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DE NATIES EN HUN BETAAlPENNINGEN
R. Waerzeggers *

BEGRIPSOMSCHRIJVING
Naties zijn samenwerkingsverbanden van zelfstandige ondernemers die in de
haven van Antwerpen de goederen in ontvangst nemen en verzenden.
Daarbij zargan za ar voor dat da goadaran correct an in goade staat worden
afgeleverd, zodat ze ook aanverwante taken, zoals het wegen en meten van
het stukgoed, het herstellen van de verpakkingen, specifieke behandelingen
en de opslag voor hun rekening nemen. Tot voor kort beperkten ze zich tot het
transport van de kaden naar de pakhuizen en omgekeerd, maar hierin komt
nu meer an meer verandering. Oak in andere havens zijn gelijkaardige
ondernemingen aetief, maar de benaming natîe is wei typisch Antwerps.
HISTORIEK
Ontstaan en evolutie in het Ancien Régime
De eerste naties ontstonden te Antwerpen in de middeleeuwen. Net zoals de
ambachten waren het groeperîngen van arbeiders met eenzelfda doel en met
aenzelfde beroep, maar ze bezaten een inferi eu ra statu s. 1n d e z e
beginperiode hadden de naties niet allemaal met de havenactiviteit te maken,
maar het is wei zo dat de corporaties van de havenarbeiders aIs
vanzelfsprekend in deze ondergeschikte positie terechtkwamen : er was
immers geen specifieke beroepskwalificatie, technische scholing of
beginkapitaal voor vereist.
De eerste georganiseerde groep havenarbeiders waren de Kraenekinders. Ze
bedienden de kraan die in 1263 op de Werf opgesteld ward am wijnvaten en
andere zware lasten te lossen. Nog op het eind van de 13e eeuw ontstonden
de eerste vervoersgroeperingen : de Beëdigde Vistellers, de Beëdigde
Korenmeters en de Kolen-, Zout- en Turfdragers. Belangrijker waren de
Kordewagenkruiers en de Buideldragers, die in 1392 door het stadsbestuur
officieel werden erkend. Door het bevaarbaar worden van de Westerschelde
nam de activiteit in de Antwerpse haven in het begin van de 15e eeuw sterk
toe en ontstonden nog meer - meestal kleine - groeperingen van
*

De gegevens voor dit artikel werden geleverd daor Willy Verboven en Jan
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havenarbeiders. Soms verenîgden deze zich per kade of steiger, soms per
soort behandelde goederen. De toenemende concurrentie deed in deze
periode de eerste conflicten tussen deze naties ontstaan, o.m. tussen de
Kordewagenkruiers en Buideldragers enerzijds en de Kraenekinders
anderzijds. waarbij de stad herhaaldelijk moest ingrijpen. Ze deed ook een
evolutie op gang komen die leidde naar ges/oten naties, met numerus clausus
en inkomrechten, en naar opgelegde tarleven. De Buideldragers namen deze
gesloten structuur bijvoorbeeld aan in 1427. In de periodes dat er erg veel
werk wa5 konden de erkende ge510ten naties dit ni€lt aan. zodat de kooplui en
5chippers ook werk aan anderen opdroegen. Daaruît ontstonden dan nieuwe
open corporaties, zoals de Onvrije Buideldragers en de Gemeene
Kordewagenkruiers. Conflicten tussen die nieuwkomers en de gevestigde
naties noopten de stadsmagistraat opnieuw tot interventies, o. m. În 1434.
Omdat de gesloten naties halsstarrig hun privilegif~s verdedigden, leîdde de
uitbreiding van de handelsactiviteit vanaf het begin van de 16e eeuw tot
voortdurende conflicten met kooplui en stadsbestuur. Tijdens de
hoogconjunctuur van de periode 1540-1550 - met volledige tewerkstelling werd de numerus clausus doorbroken door de Ordonnantie Caroline van
1544. Deze voerde het vrij ondernemerschap in en maakte concurrentie
mogelîjk. Ais compensatie ward aan de Vrije Kordewagenkruiers het
monopolie van het vervoer van accijnsgoederen (boter, kaas, w ij n)
toegewezen.

Sint-AndrÎespenning
1546
Ontvangstbewijs voor het betalen van het inschrijvingsrecht
bij de KordewagenkruÎers

Na de sluiting van de Schelde in 1585 viel de activîteit in de haven
vanzelfsprekend sterk teruQ, maar toch bleef een vrij 9root aantal arbeiders
aan het werk bîj de laad- en loswerkzaamheden. Deze dienden opnieuw,
zoals vààr de ordonnantie van 1544, tot een gevestigde corporatie te behoren.
De voornaamste waren de Buide/- en Turfdragers, en vooral de
Kordewagenkruiers waaronder meer dan twîntig kleinere naties
ressorteerden. Het werden ook opnieuw gesloten naties met een strikte
ledenbeperking. Hun verstarde werking. die zich concentreerde op de
rigoureuze naleving van hun voorrechten. werd in de 18e eeuw een karikatuur
van de oorspronkelijke opzet. De plaatsen binnen de naties waren felbegeerd,
onder meer omdat die nog steeds het mono polie op het vervoer van de
accijnsgoederen bezaten. Er waren lange wachtlijsten, en door de verhoging
van het Înkomgeld was de toegang nog slechts voor een minderheid van
kapîtaalkrachtige ambachtslieden weggelegd.
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ln 1784 besliste Jozef Il om het corporatief stelsel af te schaffen, maar de
sterke weerstand deed hem terugkrabbelen. Uiteindelijk werden de
ambachten en naties opgeheven door de Franse bezetter op 24 november
1795.

De nieuwe start van de naties na hun opheffing
De arbeid aan de haven was voortaan vrij. Dit leidde onmiddellijk tot
incidenten omdat de oude gevestigde havenarbeiders met geweld het werk
van de nieuwkomers verstoorden. Onder het mom dat de goede orde in de
haven moest gehandhaafd blijven en het laden en lossen niet aan om het
even wie toevertrouwd kon worden, gedoogde het stadsbestuur tot op zekere
hoogte het voortbestaan van de oude toestand in de haven. Het baseerde zich
daarbij op een zeer ruim geïnterpreteerd advies van het Departement van de
Twee Nethen: oude reglementen mochten behouden blijven îndien ze niet
strijdig waren met de Franse grondwet en wetten.
Ook onder Willem 1 werkten de naties aanvankelijk in bedekte vorm verder.
Nadat de haveninfrastructuur (dokken en kaaien) tussen 1815 en 1819 door
de staat aan de stad werd overgedragen wendden ze zich meermaals tot het
College van Burgemeester en Schepenen om hun oude voorrechten terug te
krijgen. De Stad en de Kamer van Koophandel namen echter het standpunt in
dat geen monopolies of privileges konden verstrekt worden. Oak al omdat
vanaf 1820 de havenactiviteit aanzienlijk verhoogde (de verwerkte tonnemaat
verdubbelde tussen 1820 en 1829). Zelfs bij de aanstelling van de beëdigde
personen voor het verwerken. meten en wegen van accijnsgoederen op basis
van het konînklijk besluit van 14 april 1815 moesten de naties concurrentie
dulden.
Sommige naties hadden er nog lange tijd moeite mee om de vrije
concurrentie te aanvaarden. Deze maakte echter wei dat de oude naties en de
nieuwe arbeidersverenigingen (die zich ook natia noemden) uitgroeiden tot
dynamische vrije ondernemingen, die op eigen kracht klanten (kooplui,
reders. scheepsagenten) zochten en tegen competitieve tarieven h un
diensten aanboden. Lossen en laden gebeurde in Antwerpen goedkoper en
sneller dan in Ams~erdam of Rotterdam. Mede daarom werd het verder
bestaan van de oude en nÎeuwe natias oogluikend toegestaan. De handel
had bovendien meer vertrouwen in goed gestructureerde organisatîes dan in
groepjes lasse arbeîders.
De Belgische Omwenteling stopte abrupt de groei in de Antwerpse haven
door de sluiting van de Schelde en van de Nederlandse binnenwateren van
en naar Antwerpen. Deze nadelige toestand was echter van vrij korte duur. In
1839 ging de Schelde terug open, en de Nederlandse tolheffingen werden
door de Belgische staat terugbetaald. Bovendien werd in 1843 de IJzeren Rijn
in gebruik genomen.
Onder Willem 1 was de afstand tussen de kaai en het magazijn van de natîe
steeds vrij kort, omdat de naties zich toen nog organiseerden rond een vaste
werkplaats aan de vlieten, dokken of stroam. Ze bezaten in die periode dan
ook weinig paarden. omdat de meeste goederen gedragen of met stootkarren
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vervaerd werden. Tussen 1830 en 1840 werden de nattes gaandeweg meer
mabiel omdat ze gîngen werken voor bepaalde kooplieden, schippers of
firma's. Vanaf 1840 ward daarom mear an maer in paarden geïnvestaerd. Oak
viel in de jaren 1840 een grote toename van het aantal buildragersnaties te
noteren omwille van de massale Învaer van bulkgoederen (vaoral graan).

Structuur van de vernieuwde naties
Elk van de stichters van een natie bracht een gelijk aandeel van het
maatschappelîjk kapitaal in. Nieuwelingen moesten zich dus inkopen. Dit kon
wanneer een uîttredand lid zijn aandeel verkocht (het ward echter dikwijls van
vader op zoon overgelaten), of wanneer bij een teveel aan werk of een tekort
aan geld nieuwe aandelen gecreëerd werden waarvan de prijs dan door de
algemene vergadering vastgelegd ward. In dit laatste geval werd de
opbrengst ofwel volledig verdeeld onder de leden, ofwel gedeeltelijk in de kas
gestort. De kandidaat moest daarenboven door een meerderheid van de
leden aanvaard worden, in staat zijn zel1 de arbeid te verrichten, vrij van
militaire dienst zijn, ten minste 20 en maximaal 35 of 40 jaar oud zijn en
beschikken over een getuigschrift van goed gedrag en zaden. Tegen het eind
van de 1ge eeuw was oak een ingangsexamen (schrijven en rekenen)
gebruikelijk. Uittredenda laden moesten een borgsom starten die ze
terugkregen ais ze gedurende een bepaalde periode gaen deel gingen
uitmakan van een concurrerende firma. Dit verhinderde echter niet dat velen
zich afscheurden, bij de concurrentie gingen werken of een eigen natie
stichtten.
De algemene vergadering van deze leden of natiebazen verkoos het bestuur.
Dit gebeurde aanvankelijk jaarlijks, maar later werd het soms voor meerdere
jaren aangastald of iadar jaar slechts gedeeltelijk vernieuwd. om continuïteit te
verzekeren. De (hoofd}deken had gezag over de bazen en het dagelijks
aangenomen werkvolk, verdeelde het werk onder de leden e n
vertegenwoordigde de natie bij het afsluiten van contracten en bij processen
voor de rechtbank. Hij werd bijgestaan door een onderdeken, die hem verving
in geval van zielcte of afwezigheid. Gaandeweg ward het bestuur uitgebreid
met een paardendeken. en in grotere naties soms met een kaaideken (voor
toezicht op de kaden) en een entrepotdeken. Meestal hadden de verkozenen
niet het recht am de functie te weigeren. De functie van kassier en boekhouder
werd soms gecumuleerd en dikwijls aan iemand van buiten de natie
toevertrouwd. Een strafcommissie hiald toezicht op het bestuur an sprak
sarnen met de dekens de baetes en strafmaatregelen uit voor werkverlet.
dronkenschap of zaken die de goede naam van de natie bij de klanten in
gedrang bracht. De opbrengst van de boetes ging aanvankelijk naar een goed
doel, maar werd later soms onder de leden verdeeld.
De winst werd op het einde van iedera maand gelijkelîjk onder de bazen
verdeeld, soms na afhouding van aen klein percentage voor de reservekas.
Aan deze gelijke verdeling werd strikt de hand gehouden : bazen die bij
gebrek aan werk een dag vrij waren ward niets afgetrokken en de dekens
kregen geen groter deel. Deze werkwijze bracht met zich mee dat het
maandloon zeer sterk kon schommelen. Er waren ook voorzieningen voor
ziekte, ongeval of overlijden : de baas of zijn weduwe bleef gedurende een
beperkte periode volledig of voor de helft meedeJen in de maandelijkse
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wÎnsten, maar moest daarna wei zijn aandeel verkopen (geleidelijk werden
deze voorzieningen vervangen door een ongevallenverzekering voor de
ladsn an een pensioenfonds, ook voor weduwen). Hat systeem van vrijwel
volledige verdeling van de winsten maakte dat vele naties het moeilijk hadden
om te investeren. Dikwijls werden daartoe leningen afgesloten bij de bazen,
soms zelts onder dwang.

De invloed van de eerste grote expansie van de haven
ln 1856 begon voor de haven een periode van grote expansie. Het
Kattendijkdok doorbrak de oude stadsomwalling (1856), die vanaf 1860 werd
afgebroken en vervangan door een nieuwe en veel ruimere fortengordel. De
afkoping van de Scheldetol (1863), de afschaffing van de loodsrechten en
tonnegelden en de verlaging van de kaairechten veroorzaakten e e n
explosieve uitbreiding van de haventrafiek, die leidde tot de bouw van het
Mexicodok of Houtdok (1864) en het Verbindingsdok (1869). De Frans-Duitse
oorlog van 1870 deed deze groei nog toenemen, en door de aanleg van een
spoorverbînding met het Ruhrgebied in 1873 werd Antwerpen een belangrijk
centrum voor de doorvoerhandel naar Centraal-Europa. Dit leidde tot de
aanleg van het Kempisch dok en het Vaart- of Asiadok (1873). het
rechttrekken van de Scheldekaaien en het dempen van de Vlieten (18741885), de bouw van de Zuiderdokken voor binnen- an beurtschepen (1881),
van een nieuw stuk Scheldekaaimuur (1895-1898), van het Afrikadok,
Suezdok en Amerikadok (1887) en van het Eerste, Tweede en Darde
Havendok (na 1900). Het stadsbestuur stond daarbij in voor de uitrusting op
de kaaimuren (kranen, afdaken en magazijnen).
Deze toename van de havenactiviteit bracht geen evenredige toename van
het aantal naties met zich, zoals blijkt uit volgende tabel :
Jaar

Aantal naties

1840

23

1847
1856
1870
1890
1914

33
38
34

50
55

Het aantal naties vqrieerde wei van jaar tot jaar. Er werden heel wat nieuwe
opgericht (soms door af te scheuren van een bestaande), andere verdwenen,
wijzigden hun naam of smolten sarnen. Fusies waran echter zeldzaam. De
enorme toename van de hoeveelheid te verwerken goederen werd anders
opgevangen : door een aangroei van het aantal bazen in de naties en door
meer en meer beroep te doen op havenarbeiders. De buildragersnaties
(naties van zakkendragers), voerliedennaties en koolnaties, waarvan de
bazen het eigenlijke werk steeds zelf bleven uitvoeren, gingen juist am die
reden een groot aantalleden tellen. De meeste naties evolueerden echter van
arbeidersverenigingen, waarin de leden zelf het havenwerk verrichtten, tot
verenigingen van kleine kapitalisten die het werk coordineerden en toezicht
hielden op de havenarbeiders die zij in dienst hadden. Omdat ongeveer
terzelfdertijd daor de opkomst van da (grotere) stoomschepen het
arbeidsvolume veel onregelmatiger werd dan voordien bij de talrijkere
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kleinere zeilschepen, leidde dit tot een groot contingent lasse havenarbeiders.
Die waren nodig om een vlugge behandeling te kunnen garanderen, maar in
stil\e tijden waren die werkloos zonder sociale voorzieningen.
Later, tegen het einde van de eeuw, kwam er steeds meer concurrentie van
bedrijfjes die opgericht werden door twee of meer vennaten en die slechts
gaandeweg een aantal kenmerken van de naties overnamen. De stichters
waren soms afgescheurde natiebazen, soms vervoerders, verzenders.
magazijniers of herbergiers, die aangetrokken werden door een groeiende
sector waar geld te verdienen viel. Een ernstiger bedreiging vormden echter
de omstreeks de eeuwwisseling opgerichte firma's die zich met natiewerk
inlietan, maar organisatorisch niets met de oude structuren gameen hadden
(bijvoorbeeld Fortuna S.A., European Forwarding & Warehousing Co, Antwerp
Coal CO). Deze nieuwe geïntegreerde bedrijven waren immers veel
kapitaalkrachtiger.
ln de eerste helft van de 1ge eeuw was het merendeel van de naties in de
oude stadskern langs de streom gevestigd. Omdat er in de smalle straatjes
aldaar echter onvoldaende manoeuvreerruimte was voor de in toenemende
mate gebruikte paarden en wagens, verhuisden vele natîes vanaf 1860 naar
de Oude Leeuwenrui, de Ankerrui. het Hessenplein en de omgeving van het
Konînklijk Stapelhuis. en na de afbraak van de vestingen oak naar de
orngeving van het nieuw goederenstation. Door de rechttrekking van de
Scheidekaaien verdween een deel van de oude stadskern fangs de streom,
waar vele naties waren gevestigd. Bij de daarmee gepaard gaande
gedwongen verhuizingen trokken vele natîes nu ook richting Zuid, waar de
dokken voor de binnenscheepvaart waren gegraven.
De door de havenexpansie veroorzaakte groei van de naties maakte dat de
nadalen van hun gebrekkig legaal statuut steeds sterker voelbaar werden.
Ondanks het fait dat ze hun bestaan meer an meer daor een notaris listen
legîtimeren. bleven het feitelijke vennootschappen zonder rechtpersoonlijkheid en bijgevolg zonder procesbevoegdheid. Nadat in een vonnis van de
Rechtbank van Koophandel in 1864 duidelijk werd gesteld dat de naties geen
rechtsvordering konden instellen onder hun gebruikelijke naarn, via hun
deken of in de persaon van deze laatsta, richtten de meeste naties een
handelsvennootschap op. Meestal een vennootschap onder gemeenschappelijke naam, waarbij in de firmanaam gewoonlijk de naam van de deken en
van de onderdeken werd opgenomen. Dit had wei ais nadeel dat bij een
bestuurswijzîging ook de firmanaam moest veranderd worden. De door de wet
van 18 mai 1873 ingevoerde samenwerkende maatschappij beantwoordde in
vele opzichten beter aan de traditionele structuren van de naties : de
oorspronkelijke naam van de natie kon behouden blijven en de
persoonlijkheid van de leden primeerde ten opzichte van het door hen
ingebracht kapitaal. Vele naties vormden zich dan ook om tot samenwerkende
maatschappij. Toch beletten de onvolmaaktheden van de vennootschap
onder gemeenschappelijke naam niet dat tal van naties deze juridische vorm
nog lange tijd behielden en dat zelfs nieuwkomers nog deze vorm verkozen.
Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog waren echter toch aile
naties, op twee uitzonderingen na, samenwerkende maatschappijen
geworden. De verplichtîngen verbonden aan hun nieuw juridisch statuut
werden echter vrijwel niet nageleefd. Meestal beperkten de naties er zÎch toe
am de oprichtingsakte met de statuten te publiceren, en deze laatste bevatten
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enkel het allernoodzakelijkste. De wijzigingen van het ledenbestand en de
balansen werden vrijwel nooit gepubliceerd, en de oudere reglementen van
inwendige orde bleven naast de statuten gehandhaafd. Opvallend is dat
dikwijls onmiddellijk na de aanname van een of andere vorm van
rechtspersoonlijkheid immobiliën werden verworven.
De taak van de naties bestond van oudsher uit het laden en lossen van de
schepen, het nemen van monsters van de goederen, het noteren van hun
gewicht of afmetingen, het vervoer en de tijdelijke opslag ervan in de door
haar beheerde magazijnen en eventueel hun verzending. Ze belastten zich
ook met aile douaneformaliteiten, het herstellen van de verpakkingen, en aile
speciale bewerkingen die de aard der goederen met zich meebracht
(verluchten van granen, uitkeren van gezouten vellen , e.d.). Bij het laden en
lossen van de schepan ontstond in het derde kwart van de negentiende eeuw
echter een nieuwe en scherpe taaka1bakening. Tot dan werden de laad- en
losoperaties aan boord van de zeilschepen door de omvangrijke bemanning
van het schip zelf uitgevoerd, al dan niet bijgestaan door leden van een natie.
De doorbraak van de stoomvaart leidde tot veel kleinere bemanningen, terwijl
de gemiddelde tonnemaat par schip sterk toenam. DaardoDr kon de
bemanning niet meer zelf instaan voor die werkzaamheden en ontstond een
nieuwe groep havenwerkers : de stouwers. De stouwersbedrijven gingen zich
dus met het lossen en laden aan board, in het ruim, bezighouden. De
natiebazen en -gasten van hun kant namen de goederen in ontvangst of
reikten ze aan van achter de boord van de kaaimuur. Hat laden en lossen van
binnenschepen bleet achter wei volledig in handen van de naties.
Vanaf de tweede helft van de 1ge eeuw onderscheidde men bij de naties
verschillende groepen, op basis van de activîteit waarin ze zich
gespecîalîseerd haddan. De voornaamste waren de waternaties, de
graannaties en de houtnaties. De waternaties behandelden het stukgoed. De
graannaties verwerlcten de aanvoer van granen en zaden (30 °/1) van de totale
invoer in 1860 en 50 % in 1880). Eerst werden de graanschepen gelost met
manden, daarna met zakken (vandaar de benaming buildragersnatie) en
vanaf 1910 met graanzuigers. De meters- en wegersnaties werkten nauw
samen met de buildragersnaties. Na de introductie van de zuigers schakelden
somminge van deze laatste over op steenkaalsjauwen. De activiteit van de
houtnaties was sterk seizoengebonden. Daarom waren ze dikwijls oak actief
in de houthandel. Sedert 1864 beschikten ze over het Mexicodok dat speciaal
vaor de houttrafiek was bestemd. De houtnaties vormden steeds een hechte
groep : vanaf de jaren 1870 traden ze gezamenlijk op en twintig jaar later
vDrmden ze een eigen beroepsvereniging.

Onderlinge samenwerking
Vanaf 1865 ondernam de Compagnie des Docks, Entrepots et Magasins
Généraux d'Anvers pogingen am een monopoliepositie in de haven uit te
bouwen. Nog datzelfde jaar sloten een twin1igtal watarnaties een verbond Dm
front te vormen tegen de Compagnie. In 1872 ontstond hieruit de Vereeniging
der Werknatiën van Antwerpen, die aanvankelijk hetzelfde doel had en
mogelijk ais een verlenging van het eerste verbond dient beschouwd te
worden. Het was een feitelijke vereniging zander rechtspersaDnlijkheid,
waarvan het bestaan Dm de 2 à 3 jaar telkens door een nieuwe overeenkomst
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werd verlengd. Eike natie stortte per lid een maandelijkse bijdrage. Jaarlijks
werd een bestuur gekozen (voorzitter, ondervoorzitter en secretaris, later ook
5 commissarissen) dat maandelijks vergaderde. Na enige tijd ward de naam
gewijzigd in Bond der Vereenigde Natiën. In 1889 telde de bond 40 Jeden. Er
maakten toen ook stouwers, graannaties, houtnaties en marktvoerlieden deel
van uit, en de naam werd hieraan aangepast : Vereenigde Naties en
Stouwers van Antwerpen. De verstandhouding duurde echter niet lang : de
stouwers, houtnaties en voerlieden stapten vrij snel op en de houtnaties
stichtten in 1897 hun eigen Bond der Vereenigde Houtnatiën. Daardoor zakte
het aantalleden naar 31 in 1891 en naar 19 eind 1896. Na de eeuwwisseling
bleet het ledenaantal rond de 20 schommelen. Het was wei zo dat de bond,
die opnieuw zijn eardere naam had aangenomen, vooral begin deze eeuw
zeer terughoudend was ten opzichte van nieuwe natias. In zijn schoot werd
een sectie granen opgericht. en een sectie vervoer voor de waternaties. De
vergaderingen vonden aanvankelijk plaats in A la Vue du Palais op de hoek
van de Meir en de Lange KI arenstraat, en vanaf ca. 1880 tot 1919 in café De
Klok aan het Klapdorp. De Bond ondernam herhaaldelijk pogîngen om via
gemeenschappelijke tarieven een te scherpe onderlinge concurrentie tegen te
gaan (o.m. in 1872 en in 1900). Oak verdedigde hij de belangen van de naties
door druk uît te oetenen op staats- en stadsbestuur: zijn in 1876 îngezette
perscampagne om de manke infrastructuur en het onaangepast
personeelsbestand van de spoorwegen en het douanebestuur in de haven
aan te klagen bagon vanaf 1891 vruchten a1 te werpen. ln 1890 ward î n
samenwerking met de Kamer van Koophandel de Handelswaakdienst
opgericht om toenemende diefstallen op de kaden tegen te gaan ; het
stadsbestuur stelde hiervoor een lokaal en een bediende ter beschikking. Het
initiatief was echter geen onverdeeld sucees. De Bond stelde in juli 1891 een
gemeenschappalijke verzekerîngspolis beschikbaar voor het paardenbestand
van zijn leden. Een dozijn naties maakten van het aanbod gebruik. De Bond
verzorgde zijn public relations door deel te nemen aan de vele stoeten die
voor de Eerste Wereldoorlog te Antwerpen werden georganiseerd : vrijmaking
van de Schelde (1863), blijde inkomst van Leopold Il (1873), inhuldiging van
de nieuwe scheldakaaian en wereldtentoonstelling (1885), wereldtentoonstelling (1894), Landjuweel (1892) bezoek van Albert en Elisabeth (1900),
overdracht van de Kongo (1909) an 50e verjaardag van de vrijmaking van de
Schelde (1913). Hij had ook een eigen stand op de wereldtentoonstelling van
Brussel in 1910 en van Gent in 1913.
1

,

1

,

1

Op 1 januari 1907 kreeg de Bond der Vereenigde Natiën het gezelschap van
het Syndikaat der Natiën en aannemers van Vervoer en bewerking van
Koopwaren aan de Haven van Antwerpen. In tegenstelling tot de Bond had
het Syndicaat wél een legaal statuut : het was een professionele vereniging,
îngericht overeankomstig de wet van 31 maart 1898. Doel was de onderlînge
verstandhouding bavorderan, schadelijke en oneerlijke mededinging
voorkomen en geschillen tussen de leden door middel van een
scheidsgerecht beslissen. De rechtstreekse aanleîding voor de oprichting was
het feit dat de tarieven - ondanks de uitbreiding van de havenactiviteit - steeds
maar daalden omwille van de hevige concurrentiestrijd. Slechts vijftîen naties
werden IId, en pogingen om de vervoerders bij het inîtiatief te betrekken
mislukten.

Meer sucees had de samenwerkende maatschappij Voorzienigheidsfonds der
Vereenigde Natiebazen van Antwerpen, die in 1900 werd opgericht. Dit
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pensioenfonds moest vermijden dat te veel natiebazen hun aandeel
vroegtijdig zouden verkopen. waardoor de waarde van dÎe aandelen zou
dalen. Daarom ook brachten de oprichters de pensioengerechtigde leeftijd op
55 jaar. Eenentwintig naties sl01en aan aIs aandeelhouder en betaalden
premies voor hun leden. Het geld werd voornamelijk belegd in onroerende
goederen en in hypotecaire leningen aan particulieren en aan de naties zelf.
ln 1903 bouwde het Voorzienigheidsfonds het magazijn Leopold 11 aan de
Waalse kaai. De uitbating ervan was echter geen sucees, want de Katoennatie
en de Nieuw Werknatie waren de enige die er gebruik van maakten. In 1920
werd het verkocht aan de Zilversmidsnatie. De beleggingen in hypoteken en
onroerende goederen waren niet opgewassen tegen de geldontwaarding na
de Eerste Wereldoorlog, zodat vanaf het midden van de jaren dertig geen
nieuwe leden meer aanvaard werden. Pogingen om het Voorzienigheidsfonds
te laten overnemen door een verzekeringsmaatschappij mislukten. omdat de
reserves te klein waren. Na een lange doodstrijd ging het fonds in 1989 op in
de cobperatieve vennootschap NatiënhuÎs, die enkele symbolische
pensioenen aan hoogbejaarden bleef uitbetalen.
Mede onder invloed van deze in min- of meerdere mate succesrijke vormen
van samenwerking ontstond in het begin van deze eeuw het idee om de
naties tot één enkele grote havenonderneming samen te smelten. Oak de
toestand in de buitenlandse havens werkte daarbij inspirerend. De Bond
kwam ais eerste in 1901 met een fusieplan voor de dag, maar pas in juli 1914
kreeg het project concreet vorm. De samensmelting van de waternaties zou
efficîënter en beter gecoôrdineerd werk toelaten en besparingen mogelijk
maken inzake arbeiders, paarden en wagens. Het uitbreken van de Eerste
Wereldoorlog brak de besprekingen af, rnaar in 1916 kwam het project
opnieuw ter sprake omdat de vorming van een Trust der Natiën meer
zekerheid zou bieden dan de overeenkomsten in het kader van het Syndicaat.
De onderhandelingen mislukten omdat de belangen en noden van de grote
en kleine naties te veel van elkaar verschilden. De grote naties hadden
Îmmers geen behoefte aan gemeenschappelijke actie (ze konden
bijvoorbeeld zel1 aankopen in het groot voor hun leden organiseren). Het enig
concreet resultaat was de omvorming van de Bond tot een samenwerkende
maatschappij op 16 mei 1918 (SM Bond der Na tiën} , zodat deze beter
gewapend was om În naam van de aangesloten natias op te treden en
opdrachten van de overheid, het leger en de geallieerden aan te nemen en uit
te voeren. In feite verloor het Syndicaat daardoor zijn bestaansreden, maar
omdat de grootste naties (o.m. de Noordnatie en de Antwerp Grain Work Cy)
geen lid van de Bond waren, ward het toch niet opgedoekt.

De naties tijdens het interbellum
De Eerste Wereldoorlog was een slechte tijd voor de naties. Vele paarden
waren opgeëist door het Belgisch leger en het werd alsmaar moeHijker om de
resterende te voederen. Bovendien was sr weinig werk, dat door de bazen
zelf werd uitgevoerd. In 1917 diende door de Bond en het Syndicaat zel1s een
comité voor geheime ondersteuning van natiebazen opgericht te worden. Na
de wapenstilstand verbeterde de toestand snel, o. m. omdat de Bond der
Natiën zijn leden aan het werk kon zetten voor het Nationaal Hulp- en
Voedingscomiteit, het Belgisch lager en de Gaallieerden.
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Tijdens het interbellum kende de haven opnieuw een grote expansie, al
waren er wei sterke conjuncturele schommelingen. De verwerkte tonnemaat
nam stark toe en de stedelijke overheid bouwde de haveninfrastructuur steeds
verder uit met het Schuildok voor de binnenscheepvaart (1922), de
KruÎsschanssluis (1928) en het Vierde Havendok (1932). In 1940 was de
kaailengte verdubbeld ten opzichte van 1914. De uitrusting volgde op de vaet
met kranen, graanzuigers, magazijnen, laadbruggen, enz. Van groot belang
was ook de opening van het Albertkanaal in 1935.
De gevestigde naties ondervonden na de Eerste Wereldoorlog een hevige
concurrentie van vervoerders, verzenders, firma's van buitenlandse herkomst
(de Sociéte Franco,Belge de Manutention SA. de Certexnatie, het
Amsterdamse Blauwhoedenveem. het Belgische Blaauwvriesveem. het
Belgisch-Nederlandsche Veem NV) en tal van nieuwe naties die dikwijls
slechts kort bestonden. Deze laatste bezaten niet meer de oude, typische
structuur, o.m. door het beperkt aantal vennoten. In deze concurrentiestrijd
speelde aanvankelijk de behoudsgezindheid en de veroudèrde structuur van
de traditioneJe naties in hun nadee!. Ze waren weinig f1exibel en hadden
moeite om te moderniseren, omdat de bijna volledige verdeling van de
winsten onder de leden grote investeringen onmogelijk maakta. Ze waren
daardoor bovendien stark afhankelijk van de stedelijke uitrusting op de kaaien
an dus van de weinig efficiënte stadsdiensten. Onder druk van de
omstandigheden kwamen ar geleidelijk veranderingen : naties met veel/eden
begonnen overtollige bazen af te stoten door zal1 hun aandelen in te kopen, er
werd zwaar geïnvesteerd in de overschakeling van paarden op motorkracht,
en tussen 1920 en 1930 werd het werkterrein verrurmd door aan de klanten
een ruimer pakket diensten aan te bieden : naast kadevervoer. opslag en
receptiewerk nu ook verzending, douaneformaliteiten en wegtransport.
ln 1919 werd door minister Wauters het Nationaal Komiteit voor de Haven van
Antwerpen opgericht. Dit paritair comité voor dialoog tussen patroons en
werknemers voerda de achturendag in en lagde het basisloon voor de
verschiHende categorieën havenarbeiders vast.

Nationaal Komiteit vaOT de Haven van Antwerpen
Penning met onbekend doe/

De grote staking van 1928 resulteerde in een nieuw statuut voor de
havenarbeid. Ais reactie op de toenemende syndicalisering werd op 22 maart
1929 de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwêrpen (CEPA)
.",
".",
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opgerîcht. die ais woordvoerdster in het paritair comité optrad en een actieve
administratieve roi vervulde bij het uitbetalen van de lonen en het afhandelen
van de sociale verplichtingen. Achtentwintig naties namen aan de stîchting
van de CEPA dee!. Ze ressorteerden onder de afdeling 'behandeling van
goederen Vanaf 1933 ward de havenarbeid gecontingenteerd : alleen
geregistreerde arbeiders mechten in dienst genomen worden. Ondanks de
ingebruikname van acht aanwervingslokalen in 1937 bleven bepaalde naties
tot de Tweede Wereldoorlog hun lasse arbeiders op straat of in een herbe"rg
aanwerven.
l

•

Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen
Identificatieplaatje van ingeschreven havenarbeider
Moest vertoond worden bij elke controle Dm de aanwezigheid in het havengebied
te verrechtvaardigen

De Bond der Natiën kwam uit de Eerste Wereldoorlog met een juridîsch
statuut en eigen geldmiddelen. Omdat hij zijn leden werk bezorgde, steeg zijn
ledenaantal bovendien van 16 naar 22 in 1919. De Handelswaakdienst kon
na 1918 niet meer over een stadslokaal beschikken, en daarom werd een
eigen pand aangekocht aan de Ankerrui. Daar werd oak het secretariaat
ondergebracht (voordien bevond dat zich bij de natie van de bondssecretaris).
Door de tunnelwerken În 1932 diende verhuisd te worden naar de Leguit. In
1931 werd de NV Magazijn Bond der Natiënopgericht : ze huurde een terrein
in de haven (op kaai 129-131) waar ze drie magazijnen optrok. Deze
magazijnen en stallingen boden vooral voor kleinere naties een oplossÎng.
maar toch was de exploitatie voor de Tweede Wereldoorlog globaal genomen
deficitair. De Bond vierde zijn vijftigjarig bestaan op 13 augustus 1922 met
een grote handelsstoet en een banket in de beurs. De Antwerpsche
Stouwersfederatie en de Bond der Natiën hadden gezamenlijk een paviljoen
op de wereldtentoonstelling van Antwerpen van 1930.
De graannaties kwamen În de loop van de jaren dertîg tot een steeds sterkere
onderlinge samenwerking. ln 1933 richtten ze Granex op. Deze organisatîe
groeide uit tot een soort syndicaat. en bekwam bij de NMBS een gunsttarief
voor het vervoer van granen en zaden in ruil voor een gegarandeerde
minimale tonnemaat per jaar. In 1938 werd ais reactîe op de zeer scherpe
concurrentie de wettelijk erkende Beroepsvereniging van Graannaties
(BEGRANA) opgericht die de bevoegdheid en het beheer van Granex
overnam. Oak de houtnaties waren verenigd in een aparte bond. die na de
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Eerste Wereldoorlog twaalf leden telde. In 1939 werd de Bond der Vereenigde
Houtnatiën officiee! ais beroepsvereniging erkend.
Het Syndîcaat talde in het begin van de twintiger jaran 18 leden an bleef
opvallend stil. Zijn reden van bestaan werd - na de omvorming van de Bond
tot een samenwerkende maatschappij - door velen in twijfel getrokken. In
1922 werd dan ook overwogen am het Syndicaat a1 te schaffen, maar de stark
opflakkerende coneurrentie in het daaropvolgend jaar leidde op 15 oktober
1924 tot een nieuw contraet tussen 20 leden. Op 16 december 1937 werd een
Weerstandsfonds opgericht, gespijsd door de boetes en de maandelijkse
bijdragen van de ondertekenaars. Het Fonds rnaakte een betere verdediging
van de belangen van de naties mogelijk.

De evolutie tijdens en na de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog viel de havenactiviteit zeer sterk terug. In de
schoot van de Bond der Natiën werd beslist om het werk VOOf de bezetter en
voor Winterhulp in groep uÎt te voeren, tegen officieel vastgestelde tarieven.
Om inmenging van hogerhand te voorkomen richtte de Bond sarnen met de
vervoerders de NV Vervoerscentrale op om eon grotere rationalisatie van het
wegvervoer te bekomen, O.m. door heen- en terugreizen te combineren

.: ••<

i
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Bij de bevrijding werd de samenwerkende maatschappij Verbond der
Behandelaars van Goederen opgericht, die niet alleen waternaties maar ook
graan~ an houtnaties omvatte. AI het werk voor de geallieerden, voor de
Belgische bevoorradîng en voor de overheid werd in gemeenschap
uitgevoerd via die samenwerkende maatschappij. Oaarbij werd gebruîk
gemaakt van een puntenstelsel, gebaseerd op het aantal bazen en arbeiders
van de naties in 1939. Op 19 oktober 1945 werd - onder invloed van deze
varregaande samenwerking - de overaenkomst van 1937 in het kader van het
Syndicaat der Natiën hernieuwd. Het akkoord, dat o.m. de verbintenis înhield
om geen klanten van elkaar af te snoepen, ward nooit in praktijk gebracht bij
gebrek aan een volledige en niet-betwiste klantenlijst. Het Syndîcaat der
Natiën groeide nu geleidelijk uit tot een drukkingsgroep in de schoot van het
Verbond van Behandelaars van Goederen en bestaat vandaag de dag nog
steeds ais wettelijk erkende beroepsvereniging. Het Syndicaat richtte in 1946
een weerstandsfonds op, waarbij gebruik gemaakt werd van afnames op het
saido van de nog uit te keren bedragen uit de gemeenschapswerken. Dit
fonds werd uîteindelijk nooit voor enige aetie aangewend; het heeft enkel
gedîend voor de aankoop en herstelling van het India House nabij het Steen,
dat ais nieuw Natîënhuîs werd ingericht. VOOf het beheer ervan werd de
samenwerkende maatschappij Natiënhuis opgericht.
De drie magazijnen van de NV Magazijn Bond der Natiën werden in 1943
door een bombardement vernietigd. De aandeelhouders wensten geen nieuw
kapitaal te investeren gezien de matige vooroorlogse resultaten, maar de
uitgekeerde oorlogsschade liet wei toe om in 1951 de magazîjnen herop te
bouwen. De Hessenatie was in de eerste naoorlogse jaren de voornaamste
klant. De exploîtatie werd nu al spoedig wél zeer rendabel, door de goede
bezetting van de magazijnen en door de opbrengst van de reserves. ln 1983
werd een bijkomend magazijn met garage opgericht nabij het Delwaidedok,
maar zonder veel sucees. De coneessie ward uiteindelijk overgedragen aan
de Katoennatie.
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Na de Tweede Wereldoorlog kenda de haven van Antwerpen opnieuw een
enorme expansie : van 28 miljoen ton verwerkte goederen in 1953 naar 103
miljoen ton in 1992. Het stadsbestuur, dat bij deze uitbreiding zoals steeds de
onteigening van de gronden en de aanleg van de nieuwe dokken an kaaien
bekostigde, had niet voldoende financiële middelen om die nieuwe kaaien
oak volledig uit te rusten met kranen, afdaken, magazijnen, enz. Tijdens het
tienjaren plan 1957-1967 werd daarom begonnen met niet toegeruste
ligplaatsen in vergunnÎng te geven aan terminal operators (natias en stouwers
die op basis van een terreinconcessie zelf voor de nodige uitrusting zorgden).
Vooral voor de behandeling van containers waren miljardeninvesteringen
vereist (voor portaalkranen , straddle-carriers, zware vorkliften en een grote
kaaiappervlakte met stevige verharding). Dit kan enkel omdat de meeste
natias zich na de Tweede Wereldoorlog van ondergakapitaliseerde
samenwerkende maatschappijen omgevormd hadden naar naamloze
vennootschappen. Deze gingen winsten reserveren en door afschrijvingen
van actîva zorgen voor een cash flow die verdere investerÎngen toeliet. Vanaf
het midden van de jaren vijftig vonden bovendien heel wat overnames en
fusies plaats - ook met stouwerijen - en werden dochterondernemîngen voor
wegvervoer. expeditie of scheepvaartagentuur gesticht. Deze grote
geïntegreerde ondernemingen namen aile los- en laadactiviteiten voor hun
rekening en begonnen nieuwe activiteiten in de fysieke distributie te
ontplooien (containerstuffing en -stripping, wegvervoer, gespecialiseerde
magazijnen). Het traditioneel onderscheid tussen stouwerswerk en natiewerk
vervaagde. Een aantal naties die geen schaalvergroting aankonden werden
geliquideerd of gingen failliet.
Op twintig jaar tijd is de hoofdactiviteit van de meeste naties daardoor volledig
veranderd. Enkele werden ge"integreerde goederenbehandelingsbedrijven op
de kaden, andere richtten hun activiteit op de opslag en de distributie, inclusîef
transport, en vestigden zich op de achterterreinen. De oude benamîngen en
structuren (met gekozen hoofddeken en hulpdekens) bleet in een aantal
gevallen echter tot op heden bewaard.

DE BONNETJES EN JETONS VAN DE NATIES
De dokwerkers werden - en worden nog steeds - telkens voor één dag
aangeworven. Daardoor worden afdankingsproblemen en een sociaal passief
vermeden en blijft de flexibiliteit gewaarborgd. Diegenen die voor een job
werd uitgekozen kregen van de natiebaas ter plekke een bewijsje voor de
door hen geleverde arbeid. Dat kon dan voor baar geld worden îngeruild op
het kantoor van de natie , of in het café dat eertijds bij elke natie hoorde en
gewoonlijk uitgebaat werd door een van haar laden (niet zelden een
onderdeken). Deze bewijsjes vermeldden uiteraard steeds de naam van de
natie en de duur van de geleverde arbeid. Dit laatste was noodzakelijk omdat
een havenarbeider voor een hele of voor een halve dag werk kon worden
aangeworven. Bavendien was de lengte van de werkdag niet steeds gelijk :
van maart tot november werd gerekend met zomerdagen waarop een uur
langer gewerkt werd dan op de winterdagen în de vier andere maanden. De
betekenis van de soms vermelde grote dagen is echter minder zeker : ging het
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hier om de langer durende zomerdagen, was het een dagtaak met een
overuur, bedoe/d voor de arbeiders die het materiaal moesten aan- en
terugbrengen, of was het een met een kwart of schotke verlengde dag ?
Ais bewijsjes werden zowel kartannen bonnetjes ais metalen jetons gebruikt.
Omdat geen van aile een datum draagt zijn ze moeilijk met veel precîsie in de
tijd te situeren. Ze ontstonden meer dan waarschijnlijk in de jaren 1860,
tijdens de eerste grote havenuitbreiding. omdat toen in een aantal naties de
bazen niet langer al het werk zalf uitvoerden, maar begonnen beroep te doen
op arbeiders. Na 1929 werden ze vrijwel zeker niet meer gebru\kt. Taen werd
immers de Centrale der Werkgevers aan de Haven van Antwerpen opgericht,
en vanaf dan kreeg de arbeider bij het einde van zijn taak van de natiebaas
een dagloonbriefje met het bedrag dat hij verdiend had en dat in het Centraal
Betaalkantoor van de CEPA uitbetaald werd. Of de jetons vanaf een bepaald
ogenblik systematisch de bons gingen vervangen is lang niet zeker. WeI
weten we dat de bon van de Noordnatie van voor haar penning dateert, en dat
de penning van de Waagnatie ten vroegste in 1922 werd vervaardigd.
Omdat de bazen van de voerliedennaties en van de kool- en
buildragersnaties steeds zelt het werk bleven uitvaeren en slechts zelden
beroep deden op dagloners mag er van uitgegaan worden dat daar nooit
dergelijke bons of jetons in gebruik zijn geweest.
Het gebruik van jetons voor de betaling van de arbeiders kwam in geen
enkele andere haven ter wereld vaor. Er bestaan ook gelijkaardige stukken
van stouwerijen.

r.~
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Uitbetaling van natlepenningen op het kantoor van een natie
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DE NATIES EN HUN BONS EN BETAALPENNINGEN
Hieronder wardt - in alfabetische volgorde - een beknopte historiek gegeven
van de verschillende natias die in de negentiende en twintigste eeuw in de
Antwerpse haven actief waren, in voorkomend geval sarnen met een
beschrijving en afbeeldîng van hun bons en jetons.

Amerikanatie
Opgericht op 1 april 1873, waarschijnlijk ais gevolg van een scheuring bij de
Hessenatie. De naam slaat op de plaats van herkomst van de goederen die
toen behandeld werden. Omgevormd tot de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam Aerts, Van Laerhoven & Cie in 1875 en Th. Van
Laerhoven & Cie in 1883. In die periode was ze gevestîgd in de Vekestraat en
telde ze 28 bazen. Op 28 maart 1901 heringericht ais samenwerkende
maatschappij. In 1910 telde ze 32 bazen, 40 paarden, 125 wagens en 4
kranen, behandelde ze meer dan 250.000 ton scheepsgoederen en stelde ze
ca. 300 werklieden per dag tewerk. Was aangesloten bij de Bond der
Vereenigde Natiën en medeoprîchter van het Voorzienigheidsfonds (met 32
aandelen). Trad toe tot het Syndicaat der Natiên in 1911.
Stelde in de jaren twintig tussen 230 en 284 arbeiders per dag tewerk. ln 1932
gevestigd in de Ankerruî. met magazîjnen in de Bredastraat, Dijlestraat en
Kalkstraat (3) en met 19 paarden. 163 wagens met vier wielen, 8 tractoren en
22 sleepwagens. Was in die periode vooral gespecialiseerd in de
behandeling van Kongolese producten. Was in 1943 actief in de NV
Vervoerscentrale, en richtte În 1945 de naamloze vennootschap Trabema op
ais zusterbedrijf. De Amerikanatie en de NV Trabema telden samen 70 punten
in het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947. Werd geliquideerd
in december 1968, waarna Gylsen Stevedoring het personeel en materiaal
overnam.

1.

Penning voor een hele dag (tegenwaarde 1,76 Frank)
Vz. In het veld, 1,76 ; errond, clio AMERIKA NATIE.fi (bovenaan) /
ANTWERPEN (onderaan) an aen effan boord.
Kz. In het veld, HEELEN 1 DAG 1 ~ ; rondom, een effen boord.
Kopernikkel - rond - 25,0 mm 0 - medailleslag
Pittoors 2
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2.

Penning vaor een halve dag (tegenwaarde 0,88 Frank)
Vz. In het veld, 0,88 ; errond,
AMERIKA NATIE • (bovenaan)
ANTWERPEN (onderaan) en een effen board.
Kz. In het veld. HALVEN 1 DAG 1 ~ ; rondom. een effen boord.
Kopernikkel - rond - 21,6 mm 0 - medailleslag
Pittoors 1
Il

.'
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3.

Penning voor een hale dag (tegenwaarde 2,45 Frank)
Vz. In het veld, 2,45 ; errond,
AMERtKA NATIE
(bovenaan) 1
ANTWERPEN (onderaan) en een affen boord.
Kz. ln het veld, HEELEN 1 DAG 1 •
: rondam, een effen board.
Koper - rond - 25,0 mm 0 - medailleslag
Pittoors 6

4.

Pennîng voor een halve dag (tegenwaarde 1,23 Frank)
Vz. In het veld, 1,23 ; errond, . AMERIKA NATIE • (bovenaan) 1
ANTWERPEN (onderaan) en een effen board.
Kz. In het veld. HALVEN / DAG 1 ~ ; rondom, een effen boord.

+-

+

1

Kopar - rond - 21,6 mm 0 - medailleslag
Pittoors 5
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5

Penning voor een hele dag (tegenwaarde 2,94 Frank)
Vz. ln het veld, 2.94 , errond. • AMERIKA NATIE '!. (bovenaan) 1
ANTWERPEN (anderaan) en een effen board.
Kz. ln het veld, HEELEN 1 DAG 1 ~
rondom, een effen boord.
MessÎng - rond - 25.0 mm (21 - medailleslag
Pittaors 4

6.

Penning voor een halve dag (tegenwaarde 1,47 Frank)
Vz. ln het veld, 1,47 ; errond, . AMERIKA NATIE . (bovenaan) 1
ANTWERPEN (onderaan) en een affen boord.
Kz. ln het veld, HALVEN 1 DAG 1 lI\fP
rondom, een effen board.
MessÎng - rond - 21,6 mm (21 - medailleslag
Pittoors 3

De lonen op deze stukken zijn te situeran na 1871, toen hat dagloon van de
havenarbeiders boven 2 Frank uitsteeg daor de plots toenemende nood aan
arbeidskrachten omwille van de Frans-Duitse oorl09. Daarna onderging het
tot aan de Eerste Wereldoorlog weinig wijzigingen. Dat het loon werd vermeld
wijst er trouwens op zich reeds op dat dit zeer stabial was toen de penningen
werden uitgeveven. Het Iijkt aannemelijk dat de drie aangegeven daglonen
(1,76 - 2.45 en 2,94 Frank) voor verschillende categorieën werkvolk bedoeld
waren.
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7.

Penning voor vier dagen (?)
Vz. Bovenaan, AMERIKA 1 NATtE ; onderaan links, een ingeslagen 4 ;
rondem, een affen boord.
Kz. Effen veld; rendom, een effen boord.
Aluminium - vierkantig met afgeronde hoeken ; twee ronde gaten op halve
hoogte - 30,7 x 31,0 mm - medailleslag
Pittoors 10

B.

Penning voor vier dagen (?)
Ais vorig stuk.
Koper - vîerkantig met atgeronde hoeken ; twee ronde gaten op halve
hoogte - ca. 31 x 31 mm
PîUoors 10 (opmerking)

; :'

" j

9.

Penning voor drie dagen (?)
Vz. Bovenaan, AMERIKA 1 NATIE ; onderaan links, een ingeslagen 3 ;
rondo m, een effen board.
Kz. Effen veld; rondom, een effen boord.
Messing - vierkantig met afgeronde hoeken en een rond gat in het
centrum - 30,3 x 30,4 mm·
Pittoors 9

1
,

'

10. Penning voor 2 dagen (?)
Vz. Bovenaan, langs de board, AMERIKA NATIE ; onderaan links, een
ingeslagen 2 ; rondam, een effen board.
Kz. Effen veld ; rondem, een effen board.
Aluminium - rond met twee ronde gaten ap halve hoogte - 30,8 mm 0
Pîttoors 8
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11. Penning voor 1 dag (?)
Vz. Bovenaan, langs de board, AMERIKA NATIE ; anderaan links, een
ingeslagen 1 ; random. een effen board.
Kz. Effen veld; Tandom, een effen board.
Messing - rond met een rond gat in het centrum - 30,7 mm 0
Pittoors 7
12. Penning met onbekende tegenwaarde

Vz. Bovenaan, AMERIKA 1 NATtE ; onderaan links. een ingeslagen A ;
rondom, een effen boord.
Aluminium - vierkantig met afgeronde hoeken ; twee ronde gate op halve
hoogte - ca. 31 x 31 mm
Pittoors 10 (opmerking)

Antwerpenaren
Kool- en buildragersnatie. Was in 1883 gevestigd in de Sînt-Pietersvliet. In
1885 telde ze 46 bazen. en ze nam toen deel aan de stoet ter gelegenheîd
van de inhuldiging der nieuwe Scheldekaaien.

The Antwerp Grain Work Cy
Ontstond eind 1903 ais samenwerkende maatschappij, door samensme\ting
van vijf graannaties : de Oude Beëdigde Graanmeters- en Wegersnatie, de
Nieuwe Beëdigde Meters- en Wegersnatie. de Eendracht, de Oosterlingen en
de Jonge Antwerpenaren. Bij de oprichting werd een uit klanten bestaand
comité van toezicht in het leven geroepen, maar dit werd na korte tijd
ontbanden. Zette in 1908 sarnen met andere firma's een eigen
elevatorenmaatschappij op in Rotterdam, die al in 1913 terug van de hand
werd gedaan. In 1909 verwerkte de firma 2.009.605 scheepstonnen graan en
stelde ze 1090 arbeiders tewerk. Ze bezat toen 17 paarden, 40 wagens,
enkele binnenschepen en al het benadigd materieel voar het meten en wegen
van granen. In 1911 scheurden zeven leden, waaronder twee dekens, zich a1
en stichtten La Be/go-Rhénane. Sloot aan bij het Voorzienigheîdsfonds (met
150 aandelen in 1912113), maar nam in 1910 ontslag uit de Bond der Natiën
omdat die zich tegen de instal1atie van graanzuigers verzette.
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Maakte tijdens de Eerste Wereldoorlog gebruik van een filiaal in Rotterdam en
mocht ais enige natie voor de Commission for Relief in Belgium werken. In het
interbellum bagon de Grain Work zelt zijn natieaandelen in te kopen am zo
overtollige bazen af te stoten. Op die manier vermînderde haar ledenaantal
van 149 in 1918 naar 81 in 1940. Beschikte na de Eerste Wereldoorlog over
een vertegenwoordiging in Luik en participeerde in 1921, sarnen met 4
andere groepen, in de oprichting van van de Société pour la manutention
dans Jes ports du Congo te Matadi. Had in 1920 al aan verzandingsdianst an
een declaratiebureeJ. Tussen 1920 en 1929 werden per dag tussen 430 en
600 arbeiders tewerkgesteld. Trad pas in juli 1926, na herhaaldelijk
aandringen, opnÎeuw toe tot de Bond der Natiën. In 1933 gevestigd in de
Londenstraat, met magazijnen in de Kribbestraat, Bordeauxstraat,
Verbîndingsdok Oostkaai, Volksstraat, Muntstraat en Lange Riddarstraat.
Bezat toen 27 paarden, 155 wagens met vier wielen, 5 tractoran en 12
sleepwagens.
Richtte in 1933, sarnen met De Trouw, Granex op. Ging În 1936, in het kader
van Granex, een verbintenis aan met andere graannaties am de onderlinge
mededînging en tarieven te regelen. Was in 1943 actief in de NV
Vervoerscentrale, en telde in 1947 samen met de door haar opgerichte
naamloze vennootschap Somatra 50 punten in het Verbond der
Behandelaars van Goederen. Nog steeds aetlef ais The Antwerp Grain Work
CyNV.

13. Penning voor onbekend gebruik
Vz. Effen veld, met een îngeslagen nummer; errond, een dunne cîrkel,
an een affen board.
THE ANTWERP GRAINWORK Cy"
Kz. Effen veld; rondom, een effen boord.
Messing - rond - 35,3 mm 0
Pittoors 40
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14. Penning voor onbekend gebruik
Vz. Effen veld, met een ingeslagen nummer; errond, een cirkel, THE
ANTWERP GRAIN WORK Ct ~ (in grote letters) en een effen boord.
Kz. Effen.
Messing - rond - 34,9 mm (21

Antwerpianatie
Graannatie, in 1933 gevestigd in de Marnixstraat. Ging in 1936 in het kader
van Granex een verbintenÎs aan met andere graannaties am de onderlinge
concurrentie en de tarieven te regelen. Was in 1943 actîef in de NV
Vervoerscentrale. en telde sarnen met de door haar in het leven geroepen
nevenvennootschap NV Carrina 20 punten in het Verbond der Behandelaars
van Goederen in 1947. Nog steeds actief ais de Antverpia Havenbedrijf NV.

d'Antwerpsche Jongens
Buildragersnatie. gevestigd aan de Brouwersvliet of Koolvliet Voor het eerst
vermeld in 1847. Hadden omstreeks 1880 een eigen drankgelegenheid : ln
den Artois aan de Sint Pietersvliet .

Antwerpsche Kooi en Brlketten Natie, G. Vervoort en De Wachter
Zag tijdens het interbellum het licht. Van de oude, typische structuur viel bij
deze natie slechts weinig te bespeuran. Hield het slechts drie jaar vol.
1

1;1

Asianatie
Opgericht in 1875 ais de vennootschap onder gemeenschappelijke naam De
Roos. Danckaert & Cie. Werd in 1899 amgevarmd tat samenwerkende
maatschappij. Ontbonden in 1912.

15. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld. een kruisvormig siermatief ; errond, een parelcirkel.
A81ATIC . NATIE (bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan) en een
dunne cirkel.
Kz. ln het veld. EENEN 1 HEELEN 1 •• ,*,*+0.. 1 DAG (de eerste en
tweede regel valgen de rand); mndom, een effen cirkel.
Messing - rond - ca. 23 mm 0
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16. Penning voor een halve dag
Vz. Leeg veld, omgeven door een ellipsvormige parellijn, A51ATlC .
NATIE (bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan) en een parellijn langs
de rand.
Kz. In het veld, EENEN 1 HALVEN / ..... fl~ ••• / DAG (de eerste, tweede en
laatste regel volgen de rand) ; rondom, een parellijn lang5 de rand.
Messing - ovaal - 27,6 x 18,1 mm
Pittoors 14

Baltiquenatie
Opgericht in 1872 aIs de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
Arnauts, Bauwens & Cie. In 1885 gevestigd op het Hessenplein. Nam dat jaar
deel aan de stoet ter gelegenheid van de Înhuldîging der Scheldekaaien.
Telde zeven bazen in 1888. Ontbonden in 1894.

17. Penning voor een dag
Vz. In het veld, BALTIQUE NATIE / ·...,.4.~ ANTWERPEN / ••• ~+ .....
(de eerste en laatste regel volgen de rand) ; rondom, een parelcirkel.
Kz. In het veld. 1 1 DAG ; rondom. een parelcirkel. ARNOUTS
BAUWENS & Co ..... ~.. en een parelcirkel.

/

Kopar - rond - 28,4 mm el
Pittoors 15
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18. Penning voor een halve dag
Vz. ln het veld, BALTIQUE NATIE 1~~"~~E 1ANTWERPEN I··-E+~··· (de
eerste en laatste regel volgen de rand) ; rondom, een parelcirkel.
Kz. In het veld. 1/2 1 DAG ; rondom, een parelcîrkel, ARNOUTS
BAUWENS & Co "'CE-.~." en een parelcirkel.
Koper - rond - ca. 23 mm (21
De Antwerpse Naties. p. 199
Pittoors 16

Bastinée & Cie
Houtnatie. Was na de Eerste Wereldoorlog tijdelijk !id van de Bond der
Vereenigde Houtnatiën. Had haar maatschappelijke zetel in 1933 in de
Ellermanstraat.

Beëdigde Meters en -wegersnatie Jonge Antwerpenaren : zie Jonge Antwerpenaren.

De Belgen
Graan- of koolnatie.

Belgian Pakhoed NV
Huidige benaming en juridische vorm.

Belglsch Blaauwvriesveem
Was in 1933 gevestigd op de Graanmarkt. Had toen één magazijn op de
Waalse Kaai. twee aan de Godefriduskaai en één in de Naamsestraat. Telde
10 punten in het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947.

Belgische Blaauwhoedenveem
Bouwde of huurde voor 1914 een pakhuis op het Zuid.

La Belgo-Rhénane
Gesticht in 1911 door zeven afgescheurde leden van de Antwerp Grain Work
Cy, die onmiddellijk een geding tegen hen inspande. Was in 1933 gevestigd
in de Ankerruî. Ging in 1936 - in het kader van Granex - een verbintenis aan
met andere graannaties, in verband met de onderlinge mededinging en
tarieven.
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Biernatie
ln 1826 gevestigd in de vierde wijk. Bezat toen twee wagens en één paard.
Fusioneerde met de Boternatie omstreeks 1847.

Boternatie
Vier leden van de Boterkruyers kochten in 1810 De Twee Kleyn Schipkens in
de Boterrui (:::: Suikerrui) 16. De natie telde 36 leden in 1820 en twee wagens
en twee paarden in 1826. In 1838 tijdelijk 80ter- en Biernatie genoemd, na
een fusie met de Biernatîe. Vanaf 1856 afgekort tot Boternatie of - eerder
uitzonderlijk - Boterkruidersnatie. Werd ontbonden in maart 1874. In augustus
1874 vormen dezelfde bazen de Waagnatie. die aile beziningen (inclusief het
natlehuis op de Suikerruî) overnam.

Buyldraegers
Voor het eerst vermeld in 1820. Telde toen 54 leden en was gevestigd op de
Zeeuwse Korenmarkt (= Tavernierkaai) 9. In 1877 omgevormd tot de
vennootschap onder gemeenschappelijke naam Luypaerts, De Bie, VervlÎet &
Cie. In 1888 waren er 70 bazen en bevond het natiehuis zich nog steeds op
de Zeeuwse Korenmarkt Legde zich geleidelîjk toe op het sjouwen van
granen en nam ais Oude Buildragersnatie in 1921 het statuut van
samenwerkende maatschappij aan. Verhuisde voor 1933 naar de
Waghemakerestraat en had 1 punt În het Verbond der Behandelaars van
Goederen in 1947. Bestaat nog steeds ais Oude Buildragers Natie CV.

Carga
ln 1933 gevestigd in de Cassiersstraat. Ging in 1936 in het kader van Granex
een verblntenis aan met andere graannaties Dm de onderlinge mededinging
en de tarieven te regelen. Had 20 punten in het Verbond der Behandelaars
van Goederen in 1947.

Cementnatie
Bezat in 1932 zeven paarden en 49 wagens met vier wielen, en had haar
zetel in de Marnixstraat. Was in 1943 actief in NV Vervoerscentrale en telde
voor 3 punten in het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947. Is
thans nog steeds een coôperatieve vennootschap.

Centralnatie
Zag tijdens het interbellum het Iicht. Van de oude, typische natiestructuur vÎel
bij han slechts weinig te bespeuren, onder meer dODr het beperkt aantal
vennoten.
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Certex Natie
Graannatie, die op het einde van de jaren 1920 door handelaars uit Duinkerke
en Rijsel ward opgericht. Vestigde zich op de westkaai van het Kattendijkdok.
Onderschreef in 1936 in het kader van Granex mee een verbintenis am de
tarieven en de onderlinge concurrentie tussen de graannaties te regelen.
Telde 5 punten În het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947.
Thans een naamloze vennootschap.

Cobbaers St Wijns
Houtnatie. Na de Eerste Wereldoorlog Ild geworden van de Bond der
Vereenigde Houtnatiën.

Compagnie des Docks, Entrepôts et Magasins Généraux d'Anvers
Geen natie. In 1865 te Brussel opgericht met een kapitaal van 50 miljoen
frank. Kocht pakhuizen aan, verhuurde ze en baatte ze uit (nam O.m. het
Koninklijk Stapelhuis van de staat over en verkreeg daardoor het monopolie
voor openbare opslag in de Antwerpse haven). Wilde zalf de goederen
behandelen en varzekeren, en liet daarom de handelsfirma1s die van haar
stapelruimten gebruik maakten geen vrijheid am hun goederen te laten
behandelen en bewaken door een bedrijf van hun keuze. Nodigde zelts de
Naties uit om bij haar in dienst te treden ais gewone werknemers, waarop
twintig van hen een verbond sloten tegen de Compagnie. Het stadsbestuur
riep de monopolistische neigingen van de Compagnie een hait toe in 1871.

19. Penning voor onbekend gebruik
Vz. In het veld, ANVERS; rondom,
CIE DES DOCKS ENTREPOT
(dit alles met aparte stempeltjes ingeslagen).
"
Kz. In het veld, een nummer; bovenaan, langs de rand, OUVRIER AGREE
(dît alles met aparte stempeltjes îngeslagen).

*

Messing - rond - 26,1 mm 0
Minard·Van Hoorebeke III, p. 22, nr. 37.

Cubanatie
Houtnatie. Vormde zich in de jaren '30 am tot een samenwerkende
maatschappij en had zijn zetel toen in de Marnixstraat. In 1943 actief in de NV
Vervoerscentrale. Thans gevestigd in de Abtsdreef 145 in Stabroek.
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De Cnodder, lelegems en Bogaert
Later Smits en Bogaert. Houtnatie, waarschijnlijk ontstaan na de Eerste
Wereldoorlog.

Deltanatie
Gesticht tijdens het interbellum door een beperkt aantal vennoten.

De Eendracht (houtnatie) : zie Houtnatie De Eendracht

De Eendracht Meters en Wegers
Graanmeters- en -wegersnatie. gesticht in 1873 aIs feitelijke verenigîng.
Omgevormd tot de samenwerkende maatschappij Beëdigde Meters- en
Wegersnatie De Eendracht in 1883. Had toen 24 bazen en hUÎsde in de
Belliardstraat. Was in 1900 medestichter van het Voorzienigheidsfonds. met
25 aandelen. Een voorziene fusie tussen de Oude en de Nieuwe Meters- en
Wegersnatie, De Trouw en De Eendracht ging in 1887 op het laatste ogenblik
niet door. Ging sind 1903 door fusie op in The Antwerp Grain Work Gy.

De Eendracht Voerliedennatie
ln 1885 vermeld in de Brouwersvliet, met 14 bazen.

Dierckx en Cuyck : zie Van Tricht & Co

Finlandnatie
Reeds voor 1914 verdwenen houtnatie.

Fortunanatie
ln 1932 vermeld op de Godefriduskaai. Bezat op dat ogenblik 6 paarden en 54
wagens met vier wielen. Trad in 1940 toe tat de Bond der Natiën. In 1943
actief in de NV Vervoerscentrale.

Genuanatle

Zag tijdens het interbellum het licht. Bazat slechts weinig typÎsche natiekenmerken.
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Gistnatie
Waternatie, gespecialiseerd in de behandelîng van tabak en gevestigd in de
Gildekamerstraat (1838). Protesteerde mee bij de Kamer van Koophandel
tegen het voorstel van de Compagnie des Docks am bij haar in dienst te
treden (1865). Was medestîchter van de Vereeniging van Werknatiën van
Antwerpen (1872). Omgevormd tot de vennootschap onder gemeenschappelijke naam Dierickx, Kempenaers & Cie (1872). Telde in 1888 zes bazen en
had haar lakaal dan op de Falcanrui. Werd in november 1895 geliquideerd,
naar aanleiding van een geschil met de weduwe van een aandeelhouder. In
januari 1896 richtten haar leden vervolgens de Tabaknatie op.

Graandr ager sn atie
Opgericht in 1891. Was gespecialiseerd in het overladen van de stoomboten
in de Iichters en omgekeerd. Omstreeks 1909 apgenomen in de Bond der
Natiën. Had in 1910 haar zetel in de Ellermanstraat 10 en stelde dagelijks ca.
350 arbeiders tewerk.

20. Penning voor onbekend gebruik
Vz. In het veld, ANTWERPEN; arrond, GRAANDRAGERS NATtE
(bovenaan) 1 * ELLERMAN STRAAT 10
(onderaan) en een effen
board.
Kz. Effen veld, met een ingeslagen nummer ; errand, een effen boord.

*'

Messing - rond - 23,6 mm (2)

De Graanhandel
Carporatie van beëdigde wegers en maters, opgericht in 1892 ais de
vennootschap onder gemeenschappelijke naam J. Sips & Cie. In 1895 werd
dit 8ips, Borremans & Cie. Omgevormd tot de samenwerkende maatschappij
De Nieuwe Graanhandelop 19 mei 1905. De maatschappelijke zetel was
gevestigd in de Belliardstraat 6. In 1909-1910 telde de natîe 13 deelgenoten.
bezat ze 60 bascules, 15 balansen en 12 wagens, behandelde ze 245.909
scheepstonnen goederen, en maakte ze dageliJks gebruik van een vijftigtal
werklieden.
ln 1932 was ze gevestigd in de Fuggerstraat en bezat ze één tractor en vier
sleepwagens. Ze ging in 1936 in het kader van Granex een verbintenis aan
met andere graannaties am de onderlinge mededinging en de tarÎeven te
regelen. Onder de oorspronkelijke benaming Graanhandel Natie had ze 10
punten În het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947. De
Graanhandelsnatie Is nu een cooperatieve vennootschap.
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Graenmeters
Reeds in 1816 vermeld, met de Tavernierkaai 1 ais vestîgingsplaats. Telde 20
leden in 1820.

Graenmeters en -wegersnatie
Feitelijke vereniging, in de adresboeken vermeld in 1856.

Graennatle en wegers van schors en :tout
Feiltelijke verenigÎng, vermeld in de adresboeken van 1820. In 1847 gevestigd
op de Tavernierkaai 2.

De Grleke
Buildragersnati8. Huisde in 1847 op de Brouwersvliet. In 1853 kostte een
aandeel er 985 Frank. Telde 34 bazen in 1888.

Groenroknatie
ln 1826 vermeld in de Tempelstraat (met één kar en één paard), in 1838 in de
Appelstraat 7 en in 1856 in de Appelstraat 2-4. Was één van de natias die in
1865 protesteerde bij de Kamer van Koophandel tegen de poging tot
monopolievorming van de Compagnie des Docks. In 1872 medestichter van
de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen.

Guldenhoeknatie
Waternatie die in de beginperiode Natie van de hoek van de Kordewagenkruiersbrugge genaemd werd. In 1845 werd voor een aandeel 5.000 Frank
geboden en zes jaar later zelfs 7.000 Frank. Nam deel aan het protest tegen
de paging tot monopolievorming van de Compagnie des Docks in 1865, en
was stichtend !id van de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen in 1872.
Haar lokalen bevonden zich in 1885 În de Ankerrui. Telde 15 bazen ln 1888.
Van feîtelijke vereniging omgevarmd tat samenwerkende maatschappij in
1891. In 1904 voor het laatst vermeld in de-adresboeken.

Handel en zeevaart
Gesticht in 1898. Was eers! een vennootschap onder gemeenschappelijke
naam, met J. D'Haene & CD ais firmanaam. Ward later omgevormd tot
naamloze vennootschap.
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21. Penning voor een uur overwerk
Vz. In het veld, VOORHEEN 1 J. D'HAENE 1 & Co 1 ANTWERPEN (de
tweede en vierde regel gebogen); errond,
111
HANDEL EN
ZEEVAARTNAAMLOOZEVENNOOTSCHAP
Kz. In het veld, GOED VOOR 1 EEN 1 UUR IOVERWERK
Messing - rond - ca. 24 mm 0

Handelsnatie
Graannatie, gesticht in juni 1898 ais maatschappij onder collectieve naam. Op
1 juli 1901 tot samenwerkende maatschappij heringericht. Ward opgenomen
în de Bond der Vereenigde Natiën. De maatschappelijke zetel was gevestigd
op het HessenpleÎn 8. In 1909 waren er 12 leden en werden 208.770 ton
koopwaren behandeld. Ais lid van Granex onderschreet ze in 1936 een
verbintenis met andere graannaties over de onderlinge mededinging en de
tarieven. Kreeg sarnen met de NV Comerso 10 punten toegewezen in het
Verbond der Behandelaars van Goederen (1947).

Hessenatie
Waternatie, opgericht in 1859 aIs feitelijke vereniging. In 1862 gevestigd aan
de Korte Noordstraat 8. Protesteerde in 1865 mee bij de Kamer van
Koophandel tegen de pogingen tot monopolievorming van de Compagnie des
Docks. Was medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen
in 1872. Heringericht tot vennootschap onder gemeenschappelijke naam : in
1872 ais Hendr;ckx, De Herdt & Cie, later ais Demeuter, Case/eyr & C;e.
Kende een afscheurîng in 1872, waaruit waarschijnlijk de Amerikanatie
ontstond. Telde 35 Jaden in 1872, 42 in 1888 en 50 vanaf 1900. Was in 1885
gevestigd op de Dries. In 1908 tot samenwerkende maatschappij heringericht.
Was medeoprichter van het Voorzienigheîdsfonds met 50 aandelen (1900) en
van het Syndikaat (1907). Vierde in 1909 haar 50-jarig bestaan. In 1910
bevonden haar lokalen zich op de Stijfselrui 30-34, telde ze 50 leden, 120
wagens, 60 paarden en 6 kranen en behandelde ze jaarlijks ruim 500.000 ton
scheeplading met meer dan 300 werklieden per dag.
ln het interbellum begonnen ze zelf hun natieaandelen in te kopen waardoor
het aantal bazen van 50 naar 39 terugviel. Bezat 27 paarden, 235 wagens met
vier wielen, 15 tractoren en 22 sleepwagens in 1932. Tussen 1920 en 1929
werden per dag van 138 tot 286 arbeiders tewerkgesteld. Beheerde
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magazijnen voor de opslag van gevaarlijke producten. In 1943 actief in de NV
Vervoerscentrale. Richtte in 1945 de nevenvennootschap Neptunus NVop.
De combinatie Hessenatie - Neptunus telde voor 70 punten in het Verbond
der Behandelaars van Goederen in 1947. Kreeg op 1 oktober 1951 een
terrein aan het Hansadok in vergunning toegewezen. Was in 1953 de eerste
huurder in de nieuwe magazijnen van de NV Magazijn Bond der Natiën (voor
het stallen van 120 auto's van General Motors). Bleef er de eerste jaren de
belangrijkste klant. Nu ais Hessenatie NV uitgegroeid tot het grootste
overslagbedrijf in de haven van Antwerpen. met een staal-, auto- en
woudproduktenterminal. Dit door fusie met het zusterbedrijf Neptunus,
overname van General Stevedoring en International Stevedoring en fusie met
Gylsen Stevedoring.
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22. Penning voor een grote hele dag
Vz. In hetveld, HESSE 1 ~ 1 NATIE 1 ~ / HENDRICKX-DEHERDT
(de eerste en laatste regel gebogen) ; in elke hoek een ster ; rondom,
een dunne Iijn langs de rand.
Kz. In het veld, GROOTEN HEELEN 1 ...,~oo 1 N° 14 1 ~ 1 ~
DAG Ji}! (de eerste en laatste regel gebogen) ; in elke hoek een ster;
rondom, een dunne lijn langs de rand.
~;;.:::::.;! >~

~:O~j

Iii

~:::;\\II:

Vierkantig met afgeronde hoeken - ca. 26 x 26 mm
A. Haeck, Kerbinders, p. 256
Pittoors 21

I~I:

;::;<':',1 il

IIII,!
K:'.·~,.J II
lil;~ll!
;;::.;:)
r..r.,~<l

Il::1

1

23. PennÎng voor een grote halve dag
Vz. In het veld, HESSE / ~ 1 NATIE / •• ~o' 1 HENDRICKX~DE HERDT
(de eerste en laatste regel gebogen) ; rondom, een dunne lijn langs
de rand.
Kz. In het veld, GROOTEN 1 112 1 DAG 1
1 N° 14 (de eerste
regel gebogen) ~ rondom, een dunne lijn langs de rand.
Achthoekig - ca. 26 x 26 mm
A. Haeck, Kerbinders, p. 256
Pittoors 22
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24. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld, HESSE 1 NATIE 1 .G('<e-~. 1 Fa. DENEUTER·CASELEYR (de
eerste en laatste regel volgen de rand) ; mndom, een parelcirkel.
Kz. In het veld, HEELEN 1 N° 14 1 DAG (de eerste en laatste regel
volgen de rand) ; random, een parelcirkel.
Rond - ca. 25 mm (0
A. Haeck, Kerbinders, p. 256
Pittoors 19

25. Penning voor een halve dag
Vz. In het veld, HESSE 1 NATIE 1 fa. DENEUTER-CASELEYR (de eerste en
laatste regeJ volgen de rand) ; Tondom, een parellijn langs de rand.
Kz. In het veld. HALVEN 1 N° 14 1 DAG (de eerste en laatste regel
volgen de rand) ; mndom, een parellijn langs de rand.
Ovaal- ca. 24 x 14 mm
A. Haeck, Kerbinders, p. 256
Pittoors 20
Op basis van de firmanamen kunnen de penningen 21-24 tussen 1872 en
1908 worden gedateerd. Ofschoon A. Haeck ze in zijn werk heeft afgebeeld, is
er op dit ogenblik geen enkel exemplaar van in natura gekend.

26. Penning voor onbekend gebruik
Vz. Effen veld, omgeven door HESSE NATIE ; onderaan, een arabesk.
Kz. Effen.
Nikkei - achthoeki~~ - ca. 31 x 31 mm
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27. Penning voor onbekend gebruik
Vz. In het veld, een ingeslagen nummer errond, HESSE NATIE ,
onderaan, een sierkrul.
Kz. Effen.
Koper of aluminium - rond. met rond çat bovenaan - ca. 30 mm 0

De Hoop
Opgericht in 1904 ais de vennootschap onder gemeenschappelijke naam A.
De Kempeneer & Cie. Vestigde zich meteen op de ruime gronden op het Zuid.
Kan zich snel opwerken, maar haar aanvraag tot lidmaatschap bij de Bond der
Natiën werd voor 1914 herhaaldelijk afgewezen omdat haar laden
grotendeels oud-aandeelhouders van bestaande naties waren. Omgevormd
tot samenwerkende maatschappij in 1909.
ln 1932-1933 gevestigd in de Leuvensestraat, met 7 paarden. 74 wagens met
vier wialan, 2 tractoran en 4 slaepwagens. In 1947 talde za 20 puntan in het
Verbond der Behandelaars van Goederen. Nog steeds actief ais cooperatieve
vennootschap.

Houtnatie Nr. 1
ln 1873 voor het eerst vermeld ais feitelijke vereniging. Nam het statuut van
vennootschap onder gemeenschappelijke naam aan in 1874, met
achtaraenvolgens Van den Bergh & Gie an Frans Van den Bergh & cons. ais
firmanamen. Kocht één dag later een eigendom aan in de Ellermanstraat.
waar de natie in 1933 nog steeds was gevestigd.

Houtnatie De Eendracht
Opgericht in 1891 ais de vennootschap onder gemeenschappelijke naam J.
Govaerts & Cie. Omgevormd tot samenwerkende maatschappij in 1922. Had
in 1933 haar maatschappelijke zetal op de Oude Steenweg. Thans naamloze
vennootschap, gevestigd in de Mulhouselaan Noord 5. en Iid van het Verbond
van Behandelaars van Goederen.
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Houtnatie Van Mierlo
Voor het eerst vermeld in 1847 in de A. Brouwerstraat. In 1885 gevestigd in de
Belliardstraat. Nam toen deel aan de stoet ter gelegenheid van de inhuldiging
der Scheldekaaien. Ontbonden in februari 1887. Het bezit en de laden gingen
op in de Nieuwe Houtnatie. opgericht in juli 1887.
Houtnatie Van Tricht & Cie' zie Van Tricht & Co

Jonge Antwerpenaren
Graannatie Nam deel aan de stoet ter gelegenheid van de inhuldiging van de
Scheldekaaien in 1885. Werd in 1893 omgevormd tot een vennootschap
onder gemeenschappelijke naam. met De Bock, Noch en Janssens ais
firmanaam, en in 1896 tot de samenwerkende maatschappij Beëdigde Metersen Wegersnatie Jonge Antwerpenaren. Ging eind 1903 door fusie op in The
Antwerp Grain Work Cy.

Jonge Kooldragersnatie
ln 1885 vermeld in de Nassaustraat.

Jonge Marktvoerliedennatie
Voor het eerst vermeld in 1877, ais feitelijke verenJglng. Haar
maatschappelijke zetel bevond zich in 1885 in de Kriekenstraat. Ze nam dat
jaar deel aan de stoet ter gelegenheid van de inhuldiging der Scheldekaaien.
Telde 34 bazen in 1888. In 1890 omgevormd tot de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam Sn 0 eckx, Persoons & Cie.

Kalknatie
De Kalk- en Steennatie ÎS in 1820 met 16 leden vermeld aan de Sint JansvHet
op het Scheldeken 3. Blijkbaar in de jaren '40 gesplitst, want in 1847 is de dan
voor het eerst vermelde Kalknatie op hetzelfde adres gevestigd en de
Steennatie aan de BrouwersvHet Haar werkterrein was de oostzijde van het
Steendok, dat werd gebruikt voor de behandeling van zand, grint en baksteen.
ln 1933 gevestigd op de Vlaamse KaaÎ.

Katoennatie
8tartte eind 1854 ais feitelijke vereniging met vier vennoten en behandelde in
de beginperiode huiden, wol en katoen. Nam in 1865 deel aan het protest
tegen de Compagnie des Docks bij de Kamer van Koophandel. Werd În 1869
een vennootschap onder gemeenschappelijke naam (met De Jongh, Lejour &
Cie ais firmanaam) en kocht onmiddellijk daarna een perceel bouwgrond in
de Van Aerdtstraat, waar gebouwen en pakhuizen werden opgetrokken. Was
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medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen in 1872. De
tirmanaam veranderde in Govaerts, Verachtert & Gie (1878), În De Groodt,
Rouwens & Gie (1886) en in Peeters, Rouwens & Gie (1900). Telde 24 bazen
in 1888 en 31 in 1901. Bij akte van 23 aprîl 1900 tot naamloze maatschappij
omgevormd. In 1910 had ze vestigingen in de Van Den Wervestraat, de Van
Aerdtstraat en de De Waghemakerestraat. telde ze 36 deelgenoten, 42
paarden en 100 wagens en stelde ze meer dan 200 arbeiders per dag tewerk.
Was medeoprîchter van het Voorzienigheidsfonds met 31 aandelen (1900) en
van het Syndikaat (1907).
ln het interbellum kochten ze zalt hun natieaandelen in waardoor het aantal
bazen verminderde van 40 in 1918 tot 33 in 1940. Omgevormd tot
samenwerkende maatschappij in 1921. Stelde in de jaren twintig per dag
tussen 157 en 274 arbeiders tewerk. Verwierf na de Eerste Wereldoorlog de
magazijnen Argentins en Eisen. Bezat 25 paarden. 156 wagens met vier
wielen, 9 tractoren en 16 sleepwagens in 1932. Solvay besteedde haar
nevenactiviteiten (o.m. vervoer en opslag) uit aan de Katoennatie, die zich
specialiseerde in de stockage van scheikundige producten. Was in 1943 actief
in de NV Vervoerscentrale. Telde 70 punten in het Verbond der Behandelaars
van Goederen in 1947. In 1964 omgevormd tot naamloze vennootschap. Nam
in 1987 de concessie van de NV Magazijn Bond der Natiën aan het
Delwaidedok over voor 4.600.000 Frank. Verwierf in de loop der jaren de
Koophandelnatie, verkreeg de meerderheid bij Seaport (zelf ontstaan uit het
samengaan van de stouwerijen Swartouw en J.J. Lee en de Cadix Natie), en
de controle over de Kraannatie, de Simon Smits Natie, Scaldis Stevedoring
en Baltic Stevedoring. De combinatie Seaport-Katoennatie is nu het derde
belangrijkste overslagbedrijf in de haven van Antwerpen geworden, actief in
algemene goederenbehandeling. havenvervoer, opslag. groupagevervoer,
expedîtie en nationaal en internationaal wegtransport.

Kauwenbergnatie
Zag tijdens het interbellum het Iicht en had slechts een beperkt aantal
vennoten. Gevestigd in de Biekorfstraat (1933).
Kleyn KooJ-Natie : zie Kooldraegersnatie

Kooi draegersnatie
Reeds in 1816 vermeld in de Lombardenvest 10. Telde 28 leden in 1820. In
1838 en 1847 K/eyn KooJ-Natie genoemd. Nam deel aan de stoet ter
gelegenheid van de inhuldigîng der Scheldekaaien in 1885.
Kool- en Buildragersnatie De Antwerpenaren : zie Antwerpenaren

Kool· en Turfdragers
Kochten in 1838 een huis op de VuilruÎ. De natie ward ontbonden omdat turf
en houtskool in het midden van de eeuw door steenkool werden verdrongen.
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Haar bezittingen werden op 17 april 1863 op de Vrijdagmarkt openbaar
verkocht.

Koolwerkersnatie
ln 1885 vermeld, op de Sint-Pietersvliet.

Koophandelnatie
Op 11 maart 1906 opgericht ais samenwerkende maatschappîj. Behandelde
vooral granen en Iijnzaad. Haar lokaal bevond zich op de Stapelplaats 18 en
haar magazijn in het Ktaverstraatje. Maakte În 1910 gebruik van een
honderdtal werkliaden per dag. Ward opgenomen În de Bond der Vereenigde
Natiën. Was in 1933 in de Cassiersstraat gevestigd. Ondertekende in 1936
mee het akkoord om de concurrentie tussen de graannaties en de tarieven te
regelen (in het kader van Granex). Had 10 punten in het Verbond der
Behandelaars van Goederenin 1947. Werd uiteindelijk overgenomen door de·
Katoennatie.

Kotkanatie
Houtnatie, in 1933 gevestigd in de De Pretstraat Verdween op het einde van
de jaren dertig.

Kraannatie
Ais Kraenkindersnatie in 1820 voor het eerst genoemd. De 16 leden hadden
hun lokaal in de Steenstraat 7 en losten en kelderden wijn, eau-de-vie, rum,
likeuren, lood, pruimen en rozijnen. In 1824 brandden hun lokalen uit.
Protesteerde in 1865 mee bij de Kamer van Koophandel tegen de Compagnie
des Docks. Was stichtend lid van de Vereeniging van Werknatiën van
Antwerpen (1872). Vestigde zich in 1872 in een nieuwbouw aan het SintJanspleîn. Omgevormd tot een vennootschap onder gemeenschappelijke
naarn in 1874. De fîrmanaam Nys en Brock veranderde În De Herdt en Brock
in 1878. Werd een samenwerkende maatschappij in 1885. Telde 30 bazen in
1888 en 32 in 1901. Was medestichter van het Voorzienigheidsfonds in 1900
(32 aandalen) en medeoprichter van het Syndikaat in 1907. Het jaar daarop
verbood het bestuur haar leden nog werkvolk in de kroeg uit te betalen. In
191 0 telde ze 40 bazen, bezat ze 40 paarden, 105 wagens en 3 kranen, zette
ze dagelijks ca. 220 werklieden in en behandelde ze ongeveer 300.000
scheepstonnen koopwaren.
Bazat 16 paarden, 126 wagens met vier wielen, 6 tractoren en 10
sleepwagens În 1932 en had toen haar zetel nog steeds op het Sint
Jansplein. Had 60 punten in het Verbond der Behandelaars van Goederen in
1947. Was in 1987 een van de twee gebruikers van het nÎeuw complex van de
NV Magazijn Bond der Natiën aan het Delwaidedok. Is thans onder de
controle gekomen van de Katoennatie.
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28. Penning VOOf een hele dag
1 ST JANS 1 PLAATS 1
; errond, KRAANVz. In het veld,
NATIE (bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan), een parelcirkel en
een effen board.
·"E~ •••• 1 HEELEN 1 DAG 1 "·fi-.St~··· ; rondom, een
Kz. In het veld,
parelcirkel en een effen boord.
Messing - rond - 23,9 mm 0
Pittoors 26

29. Penning voor een halve dag
Vz. In het veld, ...... 1 ST JANS 1 PLAATS 1 ...... ; arrond, KRAAN-NATIE
(bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan), een parelcirkel en een effen
boord.
1 HALVEN 1 DAG 1
; rondom, een parelcîrkel
Kz. In het veld, .~_
en een effen boord.
Messing - rond - 20,4 mm
Pittoors 25

12'

30. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld, .'....... 1 ST JANS 1 PLAATS 1
; errond, KRAAN •
NATIE (bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan), een parellijn langs
de rand en een affen board.
Kz. In het veld,
-«œ!J.- 1 HEELEN 1 DAG 1 -*t!'~- ; rondom, een
parellijn langs de rand en een effen board.
Messing - achthoekig - 22,5 x 22,5 mm
Pittoars 28
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31. Penning voor een halva dag
Vz. In het veld,
1 ST JANS 1 PLAATS 1
; errond, KRAANNATIE (bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan) en een parellijn
langs de rand en een eHen board.
Kz. In het veld, .._.... / HALVEN / DAG / ._...... ; rondom, een parellijn
langs de rand en een effen boord.

Messing - achthoekig - 19,3 x 19,2 mm
Pittoors 27
Uit het aangegeven adres blijkt dat deze penningen van na 1872 dateren.

Leys en Draeck
Houtnatie, na de Eerste Wereldoorlog lid geworden van Bond der Vereenigde
Houtnatiën.

Lijkbiddersnatie : zie Zilversmidsnatie

Natie van het Lovens bier
Reeds voor 1914 verdwenen.

Luiknatie
Aan de oorsprong van deze natle lag de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam Max Muller et Leser, opgericht in 1886. Deze
vervoers- en verzendingsfirma ward in 1898 omgedoopt tot Leser et Cornet en
in 1908 tot Gustave Leser. Ze werd in 1911 met de hulp van enkele
afgescheurde natiebazen (o.m. een gewezen onderdeken van de Ruysnatie)
omgevormd tot de samenwerkende maatschappij Luiknatie. Vestigde zich
meteen op de ruime gronden op het Zuid. Vroeg in 1912 het lidmaatschap van
de Bond der Veraenigde Natiën aan, maar werd meermaals afgewezen omdat
haar samenstelling en werking volgens het bondsbestuur n iet
overeenkwamen met die van de andere leden. Was in 1933 n09 altijd
gevestîgd in de Luikstraat en bezat toen 11 paarden, 51 wagens met vier
wielen, 2 tractoren en 7 sleepwagens. Werd in 1934 eindelijk aIs lid van de
Bond der Natiën aanvaard en trad in 1938 toe tot het syndicaat. Was in 1943
actief in de NV Vervoerscentrale. Richtte in 1945 de nevenvennootschap
Manutra NVop. Sarnen met Samaport NV had ze 20 punten in het Verbond
der Behandelaars van Goederen in 1947. Is nog steeds actief aIs
cobperatîeve vennootschap, en thans gevestigd op Klein Zuidland 1.
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32. Penning voor een dag
Vz. Klein Duits schild met het wapen van Luik; errond,
(in sierletters).
Kz. In het veld. GOED 1 VOOR 1 EEN 1 DAG

*

LUIK NATIE

Aluminium - rond - ca. 28 mm 0

33. Penning voor een halve dag
Vz. Ais van nr. 32.
Kz. In het veld, GOED 1 VOOR 1 EEN HALVE 1 DAG (het laatste woord
in sierletters)
Aluminium - rond. met een rond gat onderaan - 28,6 mm eJ

34. Penning voor onbekend gebruik
Vz. Ais van nr. 32.
Kz. Effen.
MessÎng ~ rond - ca. 28 mm (21
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Maasnatie
Zag tijdens het interbellum het Iicht. Van de oude, typische structuur viel bij
hen slechts weinig te bespeuren, o.m. door het beperkt aantal vennoten.

Magazijnnatie
Reeds voor 1914 verdwenen.

Natie van de Melkmannen : zie Wijngaardnatie

Natie van de Melkmarkt : zie Wijngaardnatie

Melknatie
Voor het eerst vermeld in 1856, ais feitelijke verenlgmg. Was evenzeer
gespecialiseerd in tabak ais de Tabaknatie zelf. Had in 1865 haar
maatschappelijke zetel in de Korte Clarastraat nr. 5. Omgevormd tot een
vennootschap onder gemeenschappelijke naam in 1873, met Hendrickx,
Bruyndonckx & Gie ais firmanaam. Nam deel aan de stoet ter gelegenheid van
de inhuldiging der Scheldekaaien in 1885 en was toen gevestigd in de Leguit.
Telde 7 bazen in 1888.
ln 1891 heringericht ais samenwerkende maatschappij. Beschikte În 1910
over gebouwen op de Handelslei en in de Zwedenstraat. telde 12 leden, bezat
6 paarden en 13 wagens en stelde dagelijks ongeveer 30 arbeiders tewerk.
Aangesloten bij het voorzienigheidsfonds met 12 aandelen. Trad toe tot het
Syndîkaat bij de verlenging van de overeenkomst in 1911. FusÎoneerde in
1919 met de Tabaknatie tot de Tabak- en Melknatie.

Metsersnatle
Vermeld in 1847 op het Falconplein.

Mexiconatie
Houtnatie, voor het eerst vermeld in 1873 met de firmanaam Van A/senoy,
Rumbout & Cie. Ontleende waarschijnlijk haar naam aan het Houtdok, dat ook
Mexicodok heette. ln 1885 met 7 bazen gevestigd in de Oranjestraat. Nam in
1920 het statuut van samenwerkende maatschappij aan. Had haar
maatschappelijke zetel in 1933 op de Oude Steenweg. Nu ais naamloze
vennootschap lid van het Verbond van Behandelaars van Goederen,
gespecialiseerd in de opslag van gevaarlijke producten en gevestigd op
Luithagen Haven 17.
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35. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld, 1 / DAG ; errond, een parelcirket, MEXICO-NATtE
(bovenaan) / . ANTWERPEN. (onderaan) en een parellijn lang5 de
rand.
Kz. In het veld, N.2 1 ; errond. een parelcirkel,
EENEN HEELEN DAG
en een pareHîjn langs de rand.

'*

Messing - achthoekig - 26,3
Pittoors 29

x 26,4 mm

36. Penning voor een halve dag
Vz. In het veld, 1/2 1 DAG ; errond, een parelcirkeL MEXICQ-NATIE
(bovenaan) 1 . ANTWERPEN. (onderaan) en een parellijn fangs de
rand.
Kz. In het veld, N° 1 ; errond, een parelcirkel,
EENEN HALVEN DAG
en een parellijn fangs de rand.

*

Messîng - achthoekig - ca. 22 x 22

mm

Modern Transportnatie NV
Zag tijdens het interbellum het Iicht. Had weînig gemeen met de traditionele
natiestructu ur.

Molenbergnatie
Zou in 1802 gesticht zijn door de in Eindhout geboren Gerardus
Meulenberghs. Deze kwam in 1802 naar Antwerpen, was volgens het
bevolkingsregister van 1817 winkelier, werkman, Il maître crocheteur" en
1tdetaillistell, en nadien volgens de patentrollen kruiersbaas. De eerste
onweerlegbare vermelding dateert echter pas van 1847, toen ze ais feitelijke
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vereniging achter het stadhuÎs gevestigd was. Nam in 1865 deel aan het
protest tegen de Compagnie des Docks. Omgevormd tot vennootschap onder
gemeenschappelijke naam in 1867, met J. M. Peeters & Gie ais firmanaam, en
in 1888 tot samenwerkende maatschappij. Was medeoprichter van de
Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen in 1872, van het Voorzienigheidsfonds in 1900 (met 33 aandelen) en van het Syndikaat in 1907. Telde
dertig bazen in 1888 en was toen al gevestigd in de Falconrui. Behandelde in
1910 vooral rijst en koffie. en stelde daarbij dagelijks een honderdtal
arbeiders tewerk. Kocht in 1921 het magazijn MarnÎx aan de Godefriduskaai.
Begon in 1934 goederen in te klaren voor haar klanten. In 1943 actief in de
NV Vervoerscentrale en in 1947 met 40 punten in het Verbond der
Behandelaars van Goederen. Bleet samenwerkende Maatschappij tot op de
dag van vandaag en heeft haar zetel nu op de Nieuwelandenweg 32.

Natiegasten . zie Wijngaardnatie

De Nieuwe
Buildragersnatie. in 1885 vermeld in de Oude Leeuwenrui.

Nleuwe Antwerpenaren
ln 1888 vermeld ais koolnatie met 21 bazen.

Nieuwe Houtnatie
Opgericht in juli 1887 aIs de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
Bogaerts & Gie. Vermoedelijk de verderzetting van de veel oudere Van
Mierlonatie, die in februari van dat jaar ontbonden ward. Telde 9 bazen in
1888. Omgevormd tat samenwerkende maatschappij in 1928. Huisden in
1933 in de Dambruggestraat.

Nieuwe Koolmeters en Graennatie
ln 1838 en 1847 vernoemd op de Sint Pietersvliet 19.

Nieuwe Koolmetersnatie
ln 1885 vermeld ais De Nieuwe Koolmeters- en -wegersnatie, op de 8intPaulusplaats. Nam in dat jaar deel aan de stoet ter gelegenheid van de
înhuldiging der Scheldekaaien. Telde 18 bazen in 1888.

Nieuwe Marktnatie
Opgericht În 1895 ais vennootschap onder gemeenschappelijke naam, met
Thienpont, De Decker & Gie ais firmanaam. Ontbonden in 1906.
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Nieuwe Melknatie
Voor het eerst vermeld in 1847, in de Wolstraat. Protesteerde in 1865 mee bij
de Kamer van Koophandel tegen de plannen van de Compagnia des Docks.
Was medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen in
1872.

Nieuwe Meters- en Wegersnatie
Graannatie, voor het eerst vermeld in 1873. De feitelijke vereniging werd in
1877 heringericht tot een vennootschap onder gemeenschappelijke naam,
met Hermans, Forceville en Cie ais firmanaam. Was in 1885 met 33 laden
gevestigd op het Hessenplein. Een voorziene fusie tussen de Oude en
Nieuwe Meters- en Wegersnatie, De Trouw en De Eendracht sprong În 1887
op het laatste ogenblik a1. Was aangesloten bij het Voorzienigheidsfonds.
Ging eind 1903 door fusie op in The Antwerp Grain Work Cy.

37. PennÎng voor een hele dag
Vz. Effen veld, met een groot ingeslagen cijfer 1 ; errond, een parelcirkel,
. NIEUWE METERS EN WEGERS NATIE , een parelcirkel en een
effen boord.
Kz. In het veld, 1 ; errond, GOED VODR (bovenaan) 1 * DAG *
(onderaan), een parelcirkel en een affen board.

Messing - rond - ca. 24 mm 0

38. Penning voor een halve dag
Vz. Effen veld, met een groot ingeslagen cijfer 1 ; errond, een parelcirkel,
. NIEUWE METERS EN WEGERS NATIE , een parelcirkel en een
effan boord.
Kz. In het veld, 1/2; errond, GOED VODR (bovenaan) 1 11 DAG *
(onderaan), een parelcirkel en een effen boord.
Messing - rond - 22,4 mm 0
Pittoors 31
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39. PennÎng voor een dag
Vz. Effen veld, met een groot ingeslagen cijfer 2 ; errond, een parelcirkel,
· NIEUWE METERS EN WEGERS NATIE een parelcirkel en een
effen board.
Kz. In het veld, 1 ; errond, GOED VOGR (bovenaan) 1 * DAG *
(onderaan), een parelcirkel en een effen board.
1

Messing - rond - ca. 24

mm '"

40. Penning voor een halva dag
Vz. Effen veld, met een groot ingeslagen cijfer 2 ; errond , een parelcirkel,
· N1EUWE METERS EN WEGERS NATIE een parelcirkelen een effen
board.
Kz. ln het veld, 1/2; errond , GOED VOGR (bovenaan) 1 * DAG 1r
(onderaan), een parelcirkel en een effen board.
1

Messing - rond - ca. 22 mm (2)

41. Penning voor een dag
Vz. Effen veld, met een groot ingeslagen cijfer 3 ; errond , een parelcirkel,
· NIEUWE METERS EN WEGERS NATIE , een parelcirkel en een
effen board.
Kz. In het veld, 1 ; errond, GOED VOOR (bovenaan) 1 * DAG 1r
(onderaan), een parelcirkel en een effen boord.

Messing - rond - ca. 24 mm (2)
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42. Penning voor een halve dag
Vz. Effen veld, met een groot ingeslagen cijfer 3 ; errond. een pare\cirkel,
. NIEUWE METERS EN WEGERS NATIE een parelcirkel en een
effen board.
Kz. In het veld, 1/2; errond, GOED VOOR (bovenaan) 1 * DAG *
(onderaan), een parelcirkel en esn effen board.
1

Messing - rond - ca. 22 mm 0

43. Penning voor een uur
Vz. Effen veld; errond, een parelcirkel.. NIEUWE METERS EN WEGERS
NATIE , een parelcirkel en een effen board.
Kz. In het veld, ~ GOED VQOR
1 EEN 1 UUR (de earse regel volgt de
rand) : rondom, een parelcirkel en een effen boord.

e

!

1

!

!

J'

~

Zink- rond - ca. 22 mm 0

Nieuwe Tabaknatie

!

1 !

ln 1838 vermeld in de Paardenstraat.

Nieuwe Vaartnatie
ln 1885 vermeld in de Bredastraat.

De Nieuw Werknatie
Waarschijnlijk opgericht op 28 maart 1855 ais feiteUjke verenigÎng, met zetel in
de Oude Leeuwenrui 26. Nam deel aan het protest tegen de Compagnie des
Docks (1865) en was medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van
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Antwerpen (1872). Omgevormd tot de vennootschap onder gemeenschappelijke naam Hendrickx & Cie in 1873. In 1888 met 27 bazen gevestigd in de
Stijfselrui. Medeoprîchter van het Voorzienigheidsfonds met 35 aandelen
(1900) en van het Syndikaat (1907). Nam het statuut van samenwerkende
maatschappîj aan in 1903. In 1910 was haar zetel gevestigd in de Cassierstraat 16, telde ze 45 leden, 40 paarden en 111 wagens, en behandelde ze
700.000 ton koopwaar met nagenoeg 300 werklieden per dag. Maakten
gebruik van het Leopold II-magazijn van het Voorzienigheidsfonds in de
periode 1903-1920. In 1932 had ze haar burelen in de Marnixstraat en een
magazijn in de Oranjestraat, bezat ze 22 paarden, 154 wagens met vier
wielen, 3 tracteren en 7 sleepwagens. Was in 1943 actief in de NV
Vervoerscentrale en telde sarnen met de NV Marnix 60 punten in het Verbond
der Behandelaars van Goederen in 1947. Werd În 1973 overgenomen door
de stouwerij Müller Thomsen, die nadien opging in de Antwerp Combined
Terminais.

44. Penning voor een hele dag

Vz. In het veld, NATIE; rondom, een dunne ovaal, NIEUW WERK
(bovenaan) 1 J. F. HENDRICKX & Co (onderaan) en een parellijn
langs de rand.
Kz. In het veld, een ingeslagen nummer; rondom, een dunne ovaal, ..
HEELEN DAG
(bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan) en een
parellijn langs de rand.

+

Messing - ovaal - ca. 32 x 22 mm
Pittoors 30

45. Penning voor een halve dag
Vz. ln het veld, NATIE; random. een dunne cirkel, NIEUW WERK
(bovenaan) 1 J. F. HENDRICKX & CO (anderaan) en een parellijn

langs de rand.
Kz. In het veld, 284; rondom, een dunne cirkel, ... HALVEN DAG
(bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan) en een parellijn langs de
rand.
MessÎng - achthoekig - 22 x 22 mm

+
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46. Penning voor onbekend gebruik
Vz. In het veld, WAAK; rondom, . . NIEUW WERK NATIE en ean
parelcirkel
Kz. In het veld, een horizontaal streepje; rondom, een dunne cirkel. J. F.
HENDRICKX & Co (bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan) en een
parelcirkel.
Messing - rond - ca. 21 mm (2)

Nijverheldsnatie
Reeds voor 1914 verdwenen.
Noord- en Oostwerkers : zie Noordnatie.

Noordmannen
ln 1820 met 12 leden gevestigd in de Steenstraat. Loste en stockeerde
planken, schrijnwerkerijhout. visolie, kaviaar en walvisspek.

Noordnatie
Het oudste re91ement van de in de Korte Raepstraat gevestigde Noord- en
Oostwerkers dateert uit 1840, maar hun worte!s gîngen terug tot in het Ancien
Régime. Werd in 1856 vervangen door de 35 laden tellende Noordnatie, die
haar bestaan wattigde vÎa een notariële aide en dadelîjk aan de Dam hooiland
kocht voor haar paarden. Later werden daar magazijnen opgericht. Nam in
1865 deel aan het protest tegen de Compagnie des Docks. Omgevormd tot
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam De Kappar, De Smedt &
Gie in 1865 en Block, Pauli & Cie in 1877. Kocht in 1867 een pand aan de
Stadswaag en in 1868 de herberg Het Zonneken in de Korte Brilstraat, die
nadien ward omgevormd tot magazijn. Werd heringericht tot samenwerkende
maatschappij in 1882. Beschikte in 1910 over burelen, magazijnen en
stallingen aan de Stadswaag, Waalse Kaai, Orie Snellen, Luikerstraat en
Wapenstraat, telde 70 bazen, 68 paarden en 180 wagens, behandelde vooral
granan, zaden, Iijnkoeken. leder en suiker en zette meer dan 500 werklieden
per dag in. Was medeoprichter van het Voorzienigheidsfonds (met 61
aandelen) in 1900 en van het Syndicaat in 1907. Bezat tijdens de Eerste
Wereldoorlog een filîaal in Rotterdam.
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Kocht tijdens het interbellum zelf haar natieaandelen in en viel terug van 70
op 54 bazen. Stelde in de periode 1920-1929 per dag tussen 325 en 476
arbeîders tewerk. In 1933 gevestigd op de Stadswaag, met magazijnen in de
De Pretstraat. Drie Snellenstraat, Denderstraat, Waalse Kaaî en Brusselsestraat. Bezat toen 40 paarden, 190 wagens met vier wielen, la tractoren en 23
sleepwagens. Behandelde ook granen en ging in 1936 in het kader van
Granex een verbintenis aan met andere graannaties betreffende de tarieven
en onderlinge mededinging. Was În 1943 actief in de NV Vervoerscentrale.
Richtte in 1945 de NV Magasin Le Globe ais nevenvennootschap op. De
combinatie Le Globe-Noord Natie telde 70 punten in het Verbond der
Behandetaars van Goederen in 1947. Kreeg op 10 september 1951 een
terrain aan het Vierde Havendok in vergunning toegewezen. Is op eigen
kracht, zonder fusies of overnames, uitgegroeid tot de tweeda belangrijkste
groep in de haven met fruitinstallaties, een tankterminal en een suikerterminal.

47. Kaart voor een kleine halva dag
Vz. Op halve hoogte, KL half Oag. tussen twee horizontale lijnen :
erboven, Noord Natie. ; het veld eronder is in tweëen verdeeld door
een verticale lijn; in het Iinker gedeelte, N° (bovenaan links) ; het
geheel is omgeven door een dubbele omlijsting, opgebouwd uit een
golvende lijn met streepjes en boogjes waarvan de snijpunten
uitlopen op bolletjes ; het geheel in rode druk; in het veld onderaan
links is het nummer ingevuld en in dat onderaan rechts staat de
handtekening van deken Pauli (beide in donkerblauwe inkt).
Groen karton - ca. 29 x 47 mm
De Antwerpse Natîes, p. 200.
Deze kaart is ondertekend door deken Pauli, wiens ambtsperiode van
ongeveer 1877 tot 1882 liep.
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48. Penning voor een dagloon
Vz. In het veld, NOGRD 1 ...... ~
1 NATIE ; errond,
SAMENWERKENDE MAATSCHAPPIJ en een effen board.
Kz. EEN /····3 E-· 1 DAGLOON ; errond, een effen boord.

.;E......

Messing - rond met centrale doorboring - 27,7 mm 0
De Antwerpse Naties. p. 199
Pittoors 32
De vermelding "samenwerkende maatschappit geeft aan dat deze penning
van na 1882 dateert en dus van latere datum is dan het kaartje. Voigens een
mededeling van de Noordnatie van 21 januari 1997 waren er oak penningen
voor een halve dag en voor een grote halve dag.

Noordwerkersnatie
Waren in 1826 op de Grote Markt gevestigd, met één wagen en één paard.

Noordwerkers van de Blauwbroekstraat
Beschikten in 1826 over één kar met vier wielen en één paard.

Nova Natie
Vroeger een houtnatie, nu een naamloze vennootschap, gespecialiseerd in
de opslag van chemicaliën. Lid van het Verbond van Behandelaars van
Goederen.

OostenrlJkers
ln 1888 vermeld ais graannatie met 16 bazen. Nam deel aan de stoet ter
gelegenheid van de inhuldiging der Scheldekaaien in 1885.

Oosterlingen Beëdlgde Meters en Wegers
De Oosterlinge, graenmeters en -wegersnati8 werd ais feitelijke vereniging
opgericht in 1856. Was in 1865 gevestigd in het Gulden V/ies en in 1885 op
het Falconplein. Omgevormd tot samenwerkende maatschappij in 1893.
Medestichter van het Voorzienigheidsfonds met 21 aandalen (1900). Telda in
1901 twintig natiebazen. Ging eind 1903 door fusie op in The Antwerp Grain
Work Cy.

Oranjenatie
Reeds voor 1914 verdwenen houtnatie.

Oude Bui/dragers Natie : zie Buyldraegers
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Oude Graanmeters en -wegers
Zou zijn wortels in het AnCÎen Régime hebben gehad. Voor het eerst vermeld
in de adresboeken van 1877 ais feitelijke vereniging. In 1880 omgevorrnd tot
samenwerkende maatschappij. In 1885 bevond haar zetel zich in de
Londenstraat. Een geplande fusie tussen de Oude en Nieuwe Meters- en
Wegersnatie, De Trouw en De Eendracht ging in 1887 op het laatste moment
niet door. Richtte mee het Voorzienigheidsfonds op (50 aandelen in 1900).
Telde 52 natiebazen in 1888 en 48 in 1901. Ging eind 1903 door fusie op in
The Antwerp Grain Work Gy.

Oude Koolmeters- en ..wegersnatie
De Oude Koa/metefs kochten in 1835 gezamenlijk een huis aan de
Brouwersvliet. De natie nam in 1885 deel aan de stoet ter gelegenheîd van de
inhuldiging der Scheldekaaien en huisde toen nog steeds in de Brouwersvliet
10.

Oude Koolnatie
1n 1888 vermeld met 35 bazen.

Oude Markt Voerliedennatie
Zou in 1666 zijn ontstaan. Wordt in 1856 ais Oude Markt Wagenaarsnatie
vermeld. ln 1875 in de vennootschap onder gemeenschappelijke naam
Adriaensen & Cie omgezet, en in 1885 in Van Ham & Cie. In 1888 met 62
bazen gevestigd in de Huikstraat. Vervoerde vooral granen. zaden, steenkool
en bloem. Bezat 15 paarden, 50 wagens met vier wielen. 5 tractoren en 5
sleepwagens in 1932. In 1943 actief in de NV Vervoerscentrale. Had 20
punten in het Verbond der Behandelaars van Goederen În 1947. Thans nog
steeds gevestigd in de Huikstraat 10.

Oude Tabaknatie
ln 1838 vermeld in de Paardenstraat.

Peeterpoth oekan atie
Reeds voor 1914 verdwenen.

Platte Stegelnatie
ln 1838 gevestigd in het Steegsken 14. Had vanouds haar standplaats bij de
kraan op de Noorderkaai van de Sint Jansvliet, die ze jarenlang pachtte. Nog
in 1847 vermeld. in de Brouwersstraat.
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De Polakken
ln 1885-1888 vermeld ais buildragersnatie en graannatie met 14 bazen, op de
Falconrui.

De Polonaise
Buildragersnatie, in 1847 vermeld op de Brouwersvliet.

Riganatie
Houtnatie. Kocht in 1870 bouwgrond in de Houwerstraat. Taen ze in 1871 de
vennootschap onder gemeenschappelijke naam Van Horssen & Gie oprîchtte
stond het gebouw met stallingan an magazijnen er reeds. Deze vennootschap
ward eerst vervangen door J. -B. Franck & Gie en in 1882 door Geenen, Van
A/senoy & Cie. In 1888 telde ze 19 bazen. Omgevormd tot samenwerkende
maatschappij in 1900. Thans besloten vennootschap met beperkte
aansprakelijkheid en !id van het Verbond van Behandelaars van Goederen.

49. Penning voor 3,50 Frank.
Vz. In het veld, RIGA NATIE 1 18 J HOUWERSTRAAT 1 ANTWERPEN. (de
eerste en de laatste regel volgen de rand) ; rondom, een effen board.
Kz. In het veld. F§ 3.50; rondom, een effen board.
Aluminium - ovaal - 30,7

x 25,2 mm - medailleslag

'f

i1
j

50. Penning voor 2,75 Frank
Vz. Ais van vorig stuk.
Kz. In het veld, F~ 2,75; rondom. een effen board.
Aluminium - avaal - 30,6 x 25,2 mm
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51. Penning voor 2,50 Frank
Vz. Ais van vorig stuk.
Kz. In het veld. FÉ 2,50; rondom, een effen boord.
Aluminium - ovaal • 30,5 x 25,2 mm

52. Penning voor 1,50 Frank
Vz. Ais van vorig stuk.

Kz. In het veld, F§. 1,50; rondom, een affen boord.
Aluminium - ovaal - ca. 30.5 x 25,2 mm

53. Penning voor 0,50 Frank
Vz. Ais van vorig stuk.
Kz. In het veld, F.2 0,50; rondom, een effen boord.
Aluminium - ovaal- ca. 30,5 x 25.2 mm
Pittoors 33

Rljnnatie

,

Was medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen in
1872. In 1885 vermeld op het Hessenplein. Telde 25 bazen in 1888 en 22
paarden in 1891. Reeds voor 1914 verdwenen.
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Romeinnatie
Waternatie, in 1854 via notariële akte apgericht door 7 comparanten. Nam in
1865 mee deel aan het protest tegen de Compagnie des Docks bij de Kamar
van KoophandeJ. Was medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van
Antwerpen in 1872. In 1888 bevond haar maatschappelijke zetel zich in de
Stijfselrui en waren er 12 bazen. Verdween omstreeks 1914.

De Russen
ln 1888 vermeld ais graannatie met 12 bazen.

Ruysnatie
De Natie van Ruys had in 1838 haar tokalen op de Burchtgracht nr. 5. Stichter
was waarschijnlijk de Schotenaar Walter Ruys uit de Lange Meistraat.
Protesteerde in 1865 mee bij de Kamer van Kaaphandel tegen de Compagnie
des Docks. Was medeaprichter van de Vereeniging van Werknatiën van
Antwerpen in 1872. Vormde zich om tot samenwerkende maatschappij in
1881. Voerde toen een zeer voorzichtige politiek door slechts de helft van de
maandelijksa gelden in kas te verdelen. In 1885 gevestigd in de
Brouwersstraat met 28 bazen. Verhuisde op het einde van de jaren 1880 naar
de hoek van Handelslei en de Rijnplaats. Was toen gespecialiseerd in de
behandeling van La PlataMprodukten zoals hoorns, wol en ingezouten huiden
en vleesextract voor de firma Liebig. In 1910 waren er 31 leden en werden
dagelijks een honderdtal werklieden ingezet. Was medestiehter van het
VoorzÎenigheidsfands met 30 aandelen (1900) en van het Syndicaat (1907).
ln de jaren twintîg werden per dag tussen 44 en 78 arbeiders tewerkgesteld.
Bazat 12 paarden, 85 wagens met vier wielen, 2 tractoren en 6 sleepwagens
in 1932.
Was in 1943 aetief in de NV Vervoerscentrale en rÎehtte ln 1945 de NV Atlantic
ais nevenvennootsehap op. Sarnen hadden ze 40 punten in het Verbond der
Behandelaars van Goederen in 1947. Nu een naamloze vennootschap.

54. Penning vaor een hele dag
Vz. Effen veld, met een ingeslagen nummer ; errond, een parelcirkel.
RUYS NATIE (bovenaan) 1 0 ANTWERPEN 0 (onderaan), een dunne
cirkel en een effen board.
Kz. In het veld, 1 ; errond, ... GOED VOOR.. (bovenaan) 1 DAG
(onderaan); een dunne cirkel en een effen board.

Messing - rond - 22,5 mm 0
Pittoors 35

1997

143

55. PennÎng voor een hele dag
Vz. Ais van vorig stuk
Kz. In het veld, een zeer grota 1 ; errond, DAG (bovenaan) 1 .. GOED
VOOA. (onderaan) en een dunne Iijn langs de effen board.
Messing - achthoekig • ca. 22 x 22 mm
Pittoors 37

56. Penning voor een halve dag
Vz. Effen veld, met een ingeslagen nummer ; errond. een parelcîrkel,
RUYS NATIE (bovenaan) 1 . ANTWERPEN. (onderaan) en een dunne
lijn langs de effen board.
Kz. In het veld, 1/2 ; errond, • GOED VODA w (bovenaan) 1 DAG
(onderaan) en een dunne lijn langs de effen board.
Messing - achthoekig - 22,4 x 22,6 mm
Pîttoors 36

Scheldenatie
De Beëdigde Wegers- en metersnatie De Schelde kwam op 9 augustus 1899
ais samenwerkende maatschappij tot stand en behandelde granen en kolen.
De burelen en magazijnen bevonden zich op de Ankerrui en de Rijnpoortvest.
Telde in 1901 twaalf natiebazen. Aangesloten bij het Voorzienigheidsfonds
met 12 aandelen (1934). In 1933 gevestigd in de Zwedenstraat. Ging in 1936
in het kader van Granex een verbintenis met andere graannaties aan in
verband met de onderlinge mededinging en tarieven. Sarnen met de N V
Grazobe had ze 10 puntan in het Verbond der Behandelaars van Goederen in
1947. Nog steeds actief.

57. Penning voor een hele dag
Vz. Effen veld; errond, een dunne cirkel, -l. SCHELDE 't- (bovenaan) 1
NATIE (onderaan) en een parelcirkel.
Kz. In het veld.•~. ANTWERPEN + 1 1 1 DAG 1 - (de eerste regel volgt
de rand) en een parelcirkel.
Zink - rond - ca. 24 mm 0
Pittoors 38
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58. Penning voor een halve dag
Vz. Effen veld; errond, een dunne cirkel, ,,$- SCHELDE d;. (bovenaan) 1
NATIE (onderaan) en een parellijn langs de rand.
Kz. In het veld, "î~ ANTWERPEN ..~.. 1 1/2 1 DAG 1 (de eerste regel
gebagen) en een parellijn langs de rand.
Messing - achthoekig - ca. 22)( 22 mm
Pittoors 39
Smits en Bogaert : zie De Cnodder, JeJegems en Begaert
Steennatie : zie Kalk- en Steennatie

Steenkoolnatie
ln 1820 met 12 leden gevestigd op de Zeeuwse Korenmarkt 9.

Stroum L.
ln 1933 gevestigd in de Van Straelenstraat.

Suykernatie
Voor het eerst vermeld in 1838, met maatschappelijke zetel in de Karte
Keistraat 31. Protesteerde in 1865 mee bij de Kamer van Koophandel tegen
de pogingen van de Compagnie des Docks om een monopoliepositie te
verwerven. Bestond niet meer in 1872.

Tabaknatie
Geen verband met de Oude en Nieuwe Tabaknatie. In januari 1896 opgericht
ais samenwerkende maatschappij door de leden van de in november 1895
geliquideerde Gistnatie. Gespecialiseerd in het behandelen van tabak.
Medeoprichter van het Voorzienigheidsfonds in 1900 met 10 aandelen. Telde
11 natiebazen in 1901 en was in 1910 gevestigd in de Cassierstraat 22. Trad
in 1911 toe tot het Syndicaat. Verrichtte reeds voar de Eerste Wereldoorlog
oak verzendîngswerk. In 1919 gefusioneerd met de Melknatie tot Tabak- en
Melknatie.
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Tabak· en Melknatie
Samenwerkende maatschappij, in 1919 ontstaan door fusie van de
Tabaknatie en Melknatie. Aangesloten bij het Voorzienigheidsfonds met 23
aandelen (1940). Had in 1932 vestigingen in de Van den Wervestraat en de
Gassiersstraat en bezat 6 paarden. 36 wagens met vÎer wielen, 2 tractoren en
6 sleepwagens. Stelde in de periode 1920-1929 per dag tussen 70 en 110
arbeiders tewerk. In 1943 actîef in de NV Vervoerscentrale. Had sarnen met
de NV UniversaI 30 punten in het Verbond der Behandelaars van Goederen in
1947. Veranderde tot op vandaag nÎet van statuut.

Toekomstn atie
Zag tijdens het interbellum het Iicht. Bezat slechts een beperkt aantal
vennoten. In 1943 actief in de NV Vervoerscentrale. Had 1 punt in het Verbond
der Behandelaars van Goederen in 1947.

De Trouw
Gestîcht in 1881 ais de vennootschap onder gemeenschappelijke naam Ant.
Bessems & Cie. Haar specialiteit was het wegen van granen, zaden en
Iijnkoeken. In 1885 gevestigd in de Oude Leeuwenrui. Bouwde in 1886 een
natiehuis in eclectische stijl op de hoek van de Ankerrui en het Hessenplein.
Een voorzÎene fusie tussen de Oude en Nieuwe Meters- en Wegersnatie. De
Trouw en De Eendracht ging in 1887 op het laatste moment niet door. Telde in
1888 twintig bazen. Medeoprîchter van het Voorzienigheidsfonds in 1900, met
26 aandelen, en van het Syndikaat in 1907. Nam echter niet deel aan de
verlenging van het Syndikaat in 1911. Omgevormd tot de samenwerkende
maatschappij Gezworen Wegers- en Metersnatie De Trouw in 1910. Talde
toen 30 laden, beschikte over 225 balansen, 10 bascules, 75 maten van 1/2
hectoliter en 9 wagens. Breidde na de Eerste Wereldoorlog uit in de
onmiddellijke omgeving van de natiezetel, op het Hessenplein. Bezat 8
paarden en 26 wagens met vier wÎelen in 1932. Richte in 1933 Granex op,
samen met de Antwerp Grain Work Gy. Ging in 1936 in het kader van Granex
een verbîntenis aan met andere graannaties om de onderlinge mededinging
en de tarieven te regelen. Speelde omwille van de fiscale voordelen zeer vlug
op de wet van 1936 in, en richtte in 1939 een PVBA op. In 1943 aetief in de NV
Vervoerscentrale. Telde 20 punten in het Verbond der Behandelaars van
Goederen in 1947. De Trouw Natie NV bestaat nog steeds en heeft grota
graanoverslagi nstallaties.

De Turke
De Oude Buildragersnatie De Turken zou uit 1335 dateren. In 1847 gevestigd
op de Zeeuwse Korenmarkt (= Tavernierkaai). In 1910 een samenwerkende
vennootschap met 64 deelgenoten en lokalen op de Ankerrui 8, die vooral
granen en steenkolen behandelde en daarbij een honderdtal werklieden per
dag inzette.
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Valkeniersnatie
ln 1817 gesticht door vijf leden. met maatschappelijke zetel op de hoek van de
Kammen- en Valkstraat. Acht leden În 1834. In 1836 verhuisd naar de
Gildekamerstraat. Een aandeel kostte 1.000 Frank in 1846. Protesteerde in
1865 mee bij de Kamer van Koophandel tegen de monopolievorming van de
Compagnie des Docks. Was stichtend \id van de Vereeniging van Werknatiën
van Antwerpen in 1872. Omgevormd tot de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam Dag/inckx, Gaethofs & Gie in 1878. Het natiehuis
in de Gildekamerstraat werd in 1881 met zorg gerestaureerd. In 1888 dertig
bazen. Nam het statuut van samenwerkende maatschappij aan in 1891.
Medeoprichter van het Voorzienigheidsfonds in 1900, met 31 aandelen. In
1903 werd een nieuwe maatschappelijke zete! opgetrokken op de hoek van
de Van den Wervestraat en de De Waghemakerestraat, evenals het pakhuis
Vlaanderen op de Waalse Kaaî. Dit waren de eerste gebouwen met volledig
betonnen constructie van de stad. Telde in 191035 leden, 49 paarden en 103
wagens, en stelde dagelijks 250 haverarbeiders tewerk. Was een van de
stichters van het Syndicaat in 1907.
Vierde in 1921 met vier jaar vertraging haar eeuwfeest op grootse wijze. Bezat
29 paarden, 108 wagens met vier wielen, 3 tractoren en 6 sleepwagens in
1932. In de jaren twintig werden par dag tussen 105 an 180 arbeiders
tewerkgeste\d. In 1943 actief in de NV Vervoerscentrale. Richtte in 1945 de NV
A verho op ais nevenvennootschap. Samen kregen ze 60 punten toegewezen
in het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947. Bleef een
cooperatieve vennootschap tot op vandaag en is nu gespecialiseerd in de
opslag van scheikundige producten.

59. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld, VALKENIERS 1 NATIE 1
$ ••.•••.• 1 HEELEN 1 DAG
(de eerste regel volgt de board) ; rondom, een parelcirkel en een
effen boord.
Kz. In het veld, GILDE KAMER STRAAT 1 N° 7 1 -~+i8-1 ANTWERPEN
1 ..... 41..... (de eerste regel volgt de boord) ; rondom, een parelcirkel
en een effen boord.
Tin ? - rond - 25,5 mm 0 - muntslag
Pittoors 44

60. Penning voor een hale dag
Ais nr. 59.

Tin ? - rond - ca. 25,5 mm (2) - medailleslag
Pittoors 44
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61. Penning voor een hale dag

AIs nr. 59.
Messing - rond - 25,4 mm 0 - medailleslag
Pittoors 42

62. Penning voor een hele dag
Ais nr. 59.
Ijzer - rond - ca 25,5 mm 0
Pîtloors 46
Vermeld door Pîttoors, maar er bestaat een grote kans dat deze auteur
sommige zeer sterk gecorrodeerde tinnen exemplaren voor ijzeren heeft
aanzîen.

63. Penning voor een halva dag
Vz. In het veld, VALKENIERS 1 NATIE 1 ...... o, ..... 1 HALVEN 1 DAG
(de eerste regel volgt de board); rondom, een parelcirkel en een
effen boord.
Kz. In het veld, GILDE KAMER STRAAT 1 N° 7 / .......+ii'..... / ANTWERPEN
1
(de eerste regel volgt de board); rondom. een parelcirkel
An een effen boord.
Tin? - rond - 22,5 mm 0 - muntslag
Pittoors 43

64. Penning voor een halve dag
Ais nr. 63.
Tin ? - rond - 22,7 mm el - medai/leslag
Pittoors 43

65. Penning voor een halve dag
Ais nr. 63.
IJzer - rond - ca. 23 mm 0
Pittoors 45
Vermeld door Pîttoors, maar er bestaat een grote kans dat deze auteur
sommige zeer sterk gecorrodeerde tinnen exemplaren voor ijzeren heeft
aanzien.
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66. Penning voor een halve dag
Ais nr. 63.
Messing - rond - ca. 22 mm 0
Pîttoors 47

67. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld.
VALKENIERS
1
NATtE
/
"~+i:>'.
1
GILDEKAMERSTRAAT, 7 (de eerste en de laatste regel volgen de
boord) ; mndom, een parelcirkel en een effen boord.
Kz. Effen veld; rondom, HEELEN (bovenaan) 1 DAG (onderaan), een
parelcîrkel en een effen boord.
Messing - rond - 26,0

mm 0 - medai\leslag

68. Penning voor een halve dag
Vz. Ais van nr. 67.
Kz. Effen veld; mndem, HALVEN (bovenaan) 1 DAG (enderaan), een
parelcîrkel en een effen board.
Messing - rand - 20,6
Pittoars 41

mm el

Toen de Valkeniersnatie in 1982 verhuisde naar Luithagen-Haven liet zij voor
de gelegenheid volgende penningen slaan die geïnspireerd waren ap haar
vroegere natîepenningen :
VALKENIERS 1 NATIE 1 ANTWERPEN / .... _.... 1 LUITHAGENHAVEN N° 11 (de eerste en laatste regel volgen de board) ; rondom, een
parelcirkel en een effen boord.
Kz. HEELEN 1 DAG 1
" 1 1817 - 1982 1 ..•. _
(de eerste ragel
volgt de board) ; rondom, een parelcirkel en een effen boord.

Vz.

Messing - rond - 25 mm l2l

Van MierJo-natie : zie Houtnatie Van MierJo.
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Van Tricht & Co
Houtnatie. Duikt voor het eerst op in 1847 ais Dierckx en Cuyck en veranderde
pas omstreeks 1856 in B. Van Tricht & Cie. Had haar lokalen op de Noordkaai
van het Grote Dak. Talde 32 bazen in 1888.

69. Penning voor een kleine halve dag
Vz. In het veld, ..- ... +~_ .. ; rondom, -t... VAN TRICHT NATIE en een dunne
Iîjn langs de rand.
Kz. ln het veld. N° 2; rondom, :1: KLEINEN HALVEN DAG en een dunne
lijn langs de rand.
Messing - vierkantig - ca. 20,5 x 20,5 mm
Pittoors 48

Vlaeynatie
De Natie van Vlaeyen werd daor Jan Vlaeyen in 1845 (?) gesticht en bevond
zich toen in de Lange Nieuwstraat. Negentien bazen Iieten het bestaan ervan
in 1855 via een notariële akte wettigen. Nam deel aan het protest tegen de
Compagnie des Docks (1865) en was medestichter van de Vereeniging van
Werknatiën van Antwerpen (1872). Vormde zich am tot samenwerkende
maatschappij În 1880 en was in 1885 in de Stijfselstraat gevestigd. Telde 26
bazen in 1888. Was medeoprichter van het Syndikaat in 1907. In 1910
bevonden haar lokalen zich in de Aug. Michielsstraat 31 en În de Rigastraat.
had ze 28 paarden, 70 wagens en 32 deelgenoten en zette ze ongeveer 150
werklieden per dag in. Bouwde na de Eerste Wereldoorlog het magazijn
Sambsr op de Dam. Begon in 1926 goederen in te klaren veor haar klanten.
Stichtte in 1929 een filiaal in de haven van Gent. In de jaren twintig werden
per dag ca. 200 arbeiders tewerkgesteld. Bazat 16 paarden, 76 wagens met
vier wielen, 8 tracteren en 17 sleepwagens in 1932. Specialîseerde zich in de
behandeling van meststeffen. Aangesloten bij het Voorzienigheidsfonds (55
aandelen in 1934). Was in 1943 actîef in de NV Vervoerscentrale en richtte in
1945 de NV Manuport op. Sarnen hadden ze 60 puntan in het Verbond der
Behandelaars van Goederen in 1947. Thans nog steeds actief ais Vlaey Natie
NV.
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70. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld,
_ ..vm,_.
; arrond, een parelcirkel.
VLAEY ~..
(bovenaan) 1 NATIE (onderaan) en aen parellijn langs de rand.
Kz. In het veld, ANTWERPEN 1 1 1 DAG (de eerste regel gebogen) en
een parellijn langs de rand.
Koper - achthoekig - 26,3 x 26.3 mm
Pittoors 50

-+-

71. Penning voor een halva dag
Vz. In het veld .....~.- ; errond. . VLAEY - NATIE. (bavenaan) 1
ANTWERPEN (onderaan) en een dunne lijn langs de rand.
Kz. In het veld.
-..r*u; errand, EENEN HALVEN (bovenaan) 1 ~
DAG ~. (onderaan) en een dunne lijn langs de rand.
Messing - vierkantig - 20,4 x 20,5 mm

72. Penning

VOOT een hale dag
Vz. Effan veld; errand, een parelcirkel.
VLAEY
(bavenaan) 1
NATIE (onderaan) en een dunne cirkel.
Kz. In het veld. ANTWERPEN 1 1 1 DAG (de eerste regel gebogen) ;
errond, een dunne cirkel.

+

-+

Messing - rond· 24,2 mm 0 - 900 h

73. Penning voor een halve dag
Vz. Effen veld; errond, een ovale parellijn, VLAEY - NATIE (bovenaan)
1 ANTWERPEN (onderaan) en een dunne Iijn langs de rand.
Kz. In het veld, EENEN 1 HALVEN 1 ".fIt~~ ••' 1 DAG (de eerste drie
Tegels naar boven gebogen, de laatste naar onder) ; errond, een
dunne Iijn langs de rand.
Messing - ovaal· 27.7 x 18,3 mm
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74. Penning voor onbekend gebruik
Vz. Effen veld met een ingeslagen nummer ; errond , een cirkel, -tJ
VLAEY NATIE ANTWERPEN an aan affan board.
Kz. Effen.
Messing - rond - 35,1 mm

(2)

Vlasnatie
De Vlasnatie had haar wortels in het Ancien Regime. In 1820 was ze
gevestigd in de Nosestraat 4 en telde ze 36 leden. In 1826 bezat ze 2 karren
met 4 wielan en 2 paarden. In 1834 werd voor een werkande plaats 5.260
frank betaald. Fusioneerde in 1847 met de Wertnatie tot de Wert- en Vlasnatîe.

De Vrede meters en wegers
ln 1888 vermeld ais graannatie met 12 bazen.

Waagnatie
Ontstond in augustus 1874 en had exact dezelfde bazen en bezîttingen
(inclusief het natiehuis op de Suikerrui) ais de in maart 1874 ontbonden
8oternatie. Ais vennootschap onder gemeenschappelijke naam had ze P.
Dierckx & Cie ais firmanaam. Trek ais eerste richting Zuîderdokken en
vestîgde zich in de Kronenburgstraat (voor 1885). In 1904 omgevormd tot
samenwerkende maatschappij. VerhuÎsde in 1922 naar de Verlatstraat. Bezat
8 paarden en 20 wagens met vier wielen in 1932. In 1943 actief in de NV
Vervoerscentrale. Had 3 punten in het Verbond der Behandelaars van
Gaederen in 1947. Thans naamloze vennootschap. gevestigd op het
Leopolddok Achterkaaf 218. Was in 1987 een van de twee gebruikers van het
nieuw magazijn van de NV Magazijn Bond der Natiën aan het Delwaidedok.
75. Penning voor onbekend gebruik
Vz. In het veld, WAAG (links) 1 NATIE (rechts) 1 _.- 1 VERLATSTR. 23 1
Kz. Effen.
Zink - rond. met rond gat bovenaan - ca. 34 mm (2)
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De penning dateert van na de Eerste Wereldoorlog, want de Waagnatie
vestigde zich pas in 1922 in de Verlatstraat. Het is echter niet zeker dat hij
dienst deed bij de uitbetaling van de havenarbeiders.

Wagenasrsnatie
Voerliedennatie, voor het eerst vermeld in 1873 ais feitelijke vereniging. Kreeg
in 1877 ais vennootschap onder gemeenschappelijke naam de firmanaam
Brosens & Cie. ln 1885 met 58 bazen gevestigd in de Brouwersvliet.
Omgevormd tot samenwerkende maatschappij in 1905. Bezat 13 paarden en
56 wagens met vier wielen in 1932 en had haar maatschappelijke zetel toen
in de Oude Leeuwenrui. ln 1935 werd de natie terug een vennootschap onder
gemeenschappelijke naam (Balemans Adriaan & Cie).

Wei v8art" stie
Werd later de firma Van Regemortel J. et F. ln 1933 gevestigd in de
BeIl iardstraat.

Werf- en Vlasnatie
Ais maatschappij onder collectieve naam in 1847 ontstaan uit de fusie tussen
de Werfnatie en de Vlasnatie. Telde toen 40 bazen en had haar zetel in de
Nosestraat. Protesteerde in 1865 mes bij de Kamer van Koophandel tegen de
Compagnie des Docks. Omgevormd tot de vennootschap onder
gemeenschappelijke naam Heylen, Dejardin & Gie in 1868, met 60
deelgenoten. Kocht een halve maand later een eigendom in de Oude
Leeuwenrui en bouwde er in 1874 nieuwe gebouwen en pakhuizen. Was
medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen (1872), van
het Voorzienigheidsfonds met 60 aandelen (1900) en van het Syndikaat
(1907). ln 1910 waren haar burelen gevestigd op de Oude Leeuwenrui, bezat
ze magazijnen op het Hessenplein, telde ze 60 bazen, 55 paarden, 160
wagens en 5 kranen en zette ze dagelijks ongeveer 500 werklieden in. Ze
behandelde dat jaar 750.000 scheepstonnen koopwaren. Heringericht tot
samenwerkende maatschappij in 1912.
Kocht in het interbellum zelf haar natieaandelen in, waardoor het aantal bazen
verminderde van 60 in 1918 tot 51 in 1940. Deed in 1920 beroep op 441
arbeiders per dag en tussen 1921 en 1929 nog maar op 205 tot 278. ln 1932
waren er magazijnen in de Lepelstraat, Merksemstraat, Belliardstraat en
Bredastraat bijgekomen, en bezat ze 30 paarden. 141 wagens met vier
wielen, 3 tractoren en 14 sleepwagens. Ais waternatie die ook granen
bewerkte ging ze in 1936 in het kader van Granex een verbintenis aan met
andere graannaties om de onderlinge mededinging en de tarieven te regelen.
Was in 1943 actief in de NV Vervoerscentrale. Richtte in 1945 de
nevenvennootschap Havema NVop en had er 60 puntan mee in het Verbond
der Behandelaars van Goederen in 1947. Thans zelf een naamloze
vennootschap en nog steeds gevestigd in de Oude Leeuwenrui 48.
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76. Kaart voor een kleine dag
Vz. Op halve hoogte, KL YNEN DAG. tussen twee horizontale lijnen ;
erboven, WERF EN VLAS NATIE; het veld onderaan is in tweëen
verdeeld door een verticale lijn; in het Iinker gedeelte, N° (bovenaan);
het geheel is omgeven door een rechthoekige omlijsting, opgebouwd
uit een ketenvormige lijn binnen een voile lijn ; het geheel in zwarte
druk ; in het veld onderaan links is het nummer ingevuld en in dat
onderaan rachts staat een handtekening.
Kz. Op de blanco keerzijde is een onleesbare ovale inktstempel
aangebracht
Perkament - rechthoekig - 50,5

x 32 mm

77. Kaart voor een grote halve dag
Vz. Op halve hoogte, GR HALV. DAG. tussen twee horizontale Hjnen ;
erboven, WERF & VLAS NATIE.; het veld onderaan is in tweëen
verdeeld door een verticale lijn; in het Iinker gedeelte, N° (bovenaan
links) ; het geheel is omgeven door een rechthoekige omlijsting,
opgebouwd uit een ketenvormige Iîjn binnen een dikke voile lijn ; het
geheel in zwarte druk ; in het veld onderaan links is het nummer
Îngevuld en in dat onderaan rachts staat een handtekening.
Kz. Op de blanco keerzijde is een inktstempel met WERF (& VLAS 1
NATIE?) 1 ANTWERPEN binn!3n een ovaal aangebracht.
Perkament - rechthoekig • 46 x 30 mm
De Antwerpse Naties, p. 200.
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78, Kaart voor een grate hele dag
Vz. Op halve hoogte, GROOTE HEELE DAG tussen twee dubbele
horizontale lijnen ; erboven, WERF & VLAS NATIE ; het veld
onderaan is in tweëen verdeeld door een dubbele verticale lijn; in het
linker gedeelte. Nr (bovenaan); het geheel is omgeven door een uît
streepjes en punten opgebouwde rechthoek, die langs de buitenkant
versierd zijn met kleine blaadjes ; het geheel in zwarte druk ; in het
veld onderaan links is het nummer ingevuld an aEln handtekening
geplaatst ; in dat onderaan rechts is een inktstempel met WERF & VLAS
NATIE 1 ANTWERPEN aangebracht.
Kz. Op de blanco keerzijde is een inktstempel met BEED1GDE WEGERS /
- .. - 1 WERF & VLAS NATIE 1 HEYLEN DE JARDIN & Co /Oude
Le(euwenrui) 1 ANTWERPEN binnen een ovaal aangebracht.

Perkament - rechthoekig - 64 x 39 mm
De Antwerpsa Naties, p. 200.

79. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld. WERF EN VLAS 1 NATIE 1 _.~+~··.I HEYLEN DEJARDIN &
Co (de eerste en laatste regel volgen de rand) ; rondom, een parellijn
.
langs de rand.
Kz. In het veld. HEELEN 1 N~ 1 IDAG (de eerste en laatste regel volgen
de rand) ; rondom, een parellijn langs de rand.

Messing - ovaal· 32,2
Pittoors 52

x 21,8 mm
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BD Pennlng voor een hele dag
AIs nr. 79.

Messing . ovaal - ca. 27
Pittoors 53

x 18 mm

81. Penning voor een halve dag
Vz. In het veld, WERF EN VLAS 1 NATIE 1 .. a~+~ ... 1 HEYLEN DEJARDIN &
C" (de eerste en laatste regel volgen de rand) ; rondom, een parellijn
langs de rand.
Kz. In het veld, HALVEN 1 N° 1 1 DAG (de eerste en laatste regel volgen
de rand) ; mndom, een parellijn langs de rand.
Messing - ovaal- 27,6 x 18,3 mm

82. Penning vaor een hele dag
Vz. In het veld, WERF EN VLAS 1 NATIE 1 ··ilf.~~·· 1 HEYLEN DEJARDIN &
Co (de eersta an laatste ragel volgen da rand) ; rondom, een
pareicirk el.
Kz. In het veld, HEELEN 1 N° 21 DAG (de eerste en laatste regel volgen
de board) ; rondam, een parelcirkel.
Messing - rond - 25,3 mm 0
Pittoors 54
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83. Penning voor een halve dag
Vz. Ais van nr. 82.
Kz. ln het veld. HALVEN 1 N° 21 DAG (de eerste en laatste regel volgen
de board) : rondom. een parelcirkel.
Messing - rond - 20,4 mm 0
Pittoors 55

Werfnatie
Gesticht in 1815, met maatschappelijke zetel in de Nasestraat 2. Bezat in 1826
twee karren met vier wielen en twee paarden. In 1847 getusioneerd met de
Vlasnatie tot Werf- en Vlasnatie.

Werklieden van den Platten Stegel
ln 1820 gevestigd in de Sint Jansvliet 9 met 12 leden. Bezat twee wagens en
één paard in 1826.

Westerlingen
Reeds voor 1914 verdwenen.

Westnatie
Zag tijdens het interbellum het Iicht. De oude. typische natiestructuur ontbrak
er, o. m. door het beperkt aantal vennoten. In 1943 actief in de NV Vervoerscentrale. Had 1 punt in het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947.

Wijngaardnatie
Een der audste naties. Vermeld in akten van notaris De Witte (12 februari
1743) en van notaris Jaek Van Paesschen (1 december 1757) en vanouds
gevestigd in de Wijngaardstraat 16. Was in de beginperiode gekend onder
verschillende benamingen : Natiegasten van de Wijngaerdstraat. Natie van de
Melkmannen, Natie van de MeJkhoek, Natie van de (hoek van de) Melkmarkt.
en Melknatie. Verwees in 1864 naar oude reglementen uit 1810, 1813. 1815
en 1819. In 1826 vermeld met één kar met 4 wielen en één paard. Telde 22
leden in 1847. Ais Wyngaerdtnatie omgevormd tot vennootschap onder
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gemeenschappelijke naarn, beheerd door de firma Weyns, WildÎers & Gie
(1864) an Van Mechelen, Wildiers & Cie (1882). Nam deel aan het protest
tegan de Compagnie des Docks in 1865. Vestigde zich aan de Oude
Leeuwenrui in 1869, in nieuwe gebouwen en pakhuizen. Kocht in 1887 een
herberg. Was medestîchter van de Vereeniging van Werknatîën van
Antwerpen (1872), van het Voorzienigheidsfonds met 51 aandelen (1900) en
van het Syndikaat (1907). Nam het statuut van samenwerkende maatschappij
aan in 1910. Telde toen 55 paarden, 158 wagens, 8 kranen en 52 leden, en
gebruikte iedere dag ongeveer 200 werklieden.
Het aantal bazen verminderde van 52 in 1918 tot 49 in 1940. Kocht na de
Eerste Wereldoorlog het magazijn De Biekorf in de Biekorfstraat. Bezat 35
paarden, 136 wagens met vier wielen, 4 tracteren en 14 sleepwagens in 1932.
ln 1943 actief in de NV Varvoerscentrale. Richtte in 1945 NV Portlaco op ais
nevenvennootschap. De combinatie van beide talde in 1947 voor 60 punten in
het Verbond der 8ehandelaars van Goederen. Is heden ten dage zelt een
naarnloze vennootschap en houdt zich o.rn. bezig met het stockeren van
polymeren en met de distributie van Chinese goederen. Haar zetel bevÎndt
zich nog steeds În de Oude Leeuwenrui 44.

84. Penning voor een zomerdag

Vz. 1n het veld, WYNGAER D 1 NATIE / WYNGAERD STRAET /16/ ANTWERPEN
(de eerste an de laatste Iijn boogvormig) ; rondom een effen board.
Kz. In het veld. GOED VOOR 1 EENEN 1 ZOMER 1 DAG /
; in de
afsnede is een nummer ingeslagen ; rondom, een effen board.
Messing - rechthoekig - ca. 38
De Antwerpse Naties, p.199
Pittoors 56

x 27. mm

Op het in "De Antwerpse Naties" afgebeeld exemplaar is onderaan ep de
keerzijde, op de plaats voor het nummer, het woord "Proet' ingegraveerd.
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85. Penning voor een winterdag
Vz. Ais van nr. 84.
Kz. In het veld, GOED VOOR 1EENEN 1 WINTER 1 DAG 1
; in de
afsnede is een nummer ingeslagen ; Tondom. een effen boord.
Messing - rechthoekig met afgesneden hoeken - 38 x 28 mm
PittOOTS 57

86. Penning VOOT een halva zomerdag
Vz. In het veld, WYNGAERD NATIE 1
.. ·.,·.)..etr··
1 WYNGAERD
.....
1 ANTWERPEN (de twee eerste en
STRAET, 16 1
de twee laatste Iijnen boogvormig) ; Tondom een effen boord.
Kz. In het veld, GOED VOOR 1EENEN 1HALVEN ZOMER 1 DAG 1".....,. c ......
; in de afsnede is een nummer ingeslagen; mndom, een effen boord.

..;mo.q...

Messing - ovaal - ca. 47 x 29 mm
Uit het adres op deze penningen is af te laid en dat zij voor 1869 werden
vervaardigd. In dat jaar verhuisde de natie immers naar de Oude Leeuwenrui.
Anderzijds droeg zij waarschîjnlijk pas vanaf 1864 de naam "Wijngaardnatie lt ,
zodat van al de natiepenningen deze stukken het nauwkeurigst kunnen
gedateerd worden (1864-1869).

Wijnnatie
Voor het eerst vermeld in 1838. in de Zakstraat. Protesteerde in 1865 mee bij
de Kamer van Koophandel tegen de pogingen tot monopolievorming van de
Compagnie des Docks. In 1888 met 15 bazen gevestigd in de Dries. Hield
zich aanvankelijk voornamelijk bezig met het behandelen, vervoeren en
stapelen van wijnen, maar kreeg mettertijd steeds meer ijzer en staal te
behandelen. Was medestichter van de Vereeniging van Werknatiën van
Antwerpen in 1872. Omgevormd tot samenwerkende maatschappij in 1891.
Trad toe tot het Syndikaat bij de verlenging van de overeenkomst in 1911.
ln de periode 1920-1922 werden dagelijks tussen 63 en 98 arbeiders
tewerkgesteld ; tussen 1923 en 1929 waren er dit 155 tot 231. Was
aangesloten bij het Voorzienigheidsfonds. met 22 aandelen În 1934 ln 1932
bevond haar zetel zich in de Vekestraat, en bezat ze 19 paarden, 110 wagens
met vier wielen, 4 tractoren en 12 s\eepwagens. Actief in de NV
Vervoerscentrale in 1943. Kreeg samen met haar NV Anwoles 30 punten in
het Verbond der Behandelaars van Goederen in 1947. Is nu een naamloze
vennootschap.
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87. Penning voor onbekend
Vz. In het veld, WYN
ingeslagen nummer
Kz. Effen veld; rondom.

gebruik
(links) 1 NATIE (rechts); in de afsnede, een
; mndom, een effen board.
een effen board.

Zink - rond, met rond gat bovenaan - 35,9 mm el
Pittoors 51

Wilborgnatie
Houtnatîe, na de Eerste Wereldoorlog ais nieuwkomer !id geworden van Bond
der Vereenigde Houtnatiën.

Wipnatie
Bediende in het begin van de jaren 1840 de wip of kraan op de Noorderkaai
van de Sint Jansvliet.

Wolnatie
Haar aanvraag om lid te worden van de Bond der Natiën, die voor de Eerste
Wereldoorlog was afgewezen, werd in 1919 aangenomen. In 1933 gevestigd
in de Rodestraat. Was in 1943 actief in de NV Vervoerscentrale, en telde in
1947 sarnen met de PV8A Altego 20 punten in het Verbond der Behandelaars
van Goederen. Nu nog steeds actief.

Yzernatie
ln 1868 door de firma H. Selleslagh & Cie gesticht. Ward in 1889 de
vennootschap onder gemeenschappelijke naam AJphons Haazen & Cie en in
1899 een samenwerkende maatschappîj. Was medeoprîchter van het
Voorzienlgheidsfonds met 7 aandelen in 1900 en van het Syndikaat În 1907.
Telde in 1910 twaalf leden, 60 wagens, 20 paarden en 3 kranen. Behandelde
toen voornamelijk allerlei îjzerwerk en zware goederen, soda's, houtdeeg en
graniet. Daarbij werden dagelijks een hondertal werklieden ingezet.

1997

160

Breidde na de Eerste Wereldoorlog uît in de onmiddellijke omgeving van de
natiezetel, op de hoek van de Stijfselrui en het Hessenplain. Bezat 8 paarden,
241 wagens met vier wielen, 16 tracteren en 28 sleepwagens in 1932. Tussen
1920 en 1929 werden per dag 90 tot 120 arbeiders tewerkgesteld, die
mettertijd steeds meer chemische producten te behandelen kregen. Was actief
in de NV Vervoerscentrale (1943) en richtte NV Antigoon op ais
zustermaatschappij (1945). Hadden sarnen 30 puntan În het Verbend der
Behandelaars van Goederen (1947). Na haar faillissement ward de
samenwerkende maatschappij Yzernatie opgeslorpt door de NV Antigoon.

Zilv er hoekn ati e
ln 1826 met één kar en één paard gevestigd in de Paardestraat 618. Bevond
zich in 1856 op de Grote Markt 9.

Zilversmidsnatle
Heette eerst Lijkbiddersnatie (1838) en dan Natie Zilversmjdsstraet n° 35
(1851). Pas in 1862 voor het eerst ais Zilversmidsnalie vermeld. Was in 1838
achter het Stadhuis gevestigd en in 1885 in de Keistraat. Protasteerde in 1865
mee bij de Kamer van Koophandel tegen de voorstHllen van de Compagnie
des Docks. Bleef zeer lang een feitelijke vereniging wat haar duur te staan
kwam toen zij in 1898 voor het gerecht ward gedaago. In 1899 omgevormd tot
de vennootschap onder gemeenschappelijke naam Vervoort & Cie en op 24
november 1901 tot samenwerkende maatschappij. THlde toen 31 natiebazen.
Was stichtend lid van de Vereeniging van Werknatiën van Antwerpen (1872),
van het Voorzienigheidsfonds met 32 aandelen (1900) en van het Syndikaat
(1907). In 1910 gevestigd op de Stijfselrui met 36 leden. 38 paarden, 105
wagens en 4 kranen. Behandelde taen vooral koffie, wol en katoen en zette
daar dagelijks een hondertal werklieden voor in.
Breidde na de Eerste Wereldoorlog uit in de onmiddellijke omgevÎng van de
natiezetel en aan de Rijnpoortvest. Kocht bovendien in 1920 het Magazijn
Leopold 1/ aan de Waalse kaai. Tussen 1920 en 1929 werden per dag 107 tot
145 arbeiders tewerkgesteld. Bezat 26 paarden, 111 wagens met vier wielen,
5 tractoren en 11 sleepwagens in 1932. In 1943 actief in de NV Vervoerscentrale. Had 40 punten in het Verbond der Behandelaars van Goederen in
1947. Geliquideerd eind 1975.
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88. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld, ZILVERSMrDS / NATIE 1 •• 'Gft!.-!Ir>u
/ V. D. BROECK. V.
CRAEN.8. co (de eerste an laatste reger volgan de rand); rondom, een
parercirkel en een effen board.
Kz. In het veld, N° 35 ; errond , HEELEN (bovenaan) 1 DAG (onderaan),
een parelcirkel en een effen board.
Messing - rond - 26,1 mm 0 - medailleslag
Pittoors 61

89. Penning voor een halve dag
Vz. In het veld, ZILVERSMIDS J NATIE J ···Ect.~···
J V. D. BROECK. V.
CRAEN.8. co (de eerste en laatste reger volgen de rand); rondom, een
parellijn langs een effen board.
Kz. In het veld, HALVEN J N° 35 J DAG (de eerste en de laatste regel
volgen de rand) ; rondom, een parellijn langs een effen board.
Messing - ovaal - 24,2
Pittoors 63

x 15,0 mm - medaîlleslag

De stukken met de namen van Van den 8roeck en Van Craen zîjn
waarschijlijk de oudste. P.J. Van den Broeck was În 1865 onderdeken en werd
daarna deken.

90. Penning voor een grote hale dag
Vz. In het veld, ZILVERSMIDS / .. ~~..
J NATIE J •• ~.. 1 FIRMA
VER VOORT & Co (de eersta an laatste regel vormen een cirkel) ; in
de vier hoeken, een star; rondom, een dunne lijn langs een effen
board.
Kz. In het veld, ..• ~.... 1 N° 35 1 ••~~.~.; errond, GROOTEN
DAG
(anderaan) ; in de vier hoeken,
HEELEN (bovenaan) 1
een ster ; random, een dunne lijn langs een effen board.
Messing - vÎerkantig met ronde haeken - 26,1 x 26,2 mm - medailleslag
Pittoors 59
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91

Penning voor een grate halve dag
Vz, ln het veld, ZILVERSMIDS 1 .• ~~. 1 NATIE / .• ~ •. / FIRMA
VERVOORT & Co (de eerste en laatste regel vormen een cirkel) ,
rondom. een dunne lijn langs de rand.
Kz. In het veld, GROOTEN 1 1/2 1 DAG 1 "
1 N° 35 (de eerste
regel gebogen) ; rondom. een dunne lijn langs de rand.
Messing - achthoekig - 22,4
Pîttoors 58

x 22,6 mm

92. Penning voor een kleine halve dag
Vz, ln het veld, ZILVERSMIDS 1 •• ~ •• 1 NATIE 1 •• ~ •. 1 FIRMA
VERVOORT & Co (de eerste en laatste regel vormen een cirkel) ;
rondom, een dunne lijn langs de rand.
Kz. In het veld, KLEINEN 1 112 1 DAG 1
1 N° 35 (de eerste
rege! gebogen) ; rondom, een dunne Iijn langs de rand.
Messing - achthoekig - ca. 22 x 22 mm
De stukken op naam van de firma Vervoort & Co dateren uit de periode 18991901.
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93. Penning voor een hele dag
Vz. Bovenaan, langs de rand, ZILVER8MIDS-NATIE; op halva hoogte,
SAMENWERKENDE 1 MAATSCHAPPIJ; tussen beide, een door
een horizontale lijn afgesneden cirkelboog met een rozet in het
midden ; onderaan, langs de rand, drie rozetten.
Kz. In het veld, GOED 1 VOOR EEN 1 HEELEN 1 DAG
Messing - rond - 30,5 mm el - medaîlleslag
Pittoors 60

94. Penning voor een halva dag
Vz. AIs van nr. 93.
Kz. In het veld, GOED 1 VOOR EEN 1 HALVEN 1 DAG
Messing - rond - 22.3 mm 0 - medailleslag
Pittoors 62

95. Penning voor een halve dag
Vz. Boven: ZILVERSMIDS-NATIE ;
onder: SAMENWERKEN DE .MAATSCHAPPIJ
Kz. Boven: HALVEN ; onder: DAG

Messing - ovaal - ca. 25 x 14 mm
Pittoors 64
Uit de vermelding ItSamenwerkende Maatschappij" op deze penningen blijkt
dat ze na 1901 werden uitgegeven.

Zuidnatle
Waarschijnlijk ca. 1877 opgericht, ais de vennootschap onder gemeenschappelijke naam J. Baeck & Cie. Op 29 januari 1882 omgevormd tot samenwerkende maatschappij. In 1888 met 14 bazen gevestigd În de Belliardstraat. Trek
in 1905 nieuwe gebouwen op aan de Oude Leeuwenrui 48. In 1910 waren
haar 29 leden vooral onderlegd in de behandeling van zware goederen zoals
marmerblokken. Ze bezaten 30 wagens en 25 paarden, en zetten dagelijks ca.
150 werklieden in. Stichtte mee het Voorzienigheidsfonds in 1900 (met 21
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aandelen) en het Syndikaat in 1907. Tussen 1920 en 1929 werden per dag
van 25 tot 99 arbeiders tewerkgesteld. Bezat 16 paarden, 163 wagens met
vier wielen, 7 tractoran en 17 sleepwagens in 1932. Nam in 1942 de stouwerij
F. Meer/emont en H. Van der Btocken N. V. ovar. Was in 1943 actief in de NV
Vervoerscentrale en richtte in 1945 de NV Orienta aIs zusteronderneming op.
Bezaten sarnen 40 puntan in het Verbond der Behandelaars van Goederen
(1947). Is nu zelf een naamloze vennootschap en bezit een suikerterminal.

96. Penning voor een halve dag
Vz. In het veld,
1 Z.N 1 ··.olIf"'1po~h' ; errond, ZUID NATIE
(bovenaan) 1 J. BAECK & Co (onderaan) een dunne cirkel en een
effen board.
Kz. In het veld. 1 ; rondom, ... HALVEN
(bovenaan) 1 DAG
(onderaan), een dunne cirkel en een effen board.

+

Messing - rond - ca. 22 mm (2)

97. Penning voor een hele dag
Vz. In het veld, ZUID-NATIE 1 Z.N 1 J. BAECK & CO 1 .._~~~~ ••• (de eerste
regel gebogen) ; rondom. een voile Iijn die de board volgt en een
effen boord.
Kz. In het veld, 2 ; rondom,
HEELEN . . (bovenaan) 1 DAG
(onderaan). een voile lijn die de board volgt en een effen board.

+

Messing - achthoekig - 26.2 x 26.2 mm
De Antwerpse Naties, p. 199
Pittoors 66
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98. Penning voor een halve dag
Vz. Ais van nr. 97.
Kz. In het veld, 2; rondom, 'IlI1. HALVEN
(bovenaan) 1 DAG
(onderaan), een voile lijn die de boord volgt en een effen boord.

+-

Messing - achthoekig - 22,5 x 22,5 mm
Pîttoors 65

DE STOUWERSPENNINGEN
Bij een aantal Antwerpse stouwersbedrijven waren ook dergefijke betaalpennîngen În gebruik. Ziehier ter in10rmatie een opsomming van de tot hiertoe
gekende exemplaren :

Antwerpsche stouwersfederatie

99.

Penning van stouwerij Abts
Vz. In het veld,
1 ANTWERPSCHE 1 STOUWERS
FEDERATIE 1
; rondem, een effen board.
Kz. In het veld, ABTS ~ rondom, een effen board.

1

Messing - rond - 30,2 mm 0 - medailleslag
.
Pittaors 11
Fons Abts maakte in 1889-1892 deel uit van het bestuur van de Bond der

Vereenigde Natîën en Steuwers (toen naties en stauwers nog
samenwerkten) en vertegenwaerdigde er de Vereenigde Stouwersband.
Hij hield zich niet alleen bezig met stouwerswerk : hij stand oak op de
Antwerpse kermis met zijn eigen worsteltent.
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100. Penning van stouwerij Black
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. In het veld, BLOCK; eronder Îs een groot nummer ingeslagen
Tandom, een effen boord.
Messing - rond - 30,7 mm 0 - medailleslag
Pittaors 13

101. Penning van stouwerij Block
Ais nr. 100.
Messing - rond - ca. 30,2 mm el - muntslag
Pittoors 13

De stouwerij Black was actief tijdens het eerste kwart van de twintigste
eeuw.

102. Penning van Stouwerij C. GÎelen
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. In het veld, C. GIELEN ; random, een effen boord.
Messîng - rond - 30,2 mm "

103. Penning van Stouwerij N. V. P. & Co
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. In het veld. N. V. P. & C~; rondom, een effen board.
Messing - rond - 30.2 mm (2)
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104. Penning van stouwerij J. J. Lee
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. In het veld, J. J. LEE; rondom, een effen boord.
Messing - rond - 30,2 mm 0

105. Penning van stouwerij E. Linthout
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. In het veld, EDM. L1NTHOUT; rondom, een effen board.
Messing - rond - ca. 30,2 mm 0

106. Penning van stouwerij A. Punt
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. In het veld, A. PUNT; rondom. een effen board.

Messing - rond - ca. 30,2 mm 0
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107. Penning van stouwerij F. Schepers
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. In het veld, F. SCHEPEAS; mndam, een effen board.
Messing - rond - ca. 30,2 mm 0
Pittoors 12
De stouwerij Schepens was actief În het eerste kwart van de 20e eeuw.

108. Penning van stouwerij A. Van Herreweghe
Vz. Ais van nr. 99.
Kz. Effen veld ; errond , A. VAN HERAEWEGHE (bovenaan)
(onderaan) en een effen board.
Messing - rond - 30,2 mm 0

109. Penning van stouwerij J. Van Laoy
Vz. Ais van vorig stuk.

Kz. In het veld, J. VAN LODY ; rondom, een effen board.
Messing - rond - 30,2 mm 0
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110. PennÎng van stouwerij G. Verswijver
Vz. AIs van nr. 99.
Kz. In het veld, G. VERSWIJVER ; rondom, een effen boord.
Messing - rond - ca. 30,2 mm 0

L. De Laet

111. Penning voor een halva dag

Vz. Effen veld, omgeven door een parelcirkel, L. DE LAET (bovenaan) 1
co . . . . . . (anderaan) en een effen board.
Kz. Effen veld.
omgeven door een parelcirkel,
(bovenaan) /
. . . . . 04-~ (onderaan) en een effen board.

Messing - rond - ca. 24 mm 0
Pittoors 18

Gustaf Lenders
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112. Penning met in te vullen tegenwaarde
Vz. In het veld, 4; errond, in twee concentrische cirkels, KANTOOR
(bovenaan) 1 . BORDEAUX STRAAT. (onderaan). GUSTAF
LENDERS (bovenaan) 1 . STOUWER ANTWERPEN. (onderaan) en
een parelcirkel.
Kz. In het veld. GOED VOOR 1 ALLE DAGEN ; errond, UITWISSELEN
OP 'T KANTOOR (bovenaan) 1 . VAN 12 TOT 1 URE. (onderaan)
en een parelcirkel.

l'

"1.'.

.'.

Messing - rond - ca. 25 mm 0

Alphonse Leys

113. Penning voor onbekend gebruik
Vz. In het veld, ~ 1 VERZENDER 1 ~ ; errond, ALPHONSE LEYS
(bovenaan) 1 ANTWERPEN (onderaan); rondo m, een effen boord.
Kz. 4 ; rondom, een effen board.
Messing - achthoekig, met twee ronde gaten op halve hoogte - 26,7 x
26,9 mm

S.T.I.M.

.".1.

il

114. Penning voor onbekend gebruik
Vz. In het veld, S. T. 1. M. 1 STOUWERIJ 1 RIJNKAAI, 24.

1
ANTWERPEN 1 TEL. 1 - 229.34 - (de eerste en tweede regel
gebogen in de andere richting dan de rand, de laatste regellangs de
rand).
Kz. Effen veld met een ingeslagen nummer.

Zink - Rond, met rond gat bovenaan - ca. 30 mm 0
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P. H. Van Den Eynde

115. Penning voor een hele dag

Vz. In het veld, ~~"E; / ANTWERPEN; onderaan, een ingeslagen
nummer in een uit twee accolades opgebouwde omlijsting ; rondom,
P. H. VAN DEN EYNDE & Co en een parelcirkel.
Kz. In het veld, '-""$~ •••• / HEELEN / DAG l
rondom, een
parelcirkel.

"4·"'" ;

Messing - rond - ca. 30 mm (2}

Venkeler & Co
Aannemers van laden en Jossen. Melchior Venkeleer, de stichter van de firma,
bagan zîjn stouwersloopbaan in 1864 en richtte in 1871 de Vereeniging van
Aannemers van lossen en laden van schepen op.

116, Penning voor onbekend gebruik
Vz. JOHN VENKELER & Co / AANNEMERS VAN 1 LOSSEN / EN 1
LADEN
(de eerste regel gebogen. van de rand weg; de laatse
regel volgt de rand) ; bovenaan een klein dun cirkeltje met een punt
in het centrum; rondom, een effan board.
Kz. Effen veld; rondom, een effen boord.

Zink - rond - ca. 28,5 mm (2)
Pittoors 49

Van de bons en penningen die aangegeven worden met een cursief nummer
heeft de auteur geen enkel exemplaar in natura gezien. De beschrîjvingen
van deze stukken werden opgesteld aan de hand van Iiteratuurgegevens,
foto's, schetsen en/of summiere beschrijvingen.
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