voorzitter een uiteenzetting van al het belangrijke werk, 
dat zij voor Amstelodamum en Amsterdam had gedaan. Helaas overleed 
zij reeds binnen het jaar. Ook na haar dood echter, net zoals tijdens haar 
lange en welbestede leven, bewees zij Amsterdam nog een dienst. De 
bibliotheek van de Library of Congress in Washington, die wat Amsterdam 
betreft slechts karig voorzien was, kreeg haar boekerij ten geschenke. 

I. H. VAN EEGHEN. 



JHR. D. F. REUCHLIN 

Rotterdam, 22 augustus 1878 - Yelp (Gld.), 12 april 1956 

In april 1956 overleed Jhr. David Frederik Reuchlin op 76-jarige leeftijd. 
Hij heeft tot degenen gehoord, die zich gelukkig prijzen tot het einde van 
het leven de zakelijke werkzaamheden te kunnen verrichten. Zijn belang
stelling voor het dagelijks gebeuren, zijn wilskracht en zijn op soberheid 
gerichte levenshouding hebben ertoe bijgedragen, dat hij zijn werk temidden 
van de snel groeiende kunstzijde-industrie tot de laatste dagen van zijn 
leven heeft kunnen voortzetten. De plaats, die hij in deze jonge succesrijke 
industrie innam, was die van de financieel deskundige en wijze raadsman. 
Een industrieel en handelsman is hij in de werkelijke zin nooit geweest. 

Zijn vooropleiding en de eerste tientallenjaren van zijn zakelijke activiteit 
lagen geheel in de banksfeer. Zijn algemene aanleg maakte hem hiervoor 
uitermate capabel. Hij had een gevoelig karakter en een verfijnde intmtie, 
die maakten, dat hij degenen, waarmede hij zakelijk in aanraking kwam, 
zuiver aanvoelde en juist wist te taxeren. Zijn heden ten dage ouderwets 
aandoende, doch uiterst verzorgde stijI, zowel in zijn optreden als in zijn 
wijze van zich uitdrukken, hebben hem in de industriele wereld een uit
zonderlijke en zeer geachte persoonlijkheid doen zijn. 

Als zoon van de Rotterdamse reder en wijnkoper lhr. Otto Reuchlin, 
bezocht hij zijn scholen in Rotterdam. Na de middelbare school genoot 
hij een handelsopleiding in Leipzig, waar hij vervolgens zijn eerste volon
tairstijd bij een bankinstelling doormaakte. Daarna heeft hij nog bij ver
schillende Amsterdamse banken ervaring opgedaan en vestigde hij tenslotte 
in Amsterdam een eigen effectenkantoor. 

Enkele jaren voor de eerste wereldoorlog werd hij mededirekteur van 
Marx & Co's Bank te Rotterdam. Na de debacle in de bankwereld van 
na de eerste wereldoorlog ging ook deze bank in liquidatie en werd hij 
met de afwikkeling hiervan belast. Het was in deze periode, dat hij zijn 
belangstelling richtte op de toen nog zeer jonge kunstzijde-industrie. 

Het was voor de eerste wereldoorlog, in 1913, dat de eerste stappen 
werden gezet op de weg der financiering van de Hollandsche Kunstzijde 
Industrie te Breda en weI door aanknoping der relatie met Marx & Co's 
Bank te Rotterdam. 

Een eerste reis in dit verband naar Parijs maakte de oudste directeur 
der Marx & Co's Bank, de heer Van Ommeren samen met de heer Stule
meijer. De financiering was practisch voor elkander, toen de oorlog 1914-
1918 uitbrak en het uitvoeringsplan werd uitgesteld. 

In 1919 en weI op 31 december, werd de H.K.I. opgericht en namens 
Marx & Co's Bank werd lhr. Reuchlin als vertegenwoordiger in de Raad 
van Bestuur aangewezen. 

De Raad van Bestuur wees hem als zijn eerste voorzitter aan. 
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Vandaag, ruim 40 jaar later, mag gewezen worden op de verkregen 
resultaten, niet aileen voorzover dit uitsluitend de H.K.I. aangaat, maar 
tevens wat betreft de Seda de Barcelona, S.A., die op initiatief van de 
H.K.1. tot stand is gekomen en de initiatiefneemster over het hoofd is 
gegroeid. 

Intussen werkte Jhr. Reuchlin mede aan de oprichting van het Consortium 
Industriel de la Soie en de daaruit weder ontstane Holding Company, de 
N.V. Internationale Viscose Compagnie, waarvan Jm. Reuchlin jaren 
lang Voorzitter van de Raad van Beheer bleef. 

Deze korte en onvoiledige curriculum vitae van Jhr. Reuchlin is voor 
degenen, die het voorrecht hebben gehad met hem samen te werken toch 
wei voldoende om een terugblik te werpen op zijn karakter en menselijke 
kwaliteiten. 

In de eerste plaats zijn karakter, dat hierboven reeds werd besproken en 
hier slechts bevestigd kan worden door vast te stellen, dat hij zich nimmer 
op de voorgrond drong, degenen naar voren haalde en verdedigde, die 
als zijn medewerkers optraden en die naar zijn mening de werkzaamheden 
goed verrichtten. 

In de tweede plaats pal stond voor iedere eerlijke en rechtvaardige daad, 
daarbij eigen belang nimmer een rol liet spelen; in een woord, de zaken, 
die hij als Voorzitter van de besturen der verschillende ondernemingen 
had waar te nemen, aileen en uitsluitend in het belang der deze, hem toe
vertrouwde zaken voorstond en verdedigde. 

Hier valt vooral de aandacht te vestigen op zijn meesterlijk betoog als 
Voorzitter gehouden op een Aigemene Vergadering van Aandeelhouders 
der H.K.1. omstreeks 1929/1930, waar Lowenstein als houder van een 
groot pakket aandelen met "stromannen" de nationaliteit der maatscbappij 
en de belangen der minderheid wilde aanranden. 

De Rechtbank te Breda schaarde zich geheel aan zijn, resp. aan de zijde 
van de H.K.1. 

De beer Reuchlin was een rustig man, handelde steeds naar weloverwogen 
motieven, die niet in strijd waren met de belangen waar hij voor stond. 

De heer Reuchlin was een wijs man, buitengewoon geletterd, een gezond 
denkend mans, een trouw medewerker en -vriend, een uitstekend raadgever. 

Mensen met dergelijke kwaliteiten horen ook en men moet zeggen vooral 
ook, in de zakenwereld thuis. 

Jhr. Reuchlin's nagedachtenis zal in de kring, waarin hij heeft gewerkt 
steeds in ere blijven. 

CHARLES STULEMEYER. 
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H. J. SMIT 

Stedum, 17 juli 1886 - 's-Gravenhage, 4 september 1957 

Hommo Jacob Smit had geen revolutionnaire natuur. Afkomstig uit het 
milieu der welgestelde Groningse boeren, is hij zich - hoewel zijn loopbaan 
hem met geheel andere kringen in contact bracht - toch altijd nauw ver
bonden blijven voelen met de mensen uit zijn geboorteland. Even trouw 
bleef hij aan het geloof der Gereformeerde Kerk, waarin hij was opgevoed. 
Dit wi! niet zeggen dat hij niet op velerlei gebied een eigen mening bezat, 
maar hij voelde zich niet geroepen om daarvoor te strijden; zijn kritiek 
op gedragingen en opvattingen, die hij afkeurde, beperkte zich tot ironische 
opmerkingen in vertrouwelijke gesprekken. 

Na in Kampen het gereformeerd gymnasium te hebben bezocht, studeerde 
hij aan de Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam in de literaire facul
teit. Bij zijn studie koos hij geschiedenis als hoofdvak. De colleges van 
Prof. H. Brugmans wekten zijn belangstelling op voor de economische 
geschiedenis van Amsterdam. In 1914 promoveerde hij op een proefschrift 
over De opkomst van de handel van Amsterdam, waarin op grond van 
nauwkeurige bronnenstudie de ontwikkeling van de Amsterdamse handels
betrekkingen met de Hanzesteden in de Middeleeuwen wordt geschetst. 
Dit degelijke boek heeft zijn betekenis nog geenszins verloren. De lezing 
van dit werk is onmisbaar voor ieder die zich een beeld wil vormen van 
de ontwikkeling van het stadje aan de Amstel tot de stapelmarkt van het 
uit het Oostzeegebied aangevoerde graan en hout. 

Na leraar te zijn geweest, eerst aan een Christelijke H.B.S. te Amsterdam 
en daarna aan het Willem Lodewijk gymnasium te Groningen, werd hij 
in 1922 benoemd tot onderdirecteur van het Bureau van de Commissie 
voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien. Anders dan de titel suggereert, 
had hij in deze functie niets te maken met de leiding van het Bureau, welke 
uitsluitend in de handen berustte van de toenmalige directeur dr N. Japikse, 
die tevens secretaris der Commissie was. Evenals schrijver dezes, die in 
die tijd zijn collega was, kon Smit zich dus ongestoord en naar hartelust 
wijden aan het opsporen en voor publicatie gereed maken van historische 
bronnen, een werk dat met zijn aanleg en karakter uitnemend strookte. 
Hem werd de taak opgedragen om gegevens over de Nederlandse handel 
met Engeland, Schotland en Ierland in de Middeleeuwen te verzamelen 
en uit te geven. Studie in Nederlandse archieven was hiervoor natuurlijk 
niet voldoende; Smit heeft dan ook een achttal archiefreizen naar Engeland 
en Schotland ondemomen, die zeer veel materiaal hebben opgeleverd. 
Vele jaren heeft hij zich met dit werk bezig gehouden, waarvan het resultaat 
in vier dikke delen van de reeks der Rijks Geschiedkundige Publicatien 
is opgenomen. Naar aanleiding van dit langdurige bronnenonderzoek 
schreef hij enige belangrijke tijdschriftartikelen over de Hollandse en 
Zeeuwse handel in de Middeleeuwen. 
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Tot de kennis van de geschiedenis van de Nederlandse handel heeft 
Smit dus ongetwijfeld een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Als een 
typische beoefenaar der economische geschiedenis in wijdere zin kan men 
hem echter niet beschouwen. Voor de algemene problemen op dit gebied 
had hij geen grote belangstelling; van de wetenschap der economie heeft 
hij nooit studie gemaakt. Met de agrarische geschiedenis heeft hij, ondanks 
zijn verbondenheid met het Groningse boerenleven, zich nooit bezig 
gehouden, waarbij evenwel in aanmerking genomen moet worden, dat in 
zijn studietijd de agrarische geschiedenis, die tegenwoordig zo'n grote 
belangstelling geniet, nog niet in tel was. 

Veel meer interesseerde Smit zich voor de politieke geschiedenis, in 't 
bijzonder voor zover deze in verband staat met godsdienstige opvattingen 
en problemen. Hij heeft o.a. een interessante studie over Cromwell ge
schreven. Met grote toewijding heeft hij in latere jaren een deel van de 
uitgave der correspondentie van de antirevolutionnaire staatsman Groen 
van Prinsterer verzorgd. Deze publikatie heeft een zeer lange voorgeschiede
nis gehad. Indertijd was de uitgave van de schriftelijke nalatenschap van 
Groen door de Commissie voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien 
opgedragen aan Gerretson en Goslinga. Over de omvang en de wijze van 
bewerking van deze publikatie is echter een ernstig en langdurig conflict 
tussen de Commissie en de beide bewerkers ontstaan, een conflict waarbij 
ook persoonlijke factoren een rol speelden. Zonder te kort te doen aan 
zijn grote kwaliteiten moet m.i. erkend worden dat Gerretson in zijn optreden 
niet zelden de indruk maakte van een querulant. Evenwel was ook Japikse, 
de directeur van het Bureau, een strijdlustige en prikkelbare figuur! Zijns 
ondanks is ook de zachtmoedige Smit - die na het aftreden van Japikse in 
1937 met de "waarneming" van het directeurschap was belast, welke 
wonderlijke situatie tot 1948 heeft geduurd! - in het eindeloze conflict 
betrokken en verstrikt geraakt. Dr Veenendaal, de tegenwoordige directeur 
van het Bureau, constateert in een onlangs in het Jaarboek van de Maat
schappij der Nederlandse Letterkunde (1959-1960) verschenen biografie 
van Smit, dat "deze uitgave voor hem een bron is geweest van moeilijk
heden van zakelijke en persoonlijke aard, die aan zijn geluk en rust ge
knaagd hebben". 

Het Bureau, dat tijdens de lange economische crisis der jaren dertig en 
daarna ook weer tijdens de Tweede Wereldoorlog een kwijnend bestaan 
had geleid, kreeg pas omstreeks 1948 de mogelijkheid om opnieuw een 
grote activiteit te ontwikkelen. In dat jaar werd een nieuwe Commissie, 
onder andere naam en met ruimere werkkring, ingesteld en werd tevens 
eindelijk Smit tot directeur van het Bureau benoemd, als hoedanig hij 
even wei reeds drie jaren later wegens het bereiken van de 65-jarige leeftijd 
moest aftreden. Hij ging echter door met werken, o.a. - tezamen met prof. 
Wieringa - aan een door het Historisch Genootschap op touw gezette 
uitgave van de correspondentie van de beroemde historicus Robert Fruin, 
waarvan hij de voltooiing nog heeft mogen beleven. 

Over 't algemeen was Smit afkerig van polemiseren, maar een enkele 
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keer heeft hij zich toch uit zijn tent laten lokken, n.!. toen dr J. F. M. Sterck 
in 1925 had betoogd, dat het zogenaamde mirakel van Amsterdam in 
1345 de handelsbloei van Amsterdam in sterke mate heeft bevorderd. 
De jaarlijkse processie, die voortaan ter herdenking van het mirakel werd 
gehouden, zou ook vreemde kooplieden naar Amsterdam hebben gelokt. 
Smit heeft deze opvatting in twee gehamaste artikelen in het Tijdschrift 
voor Geschiedenis (jg. 40 en 41) met klem van redenen weerlegd. 

Smit was een bescheiden, teruggetrokken en ietwat zwaartillende man, 
die - anders dan de meeste mensen! - in gevai van moeilijkheden de 
neiging had om in de eerste plaats zichzelf te kritiseren. Naar roem en 
eer heeft hij nooit gestreefd. Men behoeft echter de lijst van zijn geschriften 
en bronnenpublikaties, die aan Veenendaal's bovengenoemde biografie 
is toegevoegd, slechts te raadpiegen om te beseffen, dat Smit zich voor de 
beoefening der historische wetenschappen in ons land in bijzondere mate 
verdienstelijk heeft gemaakt. 

J. G. VAN DILLEN. 



T. J. TWIJNSTRA 

Akkrum, 17 augustus 1890 - Amsterdam, 22 April 1959 

Het schrijven van een levensbericht van een man met wie gedurende 
een kwart eeuw zeer nauwe persoonlijke banden hebben bestaan, kan een 
hachelijke ondememing zijn. In het bijzonder wanneer wordt bedacht, 
dat de datum van 22 april 1959 - toen T. J . Twijnstra op ruim 68-jarige 
leeftijd overleed - nog zo kort achter ons ligt. Een levensbericht eist 
immers objectiviteit en het is bekend hoezeer onze emoties ons van het 
betrachten daarvan kunnen doen afdwalen. Men kan stellen dat het streven 
naar objectiviteit - een belangrijk uitgangspunt in het leven van Twijnstra
nooit volmaakt kan zijn. Wellicht is de onvolkomenheid in dat streven 
tengevolge van een grote sympathie voor een haast vaderlijke figuur te 
verkiezen boven een tot koele analyse geneigde beschrijving van het leven 
van een mens, die, zoals een ieder, ook zijn teleurstellingen heeft gehad. 
Gevoelens van sympathie en grote waardering zijn bovendien positief 
gericht en passen bij een figuur, die de vraagstukken, waarvoor hij werd 
gesteld, steeds positief benaderde. Negativisme was voor Twijnstra een 
gruwel, waaraan hij zich kon ergeren en dat hij heeft bestreden overal waar 
hij met dit verschijnsel werd geconfronteerd. Twijnstra was een strijdbaar 
man. Zijn strijd was niet die terwille van de strijd zelf, maar die terwille 
van het bereiken van doeleinden die een betere en meer harmonische 
samenleving zouden kunnen bevorderen. Deze strijd was niet tegen zijn 
medemens maar tegen diens onderkende poging om "stenen voor brood" 
te geven. Twijnstra was een zoeker naar waarheid, of zoals hij het zelf 
uitdrukte naar objectiviteit, die hij besefte nooit ten volle te zullen vinden. 
Zijn op grond van studie en overpeinzing verworven inzicht bracht hij 
daar waar hij er nut van verwachtte. En dat nut kon en wilde hij aIleen zien 
in overeenstemming met het algemeen belang. In dit verband citeerde hij 
eens de grote liberale Nederlandse staatsman Thorbecke, die in een debat 
met een afgevaardigde, die in een bepaald geval overheidsinmenging afwees, 
opmerkte: "Mijnheer de Voorzitter, ik zie aan de ene zijde het algemeen 
belang, den Staat, de maatschappij; aan de andere zijde den geachten 
spreker. Indien ik nu kiezen moet - hoe waard mij het gezelschap van 
den spreker ook zij - ik voeg mij aan deze zijde bij den Staat, bij de maat
schappij, bij het algemene belang". , 

Er is Twijnstra weI eens tegengeworpen dat deze gezindheid een ver
hindering zou zijn voor het goed dienen van de aan zijn lei ding toever
trouwde groepsbelangen, in het bijzonder dus die van het georganiseerde 
industriele bedrijfsleven. Tegen deze misvatting heeft hij zich steeds scherp 
verzet. Integendeel- aldus zijn opvatting - een streven dat zich louter ba
seert op de belangen van de eigen groep zonder rekening te houden met de 
belangen van andere groepen en met het meer al~em~n belan~, is tot mi~-
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lukking gedoemd. De instemming van de "achterwacht" weegt immers 
niet op tegen de gevolgen van een geringe achting, die een zodanig beperkt 
standpunt elders doet verwerven. De voldoening "het eens goed te hebben 
gezegd" verliest het tegen het nadeel dat naar een eenzijdig standpunt niet 
wordt geluisterd, zodat daarvan niet de geringste invloed uitgaat. 

Het Verbond van Nederlandsche Werkgevers, waarvan hij van 1948 
tot zijn overlijden de voorzitter was, groeide onder zijn leiding in betekenis 
en in verantwoordelijkheid en daardoor aan invloed. Door de toepassing 
van Twijnstra's denkbeelden werd het isolement, waarin deze organisatie 
in de 30-er jaren was geraakt door een al te kritische houding, verbroken. 

Tegenover de neiging het directe eigen belang op de voorgrond te schuiven 
en de oplossing te verwachten van een strijd van allen tegen allen stelde 
Twijnstra de plicht om door eigen inspanning een synthese te bevorderen 
om zodoende het eigen belang, het algemeen belang en de vooruitgang het 
beste te dienen. Samenwerking, geen strijd, was het beginsel van waaruit 
hij leefde en handelde. Samenwerking dus die gebaseerd wordt op de plicht 
tot een zeer brede verantwoordelijkheid. In een van zijn steeds oorspronke
lijke en zeer verzorgde redevoeringen sprak bij aIs voIgt over deze verant
woordelijkheid voorzover het de ondememer betreft: "Die verantwoorde
lijkheid vloeit voort uit het feit, dat aan de ondernemer door de gemeenschap 
een belangrijke taak is toebedeeld, de taak namelijk om in de materiele 
behooften van die gemeenschap te voorzien en dat te doen op de meest 
efficiente wijze. Sommigen zullen mij willen tegenwerpen, dat de onder
nemer die taak op zich heeft genomen uit eigen vrije wil en dat hij die zeker 
niet uit handen van de gemeenscbap heeft ontvangen. Dat is in zekere 
zin juist. Maar men zal toch moeten erkennen, dat in onze samenleving 
ieder die daarin een belangrijke rol vervult, zal moeten zorg dragen, dat 
hij dat doet op zulk een wijze, dat de gemeenschap dat zal kunnen aan
vaarden. Aan niemand zal het op den duur worden toegestaan zijn taak 
te vervullen tegengesteld aan de eis, die de gemeenschap meent daaraan te 
moeten stellen. Ik heb de indruk dat deze gedachte leeft in de kring der 
ondem~mers van heden, dat zij er een open oog voor hebben, dat zij hun 
werkzaamheid mooten verrichten staande in de sociale orde van eigen 
tijd. Zij weten, dat zij bij de vervulling van hun belangrijke functie als 
private ondernemer, hun handelen bepalend in zo groot mogelijke vrijheid, 
tegelijkertijd deel zijn van een sociale gemeenschap, zowel binnen eigen 
ondememing als in het geheel van eigen volk". 

Vele malen ook riep hij de ondememers toe: "Gij zijt leiders in het eco
nomische en sociale bestel. Een leider steit zich op de basis der reaIiteit; 
aanvaardt dus de feiten, ziet de werkelijkheid onder ogen; gij zijt leider, 
neemt dus de dingen die gebeuren in eigen hand". 

Twijnstra zelf deed zich door zo te spreken en daarnaar te handelen 
kennen als de ware leidsman van de groep der ondernemers die hij op 
velerlei plaats aanvoerde, maar ook als de man die een invloedrijke positie 
bekleedde in het gehele maatschappelijke bestel. Hoe zeer dit werd onder
kend is hem tijdens zijn leven op velerlei wijze gebleken als hij werd geroepen 
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tot het leidinggeven van of het deelnemen aan constructieve maatschappe
lijke arbeid van brede betekenis. Zijn vruchtbare arbeid in de Sociaal
Economische Raad zij in dit verband gememoreerd. Zijn heengaan is 
aanleiding geweest tot tal van treffende perscommentaren in bladen van 
velerlei aard en gezindte. Het is een bewijs van zijn menselijke grootheid 
dat de nonconformist Twijnstra zich een zo grote sympathie wist te ver
werven. Ook dat tekent de ware leider die hij was. Zijn critici, en dat waren 
er velen, hebben vaak getracht zich van de juistheid van zijn oordeel te 
distancieren door dit van een bepaald, niet als vleiend bedoeld, etiquet te 
voorzien. 

Zijn pleidooi voor een vrijere loonvorming; zijn beroep op de onder
nemers het initiatief te nemen tot overleg met de georganiseerde arbeiders 
in hun tak van bedrijf om te komen tot een pubIiekrechtelijk bedrijfsorgaan; 
zijn steun aan het "zelf doen" door de ondememers in het beleid van 
prijsstabilisatie deden de golven van de kritiek soms zo hoog opslaan, 
dat het rondom hem eenzaam werd. Hij zocht en yond dan de middelen 
om de afstand tussen "Ieiders en geleiden" minder groot te maken. Soms 
verdedigde hij zijn beleid met een felheid, die men niet had verwacht: 
"Hoe dit alles ook zij - en ik geef toe dat men over deze dingen anders 
kan denken dan ik doe -, ik heb aIleen maar willen betogen, dat ik mij 
niet als dirigist wens te zien zwart gemaakt wanneer ik een pleidooi houd 
ten gunste van prijsstabilisatie, en ik voel behoefte te zeggen, dat ik het 
als een bittere oneerlijkheid gevoel wanneer dit geschiedt door Iieden, die 
zelf een dirigistische loonpolitiek niet versmaden". 

Als regel was het door zijn onverstoorbare welwiIIendheid en door de 
gematigdheid, waarmede hij zijn krachtige principieIe steIlingen bracht 
dat men Twijnstra bleef volgen, ook al had men hem nog niet geheel be
grepen. Wellicht omdat men besefte dat hier een man stond met zeer hoge 
opvattingen van het vrijheidsbeginsel, waarvan hij in zijn jaarrede te Maas
tricht in 1953 als voIgt getuigde: 

"Die vrijheid is een groot goed, dat wij moeten hoog houden en bewaren, 
ook al behoeven wij aan haar uiteindelijke zege nimmer te twijfelen. Het 
is een mooie en treffende uitspraak van de ItaIiaanse filosoof en historicus 
Benedetto Croce, welke die laatste overtuiging onder woorden brengt. 
En met dat waardevoIle woord wil ik eindigen. "De vrijheid" - zo schreef 
hij - "is het enige ideaal, dat altijd weer de toekomst tegemoet treedt, 
zonder er aanspraak op te maken, daaraan een bijzondere, toevallige vorm 
te willen geven. AIleen het vrijheidsideaal doorstaat de critiek en betekent 
voor de menselijke samenleving het vaste punt waaromheen bij aIle even
wichtsverstoringen en alIe steeds terugkerende wankelingen, het evenwicht 
steeds weer wordt hersteld. Wanneer aan ons daarom de vraag wordt 
gesteld of aan de vrijheid om zo te zeggen de toekomst is, dan moet men 
antwoorden: iets veel beters - de eeuwigheid". 

S. H. VISSER. 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1958 

De werkzaamheden van de Vereniging hebben gedurende het jaar 1958 
een bevredigend verloop gehad. De teruggang van het aantal bezoekers 
aan het arehlef en aan de bibliotheek, waarvan in het vorige verslag gewag 
mm:st worden gemaakt, heeft zieh niet voortgezet ; de geleidelijke op
hefting van de bestedingsbeperking, die ten vorige jare een remmende in
vloed had uitgeoefend, zal aan deze kentering niet vreemd zijn geweest. 
Ook het stijgend aantal verzoeken om inliehtingen op economisch-historisch 
gebied, niet zelden uit het buitenland afkomstig, deed het jaar 1958 gunstig 
afsteken tegen zijn voorganger. 

TerwijI de Vereniging ten vorigen jare geen publieaties het lieht deed zien, 
kon zij in de loop van 1958 als deel 14 in de serie "Werken" de studie van 
Prof. van Dillen uitgeven betreffende het oudste aandeelhoudersregister 
van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie. Deze publicatie, 
die tot stand kon komen dank zij de steun van de Nederlandsche Handel
Maatschappij en een speciale subsidie van het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetensehappen, heeft ruime aandaeht getrokken in binnen- en 
buitenland. Het verheugt het Bestuur dat deze arbeid, waartoe de eerste 
initiatieven reeds in 1941 werden genomen, thans tot een einde is gebracht. 

Het 27e Economiseh-historiseh Jaarboek was aan het einde van het 
verslagjaar reeds in druk gereed en bij de binderij in behandeling; het kon 
in januari 1959 verschijnen. Aangezien het Ministerie van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen tot dusver sleehts om het andere jaar op een 
jaarboeksubsidie rekent, zal het 28e Jaarboek in 1961 dienen te ver
sehijnen; kopij daarvoor is reeds toegezegd. 

De omstandigheid, dat van Rijkswege sleehts de helft van de drukkosten 
van het Jaarboek in de vorm van subsidie wordt vergoed, stelt hoge eisen 
aan de financiele draagkracht van de Vereniging. Het Bestuur heeft daarom 
gemeend stappen te moeten doen ter verkrijging van een subsidie van de 
provincie Zuid-Holland. Een desbetreffend verzoeksehrift aan Gedeputeerde 
Staten bleek niet aanstonds voor inwilliging vatbaar; het laat zich eehter 
aanzien, dat over 1960 rekening mag worden gehouden met een subsidie 
van de provincie, waar de zetel der Vereniging is gevestigd en waar zich het 
Economiseh-historisch Archief bevindt. 

Een nieuwe weg op publicistisch gebied sloeg de Vereniging in door 
medewerking aan de tot standkoming van de studie over de ontwikkeling 
van de Amsterdamse petroleumhaven door de heer H. Spiekman, ec. drs. 
Aanleiding daartoe was het verzoek van de direetie der N.V. Phs. van 
Ommeren Amsterdam, welke maatsehappij als directrice van het Amster
damseh Tankopslagbedrijf "Amatex" de opening van de nieuwe tank
installatie aan de Jan van Riebeeckhaven aldaar wenste vergezeld te doen 
gaan van de verschijning van een geschrift over de ontwikkeling van 
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Amsterdam als petroleumhaven. De kosten van deze publica tie, die zowel 
onder de leden en donateurs van de Vereniging als onder de relaties van 
de betrokken N.V. zou worden verspreid, zouden geheel ten laste komen van 
laatstgenoemde. Wij hebben gemeend aan deze regeling onze medewerking 
te mogen verlenen uit overweging, dat aldus onder auspicien van de Ver
eniging een wetenschappelijk verantwoord werk kon tot stand komen dat 
de financien van de Vereniging niet zou bezwaren. Aldus stelde de heer 
Spiekman onder leiding van de Directeur zijn verhandeling op, die na pu
blicatie waardering heeft gevonden zowel in wetenschappelijke kringen als 
in de bedIijfswereld. Het Bestuur hoopt dat het gegeven voorbeeld door 
de directies van andere ondernemingen zal worden gevolgden dat de Vereniging 
aldus met de steun van de betrokken onderneming of bedrijfstak in staat 
zal zijn, in de toekomst nog meermalen publica ties op bedrijfs-historisch 
gebied te verzorgen. 

De studie van Prof. Posthumus over de uitvoer van Amsterdam in de 
jaren 1543-1545 maakte in het verslagjaar goede vorderingen. Op grond 
van een advies van de publicatiecommissie, die na verscheidene jaren van 
non-activiteit bijeen kwam, besloot het Bestuur een bedrag van f 4.000 
uit te trekken voor de samenstelling van uitvoerige registers betreffende 
schippers en bevrachters, die de waarde van het te publiceren werk aan
zienlijk zullen verhogen. Genoemd bedrag, dat no dig was omdat de identi
ficering van de talrijke schippers en bevrachters een moeilijke en tijd(ovende 
arbeid is, kon worden geput uit het Koningin Wilhelminafonds, dat op 
31 december 1957 voor ruimf7.700 op de balans voorkwam. In het verslag
jaar werd daaraan een bedrag van f 1.000 onttrokken voor het vermelde 
doe!. Gezien het feit, dat het Bestuur van de Stichting voor Zuiver Weten
schappelijk Onderzoek (Z.W.O.) zijn destijds toegezegde subsidie ad 
f 5.300 verhoogde tot f 14.300, staat aan een spoedigt: voltooiing van dit 
belangrijke werk niets meer in de weg. 

Over de bewerking van de stukken betreffende de Delftse plateelbakkerij, 
waarvan in het vorlge verslag sprake was, kan nog geen definitieve mede
deling worden gedaan. Na gepleegd overleg met Dr. H. E. van Gelder te 
's-Gravenhage heeft het Bestuur enkele stappen gezet, doch deze hebben 
nog niet tot een positief resultaat geleid. 

Van belang is te vermelden, dat Prof. van Winter onze toestemming 
verzocht en verkreeg voor de publica tie van een nieuwe editie in de Engelse 
taal van zijn destijds door de Vereniging ("Werken" nrs 7 en 9) uitgegeven 
tweedelige boek over het aandeel van de Amsterdamse handel aan de 
opbouw van het Amerikaanse Gemenebest. Eveneens na gegeven toestem
ming onzerzijds is een Amerikaanse uitgave verschenen van de Confusion 
de confusiones van Josseph de la Vega, in 1939 door de Vereniging uit
gegeven als llf. 10 in de serle "Werken"; de verleende toestemming betrof 
de daarbij behorende wetenschappelijke inleiding en toelichting door 
wijlen Dr. M. F. J. Smith. 

Het Economisch-historisch Archiefte 's-Gravenhage bleefzich uitbreiden. 
Onder de belangrijkste aanwinsten vallen te noemen het helaas niet volledig 
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bewaard archief van de N.V. Koninklijke Nederlandsche fabriek van 
wollen dekens v/h J. C. Zaalberg te Leiden, over de jaren 1860-1935, als
mede de huishoudboeken van Dr. H. E. van Gelder te 's-Gravenhage, 
van 1907 tot 1949 bijgehouden door MeVlOUW J. H. van Gelder-Scalogne. 
Deze huishoudboeken werden verzegeld ontvangen en mogen eerst over 25 
jaar worden geopend. Een volledige lijst der verworven archivalia vindt 
men in het verslag van de Directeur. 

Een zter onaangenaam geval van diefstal van archiefstukken deed zich 
in het verslagjaar voor. Een Fransman uit Nice, die van een goede intro
ductie was voorzien en voorgaf de handelsbetrekkingen tussen Nederland 
en Frankrijk in de 18e en 1ge eeuw te bestuderen, heeft kans gezien een 
niet onbelangrijk aantal stukken uit het Econornisch-historisch Archief te 
ontvreemden, blijkbaar met het doel om postzegels en poststempels te 
verwerven. Toen bleek, dat enkele uit het Econornisch-historisch Archief 
afkomstige stukken in een winkel te 's-Gravenhage te koop werden aan
geboden, heeft de conservator mejuffrouw W. van der Burg aanstonds de 
politie ingeschakeld. Het gevolg is geweest dat de betrokken Fransman, 
die ook in andere archieven zijn slag bleek te hebben geslagen, tot ge
vangenisstraf is veroordeeld. Dank zij de medewerking van de officier van 
justitie te 's-Gravenhage heeft de Vereniging, voor zover kan worden na
gegaan, al het ontvreemde materiaal dat haar toebehoorde terugontvangen 
zonder betaling, ook de stukken welke reeds door de dief waren verkocht. 
De aandacht blijft gericht op de mogelijkheid dat nog enige documenten, 
uit het Econornisch-historisch Archief afkomstig, in Frankrijk worden 
aangetroffen. 

Op 3 juli kwam het Dagelijks Bestuur in het Econornisch-historisch 
Archief te 's-Gravenhage bijeen ten einde de conservator mejufflOuw Van 
der Burg te huldigen wegens haar veertigjarige arbeid in dienst van de 
Vereniging. De jubilaresse werd bij die gelegenheid toegesproken door de 
Voorzitter en door de Directeur; zij ontving tevens een gratificatie. 

Ten einde de toeloop naar de Econornisch-historische Bibliotheek te 
stimuleren besloot het Bestuur, tot publicatie over te gaan van halfjaarlijkse 
lijsten van aanwinsten van de bibliotheek. De eerste lijst, betrekking heb
bende op het eerste halfjaar van 1958, werd in de loop vanjuli aan de leden 
en donateurs, alsmede aan enkele andere instellingen in binnen- en buiten
land toegezonden. Gezien de reacties, die hierop volgden, blijkt deze aan
winstenlijst in een behoefte te voorzien; een geregelde publicatie daarvan 
ligt dan ook in de bedoeling. 

Dank zij de steun, dOOl het Rijk en de gemeente Amsterdam verleend, 
was de financiele toestand van de Vereniging minder zorgelijk dan in het 
vorige jaar. Het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
verhoogde zijn subsidie van 1 8.000 tot/1O.ooo, terwijl de gemeente Amster
dam haar subsidie eveneens met 1 2.000 verhoogde zodat een bedrag van 
1 11.400 werd bereikt. Bovendien verleende de gemeente Amsterdam een 
extra subsidie, die heI Bestuur in staat stelde het personeel van de bibliotheek 
in het genot te stellen van de 6 % salarisverhoging, die de gemeente-ambte-
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naren per 1 juli 1957 hadden ontvangen, terwijl eenzelfde bedrag aan extra 
subsidie werd toegekend wegens uitkering ineens van 3 %, die het Bestuur 
reeds in 1956 aan dit personeel had uitbetaald in afwachting van de com
penserende subsidieverhoging door de gemeente. De verwachting, in het 
vorige verslag uitgesproken, is derhalve niet beschaamd. Gaarne betuigt 
het Bestuur op deze plaats zijn dank voor de medewerking, in dezen van 
de Rijks- en gemeentelijke instanties ondervonden. 

Ook het gemeentebestuur van 's-Gravenhage droeg bij tot verlichting 
van de financieIe lasten. Tot dusver werd de huursom, door de Vereniging 
velschuldigd wegens gebruik van de archiefruimten in het Openbaar 
Slachthuis en in het gebouw aan de Prinsestraat, eerst na afioop van het 
kalenderjaar in de vorm van een subsidie terugontvangen. De liquiditeits
positie van de Vereniging bleef daardoor - het gaat om een bedrag van 
ruim f 6.000 - moeilijkheden opleveren. In het verslagjaar nu werd deze 
regeling veranderd in dier voege, dat de huursom voortaan aanstonds met 
het subsidie werd verrekend, zodat de Vereniging de bedoelde ruimten 
thans gt'heel kosteloos in gebruik heeft. 

Ondanks de vermelde subsidieverhogingen bleef de fihanciele toestand 
van de Vereniging de volle aandacht van het Bestuur veleisen. Weliswaar 
sloot de winst- en verliesrekening over 1958 met een klein voordelig saldo 
van f 463,74, doch zulks was enkel het gevolg van het feit, dat het 27e 
Econornisch-historisch laarboek eerst begin 1959 is verschenen, zodat de 
onkosten daarvan geheel op laatstgenoemd jaar gingen drukken. Het na
delig saldo ovel 1959, aanvankelijk gesteld op f 330, is dan ook nader ge
raamd moeten worden op /2.330. Aangezien vermindering van de uitgaven 
niet mogelijk is zonder de arbeid van de Vereniging te schaden, zal bij voort
during naar opvoering van de inkomsten moeten worden gestreefd. 
Het Bestuur heraadt zich dan ook op maatregelen, die dit kunnen be
vorderen. 

Het Dagelijks Bestuur onderging een wijziging tengevolge van het feit, 
dat de heer E. A. Gelderman te 01denzaal zich genoodzaakt zag per 31 
december 1958 te bedanken wegens drukke werkzaarnheden, die hem be
letten de vergaderingen regelmatig bij te wonen. Het Dagelijks Bestuur 
heeft deze heslissing betreurd doch heeft deze moeten billijken. In de vaca
ture zal moeten worden voorzien in de medio 1959 te houdenjaarvergadering. 

De jaarvergadering, op 27 juni gehouden, benoemde tot lid van het Be
stuur de heer Ir. L. P. M. H. Lhoest te Maastricht, die de benoeming aan
nam. Tot lid van de Raad van Advies werden benoemd de heren Mr. J. A. 
van Lanschot Hubrecht te Haarlem, Dr. L. S. Meihuizen te Groningen en 
Prof. Dr. P. H. Winkelman te Nijmegen. Op voorstel van de kascomrnissie, 
bestaande uit de heren Dr. J. F. G. M. de Meyer en Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes, 
dechargeerde de vergadering het Bestuur wegens zijn financieel beleid. 
Tot lid van de kascomrnissie-1958 werden bij die gelegenheid benoemd de 
heren Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes en Dr. H. F. J. M. van den Eerenbwmt. 
Ben herbenoeming tot Bestuurslid ontvingen de heren Prof. Mr. N. W. 
Posthumus, G. Verwey, Mr. J. Baert, Prof. Dr. P. J . Bouman, M. Taudin , ... 
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Chabot, C. J. Baron Collot d'Escury, Mr. J. Dutilh Jr., Mr. L. C. van Eeghen 
en J. Hudig W.Czn. 

De heer Dr. D. C. Renooy, correspondent van de Vereniging in Suriname, 
legde deze taak neer in verband met zijn vertrek naar Nederland. Het 
Bestuur is doende een opvolger voor de heer Renooy te vinden. 

Het aantal leden van de Vereniging bedroeg op 1 januari 1958 269. 
Hiervan bedankten in het verslagjaar 7, terwijl4 kwamen te overlijden; het 
aantal nieuwe leden beliep 18, zodat het ledental op 1 januari 1959 276 
bedroeg. Het aantal donateurs daalde van 83 tot 79, dat der donateurs van 
het publicatiefonds bleef 9. Het getal der donateurs voor het leven - een 
categorie die niet wordt aangevuld - daalde van 11 tot 9. 



VERSLAG VAN DE DIRECfEUR OVER HET JAAR 1958 

In 1958 kwam in het aantal bezoekels van de bibliotheek weinig ver
andering. Het waren er 936, tegen 914 in 1957. Er werden in het afgelopen 
jaar echter minder boeken uitgeleend dan het jaar tevoren, n.!. 1063, tegen 
1180 in 1957. Ook dit jaar telde de bibliotheek onder haa! bezoekers weer 
een aantal buitenlanders, o.m. Professor H. Furber uit Philadelphia die een 
aantal boeken over de Oost-Indische Compagnie raadpleegde, de heer 
F. Kleyling uit Mannheim, die de bibliotheek bezocht in verband met een 
onderzoek naar de Rijnhandel van Amsterdam, Dr. A. de Oliveila Marques 
uit Lissabon, die de betrekkingen tussen Portugal en de Hanze in de 14e 
en 15e eeuw bestudeerde, en professor G. Jacquemyns uit Brussel, wiens 
onderzoek het bank- en verzekeringswezen in de 1ge eeuw betrof. Ben 
regelmatig bezoeker was verder de heer R. Panday uit Paramaribo, die 
hier werkte aan de voltooiing van zijn proefschtift over de oorzaken van 
de agrarische achteruitgang van Suriname in de 1ge eeuw. 

Het aantal nieuw ingeschreven boeken was precies even groot als in 
1957, n.l. 509. Ook dit jaar waren onder deze nieuwe aanwinsten vele ge
denkboeken uit binnen- en buitenland, alsmede een aantal dissertaties, 
die door verschillende universiteitsbibliotheken ter beschlkking van de 
bibliotheek werden gesteld. De nieuw ingekomen boeken werden aile door 
mejuffrouw Zeeman gecatalogiseerd en de kaartjes in de alphabetische en 
systematische catalogus ingevoegd. Van de volgende personen en instellingen 
werden in de loop van hetjaar schenkingen ontvangen: Mej. Dr. E. Zimmer
mann, de helen Mr. A. S. van Nierop, A. G. v. d. Steur en C. de Jong, 
de Nederlandsche Bank, de Universiteitsbibliotheek te Groningen en het 
Intemationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis. 

In het aantal tijdschriftabonnementen kwam in 1958 geen verandering. 
De bibliotheek abonneerde zich op het Journal of Econotnic and Social 
History of the Orient; daar stond tegenover dat het blad Explorations in 
Entrepreneurial History ophield te verschijnen en dus van de lijst van 
tijdschriften moest worden afgevoerd. De bibliotheek werd lid van het ge
nootschap Amstelodamum en van het Historisch Genootschap Roteroda
mum en ontvangt dientengevolge thans regelmatig de publicaties van deze 
beide velenigingen. 

Ook in het afgelopen jaar werd enkele malen materiaal beschikbaar 
gesteld voor tentoonstellingen. Enige boeken uit de coilectie-Van Deventer 
werden uitgeleend aan de 3e Nijverheidsschool voor Meisjes te Rotterdam, 
die ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan een tentoonstelling inrichtte; 
voor een tentoonstelling in het plaatselijk museum te Moordrecht over het 
leven van G. B. Laileman werden eveneens enige boeken ter beschlkking 
gesteld. 

Door iemand die tot nu toe onbekend is gebleven werd aan de bibliotheek 
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een onaangename verrassing bereid. In juni bleek n.l. dat een bedrag van 
omstreeks f 135 uit de kas was verdwenen. Deze zaak is bij de politie in 
onderzoek, tot dusverre echter zonder resultaat. 

In verband met de gezondheidstoestand van de concierge werd ook dit 
jaar een stoker in tijdelijke dienst genomen. 

De gemeente liet weer verschillende werkzaamheden aan het gebouw 
uitvoeren. Alle electrische leidingen werden vernieuwd, het tuinhuis werd 
voorzien van een nieuw dak en het dak van het hoofdgebouw werd ge
repareerd. Het trappenhuis van het huis 218 werd geschilderd evenals de 
pui en de Van Deventer-kamer. Verder ondergingen de studiezalen en de 
zoldelS een glOndige schoonmaakbeurt en werd het gehele gebouw voorzien 
van nieuwe glasgordijnen. 

Het bezoek aan het Economisch-historisch Archief was belangtijk groter 
dan in het voorafgaande jaar. Er werden tal van onderzoekingen verricht, 
waarvan als voomaamste de volgende zijn te vermelden. De Amerikaan 
B. Kramer raadpleegde de archieven van Stadnitski en van Heukelom, als
ook die van Crommelin en Soonen met ht: t oog op een onderzoek naar Neder
landse beleggingen in Amerikaanse spoorwe$en. De heer J. de Vries, ec. drs., 
te Amsterdam maakte gebruik van de notulen en brieven van de MaaI
schappij voor Nijverheid en Handel. De heer P. W. Klein te 's-Gravenhage 
onderzocht verschillende archieven met het oog op een studie over Frans 
Trip (17e eeuw). De heren Mr. C. A. Jansen te Apeldoom en H. G. Schudde
beurs te Rotterdam zetten hun onderzoek naar de onderlinge vee-verzeke
ringen VOOIt. Dr. H. Smitz te Rotterdam bestudeerde de Schiedamse bran
derijen en raadpleegde daartoe de archieven Loopuyt en Nolet. Drs. W. 
Harkse te Vught stelde een onderzoek naar de Helmondse textielnijverheid 
in; boeken uit het archief-Raymakers werden daartoe naar het gemeente
archief te Helmond gezonden. De heer P. L. Kleyburg te Zeist consul
teerde het archief van de veehouderij te Capelle aan den IJsei. Mevrouw 
J. de Loos-Haaxman verrichtte een onderzoek naar behangselschilders in 
de 18e eeuw en kon daartoe gebruik maken van het archief van de Vader
landsche Maatschappij van rederij en koophandel te Hoom. Prof. Dr. 
T. S. Jansma raadpleegde het archief van de kopermolen te Vaassen. 
De heer G. A. van Borssen Buisman te Wassenaar zocht in de collectie
VelIe gegevens betreffende gewicht en karaat van diamant. De heer J. C. 
Brezet te Rotterdam verrichtte een onderzoek naar effecten gedurende de 
1ge eeuw in het archief van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel. 
De heer C. C. J. Land te 's-Gravenhage verzamelde gegevens over de 
Krimpenerwaard. De heer D. van Baalen te 's-Gravenhage raadpleegde 
het archief-Fijenoord inzake scheepsbouw en ontving daartoe fotocopieen 
van een tweetal scheepsbouwcontracten. Voor de heer F. C. Spooner te 
Londen werden een groot aantal microfilms gemaakt van Amsterdarnse 
beurskoerslijsten in de jaren 1624-1800. Voor de firma Jacobus Boelen 
te Amsterdam werd een fotocopie verzorgd met een Amsterdamse beurs
koerslijst van 1733 in verband met het 225-jarig bestaan van deze firma. 

Het aantal verzoeken om inlichtingen op economisch-historisch gebied 
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vertoonde een toeneming; zij werden in de regel door de Direeteur of zijn 
assistent beantwoord. De belangrijkste onderwerpen waarover informaties 
werden ingewonnen waren: de koopkraeht van de liere, reiehsthaler en 
gulden omstreeks 1675, de linnennijverheid in de 18e eeuw, de strokarton
fabriek te Alkmaar 1882-1892, de invloed van het eontinentaal stelsel op 
de Nederlandse industrie, de in het laatste kwart der 18e eeuw te Amsterdam 
woonaehtige koopman Theodor Gii1cher, de koopkraeht van de gulden 
in de Bataafse en Franse tijd. 

Gedurende het verslagjaar verkreeg het Eeonomiseh-hlstoriseh Arehief 
de volgende aanwinsten: 

1. Arehlef van de Vereniging "Buitenland"; gesehenk van Jhr. P. J . 
Six te 's-Graveland. (14 kisten). 

2. Arehlef van de N.V. Koninklijke Nederlandsche Fabriek van wollen 
dekens v/h J. C. Zaalberg te Leiden, over de jalen 1860-1935; gesehenk 
van de Directie dezer N. V. 

3. Arehlef van de Indisehe portefeuille van de Algemene Maatsehappij 
voor Levensverzekering en Lijfrente Bank; gesehenk van de Algemeene 
Friesehe Levensverzekerings Maatschappij te Leeuwarden. 

4. Beseheiden van de heer J. de Bruin, wijnhandelaar te ~en-eP..zOO1:7f' ; 
gesehenk van mejuffrouw A. Th. de Bruin te Roti.erdam. 

5. Huishoudboeken, bijgehouden door mevrouw J. H. van Gelder
Sca10gne over dejaren 1907-1949; gesehenk van Dr. H. E. van Gelder 
te 's-Gravenhage. 

6. Arehlef van de vertegenwoordiging in Nederland van F. Hoffmarrn
LaRoche en Co. te Bazel (ehemicalien en pharmaceutische produeten); 
tijdelijk gedeponeerd door de heel Ch. Timmel te 's-Gravenhage. 

7. Stukken, afkomstig van dr hen Charles Boissevain te Amsterdam. 
Deze stukken, aangeboden door de heer M. Boissevain te Amsterdam, 
werden gevoegd bij het arehlef-Boissevain, dat in de Eeonomiseh
hlstorische Bibliotheek wordt bewaard. 

Van de heer W. Distana te 's-Gravenhage werden een aantal brochures 
en pamfletten betreffende de S.D.A.P. ontvangen; een deel daarvan yond 
plaatsing in de Economiseh-hlstorisehe Bibliotheek. Voorts ontving het 
arehief een grote eolleetie gedrukte jaarverslagen van Nederlandse maat
schappijen van het Ministerie van Eeonornische Zaken en van het dagblad 
"Het Vaderland". Het Planbureau te 's-Gravenhage stond wederom een 
grote hoeveelheid tijdschriften en kranten af. 

In het arehlefgebouw werd een nieuwe ketel voor de centrale verwarming 
geplaatst, daar de oude geheel onbruikbaar was geworden. In het arehlef
depot aan de Prinsestraat welden twee nieuwe rekken gemaakt, terwijl 
aeht oude rekken werden verstevigd en bijgewerkt. 

Op uitnodiging van de Algemene Seeretaris van de Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel te Haarlem sehreef de Direeteur een artikel over het 
Eeonomiseh-hlstorisch Arehlef, dat in het septembernummer van het 
tijdschrift "Maatschappijbelangen" werd gepubliceerd. Het artikel heeft zijn 
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doel, grotere bekendheid te geven aan het Economisch-historisch Archief, 
niet gemist; verschillende verzoeken om inlichtingen waren er het gevolg 
van, alsmede een enkele aanbieding van een archiefcollectie. Minder succes 
hadden tot dusver de pogingen, archieven te verwerven door aanschrijving 
van ondernemingen, die een jubileum van 50 jaren of meer vierden. De 
reacties die hierop binnenkwamen waren tot dusver van negatieve aard. 
Ret blijft intussen de bedoeling deze poging tot verwerving van archieven 
voort te zetten, aangezien telkens weer blijkt, dat ondernemingen haar 
archieven opruimen zonder zich te voren met het Economisch-historisch 
Archief in verbinding te hebben gesteld. In het algemeen zal het streven 
mooten blijven, zoveel mogelijk ondernemingsarchieven in bewaring te 
ontvangen en daarbij met slechts af te wachten, tot de betrokken directies 
wt eigen beweging tot aanbieding overgaan. 



VERSLAG VAN RET BESTUUR OVER HET JAAR 1959 

De Vereniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief kan op 
het jaar 1959 met voldoening terugzien. Weliswaar daalde het aantal be
zoeken van de bibliotheek enigszins, terwijl de belangstelling van buiten
landse zijde voor het archief een ietwat dalende tendens vertoonde, doch 
overigens hadden de werkzaamheden een bevredigend verloop. De Ver
eniging heeft zich in de loop van haar 45-jarig bestaan een gevestigde 
reputatie in Nederland verworven en geniet ook in het buitenland ruime 
bekendheid. 

Zoals in het vorige verslag reeds werd vermeid had de publicatie van het 
27e Economisch-Historisch laarboek in de aanvang des jaars piaats. Het 
ligt in de bedoeling het jaarboek in den vervolge op minder ongeregelde 
tijden te laten verschijnen en de publicatie elke twee jaar te doen geschieden. 
Van de zijde van het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
werd de toezegging verkregen, dat in verband hiermede op de Rijksbegroting 
om het andere jaar zou worden gerekend op een jaarboeksubsidie, naast het 
algemene subsidie dat de Vereniging telken jare ontvangt. Aan deze reeds 
geruime tijd bestaande regeling [jaarboeksubsidie naast algemene subsidie] 
blijft het bezwaar verbonden, dat de Vereniging in financitHe moeilijkheden 
komt te verkeren zodra tot publicatie van een jaarboek wordt overgegaan, 
daar de kosten van het jaarboek slechts voor de helft door een Rijkssubsidie 
worden gedekt met een maximum van f 4.000. In het verslagjaar kwam het 
Ministerie in zover aan deze moeilijkheid tegemoet, dat de Vereniging een 
jaarboeksubsidie van f 4.000 ontving, hoewel de totale onkosten van de 
publicatie f 6.200 bedroegen. In verband met het vorenstaande besloot het 
Bestuur tot de Staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
het verzoek te richten, het jaarlijks subsidie van f 10.000 tot f 16.000 te 
verhogen, en daar tegenover het speciale jaarboeksubsidie te laten ver
vallen; zulks geschiedde vooral op grond van de overweging, dat het publi
ceren van een jaarboek tot de noodzakelijke, telkens terugkerende werk
zaamheden der Vereniging behoort en dus mede in aanmerking komt om 
door het jaarlijkse subsidie te worden gedekt. Het Bestuur heeft goede reden 
te verwachten, dat de Rijksbegroting voor 1961 met deze wens rekening 
zal houden. 

Tot het gemeentebestuur van Amsterdam richtte het Bestuur het verzoek, 
het jaarlijkse subsidie met f 1.000 te verhogen teneinde het salaris van de 
bibliothecaris te kunnen verbeteren en een pensioenregeling voor deze 
functionaris te kunnen vaststellen. Verwacht mag worden, dat het gemeente
bestuur aan deze wens gehoor zal geven. 

De voorbereiding van de publicatie over de uitvoer van Amsterdam in 
de jaren 1543-1545 door Prof. Posthumus vorderde gestadig. Een bedrag van 
5.000 werd besteed voor het vervaardigen van uitvoerige registers be-
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treffende de bevrachters en schippers, die aan de uitvoer van Amsterdam 
in de genoemde jaren hebben deelgenomen; deze werkzaamheden werden 
verricht door Mejuffrouw Dr. N. Stolp. De inleiding tot de publicatie, 
ongeveer 20 vel druks omvattende, was aan het einde des jaars persklaar. 
De grote moeiJijkheid bJijkt intussen te Jiggen in het zetten van het uitvoerige 
bronnenmateriaal, de statistische gegevens zelf. Niet alleen zal de omvang 
van dit materiaal naar schatting 600 bladzijden druks beslaan, maar boven
dien zal de arbeid ter zetterij hoge kosten met zich brengen, daar de zetters 
de gegevens postengewijs moeten bijeen brengen en dus veel meer dan 
louter zetwerk zullen hebben te verrichten. Ret door het Bestuur van de 
Nederlandse Organisatie voor Zuiver WetenschappeJijk Onderzoek (Z.W.O.) 
toegezegde subsidie van! 14.300 zal hiervoor ontoereikend zijn. Ret Bestuur 
hoopt, dat in 1960 voor deze moeilijkheid een oplossing zal worden gevon
den. 

Om trent verdere vanwege de Vereniging te verzorgen publicaties kan 
worden medegedeeld, dat Mejuffrouw P. Beydals bereid is gevonden, de 
uitgave der bronnen betreffende de Delftse plateelbakkerij op zich te nemen. 
Mejuffrouw Beydals kan deze arbeid echter eerst ter hand nemen na haar 
aftreden als directrice van het Ristorisch Museum te Rotterdam. 

Ret Economisch-Ristorisch Archief te 's-Gravenhage verkreeg in het 
verslagjaar enkele waardevolle aanwinsten. De belangrijkste verwerving 
was die van het omvangrijke archiefvan de N.V. KoninkIijke Textielfabriek 
Van Reek en Co. te Enschede. Nu het archief van de N.V. Stoomweverij 
Nijverdal reeds eerder werd verkregen beschikt de Vereniging over een 
gewichtige collectie archivalia betreffende een zozeer belangrijk industrie
gebied als Twente. Voorts verdient vermelding, dat enkele archieven van 
voorheen in Nederlands-Indie werkzame maalschappijen werden verworven. 
Een volledige opgave van de archivalische aanwinsten treft men aan in het 
verslag van de Directeur. 

Ten einde het archief grotere bekendheid te doen verkrijgen werd van 
11-21 mei in het archiefgebouw te 's-Gravenhage een tentoonstelling ge
houden betreffende de geschiedenis der spoor- en tramwegen in Nederland. 
Ret tentoongestelde materiaal was niet alleen afkomstig uit eigen bezit, 
maar ook van de Directie der Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht en 
van de heer Prof. Dr. R. J. A. Duparc te Delft. De opening van de tentoon
stelling geschiedde door de president-directeur der Nederlandsche Spoor
wegen, Ir. J. Lohmann. Wij zijn Prof. Duparc en vooral de Directie der 
Nederlandsche Spoorwegen ten zeerste erkentelijk voor de in dezen verleende 
medewerking. 

Ret Economisch-Ristorisch Archief verleende zijn medewerking aan een 
tentoonstelling betreffende de ontwikkeling van luchtvaart en luchtpost 
in Nederland, op 21 december in het Postmuseum te 's-Gravenhage ge
opend. Ret lag in de bedoeJing de tentoonstelling naderhand over te brengen 
naar het hoofdpostkantoor te Rotterdam. 

In het verslagjaar heeft het Bestuur zich naar aanleiding van een door een 
zijner leden ingediend voorstel beraden over de vraag, of oprichting van eeo, 
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economisch-historisch tijdschrift wenselijk en mogelijk zou zijn. Het BeSLUur 
is na rijp beraad tot de conclusie gekomen, dat een ruimere verspreiding van 
de kennis der economische geschiedenis van Nederland, vooral in de be
drijfswereld, zeer aanbevelenswaardig is te achten, doch dat de verwerke
lijking van dit denkbeeld op onoverkomelijke moeilijkheden zou stuiten, 
vooral op financieel gebied. De aandacht blijft echter op deze aangelegenheid 
gericht. 

De financien hebben in het verslagjaar de bijzondere aandacht van het 
Bestuur gehad. Weliswaar sloot het jaar 1959 met een batig saldo van 
11.716,92, welk bedrag in mindering werd gebracht op het verliessaldo 
van I 7.034,94 per 31 december 1958, maar toch bleefer reden te over om 
ten aanzien van de financiele positie grote waakzaamheid te betrachten. 
Het feit, dat voor 1960 een tekort is geraamd vanl 3.085, terwijl het deficit 
voor 1961 op ruiml 3.000 is gesteld, motiveert dit voldoende. De Vereniging 
verkeert in de moeilijke omstandigheid dat telkenmale, wanneer de inkomsten 
en uitgaven in evenwicht schijnen te zijn gebracht, nieuwe factoren optreden 
die het evenwicht weder verbreken. Lonen en prijzen stijgen, terwijl de 
inkomsten constant blijven tenzij bijzondere maatregelen worden genomen. 
Daarbij komt dat verhoging van de ledencontributie niet raadzaam is te 
achten, omdat een enigszins belangrijke verhoging tot ledenverlies zalleiden 
en een geringe verhoging uit financieel oogpunt weinig effect sorteert. 
De contributie der donateurs is zelfs geheel onveranderlijk, omdat de 
donateurs het bedrag hunner bijdrage zelfvast stellen. Het Bestuur heeft dan 
ook gemeend de gewenste inkomstenstijging te moeten verkrijgen door 
werving van leden en donateurs. Voor de provincie Groningen werd een 
propaganda-commissie ingesteld onder leiding van Prof. van Winter, oud
voorzitter van de Vereniging. De commissie heeft inderdaad een niet on
bevredigend aantal donateurs kunnen aanwerven en zal haar werkzaamheden 
in 1960 voortzetten. Een woord van dank aan het adres van deze commissie 
is dan ook thans reeds op zijn plaats. Een poging om tot samenstelling van 
een dergelijke commissie voor de provincie Friesland te komen had voor
alsnog geen succes; het streven blijft echter daarop gericht. 

Aangezien de resultaten van de bemoeiingen der genoemde propaganda
commissie zich eerst in het jaar 1960 voelbaar zullen maken bleef het 
aantal leden vrijwel constant; het bedroeg op 1 januari 1960 279, tegen 
276 een jaar tevoren. Het aantal donateurs beliep op 1 januari 1960 78, 
tegen 79 ten vorigen jare. Het aantal donateurs voor het leven daalde van 
negen tot vier, mede doordat enkele voorheen in Indonesie werkzame 
ondememingen van de lijst moesten worden afgevoerd. 

Een teleurstelling was, dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland niet 
bereid bleken, aan de Vereniging financiele steun te verlenen. Het college 
ging bij zijn beslissing van het standpunt uit, dat de werkzaamheden van de 
te 's-Gravenhage gevestigde Vereniging niet in het bijzonder de belangen 
van de provincie raken. Intussen mag de hoop worden gekoesterd, dat het 
Provinciaal Bestuur niettemin in bijzondere gevallen een subsidie aan de 
Vereniging zal willen verlenen. 
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In het verslagjaar werd ook getracht, belangstelling voor de Van Deventer
bibliotheek te wekken bij de daarin meer in het bijzonder geinteresseerde 
instanties. Enig succes werd daarbij in zover behaald, dat een tweetal 
organisaties op het gebied van het kledingbedrijf zich bereid verklaarden, 
als donateur van de Van Deventerbibliotheek op te treden. De pogingen 
in deze richting zullen worden voortgezet. 

De bibliothecaresse van de Economisch-Historische Bibliotheek, Mevrouw 
D. van Tijn-Sachse, werd op haar verzoek met ingang van 1 september op 
non-activiteit gesteld voor de tijd van een jaar, zulks vanwege het feit dat 
zij zich wenste te wijden aan het schrijven van een academisch proefschrift. 
Als haar tijdelijke vervanger stelden wij aan de heer Dr. O. Noordenbos 
te Amsterdam. De rijke ervaring, die de heer Noordenbos op bibliotheek
gebied bezit, is reeds in het verslagjaar voor de Vereniging van waarde 
gebleken. 

Het Bestuur was zo gelukkig de heer Ph. A. Samson, advocaat te Parama
ribo, bereid te vinden als correspondent voor Suriname op te treden. Het is 
te hopen dat het aldus hernieuwde contact met dit deel van het Koninkrijk 
tot vruchtbare resultaten zal leiden. 

De heer Gerlof Verwey, sinds 1953 penningmeester van de Vereniging, 
verzocht in het verslagjaar ontslag als zodanig wegens drukke werkzaam
heden. Het Bestuur heeft de overwegingen, die de heer Verwey tot dit 
besluit noopten, alleszins gerespecteerd, vooral omdat het beseft hoeveel 
werkzaamheden aan het penningmeesterschap verbonden zijn. Het moge 
bij dezen de heer Verwey met bijzondere nadruk dank zeggen voor de 
voortreffelijke wijze waarop hij zijn functie heeft vervuld, ook in dien zin 
dat hem nimmer moeite te veel is geweest om de gezondmaking van de 
financien der Vereniging te bevorderen. Gelukkig bleek de afgetreden 
penningmeester bereid zitting te blijven houden in het Algemeen Bestuur. 
Tot opvolger van de heer Verwey benoemde de ledenvergadering op voor
dracht van het Bestuur de heer Dr. D. C. Renooij te Amstelveen, die de 
Vereniging tevoren reeds aan zich had verplicht als correspondent in Suri
name. In verband met de wisseling van het penningmeesterschap had tevens 
de aanstelling van een nieuwe boekhouder plaats: Mejuffrouw J. H. Ode
kerken werd als zodanig vervangen door de heer J. Hornberg. 

De vacature, in het Dagelijks Bestuur ontstaan door het uittreden van 
de heer E. A. Gelderman, kon in het verslagjaar nog niet worden vervuld; 
verwacht mag worden, dat in 1960 een opvolger voor de heer Gelderman 
zal kunnen worden benoemd. 

De Vereniging had het verlies te betreuren van haar bestuurslid de heer 
T. J. Twijnstra, die in 1949 voor het eerst als zodanig was benoemd. In het 
eerstkomende Economisch-Historisch Jaarboek zal een levensbericht van 
de heer Twijnstra, verschijnen, waarin zijn betekenis voor het Nederlandse 
bedrijfsleven zal worden belicht. 

Tot lid van het Algemeen Bestuur benoemde de op 2 juli gehouden leden
vergadering de heer Dr. R. Reinsma te 's-Gravenhage. Een benoeming tot 
lid van de Raad van Advies ontvingen bij die gelegenheid de heren Dr, 
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A. J. Veenendaal te 's-Gravenhage en Ir. O. Meyer te Veendam. Herbe
noemd tot bestuurslid werden de heren Mr. ehr. P. van Eeghen, Mr. G. H. 
Hintzen, Mr. H. ter Meulen en Dr. G. van der Wal. 

Op voorstel van de Kascomrrussie, bestaande uit de heren Dr. H. F. J. M. 
van den Eerenbeemt en Prof. Mr. H. de la Fontaine Verwey - deze laatste 
als vervanger van Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes - dechargeerde de ledenver
gadering het Bestuur wegens zijn financieel beleid over 1958. Tot leden van 
de Kascommissie-1959 werden bij die gelegenheid benoemd de heren 
Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt en Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes. 



VERSLAG VAN DE DIRECTEUR OVER HET JAAR 1959 

Het aantal bezoekers aan de bibliotheek liep in het jaar 1959 enigszins 
achteruit: het waren er 881, tegen 936 in het voorafgaande jaar. Tevens 
werden er iets minder boeken uitgeleend, nJ. 1023 tegen 1063 in 1958. Ook 
dit jaar werd de bibliotheek bezocht door enige buitenlanders, waaronder 
te noemen zijn een groep studenten aan de Rijkshandelshogeschool te 
Antwerpen onder leiding van prof. dr. C. Bellefontaine en prof. dr. E. van 
Langendonck, rnr. Erskine W. McKinley, assistent director van de Rocke
feller Foundation, Diplom. phil. Rudi Ogrissek uit Leipzig in verband met 
een onderzoek naar de Nederlandse scheepsbouw in de 17de eeuw en de 
Nederlandse margarine-industrie, en een Italiaanse bursaal, A. Scribilia, 
die in ons land een studie maakt van de Italiaans-Nederlandse handels
betrekkingen. De in het vorige verslag genoemde geregelde bezoeker, de 
heer R. Panday uit Paramaribo, is 3 juli gepromoveerd op een dissertatie 
over de oorzaken van de agrarische achteruitgang van Suriname in de laatste 
drie eeuwen. Een week later is de heer Joh. de Vries, eveneens een vaste be
zoeker van de bibliotheek, gepromoveerd op een dissertatie over de econo
rnische achteruitgang der Republiek in de 18de eeuw. 

Het aantal nieuw ingeschreven boeken was dit jaar 540, tegen 509 in 
1958. Hieronder waren ook een aantal ten geschenke ontvangen of anti
quarisch verworven gedenkboeken, waarvan de bibliotheek allengs een 
vrij omvangrijke collectie bezit. De nieuw ingekomen boeken werden 
wederom aIle door mejuffrouw Zeeman gecatalogiseerd. Schenkingen heeft 
de bibliotheek o.a. ontvangen van de Handelseconornische bibliotheek, 
de Cultuurbank, de N.V. Allan en Co., de Fransch-Hollandsche Olie
fabrieken Calve Delft N.V., prof. dr. T. S. Jansma, Mr. W. Suermondt, 
R. B. Simons, prof. dr. G. M. Verrijn Stuart, GerlofVerwey, Mr. J. Talsma, 
E. L. Martens en de Nillrnij. De Bond van Maatkledingbedrijven in Neder
land en de Bond van Kleermakerspatroons zegden elk f 25 per jaar toe 
voor aanvulling van de collectie-Van Deventer, die vrij geregeld door 
studerenden in de modevakken wordt geraadpleegd. 

De tijdschriftenabonnementen werden uitgebreid met een abonnement op 
"Economy and History". Bovendien ontvangen wij thans regeImatig het 
Jaarboek van het Sociaal-Historisch Centrum voor Limburg in ruil voor 
het Econornisch-Historisch Jaarboek. 

De cataloguskast van de bibliotheek werd met 16 laden uitgebreid. De 
gemeente Amsterdam heeft het tuinhuis, dat in 1958 van een nieuw dak 
was voorzien, laten schilderen en de tuin opnieuw laten aanleggen. 

De gestage uitbreiding van het boekenbezit vraagt voor de komende 
jaren dringend om oplossing van het ruirntevraagstuk. 

Met ingang van 1 september is aan de bibliothecaresse, mevrouw D. 
van Tijn-Sachse, op haar verzoek een jaar verlof toegestaan. Haar plaats 
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is ingenomen door Dr. O. Noordenbos, vroeger conservator aan de ge
meentebibliotheek te Rotterdam. 

De verzending van de halfjaarlijkse aanwinstenlijsten, waarmee in 1958 
is begonnen, werd voortgezet; in het verslagjaar ontvingen de leden en 
donateurs derhalve een opgaaf der aanwinsten in het tweede halfjaar 1958 
en in het eerste halfjaar 1959. De lijsten blijken in een behoefte te voorzien 
blijkens de aanvragen, die er het gevolg van zijn. 

Het bezoek aan het archief was iets geringer dan in het voorafgaande 
jaar, doordien het aantal buitenlandse bezoekers minder groot was. Het 
aantal aanvragen voor fotocopieen vertoonde daarentegen een tendens tot 
stijging. Van de voornaamste onderzoekingen die in het archief werden ver
richt geeft de volgende opsomming een overzicht. De heer H. C. M. Bax 
te 's-Gravenhage stelde een onderzoek in naar de economische achtergronden 
van de kunst, en raadpleegde daartoe de verzameling-Hartkamp. De heer 
Hendrik Muller te Laren (N.H.) raadpleegde het hs. van H. van Rijckevorsel 
betreffende Nederlands-Indie in de jaren 1842-1847; het hs. werd te zijnen 
behoeve gedeponeerd in de Economisch-Historische Bibliotheek. De heer 
G. Biermat, archivaris van Gdansk (Danzig) bracht een bezoek aan het 
archief om een inzicht te verkrijgen nopens de bewaring en opstelling van 
het materiaal. De heer T. J. Kastelein te Groningen onderzocht verschillende 
archieven met het oog op zijn dissertatie betreffende de Nederlandse econo
mische ontwikkeling in de eerste helft der 19de eeuw. Prof. G. Jacquemyns 
te Brussel raadpleegde de brieven van F. A. Miiller uit het archief van de 
Algemene Maatschappij voor handel en nijverheid. De heer D. van Balen te 
's-Gravenhage deed een onderzoek naar de ontwikkeling van de zalmvisserij 
met gebruikmaking van het archief van de Haarlemse Maatschappij voor 
handel en nijverheid. De heer J. Giphart te 's-Gravenhage, assistent van 
het Nederlands Postmuseum aldaar, verzamelde afbeeldingen van un i
formen van postbestellers en gegevens over de aanvangsjaren van de 
Koninklijke Posterijen uit de collectie-Hartkamp; verschillende documenten 
en afbeeldingen werden aan het Postmuseum uitgeleend. De heer H. Vooren 
te Haarlem raadpleegde het brievenboek van de Groningse papiermolen 
van Forsten en Co. (1797-1804). De heer Dr. J. A. P. G. Boot te Hobart 
(Tasmanie) zette zijn studie over de Twentse katoenindustrie voort en 
raadpleegde verschillende hss. over het textielbedrijf. De heer Mr. C. J. 
Jansen te Apeldoorn raadpleegde verschillende jaarverslagen betreffende 
vee-verzekering. De heer Dr. R. E. J. Weber, directeur van het Nederlands 
Postmuseum te 's-Gravenhage, en zijn assistent de heer Giphart brachten 
veel materiaal bijeen voor de hierna te vermelden tentoonstelling voor 
luchtvaart en luchtpost. De heer K. A. Citroen te Amsterdam zocht ver
schillende boeken en afbeeldingen bijeen uit het archief van de plateel
bakkerij "Rozenburg"; een deel van dit materiaal werd voor verdere studie 
op de Economisch-Historische Bibliotheek gedeponeerd. Prof. Jhr. Dr. 
P. J. van Winter te Groningen raadpleegde de balansen van de firma De la 
Lande en Fijnje, die vervolgens te zijnen behoeve aan de Universiteits
bibliotheek te Groningen werden uitgeleend. 
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Groot was het aanta1 onderzoekers, die nasporingen deden op het gebied 
der spoor- en tramweggeschiedenis, ongetwijfe1d naar aanleiding van de 
tentoonstelling, die op dit gebied was georganiseerd in het Econornisch
Historisch Archief. Mevrouw Dr. M. Hartgerink-Koomans te Groningen 
raadp1eegde een 25-ta1 spoorboekjes uit de 19de eeuw, die voor haar verder 
onderzoek werden gedeponeerd op het Rijksarchief te Groningen. Prof. 
Dr. H. J. A. Duparc te Delft raadp1eegde de jaarvers1agen van de Nederlands
Indische tramwegrnaatschappij en de Batavia E1ectrische tramwegrnaat
schappij; ook zocht hij tramtarieven uit de verzameling-Hartkamp ter 
fotocopeering. Mejuffrouw A. M. Asse1bergs te Utrecht liet uit de ver
zameling-Hartkamp verschillende afdrukken en fotocopieen maken ten 
behoeve van het Spoorwegmuseum te Utrecht. De heer Ir. H. L. Swart te 
's-Gravenhage bestudeerde de jaarverslagen van de Noord-Hollandsche 
tramwegmaatschappij. De heer A. van Varik te 's-Gravenhage zocht uit de 
verzameling-Hartkamp modellen van stoomtram1ocomotieven bijeen; in 
deze1fde verzameling onderzocht de heer J. A. Veilbrief te 's-Gravenhage 
afbee1dingen van spoorbruggen. De heer J. C. van Harinxve1d te Rijswijk 
raadp1eegde spoorboekjes over de jaren 1902-1921. 

Gedurende het vers1agjaar werden de vo1gende archieven verworven: 

1. Aanvulling van het archief van Gebrs. Chabot te Rotterdam over de 
perioden 1776-1860 en 1919-1925. 

2. Aanvulling van het archief van de Konink1ijke Nederlandsche drukkerij 
v/h J. Viirtheim en Zoon te Rotterdam (modellen, platen en brieven) 
over de jaren 1886-1888 (voor de complete inventaris zie bijlage I). 

3. Archiefvan de N.V. Gebrs. Veth's handelmaatschappij te Amsterdam, 
1886-1939. Het archief van deze firma, die handel tussen Nederland 
en Nederlands-Indie dreef, bevat mede de particuliere correspondentie 
tussen de Amsterdamse directie en de vertegenwoordiging in Indie 
(zie bijlage II). 

4. Archieven van de N .V. Cultuurmaatschappij Wonolangan te 's-Gra
venhage over de jaren 1907-1946. Deze maatschappij exploiteerde 
twee suikerfabrieken in Oost-Java. 

5. Archief van de Hollandse Scheepsverband Maatschappij te Amster
dam, 1907-1946 (zie bijlage III). 

6. Archief van de N.V. Hollandsch Assurantie Kantoor te Amsterdam, 
1913-1929 (zie bijlage IV). 

7. Archief van de Nederlandsche Rubbermaatschappij te Amsterdam 
over de jaren 1909-1922 (zie bijlage V). 

8. Archief van de N.V. Koninklijke Textielfabriek Van Heek en Co. te 
Enschede. Dit archief, in hoofdzaak 6 a 700 copieboeken omvattende, 
moot nog worden geordend. 

Al de genoemde archieven waren een geschenk van de betrokken direc
ties, behalve het onder 7 vermelde, dat geschonken werd door de Rubber 
Cultuur Maatschappij Amsterdam. 

Een verwerving van bijzondere aard waren de particuliere geschriften 
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van wijlen Dr. E. Heldring, die van 1899-1937 directeur van de Koninklijke 
Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en van 1939-1948 president van 
de Nederlandsche Handel-Maatschappij is geweest. De in machineschrift 
geschreven collectie, die bewaard blijft in de Economisch-Historische 
Bibliotheek, bevat de memoires van de heer Heldring over de jaren 1871-
1917 en diens dagboeken over dejaren 1917-1948. De schenker, Mr. J. L. 
Heldring te Leidschendam, heeft de Vereniging zeer aan zich verplicht. 

Ais kleinere aanwinsten vallen te vermelden vier kasboeken 1844-1888 
en twee grootboeken 1851-1875, van de heer F. J . W. H. Schmitz, firmant 
van Wijnand Fockinck te Amsterdam. Evenals een tweetai registers met 
marktprijzen over de jaren 1885-1908 waren deze boeken een geschenk 
van de directie der oliefabrieken Calve te Delft. Voorts werden jaarver
slagen, couranten en tijdschriften ontvangen van het Centraal Planbureau, 
het Centraal bureau voor de statistiek en het dagblad " Het Vaderland", 
allen te 's-Gravenhage. 

Het gebrek aan ruimte in de archiefdepots begint zich in toenemende 
mate te doen voelen. De bewaarplaats aan de Prinsestraat is, na toevoeging 
van de reeds vermelde aanvulling van h( t archief-Chabot, in feite geheel 
gevuld; ook in het hoofdgebouw aan de Laan Copes van Cattenburch 
is bergruimte nauwelijks meer beschikbaar. De nieuw verworven archieven, 
voor zover van enige omvang, dienen dus plaatsing te verkrijgen in het 
depot in het Openbaar Slachthuis. In het komende jaar zal het no dig zijn dat 
in laatstbedoelde ruimte nieuwe rekken worden gepiaatst, onder meer ter 
opberging van het archief-Van Heek. Het laat zich echter aanzien dat ook 
hier binnen afzienbare tijd alle ruimte door archieven in beslag zal zijn 
genomen, zodat naar een nieuwe archiefbewaarplaats dient te worden 
omgezien. 

Op 26 maart werden een aantalleden van de Volksuniversiteit van 's-Gra
venhage in het archiefgebouw ontvangen. De Directeur hield een korte 
voordracht over doel en betekenis van het archief, waama een collectie 
unieke stukken en boeken werd bekeken, die hiervoor speciaal waren 
tentoongesteld. 

Van II tot 21 mei werd in het archiefgebouw een tentoonstelling gehouden 
betreffende de geschiedenis van de spoor- en tramwegen in Nederland, 
waartoe de directie van de Nederlandsche Spoorwegen te Utrecht, de directie 
van het Spoorwegmuseum aldaar en de heer Prof. Dr. H. J. A. Duparc te 
Delft hun medewerking hadden verleend. De opening, die werd vooraf
gegaan door een persconferentie, geschiedde door de heer Jr. J. Lohmann, 
president-directeur van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. De tentoon
stelling, die in de pers uitvoerig en met waardering werd besproken, oogstte 
veel belangstelling, zodat zij zelfs twee extra avonden en een zaterdagmiddag 
moest worden opengesteld. Het aantal bezoekers bedroeg omstreeks 450. 
Prof. Duparc bracht met een aantal spoorwegdeskundigen uit Engeland een 
bezoek aan de tentoonstelling, terwijl ook een klas van het Haagse Lyceum 
onder leiding van een leraar het tentoongestelde bezichtigde. 

Van 21 december 1959 tot 31 januari 1960 werd in samenwerking met bet 
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Nederlandse Postmuseum te 's-Gravenhage een tentoonstelling gehouden 
over de ontwikkeling van luehtvaart en luehtpost, opgesteld in genoemd 
museum. Het lag in de bedoeling de tentoonstelling in februari 1960 naar 
Rotterdam over te brengen, alwaar zjj zou worden opgesteld in de grote 
eantine van het nieuwe postkantoor aldaar. 

Evenals in vorige jaren kwamen ook in 1959 versehillende verzoeken om 
inliehtingen op economiseh-historiseh gebied binnen, hoofdzakelijk uit 
het buitenland. De inliehtingen betroffen: geschiedenis van jaarmarkten 
en kermissen; de Vereniging van en voor Nederlandse industrieIen van 1862; 
de handel met Brazilie in de 18e eeuw; de Bellamy-beweging in en buiten 
Nederland; de Nederlandse interestvoet in de 18e eeuw. 

De Direeteur sehreef een artikel over het Eeonomiseh-Historisch Arehief 
in het periodiek "Nederlands Transport". Met zijn toestemrning werd dit 
artikel later overgenomen in het maandblad "Bedrijf en teehniek". 

Onderhoudswerkzaamheden hadden aan het arehiefgebouw te 's-Graven
hage niet plaats. Binnen niet te langen tijd zuHen eehter de voor- en aehter
gevel moeten worden geverfd. 



BIJLAGE I 

Inventaris van het Archie! van de Koninklijke Nederlandsche Drukkerij 
v/h J. Viirtheim & Zoon te Rotterdam, Ao 1827. 

Gemaakte en gedane offerten, 1919-1938. 
Gegeven en ontvangen orders, 1919-1931. 
Ingekomen brieven, 1878-1918. 
Uitgaande brieven, 1909-1931. 
Kwitanties en Wissels, 1890-1897, 1898-1943. 
Rekeningen, 1871-1874, 1881-1945. 
Verkoopboeken, 1917-1926, 1928-1929. 
Onkostenboeken, 1918-1923, 1928-1932, 1933-1938. 
Loonboeken, 1918-1929, 1929-1942. 
Requesten omzetbelasting. 
Orderboeken, 1927-1946. 
Memorialen, 1918-1922, 1922-1926, 1926-1929, 1929-1932, 1933-1936, 1937-

1942, 1942-1946. 
Journalen, 1897-1901, 1902-1903, 1928-1950. 
Grootboeken, 1920-1927, 1927-1938. 
Kasboeken, 1908-1911, 1912-1913, 1914-1916, 1917-1920, 1921-1926, 1927-

1931, 1931-1938, 1938-1945. 
Kassiersboek, 1918-1929. 
Kleine Kas, 1929-1930, 1931-1932, 1932-1934, 1934-1936, 1936-1938, 1939-

1940, 1941-1943. 
Rekening courant, debiteuren, 1914-1921, 1922-1928, 1928-1938. 
Journalen, 1912, 1912-1920, 1920-1927, 1927-1934, 1934-1940, 1940-1946. 
Giroboek, 1938-1953. 
Inkoopboeken, 1918-1924, 1924-1930, 1930-1939. 
Collectie voorbeelden en modellen. 

BIJLAGE II 

Inventaris van he! (particulier) archie! van de vennootschap Firma Gebr. 
Veth, te Amsterdam. 

2 Rederijboeken van het fregatschip "Deliane", 1875-1879 en 1880-1886. 
1 Copieboek van J. Veth Bzn. correspondentie met diverse familieleden te 

Kinderdijk, voor wie hij optrad als agent te Amsterdam, 1858-1869. 
Diverse rederij aandelen en contracten, 1ge eeuw. 
Correspondentie met de kinderen over de op te rich ten handelsvennoot

schap onder de firma Gebr. Veth, 1885-1886. 
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8 Copieboeken met z.g. privecorrespondentie, over de jaren 1886 tot ca. 
1939, gevoerd tussen het hoofdkantoor te Amsterdam en de filialen 
te Padang en Macassar. 

2 pakken correspondentie, als boven over de jaren 1938-1940. 
Oprichting van de N.V. Gebr. Veth's Handelmaatschappij, 1 luli 1895, 

acten en bescheiden. 
Correspondentie, gevoerd door de zoons van de heer J. Veth Bzn. tijdens 

hun opieidingsperiode tot koopman in het buitenland, over verschiliende 
jaren (1886, 1891, 1892, 1893, 1895). 

BIJLAGE III 

Inventaris van het archie! van de Hollandsche Scheepsverband Maat
schappij, N. V., te Amsterdam 

Grootboeken, 1907-1929, 1939-1946. 
Kasboeken, 1905-1928, 1930. 
Kleine Kas, 1910-1940. 
Kassiersboeken, 1909-1913, 1919-1931, Saldi Kassier 1938. 
Coupon Kasboek, 1914-1919, 1920-1923, 1930-1932. 
Coupon Memoriaal, 1916-192l. 
1 reg. Couponbeiasting. 
4 reg. Ingetrokken coupons. 
2 reg. Coupons 5 % pandbrieven, Serie B, 1000, B. 500. 
6 boeken met genummerde uitgelote en vemietigde coupons. 
3 registers van inschrijving van leningen 1911-1920. 
Tabellen van rentebetaling en aflossing 1911-1920. 
Leningen 1905-1934. 
Saidiboek, geidiening 1922-1927. 
Grootboek geldlening 1909-1913. 
Koersverschil, Duitse lening. 
Vervalboeken 1926-1930, 1936-1940. 
Register afiossingen 1917-1920, 1924-1927. 
Memorialen 1904-1928. 
Specificatie journaal, 1910-1911. 
Tab. memoriaal 1928-1930. 
loumalen 1907-1927. 
Debiteurenboeken 1906-1908, 1918-1925, 1926, 1928, 1929, 1934-1939. 
Rekening Courant 1904-1905, 1917-1928. 
Aanvragen (Geldlening) no. 271-489,490-707, 708-1075, 1076-1633, 1634-

2183. 
Vooriopige aangevraagde scheepsverbanden 1931-1942. 
Aangevraagde scheepsverbanden, 1937-1946. 
Rente en afiossingen 1908-1939. 
Verschuldigde en achterstallige rente, 1934-1939. 
Belegd reservefonds 1915-1918-1938-1941. 
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Effectenboek 1936-1937. 
Correspondenten 1906-1908. 
Memorialen Ernst Rother, 1910-1929. 
Rente en afiossingen, 1913-1939. 
Alg. Trust Maatschappij, 1909-1918. 
Beerends en Veeren & Co., 1913-1919. 
3 Statistieken van gesloten leningen 1909-1933. 

BIJLAGE IV 

Inventaris van het archie! van het Hollandsch Assurantie Kantoor N. V. , 
te Amsterdam 

Grootboeken, 1923-1926. 
Kasboeken, 1913-1928. 
Rekening-Courantboeken, 1913-1928. 
Memoriaalboeken, 1913-1928. 
Journalen, 1913-1926. 
Debiteurenboeken, 1913-1928. 
Assuradeuren, 1913-1928. 
Vervalboeken, 1916-1925. 
Schaderegisters, 1916-1922. 
Postregisters, 1918-1927. 
Wilhelma (Duitse afdeling)., 1914-1919. 
Postgiro, 1928-1929. 

BIJLAGE V 

Inventaris van het archie! van de Nederlandsche Rubber Maatschappij 
te Amsterdam, 1909-1922. 

Hoofdadministratie (1909-1921) 
Kas verantwoording. 
Rekening courant met de Ned. Handel-Maatschappij. 
Rekening Ontvang- en Betaalkas. 
Inventarisstaat. 
Jaarrapport. 
Balans. 

Onderneming Liberta (1910-1921) 
Begroting. 
Maandrapporten. 
Kasverantwoordingen. 
Inventarisstaat. 
Lijst Koelieschulden. 
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Onderneming Kotangan (1910-1921) 
Begroting. 
Maandrapporten. 
Kasverantwoordingen. 
Inventarisstaat. 
Lijst Koelieschulden. 

Onderneming Soengei Mangkei (1910-1921) 
Begroting. 
Maandrapporten. 
Kasverantwoordingen. 
Inventarisstaat. 
Lijst Koelieschulden. 

Onderneming Soengei Poetih (1910-1921) 
Begroting. 
Maandrapporten. 
Kasverantwoordingen. 
Inventarisstaat. 
Lijst Koelieschulden. 

Onderneming Serangdjaja 
Rapporten 1920-1921. 

Verkooprekeningen met wicht en merkenlijsten, 1910-1921. 
Jaarverslagen 1910-1921, met korte verslagen voor de pers. 
Presentielijsten en agenda's der vergadering van aandeelhouders der Ned. 

Rubber Maatschappij. 
Documenten over uitgezonden goederen. 
Productielijsten. 
Rubber marktberichten, 1912-1916. 
Ingekomen brieven van de Hoofdadministrateur H. J. W. Westenberg, 

1912-1915. 
Ingekomen brieven, 1909-1922. 
Copieboeken, 1909-1922. 
Brieven en telegrammen van de Hoofdadministratie, 1918-1923. 
Brieven en plannen enz. inzake Oliepalmenbedrijf op Goenoeng Bajoe. 
Copien aanstellingen van administrateurs op de ondernemingen. 
Rapport van A. W. van Eeghen Jr. in Mei 1912 betreffende zijn bezoek aan 

de vier ondernemingen, en van H. L. van Eeghen in Juni 1912. 
Particuliere correspondentie tussen J. F. de Beaufort en H. J. W. Westen

berg, 1911-1923. 
Kasbijlagen, 1914-1922. 
Rec;u's, kwitanties enz. van de Ontvang- en Betaalkas, 1910-1922. 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1960 

De belangrijkste gebeurtenis in het leven van de Vereniging Nederlandsch 
Economisch-historisch Archief in het jaar 1960 is ongetwijfeld geweest het 
overlijden van haar voorzitter, Prof. Mr. N. W. Posthumus, op 18 april. 
Dat een organisatie haar voorzitter verliest is belangrijk; maar Posthumus 
was voor de Vereniging meer. Hij was het die in 1914 het initiatief nam tot 
haar oprichting; hij was het die van de oprichting af tot eind 1948 als 
directeur-secretaris haar werkzaamheden leidde en haar de plaats deed 
veroveren, die zij thans in de wetenschappelijke wereld inneemt; hij was 
het tenslotte, die van 1949 aftot aan zijn dood de Vereniging bleefstirnuleren 
als voorzitter. Het is niet mogelijk, hier ter plaatse de betekenis van Posthu
mus en zijn verdiensten voor de Vereniging in den brede uiteen te zetten; 
dit zal geschieden in het 28e Economisch-historisch Jaarboek, dat in de 
loop van 1961 zal verschijnen. Het Bestuur kan slechts getuigenis afieggen 
van zijn vaste voomemen, het werk van de Vereniging voort te zetten op 
de grondslag, die haar oprichter heeft gelegd. Tot in lengte van dagen zal 
pe naam Posthumus bij het Bestuur en bij donateurs en leden der Vereniging 
in hoge ere blijven. 

De Vereniging heeft in het verslagjaar een tweede verlies geleden door 
het overlijden van de heer J. W. B. Everts. Als bestuurslid sinds 1940 en 
lid van het Dagelijks Bestuur sinds 1949 heeft de heer Everts de Vereniging 
profijt doen trekken van zijn nauwe betrekkingen met de scheepvaartwereld 
en zijn grote kennis van het economisch leven in Nederland en vooral ook 
in de Indonesische archipel. Zijn markante persoonlijkheid zal nog lang 
in de herinnering blijven voortleven. 

De werkzaamheden van de Vereniging hadden in 1960 een bevredigend 
verloop. Het bezoek aan de Economisch-historische Bibliotheek te Amster
dam bewoog zich op hetzelfde peil als in het voorafgaande jaar, terwijl de 
belangstelling voor het Economisch-historisch Archief te 's-Gravenhage 
tot voldoening bleef stemmen. Uitvoerig hield het Dagelijks Bestuur zich 
bezig met een project, ingediend door de waarnemend bibliothecaris, 
Dr. O. Noordenbos, tot interne reorganisatie van de bibliotheek; dit 
project, waarover in het verslag van de directeur nadere mededelingen 
worden gedaan, verwierf de instemming van het college. Eveneens werd 
veel aandacht geschonken aan een plan, door Prof. Posthumus kort voor 
zijn overlijden ingediend, aan de Vereniging een afdeling voor wetenschappe
lijk onderzoek te verbinden. Aan het eind van het verslagjaar was dit plan, 
dat een uitbreiding van de traditionele taakvervulling der Vereniging zou 
betekenen, nog in studie. 

Publicaties van de Vereniging kwamen in 1960 niet tot stand. De kopij 
voor het 28e Economisch-historisch Jaarboek werd in haar geheel bijeen
gebracht, doch kon v66r het eind des jaars nog niet naar de drukkerij wor-
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den verzonden doordien een tweetal omvangrijke bijdragen eerst nog 
moesten worden overgetypt. Inmiddels zijn ook reeds bijdragen voor het 
2ge Jaarboek binnengekomen, zodat voor gebrek aan publicatiemateriaal 
ook thans niet behoeft te worden gevreesd. 

In vorige verslagen werd reeds gewag gemaakt van de door Prof. Posthu
mus bewerkte statistische gegevens betreffende de uitvoer van Amsterdam 
in de jaren 1543-1545. Het overlijden van de bewerker heeft tot gevolg 
gehad dat van publicatie in 1960 nog geen sprake kon zijn, aangezien de 
directie van de drukkerij een andere publicatie van wijlen Prof. Posthumus, 
het tweede deel van diens Nederlandse Prijsgeschiedenis, wenste te laten 
voorafgaan. De inleiding tot deze prijsgeschiedenis, die ter drukkerij reeds 
was gezet, bleek echter op verscheidene punten herziening te behoeven, 
waardoor een vertraging is ontstaan die tot gevolg heeft, dat omtrent het 
verschijningsjaar van de eerder genoemde Amsterdamsche uitvoerstatis
tieken nog geen mededeling kan worden gedaan. 

Omtrent de uitgave der bronnen betreffende de geschiedenis der Delftse 
plateelbakkerij kan worden medegedeeld, dat de bewerkster Mejuffrouw 
P. Beydals het reeds vroeger verzamelde materiaal bestudeerde. Nu Mejuf
frouw Beydals haar functie als directrice van het Historisch Museum te 
Rotterdam heeft neergelegd hoopt zij in het komende kalenderjaar een 
belangrijk deel van haar tijd aan deze uitgave te kunnen besteden. 

Het Economisch-historisch Archief te 's-Gravenhage verkreeg in het 
verslagjaar verschillende belangrijke aanwinsten. In de eerste plaats valt 
melding te maken van het archief van het administratiekantoor van de 
firma's Ketwich & Voombergh en Wed. W. Borski te Amsterdam, dat veel 
materiaal bevat omtrent het emissiebedrijf aan het eind van de 18e en in 
de eerste helft van de 1ge eeuw; vooral op het gebied van de Surinaamse 
plantageleningen heeft dit administratiekantoor zich bewogen. Voorts 
schonk de Directie van de Nederlandsche Handel-Maatschappij te Amster
dam de archivalia van verschillende voorheen in Nederlands-Indie werkzame 
handels- en cultuurondernemingen: Klampok, Ploembon, Kebon Hardjo, 
Koning Willem II, Wonoredjo, Peterongan en Noord-Celebes. Mevrouw 
N. van Wijhe-van Teutem te Ter Apel schonk het particulier archief van 
wijlen haar echtgenoot Ir. K. van Wijhe, dat huishoudboeken bevat over 
de jaren 1906-1959. De brandverzekeringsmaatschappij Tiel-Utrecht 1811 
te Utrecht stond aan de Vereniging vijf kisten met archivalia af, waaronder 
zich mede stukken bevinden betreffende de Utrechtse bierbrouwerij "De 
Aker". Tenslotte verdient vermelding, dat de directie van de Stichting tot 
beheer van de Compagnie van assuradeuren te 's-Gravenhage een omvang
rijk kaartsysteem afstond, waarin de heer H. G. Schuddebeurs gegevens 
omtrent verzekeringsmaatschappijen heeft samengebracht. Als aanvulling 
bij de gegevens, eveneens van de heer Schuddebeurs afkornstig, die de 
Vereniging in 1953 mocht ontvangen, heeft dit materiaal veel waarde. 

De inventarisatie van al deze archieven en van enkele kleinere aanwinsten 
bleek een omvangrijke arbeid te zijn, die aan het einde des jaars nog niet 
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was voltooid. Deze werkzaamheden werden als gewoonlijk uitgevoerd door 
de conservator Mejuffrouw W. van der Burg, wier lange ervaring op dit 
gebied de Vereniging ook thans weer te stade kwam. 

De bibliothecaresse Mevrouw D. van Tijn-Sachse, wier non-activiteits
periode op 1 september zou afiopen, verzocht verlenging daarvan met een 
halfjaar, teneinde de bewerking van haar academisch proefschrift te kunnen 
voortzetten. Het Bestuur heeft op dit verzoek gunstig beschikt, zodat Dr. 
Noordenbos tot eind februari 1961 als waarnemend bibliothecaris zal 
blijven optreden. 

De assistente van de bibliotheek, Mejuffrouw W. Zeeman, kon door 
een ernstige ongesteldheid haar werkzaamheden vanaf medio september 
niet meer verrichten. Ter voorkoming van achterstand in de catalogiseer
werkzaamheden bleek het gewenst, een tijdelijke vervangster aan te stellen. 
Wij vonden de echtgenote van de waarnemend . bibliothecaris, Mevrouw 
G. J. Noordenbos-de Klerk, bereid als zodanig op te treden. Gaarne zegt 
bet Bestuur te dezer plaatse aan Mevrouw Noordenbos dank voor de 
wijze waarop zij baar taak beeft vervuld. 

De overbeid, zonder welker subsidies de Vereniging haar arbeid niet 
zou kunnen voortzetten, beeft in het verslagjaar ruimschoots haar me de
werking verleend. Het Rijkssubsidie over 1960 werd met F 375 verhoogd 
teneinde de Vereniging mogelijk te maken de conservator van bet archief 
in bet genot te stellen van een salarisverboging per 1 april, overeenkomende 
met de voor Rijksambtenaren op dat tijdstip ingegane verboging. Een 
soortgelijk verzoek aan de gemeente Amsterdam ten behoeve van het 
personeel der bibliotheek werd niet aanstonds ingewilligd, daar het gemeen
tebestuur de financiele resultaten van het jaar 1960 wenste af te wachten. 
Toen de rekening over 1960 met een klein batig saldo bleek te sluiten hebben 
wij gemeend, bij de gemeente niet op een aanvullend subsidie te moeten 
aandringen, zodat de aan het personeel van de bibliotheek per 1 april 1960 
toegekende salarisverhogingen ten laste van de Vereniging zijn gebleven. 
WeI kende de gemeente Amsterdam in verband met de 6 % loonronde van 
1956 een aanvullend subsidie over 1957 toe ten bedrage van F 480,02. 

Wat betreft de overheidssubsidies over 1961 kan worden medegedeeld 
dat het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de aange
vraagde subsidieverhoging tot F 16.000, naderhand verhoogd tot F 16.500 
in verband met salarisstijging, heeft ingewilligd, waarmede de in het vorige 
verslag uiteengezette regeling - waarbij het speciale jaarboeksubsidie is 
vervallen - haar besJag heeft gekregen. De gemeente Amsterdam besloot 
voorts, ons verzoek tot verhoging van het subsidie van F 11.400 tot F 19.000 
in te willigen, waardoor de mogelijkheid is geschapen het personeel van 
de bibliotheek in verband met de aanhangige reorganisatieplannen uit te 
breiden en het voor aanschaffing van boeken beschikbare bedrag te ver
hogen. Anderzijds kwam de voor 1960 gevraagde verhoging met F 1000, 
waarvan in het vorig verslag sprake was, niet tot verwezenlijking in verband 
met de inmiddels aan de bibliothecaresse verleende non-activiteit. 
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Van Burgemeester en Wethouders van Amsterdam werd bericht ont
vangen, dat het subsidie aan de Vereniging te beginnen met 1961 niet 
langer rechtstreeks door het gemeentebestuur zou worden verstrekt, maar 
dOOI het Presidium van de Universiteit van Amsterdam. Deze verandering 
houdt verband met de gewijzigde status van de Universiteit, die per 1 
januari 1961 rechtspersoonlijkheid heeft gekregen en voortaan haar geld
middelen voor het overgrote gedeeIte van het Rijk ontvangt. De hierboven 
vermelde beslissing betreffende het subsidie over 1961 werd dan ook ge
nomen door het Presidium der Universiteit. Ret Bestuur wenst op deze 
plaats zijn waardering uit te spreken voor de tegemoetkomende houding, 
die het Amsterdamse gemeentebestuur, in het bijzonder de wethouder van 
onderwijs, steeds ten opzichte van de wensen der Vereniging heeft inge
nomen; het vertrouwen moge worden uitgesproken, dat bij het Presidium 
der Universiteit steeds dezelfde mate van begrip zal worden aangetroffen. 
Aangetekend worde hierbij, dat de vermelde wijziging in de subsidieverstrek
king vooralsnog geen verandering in de status der Vereniging heeft gebracht. 
Of in de toekomst de Economisch-historische Bibliotheek en het Econo
misch-historisch Archief gerekend zullen worden tot de "inter-universitaire 
organen", zoals de nieuwe wet op het wetenschappelijk onderwijs die kent, 
kan thans nog niet worden voorzien. 

De gemeente 's-Gravenhage zag zich genoodzaakt de huurprijs voor de 
zolders van het complex Prinsestraat - Nobelstraat - Oude Molstraat, 
waar de Vereniging een deel harer archivalia heeft ondergebracht, per 
1 april te verhogen. Op ons verzoek bleken Burgemeester en Wethouders 
echter bereid, het jaarlijks toegekende subsidie met een overeenkomstig 
bedrag te vermeerderen, zodat de maatregel uiteindelijk geen financieIe 
gevolgen voor de Vereniging met zich bracht. Voor deze beslissing zijn 
wij erkentelijk. 

Stelde derhalve de overheid door toekenning van subsidieverhogingen 
de Vereniging in staat haar werkzaamheden op bevredigende wijze voort 
te zetten, de bijdragen van particulieren hielden met deze ontwikkeling 
geen gelijke tred. Ret aantal donateurs handhaafde zich op 78, dat der 
donateurs voor het leven op 4; het getal der leden bedroeg op 1 januari 
1961 278, tegen 279 een jaar tevoren. Ret Bestuur beschouwt velhoging 
van het getal der donateurs en leden als zeer belangrijk, niet aIleen uit 
financieel oogpunt, maar ook uit overweging, dat de arbeid der Vereniging 
zoveel mogelijk weerklank in de wereld van wetenschap en bedrijf dient 
te vinden. Maatregelen tot werving van leden en donateurs zijn daarom in 
voorbereiding. De pogingen om in Friesland tot oprichting van een propa
ganda-commissie te geraken zijn tot dusver nog niet geslaagd; de gedachte 
wordt echter door het Bestuur niet losgelaten. 

Ondanks de hierboven aangegeven subsidieverhogingen bleef de finan
ciele toestand der Vereniging de voortdurende aandacht van het Bestuur 
vragen. Ret jaar 1960 sloot weliswaar, gelijk vermeld, met een gering batig 
saldo [F 40,66], doch voor 1961 bedraagt het geraamde tekort F 4.465, 
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voomamelijk als gevolg van de publicatie van een nieuw Economisch
historisch Jaarboek. Financiele steun uit de bedrijfswereld zal het enige 
middel blijken om in deze toestand verbetering te brengen. 

De vacature in het Dagelijks Bestuur, ontstaan door het aftreden van 
de heer E. A. Gelderman, werd in het verslagjaar vervuld door de benoeming 
van de heer Ir. A. M. Averes te Hengelo. Tot lid van het Algemeen Bestuur 
werd benoemd de heer Mr. B. A. van Schaik te Amsterdam; het Bestuurslid 
Prof. Mr. A. M. de Jong werd tot lid van het Dagelijks Bestuur benoemd 
ter vervulling van de plaats, opengevallen door het overlijden van Prof. 
Posthumus. Tot voorzitter van de Vereniging werd benoemd de heer Mr. 
H. van Riel, die reeds in het Dagelijks Bestuur zitting had. AI deze benoe
mingen hadden plaats in de op 25 juni gehouden ledenvergadering. Bij die 
gelegenheid werden tevens als Bestuurslid herbenoemd de heren: Mr. A. 
J. d'Ailly, S. J. van den Bergh, Mr. R. P. Cleveringa, Mr. D. A. Delprat, 
P. J. M. Driebeek, Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes, Dr. F. Ph. Groeneveld, Dr. 
H. M. Hirschfeld, Dr. M. W. Holtrop, Prof. Mr. A. M. de Jong, Jr. H. I. 
Keus, Mr. J. J. Oyevaar, Mr. M. P. L. Steenberghe en W. N. H. van der 
Vorm. 

De kascommissie-1959, bestaande uit de heren Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes en 
Dr. H. F. J. M. van den Eerenbeemt, gaf de ledenvergadering in overweging 
het Bestuur wegens zijn financieel beleid over het afgelopen kalenderjaar 
te dechargeren, welk voorstel werd aangenomen. De handtekening van de 
heer Forbes, die in het buitenland vertoefde, werd eerst naderhand op het 
rapport van de commissie geplaatst. Tot leden van de kascommissie-1960 
werden benoemd de heren Prof. Dr. Ir. R. J. Forbes en Prof. Dr. T. S. Jansma, 
tot plaatsvervangend lid de heer drs. H. J. Manschot. Als vertegenwoordiger 
van de Vereniging Nederlandsch Economiseh-historisch Arehief in het Be
stuur van de Stiehting Nederlands agronomiseh-historisch Instituut wees 
het Bestuur de heer Prof. Dr. T. S. Jansma aan, en weI voor de periode 1 
mei 1960 - 30 april 1965. 
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Ret aantal bezoekers van de Economisch-historische Bibliotheek bedroeg 
in het verslagjaar 887; er werden 981 boeken uitgeleend, ook enkele naar 
het buitenland. Enige buitenlandse bezookers maakten van de bibliotheek 
gebruik, o.a. de Italiaan A. Scribilia, die ook het vorig jaar de bibliotheek 
had bezocht, en de Japanner Iukuya Kurihara, assistant-professor aan de 
Universiteit van Tokio, waar aandacht wordt besteed aan de geschiedenis 
der Nederlands-Japanse handelsbetrekkingen. 

Ret aantal ingeschreven booken bedroeg 432, waaronder de nieuwe 
boeken buiten de antiquarisch aangeschafte en geschonken werken naar 
verhouding te gering in aantal zijn; dit laatste is het gevolg van de vaak 
hoge prijzen, vooral dec buitenlandse boeken. Het is daarom van belang 
dat voor het komende jaar het boekenbudget met F 1000 wordt verhoogd. 
Wat de stand der boekerij betreft begint het ontbreken van voldoende 
middelen om boeken te laten inbinden zich weI zeer te wreken. 

Schenkingen werden ontvangen van particulieren, ondernemingen, 
instellingen en overheidsorganen o.a. van de heren W. G. Verkruisen en 
Dr. H. M. Hirschfeld, administratiekantoor Ketwich & Voombergh en 
Wed. W. Borski, Sphinx-Ceramique, de Nederlandsche Bank, Hollandsche 
Draad- en kabelfabriek, Koninklijke jute spinnerij en -weverij Ter Horst 
en Co., Koninklijke Textielfabrieken Ten Cate-Nijverdal, Stichting Textiel
geschiedenis te Rengelo, Billiton Maatschappij, Vlaamse Academie van 
Wetenschappen, Rheinisch-Westfalisches Wirtschaftsarchiv, Ministerie van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, Landbouwhogeschool en Gouverne
ment van India. Bijzondere vermelding verdient dat de heer Dr. W. S. 
Unger, oud-Rijksarchivaris te Middelburg, een deel van zijn boekenbezit 
aan de bibliotheek afstond, waarbij tevens de toezegging werd gedaan, dat 
het resterende gedeelte van zijn boeken na zijn overlijden aan de bibliotheek 
zou komen. Dr. Unger heeft de Vereniging door deze geste blijvend aan 
zich verplicht. 

De collectie-Van Deventer werd slechts met enkele werken uitgebreid, 
daar voldoende middelen ter aanvulling ontbreken. 

Aangezien de assistente, Mejuffrouw Zeeman, van begin september af 
wegens ziekte haar werkzaamheden niet kon uitoefenen, bleek het reeds 
spoedig noodzakelijk naar een tijdelijke vervangster uit te zien. Deze werd 
tenslotte gevonden in de persoon van de echtgenote van de waarnemend 
bibliothecaris, Mevrouw G. J. Noordenbos-de Klerk. Zij aanvaardde haar 
taak begin november en bleef in functie tot begin februari 1961, toon 
Mejuffrouw Zeeman haar dienst kon hervatten. 

De waarnemend bibliothecaris Dr. O. Noordenbos, die ook na 1 septem
ber in functie bleef doordien het aan Mevrouw D. van Tijn-Sachse verleende 
studieverlof op haar verzoek met een half jaar was verlengd, diende bij 
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het Bestuur een plan tot reorganisatie van de bibliotheek in, na hiervoor 
de instemming van de Directie te hebben verworven. Het reorganisatieplan 
bevat drie elementen: Ie. herziening van de systematische catalogus, die 
in vele opzichten niet aan wetenschappelijke eisen voldoet; 2e. herordening 
van de in de studiezalen geplaatste boeken in dier voege, dat aldaar die 
werken worden ondergebracht die het meest door het publiek worden 
gebruikt; 3e. vergroting van de plaatsruimte in de niet voor het publiek 
bestemde magazijnen, door de systematische plaatsing aldaar te vervangen 
door een plaatsing naar de grootte der boeken. Het Bestuur kon zich met 
het reorganisatieplan verenigen en trok in verband daarmede voor 1961 
een bedrag van F 4.000 uit voor extra assistentshulp in de bibliotheek. 
In het versJagjaar moest worden volstaan met het nemen van enkele voor
bereidende maatregelen, daar de bibliothecaris voor een daadwerkelijk 
ter hand nemen der reorganisatie geen tijd kon vrij maken. 

Het bezoek aan het Economisch-historisch Archief te 's-Gravenhage 
was in het verslagjaar bevredigend. Verschillende malen konden perso
nen, die inlichtingen kwamen vragen, aanstonds worden geholpen, dikwijls 
met gegevens uit het archief van de Nederlandsche Maatschappij voor 
Nijverheid en Handel, dat telken jare door zijn uitgebreidheid en veelzij
digheid goede diensten bewijst. 

De volgende meer uitgebreide onderzoekingen, die in het archief werden 
gedaan, verdienen afzonderlijke vermelding. Jhr. J. R. von Weiler te 's-Gra
venhage bestudeerde de geschiedenis der Nederlandse conserven-industrie 
met behulp van het archief van de blikfabriek van de Wed. Bekkers. De 
heer W. F. A. Koster te 's-Gravenhage raadpleegde papieren over de Groen
landse visserij in verband met een onderzoek naar de walvisvaart. De heer 
T. L. J. Steenmetser te Oegstgeest onderzocht het archief van de bier
brouwerij "Het Scheepje" te Haarlem. Door de heer T. R. Mulder te Hoom 
werden d}' notulen en joumalen van de Vaderlandsche Maatschappij voor 
Rederij en Koophandel geraadpleegd; verschillende boeken werden daartoe 
uitgeleend aan het gemeente-archief te Hoom. De heren Jac. de Graaf te 
Lisse en J. C. van Hardingsveld te Rijswijk raadpleegden oude spoorboekjes, 
onderscheidenlijk over de jaren 1884-1894 en 1902-1914. De heer Hendrik 
Muller te Laren [N.H.] raadpleegde een achttiental rederijboeken betreffende 
de zeilvaart gedurende de periode 1840-1880 in verband met een onderzoek 
naar zeilvaart en rederijen te Rotterdam. Het archief van de Koninklijke 
Stoomweverij en Spinnerij Nijverdal werd bewerkt door de heer N. J. 
Wilzen te 's-Gravenhage met het oog op zijn dissertatie "Textiel en ijzer". 
De heer A. S. Rijxman te Naarden raadpleegde het archief van de firma 
Wertheim en Gompertz ten behoeve van zijn proefschrift over A. C. Wert
heim. Mevrouw Mr. H. A. Huart-Engelsmanleendeverschillendejaarboeken 
en delen van de "Werken", betrekking hebbende op het effectenverkeer 
in de 17e eeuw. De heer C. Luyendijk te Leiden verrichtte onderzoek naar 
de geschiedenis van de porseleinfabricage. Ten behoeve van een tentoon
stelling onderzocht de heer C. Blok, assistent bij het Gemeentemuseum 
te 's-Gravenhage, het archief van de plateelbakkerij Rozenburg. 
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Ook buitenlandse onderzoekers maakten van het archlef gebruik. De 
heer Swen Erich Astton, docent te Helsinki, raadpleegde de Londense 
prijslijsten uit de 17e en 18e eeuw. De heer Dr. 1. A. P. G. Boot uit Hobart 
(Tasmanie) zette zijn studie over de Twentse katoenindustrie voort en 
maakte o.a. gebruik van de prijslijsten uit de 17e en 18e eeuw. Deze laatste 
werden eveneens bestudeerd door de heer J. A. Spooner te Parijs, die 
geruime tijd in het archlef werkzaam was. Voor de heer J. G. da Silva te 
Parijs werden wederom microfilms vervaardigd, ditmaal van alle aanwezige 
buitenlandse prijslijsten. 

Prenten en affiehes werden uitgeleend aan de Stichting Onderwijsmuseum 
te 's-Gravenhage en aan de Kweeksehool van het Haags Genootsehap. 
Verschillende malen werden ook jaarverslagen van ondernemingen uit
geleend. De bibliothecaris van de marinebibliotheek ontving de jaarverslagen 
van de Holland-Amerikalijn 1893-1911, van de Stoomvaart Maatschappij 
Nederland over de jaren 1900-1920 en van de Koninklijke Hollandsche 
Lloyd over de jaren 1919-1928. 

Gedurende het jaar 1960 werden de volgende archleven verworven: 

1 .. Arehief van het Administratiekantoor Ketwich & Voomberg en 
Wed. W. Borski te Amsterdam. Dit omvangrijke en zeer belangrijke 
archief, waarvan de oudste stukken uit het jaar 1772 stammen en 
de jongste tot het midden der 1ge eeuw reiken, omvat boedeladmini
straties, emissies van leningen en negotiaties voor plantages in Suri
name als hoofdbestanddelen. Gesehenk van Mr. H. ter Meulen te 
Amsterdam. 

2. Gegevens betreffende verzekeringsmaatschappijen in Nederland, 
samengesteld door de heer H. J. Schuddebeurs te Rotterdam. Het 
betreft hier een omvangrijk kaartsysteem, waarin de in de Staats
courant voorkomende gegevens zijn samengevat betreffende op
riehting, statutenwijziging enz. van verzekeringsmaatsehappijen. 
Geschenk van de directie van de Stiehting tot beheer van de Com
pagnie van assuradeuren te 's-Gravenhage. 

3. Aanvulling van het archlef van de Bond van bezuinigingsinspecteurs. 
Het hoofdbestanddeel van het archief werd reeds in 1958 verworven 
doeh abusievelijk niet in het verslag over dat jaar vermeld. Geschenk 
van de heer Ir. H. C. King te Amsterdam. 

4. Partieulier archlef van de heer Ir. K. van Wijhe. Dit archief omvat 
grootboeken, kasboeken en giroboeken over de periode 1906-1959. 
Geschenk van Mevrouw N. van Wijhe-van Teutem te Ter Apel. 

5. Archlef van de cultuurmaatschappij Kebon Hardjo te Amsterdam, 
1911-1922. 

6. Stukken betreffende de cultuurmaatschappij Klampok te Semarang 
1904-1936. 

7. Archief van de cultuurmaatsehappij Ploembon te Amsterdam, over 
de jaren 1896-1938. 
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8. Archief van de maatschappij tot exploitatie van de suikerondememing 
Koning Willem II te Amsterdam, over de jaren 1892-1939. 

9. Archief van de handels- en cultuurmaatschappij Noord-Celebes te 
Amsterdam, 1916-1939. 

10. Archiefvan de N.V. Landbouwmaatschappij en suikerfabriek Wono
redjo, over de jaren 1898-1939. 

11. Archief van de cultuurmaatschappij Peterongan te Amsterdam, over 
de jaren 1907-1929. 
De onder 5-11 vermelde archieven zijn ontvangen van de directie der 
Nederlandsche Randel-Maatschappij te Amsterdam. 

12. Stukken van de Brandverzekeringsmaatschappij Tiel-Utrecht 1811 
te Utrecht, over de jaren 1843-1873. 

13. Archief van de bierbrouwerij "De Aker" te Utrecht, 1834-1880. 

14. Archief van het Crisis Comite te Utrecht 1931-1935. De nummers 
12-14 zijn verkregen van de directie der Tiel-Utrecht door bemiddeling 
van de heer J. Gibhart te 's-Gravenhage (zie bijlagen I-III). 

Als zogenaamde kleine aanwinsten vallen te vermelden: 
1. Statistische overzichten van de firma Dentz en van der Breggen 

betreffende Sumatra- en Javatabak over dejaren 1921-1939. Geschenk 
van de firma Douwe Egberts te Joure. 

2. Getuigschriften van Joh. Julius Viirtheim (1808-1900), benevens 
voorbeelden van oud drukwerk uit 1872 en een album van het 
eeuwfeest der Koninklijke drukkerij Viirtheim te Rotterdam. Ge
schenk van Mevrouw B. M. D. Viirtheim-Leclercq te 's-Gravenhage. 

3. Dagboek van een reis met het fregatschip "Elisabeth" van Rotterdam 
naar Batavia in 1838, en terugreis met het barkschip "Cheribon" 
in 1846. 

4. Catalogi van Gebr. Gerzon's modemagazijnen uit het jaar 1928. 
De nummers 3 en 4 zijn geschonken door Mejuffrouw W. van der 
Burg te 's-Gravenhage. 

5. Brief van de heer N. P. van den Berg te Batavia aan Mr. J. L. de 
Bruyn Kops te 's-Gravenhage. 

6. Courantenartikelen uit de jaren 1876, 1935-1938, 1940, 1944 en 
1945, betreffende geld- en muntwezen. 
De nummers 5 en 6 werden geschonken door de heer F . G. Spits te 
Paterswolde. 

7. Stukken betreffende de familie Rollin Couquerque [huurcontrac
ten, brandassurantie-contracten, testament, memorie van successie, 
aIle omstreeks 1900, benevens opgave van huishoudelijke inrichtings
kosten, 1868]. Geschenk van Mejuffrouw M. F. M. Rollin Couquerque 
te 's-Gravenhage. 

Aan het hoofdgebouw te 's-Gravenhage werden verschillende werken 
uitgevoerd. Ret schilderen van de voor- en achtergevel, hoezeer 
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noodzakelijk, moost wegens het ontbreken van voldoende fondsen 
achterwege blijven. De toestand van het filiaalgebouw aan de Prinse
straat kan niet bevredigend worden genoemd: herhaaldelijk werd 
last van Iekkage ondervonden, waartegen de dienst van Openbare 
Werken geen afdoende maatregelen bleek te kunnen nemen. Ook 
de opberging der archivalia aIdaar Iaat te wensen over wegens het 
ontbreken van ruimte om de bundels en pakketten te ordenen. Daar
entegen bleef het filiaalgebouw in het Openbaar Slachthuis aan aIle 
eisen voldoen; bier werden een zevental nieuwe rekken geplaatst, 
waarvan reeds vier in gebruik kwamen. 

Verzoeken om inlichtingen omtrent econornisch-historische onderwer
pen, die niet betrekking hadden op het arcbiefbezit der Vereniging, kwa
men ook in het verslagjaar verschillende malen binnen. De inlichtingen 
betroffen: geschiedenis van de blik- en conservenindustrie in Neder
land in de 1ge eeuw, de interestvoet in Nederland in de 18e eeuw 
[notering van obligaties], de Hollandse Oostzeehandel aan het eind 
der 17e eeuw, wijzigingen in de prestige-rangorde der economische 
beroopen sinds 1900, scbilderijen met voorstellingen inzake de 
textielindustrie in de eerste helft der 17e eeuw, genealogie van de 
Hugenootse refugiefamilie Beau, de koffiebranderij en de handel in 
gebrande koffiebonen in de 1ge eeuw. 

De Directeur bezocht op 4 juni de receptie, door de Directie van de 
Koninklijke jutespinnerij en -weverij Ter Horst en Co. te Rijssen 
gehouden ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan dezer onder
neming. Ten behoeve van de Sociaal-wetenschappelijke Raad van 
de Koninklijke Academie van Wetenschappen stelde de Directeur 
een rapport samen betreffende de werkzaarnheden van de Vereniging 
en de problemen op economisch-bistorisch gebied, die in Nederland 
in het bijzonder de aandacht der wetenschappelijke onderzoekers 
hebben verkregen. 



BIJLAGE I 

Stukken uit het archie! van Tiel-Utrecht Brandverzekering 1811 

Brieven van J. C. J. Knegt aan H. E. Schuurman te Utrecht, over de jaren 
1843-1873. 

Kwartaal-staten van verzekerd kapitaal over de jaren 1843-1871. 
Weekstaten Zee-assurantie over de jaren 1843-1871. 
Jaarlijkse opmerkingen met sluitbalancen, over de jaren 1843-1869. 
Kasrekeningen over de jaren 1843-1869. 
Diverse tellingen van premien en kapitaal, per 1 januari 1867. 
Kwitanties van betaalde zeeschade, 1843-1871. 
Brieven, weekstaten, kwitanties, rekening courant van zee-assurantie te 
Rotterdam, agentschap van de heer C. G. Schutze Houten, over de jaren 
1846-1847. 

Jaarverslagen: 

Koloniale zee- en brand-assurantie Maatschappij over dejaren 1862-1898. 
2de Koloniale zee- en brand-assurantie Maatschappij, 1868-1898. 
Bataafsche Brand-assurantie Maatschappij, 1887-1898. 

BIJLAGE II 

Archie! van de bierbrouwerij "de Aker" te Utrecht 

Grootboek, 1871-1874. 
Dagboek, 1873-1874. 
Aangifte-boek van de brouwdagen, 1869-1874. 
Rekeningcourant, 1837-1838. 
Brieven over de jaren 1834-1841. (1841 hoofdzakelijk over Amerikaansche 

meel en builmolen, Dept. van binnenlandsche zaken, afd. adm. v. Natio
nale Nijverheid). 

Brieven over de jaren 1841-1848. 
Rekeningen, 1834-1837. 
Lijst van ingekomen rekeningen, 1872-1874 en 1880. 
Opgave van bier en azijn, 1874. 
Afgeleverd aan bierazijn, 1875. 
Lijst van uitslag bier en azijn, 1873-1874. 
Lijst der saldo's op bier, 1873-1874. 
Lijst van belasting op bier en bierazijn, 1873-1874. 
Lijst van belasting op bier, 1873-1874. 
Verbruikte mout en hop, 1872-1874. 
Opgave van gebrouwen bier en azijn binnen en buiten, 1873-1874. 
Accijnsbriefjes, 1873-1874. 
Aanslagbiljetten van personele en plaatselijke belasting op huis en kantoor, 
1849-1871, op brouwerij, 1872. 



BIJLAGEN 

BIJLAGE III 

Archie! van het Crisis Comite te Utrecht, 1931-1935. 

Algemene correspondentie, 1931-1935. 
Ingekomen gelden. 
Penningmeester Crisis Comite (afrekening). 
Crisispostzegels, 1934. 
Collectes, 1931-1935. 
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