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30 september 1890 Ondertrouwd:
JACQUES F. HERMAN DE GROOT
BETSY G. DU CROIX,
Helenaveen, ) 26 Sept. 1890.
Zeist,
)
11 oktober 1890 Getrouwd:
JACQUES F. HERMAN DE GROOT
BETSY G. DU CROIX,
die, mede namens wederzijdsche Familie, hun dank betuigen voor de vele blijken van
belangstelling, bij hun Huwelijk ondervonden.
Helenaveen, ) 9 October 1890.
Zeist,
)
[Jacobus Frederikus Herman de Groot, geboorteplaats Gouda, 29 jaar, z.v. Jacobus
Frederikus Herman de Groot en Maria Arendina Remina van Dongen Bolding
en
Elisabeth Gesina du Croix, geboorteplaats Amsterdam, 25 jaar, d.v. Johannes du Croix
en Elisabeth Gesina Beuzemaker]
24 april 1899 De Voorzitter stelt voor in overleg met den Directeur een blijk
van instemming van de Commissie van Art. 21 op de zoo even plaats gehad hebbende
Algem. Vergad. de volgende gratificaties te verleenen aan:
den Boekhouder H de Groot
f200.“ Hoofdopzichter Verhoeven f200.“ Veenbaas de Groot
f100.“ onder “ Vervuurt
f 75.“ fabrieksbaas v. Breda
f 75.12 februari 1900 tractement Boekhouder.
De directeur brengt het tractement van den boekhouder ter sprake naar aanleiding van
zijne vraag of er ook verbetering van vooruitzichten bestond.
Indertijd kreeg hij 1000 gld en [? oot] eenige vrijdommen. Later werd het tractement
op 1400 gld gesteld met inbegrip der vrijdommen die op 335 gld geschat werden. Na
eenige tijd kwam er een vaste gratificatie van f100 bij. doch in goede jaren werd hem
een tweede gratificatie gegeven o.a. verleden jaar van f200.
Commissarissen van oordeel zijnde dat de boekhouder de belangen der Mij uitstekend
behartigt besluiten hem thans een vast tractement (behalve vrij woning) van f1600 toe
te kennen waarin dan de eerste gratificatie van f100 begrepen is.
9 december 1904 pensioen boekhouder.
Naar aanleiding van het reeds enkele malen met eenige der commissarissen besproken
plan om den boekhouder een pensioen te trachten te verzekeren legt de directeur een
prospectus over van de Vennootschap Nederland te Amsterdam waarin een voorbeeld
voorkomt, dat hier in ?ssing zoude kunnen worden gebracht.
31 december 1904
Heden overleed onze geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Wed. J. DU CROIX-BEUZEMAKER, in
den leeftijd van ruim 67 jaar.
Helenaveen,
E. G. HERMAN DE GROOT-DU CROIX.
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J. F. HERMAN DE GROOT.
‘s Bosch, N. W. DU CROIX.
31 Dec. 1904.
27 maart 1905 pensioen boekhouder
De directeur brengt wederom het vaststellen van een pensioen voor den boekhouder ter
sprake. Hieromtrent wordt nog geen besluit genomen, doch alleen de wenschelijkheid
uitgedrukt dat indien men de tusschenkomst van een Levensverzekeringsmaatschappij
mocht inroepen hiervoor geen Buitenlandsche te nemen doch een der groote
Binnenlandsche. De secretaris mag nadere gegevens hieromtrent verstrekken. Als
uitgangspunt zal dan worden genomen dat de boekhouder op 60 jarigen leeftijd een
pensioen van f1000 zal worden toegekend.
27 maart 1905 Er wordt besloten aan den boekhouder eene gratificatie te geven van
f200 en aan ieder der bazen f100, tezamen dus f400.
10 juli 1905 Pensioen boekhouder.
Wat het pensioen van den boekhouder betreft wordt nog geen besluit genomen wegens de
onvoltalligheid der vergadering. De vraag deed zich voor of hij reeds voor zijne
weduwe gezorgd had en of hij bereid is, wanneer men de verzekering aan hem zelve
overliet en alleen een jaarlijksche toelage daarvoor gaf, een gedeelte in die
verzekering bij te dragen.
Het idee van gratificatie in z? jaren zou dan in ieder geval vervallen.
De volgende vergadering zal omtrent dit punt een besluit worden genomen.
2 oktober 1905 Pensioen boekhouder.
In verband met de voorgenomen vaststelling van het pensioen van den boekhouder deelt
de directeur nog mede dat deze aan zijne vrouw eene uitkeering van f1500 ineens, na
zijn overlijden, heeft verzekerd.
Er wordt nu besloten den boekh. te verzekeren tegen 1000 gld per jaar. uit te keeren
na zijn 60ste jaar. de praemie hiervan zal door de Mij worden betaald zoolang hij in
haar dienst blijft. De boekhouder zal echter zelf de kosten moeten dragen van eene
herverzekering, waardoor de vervallen praemiën aan zijne vrouw terugkomen.
De directeur zal omtrent de regeling van een en ander met de Algemeene Mij v.
Levensverz. en Lijfrente in overleg treden, wanneer de boekhouder zich met
bovenstaande conditie vereenigd heeft.
Tevens wordt besloten dat alsdan in het vervolg elke gratificatie aan den boekhouder
zal vervallen.
4 december 1905 Pensioen boekhouder.
De directeur deelt mede dat de boekhouder bezwaren maakt tegen het sluiten eener
verzekering op de wijze zooals in de vorige vergadering werd besproken.
Hij zoude er de voorkeu aangeven een kapitaalsverzekering te sluiten die hem op 60
jarigen leeftijd zal worden uitbetaald (of bij vroeger overlijden aan zijn vrouw)
jaarlijks kost dat dan aan de Mij f450. later koopt hij dan zelf eene verzekering
voor hem en zijn vrouw.
Besloten wordt de verzekering op deze manier te sluiten en zooals reeds in de vorige
vergadering bepaald was, bij de Algem. Mij van Levensverz. en Lijfrente te Amsterdam.
De polis en bewijzen van praemiebetaling zullen in de brandkast der Mij worden
gedeponeerd.
19 juli 1913 boekhouder.
De directeur brengt de minder goede verstandhouding ter sprake met den boekhouder.
Deze laatste kan zich niet goed schikken in de veranderde administratie. Hij zegt dit
omdat hij genoodzaakt zal zijn er later wel op terug te komen. Nu heeft hij, een paar
dagen geleden, excuses gemaakt, maar zijn deze ernstig gemeend?
De directeur wijst er op dat hij tegen zijn zin uit onder sleur steeds een te groote
kas wil hebben, en daaromtrent zijn bevelen niet opvolgt. Ook omdat hij bij
afwezigheid van den directeur bestellingen ? aan anderen dan hem is opgedragen, of
draagt hij verschillende dingen op aan de timmerlieden met een gevoel van
onmisbaarheid. ook volgt hij de verdeeling van het werk niet op zooals de direct. wil
dat dit tusschen hem en den klerk zal plaats hebben. en houdt deze zelf de loonste?k?
bij, waardoor de boeken der Mij dit jaar 5 maanden ten achter waren enz.
de vergadering hoopt dat de zaak alsnog geschikt zal kunnen worden.
26 oktober 1913
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hem en den boekhouder in de laatste tijd minder gespannen is geworden, omdat de
laatste zijne orders beter opvolgt, sluit de voorzitter de vergadering.
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2 januari 1914 Boekhouder.
De directeur deelt mede dat de verhouding tusschen hem en den boekhouder Herman de
Groot verder zeer gespannen is, ten gevolge van ‘s mans groote eigenzinnigheid.
Zoo had de boekhouder een oude klant weggestuurd zeggende dat er geen turf meer was.
de directeur verzocht toen dezen op een bepaalde tijd op het kantoor terug te komen,
doch hij werd ten tweede male door den boekhouder weggezonden.
Dientengevolge ontstond er een woordenwisseling tusschen den directeur en den
boekhouder, waarop laatstgenoemde een brief tot commissarissen richtte.
De directeur handhaaft zijn standpunt dat een goede samenwerking in het vervolg niet
meer mogelijk is. de tegenwerking van den boekhouder is o.a. merkbaar bij het
invoeren der hoogeren pachten. Commissarissen zijn het eens met den voorzitter dat
het moeilijk is oude opvattingen te veranderen bij menschen die lang in dienst zijn.
De belangen der Mij mogen echter niet geschaad worden, en ontslag zal de eenige
oplossing zijn. De voorzitter meent dat men voor f1000 a f1200 het werk van den
boekhouder en den klerk te samen wel gedaan zou kunnen krijgen.
Herman de Groot is thans 52 a 53 jaar, en bijna 25 jaar in dienst der Mij die
jaarlijks voor hem betaald f436.88 zijn.
De praemie der verzekering waarbij bedongen wordt dat op zijn 60ste jaar of bij
vroeger overlijden f7500 zullen worden uitgekeerd aan hem of aan zijne weduwe.
zijn salaris is f1600, behalve dit geniet hij vrije woning.
Met het oog op den langen diensttijd is men van meening den boekhouder niet te kunnen
ontslaan zonder eene jaarlijksche toelage. Er wordt besloten die op f500 te stellen
tot zoolang de door hem gesloten verzekering in werking treedt. Hieraan zal echter
de voorwaarde worden verbonden dat die toelage jaarlijks door commissarissen aan den
deelhouder zal worden voorgesteld, dat zoolang de houding van de boekhouder tegenover
de Mij geen reden tot klagen geeft.
Er zal nu aan den boekh. een brief worden geschreven waarin hem wordt te kennis
gegeven dat samenwerking in het vervolg onmogelijk blijkt te zijn en hem in
overweging wordt gegeven eervol ontslag aan te vragen. In dit schrijven zal hem
tevens worden medegedeeld de bedoeling van commissarissen omtrent de jaarlijksche
toelage van f500, behalve de betaling der praemie a f436.88 door de Mij en hem verder
worden verzocht zijn antwoord binnen 14 dagen in te zenden met de mededeeling of hij
wellicht met commissarissen alsnog over deze zaak een onderhoud wenscht te hebben,
hetgeen dan zou kunnen worden gehouden op de eerstvolgende bestuursvergadering.
6 maart 1914 boekh. Herman de Groot
De boekhouder Herman de Groot is mede aanwezig.
[...]
De secretaris leest voor de briefwisseling met den boekhouder Herman de Groot, die
bij schrijven van 5 Februari eervol ontslag uit zijne betrekking aanvroeg met ingang
van 1 Mei.
Conform de besprekingen in de vorige vergadering werd hem medegedeeld dat
commissarissen voornemens zijn hem op de volgende wijze tegemoet te komen:
1. zal de praemie der koopsom namen gesloten verzekering, groot f436.88 jaarlijks
door de Mij wordt betaald, totdat die verzekering in werking is getreden.
2. zullen commissarissen dat aan dat gelijk tijdstip jaarlijks aan aandeelhouders het
voorstel doen hem eene toelage van f500 te geven, welk voorstel aan aandeelhouders
zal worden gedaan alleen voor het geval zijne houding tegenover de Mij geen reden tot
klagen geeft.
Wat de bepaling onder no 2 betreft heeft de boekhouder verzocht deze in mildere
bewoordingen, d.i. met meerdere zekerheid te willen stipuleeren.
Er ontstaat eene gedachtenwisseling over dit punt, waarvan de slotsom is: het besluit
om in bovengenoemde bepaling niets te veranderen.
De Heer Herman de Groot verschijnt ter vergadering, de voorzitter deelt hem het
genomen besluit mede, waarna hij de vergadering verlaat.
3 juli 1914 x de secret. leest een brief van den Heer Herman de Groot dank
betuigende voor de verleende bijdrage voor 1914/15.
31 maart 1915 De algemeene vergadering wordt vastgesteld op Vrijdag 30 April des
morgens ter 10 uur. Op de agenda zal o.a. worden geplaatst de toekenning van de
toelage aan den vroegeren boekhouder Herman de Groot.
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30 april 1915 5) De voor. brengt de toelage voor de Boekhouder Herman de Groot ter
sprake - groot f500 - deze wordt evenals het vorig jaar verleend.
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16 mei 1916 Levensverzekering en toelage de Groot, deze vervallen in 1920, bij 60
jarige leeftijd van de Groot.
18 juni 1918 2. een brief van den Heer Herman de Groot die zijn dank betuigt voor de
toelage voor mei 1918-1919.
28 april 1922 Boekh. Herm. de Groot.
De Secretaris geeft voorlezing van de door Herman de Groot geschreven brieven, waarin
hij finantieele hulp van de Mij inroept. Op de door hem gesloten verzekering, waar
van den praemie door de Mij werd betaald, heeft hij slechts f3000 in plaats van f7500
ontvangen. Hij heeft slechts f200 om van te leven indien de Mij hem niet helpt. Deze
gaf hem vroeger f500 in de crisisjaren f600. De verg. besluit hem f400 bij te passen,
loopende deze uitkeering van 1 Jan. 1922 tot 31 Dec. 1922.
4 april 1924 2). Er is een schrijven ingekomen van Herman de Groot. deze krijgt nu
een toelage van f300. vroeger ? f500. de Algemeene keerde hem 40% uit van de
verzekering ?l f3000 Nu zal weldra weder een uitkeering geschieden van 8%. de
bedoeling van zijn schrijven is of hij dan toch die f300 mag blijven behouden.
De vergadering heeft hiertegen geen bezwaar aangezien hij en zijn vrouw in
kommervolle omstandigheden verkeeren.
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