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1 Voor de ruimere context met betrekking tot de juridische benadering van 
andere contracten dan zeeverzekeringen in zestiende- en zeventiende-
eeuws Antwerpen verwijs ik naar D. De ruysscher, ‘Van Themis en Mercurius. 
Handelsgebruiken- en recht in Antwerpen (15de-17de eeuw)’, Belgisch Tijdschrift 
voor Filologie en Geschiedenis 88.4 (2010) 1105-1134. De conclusies van dat artikel 
betreffen ook het Antwerpse recht met betrekking tot zeeverzekeringen. Typisch 
voor het contract van zeeverzekering waren, tussen circa 1550 en 1571, de tot-
standkoming van uitgebreide wetgeving in vorstelijke plakkaten, en vanaf circa 
1650, de ontwikkeling van standaardcontracten. 

2 Dat geldt bijvoorbeeld voor de Spaanse zeeverzekeringsplakkaten van 1550, 1563 
en 1571. Zie daarvoor J.P. van Niekerk, ‘Sources of insurance law’, in: R. Feenstra en 
R. Zimmermann ed., Das römisch-holländische Recht. Fortschritte des Zivilrechts im 
17. und 18. Jahrhundert (Berlijn 1992) 305-327, aldaar 312.

Afdwingbare voorschriften over handelscontrac-
ten konden in de vroegmoderne periode diverse 
vormen aannemen. Ze konden bestaan in onge-
schreven conventies, die in de eerste plaats bij 
kooplieden bekend waren. Daarnaast waren er 
regels die vanwege de overheid werden opgelegd, 
bijvoorbeeld in de vorm van ordonnanties en 
compilaties van regels, costuymen genaamd. In 

dit artikel wordt onderzocht in hoeverre innova-
ties in zeeverzekeringscontracten juridisch door 
de overheid konden worden erkend en onder-
steund. Centraal staan de integratie van com-
merciële vernieuwingen in zeeverzekeringen in 
het recht zoals dat door de Antwerpse schepenen 
werd bepaald en afgedwongen, en de bredere 
context van de relaties tussen koopliedenge-
meenschap en de stedelijke bestuurders. Er zal 
worden aangetoond dat handelsgebruiken steeds 
snel doordrongen in rechtspraak en wetgeving 
van stad en vorst. Handelsgebruiken en offici-
ele regels stonden niet tegenover elkaar. 1 Het 
voorbeeld van de Antwerpse zeeverzekeringen in 
de zestiende en zeventiende eeuw toont dit aan. 
De gemeenschap van handelaars in Antwerpen 
streefde naar normering door het stadsbestuur 
en door de vorst, aangezien ze adequate offici-
ele regels als een garantie voor de naleving van 
afspraken beschouwde. Hun handelsgebruiken 
waren doorgaans ook te rudimentair om com-
plexe problemen op te lossen.

In literatuur over zeeverzekeringen en 
handelscontracten wordt wetgeving meestal 
als beperkend en storend omschreven.2 Dat 
was in Antwerpen doorgaans niet het geval. De 
kooplieden in de Scheldestad behandelden het 

In de vroegmoderne periode bestond geen tegenstelling 

tussen handelsgebruiken en officiële regels die uitgingen 

van wetgevers en rechters. Kooplieden die in de tweede helft 

van de zestiende en in de zeventiende eeuw in Antwerpen 

actief waren, onderhandelden met het stedelijke en vor-

stelijke bestuur over duidelijke normen ter bestrijding van 

fraude in de zeeverzekeringssector. De Antwerpse overheid 

stuurde haar wetgeving en rechtspraak steeds bij in het licht 

van innovaties in de zeeverzekeringspraktijk. Aan het begin 

van de zeventiende eeuw veroorzaakte strengere wetgeving 

aanvankelijk een schok in de relatie tussen handelsgemeen-

schap en stad, waarna uiteindelijk een nieuw evenwicht ont-

stond tussen enerzijds aanpak van misbruiken en anderzijds 

bescherming van contractvrijheid en vernieuwing.
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3 Ch. Verlinden, ‘Code d’assurances maritimes selon la coutume d’Anvers, promul-
gué par le consulat de Bruges en 1569’, Handelingen van de Koninklijke Commissie 
voor de Uitgave der Oude Wetten en Verordeningen van België 16 (1950) 38-142, 
aldaar 38-41.

4 J.P. van Niekerk, The Development of the principles of insurance law in the 
Netherlands from 1500–1800 II (Kenwyn 1998) 724. 

5 F.C. Spooner, Risks at sea. Amsterdam insurance and maritime Europe, 1766-1780 
(Cambridge 1983) 162-199.

Dave De ruysscher

Antwerpse stadsbestuur en de vorstelijke wet-
gever in beginsel als partners. Juristen in dienst 
van besturen leverden de kennis om nieuwe han-
delspraktijken theoretisch te onderbouwen, en 
om ze gebruiksklaar te maken voor toepassing in 
de rechtbanken. Dat belette niet dat handelaars 
steeds poogden om de inhoud van de officiële 
regels over hun commerciële contracten mee te 
bepalen. De Antwerpse schepenen en de vorst 
van hun kant wisten dat, als ze te strikte normen 
zouden opleggen, de kooplieden zich aan die 
rechtsregels zouden onttrekken en ze de controle 
over de handelspraktijk zouden verliezen. De 
bestuurders dienden dus in te spelen op de no-
den van de handelsgemeenschap. Bovendien kon 
een officieel recht over handel slechts bruikbaar 
zijn als het nauw aansloot bij de commerciële 
praktijk. 

Een logisch resultaat van deze houdingen en 
opvattingen was dat tussen kooplieden en be-
windvoerders onderhandelingen plaatsvonden. 
Een ander gevolg was dat de rechtspraak van de 
Antwerpse rechtbank een mediërende functie 
vervulde tussen de vernieuwingen in de handel 
en de eerder vastgestelde regels van het stedelijk 
recht. De Antwerpse schepenen verzoenden, ook 
in hun hoedanigheid van rechters, innovaties 
met ouder recht en met een beleid van fraudebe-
strijding. 

Het Antwerpse zeeverzekeringsrecht van de 
zestiende en zeventiende eeuw vormde steeds 
een compromis tussen uiteenlopende belangen. 
De balans kon echter worden verstoord. Nadat 
het Antwerpse stadsbestuur op het vlak van 
zeeverzekeringen een nieuwe set van erg strenge 
normen had opgelegd, plooide de gemeenschap 
van kooplieden rond 1650 terug op zichzelf en 
trachtte ze de stedelijke rechtbanken zoveel 
mogelijk te vermijden. Uiteindelijk werd de band 
tussen de stedelijke overheid en de lokale koop-
liedengemeenschap grotendeels hersteld. 

Onderhandelen om noodzakelijke regels (ca. 
1550-ca. 1608)

In de vroege zestiende eeuw hadden Portugese, 
Spaanse en Italiaanse handelaars de zeeverzeke-
ring naar Antwerpen gebracht. Na een periode 
van beperkte populariteit vond de zeeverzeke-
ring er rond het midden van de zestiende eeuw 
ingang bij handelaars van alle nationaliteiten.3 In 
die tijd doken ook de eerste gevallen van bedrog 
op.

Onevenwichten in de uitwisseling van in-
formatie bij het sluiten van een zeeverzekering 
vormden een voor de hand liggend probleem. In 
de zestiende eeuw vestigde een zeeverzekering 
een contractuele band tussen een verzekeraar, 
of meerdere verzekeraars, en een verzekering-
nemer. Meestal was die laatste ook de verze-
kerde, namelijk de persoon wiens schade door 
de verzekeraar moest worden vergoed. Het ging 
in het verzekeringscontract, dat ook polis werd 
genoemd, om de lading of het schip van de 
verzekerde. De verzekeringnemer betaalde een 
premie en de verzekeraar nam de verplichting 
op zich de verzekerde waarde van lading en/of 
schip uit te betalen als het verzekerde risico zich 
voordeed. 

Om de premie te kunnen berekenen had een 
verzekeraar informatie nodig. Een statistische 
benadering was in de zestiende en zeventiende 
eeuw niet gekend: verzekeraars moesten ruwweg 
schatten welk risico de verzekerde lading of het 
verzekerde schip liep. Factoren die deze schat-
ting beïnvloedden waren het seizoen, oorlogs-
omstandigheden, het traject van de reis, de staat 
van het schip en de reputatie van de kapitein. 
Op basis van die gegevens stelde de verzekeraar 
een premie vast, die een bepaald percentage van 
de verzekerde waarde vormde.4 Correcte data 
waren dan ook erg belangrijk. De verzekeraar 
was, voor een betrouwbare inschatting van het 
risico, afhankelijk van de gegevens die hem voor 
een groot deel uitsluitend door de verzekering-
nemer konden worden verstrekt. Die laatste had 
echter weinig incentives om bepaalde gevoelige 
informatie mee te delen, aangezien dat alleen 
maar tot een stijging van de verzekeringspremie 
zou leiden.5 

Koninklijke plakkaten van 1550 en 1551 
vormden een eerste poging om deze problemen 
aan te pakken. Deze wetten getuigen van een 
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6 L. Couvreur, ‘Recht en zeeverzekeringspractijk in de 17de en 18de eeuwen’, 
Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis (The Legal History Review) 16 (1939) 184-214, 
aldaar 184; H. De Groote, De zeeassurantie te Antwerpen en te Brugge in de zestiende 
eeuw (Antwerpen 1975) 52-58; en S.M. Coronas González, ‘La ordenanza de 
seguros marítimos del Consulado de la nación de España en Brujas’, Anuario de 
Historia del Derecho español 54 (1984) 385-407, aldaar 391-392.

7 Recueil des Ordonnances des Pays-Bas. Deuxième série: 1506–1700 VI, J. Lameere ed. 
(Brussel 1922) 3-13 (19 januari 1550 (n.s.)) (art. 19-23), en 163-177 (19 juli 1551) (art. 
18-22).

8 L. Sicking, ‘Stratégies de réduction de risque dans le transport maritime des Pays-
Bas au XVIe siècle’, in: S. Cavaciocchi ed., Ricchezza del mare, richezza dal mare secc. 
XIII–XVIII (Prato 2006) 795-808, aldaar 797-798.

9 S.M. Coronas González, ‘Carlos V, asegurador. Una propuesta original de los 
comerciales de Amberes (1551)’, in: A. Iglesia Ferreirós en S. Sánchez-Lauro Pérez 
ed., Centralismo, autonomismo en los siglos XVI–XVII. Homenaje al professor Jesús 
Lalinde Abadía (Barcelona 1989) 121-130; L. Sicking, Neptune and the Netherlands. 
State, economy, and war at sea in the Renaissance (Leiden 2004) 258.

weinig positieve houding tegenover zeeverze-
keringen. Ze waren in hoofdzaak bedoeld om 
zeetransport te reguleren, en ze legden een 
gewapende bescherming van cargovrachten in 
konvooien op. De plakkaten wijdden slechts 
enkele bepalingen aan zeeverzekeringen, maar 
over het algemeen waren die normen erg streng 
en stelden ze verregaande eisen aan de zeeverze-
keringscontracten.6 Een cascoverzekering, ofwel 
een verzekering van het schip en tuig, mocht 
bijvoorbeeld slechts de helft van de waarde 
omvatten, en niet meer. Cargoverzekeringen, 
ofwel verzekeringen van de lading van een schip, 
dienden minstens een tiende van de vervoerde 
waar onverzekerd te laten.7 

Deze regels wijzen erop dat de vorstelijke 
wetgever ervan uitging dat bij zeeverzekeringen 
doorgaans te veel, en zelfs meer dan de waarde 
werd verzekerd. Oververzekering kwam in de 
zestiende eeuw vaak voor, en kon aanleiding 
geven tot cumulatie van vergoedingen, zelfs voor 
meer dan de geleden schade. Deze strenge plak-
katen vormden een eerste aanzet tot wetgeving 
over de inhoud van zeeverzekeringscontracten. 
Niettegenstaande hun rigide bepalingen, waren 
ze allicht mede in overleg met kooplieden tot 
stand gekomen. Zij, en vooral de verzekeraars 
onder hen, wilden de fraude door verzekerden 
aanpakken en om die reden de zeeverzekerings-
praktijk streng reguleren.8

De bepalingen in de ordonnanties van 1550 
en 1551 waren echter te beknopt om een wettelijk 
kader voor de zeeverzekeringssector te bieden. 
Uit gesprekken die Antwerpse handelaars na de 
afkondiging van de ordonnantie van 1551 met 
de vorstelijke entourage voerden, bleek duidelijk 
dat de nood op dat vlak erg groot was. Net zoals 
in de aanloop naar de plakkaten van 1550 en 
1551 was de roep om strenge regels nog sterk. 
Kooplieden die als verzekeraars optraden, meld-
den dat ze herhaaldelijk slachtoffer van misbrui-
ken waren geworden. Ook de verzekeringnemers 
en verzekerden waren ontevreden. In de discus-
sies pleitten Antwerpse kooplieden zelfs voor een 
verplichte zeeverzekering door de overheid, om 
niet langer op onbetrouwbare verzekeraars een 
beroep te hoeven doen.9 

Hoewel de strikte regels omtrent zeeverzeke-
ringspolissen behouden bleven, werd in de loop 
van de volgende decennia geleidelijk aan meer 
ruimte gelaten voor innovatie, en besteedde men 

aandacht aan de contractuele vrijheid van de 
betrokkenen. Die contractuele vrijheid omvatte 
het recht nieuwe waarborgen of clausules te cre-
eren, en ze op te nemen in verzekeringspolissen, 
ook indien die innovaties speculatief waren. De 
uiteenlopende belangen van verzekeraars en ver-
zekerden werden stilaan verzoend, maar steeds 
binnen een wettelijk kader. Zowel verzekerden 
als verzekeraars waren het erover eens dat enkel 
officiële regels het noodzakelijke vertrouwen 
konden wekken. 

Voor het zover was, liepen de gemoederen 
hoog op. Aanleiding vormde een concreet voor-
stel tot hervorming van de Antwerpse zeever-
zekeringen. In oktober 1555 verzocht Giovanni 
Battista Ferrufini, een Piemontees koopman die 
zich in Antwerpen had gevestigd, de Geheime 
Raad (de vorstelijke regeringsraad die binnen-
landse kwesties behandelde) om alle verzeke-
ringspolissen die in de haven van Antwerpen 
werden gesloten tegen een vergoeding te mogen 
registreren. Hij stelde voor te werken met vier 
makelaars die de contracten zouden sluiten 
en de polissen zouden controleren. Ferrufini 
benadrukte dat zijn plan een einde zou maken 
aan de aanhoudende fraude en controverses. Hij 
was bereid de contractuele vrijheid in de zeever-
zekeringssector grotendeels op te geven in ruil 
voor wettelijke bescherming. Ferrufini streefde 
ernaar welomlijnde contractuele waarborgen bij 
wet vast te stellen, zodat geen discussie over hun 
inhoud zou kunnen ontstaan. Verder wenste hij 
in zeeverzekeringsovereenkomsten de verplichte 
vermelding van de naam van schip en kapitein en 
van de aard en omvang van de verzekerde lading. 

Dergelijke beperkingen stuitten op verzet. 
Ferrufini’s ideeën werden gesteund door een 
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10 Zie voor een overzicht van de besprekingen in 1558 en 1559: P. Génard, ‘Jean-
Baptiste Ferrufini et les assurances maritimes à Anvers au XVIe siècle’, Bulletin de 
la Société de géographie d’Anvers 7 (1882) 193-262; D. Moscarda, ‘L’italiano Giovan 
Battista Ferrufini, sovrintendente alle assicurazioni in Anversa’, in: E. Capuzzo en E. 
Maserati ed., Per Carlo Ghisalberti. Miscellanea di studi (Napels 2003) 75-119. Zie ook 
van Niekerk, The development, I, 202-204.

minderheid van de kooplieden van Antwerpen. 
De meeste handelaars meenden dat Ferrufini’s 
plan te ver ging. Maar ook zij benadrukten dat 
duidelijke officiële normen nodig waren. Mede 
naar aanleiding van hun opmerkingen werden 
koninklijke commissarissen benoemd om de 
voorstellen nader te analyseren en de tegenge-
stelde standpunten te verzoenen.10 Midden 1558 
werden de Antwerpse schepenen in de onder-
handelingen betrokken. Ferrufini had zijn ver-
zoek aan de vorstelijke instellingen gericht, maar 
die wendden zich tot de Antwerpse bestuurders 
omdat de zaak ook de stedelijke overheid aan-
ging. De Antwerpse schepenen besloten de zaak 
te onderzoeken in samenwerking met de vor-
stelijke commissarissen. De Antwerpse leiders 
nodigden enkele kooplieden uit om samen een 
ontwerptekst te schrijven.

Op die manier waren aan het einde van de 
jaren 1550 vier groepen bij de besprekingen over 
zeeverzekeringsregels betrokken, namelijk de 
aanhangers van Ferrufini, andere handelaars, 
de Antwerpse schepenen en vertegenwoordigers 
van de vorst. Hun posities waren op vele punten 
verschillend. De Antwerpse bestuurders hadden 
niet dezelfde belangen als de vorst. Ze waren 
voorstander van een sterke verzekeringssector. 
Ten aanzien van bepaalde thema’s waren de 
Antwerpse schepenen conservatiever dan som-
mige handelaars die het belang van innovatie 
benadrukten.

Midden 1559 stelde het Antwerpse stadsbe-
stuur daarom een ontwerpordonnantie voor die 
Ferrufini’s inzichten met de commerciële prak-
tijk en met de visies van de schepenen trachtte 
te verzoenen. Een voorbeeld kan illustreren hoe 
de Antwerpse bestuurders meer ruimte lieten 
voor contractuele vernieuwing en toch grenzen 
stelden die fraude moesten voorkomen. Ferrufini 
had gepleit voor de afschaffing van zeeverzeke-
ringen na schade. Dergelijke verzekeringen wa-
ren ‘op goede en kwade tijding’. Als na de onder-
tekening van de polis bleek dat het verzekerde 
schip al schade had geleden vóór het sluiten van 
de verzekeringsovereenkomst, maar het bericht 

ervan pas nadien de verzekerde bereikte, dan 
bleef de polis geldig en was de verzekeraar tot 
uitbetaling gehouden. Een dergelijke verzekering 
bood een uitzondering op de regel dat een ver-
zekering niet gold voor schade die vóór het con-
tract was ingetreden. Een verzekering ‘op goede 
en kwade tijding’ was speculatief. In de jaren 
1550 vormde het kanselement in een dergelijke 
zeeverzekering de inhoud van later te ontvangen 
nieuws over het lot van het verzekerde schip. De 
zeeverzekeraar speculeerde er bij ondertekening 
van de polis op dat het schip en/of lading nog 
intact was (de ‘goede tijding’), en dat hij voor 
de verzekeringspremie geen tegenprestatie zou 
moeten verrichten. De verzekerde daarentegen 
hield rekening met schade die voor het slui-
ten van de zeeverzekeringsovereenkomst was 
ontstaan en waarvan hij pas later bericht (een 
‘kwade tijding’) zou krijgen. Essentieel voor het 
evenwicht tussen de belangen van verzekeraar(s) 
en verzekerde bij een zeeverzekering ‘op goede 
en kwade tijding’ was dat geen van allen bij het 
sluiten van de overeenkomst gegevens had over 
eventuele schade of aankomst van het verzekerde 
schip. 

Uiteraard leidde de verzekering ‘op goede en 
kwade tijding’ tot misbruiken, aangezien na een 
scheepsongeval vaak polissen met een dergelijke 
inhoud werden gesloten, om alsnog een vergoe-
ding voor de geleden schade te kunnen verkrij-
gen. Dat kon als de verzekerde slecht nieuws ont-
ving dat de verzekeraars niet had bereikt. Heel 
wat schepen werden ook verzekerd zonder dat ze 
de haven van Antwerpen aandeden. De verzeke-
ringnemers beschikten in die gevallen nagenoeg 
steeds over meer informatie dan de verzekeraars. 
Anders dan Ferrufini wensten de Antwerpse 
schepenen dit type verzekering echter wel te 
behouden. Ze deden dat door het door Ferrufini 
voorgestelde verbod slechts te vereisen als de 
verzekerde te kwader trouw was. Een verzeke-
ring ‘op goede en kwade tijding’ bleef volgens de 
ontwerpordonnantie geldig, tenzij achteraf bleek 
dat de verzekerde ze had gesloten toen hij van 
het schadegeval wist. Op die manier vonden de 
Antwerpse bestuurders een middenweg tussen 
de strikte benadering van Ferrufini en de vraag 
van een deel van de koopliedengemeenschap.

De vorstelijke overheid, die de gematigde in-
vulling van het Antwerpse stadsbestuur weinig 
genegen was, trachtte het project van Ferrufini 
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11 De Groote, De zeeassurantie, 58. Anders dan Ferrufini had voorgesteld, was regi-
stratie van de verzekeringspolis volgens het plakkaat van 1563 niet verplicht. 

12 Stadsarchief Antwerpen (FelixArchief) (hierna SAA), Privilegiekamer (hierna PK), 
2766, f° 39 (31 maart 1569 (n.s.)). 

13 De Groote, De zeeassurantie, 58.
14 SAA, PK, 2766, f° 74 (23 maart 1570 (n.s.)). 
15 Coutumes du pays et duché de Brabant. Quartier d’Anvers. Coutumes de la ville 

d’Anvers, G. De Longé ed., (Brussels 1870) I, 598-604.
16 De Groote, De zeeassurantie, 62.
17 J. Gilissen, ‘La rédaction des coutumes en Belgique aux XVIe et XVIIe siècles’, in: 

J. Gilissen ed., La rédaction des coutumes dans le passé et le présent (Brussel 1962) 
98-102.

toch nagenoeg integraal uit te voeren. De vele 
debatten die uit die pogingen voortvloeiden, 
gaven aanleiding tot vertraging; uiteindelijk kon 
pas in 1563 een koninklijk plakkaat over zeever-
zekeringen worden afgekondigd. Deze wet ver-
plichtte tot het gebruik van een standaardpolis, 
en sloot interpretatie van die polis op grond van 
gebruiken uit. Alleen de inhoud van de typepolis 
kon gelden en de contractpartijen mochten geen 
nieuwe clausules toevoegen.11 

Uit deze maatregelen blijkt dat de centrale 
overheid in Brussel samen met Ferrufini haar 
slag had thuisgehaald. De kooplieden moesten 
voortaan kiezen uit een beperkte set formules 
en clausules. Aan die lijst, die door de vorstelijke 
wetgever was vastgelegd, konden ze zelf niets 
toevoegen, en hen werd evenmin toegestaan 
om voorgeschreven waarborgen te wijzigen. 
Innovatie in de zeeverzekeringssector werd op 
die manier uitgesloten. Deze strenge centrale 
politiek bereikte haar hoogtepunt met een nieuw 
plakkaat van maart 1569, dat alle zeeverzekerin-
gen verbood.12 Deze maatregel was een gevolg 
van incidenten op zee, waarbij Nederlandse 
schepen voor de Engelse kust waren geënterd. 
Gouverneur-generaal Alva meende dat hande-
laars hun schepen te weinig bewapenden als ze 
een zeeverzekering aangingen, waardoor ze meer 
risico liepen.13 

Het plakkaat van 1569 werd snel genegeerd. 
In maart 1570 nodigde de vorstelijke adminis-
tratie plaatselijke besturen uit om hun recht 
op schrift te stellen.14 De Antwerpse schepenen 
grepen deze gelegenheid aan om een uitge-
breide compilatie van stadsrecht (costuymen) 
te vervaardigen. In deze verzameling werd een 
hoofdstuk over zeeverzekeringen ingevoegd.15 
De Antwerpse schepenen lieten bepaalde ver-
zekeringswaarborgen in de tekst opnemen die 
door het plakkaat van 1563 waren verboden, 
zoals de vermelde verzekering van een schip 
dat bij ondertekening van de verzekeringspolis 
al gezonken was.16 De inhoud van die stedelijke 
normen sloot aan bij eerder verkondigde gema-
tigde beleidsvisies, die de contractuele vrijheid 
ten aanzien van zeeverzekeringen erkenden. 
Het stadsbestuur van Antwerpen bevestigde op 
die manier zijn eerdere standpunt, en gebruikte 
de eigen rechtsregels om het vorstelijke recht te 
corrigeren.

Daarbij gingen de Antwerpse schepenen op 

vele punten in tegen de politiek van het centrale 
bestuur. Toen de Antwerpse costuymen in juni 
1570 werden ingediend, was het koninklijke 
verbod op zeeverzekeringen van 1569 bijvoor-
beeld nog van kracht. De vorstelijke plakkaten 
van 1550, 1551, 1563 en 1569 hadden bovendien 
duidelijk gemaakt dat regulering van zeeverze-
keringen als een vorstelijke bevoegdheid werd 
beschouwd, en dat een louter lokale wetgeving 
over dat thema niet zou worden geduld. Met de 
tekst van de costuymen van 1570 probeerden de 
Antwerpse schepenen niettemin de regering in 
Brussel te beïnvloeden. Ze poogden om voorstel-
len voor een eigen recht op het punt van zeever-
zekeringen door de vorstelijke administratie te 
laten goedkeuren.

De costuymen werden namelijk met het oog 
op homologatie voorgelegd aan de vorstelijke 
justitieraad van het hertogdom Brabant, de 
Raad van Brabant. Een dergelijke homologatie, 
waartoe in beginsel mede door de Geheime Raad 
zou worden beslist, vormde een bekrachtiging 
van lokale rechtsregels die in costuymen waren 
opgenomen. Een goedkeuring werd bezegeld 
met de afkondiging van een koninklijk plakkaat 
waarin de erkende lokale tekst als vorstelijke wet 
werd uitgevaardigd.17 De Antwerpse schepenen 
kozen dus voor de vlucht vooruit. Ze poogden 
hun eigen interpretatie van regels over zeeverze-
keringen als vorstelijk recht te laten goedkeuren. 
Allicht beseften de bestuurders in Antwerpen in 
juni 1570 dat het plakkaat van 1569 snel gevolgd 
zou worden door meer gematigde wetgeving. De 
Antwerpse costuymen van 1570 konden daarom 
in hun ogen als een voorstel voor dergelijke 
regels gelden.

De homologatie van de costuymen van 1570 
bleef echter uit, en in de plaats daarvan werden 
nieuwe vorstelijke wetten over zeeverzekerin-
gen opgelegd. Toch was de strategie van de 
Antwerpse bewindhebbers niet vruchteloos. 
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18 Voor de koninklijke ordonnantie van 20 januari 1571 (n.s.) zie Collection de lois 
maritimes antérieures au XVIIIe siècle, J.-M. Pardessus ed. (Parijs 1838) IV, 103-119. 
De vorstelijke ordonnantie van 27 oktober 1570 werd herdrukt in Ch. F. Reatz, 
‘Ordonnances du duc d’Albe sur les assurances maritimes de 1569, 1570 et 1571, 
avec un précis de l’histoire du droit d’assurance maritime dans les Pays-Bas’, 
Handelingen van de Koninklijke Commissie voor Geschiedenis, 4de reeks 5 (1878) 
89-105. Anders dan het plakkaat van 1563 schreef de wet van 1571 wel registratie 
van de polis voor. 

19 Coutumes du pays et duché de Brabant: Quartier d’Anvers: Coutumes de la ville 
d’Anvers, G. De Longé ed. (Brussel 1871) II (hierna Costuymen Antwerpen 1582) 400-
408 (tit. 54).

20 Vergelijk Costuymen Antwerpen 1582, 400-408 (tit. 54) en het plakkaat van 1571 
(zie noot 18) met de voorstellen van Ferrufini (zie noot 10).

21 De Groote, De zeeassurantie 114; H.L.V. De Groote, ‘Onuitgegeven zestiende-
eeuwse Antwerpse polissen’, Bijdragen tot de geschiedenis, bijzonderlijk van het 
aloude hertogdom Brabant 57 (1974) 153-164. De Groote verwijst naar verzeke-
ringspolissen van 1591, 1592 en 1594. 

22 A.K.L. Thijs, ‘The river Scheldt closed for two centuries’, in: F. Suykens e.a. ed., 
Antwerp. A port for all seasons (Antwerp 1986) 165-273 en 203-210.

23 E. Stols, ‘Handel-, geld- en bankwezen in de Zuidelijke Nederlanden 1580-1650’, 
in: Nieuwe Algemene Geschiedenis der Nederlanden VII (Haarlem 1980) 133-134.

Plakkaten van oktober 1570 en januari 1571 
(n.s.) bevatten namelijk meer ideeën van het 
Antwerpse stadsbestuur dan oudere centrale 
wetten. Bij het plakkaat van 1571 werd een 
polisformulier bijgevoegd, maar anders dan in 
de wet van 1563 werd dit niet beschouwd als een 
opgelegd contract. De aangehechte polis vormde 
bij opstellen van het verzekeringscontract een 
richtsnoer voor de partijen, maar ze mochten 
deze vrij aanvullen. Anders dan het plakkaat 
van 1563 belette de wet van 1571 dus geenszins 
innovatie in de zeeverzekeringssector.18

In 1582 maakten de Antwerpse schepenen 
een nieuwe compilatie van stedelijk recht die 
nagenoeg dezelfde voorschriften bevatte als 
de costuymen van 1570 en die ook grotendeels 
overeenstemde met het plakkaat van 1571.19 Dat 
kon omdat de strategie van de Antwerpse sche-
penen om de vorstelijke politiek te beïnvloeden 
grotendeels was geslaagd. De bepalingen van het 
plakkaat van 1571 sloten meer aan bij de opvat-
tingen van het Antwerpse bestuur die in de cos-
tuymen van 1570 waren opgenomen. Ferrufini’s 
strenge voorstel was op die manier aan de 
handelsgebruiken aangepast. Ferrufini’s ideeën 
over oververzekering en verplichte vermeldingen 
werden daarentegen wel bevestigd, zowel in de 
Antwerpse juridische teksten als in de vorstelijke 
plakkaten.20 De Antwerpse schepenen en de 
vorst kwamen zo ook tegemoet aan verzoeken 
om richtinggevende wetgeving, ter voorkoming 
van misbruiken.

Het compromis tussen handelspraktijk en 
bekommernissen van fraudebestrijding dat 

de Antwerpse schepenen tot stand wisten te 
brengen, garandeerde verzekeraars een afdoende 
uitwisseling van informatie. De vermelde wetge-
ving en costuymen brachten de vaak tegenstrijdi-
ge belangen tussen verzekerden en verzekeraars 
in evenwicht. De nieuwe regels werden dan ook 
goed onthaald. Tussen 1571 en 1608 waren de 
meeste verzekeringspolissen in overeenstem-
ming met de centrale en lokale normatieve 
bepalingen. De Antwerpse zeeverzekeringscon-
tracten van die tijd verwezen naar de inhoud van 
het plakkaat van 1571 en naar de costuymen van 
Antwerpen als toepasselijk recht.21 Bovendien 
werd het Antwerpse stadsbestuur de enige 
gesprekspartner van de handelaarsgemeenschap 
inzake zeeverzekeringen. Na 1571 kwamen geen 
nieuwe initiatieven tot redactie van vorstelijke 
wetgeving over zeeverzekeringen voor. De koop-
lieden in de stad richtten zich vanaf die tijd ook 
uitsluitend tot de Antwerpse schepenen. 

Een vertrouwensbreuk: de strenge Antwerpse 
costuymen van 1608 

De Antwerpse costuymen van 1608 bevatten 
heel andere regels dan de costuymen van 1570 en 
1582. Ze somden bepalingen op die meer formele 
vereisten voor zeeverzekeringen oplegden, en die 
bepaalde in de praktijk gebruikelijke waarbor-
gen verboden of aan ingrijpende beperkingen 
onderwierpen.

Precaire economische omstandigheden had-
den de Antwerpse bestuurders aangezet tot een 
wijziging van hun eerdere beleidsstrategie. Door 
de oorlog met de Verenigde Provinciën was de 
commerciële aantrekkingskracht van de stad 
verminderd. Na 1585 viel het havenverkeer sterk 
terug als gevolg van opgelegde tollen voor in- en 
uitgaande handel.22 In de laatste jaren van de 
zestiende eeuw had het transport over de Schelde 
zich nog enigszins hersteld, ondanks de hoge 
belastingdruk. De crisis van 1585 veroorzaakte 
echter stilaan een duurzame wijziging van de 
plaats die Antwerpen innam binnen het wereld-
wijde handelsnetwerk. Vele Antwerpse firma’s 
verlegden hun activiteiten naar andere Europese 
havens. In het eerste decennium van de ze-
ventiende eeuw voerden Antwerpse bedrijven 
doorgaans grondstoffen in over land, en namen 
ze voor transport over zee hun toevlucht tot 
andere havens.23
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De bepalingen die in de Antwerpse costuy-
men van 1608 over handel gingen, trachtten deze 
tegenvallende economische omstandigheden te 
veranderen. De artikels in die compilatie die zee-
verzekeringen betroffen, gingen uit van een be-
leidsvisie en waren niet gebaseerd op de praktij-
ken van handelaars in de stad. Het uitgangspunt 
van de redacteurs was dat contractuele vrijheid 
te veel ruimte voor fraude en onzekerheid liet. 
Precies die problemen moesten, in een moeilijke 
economische toestand, worden vermeden.

In vele opzichten gingen de costuymen van 
1608 veel verder dan de oudere wetgeving. Al-
vorens een proces over een zeeverzekeringspolis 
te starten, dienden verzekerden bijvoorbeeld 

een verklaring van hun goede trouw voor te 
leggen. In een dergelijke verklaring moesten ze 
uitdrukkelijk vermelden dat de bepalingen in 
het contract correct waren, en dat geen andere 
polis voor hetzelfde schip of voor dezelfde lading 
was getekend. Makelaars moesten in de verze-
keringspolis bevestigen dat ze de betrokken par-
tijen, namelijk de verzekeraar(s) en de verzeke-
ringnemer, de polis hadden zien ondertekenen. 
Blijkbaar werden handtekeningen op polissen 
vermoed vals te zijn. Ook strafrechtelijke sanc-
ties wijzen op een vermoeden van fraude. Bedrog 
in zeeverzekeringen werd als diefstal vervolgd, 
en notarissen en makelaars die contracten met 
verboden clausules hadden opgesteld, werden 

Hoofdstuk in de Antwerpse costuymen van 1582 aangaande zeeverzekeringen en weddenschappen.

Bron: Erfgoedbibliotheek Hendrik Conscience Antwerpen, Preciosa, E 58914 [C2-516e]
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24 Coutumes du pays et duché de Brabant: Quartier d’Anvers: Coutumes de la ville 
d’Anvers, G. De Longé ed. (Brussel 1874) IV (hierna Costuymen Antwerpen 1608) 208 
(boek 4, tit. 11, art. 24), 222 (boek 4, tit. 11, art. 51), 224 (boek 4, tit. 11, art. 58 en 59), 
240 (boek 4, tit. 11, art. 97) en 310 (boek 4, tit. 11, art. 266).

25 SAA, Vierschaar (hierna V) 28bis.
26 Bijvoorbeeld Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (hierna IISG), 

Nederlands Economisch-Historisch Archief (hierna NEHA), Bijzondere Collecties 
471, 2.4.37.2 (verzekeringspolis 28 mei 1636) en 2.4.31.2 (verzekeringspolis 29 
maart 1638). De tweede polis bepaalt verzekering van koopwaar ‘a qui icelles 
pourroyent apertenir’. Die clausule werd in de Antwerpse costuymen van 1608 
uitdrukkelijk verboden. Zie De Groote, De zeeassurantie, 99.

27 Algemene beschrijvingen van een hoge vlucht van de vroeg-zeventiende-
eeuwse Antwerpse zeeverzekeringssector zijn niet correct. Zie, voor een juiste 
inschatting van de situatie, E. Stols, De Spaanse Brabanders of de handelsbetrek-
kingen der Zuidelijke Nederlanden met de Iberische wereld, 1596-1648 (Brussel 1971) I, 
316-319. 

28 SAA, Insolvente Boedelskamer (hierna IB), 10.
29 SAA, Processen (hierna P) en SAA, Processen Supplement (hierna PS). Het eerste 

fonds werd onlangs hernummerd. Een concordantielijst is beschikbaar in het 
Stadsarchief Antwerpen (FelixArchief). De twee dossiers van voor 1650 dateren 
van de jaren 1589: SAA, P, S2955 (1585-1586) en S245 (1588-1589).

30 J. Reglá, ‘Spain and her Empire’, in: F.L. Carsten ed., The New Cambridge Modern 
History V. The Ascendancy of France 1648–88 (Cambridge 1961) 369-383, aldaar 376-
377. 

beboet. Vele verzekeringswaarborgen werden 
verboden. Voorbeelden daarvan waren clausules 
die een lading van voedingswaren en kostbare 
goederen verzekerden (zie hierna), of de waar-
borg die verzekering van goederen van vijanden 
toeliet.24 Volgens de Memorieboeken, die een 
commentaar bij de compilatie van 1608 waren, 
dienden deze maatregelen om de misbruiken in 
de zeeverzekeringsbranche uit te roeien.25

Net zoals dat na uitvaardiging van het plak-
kaat van 1569 het geval was geweest, was het 
gevolg van deze strikte wetgeving dat ze werd 
genegeerd. De nieuwe versie van de Antwerpse 
costuymen vond in Antwerpen in het algemeen 
weinig ingang, en de handelsrechtelijke bepa-
lingen in die compilatie, die ook voor andere 
contracten streng waren, evenmin. Na 1608 
werden slechts weinige van de nieuwe regels in 
de handelspraktijk toegepast. Antwerpse zee-
verzekeringspolissen van de jaren 1620 en 1630 
bevatten vele clausules die niet met de costuymen 
van 1608 overeenstemden.26

In de eerste decennia van de zeventiende 
eeuw waren de discrepanties tussen verzeke-
ringspolissen en wetgeving echter nog niet 
problematisch. Dit had te maken met de aan-
zienlijke daling die na 1585 als gevolg van de 
zich wijzigende economische omstandigheden 
optrad in het aantal verzekeringspolissen dat in 
Antwerpen werd getekend.27 De meeste ver-
zekeringen die in de eerste helft van de zeven-
tiende eeuw door Antwerpse kooplieden werden 

aangegaan, werden in het buitenland gesloten. 
De boekhouding van de Antwerpse firma De 
Groote-Meerts van de vroege jaren 1640 ver-
meldt bijvoorbeeld tal van betalingen van verze-
keringspremies door agenten en vennoten elders. 
Van de dertien premiebetalingen die in 1645 
werden verricht, had er slechts één betrekking op 
een zeeverzekeringspolis die in Antwerpen was 
afgesloten. De andere zeeverzekeringscontrac-
ten werden in Spanje aangegaan, waarschijnlijk 
in Sevilla.28 Dat tussen circa 1600 en circa 1650 
slechts een beperkt aantal zeeverzekeringscon-
tracten in Antwerpen tot stand kwam, blijkt ook 
uit de processen die voor de Antwerpse sche-
penen werden gevoerd. Een aselecte steekproef 
ten belope van 639 procesdossiers, uit een geheel 
van 16247  uit de periode van 1585 tot 1713 (ca. 
4%), leverde slechts twee voorbeelden op van 
zeeverzekeringsprocessen vóór 1650, terwijl 
zes dossiers dateren van de tweede helft van 
de zeventiende en de vroege achttiende eeuw.29 
Deze verhouding is gevoelig anders voor andere 
commerciële contracten. Van 38 dossiers uit de 
vermelde steekproef die betrekking hebben op 
wisselbrieven bijvoorbeeld, dateren achttien van 
vóór 1650. 

De verstening van clausules in zee-
verzekeringscontracten

De structurele tekortkomingen van de 
Antwerpse costuymen van 1608 leidden pas 
vanaf het midden van de zeventiende eeuw tot 
problemen. In die tijd beleefde de branche van 
de zeeverzekeringen in Antwerpen een beperkte 
heropleving. Het was pas op dat ogenblik dat 
de tegenstellingen tussen de geldende wetge-
ving en de zeeverzekeringscontracten ten volle 
speelden. Omdat de costuymen van 1608 door de 
Antwerpse schepenen in die tijd nog steeds als 
leidraad voor hun rechtspraak werden genomen, 
moesten de handelaars er rekening mee houden.

Na het Verdrag van Münster (1648) zorgde 
een relatieve rust op zee voor een beperkte uit-
breiding van de maritieme handel in Noordwest-
Europa. Het aantal vrachten tussen Spanje en de 
Verenigde Provinciën nam toe.30 De heropbloei 
van transport over water leidde tot een groeiende 
populariteit van zeeverzekeringen, die steeds 
meer ingeburgerd geraakten. Ook in Antwerpen, 
waar de Schelde formeel met tolbarrières bleef 
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31 Deze werden teruggevonden in het archief van de Insolvente Boedelkamer 
(Stadsarchief Antwerpen (FelixArchief)) en in processtukken. Zie SAA, IB, 2446 en 
2447; SAA, P, K8793 (polis, 11 december 1666), L9005 (polis, 16 mei 1655) en S69 
(polis, 17 februari 1653); SAA, PS, 3558 (polis, 30 december 1654). Tot nu toe wer-
den nagenoeg uitsluitend zestiende-eeuwse Antwerpse zeeverzekeringspolis-
sen bestudeerd. De Groote analyseerde bijvoorbeeld vijftien zestiende-eeuwse 
polissen die tussen 1530 en 1591 werden opgesteld. Zie De Groote, De zeeas-
surantie, 19-27. Enkele zeventiende-eeuwse Antwerpse zeeverzekeringspolissen 
werden gepubliceerd in R. Baetens, De nazomer van Antwerpens welvaart. De 
diaspora en het handelshuis De Groote tijdens de eerste helft der 17de eeuw (Brussel 
1976) I, 381 (polis, 6 juli 1674); Couvreur, ‘Recht en zeeverzekeringspractijk’, 
209-211 (polis, 28 augustus 1676); van Niekerk, The Development, II, 1427 (polis, 9 
december 1681).   

afgesloten, hadden deze ontwikkelingen gevol-
gen. Er werden in de stad opnieuw meer zeever-
zekeringscontracten gesloten, ook al ging het 
dan nagenoeg steeds om reizen naar en vanuit 
andere havens dan de Antwerpse. 

De Antwerpse kooplieden werden pas ten 
gevolge van deze heropleving ten volle gecon-
fronteerd met de bepalingen in de costuymen 
van 1608. In antwoord op die regels opteerden ze 
voor contractuele remedies die erin bestonden 
het geldende recht zo veel mogelijk te omzei-
len. De Antwerpse schepenen waren echter 
snel bereid om de toepasselijke normen in hun 
rechtspraak te verzachten. De stedelijke over-
heid plooide voor de handelspraktijk, die sinds 
het midden van de zeventiende eeuw met min of 
meer gestandaardiseerde contracten werkte.

Vooral na 1650 evolueerde de inhoud van de 
Antwerpse zeeverzekeringscontracten sterk. Aan 
gedrukte zeeverzekeringspolissen werden steeds 
meer geüniformiseerde clausules in handschrift 
toegevoegd. Zeeverzekeringspolissen vormen 
om die reden een uitgelezen bron om nieuwe 
opvattingen over risicoverdeling en contractuele 
verplichtingen te bestuderen. Voor de Antwerpse 
praktijk kon gebruik worden gemaakt van een 
verzameling van 451 zeeverzekeringspolissen die 
tot stand kwamen tussen 1650 en 1720.31

Uit deze verzameling polissen blijkt dat 
vanaf circa 1650 steeds meer standaardclausules 
in zeeverzekeringscontracten werden ingelast. 
Met een standaardclausule of standaardbeding 
wordt gedoeld op een contractuele bepaling, 
bijvoorbeeld over een risico of een kenmerk 
van het voorwerp van de verzekering, waar-
over niet was onderhandeld. Makelaars lasten 
dergelijke vermeldingen in in elke polis die ze 
maakten, zonder dat de partijen bij het verzeke-
ringscontract daarover werden geconsulteerd. 
Een standaardclausule was steeds stereotiep: 
altijd werd dezelfde formulering gebruikt. 
Standaardbedingen kunnen daarom opgespoord 
worden door de inhoud van zeeverzekeringspo-
lissen te vergelijken.

Ook de verhouding tot de premie blijkt uit 
een dergelijk onderzoek. Een standaardclausule 
die een verzekeringswaarborg bevat, heeft geen 
invloed op de hoogte van de premie. Dat onder-
scheidt een standaardbeding van een clausule 
die op vraag van (één van) de partijen in de polis 
werd ingevoegd maar wel een vorm had die niet 

werd gewijzigd en in meerdere polissen voor-
kwam. Als een dergelijke stereotiepe clausule 
geen standaardbeding was, bestond er een band 
met de verzekeringspremie. Door een vergelij-
king van polissen kan een evolutie van dergelijke 
clausules doorheen de tijd worden vastgesteld, 
van onderhandelde bedingen naar stereotiepe 
bepalingen en standaardclausules. Dat proces 
kan als een ‘verstening’ van nieuwe gebruiken 
worden aangeduid. Vanaf het ogenblik dat ge-
standaardiseerde clausules in alle polissen voor-
kwamen, werden ze stilaan handelsgebruiken.

Een voorbeeld van een handgeschreven 
toevoeging aan verzekeringspolissen die evolu-
eerde naar een standaardbeding was de clausule 
‘bederfbaar of onbederfbaar’. Het was in de 
zeventiende eeuw gebruikelijk dat de verzeke-
ringnemer en de verzekerde discreet waren over 
de concrete samenstelling van de verzekerde 
lading. Zeeverzekeringspolissen vermeldden 
doorgaans slechts dat ‘goederen’ of ‘koopwaar’ 
werden verzekerd, zonder verdere details. Deze 
terughoudendheid was het gevolg van de afwe-
zigheid van een doorgedreven specialisering in 
zeeverzekeringen. Verzekeraars waren, nog in de 
late zeventiende eeuw, kooplieden waarvoor het 
uitschrijven van zeeverzekeringen één van vele 
handelsactiviteiten in hun portfolio was. Voor 
de omschrijving van verzekerde koopwaar had 
dit tot gevolg dat verzekeraars, die er dus andere 
handelsbezigheden op nahielden, concurrenten 
waren van de verzekerden. Te gedetailleerde 
informatie over de waarde en inhoud van de ge-
transporteerde goederen kon misbruikt worden. 

Gewoonlijk werd de verzekering van een ver-
loren lading bewezen aan de hand van het carga-
zoen (een ontvangstbewijs van lading waarin de 
in een schip geladen goederen in detail werden 
opgesomd) of met het cognossement (een bewijs 
van eigendom van getransporteerde goederen). 
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Antwerpse voorgedrukte en aangevulde zeeverzekeringspolis van 28 januari 1698.

Bron: FelixArchief Antwerpen, Insolvente Boedelskamer, nr. 2447
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32 Costuymen Antwerpen 1582, 404 (tit. 54, art. 13); Costuymen Antwerpen 1608, 216-
218 (deel 4, tit. 11, art. 41-43).

33 In deze betekenis werd de clausule uitdrukkelijk verboden door de Antwerpse 
costuymen van 1608. Zie Costuymen Antwerpen 1608, 218 (deel 4, tit. 11, art. 42). 

34 Er zijn in het bestand van 451 polissen geen verzekeringspolissen van na 1700 die 
naar zilverladingen verwijzen. 

35 Zie bijvoorbeeld SAA, IB, 2447, 19 (polis, 7 juni 1695). Deze polis verzekert een reis 
van Amsterdam naar Cádiz voor een premie van vijf procent, wat het gebruike-
lijke tarief was. De polissen in dit bestand tonen aan dat in de late zeventiende 
eeuw alle zeeverzekeringen ‘bederfbaar of onbederfbaar’ tegen premies tussen 
vijf en tien procent werden aangegaan. 

Ook de vorstelijke wetgeving van de tweede helft 
van de zestiende eeuw legde vermelding van de 
aard en samenstelling van verzekerde lading niet 
op. Wel bepaalden het plakkaat van 1571, en ook 
de Antwerpse costuymen van 1582 en 1608, dat 
het in de zeeverzekeringspolis moest worden 
vermeld wanneer een lading bestond uit waar-
devolle goederen (bijvoorbeeld zilver, goud of 
edelstenen), wapens of bederfbare goederen.32

Die regels werden in het midden van de 
zeventiende eeuw in de praktijk niet toegepast. 
Niet alleen bleven de omschrijvingen van de 
vermelde bijzonder verzekerde lading vaag, 
ook werden ze steeds meer gestandaardiseerd. 
Aan het einde van de zeventiende eeuw had de 
formule ‘bederfbaar of onbederfbaar’ alle vage 
aanduidingen vervangen die voordien werden 
gebruikt (zie tabel 1). In het begin van de zeven-
tiende eeuw was de aanduiding ‘bederfbaar of 
onbederfbaar’ nog uitsluitend gebruikt om aan 
te geven dat ook levensmiddelen tot de verze-
kerde cargo behoorden. Die formule maakte 
het mogelijk om in het geval van schade een 

vergoeding van de verzekeraar te vragen, ook als 
het zeker was dat deze schade was veroorzaakt 
door bederf, wat normaal gezien niet verzekerd 
werd.33 De betekenis van die clausule groeide in 
de loop van de zeventiende eeuw. In het begin 
van de achttiende eeuw beschouwden handelaars 
de woorden ‘bederfbaar of onbederfbaar’ zelfs 
als een voldoende garantie voor verzekering 
van geladen zilver, goud en edelstenen.34 In die 
periode was het dus algemeen gebruikelijk dat 
verzekeraars, zelfs voor waardevolle en bederf-
bare cargo, in het ongewisse bleven. Er was geen 
relatie meer tussen de hoogte van de premie en 
de waarde van verzekerde goederen.35
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1651-55   3   1 1   5 1     11

1656-60   2             1   3

1661-65   2         1 3     6

1666-70 1 13 2   2     1     19

1671-75 2 56 54 12 2 3 11 3 1   144

1676-80                     0

1681-85   13               1 14

1686-90   4         9 2     15

1691-95 2 20       5 36 5     68

1696-00 2 20     1 3 54 1     81

1701-05 1 6         45       52

1706-10   9         4       13

1711-15   2         14       16

1716-20   4         1       5

totaal 8 154 56 13 6 11 180 16 2 1 447

Tabel 1: Beschrijvingen van verzekerde lading in Antwerpse zeeverzekeringspolissen (1650-1720) 

Bron: Stadsarchief Antwerpen, IB, 2446-47
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36 Baetens, De nazomer, I, 93-94.
37 Deze regel wordt vermeld in een consilium van Elbrecht De Leeuw, dat werd 

opgesteld naar aanleiding van een vonnis van de Antwerpse schepenen uit 
1539. Zie A. Wijffels, ‘Business Relations Between Merchants in Sixteenth-Century 
Belgian Practice-Orientated Civil Law Literature’, in: V. Piergiovanni ed., From lex 
mercatoria to commercial law (Berlijn 2004) 256-259. Zie verder De Groote, De 
zeeassurantie, 21; van Niekerk, The development, II, 867, noot 298. 

38 Zie noot 18 (art. 11). Zie ook Costuymen Antwerpen 1582, 402 (tit. 54, art. 10).

Dat betekende overigens niet dat verzeke-
raars niet wisten hoe hoog de vergoeding bij 
het optreden van schade zou zijn. Zoals dat ook 
in de tweede helft van de zestiende eeuw al het 
geval was, werden slechts porties van ladingen 
verzekerd. De verzekeringnemer vermeldde in 
de polis de verzekerde waarde, die dus maar een 
gedeelte van de waarde van de lading was, en de 
premie vormde een percentage van die portie. 
Verzekeraars kwamen dus, wat de omvang van 
de verzekeringsvergoeding betreft, niet voor 
verrassingen te staan als achteraf bleek dat 
waardevolle goederen waren verzekerd. Wel 
liepen waarde- en wapentransporten meer risico, 
bijvoorbeeld op kaping, wat verklaart waarom de 
eerder vermelde wetgeving opgave van wapens, 
goud, zilver en edelstenen in de zeeverzekerings-
polis verplicht stelde en de verzekeringspremie 
voor die gevallen aanvankelijk hoger was.

Een ander voorbeeld van een beding dat 
gaandeweg een standaardbeding werd, vormt de 
clausule ‘op goede en kwade tijding’. Die bepa-
ling diende zoals vermeld om schepen (en/of hun 
lading) te verzekeren waarvan het niet duidelijk 
was wanneer ze precies zouden vertrekken of 
aankomen, en of er al dan niet schade was gele-
den. Vele verzekeringspolissen werden gesloten 
door agenten, op instructies van de verzekerde. 
Het kon zijn dat een dergelijke opdracht op het 
ogenblik dat het contract werd gesloten niet 
langer accuraat was. In de zeventiende eeuw 
betroffen de meeste Antwerpse zeeverzekerings-
contracten schepen die Antwerpen niet aande-
den. Berichten uit bijvoorbeeld Spaanse havens 
waren al gauw dertig tot vijftig dagen onderweg 
vooraleer ze Antwerpen bereikten.36 Bijgevolg 
werd het soms pas na de ondertekening van de 
zeeverzekeringspolis duidelijk dat de verzekerde 
lading al vóór het totstandkomen van het con-
tract verloren was.

De algemene regel voor dat geval was dat 
een zeeverzekeringspolis, zonder de clausule ‘op 
goede en kwade tijding’, niet werd uitgevoerd. 
Als die clausule wel was toegevoegd aan het con-

tract, was in de jaren 1550 en 1560 de lading ver-
zekerd op voorwaarde dat de verzekeringnemer 
en de verzekerde bij het sluiten van de polis niet 
op de hoogte waren geweest van het verlies van 
het schip en/of de lading. Omdat het erg moeilijk 
te bepalen was of dat daadwerkelijk het geval 
was geweest, berekende men hoe snel nieuws 
reisde. Een snelheid van een mijl per uur werd 
vooropgesteld. Als bijvoorbeeld een schip op 240 
mijl van Antwerpen was gezonken, dan was een 
zeeverzekeringscontract voor dat schip geldig als 
het in Antwerpen binnen 240 uur of tien dagen 
na het ongeval werd gesloten. Deze regel was in 
Antwerpen al in de jaren 1530 gekend.37 Later 
werd hij ook in het vorstelijke plakkaat van 1571 
en in de Antwerpse costuymen opgenomen. Die 
laatste teksten gingen uit van een snellere infor-
matieverspreiding, en stelden een berekening 
van anderhalve mijl per uur voorop.38

In de jaren 1580 werd de clausule ‘op goede 
en kwade tijding’ echter ook courant gebruikt als 
daarvan afwijkende bepaling. Als die waarborg 
in een zeeverzekeringspolis was opgenomen, 
en de berekening van de verspreiding van de 
‘kwade tijding’ wees erop dat het contract te laat 
was ondertekend, dan diende de polis volgens 
een nieuwe interpretatie onder handelaars toch 
te worden uitgevoerd. De verzekeraar nam het 
risico van kwade trouw van verzekeringnemer 
en/of verzekerde op zich als hij toeliet dat de 
clausule ‘op goede en kwade tijding’ in de polis 
werd ingelast. Verzekeraars konden in theorie 
wel proberen te bewijzen dat de verzekerde daad-
werkelijk op de hoogte was geweest van eerdere 
schade, maar een dergelijk bewijs was erg moei-
lijk te leveren. Het al erg speculatieve karakter 
van de verzekering ‘op goede en kwade tijding’ 
van de jaren 1550 en 1560 werd dus nog versterkt 
vanaf de jaren 1580.

In het licht van dit verhoogde risico gaf de 
bepaling ‘op goede en kwade tijding’ aanvan-
kelijk aanleiding tot forse premies. De verzeke-
raars compenseerden het grote risico op fraude 
namelijk met een hogere vergoeding voor hun 
diensten. Merkwaardig genoeg werd de clau-
sule ‘op goede en kwade tijding’ na 1650 toch 
een standaardbeding, dat dus niet langer aan 
premieverhogingen werd gekoppeld. Van de 
vermelde 451 zeeverzekeringspolissen bevatten 
er 444 de formule. Een traject tussen noordelijke 
havens (Hamburg, Amsterdam) en Cádiz werd 
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39 SAA, IB, 1878. Vergelijk met een premie van zeven procent die werd afgespro-
ken in een Amsterdamse zeeverzekeringspolis van 1655, voor een reis van 
Duinkerken naar Cádiz. Zie van Niekerk, The development, II, 1423 (Amsterdamse 
polis, 30 juli 1655).

40 Stols, De Spaanse Brabanders, I, 318.
41 Recent onderzoek naar de Amsterdamse en Rotterdamse zeeverzekeringspraktijk 

werd niet gebaseerd op polissen. Zie bijvoorbeeld S. Go, Marine insurance in the 
Netherlands 1600-1870. A comparative institutional approach (Amsterdam 2009). Zie 
voor aanwijzingen over de daling van zeeverzekeringspremies in de Republiek 
vanaf 1700, ten gevolge van professionalisering en een relatieve veiligheid op 
zee, K. Davids, ‘Zekerheidsregelingen in de scheepvaart en het landtransport, 
1500-1800’, in: J. Van Gerwen en M.H.A. Van Leeuwen ed., Studies over zekerheids-
arrangementen. Risico’s, risicobestrijding en verzekeringen in Nederland vanaf de 
middeleeuwen (Amsterdam 1998) 193-195. 

42 L.J. Daston, ‘The domestication of risk. Mathematical probability and insurance, 
1650-1830’, in: L.J. Daston e.a. ed., The probabilistic revolution I. Ideas in history 
(Cambridge MA 1987) 237-260; Van Niekerk, The development, I, 588.

43 In de jaren 1630 bevatten Antwerpse polissen de clausule gewoonlijk niet. 
Zie bijvoorbeeld IISG, NEHA, Bijzondere Collecties, 471, 2.4.37.2 (polis, 28 mei 
1636). In de jaren 1640 werden renuntiatieclausules opgenomen in sommige 
polissen, maar ze hadden nog geen stereotiepe vorm. Zie bijvoorbeeld IISG, 
NEHA, Bijzondere Collecties 471, 2.4.40.2 (polis, 25 juni 1640). Pas rond 1650 werd 
dezelfde vermelde formule gebruikt in nagenoeg alle Antwerpse zeeverzeke-
ringspolissen. 

in Antwerpen in de jaren 1650 en later steeds 
met premies onder tien procent ‘op goede en 
kwade tijding’ verzekerd. In andere steden was 
dit het gebruikelijke tarief voor zeeverzekeringen 
zonder de vermelde waarborg.39 Voor zeeverze-
keringen voor vergelijkbare reizen ‘op goede en 
kwade tijding’ waren in Antwerpen in de jaren 
1610 en 1620 nog premies tot twintig procent 
gevraagd.40

Het is vreemd dat Antwerpse zeeverzekeraars 
vanaf de jaren 1650 meer risico’s wensten te 
dekken, zonder dat dat zich vertaalde in hogere 
premies. Allicht speelde het heroplevende zee-
verkeer een rol, en ondervonden de Antwerpse 
kooplieden ook concurrentie van nieuwe zeever-
zekeringscentra, zoals Amsterdam, Rotterdam 
en Hamburg. Een mogelijke verklaring is een 
race to the bottom bij de Antwerpse zeeverzeke-
raars. De Antwerpse zeeverzekering werd in dat 
geval aangegaan aan vergelijkbare premies als in 
andere verzekeringscentra, maar tegen gunstiger 
voorwaarden. Die hypothese kan echter alleen 
worden getoetst na uitgebreid vergelijkend on-
derzoek van polissen uit die andere steden. Als 
ze wordt bevestigd, zal wellicht ook blijken dat 
andere Europese centra de Antwerpse polisin-
houd na verloop van tijd gingen overnemen.41

In elk geval toont de toenemende standaar-
disering van de Antwerpse zeeverzekerings-
praktijk aan dat er in de tweede helft van de 
zeventiende eeuw fundamentele veranderingen 
optraden. Rond 1700 was de Antwerpse zee-
verzekering meer gericht op speculatie dan op 
risicobeoordeling. Dat is precies het omgekeerde 
van wat men voor die periode zou verwachten. 
Doorgaans benadrukt men dat in de late zeven-
tiende eeuw de eerste aanzetten tot kansbereke-
ning en het bijhouden van sterftecijfers voor de 
berekening van renten plaatsvonden, en dat die 
ontwikkelingen ook de zeeverzekering profes-
sioneler maakten.42

Naar een nieuw evenwicht tussen stad en 
handelsgemeente

De verhouding tussen de Antwerpse kooplieden 
en het stadsbestuur was helemaal verstoord door 
deze ontwikkelingen. De nieuwe zeeverzeke-
ringspraktijk ging na 1650 radicaal in tegen de 
strenge costuymen van 1608, maar overtrad ook 
de eerdere compromiswetgeving in het vorstelijk 

plakkaat van 1571 en in de Antwerpse costuymen 
van 1582.

Dat uitte zich ook in de omschrijving van 
het toepasselijke recht in Antwerpse zeever-
zekeringspolissen. De Antwerpse handelaars 
plaatsten hun zeeverzekeringscontracten buiten 
de wet. Ze wisten dat de inhoud van die polissen 
het toepasselijke recht overtrad, en ze poogden 
zich aan de controle van de stedelijke rechtbank 
te onttrekken. Rond 1650 werd in zeeverzeke-
ringspolissen om die reden de standaardclausule 
ingelast die plakkaten en costuymen niet van 
toepassing verklaarde. Na 1650 was de typische 
formule ‘met renuntiatie van alle ordonnan-
tiën, rechten ende exceptien die daer in ons 
faveur souden moghen wesen, dese asseurantie 
eenichsints contrarierende’. Van de vermelde 
451 polissen van de tweede helft van de zeven-
tiende en van de vroege achttiende eeuw zijn er 
slechts twee die deze bepaling niet bevatten. De 
toevoeging betekende dat de zeeverzekeringspo-
lis niet op grond van wetgeving mocht worden 
geïnterpreteerd, en dat de partijen zich strikt aan 
de inhoud van het contract dienden te houden, 
ook voor die delen die in strijd waren met gel-
dende officiële regels. De verzekeraar beloofde bij 
ondertekening van de polis uitdrukkelijk dat hij 
zich, in een eventueel proces over de polis, niet 
op wetgeving zou beroepen.43

Ook een standaardisering van de bemid-
delingsclausule wijst op meer afstand van de 
stedelijke rechtbank. 448 van de vermelde 451 
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Jozef Linnig, De Oude Beurs in de Hofstraat te Antwerpen, 1847. Tekening. 

Deze oudste Beurs van Antwerpen, waar de eerste Antwerpse zeeverzekeringen werden getekend, 

stond model voor de Nieuwe Beurs aan de Meir, die vanaf 1531 in gebruik werd genomen.

Bron: Museum Plantin-Moretus Antwerpen, Prentenkabinet, nr. 3359/18 6/66
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44 De bemiddelingsclausule kwam voor het eerst voor in Antwerpse zeeverzeke-
ringspolissen van de jaren 1630, en ontbrak in oudere contracten. Zie De Groote, 
De zeeassurantie, 103-106; van Niekerk, The development, I, 232, noot 167.

45 Bijvoorbeeld SAA, PS, 2558 (1656).
46 SAA, P, M9627 (1653-57).
47 SAA, PS, 2052, conclusie (14 oktober 1676), art. 14, en PS, 3062, antwoord (8 mei 

1669), art. 32-36.
48 SAA, P, S69 (1653), M9627 (1653-57) en D6012 (1705-57).
49 SAA, V, 70, f° 160 (31 mei 1652). Deze regel werd nog herhaald in turben van 1677 

en 1678. Zie SAA, V, 71, f. 28v. (29 december 1677 en 5 januari 1678).
50 SAA, V, 1360, f° 136 (vonnis, 13 juli 1707).

zeeverzekeringspolissen bevatten de bepaling 
dat disputen over het zeeverzekeringscontract 
moesten ‘geeffent’ worden ‘door twee (goede) 
mannen met eere van de borse van Antwerpen, 
hun des verstaende’. Bij onenigheid moesten de 
partijen dus een beroep doen op twee kooplieden 
die de Beurs van Antwerpen bezochten en die 
expertise hadden in zeeverzekeringen. Het was 
duidelijk dat met de bemiddelingsclausule werd 
uitgesloten dat de partijen zich bij een eerste 
discussie tot de rechtbank zouden wenden. Rond 
1650 werd de bemiddelingsclausule op korte tijd 
een standaardbeding.44 De snelle veralgemening 
van die bepaling en vooral van de renuntia-
tieclausule wijst erop dat de zeeverzekeraars 
zichzelf buiten de wet stelden, en dat hun sector 
ondergronds ging.

De verbreiding van bemiddelings- en 
renuntiatieclausules kon niet verhinderen dat 
bepaalde conflicten over de uitbetaling van 
zeeverzekeringspolissen toch voor de Antwerpse 
schepenbank werden gebracht. De schepenen 
verklaarden processen over polissen met een 
bemiddelingsbeding ontvankelijk, ook al was 
niet eerst een beroep gedaan op twee bemid-
delaars. Dat werd uiteraard veroordeeld door de 
kooplieden in de stad, maar strikt juridisch kon 
daaraan niet worden verholpen.45 Ook hoorden 
de Antwerpse schepenen zaken die voor hen 
werden gebracht nadat een door ‘goede man-
nen’ opgesteld akkoord door één van de betrok-
ken partijen was genegeerd.46 De contractuele 
uitsluiting van het stedelijke recht hield evenmin 
stand voor de Antwerpse rechters. De nieuwe 
contractuele bepalingen van zeeverzekeringspo-
lissen werden al snel, in de jaren 1650 en 1660, 
door de Antwerpse rechtbank beoordeeld. In die 
jaren was er een plotse toename aan procesdos-
siers over zeeverzekeringen, ten gevolge van de 
heropleving van de zeeverzekeringssector in de 
stad.

De houding van de Antwerpse schepenen 
ten aanzien van de innovatieve bepalingen in 
zeeverzekeringspolissen getuigde van realisme 
en pragmatisme. Ze beseften dat ze op grond van 
een letterlijke toepassing van de bepalingen van 
de costuymen van 1608 elke zeeverzekeringspolis 
ongeldig dienden te verklaren, met alle nadelige 
gevolgen van dien voor de handelsgemeen-
schap. Ze poogden daarom de nieuwe clausules 
in oudere regels te integreren, en toch manifeste 

fraude uit te sluiten. Dat blijkt uit rechtspraak 
over de bedingen ‘bederfbaar of onbederfbaar’ 
en ‘op goede en kwade tijding’.

Voor de formule ‘bederfbaar of onbederf-
baar’ kon de advocaat van de verzekerde alleen 
naar het contract verwijzen, omdat geen wets-
bepalingen die clausule steunden.47 De costuy-
men van 1608 hadden de bepaling uitdruk-
kelijk verboden, en advocaten van verzekeraars 
schermden met die tekst, ook wanneer in de 
verzekeringspolis was afgesproken dat de rechts-
regels van de stad niet van toepassing waren.48 Al 
in 1652 werden echter verklaringen van hande-
laars in de Antwerpse turbeboeken ingevoegd, 
als bewijs voor de geldigheid van het beding 
‘bederfbaar of onbederfbaar’. De ondervraagde 
kooplieden verklaarden dat met deze bepaling de 
verzekering van aan boord gebrachte levensmid-
delen werd voorzien. Een turbeonderzoek werd 
op vraag van een partij bij een proces georga-
niseerd, en betrof een ondervraging van tien 
tot twaalf experten over een regel van stedelijk 
recht. Uitzonderlijk werden daarvoor kooplie-
den aangezocht, en dat was voor turben over de 
vermelde clausule ‘bederfbaar of onbederfbaar’ 
het geval.49 De versoepeling van de Antwerpse 
rechtspraak over zeeverzekeringen blijkt verder 
uit vonnissen van het begin van de achttiende 
eeuw, waarin de formule ‘bederfbaar of onbe-
derfbaar’ op waardetransporten werd toegepast. 
Geheel in de lijn van de handelspraktijk beslis-
ten de Antwerpse schepenen in 1707 dat een 
lading van zilveren munten door de verzekeraars 
diende te worden vergoed omdat de aanduiding 
‘bederfbaar of onbederfbaar’ werd geacht die 
lading aan te duiden.50

De rechtspraak over de clausule ‘op goede 
en kwade tijding’ toont aan dat de Antwerpse 
schepenen weliswaar toegevingen deden aan de 
handelaars, maar dat ze anderzijds ook een be-
scherming tegen fraude in hun vonnissen bleven 
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51 Zie O. Lankhorst, ‘Newspapers in the Netherlands in the seventeenth century’ en 
P. Arblaster, ‘Policy and publishing in the Habsburg Netherlands, 1585-1690’, in: B. 
Dooley en S. Baron ed. The politics of information in Early Modern Europe (Oxford 
2001) respectievelijk 151-178 en 179-198.

52 Costuymen Antwerpen 1608, 238 (deel 4, tit. 11, art. 92-93).
53 Bijvoorbeeld SAA, V, 1346, f° 259 (vonnis, 20 december 1668).
54 SAA, V, 1349, f° 279 (vonnis, 11 januari 1673).

inbouwen. Daarbij dienden ze ook rekening te 
houden met gewijzigde omstandigheden. Rond 
het midden van de zeventiende eeuw was de 
informatieuitwisseling tussen verzekeraars en 
verzekerden namelijk zwaar verstoord.

Sinds de jaren 1620 berichtten steeds 
toenemende aantallen kranten over ongeval-
len op zee.51 Dat leidde tot een versterking van 
het al bestaande informatieonevenwicht tussen 
verzekerde en verzekeraar. Dat was erg prangend 
ten aanzien van de verzekeringen ‘op goede en 
kwade tijding’. De costuymen van 1608, die deze 
waarborg omwille van haar blijvende popula-
riteit na 1585 hadden erkend, hadden bepaald 
dat de verzekerde een eed kon worden opgelegd 
in geval van twijfel over zijn goede trouw.52 De 
bedoeling van die regel was de verzekerde in 
staat te stellen zijn onschuld te bewijzen. Op die 
manier lag dit artikel van de costuymen van 1608 
in de lijn van de compromisfilosofie van de late 
zestiende eeuw, wat voor andere bepalingen in 
die costuymen erg uitzonderlijk was. In von-
nissen van de jaren 1660 werd de vermelde eed 
regelmatig opgelegd, zelfs als krantenberichten 
aantoonden dat het nieuws van schipbreuk 
Antwerpen vroeg had bereikt.53

De schepenen gingen nochtans steeds 
oordeelkundig te werk. Ze stonden niet altijd 
toe dat de verzekeringnemer of verzekerde de 
bevrijdende eed zwoer. Als er ernstige aanwij-
zingen van fraude waren, werd dat geweigerd. 
In 1668 bijvoorbeeld vorderde een verzekerde 
vergoeding van een verzekeraar, naar aanlei-
ding van een schipbreuk van het verzekerde 
schip voor de kust van Holland. Dat het schip 
verloren was gegaan, was echter niet zeker. De 
verzekeringspolis was in oktober 1667 onderte-
kend, en al in maart 1668 vroeg de verzekerde 
uitbetaling van de verzekering. In ruil daarvoor 
bood hij de verzekeraar aan afstand te doen van 
zijn eigendomsrecht over de verzekerde lading, 
een zogeheten abandonnement. Als de lading 
later werd teruggevonden, kon de verzekeraar ze 
opeisen en verkopen om de door hem betaalde 

verzekeringsvergoeding te delgen. Nochtans was 
een dergelijk abandonnement slechts mogelijk na 
een jaar. De verzekerde ging in dit geval dus erg 
snel tot abandonnement over, wat de schepenen 
wantrouwig maakte. De eiser slaagde er ook op 
geen enkele manier in om een schipbreuk aan 
te tonen. De schepenen oordeelden dan ook dat 
de vraag van de eiser om een bevrijdende eed te 
zweren moest worden afgewezen.54 

Besluit: reguleren en innoveren in de 
Antwerpse zeeverzekeringspraktijk

De nieuwe rechtspraak van de Antwerpse recht-
bank na 1650, over zeeverzekeringen ‘op goede 
en kwade tijding’ en ‘bederfbaar of onbederf-
baar’, toont aan dat de Antwerpse schepenen 
aanknoopten met het laat-zestiende-eeuwse 
compromis tussen de belangen van verzekeraars, 
verzekerden en bestuur. Ze zorgden voor een 
ondersteuning van de courante handelspraktijk, 
maar bouwden beperkingen in om fraude te 
bestrijden. In vergelijking met de late zestiende 
eeuw waren die grenzen wel een eind opgescho-
ven, zeker aan het einde van de zeventiende 
eeuw en in het begin van de achttiende eeuw. 
De pogingen van de handelaarsgemeenschap 
om het stedelijke recht niet op zeeverzekeringen 
toe te passen, hadden geen effect gesorteerd. In 
de plaats daarvan was het stedelijke recht in de 
rechtspraak van de schepenen vanaf het midden 
van de zeventiende eeuw opnieuw geëvolueerd 
in de richting van de intussen veranderde com-
merciële praktijk. Inhoudelijk vervaagden op 
die manier de verschillen tussen het Antwerpse 
recht en de handelsgebruiken in de stad. Na 1650 
erkenden de Antwerpse rechters de clausules ‘be-
derfbaar of onbederfbaar’ en ‘op goede en kwade 
tijding’ weldra in hun meest ruime betekenis; de 
clausules werden dan ook blijvend toegepast.

De standaardisering van deze en andere 
waarborgen, die in de tweede helft van de ze-
ventiende eeuw courant werd, vloeide mogelijk 
voort uit een concurrentieslag met andere zee-
verzekeringscentra. De doorgedreven ‘verste-
ning’ van de inhoud van polissen sloot aan bij 
het – meer dan ooit – speculatieve karakter van 
de zeeverzekering. Ten gevolge van deze ont-
wikkelingen werd het in laat zeventiende-eeuws 
Antwerpen gebruikelijk om bepaalde bedingen 
steeds in de polis op te nemen, zelfs als ze weinig 
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relevantie hadden. De verzekeraars en verzeker-
den bleven zo aan het einde van de zeventiende 
eeuw verwijzen naar de uitsluiting van het 
stadsrecht, en schreven in geval van onenigheid 
een verplichte bemiddeling door twee hande-
laars voor. Een dergelijke benadering, die rond 
1650 was ontstaan in reactie op de achtergeble-
ven wetgeving van de stad, was na de vernieu-
wende rechtspraak van de Antwerpse schepe-
nen grotendeels achterhaald. Allicht speelde 
een blijvende achterdocht ten aanzien van de 
Antwerpse rechters. Het geschreven Antwerpse 
recht van 1608 werd namelijk niet uitdrukkelijk 
ingetrokken, en bleef ook in de tweede helft van 
de zeventiende eeuw van kracht, niettegenstaan-
de de afwijkende benadering van de Antwerpse 
schepenbank.

Het voorbeeld van de Antwerpse zeeverzeke-
ringen wijst op de band tussen enerzijds over-
heidsoptreden en officieel recht en anderzijds 
de handelspraktijk. De Antwerpse kooplieden 
trachtten zich rond het midden van de zeven-
tiende eeuw te onttrekken aan de controle van 
de schepenen, maar slaagden daar niet in. Hun 
praktijk moest vroeg of laat de toets van de wet-
telijkheid ondergaan, aangezien de schepenen 
hun ambitie om het handelsleven in de stad te 
reguleren niet opgaven. Iedere handelaar kon 
een polis, of zelfs een akkoord dat door bemid-
delaars was verkregen, voor de rechtbank van de 
stad betwisten. Op die manier bleven de regels 
die door de Antwerpse bestuurders werden op-
gelegd relevant. Bovendien hebben de Antwerpse 
beleidsmakers snel het bestaande recht aange-
past aan de nieuwe omstandigheden en aan de 
geëvolueerde commerciële gebruiken. Dat deden 
ze evenwel zonder bepaalde handelsgebruiken 
volledig op te nemen. Ze bleven grenzen stellen, 
al waren ze steeds bereid die grenzen te verleg-
gen als de handelspraktijk zich duurzaam in die 
zin ontwikkelde. 
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