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NAAMLI]ST
DER LEDEN VAN HET

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
OP 1 JANUARI 1917.

BESTUUR :
Prof. Dr. G. W. Kemkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de RijksUniversiteit te Utrecht, VoOYzitter. (1919.)
Dr. Mr. S. Muller Fzn., Rijks-archivaris te Utrecht, Onder- VoOYzitter.
(1922).

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, !le SecntarisPenningmeester, (Damrak 37138). (1921.)
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Amsterdam.
(1918.)

Dr. H. E. van Gelder, Gemeente-archivaris, te 's Gravenhage. (1920.)
Prof. Mr. N . W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis
aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, Ie Secretaris,
(Mathenesderlaan 464) . (1921.)

J. K. van Aalst, President der Nederlandsche Handel-Maatschappij, te
Amsterdam. (1922 .)
Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te
Utrecht. (1921.)
Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Gemeentelijke Universiteit te Amsterdam. (1919.)
J. Muysken, Directeur van de Nederlandsche Fabriek van Werktuigen en
SpoorwegmatE'rieel, te Amsterdam. (191 R.)
P . A. Pijnappel, te Hilversum. (1922.)
C. A. P. van Stolk, Lid dE'r firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator
der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam . (1919.)
Mr. M. W. F. Treub, Minister van Financien, te 's Gravenhage. (1918.)
J. IJzerman, Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam.
C.

(1920.)

Het DAGELIJKSCH BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde zes
.
leden van het Bestuur.
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NAAMLI]ST DER LEDEN .

RAAD VAN ADVIES:

"

Dr. H. Blink, Voorzitter 'van de Nederlandsche Vereeniging voor Economische Geographie, te 's Glavenhage.
Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks Universiteit te Leiden.
Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging vour
Handelsonderwijs,' te Amsterdam.
C. L. Bressers, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te
Dongen.
Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Technische Hoogeschool, te 's Gravenhage.
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Hoogleeraar in de Staathuishoudkunde aan
de Vrije Universiteit, te Amsterdam.
Mr. J. C. A. Everwijn, Administrateur van de Afdeeling Handel van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, te 's Gravenhage.
Prof. Mr. R. Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's Gravenhage.
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur van de Amsterdamsche Bank, te
Amsterdam.
G. J. Honig, te Zaandijk.
Prof. Dr. J. Huizinga, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Univer
siteit te uiden.
.
Dr. C. W. Janssen, te Naarden.
A. G. Kroller, Voorzitter van het Algemeen Bestuur der Nederlandsche
Handels-Hoogeschool, te 's Gravenhage'.
A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne
,Fles" te Delft, te Rijswijk.
'
Dr. W. W. van der Meulen, Lid van den Gemeenteraad, te 's Gravenhage.
H . R. du Mosch, Lid der firma Maintz & Co., Curator der Nederlandsche
Handels-Hoogeschool, te Amsterdam.
Prof. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te
's Gravenhage.
Wouter Nijhoff, Uitgever, te 's Gravenbage.
M. Onnes van Nijenrode, Lid der firma P. Onnes & Zoon, te Breukelen.
Henri Polak, Voorzitter van den Algem. Ned. Diamantbewerkers-Bond,
Lid der Eerste Kamer der Staten-Generaal, te Laren. (N.H.)
Edwin vom Rath, Lid der firma 'Deichmann & yom Rath, te Amsterdam.
Dr. D. F . Scheurleer, Bankier, te 's Gravenhage.
Mr. J. van Schevichaven, Directeur van de Algemeene Maatschappij van
Levensverzekering en Lijfrente, te Amsterdam.
Mr. J. A. van Sonsbeeck, Secretarls van de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam.
A. Spakler, Technoloog, Directeur van de Naaml. Venn. De Suikerraffinaderij v/h. Spakler & Tetterode, te Amsterdam.
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Vriesseveem, te
Amsterdam.

III
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A. B. van der Vies, te Amsterdam.
M. P. Voftte, Lid der firma Mirandolle, Voftte & Co., te Amsterdam.
W. G. Wendelaar, Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel,
te Amsterdam.
(
F. M. Wibaut, Wethouder van Amsterdam.
I. lJssel de Schepper, te Gouda.
J. W. lJzerman, Lid der Tweede Kamer, te 's Gravenhage.
B. C. E. Zwart, Directeur van de Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij
vfh. Ellerman, Harms & Co., te Amsterdam.

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATlltl\T
Prof. Dr. G. W. Kemkamp, Vo~rzitter . (1922.)
Mr. Dr. S. van Brake!. (1919.)
Prof. Dr. H. Brugmans. (1920.)
Dr. H. E. van Gelder. (1921.)
Dr. ·Mr. S. Muller Fzn., (1918.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris.

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF.

Mr. Chr. P. van Eeghen. (1920.)
H. G. A. Elink Schuurman. (1918.)
Dr. H. E. van Gelder. (1919.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus.

LEDEN.
(De oprichters der Vereeniging zijn door een

* aangeduid).

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te Leiden.
C. J. K. van Aalst, te Amsterdam.
C. R. Bakhuizen van den Brink, te Rijswijk.
J. Frederik Bangert, te Amsterdam.
Mr. W. H. de Beaufort, te Leusden.
Dr. H. E. Becht, te Hengelo.
Mr. A. W. van Beeck Calkoen, te Utrecht.
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te Wassenaar.
H. L. Bekker, te Rotterdam.
J. M. G. Bekker, te Amsterdam.
J. S. M. Bemelmans, te Rolduc, Gem. Kerkrade.
Am. S. van den Bergh, te 's Gravenhage.

IV
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Mr. H. H. van den Berg, te Amsterdam.
S. van den Bergh Jr:, te Rotterdam.
Mr. J. L. Berns, te Leeuwarden.
Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdam.
E. Bloemhergen, te Zwijndrecht.
·Prof. Dr. P. J. Blok, te Leiden.
Prof. Mr. D. van Blom, 'te Leiden.
W. J. Blijdenstein, te Enschede.
H. Boekenoogen, te Wormerveer.
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam.
·Charles E. H;. Boissevain, te Amsterdam.
Mr. Dr. W. P. J. Bok, te 's Gravenhage.
W. C. Bolle, te Rotterdam.
Mr. Dr. H. W. C. Bordewijk, te Bennekom.
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velsen.
Dr. P. C. M. Bos, te Bussum.
·Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht.
Jhr. Mr. E. N. de Brauw, te 's Gravenhage.
P. Bredius, te Rotterdam.
·C. L. Bressers, te Dongen.
O. W . G. Briegleb, te Amsterdam.
·Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. M. Bruyel, te Haarlem.
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam.
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam,
Mr. M. Burgerhout, te Rotterdam.
H. A. Burgerhout, te Rotterdam.
Prof. I. J. de Bussy, te Hilversum.
J. H. de Bussy, te Amsterdam.
Ch. Calkoen, te Baam.
W. F. T. Carp, te Rotterdam.
James Catz, te Rotterdam.
J. B. Catz, te New-York.
A. S. Chabot, te Rotterdam.
A. de Clercq, te Aerdenhout.
Dr. J . L . Cluysenaer, te 's Gravenhage.
Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen.
H . Colijn, te 's Gravenhage.
J. G. Coster, te Winnipeg, Canada.
Mr. A. del Court tot Krimpen, te Yelp.
H. Cox, te Amsterdam.
Herbert Cremer, te Haarlem.
J. T. Cremer, te Santpoort.
V. R. IJ. ,Croesen, te 's Gravenhage.
E. H. Crone, te Amsterdam.
H . H. van Dam A.Czn., te Rotterdam.
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W. van Dam, te Rotterdam.
Henri Dentz, te Amsterdam.
H. W. A. Deterding, te Londen.
A. M. F. van Deventer, te 's Gravenhage.
Mr. G. A. Diepenhorst, te Rotterdam.
*Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam.
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam.
A. Ed. Dinger, te Rotterdam.
R. P. Dojes, te Uithuizen.
Mr. P. G. H. Dop, te Utrecht.
Mejuffrouw Mr. E. C. van Dorp, te BloemendaaJ.
Prof. Dr. R. H. van Dorsten, te Rotterdam.
J. J. M. Driebeek, te Rotterdam.
A. van Driel, te Rotterdam.
J. Dudok van Heel, te Amsterdam .
. P. Dumon Tak, te Middelburg.
D. Dunlop, te Rotterdam.
H. Dunlop, te Schiedam.
C. J. van Dusseldorp, te Rotterdam.
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan.
Dr. B. Dijksterhuis, te Tilburg.
C. van Eeghen, te Amsterdam.
*Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam.
S. P . van Eeghen, te Amsterdam.
E. Elias, te Tilburg.
Joh. E. Elias, te Amsterdam.
*H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum.
Prof. Dr. D. van Embden, te Amsterdam.
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam.
Mr. Ch. Enschede, te Haarlem.
Mr. H. J. D. D. Enschede, te Aerdenhout.
Mr. J oh. Enschede, te Heemstede.
Mr. M. Enschede, te '5 Gravenhage.
M. D. Enthoven, te 's Gravenhage.
G. L. M. van Es, te Rotterdam.
P. Eschauzier, te 's Gravenhage.
C. Everts, te Amsterdam.
*Mr. J. C. A. Everwijn, te 's Gravenhage.
Mr. Dr. C;;. J. Fabius, te Rotterdam.
*Mr. Ph. Falkenburg, te Amsterdam.
Mr. E. Fennema, te Amsterdam.
F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht.
P. Fentener van Vlissingen, te HeImond.
Mr. D. Fock, te 's Gravenhage.
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam.
*Prof. Mr. R. Fruin, te 's Gravenhage.
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Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam.
Mr. Dr. H. Frijda, te 's Gravenhage.
F. van Gardinge, te Eindhoven.
Mr. C. C. Geertsema, te Groningen.
Dr. A. C. Geitel, te Gouda .
• Dr. H . E. van Gelder, te 's Gravenhage.
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal.
Joan ('76lderman, te Oldenzaal.
J. Th. Gerlings, te :s Gravenhage.
J . Gerritsz, te Amsterdam.
Ed. Gerzon, te Amsterdam.
C. M. Ghijsen, te Middelburg.
C. Gips Jr., te 's Gravenhage.
A. Gleicbman, te Rotterdam.
J. M. P. Glerum, te Amsterdam.
Mr. J. R. Goddard, te Rotterdam.
H. Goedhart Jr., te Arnhem.
L. J. B. Gompertz, te Amsterdam.
·Prof. Dr. I . H . Gosses, te Groningen.
J. H. Gouda, te Amsterdam.
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam.
Dr. S. P. Haak, te Arnhem.
Prof. Mr. J . A. van Hamel, te Amsterdam.
J. W. van Haren Noman, te Amsterdam.
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam.
Frans L. Hartong, te Rotterdam.
Jac. Hasli~ghuis, te Rotterdam.
Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam.
• J. van Hasselt, te Haarlem;
M. J. van Hattum, te Beverwijk.
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft.
Prof. Mr. J. E . Heeres, te Leiden.
Mr. Dr. A. G. Heineken, te Rotterdam.
J. F. ·van Hengel, te Amsterdam.
G. Hennus, te 's Gravenhage.
S. Hepner, te Amsterdam.
J. B. van Heutsz Jr., Nieuw Helvoet.
Mej. A. Hingst, te Amsterdam.
G. Hintzen, te Rotterdam.
F. A. Hoefer, te Hattem.
J. W. Hoefman, te Amsterdam.
Joh. van 't Hoff, te Rotterdam.
R. W. H. Hofstede Crull, Hengelo.
·Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam.
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.
A. B. van Holkema, te Amsterdam.
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Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten,
J. P. Holtzschue, te Amsterdam.
·G. J. Honig, te Zaandijk.

VII

te Assen.

Mr. J. G. N. De Hoop Scheffer, te Amsterdam.
G. van der Horst Hzn., te Amsterdam.
D. J. van Houten, te Weesp.
Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam.
D. Hudig Pzn., te Rotterdam.
J. Hudig, te Rotterdam.
J. M. Hudig, te Rotterdam.
W. C. "Hudig, te Rotterdam.
·Prof. Dr. J. Huizinga, te Leiden.
A. W. F. Idenburg, te 's Gravenhage.
F. B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet.
·Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Mr. F. A. Jas, te 's Gravenhage.
P. J . J. Jonas van's Heer Arendskerke, te Amsterdam.
J. B. A. Jonckheer, te Am<>terdam.
P. C. Jongeneel, te Rotterdam.
Herman de Jongh, te Rotterdam.
Prof. J. G. de Jongh, te Rotterdam.
Mr. J. C. Kakebeeke, te Twe11o.
G. M. Kam, te Nijmegen.
J. H. Kann, te 's Gravenhage.
P. J. de Kanter, te Dordrecht.
Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, te 's Gravenhage.
P. H. van der Kemp, te 's Gravenhage.
H. van Kempen, te Amsterdam.
Dr. C. Kerbert, te Amsterdam.
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam.
• Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.
A. B. A. van Ketel, te Utrecht.
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, te Groningen.
W. T. KIaare, te Rotterdam.
S. E. K. Klatte, te 's Gravenhage.
Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Oudshoorn.
M. D. Kltissener, te Rotterdam.
H . J. Knottenbelt Azn., te Rotterdam.
O. S. Knottnerus, te Rotterdam.
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm, te Amsterdam.
D. Kok, te 's Gravenhage.
H. H. van Kol, te Voorschoten.
Jan Kol, te Utrecht.
M. A. J. Kortenoever, te Goud~.
Prof. Dr. J. Kraus, te 's Gravenhage.
Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, te Utrecht.
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·A. G. Kremer, te 's Gravenhage.
•
N. E. Kremer, te Rotterdam.
W. N. A. Kremer, te Hilversum.
Harry ter Kuile, te Enschede.
Mr. H. J. de Lange, te Wapenvelde.
W. A. Leembruggen, te Scheveningen.
C. van Lede, te Rotterdam.
C. H. van der Leeuw, te Rotterdam.
Mr. H. F. van Leeuwen, te Amsterdam.
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam.
R. A. L. Lehmann, te Amsterdam.
C. van Lennep, te 's Gravenhage.
Jhr. Mr. L. H. van Lennep, te Amsterdam.
Mr. J. A. Levy, te Amsterdam.
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te Leiden.
Th. Limperg Jr., te Amsterdam.
Mr. J. A. Loeff, te 's Gravenhage.
F. B. Uihnis, te Scheveningen.
Th. P. Uihnis, te Rotterdam.
Mr. B. C. l. Loder, te 's Gravenhage.
Jos. Loopuit, te Amsterdam.
P. Loopuyt, te Schiedam.
Vincent Loosjes, te Haarlem.
Victor R. Los van Aarlanderveen, te 's Gravenhage
F. Lugt, te Blaricum.
Mr. K. P van der Mandele, te Rotterdam.
Mej.. Dr. Ch. A. van Manen, te 's Gravenhage
Ph. Marcella, te Rotterdam.
Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam.
C. Matthijsen, te Helmond.
Paul May, te Amsterdam.
J. J. A. van Meel, te Rotterdam.
Mr. A. Meerkamp van Embden, te Middelburg.
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam.
'A. C. Mees, te Rotterdam.
'Mr. M. Mees, te Rotterdam.
Mr. R. Mees, te Rotterdam.
Mr. W. C. Mees R.Am., te Rotterdam.
N. J. Meihuizen, te Veendam.
H. Meinesz, te Haarlem.
·Dr. W. W. van der Meulen, te 's Gravenhage.
Mr. A. Moens, te Amsterdam.
Seato Molkenboer, te Oldenzaal.
Mr. H. M. Moll, te Amsterdam.
Mr. A. J. Moll Schnitzler, te Amsterdam.
C. N. J. Moltzer J.Czn., te Amsterdam.
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C. de Monchy, te Rotterdam.
E . P . de Monchy Rzn., te Rotterdam.
S. J . R. de Monchy, te Rotterdam.
S. J. R. de Monchy Jr., te Rotterdam.
*H. R . du Mosch, te Amsterdam.
J. C. Mulder, te Rotterdam.
Abram Muller, te AmsterdaIV'
*Dr. Mr. S. Muller Fzn., te Utrecht.
*J. Muysken, te Amsterdam.
Mr. A. Nicol Speyer, te 's Gravenhage.
J. W. Niemeyer, te Rotterdam.
Mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam.
Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam.
*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam .
B. Nierstrasz, te Amsterdam.
*Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's Gravenhage.
J. P. Nord Thomson, te Amsterdam.
*W. Nijhoff, te 's Gravenhage.
Paul Nijgh, te Rotterdam.
Dan. Obreen, te Rotter.dam.
Mr. H . C. Obreen, te 's Gravenhage.
*M. Onnes van Nijenrode, te Breukelen.
Jhr. L. P. D. Op ten Noort, te Baarn.
E. S. Orobio de Castro, te Amsterdam.
Mr. E. S. Orobio de Castro Jr., te Amsterdam.
S. F. van Oss, te 's Gravenhage.
J. R. van Osselen, te Amsterdam .
M. J. Overeynder, te Rotterdam.
Mr. H. E. Oving, te Groningen.
H. E. Oving Jr., te 's Gravenhage .
Prof. Mr. B. H. Pekelharing, te 's Gravenhage.
Dr. G. Pekelharing, te Rotterdam.
J. J. Pelt, te Rotterdam.
Mr. V. van Peski, te Rotterdam.
J . Ph. Peters, te Rotterdam.
G. M. Philippi, te Scheveningen.
A. F . . Philips, te Eindhoven.
G. E. F. Philips, te Eindhoven.
L. Pieters, te Rotterdam.
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam.
Dr. A. Plate, te Rotterdam.
Dr. H . A. Poelman, te Groningen.
H. Polak, te Laren.
*S. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden.
J. de Poorter, te Rotterdam.
F. E. Posthuma, te 's Gravenhage.

IX
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*Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Rotterdam.
*P. A. Pijnappel, te Hilversum.
Jhr. G. C. Quarles van Ufford, te Amsterdam.
Jhr. H. L. Quarles van Ufford, te Amsterdam.
*Edwin Yom Rath, te Amsterdam.
A. van Rede, te Rotterdam.
Mr. R. ' van Rees, te Amsterdam.
Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam.
L. M. H. F. Regout, te Wassenaar.
J. D. Reiman Jr., te Amersfoort.
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem.
Mevrouw H . Roland Holst-van der Schalk, te Laren. (N.H.)
I
B. E. Ruys, te Rotterdam.
J . A. Ruys, te Rotterdam.
Willem Ruys, te Rotterdam.
Dr. B. van Rijswijk, te Dordrecht.
Paul Sabel, te Amsterdam.
Mr. A. E . von Saher, te 's Gravenhage.
H . Salomonson Gzn., te Almelo.
C. J. van Schaardenburg, te Rotterdam.
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam.
H. D. J. van Schevichaven, te Nijmegen.
*Mr. J . van Schevichaven, te Amsterdam.
J. Schilthuis, te Rotterdam. ,
P. W. Schilthuis, te Rotterdam.
Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam.
Dr. M. Schoengen, te Zwolle.
H. J . Scholte, te Amsterdam.
J. E . Scholten, te Helpman.
W. A. Scholten, te Groningen.
Mr. J. G. SchOlvinck, te Amsterdam.
Mr. IJ. A. Schuller tot Peursum, te Amsterdam.
A. H. van Schijndel, te Waalwijk.
Prof. Jhr. Dr. J. Six, te Amsterdam.
Prof. Dr. J. G. SleeSwijk, te 's Gravenhage.
J. C. Smalt, te .Rotterdam.
Dr. H. J. Smit, te ~sterdam.
Dr. Z. W. Sneller, te 's Gravenhage.
A. Solleveld, te Rotterdam.
*Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam.
*A. Spakler, te Amsterdam.
J. Stibbe, te Utrecht.
D. Stigter, te Bussum.
L. Stokvis, te 's Gravenhage.
Theo Stokvis, te 's Gravenhage.
o
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A. van Stolk, te Rotterdam.
Mr. A. P. van Stolk, te Rotterdam.
*C. A. P. van Stolk, te Rotterdam.
Mr. R. W. van Stolk, te Delft.
C. F. Stork, te Hengelo.
D. W. Stork, te He.ngelo.
W. Stork, te Hengelo.
Mr. J. H. W. Swellengrebel, te Rotterdam.
M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam.
M. Taudin Chabot, te Rotterdam.
J. W. C. Tellegen c. i., te Amsterdam.
Mr. Q. J. Terpstra, te 's Gravenhage.
Mr. P. J. C. Tetrode, te Amsterdam.
E. den Tex, te Amsterdam.
Dr. J. S. Theissen, te Groningen.
Mr. C. H. van Tienhoven, te Amsterdam.
J. C. van Tienhoven, te Utrecht.
Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's Gravenhage.
Prof. Mr. M. W. F. Treub, te 's Gravenhage.
Mr. J. J. van Troostenburg de Bruyn, te 's Gravenhage.
Mr. C. J. Baron van Tuyll van Serooskerken, te Amhem.
Ewald Tweer, te Amsterdam.
C. H. Uijt den Boogaard, te Amsterdam.
Mr. D. L. Uyttenboogaart, te Rotterdam.
*C. G. Vattier Kraane, te Amsterdam.
A. Veder, te Rotterdam.
'\.
J. C. Veder, te Rotterdam.
J. H. Veder, te Rotterdam.
Mr. J. A. Veraart, te ,'s Gravenhage.
P. Verschuijl, te Amsterdam.
J. T. Vervloet, te Rotterdam.
*A. B. van der Vies, te Amsterdam.
Jan Visser Jacz., te Scheveningen.
Mr. G. Vissering, te Amsterdam.
B. Vlielander Hein, te Rotterdam:
G. Vlug, te Rotterdam.
A. C. Volker Azn., te ;' s'Gravenhage.
Prof. Mr. C. van Vollenhoven, te Leiden.
J. van Vollenhoven, te Amsterdam.
Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's Gravenhage.
A. Voogd, te Rotterdam.
G. Voorhoeve, t,e Rotterdam.
W. van der Vorm, te Rotterdam.
*M. P. Voftte, te Amsterdam.
D. H. de Vries, te Amsterdam.
Mr. F. de Vries, te Rotterdam.

XI

XII

NAAMLIJST DER LEDEN.

W. de Vries Robbe, te Gorinehem.
Dr. R. de Waard, te Groningen.
J. van Wageningen. te Dordrecht.
Mr. H. Waller. te Haarlem.
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbreehtum.
Th. van Welderen baron Rengers. te Oenkerk .
• W. G. Wendelaar, te Amsterdam.
A. van de Werk, te Amsterdam.
Hendr. Wertheim, te Amsterdam.
Joh. G. Wertheim, te Amsterdam.
Mr. H. K. Westendorp. te Amsterdam.
W. Westerman, te Rotterdam.
C. J. J. Westermann. te Hilversum.
J. F. Westermann, te Rotterdam .
·F. M. Wibaut. te Amsterdam.
Mr. N. F. Wilkens, te Vee~dam.
U. Wilkens, te Veendam.
J. Willebeek Lemair. te Rotterdam.
Mr. Jb. Willeumier. te Amsterdam.
J. Wilmink. te Amsterdam.
B. Wilton. te Rotterdam.
J. H. Wilton. te Rotterdam.
W. Wilton. te Rotterdam.
P. J. J. de Wit. te Helmond.
Dr. E. B. Wolff, te Amsterdam.
Mej. J. M. Wolfson, te Rotterdam.
J. F. Wiistenhoff. te Amsterdam.
Jhr. Mr. H. C. van der Wijck, te 's Gravenhage.
Jhr. Mr. W. F. van der Wijek, te Amsterdam.
Mr. P . J. van Wijngaarden, te Rotterdam.
• I. IJssel de Schepper, te Gouda .
• J. IJzerman, te Amsterdam.
Mr. S. Zadoks, te Amsterdam.
·B. C. E. Zwart. te Amsterdam.
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F . C. van den Arend, te Rotterdam.
Arn. I. van den Bergh, te Rotterdam .
H. B. Blijdenstein, te Amsterdam.
J. Th. Blijdenstein, te Amsterdam.
Patrie Cramer, te Overveen.
D. Croll, te Rotterdam.
W . van Driel Jr., te Rotterdam.
E. J. Duintjer Jzn .• te Veendam.
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Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam.
N. Haas, te Rotterdam.
J. A. Kalff, te Amsterdam.
J. S. C. Kasteleyn, te 's Gravenhage.
E. Kol, te Amsterdam.
Mr. S. J. R. de Monchy, te 's Gravenhage.
Paul Nijhoff, te Amsterdam.
W. F. Piek, te Rotterdam.
Jacq. Pierot Jr., te Rotterdam.
H. J. Pluygers, te Rotterdam.
Mr. L. van Regteren Altena, te Amsterdam.
G. Ribbius Peletier, te Utrecht.
Mr. J. G. Schiirmann, te Rotterdam.
Mr. G. van Slooten Azn., te Rotterdam.
L. J. Smit, te Kinderdijk.
Prof. Werner Sombart, te Mittel-Schreiberhau.
J. J. C. van Staay, te. Rotterdam.
Felix Stokvis, te 's Gravenhage.
J. E. Stork, te Baarn.
Tj. J. Twjjnstra, te Leeuwardf'n.
E. G. Verkade, te Delft.
H. Visser, te Rotterdam.
D. de Vries, te Rotterdam.
A. van der Willigen, te Rotterdam.
W. F. Zettel'r, te Rotterdam.

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN.
Koninklijk Instituut- voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.
Indit!, te 's Gravenhage.
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam.

CORRESPONDEERENDE LED EN.

J. de Groot, te Weltevreden.
D. van Lookeren Campagne, te Hengelo.
LEDEN-DONATEURS.

J. A. Laan, te Overveen.
Phs. van Ommeren Jr., te Rotterdam.
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DONATEURS.
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
·Dr. H. Blink, te 's Gravenhage.
Jhr. H . Loudon, te Wassenaar.
Ph. Mees, te Rotterdam. '
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
Utrecht.
• J. W. IJzerman, te 's Gravenhage.
DONATEURS VOOR HET LEVEN.
Prof. Mr. H. L. Drucker, te 's Gravenhage.
L. C. van Heukelom, te Amsterdam.
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam.
Aug. Janssen, te Amsterdam.
·Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Frans Jurgens, te NijmegE'n.
A. de Koster, te uiden.
• A. Labouchere, te Rijswijk.
, Jan Leis, te Kinderdijk.
Maatschappij der Ne<1erlandsche Letterkunde, te Leiden .
Maatschappij voor Nijverheid, te Haarlem.
H. D. Pierson, te 's Gravenhage.
H. C. Rehbock, te Amsterdam.
·Dr. D. F. Scheurleer, te 's Gravenhage.
H. Smulders, te 's Gravenhage.
W. Spakler, te Amsterdam. •
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht.

DONATEUR8. VAN HET PUBLICATIEFONDS.
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's Gravenhage.
Van den Berghs Limited, te Rotterdam.
Het "Deli Archief", te Amsterdam.
Holland-Amerika qjn, te Rotterdam.
Hollandsche 'IJzeren Spoorweg-Maatschappij, te Amsterdam .
Hudig en Veder, te Rotterdam.
Intemationale Crediet- en HandeIsvereeniging "Rotterdam", te Rotterdam.
Koninklijke Hollandsche Lloyd, te Amsterdam.
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek "Gouda", t~ Gouda.
Maatschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te Utrecht.
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R. Mees &: Zoonen, te Rotterdam.
Wm. H. Milller & Co., te 's Gravenhage.
Nationale Bankvereeniging, te Utrecht.
Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Nederlandsche Handel-Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam.
Van Nievelt, Goudriaan & Co's Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam.
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam.
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam.
Scheurleer & Zoonen, te 's Gravenhage.
Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam.
Steenkolen-Handelsvereeniging, te Rotterdam.
R. S. Stokvis & Zonen Ltd., te Rotterdam.
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam.
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam
Gebr. Stork & Co., te Hengelo.
De Twentsche Bank, te Amsterdam.
De Twentsche Bank, te Rotterdam.
N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, te Rotterdam.

Het Archief is gevestigd Zwarteweg 6, 's Gravenhage, tel. 6630.

,

STATUTEN
DItR VERItENIGING

HET NEDERLANDSCH ECONO M ISCHHISTORISCH ARCHIEF
GEVESTIGD Tit 'S-GRAVENHAGE

(Goedgekeurd bij Koninklijk Bes1uit d. d. 8 Juni 1914 S. 170)

ARTIKEL I.
De Vereeniging "RET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISToRISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te
's Gravenhage.
ART. 2.

De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden
geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en zijn
kolo'nien in den ruimsten zin des woords.
3.
De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en industrieele ondememingen enz.;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen
of instellingen, werkzaam op economisch gebied; .
c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten
betreffende de economische geschiedenis van Nederland in
het algemeen; .
d. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de
economische geschiedenis;
ART.
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een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeniging;
e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bronnenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis van
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede
van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het ·ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke
publicatien;
t. door aile verdere wettige middelen, die tot het doel van de
Vereeniging kunnen leiden.
ART.

4.

Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden gesticht
ter bewaring van de door ha~r verkregen documenten.
Zoo mogelijk zal door de Vereeniging qok een Museum worden
opgericht, waarin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de
kennis van de technische ontwikkeling en de economische ge.
schiedenis, zullen worden opgenomen.
ART.5.

Het vereenigi'ngsjaar loopt van I Januari tot ultimo December.
ART.

6. '

De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29 jaar en
maanden, te rekenen van den dag der oprichting, . zijnde 2
April 1914.
II

ART.

7.

Leden van de Vereeniging zijn:
Ie. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring
door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijksche cbntributie bedraagt tien gulden.
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door h~t Bestuur te
benoemen. Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden, maar
betalen geen contributie.
Donateur. of donatrice wordt men door een gift in eens van ten
minste t 100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste
t 25.:- jaarlijks aan de Vereeniging te hetalen.
De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het
bepaalde in de artt. 9 en 19.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK 111.

n.
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ART.

8.

Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r
het eindigen van het vereenigingsj aar;
. c. ' door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden.

9.
Het Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig leden, door
en uit de leden der Vereeniging te kiezen.
Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van
S leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt.
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in
en buiten rechten.
ART. ro.
De leden van het Bestuur worden voor den tijd van S jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een vijfde der
bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch
Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond her
kiesbaar.
ART.

ART. II.

De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd en is
als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur.
De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur
benoemd.
ART. 12.

Er is een Raad van Advies, bestaande uit:
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoemen

vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen, die
zich bereid hebben verkIaard hunne archieven of gedeelten
hielVan in het archiefgebouw der Vereeniging te deponeeren.
Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op.
De lejen van den Raad van Advies hebben een raadgevende .

I·

,
STATVTEN.

XIX

stem in aIle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oordee1 worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal
per jaar met het Bestuur, dat het tevens op de hoogte houdt van
aIle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.

ART. 13.
Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen
slechts met toestemming van den uitleener worden 'gepubliceerd.
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van
zijn toestemming afhankelijk maken.
- ART.

14.

Er zal zijn een Huishoudelijk Reglement, dat niet in strijd mag
zijn met den inhoud van deze statuten.
'
ART. 15.

Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het
Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.
Voor de pnblicatien, door de Vereeniging uit te geven, Zal een
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.
ART.

16.

De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contributien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien.
ART. 17.

Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene Vergadering
gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht
over den toe stand en de werkzaamheden van de Vereeniging in
het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk behecr. Door de goedkeuring
dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd.
Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in
den Raad van Advies, vervuld.
Algemeene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oordeelt of alS minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij
het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer v?ordrach-

,
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ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met
'
den werkkring van de·Vereeniging.
ART. 18,'

AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.
.
Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over
zaken de Voorzitter.
ART. 19.

BeslUiten ' tot verandering der st3;tuten, behoudens nadere
koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Vereeniging
kunnen slechts genomen worden op voorstel van het Bestuur of
van minstens 25 leden.
ART.

20.

Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming
van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen komen aan
'het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenbage voor zoover bet gescbriften betreft. Van de afbeeldingen
en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene
Vergadering de nadere bestemming.

r

REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN
HET ARCHIEF.
ARTIKEL

I.

Het gebruik van het Archief staat, voor zoover het niet voor
openbaarmaking bestemde bescheiden betreft, slechts open voor
hen, die het verzoek daartoe vooraf aan den Directeur gedaan
hebben.
Verlof hiertoe wordt door den Directeilr slechts verleend in
overleg met de Archiefcommissie, waaraan zoo noodig het verkrijgen van de toestemming van den schenker of inbruikleengever
is voorafgegaan.
De raadpleging van de overige stukken staat voor ieder open.
ART.

2.

De raadpleging van de ·bescheiden en verdere stukken vindt
plaats in een der localiteiten van het Gemeellte-archief te 's Gravenhage in het algemeen op de uren, waarop deze ins telling is
geopend.
ART. 3.
De inventarissen en catalogi kunllen door de bezoekers worden
geraadpleegd.
.
ART. 4.
Het is den bezoekers verboden de archiefbewaarplaats binnen
te gaan, tenzij onder geleidevan een der beambten en 'na bekomen verlof van den Directeur'of Conservator.
ART. S.

.

I

!

Publicatie van bescheiden en ander bronnenmateriaal, in het
Archief aanwezig, door derden, is afhankelijk van de toestemming
van de Commissie voor het Archief, den Directeur gehoord.
ART. 6.

Zij, die bescheiden en ander_bronnenmateriaal, in het Archief
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berustende, in het licht geven, zijn verplicht een exemplaar van
de door hen bezorgde afdrukken aan het archief te schenken.
ART.

7.

Voor zoover de door ~en schenker -of inbruikleengever gestelde voorwaarden zich hiertegen niet verzetten, kunnen bescheiden en verdere stukken worden uitge1eend naar andere
brandvrije archief- of bibliotheekgebouwen. Zij kunnen te e1ken
°tijde worden teruggevorderd. De verzending zoowel als de terugzending geschiedt op kosten van den aanvrager, die voor elke
schade aansprakelijk is.
o

I

INSTRUCTIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIEN.

ARTIKEL I.

Voor de publicatien van de Vereeniging komen onder meei
in aanmerking:
'a. handschriften en verder bronnenmateriaal, dat nog niet
door den druk is bekend gemaakt;
b. herdrukken van zeldzame werken of documenten;
c. inventarissen van het in het depot der Vereelliging of in
andere bijzondere of openbare archiefdepots aanwezige
archieven of gedeelten van archieven;
d. lijsten van handschriften en andere bescheiden, over verschillende archiefdepots of bibliotheken verspreid;
e. monografieen;
een en ander, voor zoover dit voor de economische geschiedenis
van Nederland en zijn kolonien van belang is.
ART. 2.

De bewerking van een pUblicatie geschiedt:
a. door hen, die daartoe van de Commissie een opdracht ontvangen;
b. door de Commissie zelve.
ART· ·3·

Indien een plan van pUblicatie bij de Commissie wordt ingediend, stelt zij het in handen van een of meer perspnen, hetzij uit
haar midden, hetzij daarbuiten, die daarover aan haar schriftelijk advies uitbrengen. Over de aanneming van een plan van
publicatie beslist de Commissie na machtiging van het Bestuur.
ATR·4·

Voor elke publicatie wijst de Commissie een of meer leden aan,
die op den arbeid van den bewerker toezicht zullen houden.
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INSTRUCTIE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATlitN.
ART·5 ·

In het algemeen zullen de publicatien den leden gebonden
worden toegezonden.
· ART. 6.

l'

Het Economisch-Historisc~ Jaarboek verschijnt jaarlijks. Het
bevat de ledenlijst, het verslag over den toestand en de werkzaamheden der Vereeniging gedurende het afgeloopen jaar, het finandeel overzicht, het verslag van den Directeur van het Archief,
het reglement voor het bewerken van de publicatien der Vereeniging en de voor d,it deel ter publicatie aangenomen bescheiden.
ART·7·

In het algemeen zullen wetenschappelijke bescheiden van
grooten omvang niet in het Economisch-Historisch Jaarboek
worden opgenomen.
ART. 8.
De Commissie beslist over de opnallle van de bescheiden in het
Jaarboek binnen de grenzen der begrooting.
ART.

9.

De Commissie dient in de Bestuursvergadering, voorafgaande
aan de jaarlijksche Algemeene Vergadering, een verslag harer
werkzaamheden in en doet daarbij een voorstel over de door de
Commissie in het volgende jaar te publice~ren werken.
ART.

ro.

De Commissie stelt zoo spoedig mogelijk een overzicht samen
van de door bronnenpublicatie aa~ ~e vullen leemten in de kennis
van de economische geschiedenis van Nederland en zijne kolonien,
alsmede een overzicht van onderwerpen, die op grond van het
gepubliceerde bronnenmateriaal voor een monografische behanc;leling in aanmerking komen.

REGELEN VOOR HET BEWERKEN VAN DE
PUBLICATIltN DER VEREENIGING.
ARTIKEL I.

De bewerker van een publicatie der Vereeniging ontvangt berieht, welk lid of welke leden van de Commissie voor de publieatien der Vereeniging toezicht op zijn arbeid zullen houden.
ART. 2.

Geen werk wordt door de Commissie ter perse gelegd, voordat
de geheele voor een deel bestemde eopie bij de Commissie is ingezonden.
ART. 3.
De bewerker van een pubJieatie is gehouden de eopie in goed
leesbaar handsehrift of maehinesehrift bij de Commissie in te
leveren.
ART. 4.
De bewerker is verplieht tot het nazien der proeven. De laatste
proef van elk vel wordt steeds ook door ten minste een der toezichthoudende commissieleden nagezien.

ART·5·
Elke publieatie moet bevatten ten minste een inleiding en,
voor zoover de publieatie zich hiertoe leent, verklarende noten,
.chronologische, zaak-, 'personen- en plaatsregisters, alsmede zoodanige andere registers als de toezichthoudende commissieleden
.
beslissen noodig te zijn.
ART. 6.
Geen beseheiden worden gedrukt zonder vermelding van den
naam van den bewerker.
ART. 7.
Geen beseheiden worden gedrukt zonder opgave van hunne '
herkomst.
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ART.8.

Bij de publicatie van het bronnenmateriaal wordt de bewerker
uitgenoodigd de regels te volgen, door het bestuur van het Historisch Genootschap voor het uitgeven van historische bescheiden
vastgesteld.
ART. 9.
De toezichthoudende commissieleden deelen elken bewerker
mede, welke bijzondere regelen de Commissie wenscht bij de hem
opgedragen publicatie gevolgd te zien.

I'
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REGELEN BEWERKEN VAN DE PUBLICATIitN.

ART. IO.

Voor het persklaar maken van de ter publicatie aangenomen
bescheiden, alsmede voor het stellen der inleiding en de. vervaardiging der registers wordt een honorarium betaald, door het
Bestuur vast te stellen 1}.
ART. II.

Elke bewerker heeft recht op ten hoogste IS overdrukken van
de door hem gepubliceerde bescheiden in het Economisch-Historisch J aarboek, alsmede op ten hoogste 8 exemplaren van de
door hem bezorgde en afzonderlijk uitgegeven publicatie.
Zij, die handschriften aan de Commissie hebben verstrekt, ontvangen een in elk bijzonder geval door de Commissie vast te
stellen aantal overdrukken of afdrukken van het werk, waarin
de a~gedrukte stukken voorkomen.

1) Ret volgende honorarium is door het Bestu,ur vastgesteld :

A.

Voor bet Economisch-Ristoriscb Jaarboek:
voor den tekst f 5.- per vel druks,
voor de inIeiding" 1 0 . - " "
voor de registers" 15.- " "
"
B. Voor afzonderlijke publicatien:
per deel van ten minste 20 vel druks in den regel f 250.-; voor een deel
van geringeren omvang, honoreering volgens den maatstaf voor het ]aarboek
aangenomen.
Bij pubJicatien van bijzonderen aard ' kan door het Bestuur een andere
regeJing worden vastgesteld.
Copieerkosten kunnen door de Vereeniging worden vergoed volgens een door bet
Bestuur bij elke uitgave vast te stellen tarief.

.

JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR OVER
HET JAAR 1916.
Het bestuur constateert met voldoening, dat de Vereeniging
meer en meer bekendheid en sympathie verwerft. De tijden werken daartbe ongetwijfeld mee; de belangstelling voor de geschiedenis is opgewekt en het inzicht, dat de tegenwoordige economische vraagstukken in de · voorafgaande ontwikkeling haar verklaring kunnen vinden, is bij velen gekomen. Daarbij komt nog
het verhoogde gevoel van eigenwaarde in ons yolk, alsmede het
besef, dat in de volgend~ jaren voor Nederland een nieuwe taak
kan zijn weggelegd, waardoor een grootere waardeering voor de
schriftelijke monumenten van hetgeen op economisch gebied reeds
tot stand is gebracht, zich openbaart.
Op verschillende wijzen is deze belangstelling voor onze Vereeniging gebleken. Het bestuur stelt het inzonderheid op prijs, dat
in het afgeloopen jaar niet uitsluitend archieven op daartoe gedaan verzoek werden verkregen, maar enkele belangrijke verzamelingen en documenten aan het archief in eigendom of in bruikleen werden aangeboden. Voor .de toekomst is dit een hoopvol
teeken.
Enkele der verworven collecties werden uit particulier bezit
afgestaan. Een archief, dat uit het begin der nege~tiende eeuw
dateerde, kon nog juist voor algeheele vernietiging worden bewaard. Maar al is het bestuur dankbaar, het is daarom nog.geenszins voldaan, overtuigd als het is, dat elk jaar nog verscheidene
archieven verdwijnen, tot nadeel van onze historische kennis.
Het dringt er daarom bij de leden op aan, dat zij het bestuur zoo
mogelijk van dergelijke vernietigingsplannen op de hoogte stellen.
Ook mededeelingen omtrent het bestaan van archieven, - al
worden deze niet direct bedreigd -, zullen door het bestuur gaame
worden ingewacht, opdat de Vereeclging haar centraliseerende
werkzaamheid zal kunnen voortzetten. De meeste archieven uit
de negentiende eeuw hebben voor den eigenaar niet meer waard,e
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dan van merkwaardigheid of souvenir; eerst door de overbrenging
naar een centraal depot als ons archief is, waar zij geordend worden, krijgen zij voor onze volksgeschiedenis werkelijke waarde.
Ook dit jaar kon, door de zorgen van de Commissie voor de Publicatien, een dee! van het Economisch-HistorischJaarboek verschijnen, van ongeveer gelijken omvang als het vorige. Andere
uitgaven vanwege de Vereeniging zijn nog niet verschenen, in verband met haar kart bestaan is dit niet te verwonderen, daar uitgaven .van grootere complexen historisch materiaal een aanmerkelijken tijd van voorbereiding eischen. Het hierachter afgedrukte verslag der Commissie doet ons echter hopen, dat de Ieden
binnen afzienbaren tijd het eerste deel van een grootere serie zal
bereiken.
Een teleurstelling voor het bestuur was het, dat het subsidie
van f 3500.-, dat door het uitbreken van den oorlog van de staatsbegrooting voor het jaar 1915 was teruggenomen, niet op die van
1917 opnieuw voorkwam. Nu in den loop van dit jaar het crisisst.a ndpunt door de regeering is verlaten, had naar de meening van
het bestuur ook de toekenning van den in uitzicht gestelden steun
in het belang van het toekomstige historisch onderzoek mogen
worden verwacht. Er mag in dit verband weI eens op worden gewezen, dat onze Vereeniging een deel der staatstaak op archivatisch gebied heeft overgenomen. Ook op ander gebied acht het
rijk het zich tot een pticht de historische overblijfselen te conserveeren, en het is slechts uit overweging, dat een particuliere organisatie bij het verzamelen van historisch-economische archieven
meer kans op succes zou hebben dan een officieellichaam, dat het
bestuur tot oprichting onzer Vereeniging het initiatief heeft genomen.
Door het uitblijven van het subsidie kon in het afgeloopen jaar
nog niet tot uitbrejding van het personeel worden overgegaan;
onder meer bleef de aanstelling van een conservator op onze verlanglijst staan. Evenmin kon in de dringende behoefte aan meer
archiefruimte worden voorzien. Hierdoor is een toestand ingetreden, die voor de Vereeniging reeds nu hoogst ongunstig werkt. In
het vorige jaarverslag hadden wij de gelegenheid er op te wijzen,
dat de grens van de ruimte onze:t: bewaarplaats spoedig zou zijn
bereikt en nieuwe sche~gen van eenigen omvang bestuur en
directeur binnen eenige jaren in groote moeilijkheden zouden
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kunnen brengen. Deze to.estand is sedert dien no.g verergerd. De
aanwinsten van het laatste jaar hebben de o.ns reeds krap to.egemeten ruimte no.g verminderd, terwijl de gestadige uitbreiding
der biblo.theek de moeilijkheden vergroot. Het is dan ook begrijpelijk, dat de directeur zich blijkens het hierbij gevoegde verslag
daardoo.r in zijne pogingen to.t het verkrijgen van nieuwe archieyen belemmerd heeft ge'vo.eld. Dat deze to.estand niet lang kan
vo.o.rtduren, is duidelijk.
Het bestuur heeft zich daaro.m afgevraagd o.f, zo.o. officieele
steun zou uitblijven, de Vereeniging niet v66r alles zelf hierin wiJziging zou moeten aanbrengen. Dit zou slechts kunnen geschieden doo.r het weer laten vervallen van de uitgave van het Econo.misch-Histo.risch Jaarbo.ek. Afgescheiden van de vraag, o.f het o.p
zich zelf wenschelijk zo.u zijn een pas begonnen publicatie weer te
staken, meent het bestuur, dat een dergelijke maatregel hoogst
ongunstig op de ontwikkeling van de Vereeniging zou werken. AIleen door haar publicaties wordt zij naar buiten bekend en vestigt zij geregeld de aandacht o.p haar streven. Maar zelfs al zo.u
het bestuur to.t dezen uiterst radicalen maatregel willen o.vergaan,
dan zo.u dit no.g niet vo.ldo.ende baten, daar de vestiging der reeds
verkregen archieven en co.llecties in een eigen archiefdepOt zoodanige financieele eischen zou stellen, dat de o.pheffing van het Jaarboek daarvo.o.r ten eenenmale o.ntoereikend zo.u zijn. Op initiatief
der .Archiefco.mmissie, die dit j aar vo.Qr het eerst o.ptrad, werd
daarom beslo.ten bij het gemeentebestuur van '5 Gravenhage een
verzoek om subsidie in te dienen. De Commissie ging -daarbij van
de onderstelling uit, dat de vestiging van een centrale instelling
o.p wetenschappelijk gebied aan het gemeentebestuur niet o.nverschillig zo.u zijn; bo.vendien zo.u subsidieverleening slechts het
do.o.rtrekken van de lijn zijn, die de gemeente eenige jaren geleden
had gevolgd door ruimte in het gemeentearchief te onzer beschikking te stellen. WeI beschouwd, was toen reeds in beginsel be·list, dat onze Vereeniging in de termen viel door de gemeente te
worden gesteund. Met deze beschouwingen kon het bestuur zich
vereenigen, het vroeg de to.ekenning van een subsidie aan, voldoende om over een eenvoudig gebouw met genoegzame archief~
ruimte de beschikking te verkrijgen. Hierdoor zou tevens het gemeente-archief, dat zelf met een tekort aan ruimte worstelt, van
ons zijn ontslagen.

"
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In de door de archiefcommissie opgestelde begrooting was van
een eigen archiefgebouw afgezien. De hoogere kosten daargelaten,
scheen het een juister politiek af te wachten in welke mate de Vereeniging zich ip. den eerstvolgenden tijd zou ontwikkelen, v66r
men hiertoe zou overgaan. Men gaf dus de voorkeur aan het huren
van een geschikt gebouw. Naar schatting zouden de totale uitgaven de~ Vereeniging voor het jaar 1917 dan t 13.880.- bedragen, aldus verdeeld: I. Huur gebouw t 2000.-; 2. Uitgaven gebouw t 2125.-; 3. Algemeene uitgaven der Vereeniging t 275.-;
4· Archief t 1450.-; 5· Personeel t 4550.-; 6. Publicaties t 3425.":';
7· Onvoorzien t 55·-·
Aan de gemeente 's Gravenhage werd een jaarlijksch subsidie
van t 4000.- verzocht; benevens een renteloos voorschot van
f 4000.- voor installatiekosten, van welk laatste bedrag jaarlijks
10% zou worden afgelost. Het overige hoopte men deels uit
eigen kracht, deels door subsidies van rijk en provincie te kunnen
opbrengen.
Daar het bestuur "te zelfder tijd de beschikking .kon verkrijgen
over een ruim huis, dat aan de bijzondere eischen, voor een archiefgebouw te stellen, voldeed, werd met onze aanvraag spoed
gemaakt. In de conferentie met een der leden van het dagelijksch
bestuur der gemeente verzochten wij voor het loopende jaar 1916
de helft der aangevraagde bedragen toe te kennen, opdat wij op
het bedoelde gebouw de hand zouden kunnen leggen. Wij hebben
op deze conferentie den indruk gekregen, dat ons verzoek in welwillende overweging zou worden genomen. Zeer tot onze spijt
hebben verschillende omstandigheden eerst het in behandelen
nemen van ons verzoek vertraagd, terwijl de veranderde tijdsconjunctuur daarna haar invloed heeft doen gelden. Ook deze poging tot verruiming van de werkzaamheden der Vereeniging heeft
dus niet dadelijk tot een resultaat geleid.
In afwachting van den uitslag van zijn bemoeiingen heeft het
bestuur gemeend eel! Archieffonds te moeten stichten, dat in het
bijzonder bestemd zal zijn de verkrijging en de installatie van een
eigen archiefgebciuw te bevorderen. Voor dit fonds hoopt het
bestuur van belangstellenden gelden te verkrijgen, terwijl de Vereeniging zelf daarvoor .bepaalde inkomsten zal reservee~en.
Op dezelfde bestuursvergadering, waarin tot oprichting van dit
fonds werd besloten, is tot stichting van een Publicatiefonds over-
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gegaan, eveneens met een eigen boekhouding. Ook hiervoor meende het bestuur bijdragen te mogen verwaehten. Tot de uitvoering
van dit besluit is het in het afgeloopen jaar nauwelijks meer gekomen. Het advies echter van een der leden van onzen Raad van
Advies, niettegenstaande de tijdsomstandigheden tot het werveIi
van contribuanten over te gaan, heeft het bestuur in het laatste
deel van het jaar doen besluiten niet langer te wachten. Aan verschillende groote lichamen op economiseh gebied werd een jaarlijksche bijdrage voor het Publicatiefonds verzbcht en tot onze
groote voldoe$g bleek dit optreden reeds in eersten aanloop
een succes te zijn.
Verschillende directies betuigden hun sympathie met onze
voomemens; dank zij de medewerking van hen is tot heden voor
het fonds een jaarlijksch bedrag van I 1600.- toegezegd. Zoo de
tijdsomstandigheden in den aanvang van het jaar I9I7 gunstiger
waren geweest, zou dit bedrag nog aanmerkelijk hooger zijn geweest. Het bestuur vertrouwt er echter op, dat een hemieuwdepoging over eenigen tijd met dezelfde sympathie zal worden ontvan~
gen. Eerst wanneer het totaal der jaarlijksehe toezeggingen tenminste het dubbele van het genoemde bedrag heeft bereikt, meent
het zijn voorloopige plannen te kunnen uitvoeren.
In het vorige verslag werd met een enkel woord melding gemaakt van een plan van ons corr~spondeerend lid, den heer J. de
Groot, te Batavia, als afdeeling onzer Vereeniging een soortgelijke
organisatie in N.ederlandseh-Indie op te riehten. In den loop van
het afgeloopen jaar moehten wij omtrent de uitwerking van dit
plan eenige mededeelingen van den heer de Groot ontvangen.
'Deze heeft zich, ten einde het doel onzer Vereeniging in Nederlandsch-Indie meer bekend te maken, de moeite getroost hierover
een artikel te schrijven in het Tijdschrift voor Nijverheid en Land~
bouw inNed.-Indie, deel XCIII, onder den titel: "Het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief", waarvan tevens een aantal
overdrUkken zijn rondgezonden. De plannen' tot oprichting eener
zelfstandige vereeniging schijnen echter eenige wijzigingen te
hebben ondergaan; wij ontvingen althans een sehrijven van ons
lid, waarin melding werd gemaakt van de oprichting van een
,,, Vereeniging tot bevorderlng van het bibliotheekwezen in N ederlandsch-Indie", die onder haar doel behalve de oprichting van
een economische bibliotheek in Indie ook het verzamelen van
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bronnenmateriaal noemt. Vit het later toegezonden concept':
huishoudelijk reglement der nieuwe' veteeniging bleek ons teveris,
dat de wensch bestaat met de moedervereenigirig in Nederland
voeling te houden, daar deze daarin het recht wordt toegekend
een der leden van den Raad van Beheer te benoemen. Mocht deze
regeling ongewijzigd tot stand zijn gekomen, wat ons op het oogenblik niet bekend is, dan zullen wij gaame overwegen, wien wij
kunnen verzoeken deze taak op zich te nemen. Of de aanshiiting
van een economisch-historisch archief aan een bibliotheek in het
algemeen wenschelijk is, durven wij op zoo verren afstand niet
beslissen; het is niet onmogelijk, dat de levendige belangstelling,
die voor de oprichting van een centrale bibliotheek i.n Indie blijkt
te bestaan, aan het archief ten goede komt.
Met aandacht heeft het bestuur de discussien betreffende het
verzamelen van handelsarchieven gevolgd, die in de laatste jaren
in het tijdschrift en de vergaderingen der Vereeniging van Archivarissen zijn gehouden. Het heeft zich als zoodanig buiten deze
beSprekingen, die in den laatsten tijd een meer principieel karakter hebben aangenomen, gehouden, maar wacht met belangstelling,het resultaat hiervan af.
Evenals het vorige jaar bleven onze relaties met den gemeente- '
arehivarls van's Gra'Venhage van den meest aangenamen aard.
De Algemeen Rijksarchivaris, prof. Fruin, verplichtte ons door
een der vertrekken in het rijksarchiefgebouw ter beschikking voor
ooze copiiste te sfellen.
De toename van het ledenaantal constateert het bestuur met
ingenomenheid; voor' een groot deel was dit het gevolg van de
eerste publicatie der Vereeniging. Op I Jan. I9I6 bedroeg het
aantal 236, op I Jan. I9I7 daarentegen 389. Bovendien telde de'
vereeniging t'wee leden-donateurs, twee correspondeerende leden,
5 donateuI'S en II donateurs voor het leven. Dank zij deze aanzienlijke vermeerdering was de Vereeniging in staat aan de stijgende uitgaven het hoofd te bieden . •
In de verschillende colleges der Vereeniging kwamen in het
afgeloopen jaar eenige mutaties voor. In den Raad van Advies
betreuren wij het verlies van dr. D. Bos, die vooral in den eel-steri
tijd na de oprichting van zijn belangstelling in de organisatie' onzer Vereeniging deed blijken. Hoewel reeds in het nieuwe jaar
vallende, voelen wij ons gedrongen reeds in dit verslag het verlies
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van ons medebestuurslid J. van Hasselt te vennelden, aan wiens
medewerking wij veel danken. Hij was een der eersten, die in het
Comite van Voorbereiding zitting wilde nemen.
Als nieuw lid van het bestuur is prof. mr. M. W. F. Treub toegetreden, die indertijd als Minister van Landbouw, Handel ,en
Nijverheid onze plannen met groote sympathie heeft ontvangen.
Tenslotte zij venneld, d<~.t de leden van het bestuur de heeren
Elink Schuurman en Posthumus, die aan de beurt van aftreden
waren, op de algemeene vergadering, den 19den April 1916 te
Rotterdam gehouden, zijn herkozen.
Het aan het bestuur uitgebrachte verslag van den Directeur
laten wij thans volgen.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 18 April 1917.

..

•

Het Bestuur van het Nederlandsch
. EconOInisch-Historisch Archief,
G. w. KERNKAMP, Voorzitter.
N. W. POSTHUMUS, Ie Secretal'is.
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JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR VAN
HET ARCHIEF.

"

Verschillende nieuwe archieven, waarvan enkele belangrijk
voor de algemeene economische ontwikkeling van Nederland,
werden in het afgeloopen ,jaar verkregen. Het feit, dat ditmaal
meer aanbiedingen tot plaatsing van archieven of bescheiden in..
kwamen van personen, buiten den kring der Vereeniging staande,
dan in de voorafgaande jaren, constateert de Directeur met voldoening; het mag als een aanduiding worden opgevat, dat de
waardeering voor het streven onzer. Vereeniging groeiende is.
Onder de nieuwe aanwinsten mag in de eerste plaats de verzameling bescheiden betreffende het belangrijke bankiershuis Goll
en Corp.p. te Amsterdam worden vermeld, die ons door douairiere
A. A. ,Berg van Dussen Muilkerk-Lenting te De Bildt in bruikleen is afgestaan; deze collectie gewerd ons door bemiddeling
van mr. W. C. Mees te Rotterdam. In de tweede helft' der
achttiende eeuw nam, na,ar men weet, het huis Goll en Co. een
internationale positie in de financieele wereld in; de relaties
hiervan o.a. met de Oostenrijksche regeering waren talrijk en
dank zij deze kwam het in de gelegenheid den handel in kwikzilver afkomstig uit de Oostenrijksche mijnen, die voor ons land
van groot belang was, te financieren. De collectie bevat de balansen over de jaren I779-I826, alsmede een aantal contracten
betreffende de toe- en uittreding van verschillende firmanten en is
afko~stig van den toenmaligen firmant in het bankiershuis, Jhr. '
mr. 0; W. J. Berg.
Een overzicht van de verzameling geeft bijlage I.
Van dr. A. H. Garrer te Haarlem, daartoe gemachtigd door
het bestuur der Remonstrantsche Gemeente aldaar, werd het
archief der lintweverij van Justus van Leeuwarden en Petrus
Merkman (vader, zoon' en diens weduwe) te Haarlem, loopende
over de jaren I7I8-I773, in bruikleen ontvangen. De inhoud
hieryan wordt gevormd door handelsbrieven, waaronder ook
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buitenlandsche, rekeningen, cognoscementen,loonstaten, wevers~ .
en bleelcersboekjes en journalen betreffende deze onderneming.
Bij het handelsarchief der Merkmans was tevens een verzame~
lingpapieren gevoegd betreffende Joost Noortdijck, die naast
zijn bedrijf als koopman in zijden en andere stoffen te HaarleII1
tevens talrijke beurszaken te Amsterdam deed. Deze collectie bestaat uitsluitend uitbrieven, van persoonlijken of commercieelen
aard, tezamen ongeveer 2000 stuks, uit de jaren 1622-1692 .
Daar dr. Garrer verklaarde voorloopig geen tijd te hebben om na
te gaan, welke brieven tot het handelsarchief van Noortdijck
hebben behoord, is hem door den directeur aangeboden dit onderzoek zijnerzijds te doen geschieden; over eventueele plaatsing
hiervan in ons .archiefdepot zou later kunnen worden beslist. Dit
voorstel is door den heer Garrer aangenomen, waarna met het
schiften der brieven een begin is gemaakt. Waarschijnlijk zal het
onderzoek in het volgende jaar geeindigd zijn. Voorloopig kan
worden geconstateerd, dat het aarital brieven betreffende de transacties van Noortdijck vrij groot is.
Door bemiddeling van den heer R. G. A. Elink Schuurman
werd het archief der bierbrouwerij "Ret Scheepje" te Raarlem
van den laatsten eigenaar dier onderneming, den heer van Alphen, ontvangen. Het geheel vorint een vrij omvangrijk archief
van 207 deelen over de jaren I8I8-I875. De aanwinst is reeds geinventariseerd. (Zie bijlage II).
Een verzameling registers en brieven der vroegere firma Mees en
Moens te Rotterdam over de jaren 1813-1869 werd door tusschenkomst van mr. G: J. C. Schilthuis aldaar verkregen.
Uit het archief der Doopsgezinde Gemeente te Utrecht deed de
archivaris dr. A. Hulshof ons een rekeningboek van den hoedenmaker Rochus Dircks. te Vianen uit het jaar 16I5 toekomen. Ret
geeft hoofdzakelijk een indruk van den d6tailhandel, die deze
handwerker heeft gedreven.
Een reederijboek voor het barkschip "Padang Packet", over de
jaren I862-I874, werd door den heer A. W; van Eeghen, te Ede,
aap het Archief afgestaan.
Door bemiddeling van den Secretaris der Maatschappij van
Nijverheid, den heer G. S. de Clercq, verkregen wij het archief
der Commissie "Plan I9I3", dat verschillende gegevens over ' de
economische verhoudingen bevat in verb and met de door de ge-
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noemde Commissie in dat jaar georganiseerde tent6onsteI1ingen~
Voorts werden aIs bewijs van belangstelling in het streven der
Vereeniging door de Maatschappij van Nederlandsche Letterkunde te Leiden twee deelen plakkaten betreffende den LevaI\thandel, van 1625-1737, afgestaan.
Door tusschenkomst van den bibliothecaris der Nederlandsche
Handels-Hoogeschool werd een aanteekeningboekje van Jean
Francoys, drapenier te Leiden, verkregen, inzonderheid hierom
merkwaardig, omdat het, zoover bekend is, de eenige bron is,
waaruit kan worden nagegaan in welke mate het bedrijfskapitaal
van een Leidschen textielindustrieel in de eerste helft der zeventiende eeuw is toegenomell. Voor de jaren 1632-1668 bevat het
hierover gegevens.
Eenige bodeboekjes van Otto de Kat, beurtschipper van DordrechtopDelft en 'sGravenhage, uitde jarenl783, '88 en '8g, werden
van dr. Kiewit de Jonge, te Dordrecht, ten geschenke ontvangen.
Eindelijk werd door de erfgenamen van mejuffrouw T. de la
Lande Cremer een geschreven rapport uit het jaar 1865 betreffende een kopermijn in het SiegdaI aan het archief geschonken.
De bibliotheek werd door aankoop op veilingen en uit catalogi
geregeld uitgebreid"zoodat het aantaI deelen thans ongeveer 1300
bedraagt. Van verschillende zijden werden geschenken ontvangen,
waarvoor op deze plaats nogmaaIs dank wordt gezegd.
In de laatste jaren komt het uitgeven van gedenkboeken door
de grootere handelsvennootschappen ter gelegenheid van een
jubileum meer en meer in zwang. Niet altijd hebben deze uitgayen, waaraan dikwijls vrij groote moeite is besteed, wetenschappelijke waarde. Meestentijds staat aIs doel hiervan verheerlijking
van het eigen bedrijf op den voorgrond, zoodat de methode, die bij
de bewerking van deze boeken is gevolgd, doorgaans den toets
der kritiek niet kan doorstaan. Dikwijls is bovendien aan het
fotografische gedeelte de grootste plaats toegekend. Maar daar
staat tegenover, dat sommige dezer gedenkboeken een uitzondering maken, door niet alleen waardevoIle en betrouwbare gegeyens over de geschiedenis van het bedrijf, maar ook gegevens vpn
meer algemeene beteekenis over de ontwikkeling van den betrokken tak van handel of industrie te verstrekken. Deze jubileumsgeschriften vormen reeds een vrij omvangrijke afdeeling in de bibliotheek; het aantal hiervan.bedraagt thans 59 .
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De vennitldering der beschikbare archiefruimte door de verwerving van de nieuwe archieven en door de uitbreiding der bibliotheek maakte het steeds moeilijker het verkregene goed te
plaatsen. Werd er in het vorige verslag op gewezen, dat het oogenblik, waarop voor groote archieven geen plaats meer te vinden zou
zijn, aanstaande was, thans komt dit aI .meer nabij. Het is dringend noodig, dat het Archief over meer ruimte de beschikking
krijgt, opdat het zich op breeder basis kan ontwikkelen.
Op aanwijzing van den directeur werden door de beambte mej.
M.Coster werkzaamheden van uiteenloopenden aard verricht.
Het grootste deel van haar tijd werd in beslag genomen door de
voorloopige beschrijving en ordening van de handelsarchieven,
die van de verschillende firma's Loopuyt afkomstig zijn. De definitieve ordening zal door mij geschieden. Voordat hiertoe kan
worden overgegaim, zijn nog tal van vragen te beantwoorden, die
bij de reconstructie dier archieven zijn gerezen en die door gebrek
aan tijd nog niet in onderzoek konden worden genomen. Het geheele aantal registers bedraagt 1082, behalve de brievenpakken,
die ongeveer even taIrijk zijn.
Daamaast hield mej. Coster zich bezig met het copieeren van
ee;n gedeelte van het materiaal, door den directeur in het Economisch-Historisch Jaarboek, tweede deel, werd afgedrukt, alsmede
met het maken van een groot aantal regesten van acten, die in de
publicatie over de Hollandsche ceramiek v,an dr. van Gelder iullen
worden opgenomen. Het doel hiervan was niet aIleen ~en begin
met de voorbereiding dezer uitgave te maken, maar ook om den
vermoedelijken omvang ervan te kunnen bepalen.
Evenals het vorige jaar werden door haar ook de aanwinsten
voor de bibliotheek ingeschreven.
Voor de Commissie voor de Publicatien was van Mei tot September 1916 mej . R. de Sterke werkzaam, die behalve het in machineschrift v~rvaardigen van copieen voor het J aarboek, een groot
aantal afschriften maakte. uit het archief van het departement van
Buitenlandsch.e Zaken, aanwezig op het Algemeen Rijksarchief.
Zij moest wegens vertrek naa t' Amsterdam ontslag nemen.
Tot haar opvolgster werd benoemd mej . A. Wildt Meyboom, te
's Gravenhage, die het begonnen copieerwerk voortzette en teyens de correspondentie voor de Commissie voer de Publicatien
verzorgde .

•
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Beide thans in dienst zijnde beambten verrichtten hun werk
met grooten ijver.
Het aantal bezoekers nam dit jaar eenigszins toe. Onderzoekingen werden o.a. ingesteld naar de geschiedenis der techniek van
de Amsterdamsche beurs en naar maatschappijen, die ter bevor:..
dering van handel en nijverheid op het einde der achttiende eeuw
in de Republiek werden opgericht. In het belang van dit laatste
onderzoek werd een aantal registers tijdelijk aan het gemeentearchief te Utrecht uitgeleend.
De geringe ruimte, die het archief ten dienste stond, maakte
het noodzakelijk, dat onze bezoekers gastvrijheid op de leeszaal
van het gemeente-archief vroegen. Gaarne zeggen wij den archivaris dank voor zijne bereidwilligheid ons in dit en menig ander
opzicht in het afgeloopen jaar betoond.
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BIJLAGE I.

LIJST VAN STUKKEN BETREFFENDE RET BANKIERSHUIS
GOLL & Co. TE AMSTERDAM, AFKOMSTIG VAN JHR. MR.
O. W. J. BERG, LID DER FIRMA.

I. Balansen betreffende de firma Goll en Compagnie, 44 stuk-

ken:
1. Balans van Goll en Compo van het jaar 177g.
voor den jaare 1780.
3. Balance
voor anno 1781.
4.
van het jaar 1782.
5.
over het jaar 1783.
6.
1784.
7. Balans
1785.
8.
over anno 17,86.
9.
""
over het jaar 1787.
10.
1788 .
II.
1789.
12.
1790 .
2.

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

II

13·
14·

"
"

IS·

II

II

II

II

II

)J

"

"

"

"

It"

"

II

II

II

" "

II

"

"

"

II

II

" "

II

16.
17·
18.

II

II

"""
II

II

179I .
1792 .
1793·
1794·
1795·

II

II

II..

"

"

"

1796.
" " " 1797·
" " 1798.
" " " 1799.

" "

19·

"

"

"

"

"

"

"

""

21.
22.

"

"

23.

"

. ,,"
" "

IJ"

u

II

20.

II

"

II

II

II

"

"

"

"

II

..

II

"""

1801~
1802.

24. Balance van Goll en Compo anno 1803.
25. Balans van Goll en Compo van het jaar 1804.
26. Balance van Goll en Compo van anno 1805.
27. Balance van Goll en Compo over anno 1806.
28" Balance van Goll en Compo in Amsterdam over anno 1807
2g. Balans van het jaar 1808 van Goll en Compo in Amsterdam.
30. Balance van Goll en Compo in Amsterdam over anno i80g.
31. Balans van Goll en Compo over het jaar 1810.

/
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32. Balance van Goll en Compo over het jaar IBI!.
33· Balans van Goll en Compo in Amsterdam over anno IBI2.
"
1B13 van Goll en Compo t' Amsterdam.
34·
"
van
Goll en Compo in Amsterdam op 31 December
35·
anna 1B14.
van Goll en Compo inAmsterdam op 31 DecemberrB15
"
van Goll en Compo in Amsterdam, gesloten op 31
"
Dec. anna IBI6.
3B. Balance op 1°. January IBIB- over 1B17.
"39. Balance op 1°. January IBI9-- over IBIB.
40. Balance op 1°·. January IB20- over 1B19.
41. Balance op 1°. January IB21- over 1820.
42, Balance van Goll en Compagnie op January anna 1822 over
anna 1821.
43. Balans 1823 (Opschrift met potlood).
44. Balans bankiershuis Goll en Co. over 1824. (id.)
(N.B. De balansen van de jaren

1800

en

1822

ontbreken.)

II. Contracten betreffende de firma Goll en Compagnie.
I.

2.

3.
4.

5.
6.
7,
8.

Contract van adsociatie in het comptoir van negotie onder de
firma van Goll en Compagnie, van 31 Dec. 1777-31 Dec. 1779.
Contract van handel en negotie in compagnieschap onder de
firma van Goll en Compagnie, binnen Amsterdam, van I Jan.
17B3-1 Jan. 17B9.
Contract van handel en negotie in compagnieschap tusschen
. Johan Gall van Franckenstein, Mr. O. W. J. Berg en Willem
Stinstra, binnen Amsterdam, van I Jan. 1789-31 Dec. 1794.
Contract tusschen J. Goll van.Franckenstein en Mr. O. W. J.
Berg over de verdeeling hunner resp. aandeelen in geval van
overlijden, d.d. 31 Dec. 1788.
Contract van handel en negotie in compagnieschap onder de
firma van Goll en Compagnie, van I Jan. 1795-31 Dec. 1800.
Contract tusschen de compagnons van Goll en Compo '1'
Amsterdam van I Jan. 1816-31 Dec. 1824.
Contract van negotie van Goll en Compo van 1 Jan. 1822-31
Dec. 1827.
Acte van liquidatie der societeit van Gall en Camp. met de
weduwe Willem Stinstra op den 30 Jan. 1797.
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III. Balansen van Goll en Compagnie over de jaaren 17791818. Staat van het kapitaal. Met bijgeplakt papier met winstcijfers over de jaren 1807-1822.
IV. Overeenkomst tusschen J. Goll van Franckenstein en O.
W. J. Berg als chefs van het kantoor GoB en Comp., en H. Fraser, 23 December 1820.
V. Overeenkomst tusschen P. H. Goll van Franckenstein en
Mr. W. O. Berg van den handel der firma Goll en Compagnie, I '
Januari 1822.
VI. Balans op 30 April r826 met bijbehoorende contracten :
1. Balance, gesloten 30 April 1826.
2. Acte betreffende het uittreden van Mr. W. O. Berg uit de
firma Goll en Co., 27 April 1826.
3. Acte van scheiding tusschen de firmanten van Goll en Comp.,
Hendrik Goll van Franckenstein en Mr. W. O. Berg, 28 April
r826.
BIJLAGE II.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER BIERBROUWERIJ
,:T SCHEEPJE", TE HAARLEM.

Nos.

1-41, Grootboeken 1818-1858.
42-80, Journalen 1818-1865.
81-126, Memorialen 1822-1857.
" 127-151, Kasboeken 1~8-1863.
" 152-189, Dagregisters 1819-1851.
" 190-191, Factuurboeken 1818-1868.
" 192-194, Kleine Memorie 1826-1854.
No. 195, Tellingen, behoorende bij de maandelijksche afsluiting 1836-1842.
Nos. 196-202, Stort- en peilboeken 1818- r875 .
No. 203, Flesschenboek, 1841-r844.
No. 204. Restitutieboek 1847-1858.
Nos. 205-207, Brievencopieboeken 1818-I872.
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Als resultaat van de werkzaamheid der Commissie voor de
Publicatien is den leden der Vereeniging in het afgeloopen
verslagjaar het tweede deel van het Economisch-Historisch
J aarboek toegezonden. Ongeveer van denzelfden omvang als
de vorige bundel week de inhoud er in zooverre van af, dat
het zich niet uitsluitend tot het publiceeren van gegevens betreffende de economische geschiedenis van Nederland van de
laatste eeuw bepaalde. Met het meer toegankelijk maken van
.bescheiden uit vroegere eeuwen hoopt men ook in volgende deelen
te kunnen voortgaan.
Evenals zijn voorganger was het tweede Jaarboek voor een
groot deel op de medewerking van de leden der Commissie aangewezen. Het laat zich echter aanzien, dat deze, nu de Vereeniging
zich door haar publicaties meer bekendheid heeft verworven,
voorlaan uit een ruimeren kring zal worden verkregen. Voor het
derde deel zijn bijdragen toegezegd door dr. van Gelder over de
Hollandsche vrachtvaarl in de laatste helft der zestiende eeuw;
mr. Elink Schuurman stelde een bijdrage uit de geschiedenis der
levensverzekering in uitzicht, dr. van Dillen een bijdrage aangaande den graanhandel van Amsterdam in de zeventiende
eeuw; de heer van Klaveren tenslotte bood interessant materiaal
over trustvorming in een verdwenen Nederlandsche nijverheid,
de vingerhoed-industrie, aan.
Het door de Vereeniging opgerichte Publicatiefonds heeft op
de werkzaamheden der Commissie nog geen invloed kunnen
uitoefenen. Nu echter een vast jaarlijksch bedrag voor grootere
publicaties beschikbaar wordt gesteld, zal de Commissie haar
arbeid in belangrijke mate zien toenemen en op breeder grondslag kunnen medewerken aan verruiming onzer kennis omtrent de economische ontwikkeling van Nederland en Kolonien .
Voorloopig heeft de Commissie zich bezig gehouden met het on-
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derzoek naar de wenschelijkheid van uitgaven, die haar reeds vroeger werden aangeboden, en slechts een nieuwe uitgave in den
kring harer werkzaamheden getrokken.
Over den stand der voorbereiding van de verschillende bundels
znHen de volgende mededeelingen inlichting kunnen verschaffen.

N ederlandsche Bank. Wegens het voortduren van de oorlogscrisis
werd door den president der Nederlandsche Bank, mr. Vissering,
het verzoek der Commissie het materiaal, dat door hem voor het
gedenkboek der Bank was doorgewerkt, tot grondslag eener bronnenpublicatie te nemen, alsnog in nadere overweging gehouden.
Nederlandsche ceramiek. Naar de Commissie van dr. van Gelder
vernam, heeft deze zich in het afgeloopen jaar bezig gehouden
met het verkrijgen van een overzicht van het materiaal, dat over
dit onderwerp voorhanden was. Ret is gebleken, dat vooral de
proto coHen der DeUtsche notarissen vele en belangrijke gegevens
omtrent de economische organisatie der DeUtsche industrie bevaUen. Een aanvang werd gemaakt met het in regestvorm brengen van een deel van het omvangrijke materiaal, terwijl de meer
belangrijke stukken later in hun geheel zuHen worden overgenomen. Vertrouwd wordt, dat dr. van Gelder spoedig in staat zal
zijn een definitief werkprogramma aan de Commissie over te leg- "gen, opdat de uitgave van dit interessante materiaal een aanvang
zal kunnen nemen.
Duurtemaatregelen van A msterdam in de zeventiende en achttiende
eeuw. De voorloopige besprekingen met dr. van Dillen hebben tot
leedwezen van de Commissie niet tot een resultaat geleid, daar
drukke bezigheden hem verhinderden aan zijn plan van voorbereiding, een overzicht van het aanwezige bronnenmateriaal te
verkrijgen, gevolg te geven. Even na afloop van het verslagjaar
werd bericht van hem ontvangen, dat hij wege~s tijdsgebrek genoodzaakt was van de uitgave af te zien.
Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende
eeuw. In den loop van het jaar werd door prof. Posthumuseen uitvoerige nota over dit onderwerp bij de Commissie ingediend. Het
ligt in de bedoeling deze uitgave systematisch en chronologisch te
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doen geschieden, naar staten en onderwerpen geordend. De geheeIe publicatie zal naar schatting tien deelen omvatten, terwijl een
algemeene inleiding nog een deel zal eischen.
Voorloopig zal aan de volgendeverdeelingworden vastgehouden:
r-2. Commercieele onderhandelingen met Engeland r8r3r826.
3. Onderhandelingen met Engeland over de handelsverdragen,
r827-r870.
4. Onderhandelingen met Engeland 'over de differentieele
rechten op Java (r8r8-r865).
5. Pruisen en de overige Duitsche staten; de Rijnvaart.
6. Frankrijk.
7. Belgie, Rusland en de overige Europeesche staten.
8. De Vereenigde Staten van Noord-Amerika; de Centraal- en
Zuid-Amerikaansche staten. De Barbarijsche staten.
9. De Oost-Aziatische staten: China, Japan, Siam.
ro. Inleiding.
Als eindpunt is voorloopig het jaar r870 gekozen. Binnen de te
behandelen periode valien dus de ontwikkeling van Nederland
naar den vrijen handel (r8r3-r850), de handelspolitiek in het
begin van de vrijhandelsperiode (r850-r860), en de handelspolitiek onder den invloed van het Cobdenverdrag (r860-r870). De
Fransch-Duitsche oorlog kan als het begin van een nieuwe periode op handelspolitiek gebied worden beschouwd.
Van de geheele materie is betrekkelijk weinig bekend. Zoo zijn
van het eerste deel, dat naar schatting een driehonderdtal stukkenzal bevatten, slechts enkele reeds elders gepubliceerd, o.a.
in de Algemeene Gedenkstukken van Colenbrander, de Ambtsbrieven van Falck en in de bijlagen bij diens Gedenkschriften.
N aar het oordeel van den voorsteller is het instellen van een
onderzoek in buitenlandsche archieven voor deze publicatie voorloopig niet noodzakelijk, maar de mogelijkheid bestaat, dat bij de
bewerking der stof de wenschelijkheid hiervan blijkt. De Commissie kan zich hiermede vereenigen. Ret geldt hier een uitgave aangaande de N ederlandsche handelspolitiek en hoofdzaak is dus het
standpunt en de motieven van Nederland te leeren kennen. Daar
komt bij, dat van aIle stukken, door onze regeering naar haar vertegenwoordigers in het buitenland gezonden, de minuut gehouden
of copie genomen is, terwijl omgekeerd de missiven vaIl'deze per-
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semen in de Nederlandsche regeeringsarchieven zijn bewaard. Ook
de nota's door de vreemde gezanten namens hun regeering bij het
Nederlandsche gouvemement ingediend, zijn daar aanwezig.
Zoo ontbreken dus slechts die stukken, waarin de voorbereidende besprekingen van . de buitenlandsche regeeringspersonen
zijn neergelegd, maar ook hierover geven de brieven onzer eigen
gezanten of vertegenwoordig~rs dikwijls inlichtingen. Het is derhalve niet onwaarschijnlijk, dat een in het buitez¥and ingesteld
onderzoek slechts een geringen oogst zou opleveren. Ook met het
vraagstuk der kosten moet rekening worden gehouden. Mocht
echter bij een det genoemde onderwerpen de weJ?schelijkheid van
een buitenlandsch onderzoek blijken, dan heeft de bewerker zich
bereid verklaard dit in te stellen.
Het komt de Commissie voor, dat het hier een belangrljk
uitgave betreft, en om het onderwerp op zichzelf en omdat de
houding van Nederland in handelspolitiek opzicht sinds het jaar
1813 grootendeels niet door eigen wil, maar door ge gedragingen
der buitenlandsche mogendheden werd bepaald. Uit een dergelijke publicatie zal dus niet alleen kunnen blijken, hoe de ontwikkeling van de min of meer protectionistische handelspolitiek van
Nederland onder den invloed van het buitenland zich in de richting van den vrijhandel heeft voltrokken, maar. tevens, hoe moeizaam het weer aanknoopen van de commercieele banden met de
verschillende staten na onze vrijwording in zijn werk is gegaan.
Ongetwijfeld zou het interessant zijn in deze uitgave tegelijkertijd de bescheiden betreffende de binnenlandsche handelspolitiek
en de daarachter gelegen economische verhoudingen in het licht
te geven, maar het bezwaar voor het eerste onderwerp 'is, dat het
hiervoor in aanmerking komende materiaal voor een groot deel is
vemietigd, terwijl voor het tweede de stukken zeer verspreid
zijn, daar het particuliere bericht hier overheerscht en documenten van algemeenen inhoud slechts in geringe mate schijnen aanwezig te zijn .
. De Commissie heeft zich na uitvoerige besprekingen met den
bewerker tot het bestuur gewend met het voorstel deze uitgave
aan prof. Posthumus op te dragen. In de vraag, in hoeverre de financieele toestand der Vereeniging zulks zou toelaten, heeft zij
gemeend niet te moeten treden. De beslissing hierover heeft zij
aan het bestuur overgelaten, dat'in dezen nog geen besluit heeft
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genomen. Een overzicht van het voorhanden materiaal heeft de
heer Posthumus zich reeds verschaft. .
N ederlandsche stoomvaart. Daar de Commissie vernOmen had,

dat dr. M. G. de Boer, privaat-docent in de nieuwe geschiedenis
en haar methodiek aan de Gemeentelijke Univ~rsiteit van Amsterdam, zich met het bijeenbrengen van gegevens omtrent de ontwikkeling der Amsterdamdsche stoomvaarl bezig hield, heeft zij
zich met hem in verbinding gesteld, met het verzoek te willen
overwegen of een uitgave van het verzamelde materiaal niet mogelijk en wenschelijk zou zijn. Tot haar genoegen bleek de heer.De
Boer in beginsel tot een publicatie bereid. Een voorloopig onderzoek heeft hem geleerd, dat het mogelijk zouzijn voor de periode,
voorafgaande aan de oprichting der bestaande groote stoomvaarllijnen, voldoende materiaal voor een tweetal bundels bijeen te
brengen. De twee groote handelssteden zouden hierin ieder hun
deel krijgen. Hij stelde zich voor in een bundel de bouwstoffen betreffende de geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart in de
periode 1825-1854, waarin de werkzaamheid van Paul van Vlissingen valt, te kunnen bijeenbrengen, en in een tweede die aangaande de Nederlandsche Stoombootmaatschappij te Rotterdam,
zoodat ook de groote stoomvaart in de uitgave zou worden behandeld.
De Commissie was nog niet in de gelegenheid v66r het verstrijken van het verslagjaar het bestuur hierover van advies te dienen.
Geschriften van Usselincx. Over de uitgave hiervan heeft de
Commissie mej. dr. C. Ligtenberg te Leiden gepolst, die zich
reeds in haar proefschrift met deze. belapgrijke figuur had bezig
gehouden. Wegens drukke werkzaamheden heeft mej. Ligtenberg gemeend het aanbod te moeten afslaan.
(

Overzicht der leemten in de kennis der economische geschiedenis
van Nederland en Kolonien.

Met de samenstelling van een dergelijk overzicht is nog geeIi
begin gemaakt. Het gemis ervan wordt echter door de Commissie
in hooge mate gevoeld. Voor den onderzoeker is het thans niet weI
mogelijk een keuze te doen uit de onderwerpen, die door hun belangrijkheid het eerst voor bewerking aangewezen zouden zijn;
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voor de Commissie is het gevaar niet ui~gesloten, dat zij een aanbieding tot een publicatie zou aanvaarden, die bij een algemeen
overzicht der bestaande leemten vooralsnog daarvoor niet in
aanmerking zou komen.
Bovendien zal ·~oor een dergelijke samenstellirig de lijn, waarlangs zich het toekomstig onderzoek zou kunnen bewegen, eenigszins kunnen worden uitgestippeld op de wijze als door het Overzicht der Commissie van's Rijks Geschiedkundige Pliblicatien is
geschied, en kan daardoor tevens een prikkel tot onderzoek worden
geschapen. De Commissie stelt zich voor voorloopig aan dezen
arbeid haar aandacht te wijden; het zal echter door hetgemis aan
uitvoerige gegevens een werk van vrij langen adem zijn. Reeds
werden verschillende onderwerpen op de vergaderingen der Commissie besproken.
Voorstellen tot het uitgeven van monografieen over onderwerpen, die tot arbeidsgebied der Vereeniging behoorden, hebben de
Commissie in het afgeloopen jaar niet bereikt. Alvorens hiertoe
te .J.~unnen overgaan, zal ook een verdere versterking van. de financien der Vereeniging noodzakelijk zijn.
De Commissie voor de Publicatien:
(w. g.) G. W. KERNKAMP.
S. MULLER FZN.
S. VAN BRAKEL.
N. W. POSTHUMUS.
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I.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
II.

12.

ONTVANGSTEN:
Saldo 1916 ................................ 11011,42
Contributie van 387 leden . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 3860,Contributie van 2 leden-donateurs ......... ; . . - 70,Contributie van donateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 275,Contributie van 40 nieuwe leden (schatting). . .. - 400,Donateurs voor het leven (schatting) ......... - 100,Bijdragen voor het Publicatiefonds: ......... .
a. in 1916 ..... ; . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 200,b. in 1917. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 1600,- - - - - 1800,Bijdragen voor het Archieffonds ............ pro memorie
Ontvangst Jaarboek van nieuwe leden ....... 1 175,Giften ......... '.' ..... '..................... 2,50
Rentevergoeding............................ - 100,Subsidien ................................ pro memorie

Totaal ................. 17793,92
UITGAVEN:
I : Gebouw ................................ pro memorie
2. . Algemeene uitgaven der Vereeniging:
0
· t {Ie Secretaris
a. Secret anaa
. 17 , 2e Secretans - 30,---/100,-

b. Penningmeester ................. - 200,c. Dmkwerk ...................... - 140,-

- - - - I 440.3. Archief:
1. a. Aankoop documenten. . . . .. ... 1375,b. Vervoerkosten ................ - 175.Transportetren ....

,

(

1

990,-
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Per Transport....
c. Reis- en verblijfkosten ........ -

d. Bureaukosten ,.. . . . . . . . . . .. . ..
e. Toelage directeur voor bureaukosten ......•...............
I· Drukwerk ....................
g. Bindwerk, onderhoudskosten, enz.
Bibliotheek .... ~ ..............
i. Telefoon .....................
1· Algemeepe onkosten . . . . . . . . . . .
II.
Archiefcommissie .,......... ...

h:

I 990,-

100,-

I 150,-

200,-

7S,75,-

-

50.-:17.50

67,So
SO,-

- - _.. t

78S.-

4. Publicatien:
A. Commissie voor de Publ~catien:
a. Bureaukosten .... . . .. I so,b. Reis- en verblijfkosten - 75,-

- - - 112s,B. a. Inventarissen :... . . pro memorie
b. Economisch-Historisch
]aarboek ............ t 1775,c. Honorarium id. . .... ~ - 125,d. Overdrukken id... . . .. - 75,e. Nieuwe publicatie . . .. - 1700,I. Honorarium .......... - 250,g. Copieervergoeding .... - 100,h. Onvoorzien ..........
50,-

- - - I 40 75,- - 4200, 5. Ambtenaren:
a. Directeur .................... I 1000,""""'b. Conservator ................ pro memorie
c. Beambte bij het Archief ...... I 400,~
d. Beambte bij de Commissie voor de .
Publicatien .................. '. - 300,- 1700, -

6. Onvoorziene uitgaven ....................... - uB,9 2
Totaal .... : . . . . .. . . . . ..

t 7793,92

' I

L

BALANS EN BIJLAGE JAARREKENING

1916.

BALANS per 31: December 191:6.
Amsterdamsche Bank
Voorschot kas Archief
Voorschot Directeur
Te verrekenen bedragen

. . . . . . . . . " ," • • • o '

t 3°77,385

-

7,53
100,18

0

373,835

Te betalen rekeningen •.•..........
Penningmeester ....
Saldo 1

Jan.

1916

(244 6,19
101,32

t

t 32 9,83

Voordeelig
saldo 1916 - 681,59 .
- 1011,42

It

t 355 8,93

)

3558 ,93

WINST 1:916.
Salarissen .... . .....
Bureaukosten ......
Publicatil!n .........
Documenten .......
Archiefkosten .. . ...
Voordeelig saldo ....

t 1500, - .364,22
- i684,065
190,01
401 ,50
681,59

-

Contributie leden : •
Bijdragen donateurs
Giften ............
Interest . .........

t 4000, -

-

725,72 ,50
2~,885

t

f

4 821 ,3 85

4821,385

BIJLAGE JAARREKENING 191:6.
WINSTREKENING.

Contributie leden.
Contributies 400 leden
Bijdragen donateurs;
Bijdragen 6 donateurs
Bijdragen 5 donateurs

a f IO.-

...........•.... f

a f 100.- ~....
a - 25.- ...•.

f

4000.-

600.-

- 125.- ·

- - - - - 72 5.Interest.
Rente deposito Amsterdamsche BanK ' .................... .;

Publicatien.
Kosten der Commissie van Publicatien Jaarboek rek. firma M. Nijhoff f 1742.og
Ontvangsten Jaarboe.k .....• - 128.60

38.37'

- - - f 1613·49
Honoraria

32.20

BIJLAGE JAARREKENING

1916.

LI

Bureaukosten.
Vergaderkosten ............................... Postzegels etc. secretaris . . . . . . . . . . . . . / 35.91
Postzegels penningmeester ............ 7.87

Incassokosten ................................ .Kleine bureaukosten secretaris ........ / 21 .08·
Kleine bureaukosten penningmeester ..- 53,57'
Telefoon .....................................
Drukwerk en papier.
Rekening firma de Jong ....... . .............. Rekening firma M. Nijhoff .................... -

10,25

43,78
59,88

74. 86
17,50
47,95
IIO,-

Salarissen.
Directeur ............................ / 1000,Beambte ........................... - 300,Typiste ............................. - 200.----/1500.Documenten.
Aangekocht door prof. N. W. Posthumus ....... - 190.01
Archie/kosten.
Aankoop Pittsburg-schrijfmachine ............... - 190.Schrijfmachine onkosten (lint, reinigingsabonnement) ............ ~ .....................ft • • • • • • • - 45.45
Reis- en verblijfkosten Directeur ............... - 12.Kleine bureaukosten ........... . .......•...... - 107. 0 3
Vervoerkosten ................. ; . . . . . . .. . . . . . . . - 12·43
Drukwerk .................... ................ 5·Bindwerk, onderhoud enz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 16·79
Kosten Archief-Commissie ................... .
12.80

I 401 .50

..
r '

•

BIJDRAGEN
TOT DE
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND
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1.
BESCHEIDEN BETREFFENDE EEN VERDWENEN NEDERLANDSCHE NI]VERHEID: DE VINGERHOED-INDUSTRIE,
I
MEDEGEDEELD DOOR G .. VAN KLAVEREN Pz.

V66r het uitbreken van den .oorlog stond het leven in het teeken van het
verkeer.. De toepassing der verkeersmiddelen had zulk eene hoogte bereikt,
dat de reiziger bij het overschrijden van eenige grens zulks alleen gewaar
werd door een ·oponthoud van meestal slechts enkele minuten. Voor het
overige schenen er geen grenzen meer te zijn. Tot deze ontzettende oorlog
uitbrak. Thans worden wij er aan herinnerd, dat er nog staatkundige grenzen zijn, grenzen van wier al of niet eerbiediging ook het lot van ons vaderland afhangt. Tot ons geluk ! Want de voordeelen overtreffen, dat zal ieder
toestemmen, de nadeelen, hoewel deze laatsten uit den aard der zaak het
eerst gevoeld, het makkelijkst opgemerkt worden en het Iangst in het geheugen blijven.
Onder de nadeelen nemen de IIl,oeielijkheden bij - of de geheele stilstand
van in- en uitvoer van verscheidene artikelen eene voorname plaats in.
Vooral de veel verminderde toevoer van buitenaf van tal van bijna onmisbare huishoudelijke artikelen is het, die eene buitengewone stijging van
den prijs daarvan tengevolge heeft en zoo op het budget van de huisgez~nen een veelal te grooten druk uitoefent. En zoo zijn de oogen van vele
Nederlanders geop.e nd voor het feit, dat onze industrie, wat betreft het
vervaardigen van dergelijke artikelen, voor ons economisch Ieven tekort
schiet. WeI kwam men soms tot verrassende ontdekkingen en vemam
men, dat hier te Iande zaken werden vervaardigd door fabrieken, wier bestaan men temauwemood kende door het kleine debiet dat zij in ons land .
hadqen, maar nog meer werd men doordrongen van het feit, dat op dit gebied een nog groot terrein braak ligt.
Het ligt echter niet in onze bedoeling dit nader uit te werken en aan te
toonen met cijfers, statistieken enz. WeI willen wij, nu men zich beijvert
om aan te toonen wat onze tegenwoordige industrie weI vermag, met een
voorbeeld uit het verleden aantoonen, dat men zelfs zou kunnen spreken
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van een achteruitgang onzer industrie (vergeleken dan met een paar
eeuwen terug), die nog niet is ingehaaid, en dan de aandacht vestigen op
een tak van nijverheid, die in de 17e en 18e eeuw in ons land (voornamelijk in de gewesten Holland en Utrecht) bloeide, en van welke men
thans hier te lande geen enkele vertegenwoordiger meer vindt: de vervaardiging van vingerhoeden, van een artikel, dat in elk huisgezin gebruikt wordt en voor de bekoming waarvan men thans geheel van het
buitenland afhankelijk is,
Aan wien de 'vingerhoed zijn ontstaan heeft te danken is ons niet gebleken. Evenmin wanneer zij het eerst in den handel werd gebracht, Wij hebben ons in die vragen niet verdiept, en wilden dat ook niet. Misschien zal
het bovendien weI ondoenlijk zijn die vragen te beantwoorden, omdat het
weI aan te nemen is, dat dit voorwerp in het laatst der middeleeuwen bekend en in gebruik geweest zal zijn, d . i. vele tientallen van jaren v66r de
dateering der bescheiden, die ons over hare vervaardiging en vervaardigers een en ander mededeelen. De bronnen voor de kennis van handel en
nijverheid, die ons uit dien vroegeren tijd zijn bewaard gebleven, deelen
ons toch te weinig mede omtrent de bijzonderheden der industrie, welke
deelde in den vooruitgang, die in ons land later, bij den aanvang der nieuwe
geschiedenis, als gevolg van de meerdere zelfbewus,t heid van ons volksbestaan, bij handel, wetenscilap en kunst viel waar te nemen. De 17e eeuw
valt voor het overgroote deel in dat tijdperk, dat men terecht stempelt met
den naam "de gouden eeuw". En uit dien tijd van kracbtdadige ontwikkeling op allerlei gebied dateeren ook de eerste mededeelingen omtrent de
door Qns bedoelde tak van industrie .
In Utrecht vinden wij voor het eerst in 1628 melding gemaakt van het
bestaan van eene inrichting, waar viJ;lgerhoeden werden vervaardigd. In
het begin van genoemd jaar richtte "Marichgen Petersdochter, vingerhoetmaeckster", een rekest tot Burgemeester en Vroedschap van genoemde stad, "versouckende besijden hare huyssinge aen 't Swarte water te mogen stellen een schepradt, omme door 't verval van 't water vingerhoeden
te maken", waarop de vroedschap, "gehoort het rapport vltn hare gecommitteerden, die hem by oculaire inspectie ende anders vo1comentlijck op de
gelegenheyt van desen hadden geinformeert", haar den 14en Januari 1628
vergunde "by provisie ende tot wederzeggens het versochte schepraeychien ten fine als in desen te mogen stellen, mits dat su1cx de navigatie
geen empeschement en geve, oock het schut daerdoor geen schade en lyde,
. oft dat zy sulcx t' haren costen sal moeten repareeren". Vermoedelijk had
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Marichgen Pietersdochter zich voor dien al met het mal!:en van vingerhoeden beziggehouden, daar zij zich in haar rekest reeds als "vingerhoetmaeckster" betitelde. Met gebruikmaking van het verval van het water,
ter plaatse waar ,dit door een "schut" of sluisje werd geregeld, wilde zij
haar bedrijf van goedkoope drijikracht voorzien, waartoe zij het bovengenoemde rekest tot de vroedschap richtte, dat (zooals wij boven zagen)
zonder eenig bezwaar van belang spoedig werd ingewilligd. Zonder dralen
maakte zij daarvan gebruik: nog geen drie maanden later was alles in orde
en deed het "schepraeychien" naar behooren dienst. Maar al even spoedig
werd zij in het rustig gebruik daarvan gestoord. Des Maandags den uen
April 1628 was de vroedschap weder vergaderd en had reeds eenige zaken
afgehandeld. Toen "quam binnen Marichgen Petersdochter, vingerhoetmaeckster, te kennen gevende, alsoe voor desen by de Vroetschap deser
stadt haer geconsenteert ende geoctroyeert was geweest, aen de cant van
't Swarte water buyten de Weerde ter zyden het 'schut een schepraichien
ende geut tot het formeren van vingerhoeden te mogen steIlen, ende dat
die van Oostveen (d . z. de bezitters of huurders van landerijen in den polder
van dien naam) hen onderstaen hadden de voors. geut ende radt met messen (d. i. mest) te bewerpen ende alsulcx onvnichtbaer te maken". Dat was
geen geringe tegenvaller! AIle moeiten en kosten zouden dus tevergeefs
gedaan zijn, terwijl bovendien haar bedrijf zou stilstaan. Dan maar eene
tweede poging gedaan. En zoo was zij in de vergadering der vroedschap
verschenen, "versouckende .dat Mijn Heeren daerinne soude(n) willen ver,sien" . Dit verzoek was echter gemakkelijker gedaan, dan er aan voldaan
was. De vroedschap vond de zaak moeielijk en kon niet maar zoo dadelijk
uitkomst geven en allerminst een besluit nemen in deze gewichtige zaak.
Het is toch zeer weI aannemelijk, dat het niet voor de eerste keer was, "dat .
die van Oostveen hen" zooiets "onderstaen hadden", evengoed als aangenomen kan worden, dat Marichgen Petersdochter weI niet dadelijk bij de
vroedschap aangeklopt zal hebben, maar (misschien al meerdere malen)
"de voors. geut ende radt" van "messen" ontdaan zal hebben, om haar bedrijf op gang te houden. Bij het verder verhooren van Marichgen zal haar
dat weI gebleken zijn. Het college wist echter zich althans voor het oogenblik de zaak van den hais te schuiven: "gedelibereert ende gediscoureert
zijnde, off dit gedragen consent" tot het maken van het scheprad "neyt en
was strydich jegens het accordt met die van Oostveen nopende dese vaert
gemaect, es goetgevonden, dat de heere stadsadvocaet soude willen hierop
aenspreecken den heere advocaet Verschuyr, henluyden in voorvallende
saken dienende, ende daernae zijn wedervaren rapporteren". Zoo maakte
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de vroedschap zich voor dat Qogenblik van de zaak af en dacht zij ongetwijfeld gelegenheid te vinden, om hare niet erg serieuse behandeling van
het rekest op den achtergrond te dringen. Want de heeren zullen er weI het
meest mede ·v erlegen hebben gezeten, dat zij het "accordt met die van
Oostveen nopende dese vaert gemaect" geheel over het hoofd hadden gezien en daardoor dus de eigenlijke oorzaak der gerezen moeilijkheden
waren.
Hoe de zaak afgeloopen is, vonden wij niet vermeld. Ver~oedelijk is de
kwestie in der minne geschikt, en zal Marichgen door het geven van meerdere waarborgen tegen schade en eventueelen last verder in het rustig gebruik van "de voors. geut ende radt" gebleven zijn. Zekerheid is daarvan
echter niet verkregen, daar wij over deze vingerhoedmakerij niets meer
vemomen hebben.
Niet lang daama echter vonden wij melding gemaakt van een ander,
die zich eveneens met het maken van vingerhoeden bezighield. Den len
Augustus 1635 werd Jan Claess. Schot burger der stad Utrecht. Vanwaar
hij kwam, blijkt uit die aanteekening niet.; weI echter dat hij "vingerhoetmaker" was. V 66r hij als burger werd ingeschreven had hij al eenigen tijd
te Utrecht vertoefd: den 1gen Mei 1633 was hij er in het huwelijk getreden
met "Stijntgien Teunis, jongedochter van Utrecht, wonende aen de Catharynepoort" . Hij was een "jonggesel van Schoonhoven, wonende in de
Coestraet", zpodat de stad der zilversmeden zijn geboorteplaats weI geweest .zal zijn. In dit vermoeden werden wij gesterkt door het vinden van
de huwelij'k sakte van "Claes Claeszen Schot", eveneens "jonggesel van
Schoonhoven" en ook "woonende in de Koestraet" ; deze huwde den 13en
Mei 1628 met "Sentgen Theunis, jongedochter van Utrecht, woonende by
de Catharynen-poort". Zij waren blijkbaar broeders en huwden met de
dochters van zekeren Teunis, oak weI Teunis van Doesborch geheeten.
Deze beiden hadden nog twee broeders, namelijk Isaac en Jacob Schot.
Isaac, die op den 4en Maart 1640 in het Publicatiebaek onder de nieuwingeschreven burgers der stad Utrecht als "trompetmaecker" voorkomt 1),
huwde den 18en April 1641 Centjen Hillebrants de Vri~s; zij woariden toen
1) Ook Claes 5chot was trompetmaker. Ret is ~el der vermelding waard, dat de gebroeders in December 1658 het verzoek richtten tot de Vroedschap (te Utrecht), dat
niemand voortaan trompetten zou mogen maken, alvorens een proef te hebben afgelegd
voor Commissarissen der stadstrompers. Dit verzoek werd den 24en Januari 1659 ingewilligd. Zij leverden ook twee "schuyfftrompetten" bij de VroedscJiap in, die (volgens
de resolutie der Vroedschap dd. 28 Maart 1659. "beyde voor proefstucken" konden dienen.
Die van Isaac Schot "als de beste", zou men "behouden ende ophangen om te dienen
tot een exemplaer van de proeven der trompetmaekers". Deze laatste wordt nog in het Stedelijk museum te Utrecht bewaard. (Catal. no. 1616. Zie verder de noot bij dit nummer.)

-
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"beyde in de Vyesteech". Jacob Schot was waarschijnlijk reeds met Gijsbertje van Sunderen getrouwd v66r hij zich metterwoon in Utrecht vestigde; ook hij was vingerhoedmaker. Ongetwijfeld behoorde tot deze familie zekere Samuel Schot, die den 27en Maart 1652 als burger der stad
Utrecht werd.ingeschreven, bij welke inschrijving wordt vermeld, dat ook
hij "vingerhoetmaker" was. Of de reeds vroeger vermelde Marichgen Petersdochter met de gebroeders Schot in eenige- familiebetrekking stond ?
Wij zijn er in geslaagd, het bewijs te vinden, dat zulks werkelijk het geval
was. Den 8en December 1632 maakte "Maria Pieters, huysfrouw van Antonis Henrics. van Gesteren" haar testament 1), waarin zij Adriaentgen
Claes Schodt, .hare dochter, Ysaacq Claesz. Schodt, "haren jonxten
soon" en Jan Claesz. Schodt, "mede haren zoon", afzonderlijk bedacht. En
ook worden dan genoemd als voogden van Adriaentgen en Ysaacq, die
beiden nog minderjarig waren, Jacob Claesz. Schodt en Claes ,Claesz.
Schodt, "hare twee sonen". En waar Samuel Schot een zoon Claes had (zie
hierna p. 9) en ook een zoon Isack 2), daar mogen wij weI aannemen, dat
deze Samuel eveneens een zoon van Marichgen was. - Den 6en Mei 1629
was "Marychgen Peters, weduwe van Claes Jacobss." gehuwd met "Theunis Heyndricx, jonggesel van Gaesteren"; zij woonden "beyde op 't
Swarte water", dus bij de vingerhoedmakerij .
Wij weten nu, dat de vingerhoed-industrie in de eerste helf!, der 17e
eeuw aileen in de stad Utrecht minstens vier vertegenwoordigers had:
Marichgen Pe-tersdochter en Jan, Jacob en Samuel Schot. Van het bedrij£
der eerstgenoemde deelden wij reeds alles mede, wat ons tot nu toe bekend werd. De laatstgenoemde, Samuel Schot, oefende in 1648 zijn bedrij£
uit in een .perceel buiten de Catharijnepoort "aen 't cingel achter 't Peerdevelt". Het was gelegen daar, waar tegenover het Paardenveld het nog
aanwezige stroompje de singelgracht verlaat, dat met een grooten bocht in
de nabijheid van de vroegere buitenplaats Zijdebalen in de Vecht uitmondt. Vermoedelijk was dit in 1639 ook reeds het geval: den 24en Februari van dat jaar werd in de Jacobikerk gedoopt "Adam, zoon van Samuel Schoth ende Catalyna Schott, wonende by 't bolwerck". Met ,:t bo1werck" is zonder twijfel bedoeld het bolwerk de Morgenster, dat ten westen
van de Wecrdpoort lag, tusschen deze poort en het Paardenveld in. Samuel
richtte in 1648 tot de vroedschap der stad Utrecht een gelijk verzoek als
twintig jaren vroeger Marichgen Petersdochter gedaan had, nameIijk "om
1) Voor den Utrechtschen notaris Gemt van Waey .

•) Zie het register van transporten en plechten van Catharijne en het Lijnpad dd. 19
October 1661 in het Utrechtsche gemeente-archief. CataI. II, nO. 3466.
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"een vingerhoedtradt te mogen hangen ende toestellen'" met in het Zwarte
'water, maar "in ende aen 't water, lopende uyt de stadtsgraft in de Nieu'we Weerdt", ~e1k verzoek hem den 26en Juli d:a. v. werd toegestaan, "op
de presentatie, ,by de requeste gedaen, van geen smitse te stellen ende het
water ;ijn scheut te late~ behouden". Hij legde het dus voorzichtig aan,
'blijkbaar "om aHe inconvenienten te verhoeden" en de vroedschap eenige
zekerheid te geven, dat deze geen bezoek zou krijgen van zilne buren, die,
'van eene "smitse" last krijgende, verzoeken zouden, "dat Mijn Heeren daerjnne souden willen versien". Maar juist die "presentatie" doet ons vermoeden, dat hij meerdere plannen had en weI degelijk van plan was een "smit'se" te stellen. En dat lukte hem ook, hoewel weder met zonder eene "presentatie". Nog geen jaar was er na de i~diemng van zijn eerste verzoek
verloopen, of hij diende bij de vroedschap een rekest in, "versoeckende tot
accomodahe van sijn neeringe aen 't huys ende watermolen, hem voor
desen geconsenteert te stellen aen 't dngel achter 't Paerdevelt, een forneys te mogen approprieren". Uit de vroedschap werden eenig<> leden afgevaardigd om nadere inlichtingen omtrent dit verzoek bij den rekwestrant in te winnen en den stand van zaken op te nemen. Na overleg mrt
Samuel Schot brachten de heeren in de vergadering der vroedschap van
4 Jum 1649 hun rapport uit en "de vroetschap, uyttet rapport van hare gecommitteerden verstaen hebbende, dat den suppliant, om sijn gebuyren
geen .p rejudicie te geven, presenteert de forneys te leyden onder 't cingel
door met een nederhangende pijp ter gra£twaert", stond hem "onder desrlve presentatie" zijn verzoek bij provisie toe. Zoo had hij dus toch zijn
doel bereikt en kon hij zijn ~drijf beter inrichten en productiever maken.
Men kan daaruit tevens de gevolgtrekking maken, dat hij goede zaken
maakte. Maar dat is dan ook alles, wat wij omtrent de~e zaak gewaar konden worden. WeI weten wij nog, dat den 18en April "naer d' aIde style des
ja~rs" 1651 voor Nicolaes van Lostadt, "openbaer notaris, resideerende
binnen der stadt Utrecht", compareerde "Sr. Samuel Schoth, vingerhoet- ,
maker, wonende aen deser stadts cingel buyten de Catarinenpoort, ende
verclaerde hij, comparant, . by desen te constitueren ende machtich te
maecken Catarina van Gelekercken, sijn .huysfrouw, 'omme in der name
ende vanwegen hem, c~mparant, .... te vorderen, innen ende ontfangen
van Pasquier Wynant aHe sodanigen achterwezen als hem, comparant,
van denselven is competerende". Maar het te innen bedrag wordt, zooals
bij het passeeren van dergelijke akten meestal voorkwam, niet genoemd,
. en evenmin wordt vermeld waarom hem eenig bedrag "competeerde",
zoodat uit deze akte geene enkele gevolgtrekking te maken valt omtrent
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zijn omzet ,en zelfs niet meer dan vermoed kan worden, dat de genoemde
Wynant een zijner klanten was.
Den 5en December 1653 overl~ed, nadat hij nog den 1gen November
1653 als weduwnaar van Catrijn van Geelkercken (die den 13en Juni 1653
was overleden) was hertrouwd met Neeltgen Jans, weduwe van Adriaen
Teunis van Rossum: "Samuel Schoth, aen 't cingel buyten de Catarinenpoort, nalatend!' echte mundige kinderen", waarvan een, Claes.Samuelsen
Schoth, in 1678 getuige was bij het passeeren van eene akte voor den notaris Adriaen Houtman door Hendrick, Cathalina, Johanna en Isabella
Schot, kinderen van Jan Claess. Schot.
De derde vertegenwoordiger der vingerhoed-industrie was Jacob Schot,
die blijkens de aanteekening van zijn tweede huwelijk in 1650 uit Dordrecht afkomstig was. Toch zal ook hij wel in Schoonhoven geboren zijn,
want blijkens zijn testament van I I September 1655 was hij een broeder
van Claes Schot, en dus ook van Jan, welke beiden uit Schoonhoven kwamen. Het schijnt dus, dat hij nog al gezworven heeft, want zijn tweede
vrouw heeft hij in Vianen opgedaan. Toch wordt hij in zijn testament "borger t' Utrecht" genoemd en hij heeft daar omstreeks 1643 en na 1650 gewoond. In het ~erstgenoemde jaar (12 October) verklaarde Joris Ettison,
"residerende alhier binnen Utrecht", dat hij "gevisiteert ende geexamineert hadde den inventaris des boedels van Sr. Jacob Schot ende van Gijs'b ertgen van Sonderen, desselffs huysvrouw zalige~, die zijns, comparants,
moeder was", dat "na liquidatie van' dien den voorn. Schoth hem toegevoecht ende overgelevert heeft de conterfeytsels van sijn, comparants, vader ende moeder zaliger" en dat "hij, comparant, hiermede van de gehele
erffenisse sijns moeders voldaen ende betaelt" was. Ruim zes jaren later,
den 20en Januari 1650 vond de aanteekening plaats van het tweede huwelijk van "Jacob Schot van Dordrecht, weduwnaar van Gisbertgen van
Sonderen, wonende tot Utrecht" en "Maria Lostaers van Vianen", in
welke plaats het huwelijk voltrokken is. Toen woonde hij dus nog (of weder) te Utrecht.
Jacob Schot schijnt een bekwaam man te zijn geweest, die ook hart had
voor zijn eenmaal gevestigde zaak. Dit blijkt uit zijn reeds genoemd testament van 1655. Daarin werden zijne acht kinderen (vier uit het eerste en
evenveel uit het tweede huwelijk) tot zijne erfgenamen benoemd. "Doch",
zoo werd er aan toegevoegd, "is sijn, comparants, expresse wille ende begeerte, dat syne voors. kinderen sullen blyven by den anderen inwoonen in
sijn, comparants, huysing, jegenwoordich by hem bewoont ("in de Coestraet by St. Catrynen-poorte") ende dat oock door (de) persoon of persoo-
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nen", die de kinderen in hpis moesten nemen en onder wier opzicht zij
zouden staan, "sal worden geexerceert ende waergenomen met behulp van
knechts, hun sulcx verstaende, des comparants cunst ende hantwerck, soe
van vingerhoeden als instrumenten te maecken, daermede de comparant
sich tot noch toe heeft geneert". Nicolaes Schoth, "trompetmaker bij
Vreburch", zijn broeder, zou voogd over de minderjarigen zijn.
Den 22en December 1656 overleed "Sr. Jacob Schoth in de Coeystraet,
nalatende sijn huysvrouw met echte mundige voor- en onmundige naerkinderen", van welke kinderen ons niet bekend is, of zij zich met het "hantwerck van vingerhoeden te maecken" hebben beziggehouden. Daar zij bij
verder onderzoek naar de geschiedenis dezer industrie niet meer in verband
daarmede aangetrofien zijn, is weI aan te nemen, dat dit niet het geval geweest is.
De geschiedenis van het bedrijf van Jan Claess. Schot is niet zoo vlug afgehandeld. Want na zijn dood werd het door zijn zoon, zijn kleinzoon en
diens erven voortgezet, zoodat het ongeveer anderhalve eeuw heeft bestaan. Maar daar is nog e~ne reden: dit bedrijf heeft zeker gedurende eene
halve eeuw deel uitgemaakt van een, naar men mag aannemen, over ons
geheele land bestaande trust. Laten wij echter, ter verduidelijking, eerst
een kort overzicht geven van de geschiedenis van deze zaak en van de
daarbij betrokken personen.
Zooals wij reeds mededeelden, huwde Jan Claess. Schot den Igen Mei
1633 te Utrecht met "Stijntgieh Teunis (van Doesborch)". Zij overleed
v66r of in 1676, in welkjaar-den 4en Juli- "Mr. Jan Schot, weduwnaar
van Christina van Doesburch, woonende aan De Bilt" in het huwelijk trad
met "Christina van Drillenburg, weduwe van Leenard van Gouwenraeck" 1). Uit het eerste huwelijk werden acht kinderen geboren: Herman,
Pieter, Nicolaes, Hendrik, Johanna, Maria, Cathalina~ Isabella. De namen
van de twee laatstgenoemde zoons en van eene dochter, Cathalina, zijn
direct of indirect met de geschiedenis van het bedrijf van hun vader verbonden.
Jan Claess. Schot woonde en werkte dus eerst in Utrecht. Lang bleef hij
er echter niet, den z8en October 1658 werd voor het gerecht. van De Bilt
een schuldbekentenis gepasseerd door "Johan Schoth, wonende in deesen
gerechte", ten behoeve van "Bartholomeus Moor, coopman van coper" te

,
1) Christina van Drielenburch was eene bloedverwante van den Utrechtschen burge-

meester Vincent van Drielenburch. Jan Schot verkeerde dus weI in voomame Utrechtsche kringen. Ook van Van Gouwerack, de samenstellcr van Erato, een in 1646 verschenen Utrechtsch liederboekje, weten \Vij, dat hij niet onbemiddeld was.
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Utrecht, tot een bed rag van duizend gulden, "uit saecke van gecoft coper
ende waren ende oock aengetelde penningen" . "Tot verseeckeringe ende
voldoeninge" van dit bedrag stelde hij tot onderpand "seeckere huyzinge ,
ende moolen, die met water omgaet, streckende langes de Steenstraet (d. i.
de Biltsche straatweg), daer hy, comparant, woont ende by hem gebruyckt
wordt". Toen was dus zijn bedrijf naar De Bilt verplaatst. Maar er is aIle
reden Qm aan te nemen, dat die overplaatsing reeds een tiental jaren vroe·ger had plaats ge~ad. Er wordt toch uitdrukkelijk in bovengenoemde akte
gezegd, dat Jan Claess. Schot dit perceel in eigendom had verkregen "uit
crachte van coopceduIle, tusschen hem ende Nicolaes NeIman den 24en
July 1645 opgerecht" 1). Niet onmogelijk, ja zelfs zeer waarschijnlijk is het,
dat hij naar De Bilt verhuisde, toen de Biltsche grift daar pas gegraven
was. Deze grift had, vooral nabij het dorp, een groot waterverval, waarom
zij halverwege Utrecht-De Bilt met een sluisje werd afgedamd. Het bevindt zich nog op dezelfde plaats tegenover de tuinmanswoning van de
buitenplaats Zandwijk. En van dit verval maakte Schot gebruik om zijn
"moolen" met water te doen "omgaen", en plaatste die naast het sluisje;
op dezelfde plaats waar nu de bovengenoemde (voor het doel · weI
wat groote I) tuinmanswoning verrijst. De onderstelling, dat de vingerhoedfabriek in hetzelfde gebouwtje gevestigd was, lijkt o. i. zeker niet
gewaagd.
Jan Schot bereikte ongeveer den leeftijd van 80 jaren en heeft zich blijkbaar op het eind van zijn leven uit de zaak teruggetrokken: den 28en
Augustus 1688 overleed hij, te Utrecht, nalatende "sijn vrouw met mondige kinderen in de Ridderschapstraat".
De zaak werd voortgezet door zijn zoon Hendrik Schot en door Barent
van Bekum, die den 5en October 1680 met Cathalina Schot was getrouwd. Zijn zoon Nicolaes, die in 1662 huwde met Maria Petitpas 2) en die,
te oordeelen naar de huwelijksakte, welke vermeldt, dat hij "aen De Bilt"
woonde, aanvankelijk in het bedrijf te De Bilt werkzaam geweest schijnt te
zijn, was den 8en December 1673 te Utrecht "omtrent d' Jacobibrugh"
overleden, nalatende "sijl! vrouw met een onmundich kint" . Ditkind was
Johannes, die den 27en April 1665 in de Remonstrantsche kerk te Utrecht
was gedoopt, bij welken doop "Claes Jansz. Schot aan De Bildt" als vader
vermeld wordt. Hij moet zich dus eenige jaren na zijn huwelijk van de zaak
') Op den aangegeven datum komt deze akte niet in het register van transporten en
plichten v.an De Bilt voor.
2) Was zij een bloedverwante van ds. Uytenboogaert's vrouw, wier naamgenoote
zij was? Dit tou dan eene aanwijzing te meer zijn, dat de vertegenwoordigers dezer industrie niet de eerste de besten waren.
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hebben afgescheiden. Onder de leiding van 'bovenge~oemden zoon en
schoonzl)on van Jan Schot had de zaak meerdere uitbreiding gekregen.
Waren "de huysinge ende moolen" in 1658 blijkbaar onder een dak samengebracht en wellicht nog wat primitief ingericht, in 1697 was dit niet meer
het geval. Op 6 i\.pril van genoemd jaar toch had de overdracht plaats door
I
Johan Tiens, "als geauthoriseert sijnde van de heeren borgermeesteren der
stadt Amersfoort, superintendenten van den convente van St. Jan binnen
de voorseyde stadt", aan "Srs. Hendrick Schot ende Barent van Beeckom,
geswagers", van "seeckere 5 mergen z hond lants, gel e g e nag t e r
de vi n g e rho e t mol e n", "nevens nogt de 4 vier hond erfpagtlandt,
gesplitst van 't voorseyde lant, daer haerlieden huysinge ende vorder getimmer op staet, eertijts aen 't erff deHoeff gebruyckt".Het oude gebouw,
dat op den door Jan Claess. Schot gekochten grond was verrezen, werd dus
toen door het'bedrijf geheel ingenomen en een nieuw, fraaier woonhuis was
op een naastgelegen gehuurd stuk grond gebouwd.
Intusschen was de weduwe van Nicolaes Schot, Maria Petitpas, den
20en Januari 1675 hertrouwd met Cornelis van de Wetering, die eveneens
. vingerhoedmaker was en nog niet lang tevoren een perceel in de Weerd
voor zijn bedrijf had ingericht. Eene aardige beschrijving hiervan geeft ons
Uffenbach in zijne "Merkwurdige Reisen" (III, p. 697), waaruit ons de
gang van zulk een bedrijf eenigszins geteekend wordt en die wij hier inlasschen.
"Nachmittags (3I Maart I7II) giengen wir, einige curiose Manufacturen zu sehen, als erstlich da man Fingerhiite mci.chte, vor der
Amsterdamer-Pforten bey einem Cornelius "an Wetering. Sie ist verwunderlich anzusehen. Es musz jeder Fingerhut durch neun Hande
gehen, bis er fertig wird, d~her musz man sich wundem, dasz sie so
wohlfeil sind. Allein die Menge thut e~. Wir sahen erstlich unten, wie
einige kleine Jungen mit einer Forme von einer grauen Erde kleine
Hiitgen, so grosz die Fingerhiite werden soIlen, machen; diese setzt
zweytense in Kerl in eine Rahme oder Forme zusammen, und giesset
jedesmal deren zwolf auf einmal abo Drittens drehet ein Kerl an einem
Rad, so von einem Pferd getrieben wird, den untersten Boden von
aussen glatt ab; alsdann schHigt viertens ein anderer die Locher auf
den Boden mit einem Stempel (wie Medallien) auf einmal, alsdann
wird fiinftens von einem andern der ausserste Rand glatt gedreht; der
sechste macht den Fingerhut ausserlich rings herum sauber; der sie~
bende halt den Fingerhut an ein Radgen, so wie ein Stempel geschnitten ist, da dann in einem Augenblick alle die Locher, so die Fingerhiite haben, darauf stehen. Der achte drehetsie inwendig glatt aus,
und der neunte poliert sie, und drehet rings herum unten undo oben
einen glatten Ring oder Zierrath daran".
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Geheel duidelijk is deze beschrijvirlg niet en gaarne zouden wij haar wat
uitvoeriger hebben gezien. Maar waar de reiziger, die zoovele inrichtingen
en fabrieken bezocht, er zelfs nog eene geheele bladzijde in zijn werk aan
wijdt, daar mag men zeker weI de conclusie trekken, dat deze industrie
toch niet als de minste onder de "curiOse Manufacturen" geteld werd 1) . 1
Van de Wetering 'hertrouwde in October 1681 met Adriana Harthals.
Uit dit tweede huwelijk van Cornelis werd eene dochter, Maria, geboren.
De zoon uit het eerste huwelijk van Maria Petitpas, Johannes Schot, huwde
den 28en Augustus 1689 met Geertruyd van's Heerencarspel, welk huwelijk kinderloos bleef. Deze Johannes kwam tusschen 1703 en 1708 in de
plaats van zijn oom Hendrik in de zaak van zijn grootvader in De Bilt en
bestuurde die dus met zijn oom Barent van Bekuni, Deze trok zich echter eveneens nog v66r October 1709 (vermoedelijk in April van dit jaar)
uit de zaak terug. Den 24en' van laatstgenoemde maand toch droegen "Sr:
Hendrik Schot ende Barent van Beeckom, voor henselven ende nogt als
gemagtigde van Catalina Schot, sijn huysvrou" aan "Sr. Johan Scho~ ende
Geertruyd van's Herencarspel, eghteluyden " , den eigendom over van
"seeckere omtrent twaelff mergen landts, mette huysinge en woningen,
schuer en ;vorder getimmer, mitsgaders 'tgene in deselve huysinge, woningen en vorder getimmer aert- ende nagelvast is, behalven de molens en
gereetschappen, tot de vingerhoetmakerije behorende, dewelke hier niet
onder sijn begrepen". Zoo is het dus te verklaren, dat hij, na ineen (later te
vermelden) akte van 2'0 November 1708 I) nevens Barent van Bekum als
vertegenwoordiger van het bedrijf opgetreden te zijn, den 2sen October
1709, in een (eveneens hierna te vermelden) akte 3), geheel alleen als zoodanig optrad. Tot aan zijn dood, den 13en October 1729, ruim twintig jaren dus, dreef Johannes Schot de zaak van zijn grootvader alleen. Na zijn
dood werd zij door zijne weduwe voortgezet, die bij testament hare drie
nichten, zusterskinderen, Josina, Johanna en Maria van Deventer, tot
hare erfgenamen benoemde. Deze werden dus na haar overlijden op 20
1) Als bewijs biervoor kunnen wij de bier volgende akte aanvoeren; voorkomende.
in het protocol van notaris Amoldus Groenewout, berustende in het Utrechtsche gemeente-arcbief (supp\. no. 324) :
..Ce jourdhuy Ie 2ge d'aoust 1713 e(s)t venu devant moy, Amolde Groenewout, notaire pubJique enz. et temoins, dessous nomme, monsr. Cornelius van de Weteringh,
marchant et fabriqueur de dez icy;), Utrecht, nous, notaire et temoins, bien connue, qui
a certifie en personne, comme fait par ceci, d'avoir envoye ;), monsr. Guiar, marchand ;),
Sedan, Ie 6e Mai dernier un tonneau de dez, qui pesoit II70 livre outre Ie tonneau, et
que Ie ditte dez sont de son m~me fabrique et par lui-m~me envoye ;), ditte monsr. Guiar,
fait et signe ;), Utrecht. Presents enol."
") VgJ. no . 9. .
8) VgJ. no. 10.
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Juni 1745 eigenares~en van de zaak. De drie gezusters bestuutden die een
tiental jaren en verkochten haar toen bij akte van 15 October 1756 aan zekeren Comelis Cazius. In ,deze laatste akte werden de tot het bedrijf behoorende goederen omschreven als "zeker getimmerten, waerinne de vingerhoedmakerije werd geexerceert, met de molens en verdere huysinge en
~huynen, bergschuur en verder getimmerte, mitsgaders vijff annexe woningen voor de knegts, item twaalff mergen land, alles staande en~ gelegen onder den geregte van De Bilt", terwijl ook nog worden genoemd "de
bepotinge en de beplanting, daarop staande" en de "uyt- en overweg nade
Steenstraete over de brug, dewelke voor of tusschen dit land en dat van J uffrouwe van Someren over de Bildse vaart is leggende" ') .'De koopsom bedroeg acht duizend gulden . Bij dezen koop waren echter "de materialen,
tot den voors. vingerhoedmakerij behorende", niet inbegrep~n. Den 31en
December d. a . v . verbond de kooper zich achthonderd gulden te betalen,
"spruitende ter ,z ake en vanwegens eenige materialen, zoo van ijzer, koper
etc." ; hierbij waren ook "drie paarden en al het hoy en strooy". Alles was
"geestimeert" door twee onpartijdige deskundigen.
Comelis Cazius was de zoon van Gerardus Cazius, die den 27en Maart
1708 te Utrecht huwde met Maria van de Wetering, de reeds genoemde
dochter van Comelis en Maria Petitpas. Zijn vader had den 8en October
1717 het bedrijf van diens schoonmoeder Adriana Harthals overgenomen
voor de som van ruim 4400 gulden 2). Comelis zette na den dood van ;zijn
vader in April 1736 (waarschijnlijk eerst met behulp van zijne moeder) de
zaak in hetzelfde perceel in de Weerd voort, maar verkocht dat perceel in
1757 met conditie, dat dit nooit weder zou ingericht worden tot het vervaardigen van vingerhoeden, en vereenigde het bedrijf met dat in De Bilt,
dat hij het vorige jaar had overgenomen van de gezusters van Deventer.
Niet lang daama (in 1759) kreeg ook Cazius bezoek van een buitenlander, den Zweed Bengt Fermer; en diens reisgenooten. Ook deze heeft van
zijne reis eene beschrijving nagelaten, 'die echter niet gedrukt is, maar in
handschrift in de Koninklijke Bibliotheek te St ockholm berust 3) . Van de
I
vingerhoedfabriek vermeldt hij het volgende:
"Nadat wij dit (n.l. de buitenplaats Zijdebalen aan de Vecht bij
Utrecht) gezien hadden, trokken wij naar buiten, naar een vingerhoe1) Zie de bijgevoegde afbeeldiog.
2) Van de Wetering overIeed 7 Augustus 1717.
0) Prof. Kemkamp heeft het gedeelte, dat op Nederland betrekkl.ng heeft, in het Nederlandsch vertaald en uitgegeven in : Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch

Genootschap te Utrecht, dl. XXXI, waaruit wij de beschrijving der fabriek van Cazius
ovememen.
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denfabriek, een uur buiten de stad, die in 1644 was opgericht. De eigenaar was zeer bereid om ons alles te laten zien, wat lang niet altijd
gebeurt, en hij zeide, dat elke knecht door elkaar gerekend 3.000 vingerhoeden op een dag kon vervaardigen. Deze fabriek werd gewoonlijk
gedreven door een waterrad, maar bij gebrek aan water door paardenkracht, zooals nu geschiedde. Ik zag geen bijzonder onderscheid tusschen deze fabriek en die, welke in Norrkoping is opgericht. Het gieten
gelukte hier beter dan te ~orrkoping, waarvan naar aile waarschijnlijkheid het zand de oorzaak was, dat heel fijn aanvoelde. Hier werden
ook naairingen gemaakt, zoowel van staal als van koper; zij werden
met borax gesoldeerd, daar zij niet gegoten konden worden" .
Comelis Cazius overleed den 22en Januari 1786, doch had het bestuur
zijner zaak reeds een viertal jaren eerder overgedragen aan zijn aanstaanden schoonzoon Lodewijk van Putten. Den 22en Januari 1782 werden de
voorwaarden voor notaris Sluyterman te Utrecht gepasseerd: Van Putten
zou "voor rekening en profeyte" van Comelis Cazius en zijne vrouw Elisabeth Tonijn, "aileen en in 't geheel waamemen alle de afiaires, tot de fabricq en vingerhoedmakerij specterende", "in dier voegen deselve reeds
sedert eenigen tijd door ~em is waargenomen". Daarvoor zou hem jaarlijks
"werden uytgekeert en voldaan eene somme van seshonderd guldens" en
zou hij "daerenboven, so voor sig als zijn aanstaande echtgenoot, hebben
en genieten de vrije inwoning of het gebruyk van het (nevens het oude)
nieuw gebouwde huys".
De vervaardiging van vingerhoeden leverde dus tegen het einde der 18e.
eeuw nog genoeg op om twee huishoudens daarvan in stand te houden.
Maar toch was deze industrie reeds lang over haar hoogtepunt heen. Witt
de oorzaken waren van hareIt achteruitgang? Het is mogelijk, dat buitenlandsche concurrentie daarvan oorzaak is geweest, alsmede dat de vertegenwoordigers van deze industrie zich niet voldoende moeite hebben willen geven om die concurrentie met goed gevolg het hoofd te bieden en zich
liever, te midden van hunne verworven schatten, aan vadsige rust overgayen. Maar met stelligheid kan zulks niet beweerd worden. Zeker is het
echter, dat in het begin der vorige eeuw het bedrijf te De Bilt niet meer
werd uitgeoefend. Bij den verkoop in 1802 van een stuk grond, gelegen tusschen de brug, die over de Biltsche grift eenmaal toe gang gaf tot den vingerhoedmolen, en "tusschen het hekken van de buitenplaets Zandwijk",
aan vrouwe Harmina Johanna de Smeth, eigenares dier buitenplaats,
trad Anna Maria Cazius, als erfgename van hare moeder Maria Elisabeth
Tonijn, weduwe van Comelis Cazius, op als "eigenaresse van de huisinge,
verdere opstal en landen, genaamd de Vingerhoedmolen, gelegen onder den

I6

DE VINGERHOED-INDUSTRIE.

gerechte van De Bilt". Die omschrijving doet alreeds stilstatid van het bedrijf vermoeden. Zekerheid verschaft echter eene akte van vijf jaren later
(2 Januari 1807), waarbij Louis van Putten verklaarde,dat tot den onverdeelden boedel van zijne schoonouders behoorden: "zeker getimmerte,
waarin de vingerhoedmakerij is geexerceerd geweest, met de molens en verdere gereedschappen, daartoe en aan behorende". Ret geheel was dus nog
weI intact, maar de eigenaar had er blijkbaar de voorkeur aan gegeven zijn
verde.re dagen in rust door te brengen.
Met het bovenstaande is echter ons onderwerp geheel niet uitgeput. Gaf
dit eenigszins een overzicht van de geschiedenis der verschillende Utrechtsche bedrijven, het hier volgende zal ons in kennis brengen met het bestaan
van nog andere en tevens een ruimeren blik geven op deze eertijds zoo belangrijke en veel winst afwerpende industrie, welker vertegenwoordigers
zich z66 nauw aaneensloten, dat men met aBe gerustheid spreken kan van
eene t r u s t. Deze trust moge in den beginne misschien niet alle bedrijven in
zich opgenomen hebben, mettertijd kwam dat er - naar het schijnttoch van. Ook beheerschte zij de prodtictie en de prijzen van het vervaardigde artikel.
In het protocol van den Utrechtschen notaris Nicolaes Vonck 1) bevinden zich een veertiental contracten en een viertal andere op deze industrie
betrekking hebbende akten. Die contracten zijn gedateerd: 4 Juni 1689,
12 Januan 1692, 3 Februari 1694, 18 Februari 1696, 18 Februari 1698, 17
Februari 1700, 27 November 1703, 20 November 1708,25 October 1709 (2),
16 November 1709, 30 September 1717, I October 1721 en eindelijk I April
1728. Ret eerste contract brengt ons al dadelijk de namen van andere personen.Het zijn: "Sr. Willem van Rijssel, vingerhoetmaeker, woonende
tot Amsterdam", die optrad "voor hemselven ende als speciale gemagtigde
van desselfIs vader Sr. Aelbert van Rijssell, vingerhoetmaeker, woonende
tot Vianen". De anderen: "Sr. Comelis van de Wetering, woonende in de
voorstadt van de Weerdt alhier" (te Utrecht) en "Srs. Rendrik Schot en
Berent van Beeckum; . ; .. woonende onder den gerechte van De Bilt",
zijn ons reeds bekend. Genoemde Aelbert van Rijssel dan kwam waarschijnlijk in 1656 te Vianen; den 1gen Augustus van dat jaar werd hij daar
burger I). Volgens de familie-overlevering kwam hij uit Rijssel en ontleen:
de hij aan die stad zijn naam. Mogelijk heeft hij zich dadelijk na zijn komst
1) Berustende in het gemeente-archief aldaar.

") De hier volgende mededeelingen ontleenen wij aan ons bereidwillig ter inzage verstrekte familie-aanteekeningen.
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te Vianen met het maken van vingerhoeden beziggehouden. Of misschien
bracht hij een reeds te Rijssel bestaand bedrijf daarheen over. Zijn zoon
Willem nam zijns vaders handwerk op en woonde in 1689 te Amsterdam.
Maar hij had zich, blijkens dit eerste contract, reeds voorgenomen om zicli
"met sijn huishoudinge binnen Vianen metterwoon" te vestigen. Hunne
bedrijven 'w erden niet vereenigd, maar bleven afzonderlijk voortbestaan.
Dit blijkt weI uit het testament van Aelbert, d.d. 19 Juni 1695 1 ), waarbij
deze verklaarde "weI expresselijck om sonderlinghe redenen te praelegateren .... aen ende ten behoeve van Henrick van Rijssel, sijn sone, ende
Catharina van Rijssel, sijne dochter, ... " desselfs winckel ende huys ophoudende, de voorn. winckel en vingerhoedmakerije, met alle de gereetschap tot deselve konste van vingerhoedmaken behorende". Had hij met
zijn zoon Willem samengewerkt, zoo had hij hun slechts zijn aandeel kunnen vermaken en niet het geheele bedrijf met toebehooren. Vier jaar later
(26 November 1699) deed hij de zaak aan zijn zoon Hendrik over tegen
eene levenslange jaarlijksche uitkeering van 1000 Carolus gulden, voorwaar geen gering bedragl Na Aelbert's dood moest aan Catharina jaarlijks'
100 Carolus gulden uitgekeerd worden. Zoo treedt dus" in de plaats van
Aelbert, Hendrik van Rijssel in 1700 en ook in 1703 als vertegenwoordiger
op. In 1708 was deze overleden en behartigt Willem ook ,:t werck van sijn
oyerleden broeder Sr. Henrick van RijsseIl". Verder wordt (tot 1717) aIleen Willem van Rijssel in de contracten genoemd, zoodat Hendrik's weduwe, Catherina de Kruyff, zijn tweede vrouw, het bedrijf aan Willem
schijnt overgedaan te hebben. Deze laatste deed 2) op zijne beurt in 1718
(voor den 20en April) "ofistant en overgifte" ten behoeve van d' heeren
Pieter van Rijssel (iijn broeder, die ,officier bij het leger was geweest) en Pieter
Prop, coopluyden, woonende soo tot Vianen als Amsterdam", welke verklaarden "sigh bij desen te onderwerpen ende . " .. aen te nexnen soodanigen accoordt ende contract, als Sijn E. met de vordere vingerhoetmakers ..... . op den 30en September des voorleden jaars 1717 .... hadde gemaeckt". Intusschen schijnt dese "ofistant en overgifte" zich aIleen beperkt te hebben tot de "vercoopinge, vertieringe ende verhandelinge van
huerluyder kopere ringen en vingerhoeden", zooals de gebruikelijke term
was. Want bij zijn testament d.d. 15 Juni 17323) legateerde Willem o. a.
"nog aan de kinderen van zijn gemelde nigt Walburgh van Rijssel'), wed.
1) Gepasseerd voor notaris Johan d'Oirschot van den Broeck Jr. te Vianen.
2)

Blijkens akte van '20 April 1718 voor notaris Vonck.

3) Gepasseerd voor notaris Adriaan van der Straten te Vianen. Zie hiema n°.

') De dochter van Willems' broer Pieter.

16.
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van Diderik van der Laak, de huysinge en erve benevens de 'vingerhoeden ringmakerije en aIle de gereetschaPI?en, die daarbij zijn, zoodanig hetselve door haar grootvader Pieter van Rijssel en den heer Pieter Prop
voormaals is gehuurt en nog werd gebruykt". Willem taxeerde dat alles op
eene waarde va:t;l2200 gulden. Pieter van Rijssel was echter in 1726 overle_
den en diens jongste zoon, eveneen~ Pieter genaamd, had van zijn moeder,
Dina van der Graaff, de ..fabrique van de vingerhoed-' en ringmakerije"
overgenomen, "met aIle gereetschappe, de paarden en het gebruik van 't
werkhuis, schuur en plaats met wooning" en moest haar daarvoor jaarlijks

I 1000. - betalen. Later, op 15 Maart 1729, beloofde hij om, zoolang zijn
oom Willem leefde, jaarlijks t 600,- aan zijn moeder uit te keeren. Ret is
echter weI vreemd, als op I I Maarl 1732 wordt overgegaan tot de "verdeeling van de vingerhoedmakerije", dat het dan weder Dina van der Graaff,
de weduwe van Pieter Sr., is, die deze zaak met Pieter Prop regelt; drie
dagen daarna werd de compagnieschap tusschen dezelfden hernieuwd.
Vreemd is het, omdat Pieter Jr. nog niet was overleden, zelfs naar het
schijnt nog te Vianen woonde. Want nog op 30 Maart 1734 kreeg hij, nevens zijne zuster Walburgh, machtiging om voor zijne moeder op te treden.
Vier jaren later, I April 1736, (en dat is het laatst, dat wij iets van het bedrijf te Vianen vernemen) was het Walburgh van Rijssel, weduwe van der
Laak, aileen, die van hare moeder machtiging verkrijgt o~ "Daar Utrecht
te gaan of elders in 't belang van de vingerhoedmakerije", die toen "buiten
de Landspoort" te Vianen stond.:De beide laatste akten (van 1734 en 1736)
sterken ons in het verm?eden; dat toen het contract, dat door de vingerhoedmakers in 1728 voor zes jaren was aangegaan, nog eenige malen hernieuwd zal zijn en dus niet het laatste zal zijn geweest.
Wij zijn van de 'zaak eigenlijk wat afgedwaald door zoo over het bedrijf
te Vianen en zijne bezitters uit te weiden. Maar dit zal soms hinderlijke
bijvoegingen en verklaringen voorkomen en daarom willen wij ook nog
zien of de yolgende contracten ons nieuwe namen vermelden. Voor het
eerst treedt dan in 1708 ook de reeds bekende Jan Schot op (in plaats van
zijn oom Rendrik Schot) nevens Berent van Bekum, die in 1709 niet meer
voorkomt. Tusschen 1709 (welk contract is aangegaan voor twee jaren)
en 1717 ontbreken ons minstens twee, waarschijnlijk drie contracten (17II, '
1713 en 1715). Dat van 1717 brengt ons behalve Gerard Cazius (in plaats
van Van de Weteripg) nog de volgende namen: Johan de Lover en Johan
Rudolphus Krokceus, die ..in compagnie" handelden en waarvan de eerste
te Amsterdam woonde, de tweede te Utrecht "om trent de Catarijnepoort" . Ret contract van 1721 noemt in de plaats van Willem van Rijssel
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Pieter van Rijssel en Pieter Prop, beiden ons reeds bekend, het Iaatste
(1728) noemt Justus van Liebergen in de plaats van Krokceus, die overleden was en wiens weduwe met Van Liebergen was gehuwd. Deze laatst
wordt, nevens Gerard Cazius, nog als vingerhoedmaker genoemd in de
rekening van het Utrechtsche smedengild over 1733/4 1 ). Nadere bijzonderheden, zOQwel van Krokceus als van Van Lieberg~n en hunne bedrijven
ontbreken ons tot nog toe. Ook tusschen het contract van 1721 (aangegaan
voor 4 jaar) en van 1728 ontbreekt een contract. '
Gaan wij nu over tot den eigenlijken inhoud der contracten. Het eerste
contract levert ons in zooverre eenig nieuws, dat er uit blijkt, dat de
daarin genoemde vingerhoedmakers verklaarden reeds d~n 30en December
1687 een contract gesloten te hebben, dat op 18 Februari 1688 zou ingaan
en dus in 1690 ten einde zou loopen, en dat er dus nog eene vroegere overeenkomst heeft bestaan, die echter in het protokol van notaris Vonck ontbreekt. Dit is weI te betreuren, omdat dit eerste contract weI belangrijk
moet geweest zijn, en vooral ook daarom, omdat ons nu een gedeelte van de
ontwikkeling der "trust" verborgen blijft. Nu lezen wij er niet meer van,
dan dat zij die overeenkomst voor twee jaren verlengden. Het was weI
wat vroeg, want het van kracht zijnde contract zou nog 81/ 2 maand loopen.
Maar zij hadden er hun reden voor. Want weI beloven zij elkander het
"bovengementioneerde accoordt in allen sijnen deelen en inhouden den
voors. tijt gedurende te sullen onderhouden ende naerkomen", maar,
en nu komt eene afwijking, die ons niet onbelangrijk schijnt, "alleenlijk
met die veranderinge ende bedingh, dat voor dlt loopende jaer, met den
18en February 1690 te expireren, alsmede twee volgende jaren de eerste
comparanten, Srs. Van Rijssels ende Vande Wetering, yeder 800 grosseren
sullen moeten minder maeken als bij den voorschreve accoorde gestipuleert (is), ende Srs. Hendrik Schot en Berent van Beeckum in denselven tijt
950 grossen minder moeten maecken dan het beding van den gemelten
contracten". Deze bepaling zegt ons dus, dat de productie voor ieder
bedrijf "beperkt" was. Maar als er per jaar ± 3350 gros vingerhoeden
minder gemaakt mochten worden, hoe groot moet dan de bij het eerste
contract bepaalde productie per jaar weI geweest zijn. Verder zouden de
producten van Aelbert van Rijssel "bij het ingaan van dese twee jaren"
in prijs met die der anderen gelijk staan, en evenzoo die van Willem van
Rijssel, "so wanneer deselve. .. binnen Vianen metterwoon sall sijn gecomen". Dus de prijs, waarvoor ieder zijne waren mocht verkoopen en die
voor twee hunner lager of hooger was dan voor de anderen, was eveneens
• 1) FoJ. 89.
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vastgesteld. Eindelijk zou niemand "hare coopmanschap binnen Amsterdam ofte elders in commissie nogte door factorye mogen doen vercopen
ofte verhandelen", eene bepaling, waarmede het vertrek van Willem van
Rijssel uit Amsterdam weI verband gehouden zal hebben.
Het volgende contract levert geen nieuws. Het is eene vernieuwing van
dat van 1689: "de comparanten waren met den anderen overkomen ... ,
omme denselven accorde voor den tijt van nog twee jaren te prolongeren".
Uitzonderingen of veranderingen worden niet gemaakt .
Den 3en Februari 16g4 waren de vakgenooten weder bijeen. In het toen
opgestelde contract werd nogmaals verwezen naar dat van 1689, dat zij in
1692 hadden verlengd. De comparanten waren weder besloten om "den
accoorde voor den tijt van nogh twee jaren te prolongeren" en het zou dus
den 18en Februari 1696 afloopen. Maar dan voIgt, na de belofte om dat
accoord te zuilen nakomen, nog eene belangrijke "ampliatie". De
contractanten toch namen de verplichting op zich om hunne waren in
gelijksoortig papier te veIl?akken: "de gemeene vingerhoeden in blau en
grau papier, de Franse vingerhoeden met boorden in blau, wit en ligtblau
buytenom, ende de kopere ringen 1) in donker blau papier". Deze bepaling
geeft ons niet aileen eenig licht omtrent eenige' soorten van het artikel
(waarover later meer), maar ook nog over een andere voorname zaak.
De bedrijven waren klaarblijkelijk z66 ingericht, dat geen enkel verschil
de plaats van vervaardiging der vingerhoeden en ringen aangaf, en nu
mocht dat ook niet uit de verpakking der voorwerpen blijken: concurrentie tusschen de contractanten of bevoorrechting van den een boven den
ander zou dus uitgesloten zijn. - Ook werd nog deze restrictie gemaakt,
dat, zoo een der contractanten daartoe lust mocht gevoelen, hij het contract kon opzeggen bij den aanvang der tiende maand;geheel zeker, dat
een der oude of nieuwe bepalingen naar ailer genoegen zou zijn, was men
dus blijkbaar niet. Of weI, men was er nog niet van overtuigd, dat de
gelegde banden op den duur niet al te kneilend zouden blijken, en wilde
elkander gelege~heid geven zich daarvan te bevrijden. Er werden nog
eenige andere bepalingElD gemaakt. De heeren Van Rijssel moesten de
vervaardiging van koperen "kabelringen" en ook den verkoop daarvan
staken. Dit lijkt eenigszins op verdeeling der productie, nu niet wat betreft de hoeveelheid, maar de soort. En ook schijnt het ons t6ch weer als
eene bevoorrechting van den een boven den ander. Maar waartoe dan
weer deze bepaling, dat de contractanten buiten elkanders medeweten
1) Hiermede worden bedoeld duimringen , zooals die nog tegenwoordig bij kIeermakers
in gebruik zijn,
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"geen de.minste veranderinge van werk omtrent off aen haerluyder ringen
of vingerhoeden sullen mogen maeken" ?
Ret nu volgende (vierde) contract d.d. 18 Februari 1696, (..in te gaen
op huyden") waarin blijkbaar de bepalingen van 'het eerste (bet ontbrekende van 1687) met de 'later gemaakte wijzigingen weder geheel omschreven worden, vormt een geheel met het daarop volgende van 16g8, waarbij
het "voor den tijt van nog twee jaren" wordt .. gecontinueert" en met
nog enkele bepalingen wordt aangevuld. De twee; daarop volge'1lde can~ ,
tracten, waarin aIles weder nauwkeurig omschreven wordt, kunnen dus
met deze vergeleken worden.
Deze akten zijn zeer belangrijk,juist omdat alle bepalingendaarin inhaar
geheel zijn opgenomen. Er zal tevens uit blijken, hoe hecht alles ineen zat,
en dat wij niet ten onrechte spraken van een trust. De eerste bepalingen
betreffen, de verkoopsprijzen, die voor aIle soorten van het artikel werden
vastgesteld. Daardoor k;ijgen wij tevens kennis van de verscheidenheid
dier artikelen. In de eerste plaats worden genoemd de vingerhoeden
(..gemeene" of "copere") genummerd (zeker naar de grootte) van no. 0-7,
waaryan de prijzen varieerden tusschen 45 en 28 stuiver per gros (in
1700 van 48-28, in 1703 van 48-26 st.); de .. Franse "vingerhoeden deden
gesorteerd 45 stuiver per gros, in 1700 varieerden de prijzen dier soort
..met fijne gaten" (no. 1-6) van 50-40 stuiver, in 1703 van 45-35 stuiver; die .. met grove gaten" kostten in 1700 en 1703 6 stuiver duurder. De
stalen vingerhoeden kostten (1698) gesorteerd 46 st. (in 1700 van no. 1-6
65--'55 st., 1703 59--49 st.). De koperen ringen "met boorden" deden
(no. 1-3) 40-36 st. (1700 no. 0-5: 46--32 st., 1703: 44-30 st.). In 16gB
werden de soorten van ringen vermeerderd. Er werden in opgenomen:
stalen ringen "met aangezette randen", .. met fijne gaten", ..ingeknipte",
"regte" en "toegetrocken" ringen, wier prijzen varieeren tusschen 45 en
25 st. per gros. In 1700 en 1703 werden ook nog ringen .. met koperen
randen" gemaakt, prijs ..gesorteert" 50 st. De prijzen liepen dus nog
al uiteen en bleven ook niet altijd constant.
Vervolgens moesten de contractanten .. bij het expireren van yeder
drie maenden" ..perfecte ende getrouwe openinge" doen ..wat quantiteyt
van kopere ringen en vingerhoeden yeder bij hem heeft". Deze bepaling
bleef in 1700 en 1703 gehandhaafd, evenals deze dat .. alsdan diegene, die
het minste heeft, van de andere ovememen (zal) sooveel quantiteyt, dat
sijluyden .. met den anderen egaal komen te,staan". Wat de een van den
ander ovemam, mocht hij met een stuiver per gros beneden den verkoopsprijs betaleD. De betaling van het overgenomene moest eveneens om de
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drie maanden geschieden (1703) ; daarbij mocht hoogst~ns 1 % korting
gegeven worden(1696-1703).
De bepaling omtrent het "packen in een en deselve ("eenderhande") papieren" bleef ook van kracht, evenals deze, dat "sijluyden, contractanten,
buyten elkanders kennisse ofte voorweten geen de minste verandering
van werk omtrent off aan haarluyden ringen off vingerhoeden sullen mogen maeken", of, zooals het later luidt (1700, 1703): "geen andere soorten
off maaksels van cope!e off stale vingerhoeden" mochten zij "maken off
vercoopen" .
Verder werd ook bepaald (1696-1700), dat geen der contractanten
een gewezen knecht van een zijner concurrenten zonder diens medeweten
en goedkeuring in dienst nemen mocht. Men duldde dus geen overloopers
of dwarskijkers.
Omtrent de grootte der productie worden ons belangrijke gegevens verstrekt. Schot en Van Bekum mochten tezamen ~r jaar 7200 gros koperen
vingerhoeden en ringen "door den anderen gerekent" maken, de beide Van
Rijssels en Van de Wetering elk 5500 gros. In het jaar 1700 bleven deze
hoeveelheden constant, in 1703 waren die resp. 4800 en 3667. Die hoeveelheden zouden echter grooter of kfeiner mogen zijn, al naar gelang de afzet
grooter of kleiner was. De grootste hoeveelheid in 1703 was voor Van de
Wetering en de beide Van Rijssels 6000 gros, voor de anderen "naar advenant", tezamen het respectabele getal van ± 26000 gros bedragende.
De contractanten zouden "geen factoors nog vrienden mogen gebruyken tot Amsterdam tot het vercopen, presenteren en debiteeren van haer
goet ofte om gelt te ontfangen". Zij zouden "sulcx alleen off door haar
vrou moeten doen off laten geschieden". Dit verbod (1700 en 1703) staat
ongetwi)feld hiermede in verband, dat zij -in Amsterdam een vasten afnemer hadden, Sr. Reynier van Broekhuysen (in 1703 .worden ook nog
genoemd Sr. Matte en joff. Engelbrecht in compagnie, "mede tot Amsterdam").AI 'tgeen aanhun "zallwordenvercogt engelevert, .. salgeschieden bij yeder der contractanten evenveell, te weten van staall- en kopergoet". De laatste woorden doen vermoeden, dat men ook nog ander "goet"
vervaardigde, mogelijk van zilver en · goud. Deze zilveren en gouden
ringen en vingerhoeden worden in geen enkel contract genoemd. Toch
werden ook die wellicht vervaardigd, terwijl dan zoowel in het vervaardigen als in het "presenteren en debiteren" daarvan de contractanten hunne
persoonlijke vrijheid schenen behouden te hebben.
Nog verdient opmerking de bepaling (1703), dat zoo een der contractanten mocht bemerken, "dat Sr. Matte off joff. Engelbregt eenig goet
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,
door andere van yemant haarder contractanten quamen te ontbieden!',
hij dat niet mocht leveren, ..sonder alv6rens de andere contractanten
daarvan kennisse te geven". Men zou daaruit kunnen opmaken, dat deze
twee (in tegenstelling met Van Broekhuysen) slechts over een beperkte
hoeveelheid per jaar beschikken mochten.
Aan al de bepalingen moest streng de hand gehouden worden: ..bijaldien
iemant van de contractanten ... directelijk off indirectelijk contrarie
desen accoorde off eenige poincten off deeien van dien dede off dat selffs
haarluyder huysvrouwen, bedienden, knegts off maagden 0# andere, door
derselver off der contractanten last off ingeven contrarie deden", zoo verviel men in eene boete van .. hondert silveren ducatons", waarvan de eene
helft aan de andere contractanten ten deel viel, de andere helft kwam
aan de "diaconye der Gereformeerde kerke ter plaetse daer den overtreder
woont". Er werd zelfs zoo streng op elkinder toegezien, dat "tot beter
onderhoudinge" van al die bepalingen "de partijen" veqilicht waren
om, wanneer hun dat werd verzocht, juiste opgaven te verstrekken omtrent
de vervaardigde hoeveelheden, zelfs onder overlegging van hun "schultboeken, joumalen, kladden, grootboek off aenteekeninge". Wie onder verdenking stond, ontkwam bij overtreding aan de boete niet. En bovendien
moesten zij "bij eede verc1aren 'tgeen voors. in allen delen en poincten te
hebben onderhouden". Zelfs bij de onderteekening van elk contract moesten zij een eed afleggen 1).
Na afloop van de overeenkomst van 170~ (op 18 Februari 1708) schijnt
er iets niet in orde geweest te zijn. Waren de contractanten er op bedacht
om (soms reeds eenige maanden) v66r het afloopen van het geldende contract dat te vernieuwen of te verlengen, dit was toen ,:1iet het geval. Eerst in
Juni 1708 werd "opgestelt en geformeert (een) contract, dat niet voltrocken is". Dit bedoelde dat van 1703 tot 27 November 1708 te verlengen.
Hoewel zulks dus niet gebeu!:d is, zoo zeiden de contractanten in de akte
van 20 November 1708, "daf sijluyden .. met ~en anderen waren versproocken .. den gemelten contracte te prolongeren. . .. tsedert den ..
18en February 1708 tot den 18en May des jaars 1709". Tach waren (tegen den tijd, dat dat contract afliep?) besprekingen gehouden. Want de
prijzen werden "onderhouden sulx ende in dier voegen met den anderen
mondeling zijn versproken" . Verder heet het, dat geendercontractanten
iets van het besprokene mocht openbaar maken, ook niet "van de ver') "Voor 't formeren eJl. opstellen van den eedt, bij henluyden ~ doen, alsmede haer
d'selve aff te nemen" berekende de notaris (boven de opstelJing van het contract) :2 gulden 2 stuiver.
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minderinge der prijslln, op .aenstaende May (1709) te doen, aen yemant
anders saIl mogen kenniss.e geven". De zaak werd dus wjl.t ge~imzinnig
behandeld, en zij ~ordt ons nog vreemder, waJl,)leer wij vememen dat alle
,v 66r dien tijd gemaakte contracten komen te vervallen, "sonder ooh va;n

gedagten te sijn in toehomende diergelijhe meer te sullen aengaen olte op
regten" 1).

~e

Vanwaar dit alles? De' o~rzaak meenen wij te moeten zoeken in COITcurrentie. Ziehier het geval. Aan het einde der l'J.e eeuw en in het begin
der 18e wooJ?de te Utrecht een zekere Johan Walschert. Deze was "mede vingerl¥>etmaker". Een conc¥rrent dus der ons reeds bekenden. Maar
zij zocJ?,ten en vonden een middel, om dien concurrent onschadelijk te
maken. Den 27en November 1703 verschenen voor notaris Vonk Willem
en Hendrik van Rijssel, yan.de Wetering, Schot en Van Bekum, en ook
de genoemde WaIschert. Zij verklaarden toen overeengekomen te zijn, dat
Walschert gedurende den tijd van vier jaren, "in te gaen metdatodeser,

nieJ sail mogen mahen e~nige kopere, nog stale ringen olte vingerhoe/.en, nogte
ooh ,doen olte Ifl-ten maken, ... in geenderhande wijse" enz. 1 ). Dat ging echter
niet zoo gemakkelijlc en kostte financieele of{ers, die niet gering w\U"en.
Maar la~en wij verd,er lezen. "Sij, eerste comparanten, belQven aen den
m¢encomparant Jan Walschot (daervoor) iq,.erlijx te sullen voldoen de somme van 650 gulden". Blijkbaar was hij toen nog de e~nige concurrent,
want er werd nog deze bepaling aan toegevoegd, dat de eerste compar"pnten de vrijheid zouden hebben om dit contrapt op te zeggen, indien ~ich
een nieuwe cQncurrent opdeed, in welf geval de waarde van deJ:e over~nkOInst nihil zo~ 'Yorden, tenzij ook deze zich zou laten vinden tot het
Jl.angaan van eene .gelijke overeenkomst. Onze bekende vingerhoedm,aker!l acJ;l.tten het dlls nie~ onmogelijk, dat er zich jn de toekomst meer,Jere concurrenten zouden voordoen. Nietwgenstaande de aan hem gegeyen schad~loosstelling van 12600.- verwachtten zij van deze overeenkom!lt voordeel tp tr,ekken.
1S'a afloop d.e r in het contract genoeII\de vier jaren /)chijnt WaIschert
tot vernieuwing der overeenkomst niet p'erei~ te zijn geweest. Dat zal dan
de oprzaaJt geweest zijn, dat de onderlinge overeenkomst van deI).zelfgen
~atum (27 Nov. 11703), die tegelijk met de qvereenkomst JPet Walschert
~in.digde, niet za1 zijn vernieuwd of verlengd. Blijkbaar hepbe~ zij al het
JPogelijj.te in het werk gesteld een nieuwe overeegkomst met hem ~an te
guan, gezien het "niet voltrocken" contract van Juni 1708 en dat vaIl
1) Wij Curslveeren.

/

DE VINGERHOED-INDUSTRIE.

25

November van hetzelfde jaar.Hun concurrent wilde zijn herkregen vrijheid
niet meer prijsgeven, en daarbij verloren zij de macht hunne waar "op
prijs" te houden. Het wordt alzoo eenigzins begrijpelijk, dat zij tot
"verminderinge der prijzen" overgingen, noodgedrongen, en dat zij niyt
"van gedagten "waren "in toekomende diergelijke (contracten) meer te
sullen aengaan ofte op te regten". Maar toch viel het hun te zwaar, om
niet te trachten nogmaals een vergelijk te treffen, hoewel er zelfs nog een
kaper op de kust was gekomen. En waarlijk, zij zijn geslaagd. Den 2sen
October 1709 verschenen zij weer voor notaris Vonck: Willem van Rijssel,
die ook optr8;d voor het bedrijf van zijn overleden broeder Hendrik, Van de
Wei;ering en Jan Schot 1} ter eene, en Jan Walschert ter andere zijde.
Maar de toen gesloten overeenkomst luidde geheel anders. "Hij, tweede contractant, (heeft) voor hem endl" sijnen.enren aen de drie eerste contractanten versogt en aangenomen te leveren ...... aIle de stale ringen, die hij,
tweede contractant, sal komen te maken". Dat klinkt heel anders, maar
toch hij was gebonden aan een: bepaald quantum, "dat bestaen saIl in
1250 gros in 't jaar, sijnde 25 gros ter weeke, weI Minder en niet meerder."
Echter ZO\1 hem voor elke 10 gros, die hij per week minder zou maken,
per gros 12 stuiver betaald worden. Hij zou leveren ringen met "ingeslagen kanten tot 42 stuyvers 't gros geSOrteert' de regte stale ringen tot
32 stuyvers 't gros gesorteert". De laatsten zouden "gestelt off gerekent
worden in 't getaU anderhalff gros tegens een gros met randen". Daarbij
werd o.a. nog bepaald, dat Walschert "niet sal vermogen ... eenige kopere
vingerhoeden I10g ringen te sullen maken". Wij zullen het bij de mededeeling van deze bepalingen (de voomaamsten uit het contract) laten. De bedoeling ervan blijkt reeds voldoende: het onschadelijk (of Minder schadelijk) maken van een concurrent, ten einde daardoor voor zichzelven zoo
groot mogelijke winst te kunnen ma1,cen.
Wij spraken zooeven van een anderen kaper op de kust. Het was "d'heer
Pieter Verbeeck, coopman tot Rotterdam", die op denzelfden dag bij
notaris Vonck verscheen. Met hem slaagden zij beter t:J,aar wensch. Zij kwamen met hem overeen, "dat hij ... sig bij desen verbint de opgeregte vingerhdetmoolen tot Rotterdam te vernietigen 2) soodanig, dat dese door
hem off de sijne noyt wederom sall mogen worden opgeregt off aen de
gang gemaekt, 'tsij onder de jurisdictie van Rotterdam off elders, ... nogte
ook yemant anders daertoe behulpsaem te sijn". Hij zou "zijn erff" ver1coopen en in de koopconditi1!n de voorwaarde moeten stellen, .d<).t oJ? die
1) Deze laatste in de plaats van zijn ooms Hendrik Schot en Barent van Bekum.
2) Wij cumveeren.
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plaats nooit weer een fabriek of werkplaats tot vervaardiging van vingerhoeden of ringen zou worden opgericht. Voorts zou hij "overleveren alle de
gereetschappen, waarmede de vingerhoeden en ringen.. sijn gemaekt,
sonder daervan ... yets agter te houden". Hij zou "konnen volstaen sig bij
eede te purgeren", dat met zijn voorweten geen enkel stuk gereedschap
gedurende, voor of na de gevoerde onderhandelingen uit zijn werkplaats
was verwijderd. H,ij mocht zijn zaak niet langer "continueren als tot morgen ofte uyterlijk tot den laetsten van dese lopende maent October 1709"
('t was toen de 25e). Zij zouden hem "tot een recognitie . ... geven en
voldoen de somme van 5000 gulden". Daarvoor moest hij "aennemen
kopere vingerhoeden, kopere ringen en stale ringen". De eerste moest
hij betalen "gesorteert no., I a. 6" met 33 stuiver, de tweede "gesorteert
no. I a. 5" met 34 stuiver, Franscp.e koperen vingerhoeden (no. 1-6) met
40 st., stalen ringen met randen (no. 1-4) met 34 st., ijzeren ringen, zonder randen (no. 1-4), met 26 st. en "stale vrouwe vingerhoeden" (no. 1-6)
met 60 st., - alles per gros.
Nu alle concurrentie-gevaar talthans voorloopig geweken was, waren
onze vingerhoedmakers "van gedagten" veranderd, en nog den 16en November 1709 gingen zij als vroeger met elkander weder eene overeenkomst
aan, die ook later werd vemieuwd (of verlengd), naar wij weten nog in
1728, en naar wij vermoeden 66k nog in 1734 en 1736. Over het tijdvak
van 1709--1728 hebben wij slechts de beschikking over vier contracten,
.
waarin voorkomen enkele uit vroegere contracten overgenomen bepalingen. Laten wij echter den inhoud van het contract van 1709 nader bezien en de drie daarop volgende daarmede vergelijken.
Ais voomaamste punt staat natuurlijk de vaststelling der verkoopsprijzen bovenaan. Dan worden genoemd : '
koperen vingerhoeden van 26--48 stuiver per gros; in 1717 van 32-54
st.; 1721 en 1728 van 28-50 st.;
Fransche vingerhoeden met fijne gaten 35-45 st., in 1717 van 41-51 st.
in 1721 en 1728 van 37-47 st. Dezelfde met fijne gaten waren ged urende
dien geheelen tijd 6 st. meer in prijs;
koperen ringen zouden verkocht worden voor 30--44 st. per gros; in
1717 voor 36--50 st.; in 1721 en 1728 voor 32-46 st.;
stalen vingerhoeden VQor 55-65 st. ; in 1717, 1721 en 1728 bleven deze
op prijs;
stalen ringen met randen voor 31-41 st., in 1717, 1721 en 1728
voor 29--39 st., die met fijne gaten waren een stuiver per gros goedkooper;

.
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stalen "regte" ringen "gesorteert" voor 26 st.; deze bleven tot iD 1728
op denzelfden prijs;
dezelfde ringen "aen 't eynt toegetrocken" voor 44 st.; in 1717, 1721 en
1728 was deze prijs gesteld op 42 st.;
dezelfde ringen met koperen randen voor 54 st.; in 1717 voor 52 st.; en
in 1721 en 1728 voor 42 st.;
stalen "ingekipte" ringen voor 33 st.; in 1717, 1721 en 1728 werd deze
prijs gesteld op 35 st. Ook deze drie laatste soorten waren "gesorteert";
naarmate zij lager genummerd waren, was de prijs hooger, en omgekeerd.
Er blijkt uit, dat de prijzen der verschil1ende soorten vrijwel constant
gebleven waren, hoewel zij over het algemeen eer gerezen waren dan gedaald.
Dan voIgt de ons beketlde bepaling omtrent "andere soorten off
maeksels", die men niet zonder elkanders medeweten en goedvinden
mocht invoeren.
Aan Van de Wetering en Schot zou het "vrijstaen omme·haar goet gefranqueert tot Amsterdam te leveren. Later, na 1717, kreeg Cazius dat
voorrecht als opvolger van den eerste.
De verpakking "in eenderhande papieren" werd weder verplichtend
gesteld en bleef dat ook.
Dan kwam de, te produceeren hoeveelheid aan de orde. In ieder bedrijf
mochten jaarlijks ten hoogste 6000 gros vervaardigd worden. In 1721 en
1728 was dat verminderd tot 4400 gros. In tegenstelling met het in de vorige contracten bepaalde omvatte dit laatste getal aIleen de koperen vingerhoeden en ringen; bij de 6000 gros waren ook de Fransche vingerhoeden
inbegrepen. Vermindering van productie blijft het dus well).
Evenals vroeger moesten de contractanten om de drie maanden "perfecte en getrouwe openinge" doen van wat zij nog in voorraad hadden;
na 1717 geschiedde dit elk half jaar. Wie den kleinsten voorraad had, was
verplicht van de anderen z66veel over te nemen, dat aIle voorraden even
groot waren. Wat overgenomen werd,moest met een stuiver per gros beneden den verkoopsprijs betaald worden. Na 1717 we d toegestaan elkander
bij betaling binnen drie maanden 2 % korting te geven; in 1709 was
dit 1 %.
Met "Sr. Reynier van Broekhuysen en juffr. Engelbrecht" stonden zij
in 1709 nog in relatie; wat zij aan hen leverden, moest over de bedrijven
') Bij de productie zouden 1 ' /. gros rechte ringen geacht worden met I gros ringen
met randen gelijk te staan, en 1 1/, gros ringen met randen geJijk aan I gros vingerhoeden.
Dit was ook nog in 1717 van kracht, later niet meer.
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gelijk verdeeld worden. In 1717 en later was deze ~paling pm de een of
andere reden vervallen.
Ret verbod omtrent het in dienst nemen door den een van een gewezen
knecht van den ander "sonder speciaal consent" van den laatste, werd ook
nu weder, zonder uitzondering, opgenomen.
Dan voIgt de boete, die stond op het overtreden van ..dezen accoorde
ofte eenige poincten off delen van dien ": 200 silveren ducatons. Dat
bedrag werd. pij het overschrijden der gestelde maximumproductie, tot
50o~

gulden verhoogd. In 1717 en latere jaren verviel deze laatste ~te,
althans er wordt dan niet over gerept.
Ten laatste moesten de contractanten, ter controleering. evenals vroegerelkander "opregte openinge" doen vanalles watzij geproduceerd hadden,
"alsook van haarluyden schultboeken, journalen, kladden, grootboek off
aentekeninge", el}- bij ,!vermaninge" . zelfs "bij eede verclaren 'tgeene
voorschreve in allen deelen en poincten te hebben ' onderhouden". De
eerstgenoemde verplichting, waaraan ons eenige achterdocht omtrent
elkander niet vreemd schijnt, verviel na 1717; de laatste echter bleef.
In 1717 en volgende jaren zou het aan elk der contractanten .. vrijstaen
omIne met yeder jaer uyt desen contracte te scheyden". Men moest daarvan echter een maand v66r ,:t expireren van 'tselve jaer" . (in ' 1728 was
deze termijn 3 maanden) kennis geven.
Ookwerdinl717nogbepaald.datVan Rijssel,dieblijkbaartweebedrijven
op gang had (zie boven), slechts een daarvan in werking mocht houden.
De bovenstaande zijn de belangrijkste bepalingen in deze vier contractE'n. De drie laatste contracten bevatten nog weI een paar bepalingen,
die oj. echter van ondergeschikt belang zijn, daar zij de onderlinge overname van een enkel artikel en de betaling daarvan regelen. Wij laten die
daarom, en ook om niet te uitvoerig te worden, rusten.
Niettemin spijt het ons, niet meerdere contracten gevonden te hebben.
~ar toeh kunnen wij met het bovenstaandE' weI tevreden zijn. Gebleken
is toch, dat deze industrle opkwam in het begin der 17e eeuw en tevens
hoe hooge vlucht zij nam, niettegenstaande - of misschien weI tengevolge - van het beperkt aantal harer vertegenwoordigers. Ook dat wij niet
te bout spraken als va::J. eene trust, die ongewenschte concurrentie wist
te onderdrukken of aan zich dienstbaar te maken, en die zich ongeveer
een halve eeuw wist staande te houden. En hoewel de afloop dezer zaak
nog niet nagespeurd kon worden, zoo konden wij toch aantoonen, dat
deze industrie tegen het laatst der 18e of het begin der 1ge eeuw een roem1005 einde had gevonden, zoodat sindsdien ons land voor ,dit door haar
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veelvuldig gebruik niet onbelangrijke artikel geheel van het buitenland
afhankelijk was. En dat terwijl de Nederlandsche industrie tegenover
de buitenlandsche door een vreemdeling nog in het midden der 18e eeuw
als hooger staande dan deze laatste' werd geroemd. Laten wij hopen, dat
in de tegenwoordige hernieuwde opleving onzer Nederlandsche nijverheid
ook de vingerhoedfabrikatie weder zal komen te deelen.
NASCHRIFT.

por-

In het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage bevindt zich eene
tefeuille met stukken betreffende de in 1808 op initiatief van koning Lodewijk Napoleon te Utrecht gehouden tentoonstelling van inlandsche industrie en nijverheid 1). Daarin bevinden zich een drietal bescheiden, die
de bovenuitgesproken meening, als zou ons land in het begin der 1ge eeuw
voor het bekomen van vingerhoeden geheel op het buitenland aangewezen
zijn, weerspreken.
Ret eerste is een schrijven d.d. 17 Maart 1808 I) van den goudsmid P. A.
Geistman te Grave, dienende ter begeleiding van voor de genoemde tentoonstelling verzonden "twee douzijn zilvere vingerhoede " , "welke (zoo
schrijft hij) op een door mij uitgevonden en gemaakt instrument vervaardigt
zijn". Het schrijven wordt gestaafd met een certificaat van het gemeentebestuur der sta:d Grave van denzelfden datum.
Ret tweede 3) is een certificaat van een paar leden van het gemeente-bestuur van Helmond, waaruit blijkt, dat door Jaspers Sluyers aan genoemde
personen vertoond waren "twee zilvere vingerhoeden, welke gemelde
Jasper Sluyers " . . gedeclareerd heeft met een instrument, door hemzelve voor
lange uitgevonden, bij hem te zijn vervaardigt". De vingerhoeden werden
in het bijzijn van die bestuursledel1 ter verzending gereed gemaakt en ook
verzonden aan het Ministerie van Binnenlandsche zaken te Utrecht. Ret
eigenhandig schrijven van den vervaardiger is niet meer aanwezig.
Het derde ') is weder een (met een door het gemeentebestuur van Relmc:>nd afgegeven certificaat gestaafd) schrijven van 'Peter Verbeme. Deze'
hield zich bezig met het trekken van zilveren platen, waarvan hij eenige
m~nsters naar de tentooristelling zond, en waarvoor hij een werktuig geconstrueerd had. "Het door mij uytgevonden en in werking gestelde '
werktuyg", zoo schrijft hij, "di(e)nt tot bet trekken van silvel'e plaaten,
') Portefeuille Binnenlandsche Zaken, 110, 604 ,
2) A1daar onder no. So,
3) Aldaar onder no. 65 .

') Aldaar onder no, 66.

. "
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geschikt tot het maaken van onderscheyde vingerhoede". De door hem
ingezonden platen "sijn binne twee minute tijds van ga~ve silvere platen
met dat werktuyg getrokken, en sijn voldoende om daarvan binnen seer
korten tijdt agt silvere vingerhoeden te maken". Rij boogt op de" selsaamhijd van dit kunstwerk" en deelt nog in een NB. mede: "deese plaaten sulle
wij trekken van gesmolte staave, a. 10 stuyvers het dozijn; soo er ieman(d)
van bedi(e)nt wilt zijn, kan (hij) het silver senden bij Andri(e)s van Stork,
silversmit in Relmont" .
Ret is in overeenstemming hiermede, dat bij het onderzoek, in het jaar
1802 hier te lande naar den omvang en den toe stand der nijverheid ingesteld, te Helmond - en daarnevens ook te Amsterdam - het bestaan van
een tweetal vingerhoedmakerijen wordt vermeld 1).
Men hield zich dus nog weI degelijk bezig met de vervaardiging van vingerhoeden, zij het dan ook op bescheiden schaal. Dit valt niet te ontkennen, maar toch gelooven wij niet, dat de hierboven vermelde" gevallen
meer zijn geweest dan pogingen om de oude wijze van vervaardigen
van vingerhoeden te vervangen door een mechanische en dus snellere
behandeling, pogingen die, zeker ernstig bedoeld, toch schipbreuk hebben
geleden.
De hieronder afgedrukte stukken zijI?- aIle ontleend a:an de protocollen
van Notaris Nic. Vonck, die zich in het gemeente-archief te Utrecht bevinden} .
I
G. V. K .

No. I.

1689, Juni 4.
Op huyden, den 4en Juny 1689, ouden stijll, compareerden
Sr, Will e m van R ij sse 11, vingerhoetmaeker, woonende
tot Amsterdam, voor hemselven ende als speciale gemagtigde
vaJ;l. desselffs vader Sr, A 'e 1 b e r t van R ij sse II, vingerhoutmaeker, woonende tot Vianen, volgens procuratie den
23en December 1687 voor den notaris Geraerdt Adriaens van
Leendt en seeckere getuygen binnen Vianen gepasseert, Sr. C 0 rn eli s van deW e t e r i n g, woonende in de voorstadt van
de Weerdt alhier, ook vingerhoetmaeker, ende srs . Hen d ric k
1) Aigemeen Rijksarcbief, Collectie Goldberg, post. 43.
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S c hot en B ere n t van Bee c k li m, van gelijken vingerhoetmaekers, woonende onder den gerechte van De Bilt, ende
verclaerden d' comparanten, dat sijluyden op den 30en December
r687 voor mijn, notaris, en seeckere getuygen, met den anderen
hadden gemaeckt en opgeregt seecker contract 1) nopende de
vercoopinge, vertieringe ende verhahdelinge van haerluyder kopere ringen en vingerhoeden voor den tijt van twee jaren, ingegaen met den r8 en February r688, ende alsulcx te expireren mett
den r8 en February r690 aenstaende, welcken accoorde de comparanten hadden geprolongeert, gelijk sijluyden 'tselve gecontracteerde prolongeren bij desen, voor den tijt van pog twee jaren, in
te gaen met den r8 e February 1690, sulcx sijluyden, comparanten, den anderen belooven het bovengementioneerde accoord in
allen sijnen deelen en inhouden den voors. tijt gedurende te sullen
onderhouden ende naerkomen.
, (1.) AUeenlijk met die veranderinge ende bedingh, dafvoor dit
lopende jaer, met den 18en February 1690 te expireren, alsmede
twe volgende jaren de eerste comparanten Srs. Van Rijssels ende
Van de Wetering yeder 800 grosseren sullen moeten minder maeken als bij den voorschreve accoorde gestipuleert, ende &"s. Hendrik Schot en Berent van Beekum in denselven tijt 950 grossen
millder moeten maeken dan het beding van den gemelten contracten, alsmede dat Sr. Aelbert van Rijssel bij het ingaen van
dese twee jaren met de andere contractanten in de prijs der vercopinge egaell ende gelijk saIl staen, gelijk ook sall sijn Sf. Willem
van Rijssel, so wanneer deselve met sijn huyshoudinge binnen
Vianen metterwoon saIl sijn gecomen, sonder dat yemant der
contractanten hare coopmanschap binnen Amsterdam ofte elders
in commissie nogte door factorije sullen mogen doen vercopen
ofte verhandelen.
(2.) Waertoe ende tot naerkominge van 't welcke verbinden de
comparanten yeder in sijn reguardt hare personen, present ende
toecomende goederen, d'selve onderwerpende het oordeel en
executie s'Hoffs en gerechte t' Utrecht, de gerechten van Amsterdam en Vianen, 'ende allen anderen regteren ende geregten.
(3.) Constituerende vorders ende magtig maekende bij desen
&"B. Hendrik Vijant ende Hendrik van Hees, respectieve procu1) Ontbreekt.

DE VINGERHOED-INDUSTRIE.

32

reurs voor den voors. Hove ende geregte t' Utrecht, ofte yemaht
van de andere procureurs, indertijt daertoe eerst versogt, tesamen
ende yeder in 't bijsonder, specialijk omme den inhouden deses
ende den voorgemelten accoorde voor denselven hove ofte geregte
te reitereren en bekennen, mitsgaders elcx in 't bijsonder daerinne
te doen en laten condemneren. Beloovende van weerden te houden
en doen houden 'tgeene bij d'selve in crachte deses sall worden
verrigt, onder verbant en submissie als naer regten.
(4). Aldus gedaen en gepasseert binnen Utregt ter presentie
van sr. Markus van Beeckum, commissaris van 't wagenveer aliller, en Jan Vonck, c1ercq mijns notaris, als versogte gelooffweerdige getuygen.

(w.g.:)

WILLEM VAN RIJSSEL, CORNELIS VAN DE WETERIN-

GE, HENDRICKUS SCHODT, BARENT VAN BECKOM,
M. VAN BEKUM,

I689,

JAN VONCK, N. VONCK,

I689,

notB. publ.

No. II . .
I692, Januari I2.
Op huyden, den I2en January I692, ouder stijle, compareerden
Sr. Will e m van R ij sse II, vingerhoetmaker, wonende
tot Vianen, voor hemselven ende als speciale gemagtigde van desSelfs vader Sr. A e I b e r t van R ij sse II, insgelijx vingerhoetmaker, mede wonende tot Vianen, volgens procuratie, den
Hen January I692 voor den notaris Gerrit Adriaens Leent en
s'ekere getuygen binnen Vianen gepasseert, Sr. Cor n eli s
van deW e t e r i n g, vingerhoetmaker, woonende in d' voorstadt van d' Weerdt, Srs. Hen d ric u s S ch ot ende Be rn a r d u s van Be k u m, insgelijx vingerhoetmakers, woIiende onder den gerechte van D'Bilt. Ende verclaerden sijluyden,
comparanten, dat sijluyden op den 4en J uny I689 voor mijn, notaris, ende sekere getuygen hadden opgeregt ende gepasseert contract ofte accoort wegens de vercooping, vertieringe ende verharidelinge van haarluyder kopere ringen en vingerhoeden, met vordel"- beding en stipulatien, -daarbij vervat, voor den tijt van vier'
jaren, te expireren met den I8en February deses jaers 1692 aen. staande.
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(I.) Waren de comparanten dan vorder met den anderen overkomen ende veraccordeert omme denselven accorde voor den tijt
van nog twee jaren te prolongeren, gelijk sijluyden 'tselve prolongeren bij desen, ende alsulx staet te expireren met den I8en February I694, onder belofte van 'tselve accoort in allen sijnen dele
strictelijk te sullen onderhouden ende naerkomen.
(2.) Waertoe ende tot onverbrekelijke onderhoudinge deses
verbindende haerluyder personen en goederen, aIle d'selve ende
de keure van dien stellende en submitterende ten bedwang van
allen heeren hoven, regteren ende geregten, ende specialijk den
Ed. Hove en geregte t' Utregt.
(3.) Constituerende bij desen mede d'respectieve procureurs
als bij den opgemelten accoorde, ten eynde aldaer mede gel!xpresseert, welkers inhout bij desen reitererende. •
(4.) Consenterende en veisoekende hiervan acten die is desen.
(5.) Gedaen en gepasseert binnen Utrecht enz. (als no. I.)
(Volgen onderteekeningen.)

No. III.
I694, Februari 3.
Op huyden, den 3en February I694, ouden stijl, compateerden
Srs. A e I b e r t van R ij sse II ende Will e m van
R ij sse II, beyde vingerhoetmaekers, woonende tot Vianen,
sr. Cornelis van de Wetering, vingerhoetmaeker,
woonende in de voorstadt van de Weerdt, Srs. Hen d ric u s
S c hot ende B ern a r d u s van Bee c k u m, insgelijx '
vingerhoetmaekers, woonende onder den geregte van De Bilt,
ende verdaerden de comparanten, dat sijluyden op den 4en
Juny I689 voor mijn, notaris, ende sekere getuygen hadde{n) opgeregt en gepasseert contract off accoordt 1) wegens de vercoopinge, vertieringe ende veFhandeling van haerluyder kopere ringen en Vingerhoeden, met vorder beding en stipulatie, daerbij
vervat, voor den tijt van vier jaren, te expireren met den I8 en
February des jaars I692. Welk accoordt de comparanten bij acte,
op den I2en January I692 2) voor mijn, notaris, gepasseert, hadden
1) VgI. no.!.

") Vgl. no. II.
NED. ECON. -HIST. ARCHltF. ]AARBOEK III.

"
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geprolongeert voor den tijt van twee jaren, die nu met den I8en
February aenstaende stonden te expireren. Waren de comparanten dan weder met den anderen overcomen ende geaccordeert
omme den bovengemeite accoorde voor den tijt van nogh twee
jaren te proiongeren, geIijk sijIuyden 'tseive proiongeren bij desen,
ende aIsulx staet te expireren met den 18en February 1696, onder
belofte van 'tselve accoordt in allen sijnen deelen strictelijk te
sullen onderhouden en naerkomen.
(1.) Alleenlijk met die ampliatie, dat de comparanten tesamen
haer ringen en '1ngerhoeden gehouden sijn te pakken in een en
.d'seive papieren, te weeten: de g.emeene vingerhoeden in blau
en grau papier, de Franse vingerhoeden met boorden in bIau,
wit en ligtblau buytenom; ende de kopere ringen in donker blau
papier.
(2.) Ook met dese restrictie, dat yeder der contractanten saIl
vrijstaen omme sig te dec1areren bij het ingaen van 't Iaetste
vierendeel jaers van 't eerste jaer, off hij met het eerste jaer
uyt desen accooorde sall willen scbeyden off weI de voors.
twe jaren continueren, onder belofte van den meergemeiten
accoorde in allen sijnen delen strictelijk te sullen onderhouden
en naerkomen.
(3.) Ende is mits desen weI expresselijk bevoorwaert, dat sijluyden, Srs. Van RijsseI, niet meer sullen mogen maken off vercopen de kopere kabelringen.
(4.) Gelijk sijluyden, contractanten, buyten elkanders kennisse geen de minste veranderinge van werk omtrent off aen haerluyder ringen of vingerhoeden sullen mogen maeken, op pene en
boete ais bij haerluyder voors. generalen contracte.
(5.) Waartoe enz. (als no. II).
Dit merk
(w.g. :)

+ 1)

is gesteld bij

sr.

AELBERT VAN RIJSSEL

voorn.

WILL. V. RIJSSEL, C. V. D. WETERINGE, HENDRIC-

• KUS SCHODT, BARENT VAN BEEKOM, M. V. BEKUM,
VONCK, 1694, N. VONCK, 1694, not. pub!,

1)

VoIgt het merk.

1694,

J.
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No. IV.

1696, Februari 18.
Op huyden, den 18en February 1696, ouden stijll, compareerden Sr. Wi 11 em van R ij sse I, vingerhoetmaeker, woonende tot Vianen, voor hemselven ende als gemagtigde van
desselffs vader Sr. A e I b e r t van R ij sse I, med~ vingerhoetmaeker, woonende tot Vianen voorschreven, daervoor hij sig
sterk maakt en de rato caveert bij desen, Sr, Cor n eli s van
deW e t e r i n g, woonende in de Weerdt annex dese stadt, ook
vingerhoetmaeker, ende Srs, Hen d r i k S c hot en Be r e n t
van Be k u m, van geIijken vingerhoetmaekers, woonende onder den geregte van De Bilt. Ende verclaerden de comparanten
met den anderen overcomen ende veraccordeert te sijn nopende de
vercoopinge, vertieringe ende verhandelinge van haarluyder kopere ringen en vingerhoeden voor den tijt van twee jaren, in te
gaen op huyden dato deser in manieren als voIgt.
(I.) Te weten, dat sijluyden, contractanten, hare vingerhoeden niet minder sullen mogen vercoopen als het gros tot 40 stuyvers de no. I, ende yeder soort 2 stuyvers minder tot no. 7 toe.
Ende sullen alsulx de gesorteerde van no. 6 tot no. I bij haerluyden gegeven worden tot 35 stuyvers het gros, ende van no. 2 a 7
tot 33 stuyvers het gros; de kopere ringen met boorden tot 36
stuyvers de gesorteerden, dat is tot 40 stuyvers de no. I, 38 stuyvers de drie soorten; de vingerhoeden van no. null off 0 45 stuyvers het gros.
{2.} Blijvende sijIuyden, contractanten, gehouden, geIijk sij
beloven bij desen, den anderen bij het expireren van yeder drie
maenden te doen perfecte ende getrouwe openinge wat quantiteyt
van kopere ringen ofte vingerhoeden yeder bij hem heeft. Ende
alsdan-diegeene, die het minste heeft, van de andere overnemen
sooveel qua{n)titeyt, dat sijIuyden, contractanten, met den anderen egaal komen te staan, te betalen off voldoen alle soorten
. van kopere ringen of vingerhoeden een stuyver minder op yeder
gros als hiervoren de respectieve prijsen in 't vercoopen staan
geexpresseert.
(3.) Sullende sijluyden, contractanten, voorts in de betalinge
bij gelt off ruyling off andersints de coopers niet meer mogen laten
corten off rabatteren dan een percento.

,
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(4..) Sijn mede conditien, dat de comperanten enz. (als in no.
III onder § I.)

"

(5.) Gelijk mede expresselijk is bevoorwaert, dat sijluyden,
contra,ctanten, buyten elkanders ·kennisse ofte voorweten geen
de minste verandering van werk omtrent off aan haarluyder ringen off vingerhoeden sullen inogen maeken.
(6.) Dat Hep.drik S,chot ende Berent van Beeckum in compan,.
gie aIleen sullen mogen maecken yeder jaer 7.200 grossen kopere
vingerhoeden en ringen door den anderen gerekent; dat Aelbert
en Willem van Rijssell, mitsga~ers Comelis van de Wetering alleen yeder sullen mogen maeken 5.500 grossen gelijke kopere vingerhoeden eil ringen in 'tselve jaar. Met dien verstande nogtans,
dat soo wanneer bij 't expireren van 't eerste vierendeell jaers naer
't ingaan van desen accoorde de contractanten meerder quantiteyt
mogten bij haar hebben als d'selve bequamelijk konden verhandelen ofte vercopen of~e ook meerder van noden sijnde. dat sijluyden alsdan met den anderen sig inondeling sullen verdragen
omme de voorsclrreve te maken quantiteyt te verminderen ofte
vermeerderen naer derselver welgevallen.
(7.) Dat wijders de contractanten de Franse vingerhoeden gedurende d'gemelte twee jaren niet minder sullen mogen vereoopen
als 45 stuyver de gesorteerden ende yeder soort naar advenant.
(8.) Dat niettegenstaande d'gemelte stipulatien de contractanten evenwell aan haa~ selffs behouden omme alle de sorteringen
van hierlantse off Franse vingerhoeden off ringen te vercopen aan
den anderen soodanig minder off meerder als de prijsen souden
inogen wesen gestelt, sooals sij goet sUllen vinden.
(9.) Dat ook memant van haerluyden sal vermogen gedurende
d'gemelte twe jaren eenig knegt off jongen, die bij de een '0if
d'ander der contractanten mogte gewerekt hebben, in sijn dienst
off werk aen te nemen als met speciael consent van dengeene der
contractanten, daar hij laet$t bij gewerkt sal hebben.
(10.) Gelijk ook voorts niemant van de contractanten eenig
fO'm uis binnen dese twee jaren meer s\11len mogen leggen off set/ten, als hij tegenwoordig tot sijn vingerhoetmaekerije heeft. 1)
. (II.) Dat bijaldien iemant van de contractanten (huyten vermoeden off verhopen) directelijk off in,directelijk contrarie desen
acooorde off eenige poincten off deelen van dien dede off dat seWs
1)

§

10

is in de akte doorgehaald.
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haarluyder · huysvrouwen, bedienden, Imegts off maagdan off
andere, door derselver off der contractanten last off ingeven contrarie deden, den contravenierende voor yder overtredinge ofte
contrarie doen saIl verbeuren 100 silveren ducatons, als d'helfte
van dien ten behoeve van de vorder contractantyn, te deylen in
egale portien, ende d'ander helfte ten behoeve van de diaconye
der gereformeerde kerke ter plaetse daar den overtreder woont.
(12.) Sullen de partijen, tot beter onderhoudinge van 'tgeene
voorschreven, t' allen tijden, des versogt sijnde door den een
off den ander der contractanten, gehouden sijn I1lalcandeten te
doen opregte openinge van 'tgeene sijluyden tot dien tijt toe off
gedurende een geheel jaar gemaakt sullen hebben, alsook van
haarluyder schultboeken, journalen, kladden, grootboek off aentekeninge.
(13.) Tot naarkoIninge enz. (als in no I.)
(14). Consenterende ende versoekende d'comparanten hiervan acte, die is dese.
(15). Gedaan en gepasseert binnen Utregt ter presentie van
grs. Robbert Glob~r ende Markus van Bekum, commissaris van 't
wagenveer alhier.
(w.g.) : HENDRICKES SCHODT, BARENT VAN BEECKOM, WILL.
V. RIJSSEL, C. V. D. WETERINGE, M. V. BEKUM, 1696. R. GLO~ER, 1696, N. VONCK 1696, nots. pub!.

No. V.
1698, Februari 18.
Op huyden, den 18en February 1698, oude stijIl, compareerden
sr. Will e m van R ij sse 1, vingerhoetmaker, woonende tot
Vianen, voor hemselveI1 ende als gemagtigde van desselffs vader
Sr. A e 1 b e r t va h R ij sse 11, mede vingerhoetmaeker,
wonende tot Vianen voors., daarvoor hij sig sterk maakt ertde de
rato caveert bij desen, sr. Cor n eli s van deW e t e r i n g,
woonende in de Weerdt annex dese stadt, ook vingerhoetmaket,
ende Srs. Hen d r i k S c hot ende B ere n t van B ek u m, van gelijken vingerhoetmaekers, woonende onder den
geregte van De Bilt. Ende verclaarden de comparanten, dat sijIuyden op den 18en February des jaers 1696 voor mijn, notaris,
ende sekere getuygen hadden gemaakt ende gepasseert contract

J
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ofte accoordt 1) nopende de vercopinge, vertieringe ende verhandelinge van haarl:uyder kopere ringen en vingerhoeden voor den
tijt van twee jaeren, hetwelke op huyden geexpireert sijnde, had. den sijluyden denselven contracte met den anderen gecontinueert,
gelijk sijluyden, comparanten, hetselve continueren bij desen voor
den tijt van nog twee jaren, in te gaen bij het passeren deser, onder belofte van den voorgemelte accoorde dense1ven tijt van twee
jaren gedurende in allen sijnen dee1en, poincten, conditien ende
bedingh strictelijk te sullen onderhouden ende naarkomen, op
verb~urte en pene aldaer gestipuleert.
(r.) Ende sijn de comparanten wijders met den anderen overcomen en geaccordeert over het maken ende vercopen der staele
ringen en staele vingerhoeden, dat sijluyden de stale ringen met
aangesette randen niet minder sullen mogen vercopen dan 30
stuyvers het gros gesorteert van no. r tot no. 4, dito extra-ordinaris groote het gros tot 37 stuyvers, dito gesorteerde met fijne gaten
tot 29 stuyvers het gros, dito ingekipte ringen het gros tot 28
stuyvers gesorteert, dito regte ringen gesorteert tot 20 stuyvers
het gros, dito toegetrocken ringen gesorteert het gros tot 42 stuyvers, de gesorteerde stale vingerhoeden tot 46 stuyvers het gros,
ende voorts yeder soort 2 stuyvers minder naar advenant.
(2.) Gelijk mede nog is bevoorwaert, dat d'contractanten de
copere vingerhoeden met randen niet anders sullen mogen maken
dan met fijne gaten.
(3.) Ende sullen de contractanten geene veranderinge van
werk oite fatsoen mogen maken van kopere ringen en vingerhoeden, nogte ook van stale ringen ofte vingerhoeden, dan met gemeen consent en goetvinden.
(4.) Tot naarkominge enz. (als in no. IV.)
(5.) Constituerende enz. (als in no. I.)
(6.) Consenterende enz. (als in no. III.)
(7.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt ter presentie van SrB.
Robbert Glover en Johannes Vonck, mede notaris 's Hoffs voornoemt.
\

(w.g.:) WILL. v. RIJSSEL, C. VAN D. WETERING, HENDRICKUS SCHOTT, BARENT VAN BEECKOM, ROBERT GLOVER
N. VONCK,
1) Vgl. no. IV.

r6g8, not. publ.

r698,
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No. VI.
1700, Februari 17.
Op huyden, den r7 en February r700, oude stijI, compareerden
srs. Will e m van R ij 5 sell en Cor n eli s van d e
Wet e r i n g, vingerhoetmakers, woonende alhier tot Utregt,
Srs. Hen d r i k S c hot en B ere n t van B e k u m, ook
vingerhoetmakers, woonende onder den geregte van De" Bilt,
mitsgaders Sr. Hen d r i k van R ij sse 11, mede vingerhoetmaker, woonende tot Vianen. Ende verclaarden d' comparanten met den anderen overcomen ende veraccordeert te sijn
nopende de vercopinge, vertieringe ende verhandelinge van haarluyder kopere ringen en vingerhoeden voor den tijt van vier jaren,
in te gaen op morgen, den 18en February deses jaers 1:700, ouden
stijle.
(r.) Te weeten, dat sij, contractanten, hare vingerhoeden en
kopere' ringen, gelijk ook hare stale ringen en vingerhoeden niet
minder sullen mogen vercoopen dan gelijk voIgt:
alse de copere vingerhoeden no. I tot 40 stuyvers het gros en
yeder soort 2 stuyvers minder tot no. 7 toe, dat is gesorteert van
no. r a. 6 tot 35 stuyvers, en gesorteert van no. 2 a. 7 tot 33 stuyvers, ditto no..o off null tot 48 stuyvers, ditto no.8 tot 28 stuyvers;
de Franse vingerhoeden met fijne gaten a. 50 stuyvers de no. I
en yeder soort 2 stuyvers minder tot no. 6 toe, dat is gesorteert
van no. I a. 6 a. 45 stuyvers 't gros, ditto met grove gaten 6 stuyvers per gros hoger;
de copere ringen no.o off nul a. 46 stuyvers 't gros, no. I tot 40
stuyvers 't gros en yeder soort 2 stuyvers minder tot de no. 5 toe,
dat is gesorteert van no. I a. 5 tot 36 stuyvers 't gros, ditto gesorteert van no. I a. 3 tot 38 stuyvers 't gros;
.
de stale vingerhoeden no. I a. 65 stuyvers 't gros en yeder soort
2 stuyvers minder tot no. 6 toe, dat is gesorteert van no, I a. 6 a.
60 stuyvers 't gros;
de stale ringen ~et randen no. 0 off nul a. 39 stuyvers, no. I tot
35 stuyvers 't gros en yeder soort 2 stuyvers minder tot no. 4 toe,
dat is gesorteert van no. I a. 4 a 42 stuyvers, ditto met fijne gaten
een stuyver per gros minder, ditto regte ringen gesorteert a 24
stuyvers 't gros, ditto aen 't eynde toegetrocken ringen gesorteert
a. 42 stuyvers 't gras, ditto stale ringen met kopere randen gesor-
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teert tot 50 stuyvers het gros, dit~ stale ingekipte ringen gesorteert tot 30 stuyvers 't gros.
(2.) Ende sullen d'contractanten geen andere soorten off maaksels van copere off stale vingerhoeden en ringen mogen maken off
vercoopen dan boven gemelt, als met malcanders communicatie
en goetvinden.
(3.) De contractanten sullen haar goet in eenderhande papieren
moeten packen.
(4.) Ende sullen Srs. Van de Wetering nevens beyde de Van
Rijssels jaarlijcx maken yeder 5.500 gros, Srs. Schot en Van Bekum in compangie jaerlijx 7.200 gros.
(5.) Blijvende sij, contractanten, gehouden, ef'!-z. (als in no. IV
onder § 2, met bijvoeging aan het einde :) dog buyten dit overnemen
sullen den anderen mogen vercoopen tot wat prijs het haar gevalt.
(6.) Ende sullen de contractanten voorts in de betalinge bij
gelt off ruylinge off andersints de coopers niet meer mogen laten
corten off rabatteren dan een percento.
(7.) Dat ook niemant van haarluyden sal vermogen de gemelte
vier jaren gedurende eenig knegt off jongen enz. (als in no. IV
onde, § 9.)
.\
(8.) D'contractanten sullen geen factoors nog vrienden mogen
gebruyken tot Amsterdam tot het presenteren off debiteren van
haer goet, maar sullen sulx selffs aIleen off door yemant van haar
huysgesin moeten doen off laten geschieden.
(9.) Dat aIle 'tgeene aen Sr. Reynier van Broekhuysen, coopman tot Amsterdam, van tijt tot tijt sall worden v~rcogt en gelevert, 'tselve sal gescbieden bij yeder der contractanten evenveeIl,
te weten van staall en koper goet, waarvan sijluyden yeder vierendeel jaars den anderen opening sullen doen.
(lO.) Dat bijaldien yemant van d' contractanten enz. (als in
no. IV onder. § II.)
(II.) Sullende partijen enz. (als i1S no.}Vonder §I2, met bijvoeging aan hee einde :) blijvende bovendien gehouden bij het expireren off uyteynde deses bij eede te verc1aren itgeene voors. in allen
delen en poincten te hebben onderhouden . .
(l2.) Tot naarkominge enz. (als in no. II.)
(l3.) Constituerende enz. (als in no. I.)
(I4.) Belovende en%. (als in no. I.)
(IS.) Consenterende enz. (aZs in no. IV.)

DE VINGERHOED-INDUSTRIE.

41

(16.). Gedaan en gepasseert binnen Utregt ter presentie yan '
St. Marcus van Bekum, schout buyten Wittevrouwen, en Johannes Vonk, mede notaris 's Hoffs voorn.
(w.g. :)

WILL. V. RIJSSEL, C. VAN DE WETERING, HENDRIC-

KES SCHOTT, BARENT VAN BEECKEM, HENDRICK VAN RIJSSEL, M.

v.

BEKUM 1700, N. VONCK 1700,

nots. pub!.

No. VII.
1703, November 27.
(I). Op huyden, den 27e November 1703, compareerden Srs.
Will e m van R ij sse 1, Cor n eli s van deW e t ering, Hendrik .Schot, .Berent van Bekum en
Hen d r i k van R ij s sell, alle vingerhoetmakers, woonende
soo tot Amsterdam, alhier tot ·Utregt, als aen DeBilt ende tot
Vianen, ter eenre, ende sr. J 0 han W a 1s c her t, mede
vingerhoetmaker, woonende alhier tot Utregt, ter andere sijde, die .
verclaarden met den anderen overcomen ende veraccordeert
te sijn:
(I.) Dat hij, Jan Walschert, gedurende den tijt van vier jaren,
in te gaen met dato deser, niet sall mogen maken eenige kopere,
nog stale ringen ofte vingerhoeden, nogte ook doen ofte laten maken door hem ofte yemant van sijn volk, nogte met sijn voorweten
ofte toedoen, direct ofte indirect, in geenderhande wijse, onder wat
pretext ofte voorwendsel sulx ook soude mogen geschieden ofte
gedaen worden, waarvoor sij, eerste comparanten, beloven aen
den medencomparant Jan Walschot jaerlijx te sullen voldoen
d'somme van 650 gulden, te betalen het eerste jaer bij 't aengaen
van 't contract, ende dan vervolgens van halff jaer tot halff jaar
bij 't verschijnen, welcke betalinge door Srs. Van Bekum en Schot
sall geschieden ende gedaen worden. Met dien verstande nogtans,
dat indien binnen d'voorschreve vier jaren eenige kopere ofte
stale ringen ofte vingerhoeden door yemant anders mogte werden gemaekt, de eerste contractanten alsdan sall vrijstaen desen
accoorde vorder te houden oftewel te verbreken, mits nogtans
betalende het Iopende halff jaer.
(2.) Tot onderhQudinge ende naarkominge deses verbinden
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de contractanten ten wedersijden haarluyder persoonen en goederen, aIle deselve ende d'keure van dien stellende ende submitterende ten bedwang als naar regten, onder dese expresse voorwaarden, stipulatie en beding, dat indien buyten vermoeden
ofte verwagtinge den tweden contractant Johan Walschert directelijk off indirectelijk eontrarie desen accoorde ofte eenige poineten van dien dede door hemselffs, sijn huysvrou, kinderen, knegts,
, maagden, ofte andere bedienden door sijns, eontraetants, last off
ingeven, denselven Johan Walschert voor yeder overtredinge
sall verbeuren roo silvere ducatons, d'een helft ten behoeve
der eerste eontraetanten ende d'ander helfte ten behoeve van de
diaeonye der gereformeerde kerke binnen Utregt.
(3.) Ende omme desen geregtelijk te reitereren ende bekennen,
alsmede henluyden, eontraetanten, in den inhouden deser vrijwilliglijk te doen en laten ,c ondemneren, verc1aarden sij, eomparanten, bij desen onwederroepelijk te constitueren ende magtig te
maken Srs. Hendrik Vyant en Hendrik van Hees, procureurs,
soo voor desen Ed. Hove als Ed. geregte deser stadt, ofte yemant
van de vordere procureurs, aldaer postulerende ende hiertoe eerst
versogt sijnde, belovende de rato onder't verbant, submissie en
vertigte als na regten.
(4.) Consenterende enz. (als in no. II.)
(5.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt, terpresentie van
Sr. Marcus van Bekum, commissaris op 't wagenveer alhier, en
Arnoldus Groenewout.
(w.g.:) WILL. v. RIJSSEL, C. VAN DE WETERING, HEN DR.
VAN RI]S.SEL, M. VAN BEKUM, ilENDRICKES SCHODT, BARENT
VAN BEECKOM. Dit t merk is gesteIt bij JAN WALSCHERT.
A. GROENEWOUT 1703, N. VONCK 1703.

No. VIII.
1703, November 27.
Op huyden, den 27en November 1703, compareerden Srs. Wi II e m van R ij sse 1, Cor n eli s van deW e t e r i n g,
Hen d ri k 'S c hot, Be r e n t van Be k u m en He nd r i k van R ij sse II, aIle vingerhoetmakers, woonende
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soo tot Amsterdam, alhier tot Utregt, als aen D'Bilt en tot Vianen.
(r.) Ende verc1aarden de comparanten met den anderen overcomen en veraccordeert te sijn nopende de vercopinge, vertieringe ende verharidelinge van haarluyder kopere en stale ringen
en vingerhoeden voor den tijt van vier jaren, in te gaen met den
18en Febrnary des jaars 1704 aanstaande, te weeten dat sij, contractanten, hare vingerhoeden en kopere ringen, gelijck ook
hare stale ringen en vingerhoeden niet minder sullen mogen
vercopen dan gelijk voIgt, alse:
de kopere vingerhoeden no. I tot 38 stuyvers 't gros ende yeder
soort 2 stuyvers minder tot no. 7 toe, dat is gesorteert van no. I
a 6 tot 33 stuyvers, en gesorteert van no. 2 a 7 tot 31 stuyvers,
ditto no. 0 off null tot 48 stuyvers, dito no. 8 tot 26 stuyvers;
de Franse vingerhoeden met fijne gaten a 45 stuyvers de no. I
en yeder soort 2 ·stuyvers minder tot no. 6 toe, dat is gesorteert
van no. I a 6 tot 40 stuyvers 't gros, ditto met grove gaten 6 stuyvers per gros hoger;
.
de kopere ringen no. 0 off null a 44 stuyvers 't gros, no. I tot 38
tsuyvers 't gros, en yeder soort 2 stuyvers minder tot de no. 5 toe,
dat is gesorteert van no. I a 5 tot 34 stuyvers 't gros, ditto gesorteert van no. I a 3 tot 36 stuyvers 't gros;
de stale vingerhoeden no. I a 59 stuyvers 't gros en yeder soort
2 stuyvers !ninder tot no. 6 toe, dat is gesorteert van no. I a 6 tot
54 stuyvers 't gros;
.de stale ringen met randen no. 0 off nul a 37 stuyvers 't gros,
no. I tot 43 stuyvers 't gros en yeder soort 2 stuyvers minder tot
no. 4 toe, dat is gesorteert van no. I a 4 tot 30 stuyvers, ditto met
fijne gaten een stuyver per gros !ninder, ditto regte ringen gesorteert a 20 stuyvers 't gros, ditto aen 't eynt toegetrocken ringen
gesorteert a 40 stuyvers 't gros, ditto stale ringen met kopere randen gesorteert tot 50 stuyvers het gro.s, ditto stalen ingekipte
ringen gesorteert tot 30 stuyvers 't gros.
(2.) Ende sullen de contractanten Quyten malcanders communicatie en goetvinden geen andere soorten ofte maeksels van
. kopere ofte stale vingerhoederi en ringen mogen maken ofte vercoopen, nogte 'Ook door anderen laten maken ofte vercopen,
direct ofte indirect.
(3.) Ende sall Van de Wetering, Schot, Van Bekum en Hen-
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drik van Rijssel vrijstaen haer goet gefranqueert tot Amsterdam te leveren ende alvorens d'vragt aen den schipper te voldoen.
tot aen de wal toe, nogtans op geen andere plaetsen als Amsterdam sal mogen geschieden en gedaen worden.
(4.) De contractanten enz. (als in no. VI onder § 3.)
(5.) Ende sullen Srs. Van de Wetering en beyde de Van Rijssels
jaarlijx niet meerder mogen maken, dan 3.667 gros, Srs. Schot
en Van Bekum in compangie jaarlijcx 4.800 gros, te bestaen d'selve quantiteyten in gemene vingerhoeden, Franse vingerhoedeI1
en kopere ringen, sonder dat d'contractanten boven d'selve quarttiteyt sullen mogen maken nogte doen maken in geenderhande
wijse, direct nogte indirect, onder wat pretext ofte vootwendsel
sulcx ook soude mogen sijn.
(6.) Dog indien bevonden wordt,dat de contractanten bij hare
te doene openingen en opgeven van yeders quantiteyt tesamen
maer 6.000 gros bij den anderen brengen, sall alsdan Van.de Wetering en de beyde Van Rijssels weder mogen maken 5.000 gros irt
't jaer, Schot' en Van Bekum naar advenant; ende bij deselve
openingen en opgeven maar 5.000 gros tesamen brengenae, sall in
sulken gevalle Van de Wetering ende beyde Van Rijssels yeder
jaarlijcx mogen maken 5.500 gros, Schot en Van Bekum naer advenent; ende minder dan 5.000 gros bij den anderen brengende,
sullen Van de Wetering ende beyde Van Rijssels yeder mogen
maken 6.000 gros in 't jaer, Schot en,Yan Bekum naar advenant.
(7.) Blijvende sij, contractanten, gehouden, gelijk (sij) beloven
bij deseh, den anderen bij het expireren van yeder drie maenden
te doen perfecte ende getrouwe openinge wat quantiteyt vart kopere ringen en vingerhoeden yeder bij hem heeft, waarvan henluyden sall vrijstaen omme den eenen van den anderen oculaire
inspectie te nemen ende alsdan diegeene, die het minste heeft,
van de andere overnemen sooveel quantiteyt, dat sijluyden,
contractanten, met den anderen egaell staen, ende sall het overgenomene alle vierendeel jaers moeten betaelt worden, te betalen
ofte voldoen alle soorten van kopere ringen en virtgerhoeden een
stuyver Minder op yeder gros als hiervoren d'liespective prijsen in
't vercopen staan geexpresseert, dog buy ten dit overnemen sullen
den anderen tnogen vercopen tot wat prijs het haar gevalt.
(8.) Ende sullen de contractanten voorts in de· betalinge bij
gelt, ruyllnge ofte andersints d'coopers in geenderhande wijse.
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directelijk ofte indirectelijk, niet meer mogen laten korten off rabatteren dan een percento.
(9.) De , eontractanten sullen geeri factoors nog vrienden mogen gebruyken tot Amsterdam tot het vereopen, presenteren
en debiteren van haer goet o£te om gelt te ontfangen, maar sullen
sulcx aileen off door haar vrou moeten doen off laten geschieden, 01te well door desselffs eygen hants assignati~n.
(IO.) Dat aile hetgeen aen Sf. Reyniervan Broekhuysen, coopman tot Amsterdam, ofte aen sr. N. Matte en joff. Engelbrecht
in eompangie, mede woonende tot Amsterdam voorschreve, van
tijt tot tijt saIl worden vercogt en gelevert, 'tselve sall geschieden
bij yeder der contractanten evenveel, en alsulx yeder een gerechte vierde part, 'tsij ook van wat soort off maecksell van staal
pff kopergoet het soude mogen wesen, waarvan sijluyden yeder
vierendeell jaars den anderen opening sullen doen. Ende indien sij,
eontractanten, konnen bespeuren ofte merk~n, dat Sf. Matte off
joff. Engelbregt eenig goet door andere van yemant haarder,
contractanten, quamen te ontbieden, sullen sij niet vermogen 'tselve te senden off leveren, direct off indirect, sonder alvorens
de andere eontraetanten daarvan kennisse te geven.
{II.} Ende sullen de contractanten miten eersten 1noeten opgeven, alsook bij ede verclaren, wat quantiteyt van stale ringen
en vingerhoeden ofte andere sQort van ijsere ofte stale ringen sijluyden tegenwoordig bij haer hebben, 't welk voor 't ondertekenen
deses bij hemluyden gedaen sijnde, bevonden is dat Sf. Willem
van Rijssel heeft 1.571 gros ringen en 68 1/. gros vingerhoeden,
sr. Van qe Wetering 1.0):3 gros ringen en 23 gros vingerhoeden,
sm. Schot en Van Bekum 977 gros ringen ende 12 1/. gros vingerhoeden, ende Sf. Hendrik van Rijssel omtrent 450 gros ringen,
dat aIle d'selve quantiteyten van s.tale ringen en vingerhoeden,
hiervooren bij henluyden opgegeven, in 't geheel sullen moeten
sijn vereogt, voor en aleer het alderminste saIl mogen vercogt worden van diegeene, die bij d'contractanten naardato deses sullen
worden gemaekt; ende yemant der contractanten, daarvan uytvercogt sijnde, saIl bij de andere moeten affhalen solange dat
aIle vercogt sijn tot sodanigen prijs als vooren staet. Ende soo eeni.;
ge soort van datselve oude goot mogte manqueren, sall men'tselve met d'ni~uwe suppleren, ende van de oude weder in d'plaets
leggen, sooveel als van d' nieuwe affgenomen sijn, sulex in allen
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gevalle het getal van 500 gros in toekomen te maken sall moeten
volblijven, totdat alle de voorgemelte oude sullen sijn vercogt.
(12.) Ende sullen SrB. Van Rijssels ende Van de Wetering
yeder jaarlijx niet meerder mogen maken dan 500 gros, ende
Schot en Van Bekum tesamen 535 gros jaarlijcx, met dien
verstande, dat alle d'stale regte ringen, die gedurende desen contracte bij de drie eerste contractanten gemaakt wordende, d'selve
bij yeder voor een geregte derde part sullen moeten worden gemaekt, ende sall men in ~t maken van de voors. jaarlijxe te
maken quantiteyt rekenen een gros vingerhoeden tegens anderhalff gros ringen.
(13.) Dog de voorschreve bij haar hebbende bovenstaende
quantiteyt vercogt sijnde, yeder tot op 400 gros na, alsdan sullen
mogen maken Van de Wetering ende Van Rijssels yeder 1.000
gros, Van Bekum en Schot naar advenant; ende yeder rninder
als 400 gros bij haar hebbende, sullende Van Rijssels ende Van de
Wetering yeder jaarlijx mogen maken 1.500 gros, Van Bekum en
Schot naar advenant.
(14.) De drie contractanten sullen gehouden sijn aen den vierden
contractant, sr. Hendrik van Rijssel, alle stale ringen en vingerhoeden over te geven tegens 2 stuyvers het gros minder als hiervooren staet, wanneer hij die van doen heeft, soolang de voorschreve quantiteyt, op huyden bij denanderen gebragt, sall wesen
vercogt. Ende 'tgeen alsdan vorder gemaekt wordt, daervan
sal hij, Hendrik van Rijssel, bij overneminge een stuyver per
gros genieten van de ringen en van de vingerhoeden altijt 2 stuyvers, te betalen binnen vier maenden 'tgeen hij, Van Rijssel, komt
over te nemen.
(15.) Ende alhoewell den contracte, op den 17en February
1700 bij de comparanten voor mijn, notaris, en~e sekere getuygen
gepasseert 1) voor den tijt van vier jaren, eerst soude expireren
met den 18en February 1704, sullen d'contractanten egter van
nu aff aen ende met dato deses sig in alles strictelijk reguleren
naer desen contracte.
(16.) Dat bijaldien yemant van de contractanten enz. (als in
no. IV onder § II, met verhooging der boete tot zoo ducatons.)
(17.) Sullende partijen enz. (als in no. VI onder § II.)
') Vgl. no. VI.
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(I8). Constituerende vorders en magtig makende bij desen
voor
desen Ed. Hove als Ed. geregte deser stadt, ofte yemant van de
vordere procureurs, indertijt eerst daertoe versocht, tesamen en
yeder in 't bijsonder omme den i~houden deser geregtelijk te reitereren en bekennen, ende elcx in 't bijsonder daerinne vrijwilliglijk te doen en laten condemneren, belovende d'rato, onder't velibant, submissie eX! vertigte als naar regten.
(I9.) Consenterende enz. (als in no. I.)
(20). Gedaen en gepasseert binnen Utregt ter presentie van
Markus van Bekum, commissaris op 't wagenveer alhier, en
Sf. Arnoldus Groenewout, mede notaris 's Hoffs voornoemt.
(w.g. :) WILL. v. RIJSSEL, C. VAN DE WETERING, HENDR.

srB• Hendrik Vyant en Hendrik van Hees, procureurs soo

sr.

VAN RlJSSEL, M. VAN BEKUM. HENDRICUS SCHODT, BARENT
VAN BEECKOM, A. GROENEWOUT

1703, N. VONCK 1703.

No. IX.
1708, November 20.
Op huyden, den 20en November 1708, compareerden SrB.
Will e m van R ij sse II, soo voor hemselven alsook voor 't
werck van sijn overleden broeder Sf. Hen ric k van R ij ssell, Cor n eli s van deW e t e r i n g, B ere n t van
Be k u m ende Jan S c hot, aIle vingerhoetmakers, woonende soo tot Amsterdamalhier, Utregt als aan De Bllt.
(I.) Ende verc1aerden de comparanten, dat sijluyden op den 27en
November des jaers 1703 voor mijn, notaris, ende sekere getuygen
hadden gemaakt ende gepasseert contract ofte accoordt 1) nopende de vercopinge, vertieringe ende verhandelinge van haarluyder kopere en stale ringen en vingerhoeden voor den tijt van
vier jaren, ingegaan sijnde met den 18en February 1704 ende
alsulx geexpireert den 18en February deses jaars 1708; dat sijluyden, contractanten, met den anderen waren versproocken
ende geaccordeert den gemelten contracte te prolongeren, gelijk
sijluyden verc1aarden 'tselve te hebben geprolongeert bij desen
tsedert den voorschreve 18en February 1708 tot den 18en May
') Vgl. no. VIII.
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des jaars 1709 aenstaande, onder belofte van denselven tijt gedurende den voorgemelten contracte in allen sijnen deelen, poincten en bedingen ter goeder trouwen ende opregtelijk te sullen onderhouden en naarkomen, sonder daertegens ofte ter contrarie
van dien yetwes te sullen doen ,ofte laten geschieden, alles op sodanige verbintenisse, pene en boete, als bij denselven contracte
staat geexpresseert, alleenlijk met dese veranderinge, dat 1) de
prijsen sullen worden onderhouden ende vercogt sulx ende in dier
voegen met den anderen mondeling ~ijn versproken 'en soo die
altans present vercogt worden.
(2.) Ende sullen met het passeren deses comen te cesseren ende
eyndigen aIle contracten ende verbintenissen, voor desen in eeneger wijse met den anderen gemaekt en opgeregt, sonder ook van
gedagten te sijn in toekomende diergelijke meer te sullen aengaen ofte op te lI'egten.
(3.) Onder belofte en serieuse versekeringe nogtans, ~at niemant der contractanten in 't perticulier buyten kennisse en voorweten van de andere tsamentlijke mede-contractanten van dit
gepasseerde nogte ook van de verminderinge der prijsen, op aenstaende May te doen, aen yemant anders saIl mogen kennisse
geven, direct nog indirect, 'tsij door schrijven, woorden ofte gebeerten, op verbeurte ende pene als bij den voorgemelten contracte staen uytgedruckt.
(4.) Tot naarkominge ende onderhoudinge deses verbindende
haerluyder persoonen en goederen, aIle d'selve ende d'keure van
dien stellende en submitterende ten bedwang als na regten. '
(5). Consenterende enz. (als in no. I.)
'(6.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt, ter presentie van
sr. Marcus van Bekum, commissaris op het wagenveer alhier, en
Sr. Thimotheus Diepenem', coopman van wijnen, deser stadts
borgers en inwoonders, als versogte gelooffweerdige getuygen.
(w.g.:) WILL. v. RIJSSEL, CORN. VAN DE WETERING, BERENT VAN BEECKOM, JOBAN SCOT, T. DIEPENEM. N. VONCK,

1708, not. pub!. 2).
1,) Het contract van Juni 1708 had in .plaats van het hiema volgende tot het
einde van § 3 deze woorden: .. bij de ovememinge op ' yder vierendeell jaars van
elk gros sail worden geprofiteert 2 stuyvers in plaats van eenen stuyver".
2) Hier6nder staat:
.. Juny 1708 nog opgestelt en geformeert contract, dat niet voltrocken is. . .. 1-4-.'
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No. X.
1709, October 25.
Op huyden, den 25 e October 1709, compareerden srs. Wi IIe m van R ij sse 11, soo voor hemselven alsook voor 't
werk van sijn overleden broeder sr. Hen d r i k van R ij ssell, Cor n eli s van deW e t e r i n g h ende Jan
S c hot, alle vingerhoetmakers, wonende soo tot Amsterdam,
alhier tot Utrecht ais aen De Bilt. ter eenre, ende Jan W a Is c h art, mede 'vingerhoetmaker, woonende alhier tot Utregt,
ter andere sijden, die verclaerden met den anderen overkomen
ende veraccordeert te sijn in manieren als voIgt.
(I.) Te weeten, dat hij, tweede Gontractant, voor hem ende sijnen
erven aen de drie eerste contractanten heeft vercogt en aengepomen te leveren, gelijk sijluyden ook bekenden van denselven gecogt te hebben, alle de stale ringen, die hij, twede cOIj.tractant,
sal komen te maken, dCl;t bestaen sall in I.250 gros in 't jaar, sijnde
25 gros ter weeke, weI minder en niet meerder, alse de ingeslagen
kanten tot 42 stuyvers 't grOS gesorteert, de regte stale ringen tot
32 stuyvers 't gros gesorteert, die gestelt off gerekent sullen worden in 't getalf anderhalff gros tegens een gros met randen, ende
dit alles goet leverbaar coopmansgoet, te betale telkens bij de
leverantie vim 100 gros off minder, die hij aIle vijff weken saIl
mogen leveren.
.
(2.) Den tweden contractant sall alleen mogen ma~en ijsere
banden ende geen kopere gegoten banden, welke ijsere banden
hij niet minder sall mogen vercopen
dan 22 stuyvers het gros
/
ende aan de eerste contractanten moeten Ieveren het gros tot
20 stuyvers I}.
(3.) Ende dit te geduren den tijt van vier jaren aen den
anderen volgende, die haren ingang sullen nemen met den 27en
November deses jaars 1709.
.
(4.) Maar ingevalle den tweden contractant geen ijsere platen
kan bekomen ende de eerste contractanten hem d'selve niet
komen te leveren, sal hij van de voorschreve vercopinge en leveantie vrij sijn ende ontslagen.
(5 .) Ende indien yemant buyten haar,eerste contractanten, uyt
des twede contractants familie ofte huysgesin binnen d~ voor1) § :2 is in de akte doorgehaald.
NED. ECON. -HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK III.
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schreve jaren vingerhoeden ofte ringen komen te maken, saIl
haar, eerste contractanten, vrijstaen te mogen eyndigen ende
uyt desen accoorde scheyden, dog sij, eerste contractanten, gehouden sijn bij sterven van hem, twede contractant, binnen de&e
vier jaren dit gecontracteerde met sijn vrou off kinderen uyt te
houden, sonder dat hij, twede contractant, sal vermogen, gelijk ·
hij sigh verbint bij desen, binnen de voorschreve vier jaren, direct
nog indirect, eenige kopere vingerhoeden nog ringen te sullen
maken off laten maken.
(6.) Ende sijn conditien, dat van aIle de regte ringen, die bij
de eerste contractanten bestelt worden te maken, den tweden
contractant daervan het vierde part sall moeten maken.
(7.) Gelijk mede bij ende tussen de tsamentelijke contractanten weI expresselijk is bevoorwaert, dat niemant van henluyden
des anders knegt off jongen sullen mogen huren ofte in 't werk
nemen dan met speciaal consent en voorweeten van diegene,
waerbij denselven knegt off jongen laetst sal hebben gewerkt.
(8.) Boven alle hetweike de eerste contractanten beloven aen
den tweden contractant te sullen voldoen voor IO gros ter week
ofte 500 gros in 't jaer, die hij, twede contractant, niet sall maken,
voor yeder gros 12 s{uyvers, ' te betalen bij het verschijnen van
yeder vierendeell jaers de voorschreve vier jaren gedurende.
(g.) Tot onverbrekelijke onderhoudinge en naarkominge deses

en:. (als in no. IX onder § 4.)
(ro.) Onder dese expresse voorwaarden, stipulatie ende beding, dat indien buyten vermoeden ofte verwagtinge yemant
der contractanten, directelijk off indirectelijk, contrarie desen
accoorde ofte eenige poincten van dien dede door hemselffs,
sijn huysvrou, kinderen, knegts, maagden ofte andere bedienden,
door der 'c ontractanten last off ingeven, denselven overtreder
ofte contrarie-doender voor yeder overtreding sal verbeuren IOO
silvere ducatons, de eene helft ten behoeve der andere contractanten ende d'ander helfte ten behoeve van de diaconye der gereformeerde kerke binnen Utregt.
(II.) Ende omme desen geregtelijk te reitereren ende bekennen, alsmede henluyden, contractanten,. in den inhouden deser
vrijwilliglijk te doen en laten condemneren, mitsgaders haerluyder
persoonen en goederen voor de belooffde te verbeuren 100 silvere
ducatons te doen verclaren verbonden, pantbaer en executabel,

DE VINGERHOED-INDUSTRIE.

51

verclaerden de comparanten onwederroepelijk te constitueren
en magtig te maeken &,s. Hendrick Vyant ende Hendrik van
Hees, procurelirs soo voor desen Ed. Hove als Ed. geregte deser
stadt,ofte yemant van de verdere procureurs, aldaarpostulerende
ende hiertoe eerst versogt sijnde.
(I2.) Belovende de rato, onder 'tverbant en submissie als na
regten.
(I3.) Consenterende enz. (als in no. I.)
(14.) Gedaan en gepasseert binnen Utregt ter presentie van
&,8. Berent van Bekum en Arnoldus Groenewout, mede notaris
's Hoffs voorschreve, als versogte gelooffweerdige getuygen, die
dese nevens d'comparanten en mijn, notaris, mede hebben ondertekent ten jare en dage voorschreven.

+

gemerkt
bij JAN WALSCHERT voorn.
(w.g.:) A. GROENEWOUT 1709, WILL. V. RIJSSEL, CORN.
VAN DE WETERINGH, JOHAN SCHOT, BERENT VAN BEECKOM,
N. VONK 1709, not. pub!.
Ik, ondergeschreve, Susanna van der Kloes, weduwe wijlen Jan
Walschert, bekenne ende verclare bij desen met de vorenstaende
eerste contractanten overkomen ende versprooken te sijn, dat
het bovengeschreve accoort in plaets van vier jaeren maer saIl
sijn en geduren voor den tijt van twee jaren, in te gaen als voren
op den 27en November 1709 ende te expireren met den 27en
November 17II, blijvende het vordere van denselven contracte
in sijn geheell. Actum Utrecht den 7en Aprill 1710.
(w.g.:) SUS~NA KLOES.
1710 .
No. XI.
1709, October 25.
I709, compareerden &,8. W i II e m van R ij sse II, Cor n eli s van deW e t er i n g en Jan S c hot, aIle vingerhoetmakers, woonende
soo tot Amsterdam, alhier tot Utregt, als aen De Bilt, ter eenre,
ende d'Heer Pie t e r V e r bee c k, coopman tot Rotterdam,
ter anderen sijde, die verc1aa.rden met den anderen overcomen en
veraccordeert te sijn in manieren als voIgt.
Op huyden, den 25 8 October
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(r.) Te weeten, dat hij, twede contractant, sig bij desen verbint
de opgeregte vingerhoetmoolen tot Rotterdam te vernietigen,
soodanig dat door hem off de sijne noyt wederom sall mogen worden opgeregt off aen de gang gemaekt, 'tsij onder de jurisdictie
van Rotterdam off elders, direct nog indirect, nogte ook yemant
anders daertoe behulpsaem te sijn.
(2.) Ende sall hij, twede contractant, tot meerder versekeringe
der eerste contractanten ende naerkominge van ·'tgeene voorscbreve, wanneer (hij) goetvint sijn edf te vercopen, weI expresselijk in de coopconditien moeten doen stellen, dat d'selve plaets
noyt weder sall mogen worden gebruykt ofte aengeleyt tot het
maken van tinne, kopere, ijsere nog stale vingerhoeden off ringen,
ende wanneer bij sijn leven sulcx contrarie quam te geschieden,
sall hij 'tselve geregtelijk moe ten verhinderen; ende voorts aen de
eerste contractanten overleveren alle de gereetschappen, waarmede
de vingerhoeden en ringen op sijns, mede-contractants, winkel sijn
gemaekt, sonder daervan met sijn kennisse yets agter te b,ouden.
Ende sall hij, twede contractant, konnen volstaen sig bij eede te
purgeren, dat met sijn kennisse ofte voorweten niets van d'selve
gereetschappen is vermindert ofte vervremt geworden gedurende
dese onderhandeling, nogte ook v66r ofte na d'selve; dog Sall onder d'selve gereetschappen niet verstaen worden begrepen te sijn
de smitshaert, fornuysen, blaesbalcken en aanbeelden, alsmede
niet koper, koolen, paarden, hoy, haver, stroo en diergelijken.
(3.) Den tweeden contractant sal gehouden sijn het sodanigh
te dirigeren, dat de winckel niet langer sall continueren a1s tot
morgen ofte uyterlijk tot den laetsten van dese lopende maent
October I709, ende niet langer.
(4.) De eerste contractanten sullen allen de boven gementioneerde gereetschappen tot haren kosten moeten affhalen binnen
den tijt van eenmaent naar dato deses, ten ware d'selve met consen(van den tweden contractant aldaar langer mogten verblijven.
(5.) Ende belooven de eerste contractanten bij desen aen den
tweden contractant tot een recognitie voor 't naarkomen der bovenstaende conditien te sullen geven en voldoen de somme van
5.000 gulden, daarvoor ende. in betalinge van welke somme den
twede contractant sall moe ten aennemen kopere vingerhoeden,
kopere ringen en stale ringen, tot. keure en believen van hem,
twede contract ant, wegens de sorteringe en quantiteyt tot het

DE VINGERHOED-INDUSTRIE.

53

beloop der gemelte somme van 5.000 gulden, ende welke leverantie aen hem sall moeten worden gedaen op sijn vermaninge, binnen den tijt van een maant naar dato deses de helfte ende binnen
drie maanden daeraen ofte vier maanden naar dato deses de
ander helfte, mits van de laetste helfte een maent tevorens waarschouwende.
(6.) Ende sullen de eerste contractanten gedurende den tijt
van een jaar naar de gedane leverantie aen den tweden contractant de prijsen van vingerhoeden en ringen niet mogen vennin. deren nog lager vercoopen dan tot die prijs, waervoor den tweden
contractant d'selve heeft moeten aennerp.en.
(7.) . Onder dese conditie nogtans, dat den twede contractant
het beloop der voorschreve 5.000 gulden het vierde part van dien
saIl moeten aennemen in stale ringen, dog wanneer hij mogt goetvinden hetselve vierde part ofte een gedeelte van dien in plaets
van stale ringen aen te nemen ende te ontfangen kopere ringen
off vingerhoeden, hij voor yeder gros van dien 2 stuyvers meerder
sall moeten betalen als het vorige kopergoet.
(8.) Ende is mede bevoorwaert, dat den tweden contractant de
kopere vingerhoeden gesorteert no. 1: a6 sall moeten aennemen tot
33 stuyvers het gros, d'kopel'e ringen gesorteert no. I a 5 het
gros tot 34 stuyvers, Franse kopere vingerhoeden gesorteert no.
I a 6 tot 40 stuyvers het gros, stale ringen met randen gesorteert
no. I a 4 tot 34 stuyvers het gros, de ijsere ringen sonder randen
gesorteert van no. I a 4 tot 26 stuyvers het gros en stale vrouwe
vingerhoeden gesorteert no. I a 6 tot 60 stuyvers het gros.
(9.) Tot onverbrekelijke ,onderhoudinge, voldoeninge ende
naerkominge deses verbinden de tsamentelijke contractanten
haarluyder persoonen en goederen, alle d'selve ende d'keure van
dien stellende en submitterende ten bedwang als na regten.
(IO.) Consenterende enz. (als in no. I.)
(II.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt ter presentie van
St's. Barent van Bekum en Arnoldus Groenewout, mede notaris
's Hoffs voorschreven.
(w.g. :) WILL. v. RIJSSEL, CORN. VAN DE WETERING, JORAN
SCHOT,

A.

GROENEWOUT

VAN BEECKOM, N. VONCK

1709, PIETER VERBEEK,
1709, not. pub.
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No. XII.
I709. November I6.
Op huyden. den I6en November 1709. compareerden &"8. Wi II e m van R ij sse I, Cor n e Ii s van deW e t e ri n g
ende Jan S c hot. alle vingerhoetmakers, woonende soo tot
Amsterdam, alhier tot Utregt, als aen De Bilt,
(I.) Ende verc1aerden de comparanten met den anderen overkomen ende veraccordeert te sijn nopende de vercoopinge, vertieringe ende verhandelinge van haarluyder kopere en stale ringen en vingerhoeden voor den tijt van twee jaren, in te gaan met
den 18en November deses jaers I709, te weten, dat zij, contractanten, hare vingerhoeden en kopere ringen, gelijck ook hare stale
ringen en vingerhoeden niet minder sullen mogen vercoopen dan
gelijk voIgt, alse:
de kopere vingerhoe<;len enz. (als in no. VIII onder § I);
de Franse vingerhoeden enz. (als in no. VIII onder §.z:);
de kopere ringen enz. (als in no. VIII onder § I);
de stale vingerhoeden no . I a 65 stuyvers 't gros, ende yeder
soort 2 stuyvers minder tot no. 6 toe, dat is gesorteert van no. I
a 6 tot 60 stuyvers:t gros;
de stale ringen met randen no. 0 off nul a 41 stuyvers 't gros,
no. I tot 37 stuyvers 't gros en yeder soort 2 stuyvers minder tot
no. 4 toe, dat is gesorteerd van no. I a 4 tot 34 stuyvers 't gros,
ditto met fijne gaten een stuyver per gros minder, ditto regte ringen gesorteert a 26 stuyvers 't gros, ditto aen 't eynt toegetrocken
ringen gesorteert a 44 stuyvers 't gros, dito stale ringen met kopere randen gesorteert tot 54 stuyvers 't gros, ditto stale ingekipte
ringen gesorteert tot 33 stuyvers 't gros.
(2.) Ende sullen de contractanten enz. (als in no. VIII onder
§ z).
(3.) Ende sall Van de Wetering en Schot vrystaen enz. (als in
no. VIII onder § 3, met bijvoeging aan het einde:) ende sullen geen
factoors nogh vrlenden mogen gebruyken,tot het vercoopen, presenteeren en debiteren van haer goet aldaer.
(4.) De contractanten enz. (als in no. VI onder § 3.)
(5.) Ende sullen de-contratanten jaarlijcx niet meerder mogen
maken dan yeder 6.000' gros, te weeten hij, Van Rijssell, nogtans
gestelt en gerekent voor sijn winckell ende die van sijn overleden
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broeder Sr. Hendrik vim Rij~sel tot Vianen, op yeder winckel hetselve getal, te bestaen d'selve quantiteyten in gemeene vingerhoeden, Franse vingerhoeden en kopere ringen, sonder dat de
contractanten boven d'selve quantiteyt sullen mogen maken
nogte doen maken, in geenderhande wijse, direct nog indirect, onder wat pretext ofte voorwendsel sulx ook soude mogen sijn.
(6.) Blijvende sij, contractanten, enz. (als in no VIII onder §
7 met verandering na "geenpresseert":) sonder nogtans per cent te
corten, dog buyten dit overnemen sullen den anderen mogen vercopen tot wat prijs het.haar gevalt.
(7.) Ende sullen d' contractanten enz. (als in no. VIII onder
§ 8.)
.
.
(8.) Dat aIle hetgeene aen Sr. Reynier van Broekhuysen en
juffr. Engelbregt, beyde woonende tot Amsterdam, van tijt tot
tijt saIl worden vercogt en gelevert, 'tselve sal geschieden hlj yeder
der contractanten evenveeIl, 'tsij ook van wat soort off maeksel
van staall off kopergoet het soude mogen wesen, waervan sijluyden yeder vierendeell jaars den anderen openinge sullen doen.
Ende indien sij, contractanten, konnen bespeuren of merken,
dat d'voorschreve Sr. Broekhuysen off juffr. Engelbregt eenig
.
goet enz. (als in no. VIII onder § IO).
(9.) Ende sullen aIle de stale ringen, die gedurende desen contracte sullen worden geme.ekt, bij yeder der contractanten evenveel moeten worden gemaakt, te weten yeder jaarlijx 1.500 gros, te
rekenen anderhalff gros regte ringen tegens een gros met randen,
ende een gros stale vingerhoeden gerekent tegens anderhalff gros
stale ringen met randen, ende dit te beginnen off in te gaen met
den 18en February des jaars 1710 aenstaende, ende te geduren
ten uyteynde van desen contracte.
(10.) De contractanten sullen niet vermogen yemants knegt
off jongen in haar werk off dienst over te nemen sonder special
consent off toestaen van diegeene, waarbij de knegt off jongen
laetst saIl hebben gewerkt.
(II.) Dat bijaldien yemant van de enz. (als in no. VIII onder
§ I6).
(12.) Ende bijaldien bevonden wordt bij het expireren van
yeder jaer, dat yemant der contractanten overtreden hadde met
het meerder maken der quantiteyt in 'tselve jaer als hiervooren
geexpresseert staet, denselven overtreder, boven d'voorschreve
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200 silvere ducatons, saIl verbeuren nog eens 5.000 gulden, te
appliceren als boven.
(
(I3.) Ende sullen partijen enz. (als in no. VI onder § II).
(14.) Tot naarkominge enz. (als in no. II).
(IS.) Constituerende en magtig makende Srs. Henqrik Vyant
en Hendrik van Hees, procureurs, soo voor desen Ed. Hove als
Ed: geregte deser stadt, ofte yemant van de vordere procureurs,
indertijt eerst daertoe versogt, tesamen ende yeder in 't bijsonder,omme den inhouden deser geregtelijk te reitereren en
bekennen ende elcx in 't bijsonder daerinr:e vrijwilliglijk te doen
en laten ~ondemneren, mitsgaders haarluyder persoonen en goederen voor de te verbeuren boetens te doen verclaren verbonden,
pantbaar en executabell. Belovende d'rato onder 't verbandt en
.
submissie als na: regten.
(16.) Consenterende em. (als in no. '1).
(17.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt ter presentie van
STs. Berent van Bekum en Arnoldus Groenewout, ·mede notaris
's Hoffs voorschreven, als versogte gelooffweerdige getuygen.

(w.g. :)

:VILL.

v.

RIJSSEL, CORN. VAN DE WETERING, JOHAN

SCHOT, BARENT VAN BEECKUM, A. GROENEWOUT 1709, N.
VONCK 170~,

not. publ.

No. XIII.
1717, September 30.
Op huyden, den 30e September 1717, compareerden d'heer
Will e m van R ij sse 1, Srs. J 0 han S c hot, J 0han deL 0 v e r, nevens d'heer J 0 han R u dol P h u s
K r 0 k c e u s in compagnie met den heere d'L 0 ve r, ende
G era r d Cas ius, aIle vingerhoetmakers, woortende soo tot
Amsterdam, alhier tot Utregt, als aen ,De Bilt, ende verclaarden
de comparanten mit den anderen overkomen en veraccordeert
te sijn ~opende de verkopinge, vertieringe ende verhandelinge
van haeduyder kopere en stale ringen en vingerhoeden voor den
tijt van vier jaren aen den ander volgende, in te gaen met den len
October deses jaers 1717.

!
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-(I.) Te weeten, dat sij, contractanten, hare kopere vingerhoe. den en ringen, gelijk ook hare stale ringen en vingerhoeden niet
minder sullen mogen vercopen dan gelijk voigt:
alse de kopere vingerhoeden no. I tot 44 stuyvers 't gros en
yeder soort 2 stuyvers Ininder tot no. 7 toe, dat is de gesorteerde
van no. I a 6 tot 39 stuyvers 't gros ende gesorteert van no. 2 a. 7
tot 37 stuyvers 't gros, dito no. 0 off null tot 54 stuyvers 't gros,
dito no. 8 tot 32 stuyvers;
de Franse vingerhoeden met fijne gaten a. 51 stuyvers de no. I
ende yeder soort 2 stuyvers minder tot no. 6, dat is gesorteert van
no. I a 6 tot 46 stuyvers 't gros, ditto met grove gaten tot 6 stuyvers per gros hoger, sijnde 52 stuyvers;
de kopere ringen no. 0 off nul a. 50 stuyvers 't gros, no. I tot
44 stuyvers 't gros ende yeder soort 2 stuyvers Ininder tot no. 5
toe, dat is gesorteert van no. I a. 5 tot 40 stuyvers 't gros, ditto
gesorteert no. I a. 3 tot 42 stuyvers 't gros;
de stale vingerhoeden no. I a. 65 stuyvers 't gros ende yeder
500ft 2 stuyv~rs Ininder tot no. 6 toe, dat is gesorteert van no. I
a 6 tot 60 stuyvers 't gros;
de stale ringen met randen van no. 0 off nul a. 39 stuyvers 't
gros, no. I tot 35 stuyvers 't gros en yeder soort 2 stuyvers Ininder tot no. 4 toe, dat is gesorteert van· no. I a. 4 tot 32 stuyvers
't gros, ditto met fijne gaten eene stuyver per gros Ininder, dito
regte ringen gesorteert a. 26 stuyvers 't gros, ditto aen 't eynde
toegetrocken ringen gesorteert a. 42 stuyvers 't gros, ditto stale
ringen met kopere randen gesorteert tot 52 stuyvers 't gros,
ditto stale ingekipte ringen tot 35 stuyvers 't gros.
(2.) Ende sullen de contractanten enz. (als in no. VIII onder
§ 2.)
(3.) Ende sall Schot en Casius vrijstaen omme haer goet gefranqueert tot Amsterdam te mogen leveren, alsmede haer goet
door ymant aldaer te laten vercopen.
(4.) De contractanten enz. (als in no. VI onder § 3.)
(5.) Ende sullen d' contractanten jaerlijx niet meer mogen
maken dan yeder werk 6.000 gros, te bestaen d'selve quantiteyt
in kopere vingerhoeden en ringen, buyten de stale vingerhoeden
, en ringen, sonder dat de contractanten boven d'selve quantiteyt
sullen mogen maken nogte doen maken in geenderhande wijse,
directelijk nog indirectelijk, onder wat pretext ofte voorwendsel
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sulx ook soude mogen sijn, sonder het volgende jaer meerder te
mogen doen maken 'tgeene dat jaer minder als de 6.000 gros mogte hebben gemaekt.
(6.) Dog sijn de contractanten met den anderen versproken,
dat yeder winckell in dit aenstaende halff jaer niet meer saIl
mogen maken dan 2.600 gros.
(7.) Ende sail Kroxeus geen goet mogen verkopen nogte aen
yemant senden, op soodanige penen als hieragter geexpresseert
staet, dewelke bij overtredinge door hem,De Lover ~ soude moeten
worden voldaen.
(8.) Blijvende de contractanten gehouden, gelijk belooven
bij desen, den anderen op het expireren van yeder halff jaer te
doen perfecte en getrouwe openinge, wat quantiteyt van kopere
ringen en vingerhoeden yeder bij hem heeft, waervan henluyden
sall vrijstaen om den eenen van den anderen oculaire inspectie te
nemen, ende alsdan diegeene, die het minste hedt, van den andere
sooveel quantiteyt overnemen, dat sijluyden, contractanten, met
den anderen egaeil staen, te betalen alle so orten van kopere ringen en vingerhoeden eene stuyver minder op yeder gros als hiervoren geexpresseert staet, met kortinge van twee percent, mits het
overgenomene binnen drie maenden betaelt wordt, bij manquement van welke geen kortinge sail mogen geschieden, egter binnen vier maenden naer de overneminge sonder kortinge sal moeten betaelt worden.
(g.) Ende sail die overneminge moeten geschieden en gedaen
worden door De Lovre als voor desen.
(ro.) De Lovre sall van Van Rijssell, Schot en Casius als makers van de stale ringen en vingerhoeden van yeder evenveel
quantiteyt moeten nemen, 'tgeen Sijn E. yeder halff jaer saIl egael
maken, te betalen de stale vingerhoeden 4 stuyvers minder per
gros, de stale ringen met randen 2 stuyvers per gros minder ende
sonder randen een stuyver minder per gros als hiervoren d'prijsen staen geexpresseert, aen anderen te vercopen met corting
nogtans van een percent.
(II.) Ende sail hij, De Lover, voor de eerste bijeenkomste over
ses maenden naer dato deses van de makers der stale ringen en
vingerhoeden van diegene, die het meeste bij sig heeft, moeten
aennemen sooveel quantiteyt, dat denselven met de andere egael
staet.
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(I2.) Ende sullen sij, Van Rijssell, Schot en Casius, jaerlijx
niet meerder stale ringen en vingerhoeden mogen maken dan
yeder I.400 gros, te rekenen anderhalff gros regte ringen tegens
een gros met randen ende een gros stale vingerhoeden tegens
anderhalff gros stale ringen met randen, _te beginnen ofte in te
gaen met desen contracte.
(I3.) Ende sal hij, Van Rijssell, gedurende desen contracte niet
meer dan op eene plaets off winckell mogen doen maken kopere vingerhoeden en nayrlngen, dog hem vrijstaen omme sijn
broeder, d'heer Pieter van Rijssel, op May aenstaende tot desselffs companjon in desen contracte aen te nemen ofte well aen
denseiven sijnen broeder en een companjon het gehele werk over te
laten, dewelke alsdan in desen contracte sullen sijn ingelaten in
plaetse van hem, Willem van Rijssell, in allen schijn en manieren, off sijluyden desen contracte mede selffs hadden gemaekt,
ende vervolgens'ook gehouden sijn desen contracte in allen sijnen
delen en poincten op te volgen en naer te komen.
(I4.) Sonder dat sij, contractanten enz. (als in no. VIII onder
§ 8.)

(I5.) Gelijk mede expresselijk is bevoorwaert, dat de contractanten enz. (ats in no. XII onder § IO.)
(r6.) Blijvende de contractanten gehouden, gelijk belooven
bij deesen, voor het expireren ofte uytgaen deses ofte weI tot allen
tijden en vermaninge bij eede te verclaren 'tgeene voorschreve
in anen deelen en poincten te hebben onderhouden.
(I7.) Alles onder conditie ende expres beding nogtans, dat yder
-" der contractanten sal vrijstaen omme met yeder jaer uyt desen
contracte te scheyden, mits daervan een maent voor 't expireren van 'tselve jaer behoorlijke kennisse gevende, ofte dat
anders gehouden saIl worden desen contracte te continueren.
(r8.) Ende bijaldien yemant van de contractanten enz. (als
in no. VIII onder § I6.)
(r9.) Tot naerkominge enz. (als in no. II.)
(20). Constituerende ende magtig maeckende bij desen SrB.
Jacobus Woertman ende Hendrik van Hees, procureurs soo voor
desen Ed. Hove 'als Ed. gerechte deser stadt, ofte yemant van
de vordere procureurs, indertijt aldaer postulerende ende daertoe
eerst versogt sijnde, tesamen ende yeder in 't bijsonder omme den
inhoude deser geregtelijk te reitereren en te bekennen ende elcx
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in 't bijsonder daerinne vrijwilliglijk te doen en laten condemneren, mitsgaders haerluyder persoonen en goederen daervoor ende
voor de te verbeuren boetens te doen verclaren verbonden, pantbaer en executabell, belovende de rato onder 't verbant ende
submissie als naer regten.
{21.} Consenterende en versoekende d'tsamentelijke comparanten hiervan acte, die is dese.
(22.) Gedaen ende gepasseert binnen Utregt, ter presentie van
sr. Berent van Beeckum en Arnoldus Groenewout, mede notaris
's Hoffs ·voorschreve, borgers ende inwoonders alhier, als versogte gelooffweerdige getuygen, die dese ten prothocolle mijns,
notaris, mede hebben onderteeckent ten jare en dage voorschreven.
(w.g. :)

WILL.

V.

RIJSSEL,

JOHAN

SCHOT,

JOANNES

DE .

LOVER, R . CROOCCEUS, GERARD CASIUS, BARENT VAN BEEKUM, A . GROENEWOUT

1717,

N . VONCK

1717, nots. pub!,

No. XIV.
1717, October 8.
(I.) Op huyden, den Ben October 1717, compareerden juffr.
Ad ria n a H art h a I s, weduwe, boedelhalster en lijfftogterse
. wijlen Sr. Cor n eli s van deW e t e r i n g, woonende
in de Weerdt annex dese stadt, ter eenre, ende' Sr. G era r d
Cas ius, haars, eerste comparantes, swager, in huwelijk hebbende desselfs dogter juffr. Maria van de Weteringh, ter andere sijde,
die verclaarden met den anderen overkomen, versproken ende
veraccordeert te sijn ontrent de overneminge van haars, eerste
comparantes, huysinge, erve en schuren, mitsgaders werkhuysen,
staande en gelegen op de oostsijde in de Weert voorschreve, bij de
boedelhalster bewoont wordende, alsmede de winckel ende gehele vingerhoetmakerije met alle de gereetschappen, daertoe behoorende, te weeten, dat hij, tweede comparant, sall aennemen,
gelijk hij doet bij desen, des boedels voorschreve huysinge, erve,
schuren en werkhuysen, met alle 'tgeene vorders daerinne ende
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op aert- en nagelvast is, tegens een somme van 2.000 gulden,
dus ....................... .. ................. 2.000.-.drie molens met de winckel ende aIle d' gereetschappen, daertoe en -aen behorende, ter somme van
900 gulden...................................
900.-.1.447 pont koper, tesamen monterende de somme
van 756 gulden 5 stuyver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 756. 5.item 1380 pont ijser en 25 lb. stael, bedragende tesamen de somme van 163 gulden I stuyver 8 penningen, dus ..................................
163. I. 8
5 hoet en 13 ton colen, monterende tesamen 86
gulden 7 stllyvers, dus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
86. 7.5 peerden, tot 50 gulden 't stuck, monterende 256
gulden, dus ........ :..........................
250.-.item een wagen en chees met{t}e tuygen, daertoe
100.-.behorende, tot 100 gulden, dus ................
18 voeder hoy, tot 7 gulden yeder voeder, monterende 126 gulden, dus ... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126.-.27 tonnen brussels sant, tot 22 gulden I9 stuy22.I9:vers, dus .....................................
23 mudden haver, a 44 stuyvers 't mud, monteert
50 gulden I2 stuyvers ........................
50.I2.vijsen, pekgaren en borax, tesamen 7 gulden IO
stuyvers.. . .. . . . . . .. .. .. . ..... . . . . .... . . .... . .
7.IO.-

4.462.14. 8
monterende alsulcx aIle de vorenstaende overgenomen goederen
tesamen d'somme van 4.462 gulden 14 stuyvers 8 penningen.
Ende welke somme hem, twede comparant, bij overlijden van de
eerste comparante saIl worden geimputeert ende aengerekent in
minderinge van alsulke erfiportie, als hem, twede comparant, ofte
desselfs huysvrou uyt de naerlatenschap van haer, eerste comparante, saIl competeren, gelijk hij 'tselve in dier voegen ook was
aennemende en accepterende. Blijvende ,hij, twede comparant,
gehouden, gelijk belooft bij desen, middelerwijlen van de bovengemelte somme van 4.462 gulden I4 stuyvers 8 penningen aen de
eerste comparante intresse te betalen naer advenant 4 gulden 10
stuyvers van 't hondert jaerlijx, ingang nemende met dato deses
ende te geduren het leven van de eerste comparante; dog d'renten
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betaelt wordende binnen drie maenden naer den verschijndag, hij,
twede comparant, in sulken gevallen, ende anders niet, sal mogen
volstaen met 4 gulden van 't hondert jaerlijcx, blijvende de overgenomen huysinge, alsmede aile het vordere hiervoren gespecificeerde van nu aff aen tot bate.en pericule van den overnemer.
(2.) Compareerden ter voorschreve tijt mede Srs. Bemardus
ende Nicolaas Casius, gebroeders, coopluyden en borgers alhier,
die verclaarden sig bij desen voor de uytgelooffde renten van 't
voorgemelte capitaell van 4.462-I4-8 te stellen als borgen en
medeprincipalen, onder belofte van deselve jaarlijcxe renten te
sullen voldoen als haer eygen schult en sake, renunchierende tot
dien eynde d' exceptie van excussie en divisie, den effecte henluyden bekent, met desen verstande nogtans, dat bij affsterven van
den tweden comparant dese borgtogte sall komen te cesseren ende
sijluyden, borgen, in 't geheel daervan sullen sijn en blijven ontheft.
(3.) Tot voldoeninge en naarkominge deses verbinden d'contractanten ende sijluyden, borgen, voor de voldoeninge der renten
tesamen ende yeder in 't bijsonder elcx een voor all in 't geheell als
principael haerluyder persoonen en goederen, aIle d'selve ende
d'keure van dien stellende en submitterende ten bedwangh als
naer regten.
(4.) Consenterende enz. (als in no. XIII.).
(5.) Gedaen ende gepasseert binnen Utregt ter presentie van
SrB. Johan Schot ende Justus Blankesteyn, borgers en coopluyden
alhier, als versogte gelooffweerdige getuygen, die dese nevens de
respectieve comparanten en mijn, notaris, mede hebben ondertekent ten jare en dage voorschreve.
(w.g.:) ADRIANIE HARTHALS, GERARDS. CASIUS, N. CASIUS,
B. CASIUS, JOHAN SCHOT, N. VONCK

I717, nots. pub!.

.I

I
No. XV.
I7I7, December 6.
(I.) Op huyden,
December I7I7, compareerden d'heere
J 0 han S c h <> t, vingerhoetmaker, woonende aen De Bilt, die
den 6en
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bekenden well en deugdelijk schuldig te sijn aen handen ende ten
behoeve van juffr. Ad ria n a H art hal s, weduwe, boedelharster ende lijfftogterse wijlen d'heer Cor n eli s van d e
Wet e r i n g, in sijn leven mede vingerhoetmaker, woonende alhier binnen Utregt, de somme van 5.000 Car. gulden, tot 20 stuyvers 't stuk, ter saeke ende over koop van een partije kopere ringe~ en vingerhoeden, bij hem, comparant, geheell ende all ten genoegen ontfangen, ende tesamen bij den anderen gereeckent sijnde
de voorschreve somme van 5.000 gulden monterende, renunchierende hij comparant, derhalven dienaengaende voor sooveel 't
noot sij de exceptie van herrekeninge. Beloovende van deselve
somme van 5.000 gulden intresse te betalen naar advenant 4 gulden lO stuyvers van 't hondert jaarlijcx, geheell ende all vrij gelt,
sonder eenige de minste kortinge, te rekenen tsedert den len No. vember deses jaers l7l7 ende ter voller affiossinge toe gedurende;
dog de renten betaelt wordende telkens binnen drie maenden naar
den verschijndag, saIl men in sulken gevalle en anders niet konnen
volstaen met 4 gulden van 't hondert jaarlijcx vrij gelt en sonder
kortinge alsvoren. Ende saIl het voorschreve capitaell van 5.000
gulden mogen ende ook moeten worden affgelost met l.OOO gulden
theffens, mits den anderen in sulcken gevalle daervan over ende
weder drie maenden tevoorens denunciatie en opsegginge doende.
(2.) Tot voldoeninge ende naarkominge deses verbint hij,
comparant, sijn persoon en goederen, aIle d'selven ende d'keure
van dien stellende en submitterende ten bedwang als naar regten.
(3.) Constituerende hij, comparant, bij desen onwederroepelijk
Srs. Dirk Woertman, procureur voor desen Ed. Hove, en Comelis
Frederik Pronckert, procureur voor den Ed. gerechte deser stadt,
ofte yemant van de vordere procureurs, aldaar postulerende ende
hiertoe eerst versogt sijnde, omme den inhouden deser geregtelijk
te reitereren en bekennen, alsmede hem, comparant, daarinne
vrijwilliglijk te doen en laten condemneren, mitsgaders sijn persoon en goederen daervoor te doen verclaren verbonden, pantbaar en executabel, belovende de rato, onder 't verbant en submissie als naer regten.
(4.) Consenterende enz. (als in no. 1.)
(5.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt, ter presentie van
d'he'eren Gerard Casius en Justus Blankesteyn, borgers en inwoonders alhier, als versogte gelooffweerdige getuygen, die dese
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,nevens den ·comparant en mijn, notaris, mede hebben ondertekent, ten jare en dage voorschreven.
(w.g.:)

JOHAN SCHOT, GERARDS CASIUS, JUSTUS BLANKE-

STEIJN, N. VONCK

1717, nots. publ. ,)

I

_I

No. XVI.
1718, April

20.

(I.) .Op huyden, den 20en April 1718, compateerden d'.h eeren

Pie t e r van R ij sse 1 en Pie t e r Pro p, coopluyden,
woonende soo tot Vianen als Amsterdam, ons, notaris, en getuygen bekent gemaekt, die verclaarden door affstant en overgifte bij
d'heer Will e m van R ij sse 112) ten behoeve van haar,
comparanten, gedaen, sigh bij desen te onderwerpen ende in
plaetse van hem, heer van Rijsseil, aen te nemen soodanigen accoordt ende contract,als Sijn E.met devordere vingerhoetmakers,
d'heeren Johan Schot, Johan de Lover, Johan Rudolphus Krockceus en Gerard Casius op den 30en September des voorleden jaars
1717 voor mijn, notaris, en seeckere getuygen hadde gemaekt, opgerecht ende gepasseert 8), van 't welke sij, comparanten, volkomen kennisse hadden ende bij haar gelesen was. Belovende der. halven denselven contracte in allen sijnen deelen en poincten
strictelijk te sullen onderhouden en naerkomen in allen schijn en.
manieren, off bij henluyden selffs mede was gemaekt,"opgeregt en
ondertekent, daertoe tesamen en de yeder in 't bijsonder elcx een
voor all in 't geheel als priocipael verbindende haarluyder personen en goederen; aile d'selve ende d'keure van dien steilende en
sUbmitterende ten bedwang als naer regten.
(2.) Constituerende en magtigh makende bij desen Srs. Jacobus
' 'Yoertman ende Hendrik van Hees, procureurs soo voor desen Ed.
') In margine staat:
.. Op buyden, den 3 0 • Aug t . 1720, compareerden d'beer Gerardus Casius, als een
mede-erffgenaem van d'renthefferse in qesen, ende het regt bij scheydinge tot bet
capitaeJl van 5.000 gulden en renten van dien, in de nevenstaende obligatie vervat,
bekende daervan door banden d'beer Johan Schot gebeel en all voldaen en betaelt
te sijn, derhalven Sijn E. dienaengaende ten vollen quiterende bij de~en ende vervolgens consenterende in cassatie der nevenstaende obligatie. (w.g.:) GERARD CASlUS."
2) Op de akte staat aangeteekend: .. D'heer W. v. RijsSt'1 woont op d'Keysersgracht
naest de Goude Ketting".
'
3) Vgl. no. XIII.
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Hove, als Ed. geregte deser stadt, ofte yemant van de vordere
procureurs en:.
(3.) Consenterende en:. (als in no. I.)
(4.) Gedaen en gepasseert binnen Utrecht ter presentie van
Justus van der Heem ende Willem Reppel, borgers ende inwoonders alhier, als versogte gelooffweerdige getuygen, die dese nevens
d' comparanten ende mijn, notaris, mede hebben onderteekent ten
jare en dage voorschreven.
(w.g.:)

P. VAN RIJSSEL, PIETER PROP,JUSTUS VAN DER HEEM,

WILLEM REPPEL, N. VONCK

1718, not. pub!.

No. XVII.
-1721, October 1.
Op huyden, den len October 1721, compareerden d' heeren
Johan Schot, Gerard Casius, nevens Johan d ,e
L 0 v e r en J 0 han R u dol P h C roo c c e u s, beyde in
compangie, mitsgaders Will e m van R ij sse 11, als speciale
gemagtigde van desselffs vader d'heer Pie t e r van R ij sse 1
volgens procuratie, op den 2gen September deses jaers 1721 voor
den notaris J ohan d'Oirschot van den Broeck en seeckere getuygen tot Vianen gepasseert, nevens P ie t e r Pro p, beyde in
compangie, aile vingerhoetmakers, woonende soo tot Amsterdam,
alhier tot Utrecht, als tot Vianen en aen De Bilt, ende verclaerden
de comparanten met den anderen oyerkomen ende veraccordeert
te sijn nopende de verkopinge, vertieringe ende verhandelinge
van haarluyder kopere en stale ringen en vingerhoeden voor den
tijt van vier jaren aen den anderen volgende, in te gaen met huyden dato deser.
(1'.) Te weten, dat sij, contractanten, hare kopere vingerhoeden
en ringen, gelijk ook hare stale ringen en vingerhoeden niet minder
sullen mogen verkopen dan gelijk voIgt, alse
de kopere vingerhoeden en:. (als in no. VI onder § 'I);
de Franse vingerhoeden met fijne gaten a 47 stuyvers de no. I,
en yeder soort 2 stuyvers minder tot no. 6, dat is gesorteert van
no. I a 6 tot 42 stuyvers 't gros, ditto met grove gaten tot 6 stuyvers per gros hoger, sijnde 48 stuyvers;
NED . ECON.'HIST. ARCHIEF . ]AARBOEK III.
s
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de kopere ringen enz. (als in no. VI onder § I, met de bijvoeging
aan het einde :) en no. I a 6 tot 35 stuyvers;
de stale vingerhoeden enz. (als in no. VI onder § I);
de stale ringen met randen van no. 0 off nul a 39 stuyvers 't
.gros, no. I tot 35 stuyvers 't gros en yeder soort 2 stuyversminder
tot no. 4 toe, dat is gesorteert van no. I'a 4 tot 32 stuyvers 't gros,
ditto met fijne gaten eene stuyver per gros minder, ditto regte
ringen gesorteert a 26 stuyvers 'tgros, ditto aen 't eynde toegetrocke ringen gesorteert a 42 stuyvers 't gros, ditto stale ringen
met kopere randen gesorteert tot 42 stuyvers 't gros, ditto stale
ingekipte ringen tot 35 stuyvers 't gros.
(2.) Des sall d'heer Schot niet meer mogen maken als I2 gros
ter weeck, te weten stale ringen, die sullen moeten overgenomen
worden door d'heeren Casius, Prop en De Lover voorn. yeder voor
een derde part, dat is 4 gros per week yeder, tot 4 stuyvers minder
als vooren gemelt, met korting, gepakt sijnde, een percent en ongepakt 2 percent, te betalen bij yeder halff jaer. Ende sall d'heer
Schot vrijstaen sijn reets bij hem hebbende stale ringen te mogen
vercopen aen sijn vrinden tot Yserloo off aen d'heer J ohan de Lover ten prijze tot sijn believen.
(3.) Ende sullen de contractanten buy ten malcanders communicatie en goetvinden geen andere soorten ofte maeksels van
koper off stale ringen en vingerhoeden mogen maken ofte verkopen, direct nogte indirect.
(4.) Ende sall Schot en Casius vrijstaen enz. (als in no. XIII
onder § 3.)
(5.) De contractanten enz. (als in no. VI onder § 3.)
, (6.) Ende sullen de contractanten jaerlijcx niet meerder mogen
maken dan yeder werk 4.400 1) gro~ enz. (als in no. XIII onder
§ 5·) ,
(7.) Dog sijn de contractanten met den anderen versprooken,
dat yeder winckel in dit aenstaende halff jaer niet meer saIl mogen
maken dan 2.200 gros.
(8.) Blijvende de contractanten gehouden enz. (als in no. XIII
onder § 8.)
.
(9.) Ende sall de overneminge moeten geschieden en gedaen
worden door d'heeren De Lover en Prop als vopr dezen.
I) Oorspronkelijk stond bier: .. 6.000".
") § 7 is in de akte doorgebaald.

!
\

DE VINGERHOED-INDUSTRIE.

(IO.) D'heer Schot sijn staele goet vercogt hebbende, sall d'heer
De Lover van d'heeren Prop en Casius, als makers van de' stale .
ringen en vingerhoeden, van y~der evenveel quantiteyt moe ten
nemen, 't geen Sijn E. yeder halff jaer sal egael maken. Te
betalen de stale vingerhoeden 4 stuyvers minder per gros,
de stale ringen met randen 2 stuyvers per gros minder, ende
sonder randen eene stuyver per gros als hiervoren de prijsen
staen geexpresseert aen anderen te vercopen, met kortinge nogtans van 2 percent.
(II.) Ende sullen d' heeren Van Rijssell en Prop gedurende
desen contracte niet meer dan op eene plaets off winckel mogen
doen maken kopere vingerhoeden en nayringen.
(12.) SondeI' dat sij, contractanten, voorts in d' betalinge bij
gelt, ruylinge off andersints de koopers in geenderhande wijse,
direct nogte indirect, meerder sullen mogen laten korten dan 2
percent.
(13'.) Gelijk mede expresselijk is bevoorwaert en:. (als in no.
XII onder § IO.)
(I4.) Blijvende de contractanten gehouden enz. (als in no. XIII
onder § I6.)
(15.) Alles onder conditie enz. (aZs in no. XIII onder § I7.)
(16.) Ende bijaldien yemant van de contract ant en en:. (als in
no. VIII onder § I6.)
(17.) Tot naerkominge en:. (als in no. II.)
(18.) Constituerenge en:. (als in no. XIII onder § 20.)
(19.) Consenterende en:. (als in no. I.)
(20.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt ter presentie van Sr.
Tomas Pau, coopman van wijnen, en Lambertus Vos, borgers en
inwoonders alhier, en:. (als in no. XIV.)

(w.g.:) J0j\.NNESDELOVER, J. R. CROCCEUS, W.VAN RIJSSEL,
JAN SCHOT, GERARD8. CASIUS, PRo PROP, THOMAS PAUW,
LAMBERTUS VAN DEN BOSCH, N. VONCK ' 1721,

nots. pu~l.

No. XVIII.
1728, April I.
Op buyden, den len April 1728, compareerden d'heren J 0ban S c hot, G era r d Cas ius, J 0 han deL 0 v e r,
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tot Amsterdam, en JUS t U S van Lie b erg e n, alhler tot
. Utregt, in compagnie, Pie t erR ij sse 1, tot Vianen, en Pi et e r Pro p, mede tot Amsterdam, in compagnie, alle vingerhoetmakers, woonende soo tot Amsterdam, alhier tot Utregt, als
tot Vianen ende aen De Bilt, ende verclaerden: d'comparanten
met den anderen overkomen ende veraccordeert te sijn nopende
de vertieringe, verkopinge en verhandelinge van haarluyder kopere en stale ringen en vingerhoeden voor den tijt van ses jaren
aen den anderen volgende, in te gaen met 1° Aprill 1728.
(1.) Te weeten,dat sij, contractanten, hare kopere vingerhoeden en ringen, gelijk ook hare stale ringen en vingerhoeden, niet
minder sullen mogen vercopen dan geIijk voIgt, alse:
de kopere vingerhoeden enz. (als in no. VI onder § I);
de Franse vingerhoeden met fijne gaten en:. (als in no. XVII
onder § I);
de kopere ringen enz. (als in no. XVII onder § I);
de stale vingerhoeden enz. (als in no. VI onder § I);
de stale ringen met randen enz. (als in no. XVII onder § I);
(2.) Des sall d' heer Schot niet meer mogen maken enz. (als in
no. XVII onder § 2) 1).
, (3.) Ende sullen de contractanten enz. (als in no. XVII
onder § 3.)
(4.) Ende saIl d'heren Schot en Casius vrijstaen enz. (als in
XIII onder § 3.)
(5.) De contractanten enz. (als in no. VI onder 3.)
(6.) Ende sullen d' contractanten enz. (als in-no. XVII onder
§ 6.)

(7.) Blijvende de contractanten gehouden enz. (als in no. XIII
onder § 8.)
(8.) Ende sall de overneminge enz. (als in no. XVII onder § 9.)
(g.) D' heer Schot sijn stale goet vercogt hebbende enz. (als
in no. XVII onder § IO) 1).
(ro.) Ende sullen d'heeren Van Rijssel en Prop enz. (als in no.
XVII onder § II.)
(II.) Sonder dat de contract ant en enz. (als in no. XVII onder
§ I2.)
') § 2 is in 'd e akte doorgehaald,
2) § 9 is in de akte doorgehaald ,
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(12.) Gelijk mede expresselijk is bevoorwaert enz. (als in no.

XII onder § ro.)

,
(13.) Blijvende de contractanten enz. (als in no. XIII onder

§ I6.)
(14.) Alles onder conditien en!. (als in no. XIII onder § I7, met
verlenging van den termijn tot drie maanden) .
(15.) Ende bijaldien yemant van de contractanten enz. (als in
no. VIII onder § r6.)
_
(16.) Tot naarkominge enz. (als in no. II, met bijvoeging aan het
slot:) mitsgaders de jurisdictie der stede Vianen.
(17.) Constituerende en magtigh maekende bij desen Hendrik
van Dam en Hendrik van Hees, procureurs soo voor dezen Ed.
Hove als Ed. gereegt deser stadt, alsmede J an Oirsch~t van den
Broek, procureur der stede Vianen voornoemt, ofte yemant enz.
(als in no. XIII.)
.
(18.) Consenterende enz. (als in no. I.)
(19.) Gedaen en gepasseert binnen Utregt ter presentie van
Dirk Oskamp en Justus van Toornburgh, borgers en inwoonders
alhier, enz. (als in no. XIV.)
(w.g.:)

JAN SCHOT, GERARD CASIUS, JOANNES D~ LOVER,

JUSTUS VAN LIEBERGEN, P. VAN RIJSSEL, PRo PROP, D. OSKAMP 1728, JUSTUS VAN THOORNBERGEN, N. VONCK 1728.

J

II.
STUKKEN BETREFFENDE DEN AMSTERDAMSCHEN GRAAN~
HANDEL OMSTREEKS HET JAAR 1681, MEDEGEDEELD
DOOR Dr. J. G. VAN DILLEN.

Toen in 1651 de oorlog met Engeland dreigde uit te breken, besloten
de Staten-Generaal een groot aantal o.o.rlo.gsschepen uit te rusten. Om in
de o.nko.sten te vo.o.rzien werden als tijdelijke maatregel naast de gewo.ne
in- en uitvo.errechten (de zg. co.nvo.o.i- en licentgelden) eenige buitenge~
wo.ne belastingen ingevo.erd 1). In de eerste plaats de zg. "Derde Verho.o.ging", n1. o.pcenten o.p de co.nvoo.i- en licentgelden ter hoo.gte van een derde
van het gewone tarief. Voorts een lastgeld, dat geheven werd van aIle
in~ en uitvarende schepen. Het werd spoedig vereenigd met het Veilgeld,
dat reeds sinds 1645 bestpnd. In 1680. werd neg slechts & helft van het
oorspro.nkelijke Last- en Veilgeld geheven. Eveneens werd in 1651 neg
een derde belasting ingevo.erd, . nl. de "Orizontsche tel". Deze belasting
heeft echter een . anderen oorspro.ng. Zij moest oo.rspronkelijk dienen
om de gelden te verkrijgen, noo.dig tot afkoop van den Sont-tol volgens het
redemptie-tractaat van 1649. Dit tractaat is weI spoedig, n1. in 1653, weer
ongedaan gemaakt, maar men ging toch voo.rt met het heffen der belasting. De "Orizo.ntsche tol" werd aIleen geheven van den hanuel o.p de
Oostzee.
Zo~als 't meer gaat met "tijdelijke maatregelen" bleven deze buitengewone belastingen zeer lang gehandhaafd. Daarover heerschte omstreeks
1680., vooral te Amsterdam, gro.ote o.ntevredenheid. De zaken gingen hard
achteruit en men schreef de malaise tee aan de zware belastingen, die den
handel de concurrentie met buitenlandsche havens zo.o. moeilijk maakten.
Ook het gewone tarief van in- en uitvoerrech!en was - naar men meende
- niet in o.vereenstemming met de belangen van den handel. Vo.oral de
hooge uitvoerrechten werden zeer nadeelig geacht. Daarom benoemde de
vroedschap den 3den Octo.ber 1680. een co.mmissie, die de o.pdracht kreeg
1) Verg.· H. E. Becht, Statistische gegevens betreffende den handelsomzet van de
RepubJiek der Vereenigde Nederlanden gedurende de I7de eeuw.
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om een nienw tarief te ontwerpen 1). Deze commissie bestond uit de heeren
Coenraad van Beuningen, dr. Gilles Valckenier, Johannes Hudde, Joh.
de Vries, Cornelis Backer, Mr. Nieolaas Witsen, Jean Appelman, Hendrik
Becker, Coenraad van Klenck, Gilles Sautijn, mr. Everard Scott en Mr.
Isaac van Heuve1. De commissie liet door enkele harer leden (n1. van Beuningen, De Vries, Appelman en van Klenck) een rapport ontwerpen,
waarin algemeene beginselen v~~r een nieuw tarief werden opgesteld. Dit
rapport is het eerste der hierbij gepubliceerde stukken 0). De eommissie
stelt voor om - na afsehaffing der buitengewone belastingen - het tarief
in dier voege te herzien, dat de uitvoer geheel vrijgesteld wordt en de inMr.

veer, met uitzondering der goederen, die voornamelijk hier te lande worden geconsumeerd, ni~t hooger dan met 3 % van de waarde zal worden
belast.
De vroedsehap vereenigde zieh in haar vergadeling van 19 Nov. volkomen met de eonelusies der eommissie a). In de eerste plaats zal de stad
met aIle kracht aandringen op afschaffing der buitengewone belastingen.
~r het ging niet zoo glad als men gehoopt had. De steden Hoom,
Enkhuizen en Medemblik verzetten zich hardnekkig tegen de afsehaffing
der buitengewone belastingen uit vrees dat daardoor de inkomsten van
de. Admiraliteit van het Noorderkwartier te veel zouden dalen I). Men gaf
zich aIle moeite om de vroedschappen dezer steden te overtuigen, dat hun
vrees ongewettigd was. Den 17den Februari 1681 schrijft de Amsterdamsehe pensionaris Hop aan zijn lastgevers, dat hij het advies heeft ingewonnen van den secretaris De Wilde en van den ontvanger-generaal Stieber en dat beide beeren van meening zijn, dat bet volgens bet Amsterdamsebe voorstel berziene tarlef weinig Minder zou opbrengen aan de
tegenwoordige gewone en buitengewone belastingen tezamen I). Vooral
als men in aanmerking nam, dat de handel ten gevolge van de vermindering van belastingdruk sterk zou toenemen. Maar de Noord-Hollandsehe
heeren waren niet .gemakketijk te overtuigen. Niet Minder dan driemaal
bebben zij "een keer naar buys" gedaan om ruggespraak te houden met
bun committenten, maar alles tevergeefs. Toen hebben de Staten van
Holland een commissie benoemd ter "besendingh" der weigerachtige steden e). Den 6den Maart 1681 's morgens te half twaalf vertrok de com1) Resolutie-boeken der vroedschap, no. 33, f.237.
I) Vgl. hierachter no. I..
I) Ibid., f. 257 .

• ) Brieven van gedeputeerden ter dagvaart, deel
') IbitJ:, brief van 17 Febr.
') Ibid., brief van ::I Maart.

u. Brief van IS Febr. 1681.
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missie, waarvan ook Hop deel uitmaakte, met den postwagen' uit den
Haag. Daar de heeren bang waren, dat ze niet .vroeg genoeg in -Amster;,
dam zouden arriveeren om nog,voor boomsluiten naar Buiksloot te kunnen vertrekken, had Hop de Amsterdamsche burgemeesters per brief ver:.
zocht 1) om de boomen aan de Nieuwe Stads-Herberg wat langer dan .gewoonlijk open te doen houden. Tevens zou men zorgen, dat te Buiksloot
een schuit voor Purmerend gereed lag en dat in laatstgenoemde stad de
poorten opengehouden werden en een schuit klaar lag om de heeren
naar Hoom te brengen. Van het jacht der Admiraliteit kon wegens tegenwind geen gebruik geinaakt worden; dat zou de ~eerenechter komen afhalen te Enkhuizen. De "besendingh" had gelukkig succes. De NoordHoUandsche steden gaven hun verzet op. Doch toen werden er weer zwarigheden gemaakt door Leiden, Rotterdam en Schiedam 2) I Eerst den
25sten Maart kwamen de Staten van Holland, na herhaalde conferenties
over een "concept conciliatoir", over deze kwestie tot overeenstemming.
Maar nu moest de zaak nog ·ter Generaliteit behandeld worden. De
a£gevaardigden van Holland betoogden in de vergadering der Staten
Generaal; dat de buitengewone belastingen door de weigering van HoI:
land om deze voor het jaar 16S1 toe te staan reeds van rechtswege vervallen waren en dat daarvan ten spoedigste aan de Admiraliteitscolleges
kennis gegeven moest worden 8). Maar de heeren van Zeeland en van Gelderland verzetten zich daartegen krachtig; het ware in strijd met de "maximes' van de regeeringe" een zaak van zoo groot belang aldus te "trac'-'
teeren". Het ging dan ook niet zoo gemakkelijk als de heeren van Holland hadden gewild. De provincie Zeeland stelde als voorwaarde voor
hare toestemming o. a. vermindering van het uitvoerrecht en verhooging
van het invoerrecht op graan. De Amsterdamsche gedeputeerden zonden de heeren van Heuvel, De Vries en Hinloopen naar huis om over deze
gewichtige kwestie met de burgemeesters nader overleg te plegen. Het
bleek, dat men te Amsterdam niet ongenegen was ' om het invoerrecht
op tarwe te verhoogen tot t 6 per last, mits het uitvoertecht (tot dusvcr

t S'per last) werd afgeschaft '). De burgemeesters merkten·terecht op, dat
zij in dit opz\cht niet zoo ver "ge1Hoigneert gevonden werden van de gedachten van de heeren Seeuwen". De gedeputeerden kregen opdracht om
1) Ibid., brief van 6 Maart.
Ibid., brieven van 15, 20, 24 en 25 Maart. Schiedam eischte de belofte, dat zorg
gedragen zou worden, dat "de groote. visscherije" in tijden van nood steeds op behoorJijk convooi zou kunnen rekenen.
3) Ibid., brief van 31 Maart.
4) Resolutie-boeken der vroedschap 33, f. 319 e. v.; ibid., f. 324.
2)
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nogmaais zeer ernstig bij den Raadpensionaris, bij Zijn Hoogheid en bij de
afgevaardigden der andere provincies aan te dringen op afschaffing .der
buitengewone belastingen. De Vroedschap voorspeIt" dat men de commercie, die soo lang over de bestemde tijd dese ruineuse lasten heeft gee
dragen ..... verder sal sien te niet gaan. Zij staat tegenwoordig 't eenemaal stil, tot groot nadeel van de iogezetenen en van 't land". Zeeland
bleef echter een invoerrecht van t 8 per last tarwe en van t 12 per last koolzaad benevens handhaving der buitengewone belastingen op de specerijen
eischen. Friesland en Groningen wenschten verhooging van invoerrecht
en verlaging van uitvoerrecht der "vette waren" 1).
I Eindelijk werd in de vergaderingder Staten-Generaal van 4 April 1681,
met meer?erheid van stemmen I) 1 besloten tot afschaffing der buitengewone belastingen (derde verhooging, last- en veilgeld en Orizontische tol).
Het invoerrecht op tarwe - tot dusver 2 g. + '2 g. 1 st. 4 p. extra-belastingen - werd voorloopig vastgesteld op f 6 en dat der andere granen
"naer advenant". Tevens werd het uitvoerrecht op granen afgeschaft.
Voorts zou men zoo spoedig mogelijk een algemeene herziening van het
tarief der convooien en licenten ter hand nemen.
Maar Zeeland wilde zich niet bij het genomen ~sluit neerleggen en
dreef door, dat de Staten-Generaal den gen Mei bij meerderheid van stemmen - zeer tegen den zin van Holland - een resolutie aannamen om, in
geval de herziening van het tarief van convooien -en licenten op den eersteI).
Augustus nog niet zou zijn tot stand gekomen, de buitengewone belastingen wederom te doen heffen 3). Aan de Admiraliteitscolleges werc~. op- .
gedragen een nieuw tarief te ontwerpen. D~t ontwerp werd reeds spoedig
ingediend, maar met de behandeling was men met Augustus natuurlijk
nog niet gereed.
Zeeland wilde toen in een verlenging van den termijn aIleen toestemmen
wanneer de Oost-Indische Compagnie verplicht werd voor het aanstaan7
de "retour" vall de "Moluxe waren" invoerrecht te betalen volgens he~
ontwerp-tarief '). In dien geest schijnt een besluit genomen te zijn, hoe-·
weI dit uit de correspondentie niet duidelijk blijkt.
Het ontwerp werd door een co~ssie uit de Staten van Holland be~)

Brieven van ged., ·deel

12.

Brief van 4 April.

2) Holland, Gelderland en Friesland stemden v66r, Zeeland en Groningen tegen,

terwijl Overijsel en Utrecht afwezig waren.
3) Ibid., brief van 17 Juli.
•
') Brieven van 29 en 31 Juli. De 0,·1. C. zou bij provisie t 400. 000 betaJen. Indien
dan later - na vaststeJling van het nieuwe tarief - zou blijken, dat te veel .hetaaJd
was, zou dat gerestitueerd worden.
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handeld. Een voorstel van Amsterdam om eerst algemeene regels vast te
stellen werd verworpen. Blijkbaar week het ontwerp der Admiraliteiten
. in vele opzichten - o. a . wat de granen betreft - a.3:nmerkelijk af van dat
der Amsterdamsche commissie 1). De Amsterdamsche gedeputeerden
schreven aan hun lastgevers, dat zij zich bij de beraadslagingen zooveel
mogelijk aan de algemeene regels en de tarieven, door de raadscommissie
opgesteld, gehouden hadden, maar dat zij hun zin lang niet altijd had den
kunnen doordrijven. In hun brief van 8 October verzoeken zij toezending
van een memorie, "getrocken uyt de convoyboeken der Admiraliteit",
over den in- en uitvoer der verschillende waren in 1649 en 1680. Tevens
moet de makelaar Phoonssen zoo spoedig mogelijk in den Haag komen om
hen van advies te dienen s).
In Augustus 1682 werd door de Staten van Holland het ontwerp goedgekeurd. Ret is echter toch niet tot stand gekomen, omdat bij de behandeling ter Generaliteit Zeeland een hardnekkige oppositie voerde. De
dringende geldnood maakte eindelijk in 1685 de weder-invoering der buitengewone belastingen noodzakelijk! Amsterdam verzette zich tot het
uiterste. De stad betoogde, dat tijdens het bestaan van die belastingen,
dus tusschen 1651 ~n 1681, de omvang van den handel - zooals met
"authenticque preuves" bewezen was - tot op een derde en meer was verminderd. De afschaffing had "een herleven in de voors. commercie ende
navigatie" ten gevolge gehad van zoodanigen omvang, dat althans bij
sommige Admiraliteitscolleges de meerdere opbrengst van ' de _gewone
convooien en licenten nagenoeg opwoog tegen de schade, ten gevolge van
de afschaffing der buitengewone belastingen geleden .). Amsterdam verlangde, dat de Staten-Generaal nu eindelijk de herziening van het tarief
tot stand zouden brengen, daar het oude tarief "niet naar het ware interest van de tegenwoordige negotie" was opgesteld. Doch de geldnood
maakte de andere leden doof voor deze argumenten. De buitengewone belastingen werden weer hersteld. Deze afloop stelt de wetgevende onMacht der Republiek weI in een hel lichtt Voor graan werd echter het
provisioneele tarief van 1681 gehandhaafd.

,
De graanhandel had echter meer belastingen te dragen. Sinds eenige
I) Een gedrukt exemplaar van het ontwerp der Admiraliteiteo is te vinden in het
. munimentregister der vroedschap, 12, f. 37 e. v . Bij vele posten is er met inkt een
ander bedrag onder geschre.ven. Dat is dus vermOE'delijk het tarief voIgens het voorstel van Amsterdam. Zoo staat er bijv. voor tarwe gedrukt : bij invoer t 8.-, bij uitvoer t 1-4-0 j met inkt 14 bij invoer en uitvOE'r vrij.
1) Ibid., brief van 8 October .
I) Resolutie-boeken der vroedschap, 36, f. 87 e. v.
\
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jaren werd door Holland-en blijkbaar ook door andere provincies-van de
granen nog een "opleg-geld" geheven 1). Lang had Amsterdam haar toestemming tot het heffen van deze belasting geweigerd. Eenige malen hadden de Staten van Holland een "besending" naar de weigerachtige stad
afgevaardigd. Maar tevergeefs. Totdat eindelijk - 'aldus een resolutie
van 6 December 1681 - "bij een faciliteit niet veel; jaren geleden in het
voorsz. rniddel geconsenteert is geweest". Een "hoofdnegotie" als de
graanhandel mocht niet door andere belastingen dan de gewone convooien licentgelden belemmerd worden I). De stad verlangde dus de afscbaffing
van het opleggeld. Om een goed voorbeeld te geven schafte Amsterdam
het stedelijk, opleggeld op de granen - "dat den graanhandel alhier veel
slimmer van nature maakt als die is in de naburige steden" - in Juni
1681 af '). Maar de provincie volgde het goede voorbeeld niet na. Jaar in,
jaar uit keeren in de boekeli der vroedschapsresoluties dezelfde klachten,
over dit opleggeld met groote eentonigheid weer terug.
Uit het voorgaande blijkt duidelijk onder welke omstandigheden de
hierbij uitgegeven memories zijn geschreven. Het eerste stuk ') geeft de
algemeene regels, volgens welke - naar de meening der vroedscbap het nieuwe tarief behoort opgesteld te worden. liet adres der graankoopers Verrijn 5) c. s. is gedateerd 22 Augustus 1681 6). Vermoedelijk is dat
stuk op verzoek van burgemeesters geschreven om door hen benut te
worden bij de onderhandelingen ove~ het nieuwe tarief. Ret concept der
Adrniraliteiten stelde n1. zeer hooge invoerrechten op graan voor; t 8 per
last tarwe en voor .de andere granen naar rato,; De memorie "Consideratien
omtrent de belasting van incomend en uytgaand convoygelt op de granen" 7) is niet onderteekend en evenmin gedateerd. Uit den inhoud blijkt
echter duidelijk, dat dit stuk' eveneens tijdens de beraadslagingen over
het nieuwe tarief is geschreven. Ret vermeldt immers het oude tarief, het
1) Vermoedelijk is dit de belasting, die Van Reesoin zijn Geschiedenis van de Staathuishoudkunde', I, p. 228, vermeldt. Volgens hem werd nl. door Holland sinds 1659
een apart invoerrecht geheven van alle granen, die over zee, langs de rivieren of per
as de provincie werden binnengevoerd.
J) Resolutie-boeken der vroedschap 34, f. 89 .
•) Ibid., 33, f. 301, en 34, f. IS. Vermoedelijk betreft dit opcenten op den stedelijken graan·accijns.
') VgJ. no. I.
6) Frans Verrijn - blijkens zijn memorie een zeer ontwikkp.ld man -- behoorde tot
de voomaamste graanhandelaren. Tot de z!'s groote handelshuizen, aan wt'lke in 1699
opdracht gegt'v!'n werd om voor rekening van Holland en van Amsterdam graan in te
koopen, behoorde wederom de firma Fran~ en Hendrik Verrijn.
6) Vg:J. no. 2.
•
7) VgJ. no. 3.
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provisioneele tarief van 4 April 1681 en het ontwerp .der vier steden
Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Hoorn. Vermoedelijk is deze memorie dus in den zomer van 1681 opgesteld. De onbekende schrijver wiI
blijkbaar de aanneming van het ontwerp der vier steden bepleiten. Het
request van September 1686, dat het slot dezer publicatie vormt 1), licht
ons nader in omtrent de fraude, die bij den invoer van graan gepleegd werd.
Deze memories en de hoven aangehaalde vroedschapsresoluties schenken
I
ons weI de overtuiging, dat de toestand van den Amsterdamschen handel
omstreeks 1680 niet gunstig was, WeI moet men aan de klachten van
kooplieden over "diversie van negotie" bij belastingkwesties niet te
spoedig geloof hechten, maar in dit geval zijn de klachten z66 algemeen
en zijn de aangevoerde argumenten z66 plausibel, dat men zich niet aan
den indruk kan onttrekken, dat de toestand inderdaad kritiek was a).
Trouwens ook de cijfers van Becht over de opbrengst der convooi- en
licentgelden toonen .over het tijdvak 1651-1681 een sterken achteruitgang
aan (vooral voor de jaren 1670-'80), De bewering der resolutie van
April 1684, dat de omvang van den Amsterdamschen handel tusschen
1651 en 1681 tot op een derde zou zijn verminderd, is echter vermoedelijk
sterk overdreven.
De commissie van 1680 noemt als oorzaken van den achteruitgang:
1°. de toenelning van handel en scheepvaart der naburige landen; zo. de
zware belastingen, die hier op den handel drukken en die veel hooger zijn ~
dan die, welke in naburige landen geheven worden; 3°. de praktijk van
vele Hollandsche kooplieden, die hun schepen - om de hooge belastingen
te ontgaan - direct van de eene buitenlandsche haven Ilaar de andere doen
zeiIen (de zg. "Voorbij-Iandtvaerders").
De beide andere rapporten brengen gegevens omtren~ de zware lasteD,
die in 't bijzonder de graanhandel hier in vergelijking met naburige landen en steden te dragen had. De concurrentie van Hamburg en vooral
die van den vrijhaven Duinkerken wordt door de stellers dezer rapporten
zeer gevreesd. Ook hebben zij reeds oog voor de gevaren, waarmee de opkomst van den Engelschen handel en scheepvaart onze positie in het internationaal handelsverkeer bedreigde. De vrees voor Engeland spreekt
') Vgl. no. 4.
2) Vergelijk de "Remonstratie" van Amsterdamschc koopJieden over de oorzaken

van het verval van handel en scheepvaart (1680), afgedrukt in Sloet's Tijdschrift
voor Staathuishoudkunde en Statistiek, I, 4e stuk, p. 78 e.v. Eveneens het "Bewijs dat
door de hooge ~lastingen, hier'te lande op eenige coopmanschappen gesteit, den handel en vertier daervan werd gediverteerd en dat daerom d'uitgaende convoylasten
mcrkelijk behoorden te werden vermindert" (1687), uitgegeven in Sloet's Tijdschrift
XIII, 1ste 5tuk, p . I e. v.
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echter nog sterker uit de vroedschapsresolutie van April 16841). Overwogen wordt, dat "andere natien, en insonderheid de Engelsche, zich meer
ende ineer hebben begost te applicerell tot de koophandel ende sCbipvaert,
dezelve zeer tederlijk en verre beneden de belasting, daerop bier te Iande
geleyt, handelende, onaengesien zij, 0 m h are g e was sen end e
manufacturen een groot fonds van commercie in
s i g s e 1 v e n he b ben del), daeromtrent vrij resoluter mochten zijn
als in desestaet, omdat de marktplaetse alhier niet en is geformeert of
bestaet uyt war e n, weI k e a 1 hie r tel and e sou den m 0g e n vall e,n 0 f t e gem a e k two r d e 'n, mae r a II e e n u y t
zoo dan i g e, die van e 1 d e r·s we r den a eng e bra c h t e ndew e d e rom van hie r b ij s t e i g e r i n g van p r ij s . 0 f t e
v e r w iss eli n g h t e g ens and ere n, w e r den v e r tie r t
end e d a t die s d e mar k t pIa e t s a I hie r i s t ' e e n e mae 1
art i f i c i eel I) ende gedestrueert kan werden bij erectie van een andere in de nabuyrschap, alwaer diezelve waren en coopmanschap.,pen met
meerder voordeel konnen werden opgeslagen en verhandelt". Hoe goed
worden hler de oorzaken aangewezen, waardoor de Engeische handel althans in den loop der volgende eeuw - de Hollandsche vnicbtvaart zou
gaan overvleugelen en verdringen I
Voorloopig is evenwel op den tijd van siapte tusschen 1651 en 1681
in de Iaatste 20 jaren der I7de eeuw wederom een tijdperk van grooten
bloei gevolgd ') .
De zware belastingen mogen vermoedelijk niet in die mate verantwoordelijk worden gesteld voor de malaise van de jaren 1651-1681 als
de rapporten en resoluties voorstellen. Immers de geheele of gedeeltelijke
~ederinvoering der buitengewone belastingen in het jaar 1685 heeft de
pas begonnen berleving blijkbaar niet vermogen te stuiten. De talrijke
oorlogen uit die periode zullen ook veel kwaad gedaaIi hebben. Intusschen
is bet niet te ontkennen, dat de belastingen drukkend waren. Dat geldt
ook in 't bijzonder voor den graanbandel. Deze was voor 1681 inderdaad
zeer zwaar belast. Per last tarwe werd toen ruim f 4 bij invoer en f 8 bij
uitvoer betaald. De schrijver der Remonstrantie van ; 680 berekent het
gezamenlijk bedrag' der belastingen voor tarwe op IllIG % en voor rogge
op 131 /. % derwaarde G). Endaarboven-zegt dezelfde scbrijver-komen
I) Resolutie. boeken der vroedschap, 36, f . 89.
2) Spatieering. van mij.
3) Spatieering van mij.

') Verg. Becht, a. w., p. 193, 202 e. v.
6) , Sloet's Tijdschrift, I, 4, p . 83.

AMSTERDAMSCHE GRAANHANDEL.

nog zoovele andere onkosten voor den handel: aan meetioon, stedelijke
rechten en lichtedoonen, gezamenlijk tot een bedrag van niet minder dan
3 a4 %. Het provisioneele tarief van 1681 - gehandhaafd bij de herziening
van i725 - beteekende dus een belangrijke verlichting voor den transitohandel in graan. WeI werd toen het invoerrecht verhoogd tot t 6 per last
tarwe, doch daartegenover staat dat het uitvoerrecht geheel werd afgeschaft 1). De kooplieden Verrijn c. s. betoogen, dat de graanhandel geen
hooger invoerrecht kan verdragen dan t 3 a. t 4 per last tarwe en voor
de andere granen naar rata I). Bij de besprekingen over de herziening van
het tarie£ in 1681 hee£t het stadsbestuur dan ook voor een verlaging der
invoerrech'ten op graan gepleit. Maar zonder succes, want Zeeland wilde
daar niets van weten. In deze jaren speelde zich dus weder een episode a£
uit den eeuwigen strijd tusschen Holland en Zeeland over de graanrechten:
In dezen strijd trok Zeeland volstrekt niet altijd aaJ?- 't kortste einde, zooals men. weI eens beweerd heeft. Veelal moest Holland zich voor een compromis laten vinden S). In vele opzichten was de kwestie van 1681 een herhaling van het geschil van de jaren 1669-1671, dat aanleiding gaf tot
de beroemde deductie van Johan de Witt en het antwoord van 'de Staten
van Zeeland'). De memories, die hieronder worden gepubliceerd, huldigen
dezelfde beginselen van handelsvrijheid als de' deductie van De Witt. Van
een principieele theorie van vrijhandel is echter geen sprake. De transito1) Volgens Sickenga is de Yrijstelling op den uitvoer tijdeJijk in 1685 opgeheven,
doch in 1686 weer hersteld. S1ckenga schat voor de twin tiger jaren cler 18de eeuw het
invoerrecht voor tarwe op 61/ 2 % en voor rogge op 51/. % der waarde. F. N. Sickenga, Bijdrage tot de geschiedenis der belastingen in Nederland, p. 220 e. v.
I) Tegen een laag wtvoerrecht - voor tarwe f 2 per last - hadden zij geen overwegend bezwaar.
I) Verg. Resolutieboekender vroedschap, 37, f. 246 (1687) . Sedert eenigen tijd hief
Zeeland - hoew'!l daartoe onbeYo<'gd - een provinciale belasting op de granen, die
langs de Zeeuwsche stroomen naar Bra.bant en Vlaanderen gevoerd werden, met de
bedoeling de Hollanders en speciaal de Amsterdammers murw te maken. En dat is gelukt. De vroedschap besloot toe te stemmen in het eventueel herstel der belasting,
die v60r 4 April 1681 van het graan, dat langs de Zeeuwsche stroomen naar Brabant
en Vlaanderen werd gezonden, geheven werd. Want verscbeidene kooplieden, die
speciaal hun graan langs dieD weg verzonden, hadden verklaard, dat de provinciale
belasting, die Zeeland toen hief, DOg bezwaarlijker was voor den handel dan de bel asting van voor 1681 .•
') In 1669 had Zeeland voorgesteld, dat het invoerrecht op graan meer dan verdubbeld, daarentegen het uitYoerrecht evenveel verlaagd zou worden. De deductie van
de Witt, die tegen dat plan gericht was, is uitgegeven door G. Wttewaal in de Bijdragen tot de Staathuishoudkunde en Statistiek, I, p. 131 e. v. De Staten van Holland begaven z.ich in vollen get ale ter vergadering der Staten-Generaal om deze memorie te overhandigen. Ook in den vinnigen strijd van 1681 is 't voorgekomen - toen
Zeeland de iotrekking van het besluit van 4 April wilde doordrijven - , dat Amsterdam in de vergaderin~ der Staten van Holland het voorstel deed, dat de Staten zich
in pIe no ter Generaliteit zouden begeven. Dit voorstel werd echter met een kleine
meerderheid verworpen.
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handel moest zoo weinig mogelijk belast worden, omdat deze 'Zich anders
naar elders zou verplaatsen. Maar de "Grondregelen" zeggen uitdrukkelijk,
dat een hoog invoerrecht geheven behoort te worden van waren als zijden
en wollen stoffen, die hier geen nadere bewerking oildergaan en niet weder
worden uitgevoerd, mede om de inlandsche fabricage te "beneficit!ren ende
te encourageren". Een zuiver mercantilistische gedachte I
Evenals in de deductie van 1671 wordt in deze memories de graanbandel
de "moeder-commercie" genoemd, omdat de graantransporten goedkoope
, retourvrachten mogelijk maken en aldus andere handelstakken bevorderen.
De beteekenis der rapporten ligt echter m. i. vooral in de gegevens, die
zij bevatten over den graanhandel dier dagen. Zij lichten ons in over het
afzetgebied der ingevoerde granen, verschaffen tot heden onbekende cijfers over den omvang van den graanhandel en stellen buiten t~jfel, dat
de ontduiking der in- en uitvoerrechten op graan in: de Republiek een
grooten omvang had aangenomen. Verrijn c.s. erkennen "ongeveynst en
rondelijk", dat de kooplieden "door 't duycken van een groot gedeelte",
vn. bij den uitvoer, de zware lasten ontgaan. Daaraoor is 't naar hun
meening te verklaren, dat de graanhandel ,niet sterker verminderd is.
W«.>lken omvang had de Amsterdamsche graanhandel? Prof. Brugmans
geeft in zijn artikel "Handel en Nijverheid" in het prachtwerk "Amsterdam
in de zeventiende eeuw" de cijfers van in- en uitvoer van graan uit de jaren
1667 en 1692. Dat kan nu worden aangevuld met de gegevens dezer rapporten. Verrijn c.s. schatten den jaarlijkschen invoer van graan gemiddeld
op 100.000 last, waarvan wederom '/6 gedeelte naar buiten- en binnenland wordt geexporteerd. Bovendien geven de "Consideratien" eenige
cijfers over de jaren 1649 en 1680. Een dossier "Graanhandel", op bet Amsterdamscbe archief berustende, bevat voorts nog een aantal staten uit
de 18de eeuw over in- en uitvoer van graan. De cijfers van het jaar 1774
zijn ons bekend uit de publicatie van Mr. Posthumus. Terwijl de statistiek,
die Dr. Leonie van Nierop in het jaarboek Amstelodamum gepubliceerd
he~ft, gegevens verschaft uit het einde der 18de eeuw. Jammer genoeg
zijn deze gegevens niet aIle vergelijkbaar. De staten uit het bovengenoemde dossier "Graanhandel" berusten nl. meerend~els op opgaven van het
kantoor van den stedelijken accijns. Zij geven dus den totalen uit- en invoer,
terwijl ten kantore der Convoyen en LIcenten aIleen het uit het buitenland komende en daarheen bestemde graan wer? aangegeven. Dit spreekt
al vanzelf. Maar we hebben bovendien de getuigenis van Daniel Froon,
boekbouder aan 't stedelijk accijnskantoor, die I Jan. 1772 een briefschreef
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,.
aan butgemeesteren, die inlichtingen verzocht hadden over het groote
verschil tusschen de opgaven omtrent den in-· en uitvoer van tarwe en
rogge, verstrekt door de Admitaliteit, en die van het kantoor der stads groote
excijs 1) . De man schrijft, dat hij, volgens "onse beste kennis en weetenschap" geen andere reden kent, dan dat bij de Admiraliteit aIleen het vervoer uit en naar het buitenland wordt aangegeven, terwijl op het kantoor
van den stedelijkcn accijns"alle de graanen,die van buyten- en binnenlands,
steeden en dorpen koomen, werden bekent g~maakt en aangegeeven".
Ik geef bier dus eerst de cijfers, die afkomstig zijI). van de Admiraliteit ').
INVOER (in lasten).

Jaar.

1649
1667 ')
1680
1692
1753 ')
1768
176 9
1770
1771 0 )
1774
17 89
1790
179 1
1792
1793
179 6
1797
179 8
1799

Totaal.

ITarwe· 1 Rogge. I Gerst. I Mout.

II2·901 '/,
63. 828 '/, 16.477'/, 21.94 6'/,
64·535'/,
20.19-6 36.262
76.4 0 3
23. 108 "1,8 10.719'/, 8.568'/,
II.908 12.076
13· 1 II 19·222
19.4 8 7 23.44 8
9·786 16.931
39.4 14'/.. 12·708'/. 17.837 8 / . .
4 6.05 1"/.. 23 .43 1'/. 18.872"/..
. 33. 886'/18 13. 108 '/. 18.587'/,
18.553'°/.. 9·475'1. 4.53 8"1.
42.501
20.209'/. 12.527"/,
4°.295'/, 10.59 1'/, 15·035
54. 61 3'/, 17.854"/, 30 .568'/11
25. 280 '/, 10.985 II .301 '/,
12.236' /1
6.370'/, 4.821
6.039
2.65 8'/. 2.694'1.

8.426'/,

'1

12.069'/,

H aver.

I

Boekweit.

Erwtcn
en boo·
nen.

2.142'/,

2.188

578'/,

6.967
1.079

1.960

401
199'/,0

9.862
2·500

755
42'/,

7. 27 R'"/ ..
2.534'/9
1.606 1 /.
2·9°5
5·371'10 .
1.9 2 5'/.
4.599'/.
2.49 2'/,
835'/.
633'°/"

661 0 /.
1598 /.
228"/..
17 110 /"
4 14'/,
45'/•
68 7'1.
373 11 / ..
34
3.94 6'1"
341 /. 12.212'/,
194
581'/.
30'/,
10
31'/,
2"1..
5'/,

71"/..

695'/.
794
123
57310/27
412'/ ..
49 6"/.
915'/.
471
168'/,

44'/,

') Dossier Graanhandel.
!) De cijfers van 1649 (On 1680 zijn ontleend aan de .. Consideratien"; die van 1667
aan de statistiek van dat jaar, uitgegeven door Prof. Brugmans in deel 19 der Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap; die van 1774 aan de door
prof. Posthumus in deel 34 van hetzelfde tijdschrift gepubliceerde; die van de jaren
1692, 1768. tot en met 1771 aan staten uit het dossier Graanhandel, archief van Amsterdam ; die van 1789 en volgende jaren aan de publicatie van Dr. van Nierop in het
13de en 15de jaarboek .. Amstelodamum".
3) Prof. Brugmans stelt in .. Handel en Nijverheid" het totaalcijfer van den invoer
van 1667 op 67.326'/, last. Hij rekent er echter ook kool- en Jijnzaad bij. Wanneer
men dat niet doet, er evenwel de erwten en boonen bijtelt, krijgt men het bedrag
van 63.828", last, dat overeenstemt met het cijfer der .. Consideratii!n". In de cijfers
over 1649 en 1680 is dus het kool- en Jijnzaad blijkbaar ook niet begrepen. Om die
reden heb ik dat artikel ook voor de volgende jaren buiten rekening gelaten.
') Voor dit jaar is evenals '!POr 1789 en volgende jaren onder de cijfers der ·rubriek
mout ook de invoer VQn boekweit en gort begrepen.
6) Tot 22 November. Voor de jaren 1768-1771 vond ik alleen een opgave omtrent tarwe en rogge, zoodat ik voor deze jaren ook geen totaalcijfer kan geven .
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UITVOER.
Jaar.

1649
1667
1680
1692
1753 ')
1768
176 9
1770
1771 I)
1774
178 9
1790
1791
1792

I

Rogge.

I Gerst.

725

216'/.

52.3'/.

4·997
8.3 18'/.
6.347
1I.665
7.258
5.757"1.
27.188
12·373
11.545
18.642

675
1.601
1.842
9·500
8.095
878 '/ ..
6.355
3.5 61 ".
1.986
1.800

ITarwe·1

Totaal.

46 .0 49'1<
1.864
8.393' I.
57.070
II .13 1'1.

"

9.208 11 / "
42.697
21.186
18·442
31 .75 8

465

1.95 1
3. 6 29
2.040
1·950
3·752

I

Mout.

21'1.

I

Haver.

Boekweit.

33 11 /.

,.

Erwten
en . boonen.

441 /.

2.4 85'/.

2.5 0 9

573'1.
1.755
854'1.
633
5·973

I

48
3·770
2.35 6"1.
2·328'
2.59 1

Hetgeen in bovenstaande statistiek onmiddellijk opvalt is, dat de cijfers
van den invoer voor aile jaren uitde 18de eeuw ver blijven beneden die uit.
de vorige eeuw, zelfs ver beneden die der.ongunstige ja~en 1667 en· 1680.
Ook ten aanzien van den uitvoer is het verschil aanzienlijk. De uitvoercijfers van de jaren 1667 en 1680 mag men niet ter vergelijking gebruiken.
Immers het hooge uitvoerrecht gaf toen ~nleiding tot de in'de memorievan
Verrijn~. s. beschreven Hraktijk, n.l. dat het graan met lichters naar het
ressort van andere Adrniraliteiten vervoerd werd, waar men oogluikeJ1d~
toeliet, dat slechts de helh of minder werd aangegeven 8).
Het is gevaarlijk uit deze onvoiledige gegevens conclusies te trekken.
Maar men krijgt toch weI. sterk den indruk, dat de omvang van den Am
sterdamschen graanhandel in de 18de eeuw veel geringer was dan in het
vorige tijdperk a) . De klac~ten der kooplieden over achteruitgang vail
den handel zijn toch rnisschien meer gewettigd dan prof. Brugmans het in
zijn opstel "HandeJ en Nijverheid" doet voorkomen. Althans wat den
graanhandel betreft. Eyenwel is het mogelijk, dat de achteruitgang ' van)
den eigenlijken graanhandel tenrninste gedeeltelijk weer werd goed ge··.
maakt door.den vooruitgang van den handel in kool· en lijilzaad. De inv~
') Voor 1753, 1789 en volgende jaren is onder de cijfers der rubriek haver. ook
de invoer van mout en boekweit begrepen. Van deze laatste artikelen is de uitvoer
in deze jaren echter miniem.
2) Tot 22 November.
S) In 1649 bestond dit hooge uitvoerrecht echter ook reeds. Verg. E. Verviers; De
Nederlandsche handelspolitiek, p. 1I5.
.
4) Een andere aanwijzing is nog, dat het aantal leden van het· korendrag~n;gilde,
dat omstreeks 1740 nog 700 bedroeg, in 1748 gedaaId was tot 600, welk aantal toeri
nog te groot geacht werd. Verg. Collectie requesten, nos. 67.9, 680 en 926.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK III.
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van kool- en lijnzaad was in de jaren 1753, 1774, 1789 en volgende jaren
. vele malen grooter dan in 1667. Uit de 17de eeuw bescbikken we echter
ten aanzien van dit artikel aIleen over de eWers van 1667, zoodat 't onmo gelijk is dit met zekerheid te zegl?'en.
Het jaal 1649 spant de kroon. In- en uitvoer bedragen dan tezamen
158.9501/s last. Zelfs het cijfel van 1692, dat 133.473 last beQ.raagt, blijft
er een heel eind onder. Mogen we nu in 't algemeen den omvang van den
Amsterdamschen graanhandel omtrent het midden der 17de eeuw afleiden
uit de cijfers van 1649? Hiei.· past eenige voorzichtigheJd, daar immers de
mogelijkh.e id volstiekt niet uitgeslotpn is, dat de schrijver der "Considerati~n" voor de vergelijking juist een buitengewoon goed jaar gekozen heeft.
En we verkeeren in de gelukkige omstandigbeid te kunnen nagaan of zulks
't geval is. Bontemantel geeftnl. ~en statistiek van de opbrengst van den
stedelijke~ graanaccijns over het tijd\'ak 1636-16621). Wat blijkt nu?
Dat inderdaad 1649 een bijzonder goed jaar is geweest, dat met een opbrengst van ruim f 53.268 die van aIle andere jaren uit dat tijdvak verre
overtreft I) 1 WeI zijn de veertig~r jaren der 17de eeuw blijkbaar een bloeitijd voor den graanhll:Ddel geweest. Een request .van graanbandelaren
van 1640 verzoekt om uitbreidinb van het aantal lichters aangezien de
~aanhandel "jaarlijx meer en meer toeneemt" 8).
Prof. Brugmans wijst er terecht op, dat de cijfers der convooi-· en
licentlijsten beneden de werkelijkheid blijven, omdat er zooveel gefraudeerd werd. Voor den graanuitvoer werd dat bierboven al geconstateerd.
Maar bij den invoer gescbiedde dat ook, hoewel in mindere mate. Dat
blijkt uit het bieronder gepubliceerde request van September 1686. Daaruit vernemen we, dat tot dusver de Admiraliteit steeds oogluiicend had
toegelaten, dat van elke 20 last slechts 17 of ~8 werden aangegeven.
Voor den stedelijken accijns moest al bet graan, dat de stad in- of uitgevoerd werd, worden aangegeven. In het bovengenoemde dossier "Graanhandel" bevinden zich ook een aantal staten over den in- en uitvoer van
granen volgens opgaaf van het kantoor der groote excijs. Het betreft bier
blijkbaar inlichtingen, die burgemeesteren zich lieten geven om ten allen
tijde op de hoogte te zijn van de in de stad aanwezige voorraden. De
1) Bontemantei, De regeeringe van Amsterdam, uitgegeven door prof. Kemkamp,
II, p. 434.
I) Overigens zijn de jaren met de grootste opbrengst: 1641 met ruim f 43.610, 1643
met f 44.083, 1648 met f 44.563, 1650 met f 44.581 en 1651 met f 40.230 Het iaagste
bedrag is dat van 1662, nl. f 16.344.
I) Collectie requesten, no. 926.
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staten vermelden ei7eneens hoeveel jaarlijks in de stad geconsumeerd
werd. Hoewel voor de meeste jaren aIleen de in- en uitvoer van tarwe,
rogge en gerst vermeld wordt, acht ik deze gegevens toch van genoeg
belang om ze hier te doen volgen.
INVOER (in Jasten).
Jaar.

I Totaal. I Tarwe. I Rogge.
13 ·32 9' i.
17.186' 1.
11. 86 4 .
12.076'1,
25.4 85' /,
30·544
19. 88 9' I.
20.681
19. 102' /,.
21.635
15.8 8 7"/.
21.910
22.9 15
31 .162." /,
2!j.850'1.
32 .0 45'1,
II .50 I ' /.
17·560
17.9 2 3' /.

1710
1711
1717
1723
176 9
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
17 8 3

74.39 6",.
86.578"1.
42.461' /.
4 8.02 3' /.

1710
17ll
1717
17:2 3
1771 ')
1772
1773
1774
1775
1776
1777
177 8
1779
1780
17 81
1782
17 8 3

67.905 ' /. 12.770' 1.
63·442"I. 13.01 4' /.
24·441
5. 85 8'1.
28.29 0"1.
1. 10 7'/,
16.5 10 ' /.
11.000' I.
13.67 1' /.
11.21 5
7.579' /.
9. 20 7' I.
14.478' /.
18.844
19.4 86' /.
20.108'/.
8.443' 1.
II.168'!.

'I Gerst .

26.7 60 ' 1, 1 15 .343'1.
29·724'/. 17·067
10.407' /,
8.064' I.
8.706
15 ·242
21.7 0 5'/.
25 .739 ' /.
20.492' /.
14.064
30.93 1
Z2·944' f. 10.092
22 .489' /, 11.718"1,
23·334' /. II.15 1' /.
17. 727' /.
9·945'/.
22 :200'/.
9.31 3
30 . 80 5'/1 8.139'/.
12.05 0 ' / .
9.757' 1.
12.II3' /.
14·J54
13. 828 ' /.
7·359
r6 .049
7.088'1.
8.892' /.
19·732' 1.

UITVOER.
29.7 2 5' /. 13.661
17. 807' /. 13·395' /.
10.262
5.061'1.
II .965
5. 30 3' /,
21.792
14.37 6' /. 11.576
16.866'/.
8.407.1.
18.870
9.5 11 ' 1.
19·781
7·537' I.
16.105' /,
7 . 684' !~
15 .888
7·106
7·200
18.94 1' /.
16.553' /.
8·798' 1.
18.323'/.
9. 177'1.
15 .527'!.
6.19 8'/.
9.217' /.
5. 803' /.
6.282
9.55~' / , 12.577' I.

I Mout. I Haver. I Boekweit.
13.386
975
2.49 6' 1. 17.062"1.
3.366' /l 5. 8 50
2. 995'1. 5·772'1,

4.601 "/.
3·042
3·008 /.
3. 2 3 1' /,

9.5 85. 1.
18.012'/.
2.74 1. ',
:2 .99 0' /.

2.162 ' /.
1.213
517
924'/.

Bovendien is er nog een opgave (eveneens van het kantoor van den
') Voor de jaren 1769 en 1770 wordt aIleen opgegeven het totaal bt>drag van uitvoer en consumptie tezamen, nl.:
tarwe :
rogge:
1709 . ...•.... . ..... .• . • .. 19.207"/.
16·547'/.
1770 ...... . .. . . . .. . .. . .. . 27.587'/,
24.877'1.
Voor het jaar 1771 bedroeg de consumptie volgens opgaaf van het "Comptoir van
't gt'maal" 8.047 last tarwe en 2.882 last rogge.
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stads-accijns), waaruit blijkt, dat in een tijdvak van 32 jaren, nl. van 1
Febr. 1741 tot 31 Jan. 1773 te Amsterdam werd ingevoerd565.37t/,last
tarwe, dus gemiddeld per j:J.ar 17.668 last, benevens 506.978 last rogge
of gemiddeld 15.843 last.
Voor eenige jaren, nl. 1769, ~770' 1771 en 1774 beschikken we dus zooweI over de gegevens-der Admiraliteit a1s over die van het kantoor van den'
stads-accijns. Ret verschil is aanzienlijk. Hetzelfde blijkt - wat den uitvoer betreft - voor het jaar 1692. In dat jaar werd nl. blijkens een staat
uit dezelfde col1ectie 57.070 last graan naar her buitenland en 37.079 last
met binnenlandsche paspoorten uitgevoerd 1). De Amsterdamsche graanmarkt was dus ook voor het bmnenland van groote beteekenis.
Deze laatste tabellen versterken den indruk, dat de omvang van den
Amsterdamschen graanhandel in de 18de eeuw over 't algemeen geringer
was dan vroeger. Van een snel verval is echter niets te bespeuren. In het
duurtejaar 1789 blijkt Amsterdam nog steeds een middelpunt van den
Europeeschen graanhandel te zijn. Van hier werden toenalleenreedsnaar
Frankrijk - o.a. door bemiddeling van Hope en Co. ') - 23.960 lasten
tarwe en rogge verscheept.
Wie gewend is aan modeme verhoudingen, zal door de cijfers omtrent
den graanhandel in de 17de en 18de eeuw teleurgesteld worden. Men moet
echter het verschil in omstandigheden in acht nemen. Toenmaals konden
nog verreweg de meeste landen - met uitzondering van het onze - in
eigen behoefte aan graan voorzien. Alleen in tijden van oogstmislukking
en schaarschte behoefden land en als Portugal, Spanj~, italie en Frankrijk
een beroep te doen op de Amsterdamsche graanmarkt. Dit kwam echter
dikwijls genoeg v~~r. Men denke slechts aan de transportmoeilijkheden,
waardoor soms in de eene provincie hongersnood heerschte, terwijl in de
andere provincies van hetzelfde land overvloed was. Zoo waren er altijd
weI streken, waarheen de Amsterdamsche koopman, - over zee of langs
de groote rivieren - met kans op flinke winst zijn graan kon zenden.
Blijkens de memorie van Verrijn waren de Zuidelijke NederlandenVlaanderen en het "volkrijk" Brabant - een belangrijk afzetgebied. Ret
grootste deel van den aanvoer werd echter meestal in ons eigen land verbruikt.
J. G. v. D.
1) Prof. Brugmans vergelijkt in .. Handel en Nijverbeid" (p. 55) bet tot ale bedrag
van den uitvoer in 1692, nL 94.149 last, met bet uitvoercijfer van J667 en trf\kt dan
de conclusie, dat de uitvoer in 1692 ongeveer 48 maal zoo groot was als in bet laatstgenoemde jaar. Dat is echter onjuist, want de statistiek van 1667 geeft a\leen den uitvoer naar het buitenland. Bovendien is - zooals we gezien hebben - .het uitvoercijfer VAIl 1667 gehee1 onbetrouwbaar.
I) VgL mijn bijdrage in het Economisch-Historisch Jaarl>oek, I, p. 265 e.v.
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No.

I.

ONTWERP-RAPPORT DER COMMISSIE.

Van den 20en October tot den 30en aO. 1680 is in 'verscheide
sessien door de beeren mr. Coenraed van Beuningen, Joan de
Vries, Jean Appelman ende Coenraed van Klenck gerevideert de
oude ende de nieuwe projecte convoylijste van de jar~ 1670, met
de taxatie van de waerde van yder specie daerinne vermeld. Ende
tot generale gronden van een nader te formeren convoylijste, geschickt nae de aert ende de tegenwoordige cours van de commercie, bij de gedachte heeren nedergestelt zijnde de regulen ende .
maximen,. hiemae vermelt, is bij dezelfde als een nieuw project
geformeert 'de navolgende lijste: om door 't grooter getal van de
heeren commissarissen, daerop gehoord de coopluyden, nader geexamineert ende tot de perfectie van een formee1 advys in een sake
van soo hooge importantie als deze gebracht te werden.
De grondregulen, in 't projecteren van de voorgeroerde lijste
temedergestelt, zijn:
I. Dat aile extra-ordinaris belastingen ter zee ,bij discontinuatie van 't consent van deze stad, om redenen, ·in 't groot besoigne gededuceert, komende te vervallen, ook sonder de totale
mine van de ,commercie niet langer gecontinueert konnende werden, de inkomende ende uytgaende waeren hier te lande aileen onderworpen zijn ende blijven de belastingen van de oude convoylijste, 'ende dat volgens de 5>rdre van de regeeringe jaerlijx bij
de Raad van State nieuwe consenten tot de continuatie van dezelve moetende werden versocht, het de leden vrijstaet haer
consideratien ontrent de correctie van dezelve lijste in te brengen.
II. Dat coopmanschappen hier te lande als op een marcktplaetse gebracht werdende ende gewoon zijnde voor een gedeelte
ofte geheelijk, sonder van forme teveranderen, nae buyten
versonden te werden, op 't inkomen ende op 't uytgaen tesamen
niet hooger, maer weI minder mogen werden beswaert als tesamen met drie ten -honderd, ten ware op speden, die om besondere redenen, sonder prejuditie, meerder last zoude kunnen dragen, ,unnende lichtelijk beseft werden, dat die last niet al te
swaer is om aen deze staet de avantage van een notabe1e marcktplaetse (de oorspronk van desselfs opkomste ende we1varen) te
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conserveeren ende om 't groot verloop, daerinne gecauseert door
de tegenwoordige sware lasten ende door andere toevallen, te
redresseren: IO. omdat genoegsaem aIle naburige natien veel dieper de hand in de commercie ende navigatie hebben als voor dezen
ende over ende weder frequenteren met haer schepen de landen,
welkers. waren zij voormaels van bier als uyt een gemeen magazijn quamen te trecken; 2°, omdat de ingesetenen van deze landen,
vermits de tegenwoordige hooge belastingen ter zee ende andere
redenen, in gebruyk gebracht hebben de voorbij-Iandtvaerders,
ende dat dezelve bij 't langer uytblijven ~an zeer notabele verlichtinge op inkomende ende uytgaende waren meer ende meer zullen werden geemployeert; 3°, omdat de marctplaetse bier te lande
ende insonderheid in de provintie van Holland van erger conditie
is als elders door 't recht van de wage ende van de rondemaet
ende door de desavantages van verscheide havens ende zeegaten
ende de kostbaarheid van pakhuysen ende kelders; 4°, maerinsonderheid omdat in alle naburige landen de inkomende ende
uytgaende coopmanschappen min sijn beswaert als de voorseide
dry ten honderd, als onder 't gebied van de coningh van Vrankrijk
tot Duynkerken vrij zijnde van inkomende ende uytgaende gerechtigheden, buyten andere exemptien, die bij de coopluyden,
ende manufacturiers, van buyten inkomende, aldaer genoten
werden; dat in Engeland van waeren, aldaar bij die van de natie in
ende binnensjaers uytgevoert werdende, niet meer werd betaelt
ofte, afgetrocken de restitutie van de helft van 'tgeen op 't inkomen betaelt is, tot laste van de koopman werd gelaten als 2 1 /. ten
honderd, tot Hamburgh doorgaens Il/2 ten honderd ende in de
stad Bremen, (soo geseid werd), noch minder, ende in de Vlaemsche haven~n onder de koningh van Spaigne niet zooveel als de
oude convoylijste medebrengt, dewijle de egalisatie van belastinge,
in dezelve met die van deze landen bij het tractaet van Munster
bedongen, niet te wege gebracht heeft kunnen werden; boven - dat
veel moet doen om in Engeland 't' versenden van waeren, van .
buyten gekomen, te faciliteren - dat op 't uytgaen niet alleen niets
werd betaelt, maer dat, als,voorseid is, de helft van 't inkomende
recht werd gerestitueert.
III. Dat om 't inkomen van de Admiraliteiten notabelijk te
verbeteren, doorgaens ende op alle specien (daer geen speciale
redenen zijn om andersints te ordonneren) de gehele belastin-
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ge van drie ten honderd, in de oude lijste de belastingen doorgaens over 't inkomen ende uytgaen verdeelt, gehelijk zoude behooren te werden gebracht op 't inkomen, zullende deze veranderinge van geen klein effect zijn tot versterkinge van de financien
van de Admiralit~iten in een land, in 't welke zooveel uytheemsche waeren werden gecoil:sumeert, als bij een speciale deductie
op dat subject, des noots zijnde, aengewesen kan werden.
IV. Dat bovendien 't inkomen van de Admiraliteiten nooh seer
merkelijk gesterkt ende verbetert zoude kunnen werde~ met
hooger als de oude convoylijste, ja in sommige specien hooger
als de nieuwe van 't jaer r670 te bes,waren verscheide koopmanschappen, die aengesien ende getracteert zoude konnen werden
als hier doot lopende ende geconsumeert werdende, ende dat men
om sulx te extenderen tot zooveel soorten van coopmanschappen, als eenigsints doenlijk is, in eenige zoude mogen over 't
hooft gesien werden eenige geringe vertieringe, die sonder de
voorgeroerde hooge belastinge daermede buytenslands zoude
konnen werden gedaen':
I. Als aile bederfelijke vruchten, appelen, peeren, kersen, noten, oranjeappelen, limoenen, castagnes etc.
2. Asijnen, meede, appeldrank, bieren.
3. VIees, suyvel ende andere eetwaren van buyten inkomende
ende niet versonden werdende.
4. Kalck.
,
5. Grof sout, mits gesouten vis van de ingesetenen bier te
lande nae proportie werde ontheven.
6. Ook eenige belastinge ' op ossen, koeyen ende ander van
buyten komende bestiael.
7. Ook eenige geringe belastinge op materiale ende stoffen
van manufacturen ende facturen, die volgens de oude lijste niets
betalen, mits dat de manufacturen nae proportie werden verlicht, ende op diergelijke zaken meer.
8. Als op allerhande sijde, wolle ende andere stoffen, buytenslands gemaekt, die bier noch bereit noch geverft ende geheel .
niet ofte zeer weinig nae buyten gesonden werden, insonderheid als dezelve hooge belastinge, die op 10 ofte 12 ten honderd zoude kunnen werden genomen, soude strecken om inlandsche manufacturen te beneficieren ende te encourageren.
9. Gelijk mede op sodanige faduren als van ijser, koper 'of

"

88

,.

•

AMSTERDAMSCHE GRAANHANDEL.

andere metalen ende grove specien werden gemaekt ende ten
opsien van de coophandel ende van de manufacturije bier teo
lande van dezelve natuyr zijn als de laestgeroerde.
V. Maer dat om door hooge belastinge op sommighe specien
niet verkloekt te werden, in 't ressort van' 't collegie van de Admiraliteit albier door collegien, in welkers districten die niet zouden
mogen werden gepractiseert, alvoorens die hooge belastingen
finalijk vast te stellen, tegelijk suffisante middelen zouden moeten werden uytgevonden ende gearresteert om den anderen
gerust te stellen omtrent een exacte ende egale practijk.
VI. Dat vorders in 't min ofte meer beswaren van sommige
specien van kleine volume moet achtinge gegeven werden op de
faciliteit om die te sluyken, indien daermede veel kan werden
geprofiteert nae proportie van 't hazard, dat de sluyker zoude
mogen loopen van ontdekt te werden.
VII, .Dat het uytvoeren van vruchten, facturen, van manufacturen ende andere provenues van deze landen behoord te werden gefaciliteert met dezelve tederlijk te beswaren op 't uytgaen, ende weI minder, maer niet meerder als met twee ten honderd, afgetrocken ontrent facturen 'tgeen de stoffen op 't ~nko
men hebben gedragen, ten ware in sommighe specien speciale '
redenen souden mogen zijn om deze generale regul te mogen
excederen.
VIII. Dat in 't opstellen van de nieuwe lijste soude behooren
te werden gelet, of verscheide waren van een soorte, seer verscbillende in prijs ende op de oude lijste nae de maet of het gewichte aengeslagen, niet beter nae de waerde zoude werden gereguleert.
IX. Dat gelet behoord te werden, of tot meerder klaerheid ende
compendieusheid verscheide onbekende en in ongebruyk geraekte waeren uyt de convoylijste niet behooren te werden gelicht,
verblijvende nochtans, soo se buyten verwachtinge ingevoert
werden, onder de generale belastinge van de coopmanschappen,
in de lijst niet gespicificeert.
Copie uit Portef. "Nieuw Muniment Vroedschap 1679"1688", in het Gemeente-archief van Amsterdam.
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No.2.
REQUEST DER GRAANHANDELAREN VERRIJN C. S.

De ondergeschreeven koopJieden in graenen, onderrigt zijnde,
hoe deselve in 't geformeerde concept van een nieuwe convoylijste provisionelijk sijn beswaert, hebben 't haere pligt geagt
hunne speculatien nopende de voorsz. belasting schriftelijk over
te geven.
: (I.) 't Is een yder kennelijk en inderdaad oock waarachtig,
dat het interest en welvaeren van Hollant en speciaalijk van deze
stadt bestaat in de scheepvaart, gelijk hetzelve daaromme bij
een geIaaden schip, uytter zee koomende, aardighlijck wert
afgebeeidt.
(2.) Hieruyt voIgt dan (ex natura), dat men alsulke middeIen,
die de voorn. scheepvaart voortsetten en bevorderen, tragt uyt
te vinden en in 't werck te stellen, en inteegendeel de soodanige,
die deseive nadeeligh en schadelijk sijn, met alle ernst en ijver
teegen te gaen en te weeren.
(3.) Onder aIle middelen van aenqueeckinge derselve sijn er
geen kragtiger als den hout-,sout-, wijn-en graanhande( uyt welcke
Iaaste de haaringvisserije genoegsaam vloeyt. Welcke waaren
tesaamen van 500 grooten ommeslagh sijn, dat daertoe meer
of weI 7/8 'Van de schepen werden geemployeert.
(4.) Onder de geseyde ruuwe waaren en die van soo importanten ommeslagh sijn, meenen wij, dat de principaalste sijn en
die in den eersten rangh gestelt moeten worden, de graanen en
derselver handel, die van een ongelooflijk gevoig is, en die H. Ed.
Gr. M. seive met de naam van moeder-commercie hebben gelieven te tituleeren.
(5.) H. Ed. Gr. M. hebben 't oock altoos voor een onwederspreeckelijcken stelregel gehouden, dat aIle ruuwe waren en
speciaal de graanen niet als met seer groot nadeel en prejuditie
van die negotie konde werden beswaart, als breeder in haare deductie teegens die van Zeelant is t~ sien.
(6.) Want dat de beswaringe van de graanen schadelijk en nadeeligh soude sijn voor Hollant en voornaementlijck ten regarde van dese stadt, is evident, nademaal datter om geen andere
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oorsaack als de beswaaringe van de convoyen ei-t om deselve te
eviteeren, veel goet a droiture van Oosten nae Engelant, Vranckrijck etc. en van Hamburgh nae Portugael, Spangien, Hallen en
elders wort gesonden, :.tgeen bij draagelijcke lasten, edoch onbeswaart, seeckerlijck voor 't me~rder gedeelte eerst hier soude
koomen, tot vermeerdering van onse soo nodige scheepvaact,
die daarvan door de teegenwoordige beswaaringe seeckerlljk
soude worden gefrustreert.
(7.) Men soude ons egter hierteegen tegemoet mogen voeren,
wat redenen datter sijn geweest, waardoor dat die ' negotie geduurende soo swaaren belasting, op de uytgaande graanen geleydt, geen meerder afbreuck heeft geleeden I}.
(8.) Hierop sullen wij ongeveynst en rondelijk antwoorden:
naamentlijk omdat de kooplieden, door 't sluycken van een
groot gedeelte ten aensien van 't voorsz. uytgaen, die ondragelijcke en voor ons ~pernitieuse belastinge hebben weeten t'ontgaen, als met hetselve elders aan te geeven, daar men bij accoort
en met oogluykinge veel heeft laaten passeeren, waardoor H.
Ed. M. alhier merkelijk sijn verkort en andere buyten-collegien
seer veel hebben geprofiteert.
(9.) Maer op sijn schoonste genomen, (dat geensins te presumeeren is), dat de voorsz. belastinge alles in staat soude houden,
soo meenen wij egter, dat het interest van Hbllant en speciaal
van deze stadt vereyscht, dat men ontrent soo nodigen handel,
als daar is die van de graanen en de daaruyt resulteerende
zeevaart, daagelijks meer en meer tragt te accresceeren, waartoe
gewislijck de draagelijcke convoyen seer veel (en gansch geen
beswaaringen noch allermeest) souden contribueren, daar integendeel de buytensporige lasten van convoy (of wat naam dat het
heeft) alles seer soude verminderen, jae de voorsz. negotie en de
gemelte scheepvaart onvermijdelijk wickelen in een irreparabel
verval.
\. .
(ro.) En nademael dese stadt (door Godes genadige zeegen)
ontrent de voors. negotie en de zeevaart sooseer is toegenomen,
dat zij aIleen in die beide dieper is geinterresseert als alle d'andere
tesaamen, soo vereyscht de saecke selfs, dat onse vigilantie en
1) In margine staat met andere hand geschreven: .. De afbreuck groot genoech
geweest; van hier pJege 100 en van Hamborch 10 schepe te gaan. Nu heeft men gesien 160 schepe op d'EJve met grane na de West Jegge en in TelteI60".
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sorge tot behoudenis derselve nae 't yoorsz. interest ,en belangh
sij geproportioneert, en derhalven moet men indagtigh sijn, hoe
dat andere steeden, jaloers over deser stede welvaaren en 't accrescement van den gemelte graanhandel, allengskens sodanige
middelen hebben begonnen te practiseeren, die inderdaat capabel waaren om ons die negotie mettertijt te onttrecken en 't
haarwaart te leyden, tot dien eynde de graanen met het aengeeven
van de helft en minder onverhindert laatende passeeren, terwijl
sij wisten, dat men hier ter stede gewoon was geweest de kooplieden de convoyen tot het uyterste scheepel toe van de inkoomende graanen te doen betaalen.
(II.) Welcke practijk dat effect oock heeft gehadt, dat sij in de
Maas (de) laast twee jaaren, en voornaamentlijk dit voorjaar, meer
scheepen uyt Oosten derwaart hebben gelokt als in eer?ge veele
jaaren te vooren.
12.) En nademaal sulx reets is gepractiseert, doen de graanen
sooseer niet sijn beswaart geweest als nu de geconcipieerde lijste
dicteert, soo is 't immers weI te vermoeden, jae seeckerlijck te
besluyten, dat sulx bij yerhooging van convoy merckelijJt meer
soude werden in 't werk gestelt, tot merckelijke prejuditie van
dese stadt en 't E. M. collegie ter Admiraliteyt alhier.
(13.) Men soude hier wederom konnen seggen, dat ontrent
het sluycken sodanige ordres sullen werden gestelt, dat den etme
booven d'andere geen het minste voorregt of faveur soude koomen te genieten.
(r4.) Hier op soud' men konnen antwoorden, dat soodanige
concepten sich somwijl weI apparent en waarschijnelijk vertoonen,
maer in' de practijk selve veeltijts van een contrarie effect sijn.
(15.) Edogh genoomen, daar wierden sodanige ordres beraemt om 't geseyde te prevenieeren, daarmede soud' egter de
swaaricheyt ten principaale niet weggenomen sijn en, 't gedugte
onheyl, uyt de swaare belasting spruytende, sijn geprevenieert.
Geenzinsl
(r6.) Want hierontrent staet niet alleen te letten, dat ons
van' geene plaatsen onder 't gebiet van H. Ed. Gr. M. eenige
afbreuck soude moogen geschieden, maar wij moeten onse gedagten verder laaten gaen en weI in ' agt neemen dat nabuurige
en bij ons alsins verdagte Duynkercken, dat (soo wij weI sijn
onderrigt~ ,van S. K. M. van Vrancrijck begunstigt is met die
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vrijheyt en dat groote voorregt van alle goederen onheswaart en
vrij vail convoylasten in en uyt te mogen voeren, dat Duynkereken, dat soo geluckigh is van situatie, dat het haare goederen
en speciaalijk oock de graanen, ciaar wij nu op sien, in dat yolk·
rijk Brabant en Vlaanderen met minder kosten en immers 500
gevoegelijk kan debiteeren, als wij van hier, en weIck Brabant
etc.. ons soo nodigh is ontrent de sleet van de graanen, dat buyten
hun ·aftrek die handel allengskens soude quijnen en bij verloop
van tijt versterven 1).
(i7.) Dat ons den ·aftreck der graanen nodigh is. kan niet
tegen gesproocken worden, want hier ter steede wort jaarlijks
('t een door 't ander gereekent) ingebragt de quantiteyt van
ontrent 100.000 lasten graan, en daarvan wert hier geen 20.000
1., dat is 1/" geconsumeert, bijgevolge ' moetter seeckerlijk '/,
elders werden gedebiteert I); als ons nu die geleegentheyt van' 't
voorsz. vertier of door 'sluyckerijen van andere steeden en dorpen
of bij swaare be1astinge door dat voorregt en de bequame situatie
van Duynkerken of andere onbedagte middelen benoomen wort,
soo is 't immers evident, dat die negotie, soo heylsaam voor Hollant en voorn~ept1ijck dese stadt, mettertijt onvermijdelijk sal
werden geruineert. En om nogh particulierder te gaan, bier komt
's jaarlijcks van Coerlant, Ryga, Reval, Parnou, Oesel. Schans
ter Nije, een uyttermaaten groote quantiteyt gedroogde rogge,
waarvan niet een eenig last hier ter stede wert geconsumeert,
maar ter contrarie geheel en al in andere plaatse en landen moet
werden gedebiteert. Van gelijcken oock het graan van Coninxbergen koomende, alsmede van Colbergen. de rogge uyt Pomeren,
wert het thiende gedeelte, jae bijnae niets van hier ter stede
vertiert, maar van gelijcken elders versonden, gelijck oock mede
veele graanen, die uyt de voorlanden, als de Eyder, de Elve,
Hamborg, Bremen etc. koomen, ;ilinede op andere plaatsen
moeten werden gesleeten en gedebiteert.
1) In margine: .. Nota. De granen sijn noch berast met een impost, die seer n·adeJigh
is en dat de Staten van Zeeland teegens H. Ed, Gr. Mog, .gebruyken als een argument, in
haer advantagie dienende".
t) In margine staat met andere hand: .. Nu seggens van IOO last, die jaerlijx hier
worde ingebracht, 80 worde versonde, 20 hier maer geconsumeert. Dan na 't aangeven
op de convoye volgens de nottitifl van Hr. App(elman?) recht contrari is. Dees vrinden geeve vooe redens, dat het incomende graen correct wordt aengegeve pn !t uytgaende met lichters na 't Noorderquartiee en E'lders wordende versonde, veel.in 't l1ytgaen wort gefral1deert. Dan 't can sooveel niet sr.hiIIe, doch dE' vrinde, die dit hcbben
op!(egeven, sijn oock handelaers, die het van buytte in becoome".
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(I8.) Hieruyt voIgt dan, dat wanneer ons de gelegentheyt van
't voorsz. vertier der gemelte graanen benoomen wordt, d(!,t oock

~

alsdan deselve hier niet konnen werden gebragt, want wie sal
gedroogde rogge brengen of eenigh ander soort van graanen in
een plaats, daar 't niet kan werden geconsumeert en daar geen
occasie is van het elders te konnen versenden, soodat wij den
toevoer gelijkelijk met den uytvoer souden moeten misseIi.
(I9.) En van wat gevolge sulx sij, soud men lijder I te laat bespeuren, want als de voorz. hoop van vertier eenmaal benoomen
is en waardoor inevitabel de toevoer ook sal cesseeren, sullen de
packhuyzen hier ter steede, die buyten de woonhuysen, voor
'/5 parten met graanen sijn beslaagen eo nu soo ruymen interest
rendeeren, allengskens ontledigt worden en mettertijt gebragt
to.t dien deplorabilen staat van de last en der verponding niet te
konnen voldoen, en daaruyt wijders ontstaan verarming van
aIlerley arbeijtslieden in grooten getal, als koorndraagers, ligterluyden, harpers, meeters, verschieters etc., die van de voorz.
negotie dependeeren en hunne familien daardoor tot nogh toe .
eerlijk. hebben konnen doen subsisteeren. Maar om 't belangh
en 't interest deser stede nogh klaarder te e1ucideeren, soo moet
men indagtigh sijn, dat aen de graanen sooveel andere koopmanschappen gehegt en als aan vast geschaakelt sijn, en' dat
bij verval van dien ook veele andere onvermijdelijk souden dec1ineeren en ten gronde gaen. Want de graanen, hier koomende,
geeven occasie om die plaatsen, vanwaar se koomen, dat equivalent in andere waaren en koopmanschappen toe te schicken,
als bij exempel in haaringh, wijnen, laackens of andere manufactuuren, specerijen etc. Bijgevolge dient men te vigileeren, dat dien
handel- dit sijn de eygene woorden van H. Ed. Gr. M. in haer
deductie aO. 16711), -, die de source en de ·wortel is van de notabelste commercie en navigatie dezer landen, (wij voegen daerbij
van dese stadt), . dOOl1 geen ondragelijke convoylast de rugge
wert ingereeden, en waardoor wij niet aIleen die missende tegelijck
al de voorverhaalde souden koomen te ontbeeren.
(20.) 't Geen wij seggen, meenen wij waar en waaragtigh te sijn,
want dewijl nogh het sout, nogh de wijnen, noch de manufactuuren, nogh Qe specerijen, nogh de haaring~ etc. (welkers visserije'
') Vgl. hierv66r p . 78, Doot 4.
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vim soo importanten gewigt is}, in Pomeren, Pruyssen, Poolen en
Lijflant niet konnen werden vertiert als in mangelingh teegens
graanen of ook somwijl eenige andere koopmanschappen, soo
voIgt daaruyt immers klaar, dat'wanneer ons hier het vertier of
den aftrek van de voorsz. graanen door te swaaren belastinge
wert benoomen, dat dan oock gevolgelijck het vertier van de boovenverhaalde koopmanschappen komt te cesseeren, tot onuytspreeckelijcke pr8juditie van de commercie en navigatie, sonder
dewe1cke dese stadt onmoogelijck kan bestaan, streckende dit
niet minder tot nadeel van het inkoomen of ontfangen der convoygelden van de Admiraliteyt, als die bij swaare lasten weynig en bij
draagelijcke veel sal krijgen, en veel kleynen maacken een groot,
volgens het vaarsje: Adde parum parvo, tandem fit magnus acervus.
(2I.) Dat nu inteegendeel d'ontheffing der last en dese stadt
voordeelig en van een contrarie effect is, sullen wij, om niet te
langh te sijn, met een exempel toonen.
(22.) Die van Dort hebben in den voorleeden jaare door 22 a 23
scheepen uyt Noorweegen do en haalen en derwaart gebragt over
de 60 scheepslaadinge hout, om geen andere reeden als omdat
se bij de convoyen en de lastgelden aldaar merckelijk wisten te
profiteeren, dogh 't voorsz. lastgelt afgeschaft en de convoyen
vermindert zijnde op het hout, soo heeft die ontheffingh hun datelijck en ilico al die negotie doen staacken.
(23.) Wij souden al het voorige weI breder konnen deduceeren,
maar om niet te lang te vallen suIfen wij 't bij het geallegeerde
laaten berusten, meenende dat de Heeren (ex ungue leonem) uyt
het verhaalde klaer genoegh sullen sien van wat gevolge de belastinge der graanen voor die van Hollant, dogh allermeest voor
dese stadt soude sijn, en wat salutaire effecten dat men uyt de
ontheffingh soude hebben t~ hoopen.
(24.) Soo 't dan geoorlooft zij ontrent het voorn. subject onse
meyninge te.seggen, soo dunckt ons (behoudens der Heeren beeter gevoelen), dat deselve souden konnen en moogen werden belast in deser voegen: naementlijck een l!lst tarw, sonder onderscheyt vanwaar het komt, 't zijdoor of niet door de Sont, met 3,
uyterlijk 4 gl. per last; rogge soude onses oordeels beswaarlijck
niet booven 2 a 2 1/. gt.'konnen draagen.
Garst voor inkoomen ........................... 12.-.-
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Haaver ........................ . . . . . . . . . . . . . . .. f 1.10.Boonen ........................................ - 2 . - . Mout kan veylig belast worden met ............. - 5.-.-,
alsoo het hier te landen wort geconsumeert en niet versonden.
Boekweyt soud men moog~n opleggen. . . . . . . . . . . . .. - 4.-.-,
dogh niet hooger, opdat die van Brabant om de al te groote lasten
niet soude genootsaakt werden om se onder Bredase boekweyt in
te voeren, die, soo ons berigt wort, van de convoy exempt is.
Lijnsaat, gestelt"op .............................. f 3.-.-,
is ook draagelijk, en koolsaat op. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 5.-.-,
om die van Zeelant tegemoet te koomen; egter dient het oock
soo hoogh niet gestelt, dat daardoor geleegentheyt gegeeven
wort om in andere landen molEms te setten, om den oly aldaar .tot
ons nadeel te slaan '}.
(25.) Het uytgaan generaal op de helft van 'tgeen het van inkoomen geeft, kan dese stadt niet nadeligh sijn, 'tgeen Wij met
het volgende sullen verklaaren. Als bij exempel de vragten van
Hamburgh op Lisbon of Cadix sijn f 20.- per last en hier ter
plaatse (gelijck hier waarlijk altoos civielder sijn), maar 18 gl. per
last, als men dan 2 gl. geeft voor convoy, soo staan wij met die .
van Hamburgh gelijk, daar ter' contrarie hooger belasting oorzaak is, dat wij nimmer teegens anderen soude konnen marckten.
(26.) De Heeren konnen uyt het genarreerde weI sien, dat
geene belasting onweederspreeckelijk best is, maar dewijl er gegeeven moet worden, sal men de~elve niet geheel konnen ontgaen, en derhalven sullen wij dese saack de wijse directie en de
. goede intentie van de Heeren gaarne beveelen, verseeckert ,zijnde,
dat se nae haer gewoonlijke ijver het interest van dese stadt en
van de commercie onaengemaent en ten vollen sullen in agt neemen, waarmede verb,
Mijn Heeren
UE: dienstvaerdige.

op een inliggend briefie: Mijne Heeren,

't Nevensgaande heb-

') In margine staat met aDdp.re hand: .. De vrinde haer conceptle is de grane te belaste als voIgt: tarw incomend /4, uytgaend.f 2, rogge inc. /2'/., uytg. i 1'/" bone en
garst inc. ! 2, uytg. / I, haver inc. 11'/2' uytg. /0.15. Sij meenen also de last van 16
incomeD, die nu geheeven wort, voor '/. behoorde te coomen op diegeeneD, die de
' tarw etc. uytscheepe . .Dan <lit soudp.n de saecke bij de provintil!n difficiel maecken".
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ben wij niet doen teekenen, omdat wij niet wisten, of UE. E. het
liever van veele dan van weynige geteeckent geliefde te hebben.
A. Di., 22 Aug. 168I~ Amsterdam.
Mijn Heeren,
UE.E. verp. dienaer,
(w. g.) Fl. VERRIJN.
Copie van een stuk uit dossier "Graanhandel", in het
Gemeente-archief van Amsterdam.

NO·3·
CONSIDERAT~N OMTRENT DE BELASTING VAN INCOMEND' EN

UITGAEND CONVOYGELT OP DE GRAANEN.

(1.) Om de convoylast van de graanen te reguleeren moet men

letten:
ten Ie op 't intrest van de lantbouw of het eygen gewas,
ten 2e op de voortzetting van de commercie en navigatie.
(2.) Wat het Ie belangt, d'intrest van onse eigen lantbouw
requireert onwederspreeckelijck, dat de graanen, van' buiten
incomende, behoorde hoogh te werden belast en aile so in als
uitlantse graanen vrij soude mogen sijn in 't mtgaen.
En regelrecht tegen dit intrest sijn de graanen bij d'oude lijst
incomende te weinigh belast n uitgaende te seer beswaert.
(3) . Omme nu de belasting op 't incoomen van graanen hier
te lande ordentelijcR. te reguleeren, so laat ons een vergelijcking
maacken van de toestant van dien handel hier te lande tegen onse
nabeuren, en eerst tusschen Engelant en OIlS.
(4.) 't IS notoir, dat men in Engelandt selden gebreck heeft
van graanen om die van buiten te laaten incoomen, en dat men
integendeel aldaer meest overvloet heeft en van het eygen gewas
uitvoert. En ick vertrouwe, dat men geen exempel soude konnen
aanwijsen, dat graanen van de groote of kleene Oost ofte van elders in Engelandt ingebracht en als coopmanschap daer opgeslagen en weder uitgescheept en versonde sijn. Immers men attenteert er niet op, noch men maeckt er aldaer geen formeele
handel van. -
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Hier'te lande wert integendeel notoir soveel graan'.niet gewonnen . als Wij consumeeten, sodat wij altijt .van buytert gebrectc
hebben, en behalven dat so. is ons landt een magazijn'Ofkooien.:
schuUr, daer, wanneer overal gebreck 'en de 'pontkamer tot DantsicIt leegh en geslooten is,voorraet voar de behoeftige is·teVinden
en:te haalen.
.
. Sodat in Engelandt nooh graan gebracht wert, of menheeftei
gebreck, en nooit uitgevoert wert, .of men heeft' er gr60te ovet~
vloet of elders groote schaersheyt endiette. Integendeel is het..
selve hier te lande een negotie van so groote onislach,dat tot
sterdam alle'en in de jaare 1649 van buyten ingebracht sijn"v'an
allerley soort van graanen, de quantiteit(van) IIZ,(10Il/~ las-'
ten en uitgevoert 46.0491/, lasten, sijndemeer als 750' sCheepen;
yder van ISO lasten, incomende en meer als 300 diergelijcke schee-·
pen uitgaende hebben konnen laden,
, "Sodatter geen egaliteit of selfde intrest omtrent de be~asting op
't graan in Engelant tegens de belasting hier te lande' te ma.ecken is; maer dit staet te considereren, hoedanichin Engelant-de
belasting nil de ware intrest van de'landbOuw; negoHe.en naviga.•.
tie aldaer gestabileert is, om daerop een fondamenf te niaeckeri,
waerbp de belasting hier te lande na de constitutie van onse'lant-'
bouw, commercie en navigatie te reguleerenstaet. In Engelandt
is het graan, wanneer het tot geen hoge.prijs is,' in-comende Seer;.
belast~ omdat men, gelijck. voorgedacht, het graan daer te lande
i.Q overvloet cultiveert, sodat men de prijs va:n 't gtaan, om dell
lantbouw te doen bestaen~ daer te lande niet 'a l te laegh hebberi,
wil, maer hoogh in prijs, en bijgevolg, schaersheYt in Engelartt
..
sijnde, is hetselve weyriigh of ' niet beswaert.

Am-

'. ,(Hier volgt een dpgave der verschillen.de in- en uitgaande re'Chten,
in Engeland van het graan geheven, die. door. mij.is ·weggelaten} .. '
" Echter 't blijckt, dat in Engelant tOt voottsetting van den·
lantbouw en beneficie .van de landerijen' niet aIleen vdje uitvoef
van 'tgraan geconsenteert, maer noch gelt toegegeverl is, als '
men 'tselve _uitvoerde, waervan de vrije uitvoer hier te lande
behoorde ingewillicht te werden, maer gelt toe tegeven is, tensij
dat .men de gemeente ofte de gemeene ingesetene deset lande het
graan incoomende al te swaer ·belasten wil, ntet {>racticabeL .
(5.) Belangende de belasting op 't graan in Vranckrijck, die is'
noch min appUcabel op die van onze intrest als van 'Engelant ;
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK III.
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want 't is notoir, dat geheel geen handel in Vranckrijckgedreeven
werd in graan van buyten te laate incoomen, daer op te leggen en
wederom naer buytenlants te ~rsenden .
. En dat ook in Vranckrijck geen ~aan gebracht .werd a1s uit
gebreck, en 'tgeen daer gebracht wert, dat wert daer te lande geconsumeert, sodat een vergelijcking te maecken omtrent het
intrest van de belasting op 't graen in Vranckrijck en in dese
landen even 'tselfde is, of men wille onze belasting op't graen reguleeren na die van Portugal, Spagnien of Italien. (VoIgt een opgave der ,echten op het graan in Frankrijk).
(6.) Verder in de nieuwe lijst van de rechten van incoomen en
uitgaen in de Spaensche Nederlanden is special gelet omtrent de
beswaernis voor de graanen op 't intrest van de lantbouw en dat
het mae1coren incomende seer beswaert en uitgaende weinigh belast is en het paerdevoerder integendeel en erten en boonen
incomende niet so seer belast en uitgaende swaer belast, omdat se selden daervan over hebben en paerdevoer in dese constitutie van tijden veeltijts gebreck. Maer op het intrest van de negotie en navigatie is geheel niet gelet, .dewijl die nergens als tot
Oostende (is) gestabileert konnen werden, daer se tot noch toe
niet ¥an be~ang in 't graan opgenoomen heeft. (VoIgt een opgave
der rechten op het graan in de Zuidelijke Nederlanden).
(7.) Tot Hambtirgh, een coopstadt sijnde, betaelt men op alle
incoomende en uitgaende goederen, waaren en coopmanschappell en bijgevolg oock op de graanen een so geringhe belasting,
dat door deselve de cours van de negotie niet gestuit noch gediverteert wert. Uit de lijst van belastinge, vandaer overgesonden,
consteert dat men daer verscheyden toll en heeft, als heerentol,
l?urgertol, admiraliteitstol, schouwenburgertol, op alle welcke
respective tollijsten gespecificeert staat wat men voor de tarw,
rogge, garst, mout, boeckweit, haver, erweten en bonen betaelt,
maer of sich dat verstaet incomende of uitgaende of incomende en
uitgaende en of dat van alle en een iegelijck sonder onderscheit
en of in alle gelegentheden, vanwaer het graan komt of versonden wert, sonder onderscheit alle dese tollen moeten werden voldoell', soveel heeft men vandaer niet pertinent konnen vernemen.
(Voigt een opgave de, ,echten, die in Hamburg waarschijnlijk worden geheven).
Op weJcke taxatie va,n belasting, gelijck gesegt, alhoewel geen
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vaste · staet te maecken is, so is 't immers seecker, dat deselve
niet swaerder of hoger tot Hamburgh geheven wert, en consteert
dat deselve aldaer gereguleert is na intrest van de commercie en
navigatie, want die van Hamburgh geen bijsonder interest hebben bij den lantbouw van hare territoir. En daerom,so wanneer
men hier te lande de graanen, incomende of uitgaende, so hoogh
belast, dat die belasting tesaamen te hoogh loopt, so leggen wij
achter en hebben de Hamburgers sooveel te meer voordeel om 't
graen aen de buytenlantse behoeftigen te provideeren als wij
hier te lande.
(8.) Doch noch considerabelder is 't dat seedert weynigh jaaren noch een andere otter in dit ons bolwerck is gecomen, die, so
wanneer wij niet toesien, dapper wroeten en ons de buytenlandsen
versendingen ' van graan t'eenenmael ontsetten sal, namentlijck Duynkerken. Daer .heeft men porto franco, daer koomen de
scheepen uit de groote Oost en smacken, lichters, caagen en schoeten van de Elve, Weser, d'Eems en uit de kleine Oost in de haven
haer graen over boort schieten of laaten overmeeten in andere
scheepen om vervoert te werden werwaerts men wil, sonder een
'eenige helder of penning voor convoy van incoomen en uitgaen
te betalen. En die plaets, ons so nabij, ja in 't voorwater gelegeq,
sal onze buytenlandtse graanhandel de krack doen, indien h~t
graan hier te lande met al te swaer convoygelt belast wert. Ge- .
lijck men al reeds dit voorjaar bespeurt heeft, dat geheele vlobte
van smacken, cagen en schoeten uit de kleene Oost met graan lot
Duynkercke gearriveert en in scheepen, op Portugael en 'elders
aenleggende, overgeladen sijn.
(9.) Laat nu geconsidereert werden wat leven het geeft en voordee! het ons land toebrengt, dat wij het magazijn van graan mo!.
gen sijn. Hiervoor hebbe ick aengewesen dat a ~ 1649 aIleen hier
tot Amsterdam meer als 750 scheepsladinge graanen, yder schip
op 150 lasten groot gereeckent, ingecoomen en meer als 300 diergelijcke scheepen uitgescheept sijn. Doch toen betaelde men geen
derde verhooging van convoygelt, geen twee en een, of daerna
geen 1'/. percento Directie- en geen Orisontse tol, welcke extraordinare lasten so swaer en hooger monteren als de ordinare.
Deese extra-ordinare bezwaernis, waerbij noch bijkomt het
lastgelt van de scheepen, accijs en impost, rondemaet en andere
ordinaris sware oncost en hier te 'lande" heeft weI ten princiepaa-
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len veroorsaeckt, dat dese so 'considerabelen handel, die van so
groote omslagh en gevolgh is, hier te lande sodanigb 'heeft afge,.
nomen, dat aD. 1667 tot Amsterdam van buiten niet meer ingecomen sijn als 63.8283/~lasten en niet meer uitgevoert sijn als 1.864
lasten en aD. 1680 niet meer ingecomen sijn als64.535 1/,lasten en
ujtgevoert niet meer als 8.393 1/ . last en van ~erley soort van graan,
tesaamen uitgereeckent, waervan men incoomende' en uitgaeIide
te~aamen in die 3 jaren bier het onderscheyt siet.
AO. I649·

AO.I667·

AO.I68O·.

II2·90IJ/,
46.0491/.

63.8288 / ,
1.864 .

64.535 1/.

Tesaamen ........... . 158·95()1/a
MiIi als 1649 ingecomen en ·
uit~egaen ...... ~ . '.' '.' ..

65·692'/.

72 .92 8'/.

--:"'

I~gec;:oomen
Uitgeg~en

la<;ten ...... .
.............. .

Somma ............ .
Rest consumptie of overschot ................ .

66.852

uii dese calculatie·blijckt, dat a

O
•

~·3931/i

93. 2 578 / , ' 86.02I.·/~
15 8.95 01/. 158.95 01/.
61.9648/.

56.141'/.

1667 tot Amsterdam 93.2573i,

l~~en minder graan ingecoomen en uitgegaen is als·1649 - sijnde

meer als 620 scheepen, yder van 150 lasten groot, konnen ladenen .ao. 1680 de quantiteyt van 86.0211/, last en min ingecoomen en
lJitgegae.n sijn als aD. 1649, sijnde nieer als 573 scheepen van ge,.
lijcke grootte laden konnen. Wat crack soo een verswacking aen
de suylen van staatsincomste en welva,!en van den handel .en
scbipvaert geeft, is licht te apprehendeeren.
·
.
Vit dese calculatie siet men oock wat jaerlijcks meer ingeco:
JIlen a.ls Uitgevoert is en dat jaerlijcks Qmtrent 60.000 lasten, wat
Qf min, van 'tgeen dat aUeen tot .Amsterdam van ·buitenlants gearriveert, hier te lande gebleven is en gec~nsunieeri
wert 1).
..
(10.) Waeruit consteert dat, als de graenen incomende,werde,n
beswaect, die beswaring veel meer na advenant opbrengen. sai
als. de uitgaende verlichting. Omme hetwelcke klaarder aen te

meer

1) In margine staat met andere hand: .. Doch bier is geen so vaste staat op te maacken, want het uitgllende graen om de swaare belasting nlet te volle aengegeven is".

xox
wijzen~

gut hiernevens een calculatie ten Ie hoeveel d~ grU.nefi,
aO, 1667 en aO. 1680 als boveningecomen en uitgegaen, voorde or..
dinaris convoylast opgebracht hebben; ten 2e wat deselve na de
laest in den Hage, bij de vier steede~ Amsterdam, Rotterdam,
Schiedam en Hoom geproponeerde, en ten 3e volgens de geconcipieerde opstellin'g van de Admiraliteiten, waermeede de andere
steede haer confirmeren, en eindelijck ten 4e na dat provisioneel,
daer nu van geheven wert, opgebrach.t soude hebben.
Vit dese calculatien consteert, dat de belastinge, bij de stedert
Amsterdam, Rotterdam, Schiedam en Room geproponeert, uit~
gereeckent op het graan, dat aO. 1667 ingecomen en uitgegaen is,
omtrent soveel s~~de hebben opgebracht als de ordinaris en alIe
extra-ordinaris belastingen effective opgebracht hebben, en
uitgereeckent op het graan, dat aO. 1680 ingecoomen en uitgegaen is, niet veel meer als de helft soude uitmaecken van 'tgeene
. de ordinaris en extra-ordinaris belasting daervan aen de Admiraliteyten heeft opgebracht. De oorsaeck van dit groot geschil ontstaat d!laruit, dat aO. 1667 so groote quantiteit mout ingecomen
is, waervoor na gemeld concept weI f 84.486-IO meer soude in~
gecoomen sijn als de ordinaris belasting; integendeel is a 0 • 1680 so
weinigh mout ingecomen. dat de Admiraliteiten bij de nieuwe verhogingh niet meer als f 4.935 boven de ordinaris belasting soude
profiteeren, 't welck f 79.551-10 differeert. Daerenboven is aO.
166] .50 weinigh en aO . .1680 soveel meer graan uitgescheept, dat
de ordinaris belasting daervan weI t 33.196 meer beloopt aIs
'tgeen aO. 1667 uitgevoert is, en dese twee somme maacken tesaamen f II2.751-10, veroorsaeckt ten principale het verschil biervOor gemelt .
. {II.} Vit dese calcwatien c(msteert oock evidentelijek, dat de
extra-ordinaris belasting van l/a-verhoging, I per cento voor 't
veylgelt, Orisontse tol en 't lastgelt op het ingecomen graen vMI
meer. hebben opgebracht als de ordinaris belasting vart de convoylijst. Want aO. 1667 heeft de ordinaris belasting gemonteert f 85.080-1-8 en de ordinarisen extra-ordinaris tesa.a.men
f 222.664-19 en' aO. 1680 de ordinaris t 87.069-18 en de ordinaris
en extra-ordinaris gesaementlijck t 227.735-10.
Als men nu de reeckening maeckt, wat van de graanen dese ~.
jaareil dooreen geslagen voor ordinaris en extra-ordinaris belas·
ting in£oorilende en uitgaende inge£Oomen is, te weeten:
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a Q , .. J:667 na 'dese calculatie .: .................. '/237.918-4aO. 1:680 als booven ........................... - 290.207-5
Ma.eckende tesaamen ...................... 1528.125-9
. Waervan afgetrocken 'tgeene voor 't veylgelt te veel soude
mogen gereeckent sijn in de 2 jaaren.. . . . . . . . . . . .. 1 28.125-9
soude resteeren ........................... - 500.000.
En dat volgens 't consent van de vier steden van het ingecomene aO. 1680 niet meer soude betaelt sijn als .. 1231.250
en aO. 1680 niet meer als .................. - 161.120-12-8,
Maackende tesaamen . . .................. 1392.370-12-8.
Soude het diferent in dese 2 jaaren sijn; . . . . .. - 107.629- 7-8,
sijnde in 't jaar dooreen geslagen .... ~ . . . . . . . .. - 53.814-14.
die de geproponeerde belasting de 2 jaaren dooreen minder opgebracht soude hebben. als de ordinaris
extra-ordinaris opgebracht heeft.
(12.) 500 men integendeel reeckening maeckt, wat na den opstel van de Admiraliteiten, ·daer de andere steden na trachten te
luisteren, in dese 2 jaren ingecome soude si)n, te weten:
aO. 1:667 .................... . ............ f 426.852-11aO. 1680 ................................. - 407.842- 7-8

en

Maackende tesamen ..................... 1834.694-18-8,
so soude overkomen in 2 'jaren 1 334.694-18-8, sijnde jaerlijx
1167.347-9-.
Sqlx dat dese opgestelde belasting van de Admiraliteiten jaerlijx 1167.347-9 meer renderen soude als de ordinaris en alle extra-ordinaris belasting die 2 jaaren dooreen hebben opgebracht,
dat waerlijk een slechte verlichting soude sijn. 500 wanneer men
~n darde de reeckening maackt, wat het ingecomen graan aO.
1667 en 1680, na dat tegenwoordigh daervan geheven wert, !Ooude
p.ebben opgebracht, met vrijheyt van onbelast in 't uitgaen, te
weeten:
aO. 1667 ................................. 1 263.73 0- 3. ,
aO. 1680 ............................. . . .. - 269.245-16 . ,
1:. 'Maeckende tesaamen..................
- 532.975-19 ,
So:komt over in 2 jaaren. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 32.975-19
sijnde jaerlijx "" .. " .""" ...... ,,...... - 16.487-19-8,
die de belasting, soals die nu ter tijt op incomend graan geheven
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wert, met vrijheyt van uitgaende onbelast, meer opbrengen soude
aIs aIle ordinaris en extra-ordiIiarisbelastinge, so van derde verhoging, 1 percento en %percento veylgelt, Orisontse tol en 't lastgelt, effective in die 2 jaarell dooreen geslagen opgebracht hebben.
(13.) Eindelijck, so men reeckent dat in dese 2 jaaren na 't concept van de 4 steeden ingecomen soude sijn, gelijck voor blijckt,
1392.371-12-8, en dat de ordinarisbelast~ng aO: 1667 niet hoger
komt te monteren aIs:
1 95.839-14en van aO. 1680 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. - 131.025-10-8.

•

Tesaamen ............................ 1226.865- 4-8,
differende in 2 jaeren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 165.506- 8 ,
' komt in 't jaer .:.............. . . . . . . . . . . .. - 82·753- 4 ,
die de belasting na 't consept van de vier steeden die 2 jar-en
dooreen geslagen jaerlijx meer opgebracht soude hebben op
't ingecomen en uitgevoert graan tot Amsterdam als deselye in de
convoylijst voor ordinaris convoy belast staan.
(14.) En wanneer men calculeert, dat 't convoygelt vastgestelt
werdende op de voet gelijck het tegenwoordigh gelicht en provisioneel geheven wert en dat in de 2 jaeren voorgemelt ingecomen soude sijn 1532.975-19 en dat de ordinaris belasting in die
2 jaren niet meer rendeert aIs I 226.865-4-8, so soude in 2
jaaren avanceren t 306.IIO-14-8, sijnde jaerlijx t 153.055-7,
die de convoylast, gelicht op de voet aIs tegenwoordigh incomende betaelt wert, met vrijheyt van uitgaen sonder belasting, in
dese 2 jaaren dooreen geslagen jaerlijx meer opgebtacht soude
hebben als de orClinaris belastingh op 't incomen en uitgaen van
de oude lijst monteert.

In: Dossier Graanhandel, Gemeente-archiel van Amsterdam.

NO·4·
REQUEST VAN GRAANHANDELAREN TE AMSTERDAM

1686.

{I.} Geven met behoorlijke eerbiedigheyt te kennen de ondergeschreven koopluyden, handelende in granen, aIle borgers ende
inwoonders de,ser stede, dat sij, supplianten, 'hebben ondervonden,

d8.t:.de:_g~det~, en -coopniansclui.:pf>etl., .van-buyten inkomende,
w.elke. alhier_ter -convoye bijde mate -en.g.ewigte-ru:oeten werden
a.epgegeveir, -enige -jaren _ herwaarts .in: di:er--:Yoegen- aengegeven
sijn'_gew.orden, :da~de IOScedullen omtrent~~Ir sesde-part minder
quamen te contineren dan de waarde ofte mate vail deselve goedeteii effective qtiame ~ebedragen,sonderdat.(voor_-sooveel hun,
s.uppUanten~:- bakent -is )emge goederen;: in dier voegen _a.eng~·_
gev~n; dOD{ de conimisen ter recherche aengehaelt:geworden sijn;
.:-~ (z)~ ..Qatm~de bij de convoylijste van den len Mey des jaers-1655
in-'{ eynde-tffi-reguarde van de go.ederen, welke bij de waarde werq.enaertgegeven. uytdruckelijk gestatueert is, dat de goe<ieren, bij
dewaaide.verklaert sijndein de lijste, bij deconunis-generael ofte
andere Qtficieren mogen aengevaert worden, doch mits behtlende
eensesde partmeer als de voorschreven verclaringebedraeghL
-_ -{3.}--Dat wijders langenjaren herwaerts. in observantie en gebmyk geweest is, dat koopluyden, -handelen,de in granen,. suIlende lossen bij exempel een partije van 20. lasten graen, deswegenquam«;Jl aente -geven Ii a I8_lasten en alsoo omtrent:een-$es.de
part minder dari het uytterste belo.o.P hunner granen; -doende
daerinne met alIene na 't exempel van de voorschr~ aengevinge
van andere goederen _en -coopmanschappen, welke :bij de -mate
en gewighte Werdell bekeilt _gemaekt, mitsgaders de goederep,
welk~_ bjj de ':waerde qeta.len, maar ook te meer gefondeert sijnde ter saeke dat de granen, uyt diverse plaetsen in-de Oostzee komen4e; hier ter stede met konnen uytleveren de mate en lasten,
waervoren deselve in de Oostzee ingescheeptsijn.
(4.) Dat dan ook omme de voorschr. redenen (voor soovele
hun, supplianten, bekent is) eenige jaren herwaerts egene granen,
in dier voegen aengegeven zijnde, door de commisen ter recherche
aeng'ehaelt geworden sijn;- edogh ·dat deEd. Mog. "H. -van 't
collegie ter Admiraliteyt al~er, t()~yoorkominge van fraude, op
den roen September deses jaers 1686 1 ) hebben geresolveert en
<

1) De resolutie van bet college ter Admirilliteit te Amsterdam luidde: "Den lcen
Septembir aO. 1686 is, naer voorgaende deliberatie, tot voorcominge van de fraude,
die d~elijx_ ~«:~d~~_ ~epl~egt met d.~; in~<>.mend~ _grae,nen) __ g~}gevolld.e~ e~ _g~~esol
veert,- deor-de 'eOOpYaeTdljesehlppers-1n haer ~enerale -verelanngen tedeen lI1fprlmeeren de quantiteyten graenen, die voor ieder negotiant apart hebben ingenomen ende
op deselve op het co_m ptoir van de conv.oy.. n de loscedullen niet anders te expfdieerea daii dat-in 'een ioscedul sal moeten worden aengegeeven 'tgeen- v06r reekeninge
v-an yder neg.otiant in een schip gelaeden sal zijn, daervan <lat ten comptoire van de ,
convoy kennlsse
werden 'gegeven -om de officieren llldaer· tot naerlchtinge te die : '

neft" ;· - -.

sai

- .

.,. ~

.

-
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geordonneei:t,::(500 de ' suppliante~" onderrigt ,werden), dabegene
loscedullen.van grarten door de commisen van,de c6mioye geex.;
pedieert en verleent sullen werden voor en aleer de schippers
01' ,de convoye bij ' eede verklaert sullen hebben, hoeveel 'granen
sij in hun schip hebben overgebragt, met speciale bijvoeging van
de naem van diegenen, aen wien deselve geconsigrieert komen,
ende dat ,ook de voorsz. aengevinge met de verklaringe van de,
schippers kome te accorderen.
"
: {!;:): Ten welken opsigte ,de supplianten genootsaekf sijn:sigt~
adresseeren 'aen UEd: G~ A. en te vertonen,dat sij, slJpplianten,.
niet anders konnen bevinden alsilat de voorschr.ordr.e bilH.E;d.:'
Mog. is gestelt uyt eygen authoriteyt, Sonder ~enig placcaet van
H:H:M. , daettoe , tehebben, ertde sulx ' allerte binnen dese, stadt
err,in egene andere steden van dese provintien, alles tot groot
rta:deel .va:n 'dese· stadt om de graenhandel, na, andere steden te
diverteren. Behalven ook ' dat de ,suppliatlten ' door "de .gemelte
otdte ,metckelijk werden geledeert en benadeelt, geconsidereert,
dati,: vermitsde' schippers somtijts 'enig.e gtanen ter sake' van de
hitte en wa:rmte derse1ver, alsook omme met hare schepen over't,
Vlack en.Pampus te geraken, ordinair een derdepart.en .dickwils
meet van hunne ladingen'genoodsaekt sijn in mastligters telossen
en na dese stad op te senden, de supplianten en andere' graanhandelaers door de voorschr. ordre genootsaekt souden werden
de voorschr; hunne geloste granen in de m~stligters te laten leggen, toter tijden en wijlen dat het schip met 'den schipper.,voor
de stad gekomen sal sijn, :t welk ordinair niet eerder dan na 't
verloop van 5,6 a 7 dagen, ja menigmaal van langer tijden komt
te gebeuren, sulx dat de supplianten daerdoor niet allene belast
souden werden met de legdagen van de voorschr. ligters, maer
ook subject souden sijn, dat hunne granen, voornamentlijk in
de somer, door 't broeyen onvermijdelijk quamen te verergeren
en beschadigt te worden, gelijk'dan 6ak door de voorschr. ordre
van de Ed. Mog. Heeren ter Admiraliteyt alhier de supplianten
tegens de vorengemelte observantie, 500 in goederen, welke bij de
mate, gewigte en waerde aengegeven werden, als ook in de granen,
nu lange jaren herwarts gebruykelijk, genecessiteert souden werden hunne granen tot het uyterste beloop, ja dickwijls hooger
ter convoye aen te geven.
('"
(6.) Versoekende oversulx de supplianten reverentlijk, dat

•
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UEd: G. A. de saecke daerhene gelieven te dirigereh, dat de VOOfschr. resolutie van H. Ed. Mog. van den loden September deses jaers mag werden verrtietigt, opdat alsoo de graenhandel
van .dese stad niet en werde ·gediverteert na andere steden van
dese provintien, opdat mede de supplianten en andre graanhandelaers, gelijk van outsher, de loscedullen van hunne te lossene
granen, sonder na de beedigde verklaringe van de schippers te
wagten, mogen becomen, en opdat ook de koopluyden van de
grantm in 't betalen van de convoygelden niet strickter gehandelt
. souden mogen werden dan de koopluyden in 't betalen der convoygelden van alle andere goederen.
't Welk doende,
.
l

(w.g.:) FRANS JACOBS DE VRIES, FRANS VERRIJN, CORNELIS VAN
MEKEREN, WIJNAND & GERRIT BLAEUPUT~ PIETER & JAN
VAN TARELINCK, JOHANN BACKER, HERMAN TEN CATE, DAVID
VAN GENT & VAN LAER, VOLKERT VOLKERTZ., CRISTIAEN
ADRIAENS. ABRAHAM KROMHUYSEN, ADRIAEN VAN DIEPHOUT,
ALB. DRENT & JACOB VAN HEYNINGEN, ABRAHAM VORSTERMAN, AAM SYMONSZ. LEENZALE, JACOB MARCHANT, JAQUES
DE VOS, ABRAHAM MELISSEN, JOCHIM ARENTZ. CALT, THOMAS
VAN SON, FRANCOIS LINNICH, HANS VAN TESCH, HERMAN VAN
BEUNINGEN, VALERIUS ROVER, JACOB LINNIG.

Request no. 753 in Portef. Requesten in het Gemeentearchief van Amsterdam.
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III.
KORTE AANTEEKENINGEN BETREFFENDE VERZEKERING IN
DE DAGEN DER REPUBLIEK, MEDEGEDEELD DOOR
Mr. W. H .. A. ELINK SCHUURMAN.
.'

I.

DE ASSURADEUR •

. ·Dat ook vOQr verzekering in dit Jaarboek plaats ingeruimd wordt, is '
weI aan het besef te danken bij de redactie, dat v:an haar getuigd kan worden "zij is onmisbaar"; onmisbaar als de scheepvaart zelf. Navigare necesse, vivere non necesse.
. Algemeen is men zich nog niet van de beteekenis van het verzekeren
bewust.
De techniek van het bedrijf is van wetenschappelijk onderzoek nog niet
of nauwelijks voorwerp geweest.
Het assureeren is .voor den individueelen zakenman onmisbaar, m~n
weet het; maarflauw is het besef van den omvang der gezamenlijke transacties.
De nationale beteekenis van het bedrijf ontgaat vooralsnog aan de algemeene waardeering. Anno 1570 echter wer~ door Philips II .voor deze
landen een "commissaris .en administrateur-generaal tot de. registratuur.
"van aIle polissen van verzekering" ingesteld, en werden aan dien ambtenUr gecommitteerden toegevoegd in Brugge, Amsterdam, Middelburg
..en andere plaatsen waar het noodig zal zijn." In de zestie.n de eeuw was
bij de overheid stellig de belangstelling grooter dan thans. De opeenv.olgende plakkaten getuigen ervan; a~ waren dan ook een streven naar :.be-·
scherming van de:nationaie scheepvaart en een poging om de verzekering
vrij te houden van het misbruiken voor spel en sJ>eculatie de bijkomstige
drijfveer~.

De verhoudingen inons vaderland, waar voor het Wetboek van Koophandel weldra het honderdjarig jubileum aanbreekt, zijn voor de 20ste
eeuw exceptioneel. Elders wordt weI reeds de beteekenis val!- het. bedrijf
der verze~ering voor de welvaart van ~en yolk beseft: Met groote. nauw-
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keurighe~d worden daar van overheidswege de gegevens verzameld, om
de ontwikkeling en den stand van dit bedrijf in zijn talrijke takken te
kunnen overzien; men berekent er nauwkeurig den invloed dien het, voor
/ zoover over de grenzen uitgeoefend, op de betalingsbalans heeft en constateert, dat daarbij zeer groote bedragen betrokken zijn.
Zelfs gaat de overheid nog weI verder. Aan de in overzeesche gewesten
gevestfgdeha.ndeishliiien is de verplichting door de wet opgelegd," 'deri
omvaiig 'Van hunne ,gesloten 'Verzekeringim, vOor ' zodver bij vreemde
assurantiemaatschappijen geplaatst, aan de· nationale overheid jaarlijks
te rapporteeren I Het ,motief ligt voor de hand: op die wijze verzamelt
men gegevens ten behoeve van de nationale maatschappijen, waaruit deze
beoordeelen kunnen, wanneer de tijd voor· vestiging van eigen kantoren
in die overzeesche plaatsen gekomen is, overtuigd dat diezelfde handelshuizen .dan niet zullen nalaten aan denationalen de voorkeur ·te geven.
'Ja meer nog:ln den eerlijken wedijver om uitbreiding van zaken is' ook
voor-' verze-keringsondernemingen het bezit van telaties een belangrijke
factor. Maar omgekeerd kunnen ook verzekeringsrelaties het pad . zijn,
waarlangs de .nationale bedrijvigheid op 't gebied van handel,banken of
scheepvaart een nieuw arbeidsveld bereikt.
' Dit·ter inleiding. Ofschoon in de 17de en de 18de eeuwen; 'waarover gesproken worden zal, de zeeyerzekering nog met in die mate a;lgemeen
was' alsthans - vele kooplieden .verzekerden niet, maar verdeelden ' hun
zendingen met ,opzet · over meerdere schepen - toch mOet · zij ook toen
reeds in de bedrijvigheid van een handeldrijvend gewest een voomame
plaats hebben ingenomen. Er was een tijd, zegt men, dat Amsterdam ook
a:lscentruni 'voor zee-assurantlen de belangrijkste. plaats was van Euro-·
pa. Omstreeks ,1635 wordt het totaal der aldaar gesloten vertekeringen
geacht ' eenhedrag aan · preniien te vertegenwoordigen 'Van :1434.700.pel': jaar 1).. Nog ·in het 'einde der 17de eeuw was· Amsterdam de markt,
waal'heen · Bremen zich geregeld vOdr zijn' assurantien richtte en . waar
zelfs ;de 'Hamburgsche' Staat geregeld zijn convooieerende schepen verzekeroe,· Men zegt,-.dat·het Londen als;assurantiebeurs overtrot' niet alleen,:,
ma8.l' dat 'het die beteekents 'geruimen tijd,nadat het zijn pla:ats als eerste
geldmarkt der wereld ha:~ filoet~n ruimen, ook nog behouden heeft.
De trapsgewijze achteruitgang der Hollandsche handelsbetrekkingenin
de. 18de eeuw 'w6rdt,gev'blgd .,....... zij .het met eenig tijdsverloop' - door
terugslag na terugslag in de assurantie-relat~es; dit blijkt, · zij het ook

, ')"Bijdnigen·en Mededeelingen Historlscli' Genootscbap, dl.

'xxi, bl.
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slethts" ftagment,arisch, 'uit hetgeen K i e sse l .-b a c h 1) . omtrent . de
wisselingen van Amsterdam's assurantie-belangen in zijn geschiedenill
van· Hamburg terloops mededeelt; mededeelingen, die op een enkel'punt
bovendien bevestigd worden door enkele artikelen in het Hollandsche tijd.
schrift van het laatst der 18de eeuw "De Koopman". De laken~ndel,
de visscherijvloot, de vrachtvaart en de scheepsbouw, de vatel!industrie,
,
de hoedenfabrikage en de Delftsche pottenbakkel'ijen, .zij aIle liepen in,de
l8e eeuw belangrijk achteruit. .Yan 1748 tot 1778 werden in de Zaanstreek
honderd malens gesloopt.
De handelsgeest ontkwam' niet aan 'den deprimeerenden ' invloed van
dezen teruggang, die voor een deel door de buitenlandsche handelspolitiek
was teweeggebracht. Ook de 'h andel nam ' af; en het was ·de invloed: van
den handel geweest, die ook de assurantieposten in menigte naar A,msterdam hun weg had doen vinden:
. De Oostenrijksche successieoorlog, in i748 geeindigd, J}.oopte::Holla.nd
aan de Engelsche krijgsverrichtingen ter zee deelte nemen ·.tegen Frank~
rijk.ln 1750 :verloor Holland zijn indigo-handel.aan Hamburg. Welop::
merkelijk, dat van. 1748 een duidelijke ' toename van de ~amburgsc~
assurantiezaken dateert; in Amsterdam waren' de oorlagsjaren -blijkbaar
voar het bedrijf van ongunstigen invloed geweest;
De opbloei te Hamburg hield tot 17p3 aan. In dat jaar, een crisisjaar,
waarin de zevenjarige OQrlog tot een einde werd. gebracht, hadden .te
Amsterdam zoowel als te Hamburg vele faillissementen, ook onder assu.
radeuren, plaats; en de schade, die door de assuradeurs-faiUissementen ' te
Amsterdam hunne talrijke Hamburgsche verzekerden. leden, deed. het
plan ontstaan om te Hamburg de eerste aSliurantie-maat;ichappij oir ~
richten, weldra door meerdere gevolgd.
Nogm~ bracht de 'vierde Engelsche zeeoorlog {178o-1784} een gt:oo'ten slag toe aan Hollands scheepvaart, het aantal schepeJ}., dat door. de
Sand voer, in een jaar tijds van 2080 op 55 per jaar terugbrengend ..' Het
waren dientengevolge j'aren van enorme verlie~n ook voor de Holland ..
sche assuradeuren I). De H~mbutgers geraakten daardoor op' dreef; in
1782 zag men bij hen in de beursnoteerillg de assurantiepremil!n voor
meerdere reizen, die Hamburg zelf ni.et aandeden, voor het.eerst vermeld,
zooals van Ostende naar Spanje, ja zelfs, - eindelijke triomfl- VQor rei.!
1) nit; wirtschafts- und rechtsgeschichtliche Entwicklung der Seeversicherung in
Hamburg; 1901.
.
.
.
I) De opstellen in verschillende jaargangen van .. De Koopman" geven duideJijk .de
mismoedige stemmen in die jaren aan de eertijds zoo kranige assurautiebeurs in
Amsterdam weer.

,
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zen van Amsterdam naar de Oostzee. De tijden waren veranderd! In 1762
was voor bet eerst te Hamburg bet verzekeren van niet-Hamburgscbe
vaarten voorgekomen; en dat terWijl e e n b a 1 vee e u w v roe g e r
de dagelijksche noteering der Amsterdamsche assurantiebeurs reeds ruim
dertig niet-Amsterdamsche vaarten behelsde 1).
Eindelijk hielp de oorlog, in 1793 tusschen Frankrijk en Holland en
Engeland uitgebroken, het bedrijf derassuradeuren in den afgI:ond,
Zulk een reeks van klappen als genoemQe jaren - 1748, 1763, 1780,
1793 - het bedrijf toebrachten, weerstond het niet; te minder, waar de
reeds voorafgegane groote inperking der Hollandsche vrachtvaart, die
riatuur1.ijk het voomaamste terrein V001 den Hollandschen assuradeur
uitmaakte, de risicp's of een slechts gering aantal routen bad geconcentreerd; en de verzekenng bloeit juist, gelijk. bekend, waar veel verschil
van risico's bij~engebracht wordt in een bedrijf. - .
De Amsterdamsche assurantiemarkt dankt haar ontstaan aan de verdrijving uit Antwerpen van tal van daar gevestigde bandelsfirma's ten
gevolge van de verovering door de Spanjaarden in 1585. Onder de uit·
geweken kooplieden waren er, odie van het verleenen van verzekeringen
bijzonder werk plachten te maken.
Italianen waren het geweest, die het verzekeren als beroepsbezigheid in
Vlaanderen hadden geintroduceerd. Wij weten echter niet, of die Italianen - bun namen zijn door enkele bewaard gebleven polissen tot ons
gekomen - behalve assuradeur ook koopman of bankier waren. Men moet
aannemen, dat geleidelijk uit het gilde der kooplieden de groep of stand
der assuradeuren zich heeft ontwikkeld; want vermoedelijk is aanvankelijk door de grootste en meest vertrouwde handelsfirma's het aannemen
van verzekeringen ondemomen als e~n accidenteel bedrijf. In een pl~t
van Philips van Bourgondi~ van 15 Februari 1458 leert men bij bet vermelden van' ;,verzekering" naast "vracht" en andere onderwerpen van
het procesrecht i~ handels" en zeezaken deze woorden: " ..•. des asseU"
ranees que les marcbans font les ungs aux autres". Later eerst is het bedrijf in. deo,handen van sommigen de belangrijkste afdeeling van hunne
koopmanszakeil geworden, ja zelfs ee~ be~oep op zichzelf.
Hoe en wanneer in hoofdzaak die specialiseeiing zich voltrokken heeft,
ligt echter nog geheel in bet duister.
Dat in genoemd jaar 1585 reeds bij eenige personen speciale kennis enbedrevenbeid als assuradeuren op den voorgrond trad, schijnt op gekg
•

0

0

.

,), Een exemplaar der noteering van den 23 September 1720 is in hetarchief der na te
noemen Maatschappij van Assurantie te Rotterdam aanwezig.
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van K i e s s' e I b a c h te mogen worden aangenoinen. In zijn beschrijving
van de opkomst der verzekering in Hamburg vernieldt hij de navolgende
data. In 1588 is aldaar de eerste verzekering afgesloten en in 1590 werd
er voor het eerst een assurantie-geschil v()or de r.echtbank gebracht.
De documenten van die eerste verschijning, polissen en processtukken,
dragen namen, die tot dusver in het Koopmansgilde der itad niet bekend
waren; de klank dier namen wijst op den uittocht uit de Zuidelijke Nederlanden, met name uit Antwerpen. Hoezeer ligt de:gevolgtrekking voor de
hand, dat deze re£u~es, verstand hebbend van zeeassurantil\n, zich beijverd hebben dit gebruik in Hamburg bekend te.maken. Daar kwamen
zij zelf dan in de eerste plaats in aanmerking om het aldus door hen gepropageerde beginsel uit te voeren. Naast enkele namen van oude Hamburgsche ingezetenen komen de handteekeningen dier vreemdelingen op
de oudste polissen in een naar verhouding overgroot aantal "oor. Voor
hen was tot specialiseering waarschijnlijk aIle gelegenheid.
Maar wanneer wij in een aanteekening ,,'an het jaar 1720 den term
"kooplieden in assurantil!n" aantreffen, dan weten wij niet, wat daarmee
bedoeld is. Makelaars of commissionairs in assurantil!n zijn bet, blijkens
, het zinsverband ruet. Waren het assuradeuren van professie?
Het staat vast, dat in de XVIIde eeuw ook andere personen dan kooplieden, !nits kapitaalkrachtig, voor het sluiten van verzekeringen werden
aangezocht. Reeders 1) en magistraatspersonen gaven er zich mee af.
Enkele akten, die door Mr. Bijlsma, destijds adjunct gemeente-archivaris te Rotterdam, in de notaril!ele archieven van Rotterdam aangetroffen waren, werden welwillend door hem te mijner beschikking gesteld,
toen ik besloten was de geschiedenis der assurantien hier te lande voor de
studenten van de Handelshoogeschool te ontvouwen, Een dier akten, ver~
leden voor notaris Adria'e n Kieboom moge hier eeri plaats vinden, Hierbij
dient echter opgemerkt te worden: dat de eigenlijke overeenkomst van
verzekering zelve hier te lande nooit anders dan bij onderhandsche akte
gesloten werd, in tegenstelling met het gebruik in enkele Italiaansche handelssteden, waar polissen notarieel werden opgemaakt. Naar ' notarieel
1) Bijdragen en Mededeelingen ' Historisch Genootscbap, dl. XXI bl. 48. De
mededeeling treft men aan in een door Amsterdamsche kooplieden uitgebracbt ado
vies. - Door ProfesSor Blok is in "Bijdragen voor Vaderlandscbe Geschiederus en
Oudbeidkunde, IVe reeks, ze deel, de beschrijving gegeven van een zeer emstig plan
van eenige Amsterdamscbe groote kooplieden, opgeworpen na bet dnde van bet
twaalfjarig hestand, toen de zeevaart veel van kapers te iijden had, om een gecbarterde assurantie·compagnie op te rich ten. Ernstig nam~n de Staten Generaal dit plan
in overweging, Docb door den tegenstand van de Staten van Holland, aangewak·
kE'rd door Amsterdam met name, is bet plan na veel b~en en weer gedobber opgege·
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opgetna.3lrte polissen zal men dusvermoedelijk vergeefs in de notari4!eie
;ucbieven zoeken.
\ ,
D.eeompara1i.t tot onderstaande akte 1) Hugo Visch, eenderschepenen van
!ie stad Rotterdam, was haringkoopman en reeder .' Van J osias Musch is liet
beroepniet bekend. Hij was een broeder van Comelis:Musch, secretaris van
de stad; van dezen laatsten is het door een andere akte, van 31 Augustus
J623, bekend;dat hij ook met het sluiten van verzekeringen zichbezighiehl:
o De ha.~deling voor -gemeene rekening; waarop de' a}rte van notaris Kie.;
boom betrekking heeft, scheen we}. te beoogen., den verzekerde den extra
waarborg te geven. van solidaireaansprakelijkheid',der compagnonS;
waatom' anders de vermeldiilg'van beidernamen bilde onderteekening . . ~
'.: , Mag de bijvoeging ten 'aanzienivarl de ouders en de.. verwanten in' de,zij ~
linie doen vermoeden, dat er wellicht' eigenaardige gebruiken 'vroeger:~~
staan hadden bij zulke compaghiesChappen of wellicht nog 'voorkwa-+men'? -Althans de . ~ndeten' en' de echtgenoote, die in de eerste. plaats plegen te erven, worden niet genoemd; dus de clausule doelt blijkbaarnietop
e.enige verplichting als rechtverkrijgendeil krachtens erfrecht. -'
., ..
De werkzaamheid omvatte . de. assurantie van ·reizen in .cen dee! der
West~Europeesche . zee~ en: de' Oostzee. Niet uitgesloten waren teit"tm
naar ..de 'Straat (van Gibraltar?) en de West; doch inen behield -zich' teO
dien aanzien een voorafgaand nader overleg voor.
Zooveel is zeker, dat in de eerste helft de zeventiende eeuw te Rotterdam
van een eigen stand.van assllradeuren noggeen spra:ke is; dat veeleer betsWiten' van verzekeiingen daat een nevenbedrijf vormde,
,.
. : Het plakkaat der Staten-Generaal Van I . Apr,il 1622 bewijst dit ook;
Het houdt eeil verbod in, ..om· 's vijands schepen of 's vijailds goedereil·te
yetzekeren: Dit verbod nu. wordt blijkens de 'woorden van bet.p1a:kkaat·
gericht tot '" de kooplieden' '.en bet ziet' dus.in de kooplieden de assUradeurs_
:. . Zoa doet het .ook de. Rotterchimscllekeut van het jaar 1604, alsozij mart: X:Xl?de.ri1akelaars omschrijft als de per!!onen.die de assurantien "tus~
!!chen 'de kooplieden" bevorderen:
Desgelijks doen de overheid van Amsterdam en de Staten van Holland.
Immers'onderde alg-emeene benaming "kooplieden" worden de deskundige
iccl~gen aanged1,lid, die over he.t plan tot ()PJ,iql;>.tiJig eener aSsurail~ec~m-
pa~e in de jarEm omstreeks-I625 van raad Mdden te dienen. Onder dia
I ' ,_

•
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)

•

ven.·- De in verschillenc;le steden doox: den bandel uitgebrachte adviezen zijn later
door (len scb:rijver afzonderlijk gepubliceerd, en daaruit citeerde ik boven .
") Vgl. hieraehter bJ. IlIa.
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aciviezerl ~ het boVenvermelde door B 10k bijeengebrachte' dossier vindt. men echter, geen advies van assuradeuren als' een afzOJfderlijke
groep.
"Naamen en Woonplaatsen van de Heeren, Assuradeurs. Zo binnen als
"buyten deze,' Stad" is de titel van een'in ,de tweede helft del' lSe eeuw begonnen en jaarlijks uitge~even adreslijst, welke v60r ons onderwerp be- '
lang heeft. Sinds 1826 is zij opgenom~n in den Amsterdamschen AlIiianak
voor Koophandel en Zeevaart; uitgegeven door het,Bestuur van het Collegie" Zeemanshoop".
De lijst van het jaar 1779 1) bevat honderd~en zestieR'nameD. Daar6nder '
komen meerdere voot die thans, ria and'e rhalve eeuw, verbonden zijn aan
bekende assurantiekantoren te,Amsterdam, namen alg·de Clercq, vail;,Eyk,
Hartseh, der Kinderen. Het maakt'den indru-k, alsOftoen ter. tijd het proces, der specialiseering bezig was,zich te voltrekkeu;
Maar ook in de 19de eeuw vielen nog enkele gevallen te' crinstateeren
van vermogende personen, totaal vreerild overigens aan het toen reed~
volkomen ' gespe.cialiseerde beroep, die door' rtliddel van eiln beroepsman
als,gevolmachtigd agent_aan de Amsterdamsche bems'mede "teekeIiden".
Dezulken plachten aan de directie van· de Nederlandsche HandelMaatschappij te verzoeken, toegelatente worden om te teekenen oJ? hare
posten. Dat bestuur stelde'dan naar de gegoedheid een onderz<lek in-:-eeh
,zeker minimum vermogen in groildbezit belegd was een der vereischten en die keur door de Handel-Maatschappij strekte aan den betroK:k~e
tot introductie voor verdere taken.
De Nederlandsche Handel-Maatschappij was, het ook die ten: aarinen
van de maatschappijen of compagniei!n van assurantie de keur invoerde,
elders aan overheidsorganen veelal toekomend. Elke directie eener verzekeringcompagnie heeft zich altijd beijverd tot de teekening op de pos,ten van genoemd lichaam te worden toegelaten. De directie had VQOl' de
~rpeelip.g een bepaalden maatstaf aangenomen. Maar of.voortdurende
contr8le of periodieke vernieuwing van het onderzoek bij de ~andel-Maat
scPappij ooit gebruikelijk zijn geweest, is mij niet bekend; ik zoo bet betwijfelen.
De reeks der bedoelde naamlijsten is voorts van gewicht voor de bestudeering van een ander verschijnsel: hetallengll verdwijnen van den al,I) Afgedrukt bij Van ner Vies, Bijdragen voor de Geschiedenis der VerzekeriIlg in '
Nederland; I904.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK III.
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leenstaanderi assuradeur (beroepsassuradeur), om verdrongen te worden
door de compagniei;n of naamlooze vennootschappen na 1838. De lijst van
1779 vermeldt van deze soort de volgende vijf:
.. Assurantie Comp. te Amsteldam, voor Brand, Directeuren Guilj. van
den Broeke, J. Heemskerk Junior";
.
"Neederlandse Ass~rantie Comp. te Amsterdam, voor Brand, Directeu"ren Nicolaas Jan van Baggen en Elie Angely";
"De Compo tot Rotterdam";
"de Comp. van Assurantie tot Antwerpen";
"De Societeit tot Rotterdam".
De overige honderd en elf namen zijn van alleenstaande assuradeuren.
Vergelijkt men nu de achtereenvolgende naamlijsten, dan blijkt dat
vooral spoedig na 1820 het aantal particuliere personen steeds vermindert
en daarentegen de corperaties toenemen. Hun aantal werd zeUs in verhouding tot het toen zeer beperkte arbeidsveid der Nederlandsche assurantiebeurzen te groot 1). .
Toen de Nederlandsche Handel-Maatschappij opgericht werd, schreef
men in art. 92 van het Koninklijk Besluit, waarbij de inschrijving op de
aandeelen. werd opengesteld: "De directie zal verpligt zijn de eigendommen
der Maatschappij te verzekeren, en weI bij voorkeur bij de bier te lande gevestigde societeiten'van zee- en brandassurantien en van particuliere assuradeurs ....Toen, in 1824, stonden dus reeds volgens deze opvatting de corporaties vooraan en hadden zij reeds tezamen zoo al Diet het grootste,
dan toch een belangrijk deel der zaken in hunne handen.
Toen de ,I9de eeuw ten einde liep, was het geslacht der particuliere assu. radeuren uitgestorven I).

II.

BET JAAR 1720.

Met een der beide maatschappijen, die in bovengenoemde lijst als te
Rotterdam gevestigd meer ~ngeduid dan duidelijk genoemd worden,
moet weI de Maatschappij van Assurantie, Disconteering en Beleening, opgericht in 1720, bedoeid zijn.
Deze maatschappij kwam met een aantal andere tot stand in het beruchte jaar, dat de actiehandel de bekende buitensporigheden vertoonde en er een onzinnige oprichtingswoede heerschte.
1) Dit laatste was o. a. de meening van J 0 II e s, zie zijn dissertatie .. Bijdrage
tot de kennis .van de ontwikkeling der zeeassurantie in de Vereenigde Nederlanden";
1867. Ret wordt nog veelal beweerd voor den tegenwoordigen tijd.
") De positie van de vennootschap onder Firma De Jong en Co. te Amsterdam blijve
hier buiten beschouwing. Zij is van een geheel ander karakter.

VERZEKERING TIJDENS DE REPUBLIEK.

IIS

Ret plan tot oprichting van een assurantie-compagnie werd in dat jaar
te Amsterdam aan het publiek het eerst aangebOden; maar het werd daar
door den magistraat gestuit. Toen begaven de "uitvinders" zich naar Rotterdam en daar slaagden zij .
Vis s e r i n g noemt inzijnGids-artikel"HetGrooteTafereel derDwaasheid!' 31 gevallen van dergelijke ondernemingen, in verscbillende HolIandsche steden alleen in de maanden Juni tot Octobe):' opgericht. Niet
mmder dan twi~tig vermeldden in haar prospectussen ook "assuranti~n"
als hun doeP}.
Hoogst verwonderlijk is onder meer de geheel abnormale omvang der
kapitalen in verhouding·tot den zeer matigen, ja geringen cimvang waartoe
het bedr!-jf weI moe s t beperkt blijven. De kleinste provinciestadjes
wetden, · veelal mede door toedoen van personen uit regentenkringen,
met instellingen begiftigd die een groot assurantiebedrijf - dat wild·e
toen zeggen een ·zeeassurantie-bedrijf - beloofden op te bouwen.
Dergelijke wanver.h ouding was ook aan te treffen in een vroeger plan van
een zekeren J osias van Asperen, door Vissering aangehaald, die een bedrijfskapitaal van een paar honderd millioen gulden noodig dacht I
De Rotterdamsche maatschappij getuigde van een beter inzicht. Zij had
oorspronkelijk een kapitaal van 11.2 .600 .000. - , waarop J /0 percent moest
. worden gestort I) I
Wanneer men de geschiedenis dier talrijke ondernemingen van het jaar
1720 nagaat, dan blijkt, dat op twee na alle slechts een ephemeer bestaan
hebben gehad. Behalve de Rotterdamsche kwam namelijk ook de te Middelburg gevestigde societeit tot bloei. Raar kapitaal was 200.000 pond
vIaamsch, waarvan een vierde deel gestort werd .
Zij heeft met afwisselend geluk gewerkt; nu· en dan een kleine uit~ee
ring van dividend gedaan, het laatst in 1803. Maar sedert zijn de zaken
achteruitgegaan; het lijfrentenbedrijf bracht waarschijnlijk de verliezen
aan. Menleze de "Beschrijving van Zeeland", vervolgd door Mr. Z. Paspoor t; en de "Tegenwoordige Staat van Zeeland", ' ao. 1751, aIdaar
hoofdstuk V.
Lezend in het eerste notulenboek van meergenoemde Rotterdamsche
maatschappij, trof mij deze opmerking van den commissaris Mi. Herman
van ZuijIen van Nijevelt, tevens secretaris der stad: aan de oprichting van
een corporatie op dit gebied bestond bier ter stede reeds geruimen tijd een
1) De Gids, 1856, dl. I, bIz. 643.
I) Zie G. van Rhijn, Geschiedenis van de Maatschappij van Assurantie, Discontee·
ring en Beleening lier stad Rotterdam, in het Rotterdamsch Jaarboekje, 1899.
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dringehde behoefte. Waarschijnlijk verklaart deze omstandigheid van de
· Rott~r<lamsche assurantiemarkt voldoende, waarom aan de maatschappij
eeA beter lot. beschoren.was dan I\.an de talrijke !usterinstellingen, in beizelfde beruchte oprichtingsjaar tot stand gekomen. Ook in een conferentie
tQsschen, Directeuren en Burgemeesteren. over door de stad te verleenen
· mun werd geroemoreerd, · dat zooveel jareJ;l tevergeefs zulk een maata<lhappij gewenscht was.
H~is O\lS een vast!lt~and feit, qat het jaar 1720 als een.bel~jk berpunt in de geschiedenis van het Nederll\.ndsche assurantiewezea aang~

·m.erkt.mo.et

wQrd~n.

M@ volgde bj,j ·de oprichting het voorbeeld van ;Engeland, waar in l{i9P
reeds !;len mae.tschappij het licht gl;lzien l1ad; en daarop ~oelde w~rschijn
liJk VI1ol1 Zuijlen, toen. hij sprak van een r.e eds geclurende dertig jaar. gekoesterden wensch.
Indardaad biedt het optre,d en van een corporatie aan hetpubliek, dat
Zich verzekeren wil, voordeelen boven den particulieren assuradeur. La&tstgenoerode kan niet den waarborg vers.c haffen, dien de maatschappij door
hare statuten en een doeltreffend toezicht van hare commissarissen biedt,
dl'.t het kapitaal, waarQP het publiek zijn vedrouwen grondt, ten allen tijde
beachikhaar blijft voor het nakomen der v~lichtingen . Teruggang ip
zijn overige zaken, om van faillissement niet te spreken, ontijdige dood,
,
familieaangelegenheden, kunnen onverhoopt de vermogenspositie van den
particulieren assuradeur gevoelig achteruit doen gaan en daarmee de zekerheid zijner crediteuren, de houders der door hem geteekende polissen, danig
verzwakken. Aan de maatschappij op aandeelen is het dan ook·allerwege
eelukt de particuliere assuradeuren te verdringen met uitzondering alleen
van de assuradeuren van Lloyds: Deze hebben sinds 19II zich moeten laten
welgevallen een contrOle hunner zaken ' en boeken, welke z66 met het
vrijheid.s begrip.van <len. particulieren zakenman strijdt, dat w~l beschouwd
zeUs in deze exceptioneele categorie het bewijs te zien is van de stelling:
de:maatllchappij op aandeelen met hare continulteit, de Qpenbaarheid van
haar uitkomsten, zij is op commercieel verzekeringsgebied uiteraard de
. me~st geschikte draagster der verzekering.
In zooverre bracht ook het optreden van de Maatschappij van Assurantie dar Stad Rotterdam - zooals oorspronkelijk haar ttaam luidde - .iets
nieuws, dat zij brandverzekeringen aannam. Aan de·aandeelhouders is dit
in een vergadering in de Stads Doelen meedegedeeld. In het gedrukte
prospectus 1) was het niet vermeld, naar weI is het opgenomen in art. 3
'} Meegedeeld door van Rhijn, a.

w.,
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van :I721 is set dientengevolg-e noodi~ :gewe~t ui;t~lijk te .
bepalen - zie ·a rt; 24 - datzij ·op brandverz-eketiAg ·p en "bI!!trekking ~.ft . .
BlijkenS het notulenboek heeft <lit deel van 'h~ pr6gram deeerstt .
dire"tteuren veel z;org gebaatd. Want weI wordt reed"s spoedig '~n bekwllllm
opperboekhouder aangesteld, dien ·men te Amsterdam vond; maar de!e
schijnt op 't gebred der brandverz~keringniet cieskundigtfl :djd ~ewee1t. :
Herhaaidelijk is in het eerste jaar van het be$taan der maatschappij ·h t;t
tatief der bl'lUldpremi6n ·v.etanderd.
VOOrhet ontwerpen ''V'ad eenpolisiorllullier ,",o.fdt Nfl ~., y.n·
twee der tommis'sarissen aangewezen. Andrere cammi88mssen on~
het register voor de "brandsdiadeli.
Op wI. 18 van het eerste registel< tiet maatsehappij, 'WIl'gt.denrtg ",,*D ·
4 Juli, bevindt :tich bet eerllte tarief. Ret laidt W lVolgt:
.
,,1/. pet. ep ~6uwenjM, branderijtfl, seepsie-d1rijen 'en d.fttlijke.
I {>Ct. oJ> suykettaffinaderijen en swa.'Velraftitlw~rijel1l
'I
•• . pCt. op kruytmoleils, pakhuysen met pik eli 't eer,
.. pet. op wiJidm9Iens~ '.
Q.p f(il. 26, vergadering van 12 Juli, wordt de premievoor .(){)I\:'huiD'
vermeld. Zij is 2 per mille van de verzeketde som per jiat.
Op to1. 33, verga:derin~ van 1;5 Juli ,wederom eenllieuW tlIrief; en {)p '101.
35 en 36, in October, reeds wetter wijzigingen.
Waar ep 101. 48 bet besluit genotuleetd staat om de koers det bratlli~
pr.ftli~ te advert~en in de dagbladen, mag vetbfider$teld W"ord~, dtt
men het toen over een good tarief eens geworden was.
In het kasboek komt de eerste ontvllngst 'Ian een premie 'vUl brandasSuta'lltie voor ep 25 JUli 1720; net betrof liet hui. van Jbhan Tnnmers,
em gemeenteambtenaar, en de be~kening was .fio tl to st., h~ty;t1k te- .
le.en moot ·WOrden 60 roaal honderd gulden II. ~o st. prtilfiiepet b~1'ld~rd
gulden. De premie voor een huis was toen dus I percent. ·
Gr~tm omvangnatn h~t brandassurantie~drijf echtervoorlogpiA"~~'
In het jaar '747 bedrGeg de ontvangst &an ptemH!il ± f 100.-, en tM~
nog liet men de op deze soort zakeri gemaakte winst()n\l'erde~lCl, ~kt. in de :be.lans van 1'147 een bedrag van 24.640 gulden in hetcredit vobrkomt,
gellaamd "AsSutantie 'voor risico. van brand", welke post in jaren dat ··
geen schade voorkwam, filet de geboekte premi~n toenam. Men a-chtte meh
blijkbaar in die jaren nog Diet gerechtigd tot de conclusie, dat met <;leze
brancl).e winst was behaald. De uitkeeri1l:gep vall- dividen4 ~rvstten op
andere onderdeelen VUl bet be4rijt.~
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Geruimen tijd geleden dienden mij de .boeken der maatschappij Om,
ter voorbereiding van latere uitgebreidere uittreksels, alvast . de uitkoInsten van het bedrijf,op te teekenen 1). Ret beeld is niet gedetailleerd. De
verschillende afdeelingen hebben uiteenloopende resultaten opgeleverd,
maar de aSl?urantiezaken hebben altijd een voorname plaats bekleed.
Welk gegeven echter te kiezen : het netto winstcijfer of het dividend aan de aand~elhouders? Het spreekt vanzelf, dat .het eerste the~re
tisCh juister is. Doch het cijfer van het laatste lag, door de inrichting der
z.g ...Uitdeelingsboeken", bijzonder gentakkelijk bjnnen het bereik. 1)aar
komt bij, dat het winstcijfer van de balans in verzekeringsondernemingen
dikwijls voor een deel op ramingen der verliezen berust, voorzooverre
de schadeposten namelijk nog niet geregeld zijn, en dus ook slechts een .
benaderd beeld geeft, terwijl het bedrag van het dividend toch opk over
bepaalde perioden een vrij zuiver beeld der . winsten geeft.
NUl dat~e invloed van de Eurqpeesche oorlogen en van den achteruitgang in Hollands overzeeschen handel op de Amsterdamsche a.ssurantiebeurs behandeld i~, lag het voor de hand genoemd overzicht te raadplegen
bij gebrek aan een soortgelijke doorloopende geschiedenis eener Amsterdamsc:he instelling; de oudste Amsterdamsche zee-assurantiecompagnie
is toch nog ruim een halve eeuw jonger.
. Het blijk1; dan, dat zoowel van den gestadigen achteruitgang als van de
exceptioneele verliezen van de scheepvaart in bepaalde jaren de Maatschappij van Assurantie weI degelijk den weerslag ondervonden heeft.
Eigenlijk reeds c;lac;lelijk van?e oprichting af heeft meJ;l den stroom tegen.
Ret dividend kan maar niet op peil gehouden worden, maar daalt gestadig:
in 1756 zeer belanrgijk. De balans van 1 Juli 1781 liet in dat jaar in het geh~el geen dividend toe, gevolg van de gebeurtenissen, die hierboven in herinnerjng gebracht werden. Ook het daaropvolgende jaar en 1784 waren
jaren met blijkbaar zeer ma.tige uitkomsten. Daarom moge het overzicht
hier een plaatS vinden.
, Te ~ginnen met de laatste jaren der 18e eeuw treedt een V'erbetering in;
zij boudt aan, en stelt de directie in staat het loo-jarig bestaan te berden,
kin door een exceptioneel hooge uitkeering.
Jaren van politieke storingen, zooals 1848 en 1870, bebben tot zeer lage
dividenden op 1 Juli 1849 en 1- Juli 1871 geleid; overigens is de uitkeering ,
gedurende de 1ge eeuw steeds gelijkmatig gebleven.

1)' Met erkentelijkbeid denk ik aan de hulp mlj bij bet maken van uittreksels destijds door een der studenten der Handels-Hoogeschool verleend.
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De Maatscbappij van Assurantie, Disconteering en Beleening der
Rotterdam, opgericht

De uitkeeringen aan de aandeelhouders.
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De Uitkeeringen aan Aandeelhouders derMa atschappij
sinds de oprichting in 1720.
D.. getaUen op de verticale schaal beteeke nen van
1721 tot 1899 de boekjaren 1720/21 enz. t ot 1~/99
(1 Juli).
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Bij 1914 staat de uitkeering ove!' 1914, die in 1'.)15 is
geschied.
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NASCH.RlFT.
De direct1.e van de Maatschappij van Assurantie, Disconteerinl en
Beleening bezit een welgeordend archief, van de oprichting af aanwe%ig.
De in den telcst vermelde. m. i. interessante bijzoJlderheden zijn ontleend .
aan het ..Resolutieboek n°. A, begonnen primo July 1720, en gel!indigt
20 December 1731", in perkamenten band gebonden en voorzien van een
register..
Door den betreurden Van Rhijn is voor zijn bove.ngenoemd opstel in het
Rotterdamsch Jaarboekje slechts hier en daar een greep gedaan uit de
belangrijke stof. Ik had het voorrecht den toegang tot het archief mij te
zien verleend en breng daarvoor de directie hierhij mij~ dank. Meer dan
een honderdtal folio's van het notulen- of resolutieboek heb ik nog ni~t
kunnen doorlezen. Ik ontleende daaraan o.a. ook de aanteekening ~
treffende ..kooplieden in assuranuen", en yond enkele aanwijzingen, die
ecpter nadere versterking noodig hebben, betreffende het zich specialiseeren als assuradeur. Kortom, nog vee!. materiaalligt hier, dat dienstig
zijn kan voor een beschrijving van ons vaderlandsche assurantiewezen;
een terrein dat .nog braak ligt naar ik meen, afgezien van hrt verdienstelijke werk van Goudsmit, dat echter aneen de assurantiekeurEm behandelt ..
De economie der verzekering, zij wacht nog op haren geschiedschrijyer: .
w. E .. S.I)
1) Betreft den dienst van I. VII. tot 31. XII. 1899.
•) Wegens verblijf van den scbrijver in bet buitenland is de correctie van due
bijdrace door de ComD)iuie voor de PubliClltil!n .gncbied.
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VERzEKERING TIJDENS DE REPUBLIEK.
OVEREENKOMST TUSSCHEN HUGO VISCH EN JOSIAS MUSCH,
TE ROTTERDAM, TOT HET SLUITEN VAN VERZEKERINGEN
VOOR GEMEENE REKENING.

.
1-635, April 19.
Opten 1gen April, artbo 1635, compareerde voor mij, Adriaen
Kieboom, notaris publycq, bij den Hove van Hollandt geadmitteert, tot Rotterdam residerende, ende de getuygen nagenoempt, Srs. Hug 0 Vis c h ende J 0 s i a s Mus c h, beyde
regierende schepenen binnen deser stede, dewelcke tesamen ende
elcx -in 't bisonder verc1aren overeengecomen ende gemaeckt te
hebben seecker contract van compaingie in voegen ende manieren
navolgende.
Te weten, dat sij op ider schip, gaende ende comende na ende
van de West, soo van Baione tot op het Oosterse vaerwater als
Engelant ende dese landen, sullen mogen teyckenen twaelf£ hondert gulden, we1 minder, maer niet meerder, ten ware met communicatie ende gemeen consent, ende sal in 't teyckenen gebruy-ckt werden beyde haer, comparanten, namen, ende soo
iemant meerder teyckent buyten communicatie ende gemeen
c~nsent, 'tselve sal den teyckenaer mogen ende moeten doen op
sijn eygen naem ende risico alleen.
Wijders, so daer polisce gepresenteert werden op andere plaetsen, 'tsij in de Straet, West-lndien ofte d' Eylanden, daerop en
sal niet mogen geteyckent werden als met communicatie ende
gemeen consent, ende d'een niet willende teyckenen, soo sal
d'ander mogen voor sijn eygen ende op sijn eygen naem ende
risicq teycke~en ende,eerder niet.
Item_en sullen de comparanten niet vermogen te teyckenen
voor haer ouders, broeders, susters nochte voor haer broeders
ofte susters kinderen, ten ware met communicatie ende gemeen
consent; anders doende,_dat 'tselve sal wesen voor des teyckenaers eygen risico alleen. '
Voorts sullen de comparanten gehouden wesen t'allen tyden,
des vermaent sijnde, ten langsten aIle weecken, d'een d'andere
reeckeninge te geven van 'tgene ider geteyckent sal hebben, met
expressie van wat schepen ende ingeladen goederen het-is geschiet.
Noch is expresse conditie, soo wanneer d'een d'ander van de
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comparanten een wete ofte behoorlicke insinuatie laet doen, waerby de compaingie opgeseyt wert, dat alsdan geen teyckening op
beyde de namen meer sal mogen werden gedaen.
Item soo iemant van de compaingie eenige risico loopt op
eenige schepen, sal weI vermogen den anderen voor sijn particulier daerop te teyckenen, vermaent sijnde voor de compaingie
niet te teycktmeIi.
Alle we1cke conditien ende point en beloven de comparanten
tesamen ende e1cx in 't bisonder op alle eere, trouwe ende
vromicheyt onverbreeckelick na te comen ende achtervolgen,
onder ' verbant van haer respective persoon ende . goederen,
roerende ende onroerende, hebbende ende toecomende, geen
altoos uytgesondert, d'selve ende de keure van dien subject
makende allen's heeren rechten ende rechteren, alles sonder
fraude .
.. Aldus gedaeri ter presentie van Isaack van den Kieboom
ende Andries de Roy de Jonge, als getuygerrhiertoe gerequireert,
die dese .mede onderteyckent hebben .
.(w.g. :) HUGO VISCH, J, MUSCH, A. DE ROY DE JONGE.

Protocol-notaris A. Kieboom, reg. I634-I636, acte 366 .;
Gf.meente-archiel van Rotterdam.
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IV.
ZESTIENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART-BESCH~IDEN.
MEDEGEDEELD D00R Dll. ' H. E. VAN GE1;.DER:

Toea' ik -in bet tweede Jaarboek oJizer Vereeniging .. Scheepsreken.iQgen'
van 'enkeJe det vrpegste G\J.inea-:vaarten" uitgaf. deelde ik indeinlei.ding
da.at6p reedll mede. nat het inmijne 'bedoeling lag ook andere gegevenl
uit de papieren van den .zestiende-eeuwschen Delftschen bwgemeesterkoopman Nicolaas Adriaanszoon van Adrichem te dezer plaatse te publi- '
ceeren. Daaraan geef ik nu 'uitvoering. Hier volgen enkele rekeningen ~
w~ 'de o~dste 'van 1569 is - 'en andere bescheiden. betrekking. hebbende op verschiUende vrachtvaarten en daarmede samenhangende handelsondememingen tusschen het zooeven genoemde jaar en 1596. aUe
ontleend aan de Adrichem-papieren. die :!looals ik verleden jai\I reeds
mededeelde. behooren tot de zoogenaamde ..Verspreide' coUecties" in
het Algemeen Rijksarchief.
Tot goed begrip van deze stukken dien ik daaraan eene ihleiding te doen .
voorafgaan. die zich niet uitsluitend beperkt tot de gegevens. die zij-zelve
verschaffen. maar trachten moet de waarde daarvan te bepalenvoor ~
algemeene beeld. dat wij ons van het zestiende-eeuwsche economische
leven in de HoUandsche steden. die van vrachtvaart en overzee-handel bestonden. vormen.
Dit ga daarbij namelijk v66rop. dat de menigvuldige gegevens dezer
rekeningen toch te zeer enkelingen zijn om voor iets anders te kunnen
dienen dan voor zoo tamelijk bescheiden doel. Gevolgtrekkingen van
wijder strekking: over resultaten der :vfachtvaart. winsten en risico·s.
verscheepte voorra,den en diergelijke meer. zal men moeilijk kunnen. zal
men ook niet mogen maken. Dat was anders bij de uitgave. die ik indertijd
bezorgde uit dezelfde papieren. van de rekeningen van haringvangsten 1).
Daar was het met het resultaat van een kleine dertig vaarten van dezelfde
soort mogeijjk om een soort statistiek te maken. die tot algemeene gevolg1) In Bijdragen en Mededeelingen van bet Historiscb Genootscbap. deel XXXII.
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trekkingen aanleiding geven mocht. Maar van deze vrachtvaarten is juist
het eigenaardige het wisselende, het onderling elkaar ongelijk zijnde der
vaarten, die dan hierheen, dan daarheen gingen, die dan dit, dan dat product v.ervoerden, dan deze dan gene wederwaard~heden ontmoetten.
WeI 'g eeft .ons deze publicatie natuurlijk een' inzicht in het eene bedrijf, waarvan de stukken afkomstig zijn, dat van den koopman Claes
Adriaensz. - die rich deftig van Adrichem' noe~de terwille zijner burgetneesteHijke waardigheid . - en ziin zwager Gerrit Fransz. Meennan.
· En dat is: op -zichzeU toch ook belangwekkend genoeg, omdat wij .daarbij
te maken krijgen met een geval, dat men gerust als een type beschouwen
.kan van die met dud en doorzettingsvelmogen opgezette ondememin· g-.en, welke opgewassen waren tegen den nood der tijden en die, in de
.moeilijke decennien na het uitbreken van den 'vrijheidsoorlog, ·de inner.lijke· kracht hebben uitgemaakt van het taai verzet der Hollandsche
,stederr tegen eene overheersching, welke zij als een bedreiging gevoelden
van de ontplooiing ' der handelsbeweging en den ganschen' daarvan
afhankelijken eeonomischen groei.
Wij hebben te makenmet een compagnieschap, waarbij ClaesAdriaensz.
· als 0udste de leidillg had, en die een, waarschijnlijk reeds voorvaderlijk,
bedrijf, den graanhandel, voortzette. Maar niet zonder daaraan een
belangrijke uitbreiding te geven. Immf'rs, terwijl wij in de oudste beschei· den - koopmansboeken uit 1562 en volgende jaren - nog g,e en duidelijke sporen vinden van iets anders dan een handel in, door anderen
aangevoerd, graan, ' zien wij uit onze stukken, die in 1567 beginnen, dat
de compagnons zelf schepen uitrustten om de granen te gaan halen, terwijl.dan om dien aanvoer een gansch bedrijf van niet geringen omvang
be~ is te groeien. Een paar bevrachtingscontracten van 20 en 28 Januari
1:579 kunnen ons dit met weinig woorden duidelijk maken:
Schipper Lieven Pietersz. zou met,zijn schip de Roode Leeuw, groot
omtrent 65 last, "gehouden wesen te seylen tot Santubal (nu Setubal)
in Portugal, alwaer wij hem met sout sullen ~ci(m laeden ..... ; met
weIck sout hij gehouden sal wesen te seylen na Dantsick ende aldaer
an ons factoer te leveren, die:hem gehouden sal wesen te lossen ende
wederom te laeden binnen den tijt van drie weecken met greinen ....
e~de .... ons wederom van Da,ntsick te brengen tot Amsterdam soevee~ lasten rogge ofte tarwe als hij sout tot Dantsick uytgelevert sal
hebben .... Es noch bevoerwaert, off ons oerber dochte te wesen
.. 't sout in de Sont te verkoepen, alsdan den schipper gehouderi sal
wesen aIdaer te lossen totdat hij ballast 'scheeps is; ende vandaer nae
Dantsick te seylen met de reste".

"
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Deze schipper nu nam naar Setubal slechts eene klein partijtje Leidscbe
baaien mede, maar overigens was zijn schip met ballast geladen, en moest
hij dus het zout, dat bij kocht, betalen met geld, dat hij door middel van
een medegegeven wisselbrief zicb moest verschaffen. Maar de gegevens
uit later j:l.ren doen ons zien, dat toen - zoo omstreeks 1585 - de
naar het zoutland vertreklf:ende schepen dan reeds niet meer met ballast, .
maar met goede lading gingen: met graan, of erwten, of .baai, of haring.
En voor bet vangen van dien haring had men dan zelf weder buizen uitgezonden. Een deel van het zout kon dus ook voor het inleggen van de haring
dienen.
Men kan dus het bedrijf van Van Adric.h em in de latere jaren als voIgt
samenvatten: men zond haringbuizen uit, de vangst werd naar de Oostzee.of Noorwegen verscheept, daar verkocht, waarna de schepen met graan
werden bevracht, dat vervoerd werd naar Portugal, waar,na verkoop van
de vracht, zout werd ingeladen, dat, nadat de oorspronkelijke manier om
in een ..deurgaende reise" van uit Portugal direct naar het .. Oosten" te
gaan, was verlaten, tenslotte gedeeltelijk .thuis werd afgegeven voor de
behandeling van de haring, gedeeltelijk (met haring)naar de Oostzee verscheept, om daar weer door graan te worden vervangen. Het was een
ononderbroken keten, waarvan de kringloop ongeveer in een jaar werd
volbracht, zoodat bet kapitaal driemaal werd omgezet, terwijl bovendien met vervoer voor anderen somwijlen ook nog een behoorlijk vrachtgeld werd verdiend.
Evenwel, als men nu aIle hierachter volgende rekeningen nagaat, krijgt
me~ niet een z66 gelijkroatig beeld. WeI is er een algemeene tendens
waar te nemen van, een heen- en weergaan tusschen de zouthavens in
Portugal en Dantzig, maar het blijkt toch, dat men ook weI eens bedacht
om naar Noorwegen te gaan om hout te halen of - zij het ook pas na. 1590
- door te varen naar een Italiaansche haven. Ook bracht. men soms het
zout liever naar Holland en niet naar het .. Oosten". Aardig is in dit verband
ook de fa~torsinstructie van 1590, waaIbij den factor de vrijheid wordt
gelaten het gekochte good niet teverschepen, maar .h et terstond .weer te
verkoopen, a,1s dat voordeelig zou wezen: men zou dan het .. perikel van de
zee" ontgaan; waarin voorts, zij het ook met wat veel omhaal van 'woorden,
verschillende aanwijzingen gegeven w<?rden voor den inkoop van tarwe
(liever dan rogge, .. want ic een tarru-sot ende niet een rogge-sot' ben"
schrijft van Adrichem) en de wijze van V'er~cheping. Ook wil ik de aandacht
vestigen op de andere goederen, die (niet ~ltijd voor rekening der reeders,
maar als vrachtgoed voor de:(den) soms werden medegevoerd, als bout,
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(deelen,mastjes,claphout en wagenschot), potasch, pik, wijn, suikerkisten,
"oostersche" kisten,specerljen. In latere jaren-inhetgroote schip van CornelisPietersz. denDeEln ip I 596-vinden wij nogveelmeerverscheidenheid.
~at de regeling der zaken betreft geeft ons eerst een particuliere rekening van de verhouding tusschen Adrichem en zijn zwager Meerman (die
tezamen een ..compagnie" hadden) nog al wat licht. Maar in de latere
jaren zien wij toch uit al de scheepsrekeningen duidelijker, hoe men - en
dit is zeker belangwekkend - de verschillende belangen goed uit elkaar
houden kon. Voor elk schip werd, zooals toen weI de gewoonte blijkt te
zijn geweest, een afzonderlijke reederij gevormd I), waarin verschillende
vrienden en verwanten hunne aandeelen hadden - .. parten scheeps"
noemde men ze - die soms nog weer onderverdeeld waren. Stond bijvoorbeeld een .. schip in 16 deelen", dan kon het voorkomen dat er een
32ste; soms zelfs een 96ste part aan den man was gebracht. Oo~ de schipper
had- minstens M.n der deelen; zelden - en dat dan niet in de gevallen,
waarbij van Adrichem optrad - zoovele, dat de helft of meer van he,t
schip hem toebehoorde.
Anders dan voor den schipper is voor de andere reeders het aandeel uitsluitend geldbelegging : met het bedrijf bemoeien zij zich niet, ~n hun "
aandeel beschouwen zij als hun ander vast bezit: zij kunnen het belasten,
verpanden, ja zelfs verkoopen. Een der reeders echter was met het opperbeheer van het eigendom der reederij belast; in onze bronnen is Van Adrichem dat meestal, soms zijn zwager Meerman. Hij zorgt voor het storten
door ieder aandeelhouder van zijn ,a andeel in de kosten van aankoop en
uitrusting van het ,schip, van het aandeel in het voorschot voor de uitbetaling der loonen, of in het bedrag dat voor handelsoperaties noodig
mocht wezen. Van die laatste sommen kreeg de schipper een som, die dan
gezegd werd .. bij de beurs" te wezen. De .. boekhouwer" - deze betiteling
vinden wij herhaaldelijk gebruikt - legde aan het einde der vaart rekening en verantwoording af ten overstaan van enkele reeders, onder wie de
schipper steeds genoemd wordt. Een enkele maallezen wij van een ~en
komst van alle reeders. Op een dier samenkomsten blijkt de positie van
den boekhouder ter sprake te zijn gekomen, waarbij men eindigde met
eene beslissing, die men in haar geheel hierachter 2) zal vinden, maar
waarvan de strekking deze was, dat de boekhouder een vast bedrag voor
een reis zou krijgen voor zijn moeite., Voor een ..doorgaande" reis blijkt het
1) Dit merkt ook dr. B. Hagedorn op ·in zijn gedocumenteerd en zeer leerzaam arti kel in de Hansische Geschichtsblatter 1909 en 1910, aldaar 1909, biz . 337.
oJ Vgl. hierachter, no. :3 A.
'
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12, voor een enkele 9 gld. te zijn geweest. Tot een maaltijd aan de reeders
kon' men hem niet verplichten. Het lijkt bovendien gewoonte geweest te
. zijn, dat de reeders elkaar in de boekhouders-taak afwisselden. Aan den
.anderen.kant schijnt echterVanAdrichem weI eens v60r velereizen achtereen, o. a. die van Michiel Jansz., te hebben boekgehouden.
Dit systeem van het vormen van reederijen voor elk schip afzonderlijk
gaf na:tuurlijk aan elk der aandeelhouders slechts kans op een deel der
winst. Maar daartegen'o ver ook slechts een beperkt risicci, en het was %00doende' eeh' voortreffelijk mlddt'!l om een tamelijk breeden kring van patrieim ~onder al teveel.gevaar te doen deelnemen aan het inderdaad reer
rislGlnte scheepvaartbedrijf. Vooreerst had men immers de gevareJi, die
. de lange reis op zee voor de betrekkelijk kleirte scheepjes opleverde·. Een
.der schippen, Comelis de Deen, bleef bij vootbeeld in 1593 drie maanden
in Texel op goeden: wind wachten, en had het daaraan te danken, dat de
.. storm van 24 December, waarin "weI 50 schepen gebleven zijn", hem geen
schade deed dan wat verlies van want; verholpen ten koste van slechts
enkele honderden guldens. Maar in de tweede plaats dreigden er gevaren
.van den kant van den vijand, vooral van zijn kapers. Een paar kleine ka.nonnetjes - gotelingen - musketten en vuurroeren, spiezen, kruit en
lood vindt men dan ook geregeld bij de scheepsuitrusting vermeld. In de
'oudste rekeningen, die trouwens over kleinere schepen handelen, is de
'post nog niet zoo hoog, blijkbaar zijn de gevaren op zee ondanks den oor.logstoestand minder dan later. Althans in de jaren na 1584 en vooral
omstreeks 1590 zijn de toerustingen veel grooter. Bij een reis naar ltalie
: (1593) lijkt de koopvaarder een klein oorlogsschip. Dit hangt natuurlijk
~men met de verandering in het optreden van Spanje en van de deelneming. bijvoorbeeld, der Duinkerkers aan den strijd ter zee.
Het veroveren van de zee voor den Hollandschen handel zou men dan
·ook welletterlijk kunnen opvatten als men den zestiende-eeuwschen ·Hollandschen schipper ziet worden tot den vrachtvaarder van Europa met
het geladen kanon aan boord 1En wij behoeven ons dan ook niet te ver.wonderen als het ·onv.e rschIokken volkje, dat op de schepen huisde, eigen,. schappen vertoonde, die onze toch allerminst overgevoelige voorouders
somwijlen met ontsteltenis vervulden 1).
Tegenover het gevaarlijke van het bedrijf stond voor het scheepsvolk
, een, v.oor-die dagen, tamelijk behoorlijke betaling, tenminste aan het einde
van ons tijdvak, toen de loonen bijna het dubbele bedroegenvan die, welke

1) Men :de. voor staaltjes daarvan: Elias, ."Scbetsen uit de Geschiedenis van on!
Zeewezen", in Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudhk. 1916, bIz. 267 en vlg.
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wij in de oudste rekeningen tegenkomen, en die tot ongev~er 1585 min ' of
meer constant schijnen te zijn gebleven. Bij die stijging moete~ wij n~tuur
ij.jk ook het oog howlen op de geleidelijke vermindering van de waarde
vCl-n het geld. De gulden, die in 1565 in waardjl gelijklltopd met ongev.!l~r
16.7 grein fijn zilver, was 1576 gedaald tot 16.2, in 1585 tot II.8, in 1595
tot ruim 10.8, in 1600 tot ruim 10.7 1).
Evenwel, dit verschijnsel verklaart het v.erschil Diet geheel, en het lijkt
Diet onmogelijk, dat in ~e laatste vijftien jaren der zestiende .eeuw wijzigingen van beteekenis zijn aangebra~ht, waaronder dan weI de voornaamste is, dat de oudere maDier om het scheepsv()lk aan te nemen voqr een
geheele reis, waarbij dan de halve huur bij den aanyang, en de tweede helft
halverwege werd uitbetaald, begon plaats te maken voor eene loonsbepaling per maand (zie 1593).
De loonen waren niet voor aIle leden der bemanning eve~ hoog. De
schipper en de stu urman stonden bovenaan, dan kwamen de timmerman,
de schieman, de hoogbootsm;m en de kok, daa.rn,a de gewone bootsgezellen en tenslotte de jongmaatjes. Men vindt daarvan een overzicht in het
navolgende staatje:

BERO£P.

\15 69\'7 1 \'73\ '781'791'791'80 1'81 1'841'931'951'96

a
Schipper ......
Stuurman . .. ...
Hoogbootsman .
Timmerman ••..
Bosschieter .. ..
Schieman .... . .
Kok ..........
Bootsgezei . .. ..
Jongen .... . ...

40
30
16
16
13
14
13
9
3

I 69b
69
22
19
13
13
15
8
3

b

c

a

c

54
54
16
16
12
12
14
10
5

80
80
32
52
20
24
30
12
6

50
50
17
25

72
72
33
54

a: Op Dantzig. b: Op Portugal.
tugal. e: Op Genua.

d
60
60
30

-

e

a

a

30
30
r7
24

30 100
30 100
18
50
60
24
36
50
12
52
12
r6
6
8

- - - - - - - 13 - 18 26 12
16 19 12
13
- 7 - I
c: Doorgaande reis.

I

b
d
75 100
63 100
24 42
65
45
18
20
15
·l2
20
16
16
14
6
8

d: Op Noorwegen-Por-

Behalve het loon had het scheepsvolk vrije kost. Die was overvloedig,
maar niet bizonder afwisselend. Men had bijvoorbeeld 20 ton vleesch aan
boord, en 4 zijden spek, voorts 5 ton haring, 2 ton kabeljauw, 6 ton leng,
en 3 halve vaten paling. Voorts voor ongeveer 100 gulden brood en een
groot aantal tonnen bier. Ook was er wat boter, kaas, erwten·en boonen.
Maar de hoofdzaak bleef vrijwel: gezouten vleesch met bier en scheeps1) Zie Hagedorn t. a. p., 1909, biz. 335.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK III.
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brood, de afwisseling: erwten met spek. Inplaats van gezouten zal men
misschien nu en dan versche visch hebben kunnen nuttigen. Men moet
om er smaak in te krijgen de dingen van den idealistischen kant zien,
zooals Vondel in zijn "Lof der Zeevaert" (reg. 180 v.v.) het de bootsgezellen deed:
"Dees leven welvernoegt nae 't schaffen van den kok is,
Bij grut, bij pekelvleesch, bij labberdaen en stokvis,
Erweten, suivel, rog: seewaeter maeckt se graag:
Een bootsman, weI gehart en voelt geen quaede maeghl"
Buiten loon en kost vindt men in de rekeningen, dat aan de bemanning
de "voeringh" ten goede komt. Hierbij moeten wij even stil staan, omdat
het geval merkwaardig is, en daar het ook elders dan ten onzent voorkomt 1), aau een algemeene zeemansgewoonte uitdrukking geeft. Eene gewoonte, die waarschijnlijk naar primitiever tijden terugwijst. Onder
"v?ering" verstaat men namelijk datgene wat de bootsgesellen voor eigen
rekening mogen verschepen in een hun daarvoor beschikbaar gesteld
gedeelte der laadruimte. Het is niet steeds evenveel, ook voor elk der leden van de bemanning niet. Bij een Oostzeevaart was de "voeringe" voor
den schipper en den stu urman een last, voor hoogbootsman, schieman en

1/.

timme~an
last en voor elk der bootsgezeIlen t/Blast. Maar er zijn ook
weI lagere cijfers.
De zeelieden konden als "voering" medenemen wat zij wilden, maar
het lijkt toch waarschijnlijk dat, zooals wij het in de rekening van 1578
vinden, de "voering" dezelfde was als de gewone scheepsvracht. In die
rekening heet het voor den schipper "een vrij last souts", wat erop duidt,
dat dit deel der lading accijnsvrij was, zooals ook Hagedorn naar aap.leiding
van de Emdensche gegevens conc1udeert.
De bootsgezellen moesten w~l de vracht van hun voering betalen; zoo .
zien wij in de rekening van 1581 in ontvangst gebracht I I gld. 10 st. "van
de boetsgeseIlen van vijf£ voeringen souts". Maar onder de uitgaafposten
vinden wij zulke bedragen ook weer in uitgaaf gebracht : "betaelt 3 boetsgesellen voor de vlacht van heur voel'ing, 9 gld. 15 st., heet het in dezelfde
rekening. Op den duur zal men dit recht der gezellen, dat natuurlijk weI
bezwaren medebracht, in z66verre buiten werking gesteld hebben, dat de
voering als in geld uitgedrukte toelage werd uitgekeerd. De post in 1593
uitgetrokken: "voer de verbeteringe van de huer", en 188 gld. Ir'oot,
wijst daarop misschien, daar aIle vermelding van voering in deze rekening
') Zie Hagedorn t. a. p., 1909, biz.
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ontbreekt. Ik leg evenwel hierbij den nadruk op "misschien", daar er
ook in de andere rekeningen overigens geene aanwijzingen voor zijn, en
deze rekening van 1593 toch reeds een afwijkeJid type vertegenwoordigt,
omdat hierin voor het eerst, en hierin alleen, van gage per maand gesproken wordt.
Hadden over het algemeen de bootsgezellen het niet z66 slecht, het ligt
voor de hand, dat de reeders pet beter hadden. Zij misten de gevaren
van de reis en hun geldelijke risico's waren niet zoo h661 groot, terwijl de
winsten, die zij trokkEln, tamelijk hoog konden loopen.
Inderdaad, in d~ gevallen, die v66r ons liggen, hadden de thuisblijvende
reeders het in vergelijking met den schipper en zijn matrozen heel wat beter I In een geval, dat wij volledig overzien kunnen, omdat wij ook .de
koopprijs kennen van ?et schip zelf, kostte de uitzending naar Genua buiten het schip (waarV'oor 12.525 gld. betaald ~as), ruim 7.000 gulden; na
afloopvan de reis kwam daar nog eens ongeveer 3.400 gld. bij VQor loon en
voor onkosten die onderweg gemaakt waren. Alles bijeen dus ongeveer
10.000 gulden. Bovendien was er in St. Thuynes voor 900 gulden zout gekocht. In Zeeland verkocht men van dit zout voor 4.950 gulden. Dat was
dus al een zoete winst, en de vracht, die men ontving voor de tarwe en andere granen, naar Genua vervoerd, beliep ruim 10.000 gulden. Het schip
werd toen dadelijk weer bevracht naar Noorwegen, wat aan lading en uitreding 5.175 gld. 12 stuivers kostte. Daarna werd met de reeders afgerekend. Elk hunner - het warerr er I4 - had 1.403 gulden 8 stuivers en 8
penningen aan de eerste uitreeding en den koop van het schip betaald. Hij
kon nu 28 % over dit bedrag uitgekeerd krijgen. Na de reis op Noolwegen
kon aan elken reeder weder een bedrag van 679 gulden uitgekeerd worden.
Men had dus in 21/2 jaar tijds 76 % van zijn uitgelegd geld gemaakt.
Maar - z66 mooi ging het niet door. Men moest het schip om een of andere reden verkoopen, - en verloor daar 7.000 gulden aan. De winst werd
zoo tot een paar procent terug gebracht. Ook in een ander geval, waarbij ik
over 13reizen gedurende 6 jaren het materiaal tot beoordeeling heb kunnen
bijeenbrengen (zie no. 6.), was het resultaat niet zoo verbijsterend, Men
ontving in 3 reizen 30.230 gld. en gaf uit 28.543 gulden, verdiende dus
1.687 gld., bij een inleg van 4.493 gId., of, 37 1/. % in 6 jaar, niet meer
dan 6% 's jaars.
Toch, zeide ik, was de zaak voordeelig, en dat men de vrachtvaart d66rzette bewijst dat ook weI. Maar om dat goed te begrijpen moet men dit ,
bedrijf zien in verband met het gansche bedrijfsleven van Van Adrichem
en de zijnen. Die vrachtschepen leverden een bron van talrijke verdien-
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sten: Jacob Adriaensz. Van Adrichem was tevens houthandelaar, en hij
had aIle houtleveranties; de reeders Van Santen en Van der Burch
waren brouwers, zij leverden het bier \roor de proviand; Claes van '
Adrichem-zelf leverde de granen voor de approviandeering; misschien
leverde hij ook weI het zoute vleesch. Ret is althans zeker, dat deze graanhandelaar en n ieder ook een vetweiderij had : in 1580 bijvoorbeeld kocht
hij op de markt in Zwolle 64 ossen tegelijkl
Dat was ~n. Maar bovendien, en in de voornaamste plaats, bracht de
eigen reederij voordeel, omdat zij instaat stelde den graanhandel, den
zouthandel en den haringhandel onder de meest gunstige omstandigheden
uit te oefenen. Somwijlen, vooral met de zoutladingen, kwam de koop der
lading en dus ook later de verkoop ten laste en bate der reederij, maar voor
de granen was dat niet zoo, daarvoor werd de vracht betaald en de inkoop zoowel als de verhandeling aan de in de havenplaatsen gevestigde
factors, somwijlen ondergeschikten, meestal handelsvrienden, overgelaten. In Zeeland waren zulke vertegenwoordigers Garbrant Warwijck en
later Comelis van Heusden, maar ook in het buitenland had Van
Adrichem er. In Dantzig was een neef Van der Burch de factor, in Genua
Evert Spronck.
Ik noem deze namen, niet' slechts om te doen zien, hoe uitgebreid de
za:ken onzer handelaars waren, maar ook als een bewijs van het feit, dat
men in de laatste helft der zestiende eeuw de Hollandsche kooplieden in
alle havensteden vinden kon. Ik herinner in dit v€'rband aan het Kamper
handelshuis der Cuinretorfs te Lissabon, waarvan mr. Nanninga Uitterdijk de correspondentie heeft uitgegeven; te eerder nog omdat uit cdeze
·correspondentie al even duidelijk het groote nut blijkt, dat voor de handelaars uit de berichten hunner factors getrokken kon worden, als uit de
eveneens bewaarde Dantziger brieven aan Van Adr .ichem Wil men' e~
een voorbeeld van, dan volge men in Cuinretorfs brieven een fraaie geschiedenis van een speculatie in Portugeesch zout 1).
Tenslotte cenkele woorden over de uitgegeven stukken zelf. Men vindt
vooreerst eene rekening, die de geldelijke relaties tusschen Van Adrichem
en zijn zwager Gerrit Fransz. MeermaI1 doet zien. Het is eene rekening in
verband met hunne "compagnie", belangrijk, omdat zij een denkbeeld
geeft van de gedreven zaken en de vruchten, die deze afwierpen. Indirect ' is zij een bron voor de kennis van het bedrijf der "compagnie".
1) Biz. 39,57,68, 109-III, 121 en 127 van : Een KaIQ.per Handelshuis1e Lissabon 157z-1594, door Mr. J. NANNINGA UITTERDIJK, Zwolle 1904. Zie ook mijn
artikel in Dud· Holland, jaarg. 1916 : Zestiende-eeuwsche vrachtvaarten.
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Zij bevat het geheele financieele beheer van den eenen zwager voor
den anderen. Daaraan is het waarschijnlijk te wijten, dat ze zoo vaak
buiten ons onderwerp gaat en, ook andere financieele bemoeiingen dan
die met het bedrijf
vermeldt. De posten familiezaken betreffende, heb
,
ik weggelaten ,als hier geheel niet ter zake doende.
Als tweede nummer vindt men o.a. chertepartijen, als derde eene
instructie voor een der factors, ook als type belangrijk, evenals het daarop volgende bevrachtingscharter; al zal men daarvan voorbeelden te
over Dog vinden kunnen in de 16de-eeuwsche notarisprotocollen onzer
havensteden, in ons verband past dit stuk volkomen.
Da~ volgen de rekeningen in eenige reeksen samengebracht, naar de
schepen op welker reederijen zij betrekking hebben, de oudste, van 1569,
voorop. De tamelijk groote voorraad deed besluiten om niet aIle rekeningen in extenso te geven. De beteekenis van het telkens afdrukken van tal
van kleine uitgaafposten voor uitrusting en approviandeering bijvoorbeeld is geheel niet gelijk aan de moeite en ruimte,die dat zou kosten. Om
het beeld te krijgen zijn dus slechts enkele zeer goed gedetailleerde rekeningen voIledig opgenomen en worden van de overige excerpten gegeven,
waarin de meer merkwaardige posten in hun geheel zijn opgenomen. De
resultaten der vaarten zijn telkims aangeteekend, zoodat men althans 'van
de uitkomsten van het bedrijf een denkbeeld krijgen kan. Niet aIleen dat
leeren deze rekeningen. Er zijn toch nog talrijke andere onderwerpen waaromtrent zij licht geven, die in het verband dezer inleiding niet konden
worden vermeld, maar waarop ik toch de aandacht vestig. Bijvoorbeeld:
levensmiddelenprijzen (zie daarvoor ons no. 14); verhoudingen tusschen
Nederlandsche en vreemde munten; geldopnemingen (bodemerij); ondervindingen der schippers in vreemde havens; gewoonten bij de verschillende transacties enz.
AIle stukken bevinden zich in de .. Collectie van Adrichem", behoorende tot de zgn. Verspreide Collecties in het Algemeen Rijksarchief te
's Gravenhage 1).
De hierachter afgedrukte posten van ontvangst en uitgaaf zijn, voor
zoover het tegendeel niet is vermeld, aIle in guldens, stuivers en
penningen uitgedrukt.
H. E. v. G.
1) Nadat het bestek dezer uitgave reeds geheel was gemaakt, vestigde dr. P. A.
Meilink, hoofdcommies aan het Alg. Rijksarchief, mijne aandacht op een brievenboek van Van Adrichem, door hem juist aangetroffen bij papieren, waarmede het
geen verband had. Deze hoogst belangrijke aanwijzing maakt het Diet slechts moge-
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No.

I.

IS68-I S69·
REKENINGE TUSSCHEN GERRIT FRANSZ., MIJN ZWAGER, ENDE
MIJN, BEGONNEN DEN
DEN

29

roen FEBIWARII, ANNO IS68,
IS69. (Excerpt.) ,

VOI.:ENT

NOVEMBRIS, ANNO

a.

Onttang.

1568. Op den roen February, anno I568 stilo communi,
gerekent met Gerrit . Fransz. beroerende den harinckteelt
anno IS67, soe ben ick hem schuldich gebleven die somma
van
I77-9-7
2. Op den I7en Martii soe heb ick genoemen van Gerrit Fransz.
wegen uyt het gelt van de compagnie I87 guld. IO stuivers,
die hij ten afteren was om de compagnie van verschoete
.
\
penmngen,
I87-I3-I3
3. Ontfangen van Gerrit Fransz. wegen uyt handen van
Lenert Pietersz. tot Schiedam uyt saecke van een vierde
paert in den buys, die wij hem gemeen vercoft hebben om
350 guId., een derde paert gereet ende die reste op Martini,
waarvan Maertini anno IS68 het eerste off verschinen sal
ende Maertini anno IS69 die reste ; comt alhier bij mij ontfangen voer 't derde paert van de gereede penningen die
somma van
38-I7-I2
4. Op den 22sten Aprilis IS68 vercoft van de rogge, gecomen .
uyt Maerten Jansz. schip, gemeen met Pieter Jacobsz.,
Corstiaen Willemsz. ende Govert Willemsz., an Claes
Jacobsz. Meuyt, I3 hoet 2 achtendeel, die sack tot 39 st.;
comt voer Gerrit Fransz. aCQte paert, bij mijn ontfange~,
33-I 9-4
I.

lijk, maar ook wenschelijk om een plan ten uitvoer te brengen, dat ik reeds vroeger
koesterde, namelijk de ook door Van Adrichem ontvangen handelsbrieven, voor zoover
zij bewaard zijn, uit te gevcn. Ik had dat reeds niet voor uitvoering vatbaar geacht,
omdat die brieven zonder de antwoorden te weinig duidelijk zouden zijn. Nu
verandert dat geheel, en ik hoop gelegenheid te hebben in een volgend ]aarboek die
zestiende-eeuwsche koopmanscorrespondentie af te drukken. -Zij zal ons weer op
andere wijze dan de rekeningen het doen, licht verschaffen over een gewlchtig bedrijf
in een belangwekkenden tijd.

ZESTIENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART-BESCHEIDEN.

135

5. Op den 24en Aprilis soe heb ick vercoft Gerrit Fransz.
porcie ende mijn porcie van de tarru, ' die Maerte~ Jansz.
overgebracht heeft, die sack tot 5I st. en gelevert Frans
Michielsz. 4 hoet I6 achtendeel, Jan Apersz. 6 hoet, Govert Willemsz. 9 hoet 1/. achtendeel; eomt tzaemen 19
hoet I61/. achtendeel, comt voer Gerrit Fransz. helft an
gelde, bij mijn ontfangen, die somma van
265-8-4
6. Op den 24en Aprilis opgeleyt van de rogge, geeomen uyt
Maerten Jansz. voer Gerrit Fransz. porcie hier in huys
after op de tweede solder, 4 hoet 26 aehtendeel.
7. Op den lOen Mey opgeleyt'vande rogge, gecomen uyt Maerten Dircksz. van Memelick voer Gerrit Fransz. porde hier
in huys after op de twede solder 4 hoet I9 achtendeel.
B. Op den 24en Mey opgeleyt van den rogge, geeomen uyt
Adriaen Pietersz. van Memeliek voer Gerrit Fransz. porcie
hier in huys after op de twede solder 3 hoet 22 achtendeel.
9. Op den 25en Mey opgeleyt van de rogge gecomen uyt Claes
Dircxz. van Memelick voer GerritFransz. porcie hier in
huys after op de tweede solder I hoet 101/. achtendeel.
IO. Noch is hier bij gedraegen 4 sack rogge, die totGerritFransz.
lach ende was gevallen uyt die Lettousche 1) rogge, die Gerrit
Fransz. hadden doen scheepen. Dese voorsz. rogge bij mij
vercoft ende Gerrit Fransz in rekeninge gebrocht.
II. Op den 20en Mey ontfangen van Gerrit Fransz. wegen
uyt handen van Dirck Jan Ghijsen II gulden van een
jaer lanthuyer, versehenen Kersmis anna I567, comt II-O-O
12. Op den 23en Mey anna I568 soe heb ick van Gerrit Fransz.
wegen genomen uyt het gelt van de compagnie op rekeninge
van sijn ingeleyde penningen die somma van
346-6-0
I3· Op den Ben Juny ontfangen van Gerrit Fransz. wegen
• van Adam Direxz. tot Coelen van sekeren harinck, bij
486-I-10
Adam vercoft, die somma van
Op
den
8en
Juny
ontfangen
van
Willem
Aemsz.
die
reke14·
ninge beroerende het goet, dat hij dit jaer van 1568 van den
len February tot den Ien Mey incluys voer ons geeoft. heeft
ende van harinck, die hij van onsentwegen vercoft heeft, te
weten van Corstiaen Willemsz., Pieter Jacobsz. ende Go1) Uit Utthauen.
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vert den Brasser elck voer een vierde paert, Gerrit Fransz.
ende ick tsaemen een vier de paert. Soe comt Willem Aemsz.
ten afteten bij slot van rekeninge 22 Poelsche guldens 281/,
gros. Hierop ontfangen van Jan Dircxz. Bugge '9 Poelsche
gld. 19 gros, comt an corrent guld. 13 gld. 2 st. 10 penn.
Comt Gerrit Fransz. voer sijn achte paert, alhier bij mij
ontfangen
1-12-13
IS. Noch vercoft van Gerrit. Fransz. wegen aen Machtelt
Adriaensd. 101/, pont duyst 1), 't pont tot 9 st., ende bij mij
.
4-14-8
ontfangen, conit '
16. Noch ontfangen van Govert Willemsz. Brasser 2 gld. ter
cause van 10 weken solderhuyers, te week 4 st., comt ' 2-0-0
17. Op den 23en Septembris ontfangen van Gerrit Fransz.
wegen uyt handen van Comelis Dircxz. in de Cloc 16 g.
8 st. ter cause van 41 weken solderhuyers, te weeck 8 st.,
comt
16-8-0
18. , Op den 2Ien Octobris 1568 s()'e heb ick van Gerrit Fransz.
wegen genomen uyt het gelt van de compagnie op rekeninge
yan siJn Ingeleyde penningen die somma van
180-0-0
19. Op den 25en Octobris ontfangen van Ghijsbrecht die hopmeeter 6 gld. 16 st., ter cause van 17 weken solderhuyers,
te weeck 8 st., comt
6-16-0
20. Noch ontfangen van Ghijsbrecht die hopmeeter 5 gld.
4 st. ter cause van 13 weecken solderhuyers, te weeck 8
st.. comt
5-4-0
21. Op den i:5en Novembris ontfartgen van Korstiaen Willemsz. 5 gld. 17 st. ter cause van 26 weecken solderhuyers,
te weeck 41/, st., comt
5-17-0
22. Op den 16en Novembris ontfangen van Jan Jansz., hopcoeper, 16 st. vail twee weecken solderhuyers, tomt 0-16-0
23. Noch ontfangen van Leen Doesz. voer Gerrit Fransz. porcie
01' rekeninge van de gereede
penningen, die ons comen
I
van Jan van Reyde ende compagnie vaIi de vracht, .6g-1-8
24. Noth ontfangen voer Gerrit Fransz. porcie van de dach 2)
van 't schip, ons verschenen van Leen Doesz. ende Adriaen
Simonz. van Schiedani, Martini I) anno 1568, die somma
van
38-17-12
') StuifmeeJ.

,

I) Termijn.

.) 10

November.

(
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25. 1569. Op den 7en January, anna 1569 stilo communi, vercoeft van Gerrit Fransz. wegen rogge, die hier in huys
after op de 2de solder leyt an dese naegescreven persoenen,
die sack tot 34 st., ende gelevert Jan Post 12 sack, Beatrijs
in Coelen 10 sack, Lenert Yemantsz. 6 hoet, ende Comelis
Comelisz. 6 hoet 10 achtendeel, comt tzaemen 14 hoet 12
achtendeel. Comt alhier bij mijn ontfangen
260-13-5
26. Ontfangen van Jan Jansz., hopvercoeper, 6 gld. van 15
weecken solderhuyer, te weeck 8 st., facit
6-0-0
27. Op den 24en Novembris anna 1568 heeft Hendrick Dircxz.
van Santen beleyt die laechste solder tot Gerrit Fransz.
in 't groete huys ende wederom leech gemaekt den I4en
Aprilis anna 1569. Comt 20 weecken, te weeck 8 st., comt
alhier bij mijn ontfangen
8-0-0
28. Op den 26en Aprilis vercoft van Gerrit Fransz. wegen 10
pont 11/. verrendel veeren, 't pont 4 st. 6 penn.
2-5-6
29. Op den 8en Martii, anna 1569 stilo communi, gesceept op
Amsterdam gemeen met Gerrit Fransz. 17 bos Revelsche 1)
kennep ende is aldaer vercoft ende vrij gelt offgekomen
82 gld. 17 st. Hiertegens soe isser an oncosten gevallen opte
voorsz. kennep soe van vracht van Rij 2) op Amsterdam,
soe van Amsterdam op Delft 19 gld. 4 st., die offgetoegen blijft suivers 63 gld. 13 st., comt voer Gerrit Fransz.
. 3r-r6-8
helft, bij mij ontfangen,
30. Op den 3ren Decembris anna I567 ontfangen uyt handen
van Gerrit Fransz. die somma van 225 gulden op rekeninge
van de oncosten, die daer vallen souden in 't timmeren
van de nieuwe buys, genaemt 't Hart, anna 1568, daer
225-0-0
stierman off is Daniel Michielsz. Comt
3I. Op den r4en Mey ontfangen van Gerrit Fransz. wegen uyt
handen van Dirck Brasser voer Gerrit Fransz. porde I9I
gld. r6 -st., gecomen van 30 last ende het last rogge, daer
wij tot Amsterdam in rechte mede stonden, ende de penningen sijn Dirck Brasser toegewesen te moe~en lichten onder
cautie, sulcx datter I91" gld. I6 st. over Gerrit Fransz. porcie vrij gelt off gecomen is,
r9I-I6-0
32. Op den 27en July heeft Henrick Frericxz., stierman van
Wormer, uyt gegeven op 't I6e paert van de teelt de anna
---1) Uit Reval, vanouds een hennepmarkt.

I) Mij onbekend.
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34.

35.
36.

37.

38.
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1568 die somma van 24 gld. Comt alhier voer Gerrit Fransz.
derde paert bij mij ontfangen
8-0-0
Gerrit Fransz. heeft sekere oncosten verleyt tot behoeff
van Lenert Pietersz. schip, bedraegende die somma van
28 gid. 181/. st., diewelcke ick ontfangen heb, facit 28-18-4
Op den I7enOctobris anna '69 ontfangen van GerritFransz.
wegen uyt handen van Adriaen J ansz. 50 gld. van coep van
de brouwerie, verschenen Mey anna 1569, comt 50-0-0
Vercoft 6verrendels 1), stuck tot 3 gld. 3 st., waervan Gerrit
Fransz. die helft off comt, ende bij mij ontfangen
9-9-0
Op den I8en Octobris ontfangen van Gerrit Fransz. wegen
uyt handen van Sasbout Beuckelsz. 38 gld. 17 st. 10 penn.
van coep van de brouwerie, verschenen Sanctarie') anna
38-17-10
15, 8, comt
Ontfangen van Lenert Pietersz. ende Adriaen Simonsz. in
volre betalinge van 't schip, verscenen Maertini··) anna '69
38-17-12
Noch soe comt Gerrit Fransz. van mij bij slot van rekening
van de Dantzicker reys, gedaen bij Lenert Pietersz., scipper, anno '69 die somma van
I05-I5-I3
b.

Uytgeett.

I. Anno 1568. Op den I7en Aprilis 1568, stilo communi, is
(Godt danck) met Iyeff van Dantzick gecomen Maerten .
Jansz., scipper van Delffshaeven, ende heeft aldaer ingenomen van Willem Aemsz. van Delft 18 last en 1/. voerinck rogge ende 28 last 1/. voerinck tarru, in welcke rogge
en tarru heeft Go~ert Willemsz. Brasser, Pieter Jacobsz.
en Corstiaen Willemsz. elcx een vier.de paert , Claes Adriaensz. ende Gerrit Fransz. tzaemen een vierde paert betaelt, .
die vracht tegens 47 last, van 't last 9 carolus-guldens.
Comt over Gerrit Fransz. achte paert, bij mij betaelt,52-I7-8
2. Noch an oncost en gehadt op 't voorsz. goet van de haeven te
Delft te brengen ende an meten, excijs, worpen, leveren,
.
3-19-9
schuythuyren, op 't achte paert
3. Noch hebben wij in 't gemeen gecoft van Comelis Jacobsz.,
') Haringnetten.

2)

Ws. Allerheiligen,

1

November.

3) 10

November.
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stierman, I voerinck rogge, 't last tegens 38 goutguld. ende
van Jan Claesz. t/. voerinck tariu, 't last tegens 50 goutg.,
3-II-10
comt op 't achte paert an gelde
Noch betaelt Maerten Jansz .. schipper, die vracht van 25
last harincx, die hij tot Dantzick gebrocht heeft, toecoemende gemeen als voeren, van 't last 30 st , comt voer 't
achte paert
4-13-12
Op den 2en Mey is (Godt danck) met lyeff van Dantzick
gecomen Maerten Dircxz. van Memelick ende heeft van
Willem Aemsz. ingenomen 13 last rogge, toecomende gemeen als voeren. Dese rogge is tot Amsterdam gemeten
ende daer was 13 last 14 mudde 3 scepel. Betaelt van 't
last te vracht 5 gld. 10 st., comt op 't achte paert te gelde
9-6-8
Noch an ,oncosten gevallen tot Amsterdam ende tot Delft
op 't achte paert
3-13-1
Op den 18en Mey 1568 is met lyeff van DCl;ntzick geco. men Adriaen Pietetsz. van Memelick ende heeft van
Willem Aemsz. ingenomen 10 lasten rogge, toecomende
gemeen als voeren. Betaelt die vracht tegens 10 last 3 quartier, van 't last 5 gld. 10 st., comt op 't achte part 7-7-13
Noch an oncosten gevallen tot Amsterdam ende tot Delft
op 't achte paert
3-18-13
\
Op den 18en Mey is met lyeff van Dantzick gecomen Claes
Dircsz. van Memelick en heeft van Willem Aemsz. irigenomen 3 lasten rogge, toecomende gemeen als voeren. Betaelt die vracht tegens 3 last 24 mudde, van 't last 5 gld.
10 st., comt op 't achte paert
2-13-10
Op den len Aprilis gecoft voer Gerrit Fransz. een halff
last smal tonnen, daer den tarru ingedaen worden, 1-II-O
Noch soe heeft Gerrit Fransz. ten oncosten op sijn vierde
paert an die buys, die Daniel Michielsz. gevoert heeft ende
daer wij nu tot Schiedam off doen maeken hebben een coepvaarder, daer schipper off is Lenert Pietersz. van Schiedam, ingerekent die boetsgesellen heur halve huyer ende,
die provisie, die wij gedaen hebben tot die reis, die de schipper metten hulpe G?edts do en sal in Russia, die somma van
.
452-12-4
Noch soe hebben wij ingeleyt voer quaede fortune van der

140

13.

14.

/

IS.

16.

17.

18.
19.
20.

ZESTIENDE-EEUW~CHE

VRACHTVAART-BESCHEIDEN.

zee, daer die schipper ons rekeninge off do en moet, 100
carolus guldens, comt voer Gerrit Fransz. vierde paert
25-0-0
Noch soe heeft Willem Aemsz. tot Dantzick op wissel genomen tot behoeff van Maerten J ansz. ladinge den 14en
Aprilis 1568 van Wentge I\.arsberch 122 pont 10 schellingen,
yder pont tot 124 gros, te betaelen inAntwerpen 3 weken nae
sicht an den eersaemen Claude de Hemme, wonende in de
Halve Maen in de Coeperstraet. Rieroff moet Gerrit Fransz.
gelden een achte paert ende ick een achte paert, Pieter
Jacobsz., Corstiaen Willemsz. ende Govert den Brasser elck
een vierde paert. Comt voer 't achte paert bij mij voer Gerrit Fransz. betaelt,
. 91-17-8
N och betaelt Reyer Aemsz. een achte paert van 16 mudden
3 scepel rogge, die wij te veel opgedaen hadden, overmits
dat die gemiering 1) gebrocken was en alsoe die rogge gemeen geloepen was, 't last tegens 31 goutguld., comt 3-6-8
Noch gegeven van pontg~lt van de tarru ende rogge'" die
vercoft is, gecomen uyt Maerten Jansz., op Gerrit Fransz.
2-9-8
achte paert
Gesonden Comelis Jansz., die boede, nae Coelen om aldaer
te haelen die penningen, die Gerrit Fransz. aldaer · hadde
staen onder Adam Dircxz. van Delft, ep.de verreyst bij
Comelis Jansz., ingerekent dat ick hem voer sijn moyte
gaff,
5-14-II
Op den 19den Juny 1568 soe heb ick van Gerrit Fransz.
wegen tot Antwerpen an Franchois Gansenpuel overgemaect op Dantzkk 100 pont groet, diewelcke tot Dantzick
betaelt sullen worden den lesten July per Jeronimus Schellinck an Willem Aemsz. van Delft, over yder pont 133 gros .
. Comt alhier bij mijn uytgegeven die somma van 600-0-0
Gegeven van makelaerdie
1-10-0
Verreyst ende verteert
4-12-8
Op den IIen Septembris betaelt in handen van Huych
Jacobsz. Brouwer die somma van 300 carolus-guldens, diewelcke Gerrit Fransz. tot Emden van Huych Jacobsz. opgenomen heeft, comt
300-0-0

1) Gemiering (grenier) = verdeeling van den graanzolder.

,
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21. Noch soe heeft Gerrit Fransz. in de teelt anna 1568 te gelden an cruyswant op sijn 18 netten, die hij met Daniel Michielsz. reet, 't weIck ick betaelt heb, die somma van
270-6-7
22. Op den 22en Novembris gegeven Jacob, onze knecht, van
Gerrit Fransz. rogge te verschieten, die hier in ~uys leyt
after op de tweede solder,
2-18-9
23. Noch compt mij van Gerrit Fransz. van de rekeningh van
de harinck, die wij anna 1567 op Coelen gesceept hebben,
20-10-6
.
24. Anno 1569. Op den 16en Aprilis anne 1569 is met lyeft van
Emden gecomen 21 1/, last soemergerst, toecomende Gerrit
Fransz., Hendrick Dircxz. ende mij, Claes Adriaensz., ende
daer is an Dncosten op g.evallen van vracht, excijs, meten, leveren etc., tzaemen 71 gld. 9 st. 9 penn.; comt voer Gerrit
Fransz. dorde paert, bij mij betaelt,
23-16-8
25. Gerrit Fransz. comt ten afteren op sijn 18 netten, die hij
in Daniel Michielsz. buys reet in de teelt de anne 1568, behalven 't cruyswant, die somma van 321 guld. 0 st. I penn.
Des soe is hier ingerekent 2 daegen, die op 't nieuwe schip
betaelt sijn, het ijserwerck, gescut ende nieuwe seylen, suIcx
datter niet meer dan noch eenen dach van 't schip rest te
betaelen. Comt alhier bij mij uytgegeven
321-0-1
26. Daniel Michielsz. comt ten afteren, 't weIck hij niet opbren- gen en moecht, die somma van 132 gld. 181 /, st. waervan
ick Gerrit Fransz. hier overwijs voer een dorden deel an
Daniel Michielsz. die somma van
44-6-4
27. Op den 3en Juny betaelt van 21 hoet 4 achtendeel gerst
te mouten ende van 37 hoet 14 achtendeel gorst te mouten,
van 't hoet 19 st., toecomende Gerrit Fransz., Hendrick
Dircxz. ende mij, comt voer Gerrit Fransz. derde paert, bij
mij betaelt,
18-7-0
28. Mijn comt van Gerrit Fransz. bij slot van rekening die somma van 231 g. 19 st., uyt saecke van 300 philips-daelders,
die ick hem medegegeven hadde den len December anno ,
1568, om tot Emden voer mijn te besteen an gerst, waervan hij niet meer besteet en heeft als 293 g. 1 st., sulcx dat
mij daer rest ·
231-19-0
29. Ick heb gecoft voer Gerrit Fransz. ende mij tsaemen, tot
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behoeff van de teelt de anne I569, 451/, verrendel, diewelcke ons staen, met aIle oncosten, voer 12I gld. I5 st. ende
5 penn. Soe sijn hier ingerekent 51/. verrendel, die van onse
' eyge Oesterse kennep gereet sijn, waervan die oncosten
hierin gerekent sijn. Comt alhier bij mij betaelt voer Gerrit
'
60-I7-IO
Fransz. helft
30. Noch betaelt van Gerrit Fransz. wegen in handen van Lenert Pietersz, schipper, een dorde paert van 12 gld. 10 st .
. ter cause van een haHf laecken, dat wij meer ontfangen
hadden dan onse helft, comt
4-3-5
3I. Op den 22en Septembris gecoft voer Gerrit Fransz. van Robbrecht Heymansz. 4 sack 21/2 achtendeel ouwe Zeuschen 1)
tarru, die sack tot I2 st. groet, ende bij mij betaelt I7-8-0
32. Op den ' 26en Septembris soe heb ick vanwegen Gerrit
Fransz., Hendrick Dircxz. van Santen ende mijn selven vermangelt tegens Dirck Brasser 37 hoet I4 achtendeel soemergerst, ons drien gemeen toecomende, ende Dirck Brasser
heeft er ons om gegeven 37 hoet 14 achtendeel rogge, ende
ick hem toegegeven op elcke sack rogge 8 st., comt an gelde
159 gld. 14 st. I I penn. Comt voer Gerrit Fransz. dorde
paert, bij mij betaelt
53-4-14
33. Op den 26en Septembris soe heeft Hendrick Dircxz. van
Santen van Gerrit Fransz. wegen ontfangen een dorde
paert van de 37 hoet I4 achtendeel rogge ende leyt gemeen
met noch soeveel, toecomende Hendrick Dircxz., ten
huyse van Dirck Cornelisz. op de tweede solder.
34. Op den 4en Octobris vercoft an Dirck Brasser 22 hoet 20
achtendeel soemer-gerstemout, 't hoet tot I4 gld., te betaelen Paesschen eerstcomende anne I5702). In dit voorsz.
mout comt Gerrit Fransz., Hendrik Dircxz. van Santen
ende mij, Claes Adriaensz., elcx een dorde paert. Betaelt van
meten, leveren enz; voer Gerrit Fransz. dorde paert 0-5-4
35. Op den 27en Octobris gecoft voer Gerrit Fransz. 5 verrenI-7-8
del gecloeft crulde lijst'), die elle 44 st., comt
Sommarum bedraecht de geheelen ontfanck (over
1568) die somma van 2.287 gld. 2 st. I I penn.
') = Zeeuwsche.

3) Boordsel (van astrakan ?).
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Hiertegens bedraecht den geheelen uytgeeff (over I568)
die somma van 2.046 gld. 18 st. I blanck.
Somma den geheelen ontfanc over 1569 bedraecht
1.344 g. 10 st. 5 p.
Somma den geheelen uytgeeff van dit jaer van 1569
bedraecht die somma van 1.181 g. 5 st. 8 penn.

No.2.
UITTREKSELS UIT HET "DAGELICXE BOECK, BEGONNEN DEN
len JANUARI

1578".

Aanteekening betreffende het salaris van den "boeckhouwer".
1579·
De reeders van MiGhiel Jansz. sijn metten anderen gesloeten,
alsdat de boeckhouwer van een deurgaende'reis voer sijn moeyte
hebben sal 12 gld., ende van een Oesterse reis 9 gld. Van gelijcke
van een Westerse reys, hier in 't lant incomende, 9 gulden. Een
boeckhouwer sal een geheel jaer .boeckhouwer van de reysen
blieven, m\ts hebbende van e1cke reis 't voirsz. leges, sonder dat
hij gehouden is, als hij sijn reekening doen sal, de scipper ende
reeders te gast te noden ofte eenige coste te doen. Ende sal 't jaer
ingaen AI;eheyligen 1) en de wederom uytgaen Alreheyligen. Ende
waere datter een reis voer Alreheyligen angevaert worden, die
voer Korsmis volbracht soude mogen worden, sal oversulcx de
boeckhouwer, die dat in sijn jaer gevalt, gehouden wesen te do en
reeckening, ende als de reis nae Korsmis eerst soude mogen volbracht worden, sal oversu1cx de boeckhouwer, die Alreheyligen
toesteeckt, ende dan eerst in sijn jaer treden soude, gehouden
wesen die reekening, als hij toeste,e kt, an te vaeren, jae al waer
dat hij Sint Gielistijt 2) begost toe te steecken.
A.

B.

Aanteekening betreffende een chertepartij voor Lieven Pieters:.
20 J anuari I579.
Bevracht met Willem Joesten, Lieven Pietersz. van Amsterdam, schipper van een reeboyer, genaemt de Roede Leeuw, groot
1) I
')

I

November.
September.
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omtrent 65 last, te weten datLievenPietersz gehouden saJ wesen te
seylen met sijn schip tot Santubal in Portugal, alwaer wij hem
met sout sullen doen laeden tot sijne bequame ladinge toe, uytgesondert bootmansvoering, met weIck s~ut hij gehouden sal wesen
te seylen nae Dantsick ende aldaer an ons factoer te leveren, die
hem gehouden sal wesen te lossen ende wederom te laeden binnen
den tijt van drie weecken met greinen ofte alsulcke waeren als
hem oerber duncken sal, mits dat ons factoer gehouden sal wesen
dell voirs. Lieven Pietersz. tot Dantsick te geven op reeckening
van sijn vracht roo daelders ofte de waerde van dien, welcke dae1ders wij den schipper corten sullen om sijn vracht tot alsulcken
prijs als die tot Amsterdam gancbaer sullen wesen, ende sal den
schipper te vracht hebben van eIck last souts, als hij tot Dantsick
an ons factoer uytgelevert sal hebben, die somma van 28 gulden
corrent, mits ons wederom van Dantsick te brengen tot Amsterdam soeveellasten rogge ofte tarru als hij sout tot Dantsick uytgelevert sal hebben, gereeckent Iglast tarru voer :?o last rogge in
de swaerte, weI verstaende, of den schipper tot Dantsick soeveel
lasten rogge niet en mochte laeden als hij sout an ons factoer gelevert sal hebben, sullen wij hem om elck last als hij minder tot
Dantsick gelaeden heeft, soeveel corten als daer te vracht op Amsterdam uytgaet, als breder bij de chertepartie, voer notaris daervan gemaect.
Es noch bevoerwaert, off ons oerber duchte te wesen 't sout
in de Sont te vercoepen, alsdat den schipper gehouden sal wesen
aldaer te lossen, totdat hij ballast scheeps es, ende vandaer nae
Dantsick te seylen met de reste.
Beroerende de 6 tonnen souts, die de scipper in de Sont den
coninck levert, dat hij daer gheen vracht off hebben sal; dat de
scipper de garniering van 't sout tot sijn coste leggen sal.
Wij hebben Lieven Pietersz., schipper, medegegeven tot de ladinge van sijn schip souts een wisselbrieff inhoudende no ducaten, 400 rees voor een ducaet, die hij ontfangen sal tot Lisbona
van Jacques de Moere, te betalen den 6 Aprilis.
Noch hebben wij Lieve Pietersz. medegegeven tot sijn ladinge
2 Leytse bayen, swart van coleur, staen ingecoft metten oncosten
tot Leyden voer 64 gld. 101/S st. 1).
1) 28 Jan. 1579 gelijke overeenkomst met Jan Haxmensz. Jonge Jan Dey!, schipper van Amsterdam, van een buis, genaamd de Bark, groot 33 last.
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C. Aanteekening betreffende eene chertepartij voor Michiel Jansz.
I579·
Gehuert met Wiliem J oesten, Michiel J aJisz.. schipper, de
broeder van Aper Jansz., sijn buys, te weten. dat Michiel Jansz.
met · sijn buys twee doergaende Browaetse reysen 1) doen sal
(in dien 't God belieft) ; te weten: wij sullen in Browaege sijn buys
met sout laeden ende sal vandaer nae Dantsick seylen ende wederom in de Maes comen ende hebben hem elcke reis beloeft voer soe
menich last souts, als hij tot Dantsick lossen sal, mits wederom
soeveellasten rogge bier in de Maes brengende, vant last 27 gulden 5 stuivers ende van tarru I gold. meer, Inits soeveellasten
coeren als hij hier Ininder uyt leveren sal, soeveel sullen wij hem
corten, als de vracht van Dantsick in de Maes bedraecht,
bovendien eens 9 gulden tot een nieuwe drevyI2); mits condicien, soe wanneer hij de eerste reis ende de 2e reis met lieff tot
Dantsick comt, dat hij aldaer soeveel gelts, als hij elcke reis behoeft tot schipsbehoeff, op reeckeninge van sijn vracht ontfangen
sal; ende als hij met lyeff de eerste reis in de Maes gecomen sal
sijn, sullen wij hem niet meer gelfs geven op de vracht van de
eerste reis als hij tot de uytredinge van de tweede reis behoeven
sal ende die reste Martini I) op de reekening, mits dathetswaergelt,
dat hij tot Dantsick op sijn vracht ontfangen sal hebben, mer
gereduceert sal worden tot licht gelt, te weten soe menich rijcxdaelder als hij ontfangen sal hebben, sal hem hier an sijn vracht
gecort worden tegens 'tgunt een rijcxdaelder hier doet . .
Is noch gecondicioneert, alsdat hij van de 6 tonne ~outs, die de
coninck in de Sont uyt sijn schip ontfangt, geen vracht hebben
sal.
Ende hebben bovendien op Michiel Jansz. bedongen indien
wij begeeren 't sout in de Sont gelost te hebben, alsdat hij gehouden sal wesen daer te lossen ende met het gelt voert nae
.
Dantsick te seylen.
N.B. De bevrachtinge van dese 2e reis heeft Michiel J ansz. met
volbrocht, alsoe hij Alreheilige ') in Walcheren in gecomen
is ende te laet was om nae Dantsick te seylen, soe sijn wij
1

3

Reizen n~ar de Brouage in Frankrijk.
10 Novembe:.
') 1 November.

NED. ECON.·HIST. ARCHIEF. JAARBOEK lII.

.) Mij onbekend.
10
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geaccordeert te weten, dat wij hem van de 2e bevrachting
ontslagen hebben, mits offslaende van de eerste reis per
last 45 stuivers, ende deze reis sal coemen tot baet ende
schaede van 't scip. Actum den 2en Novembris [1579].

D. Aanteekeningen omtrent gekochte goederen."
Ick most opdoen van de 6 .last rogge 4 last 18 sack. Gerrit
Fransz. most opdoen I last 2 sack.
Paerting 1) van 61asten rogge, toecomende GerrifF.yansz. ende mij,
gemeen leggende met 61/zlast, toecomende Gerrit Willemsz., ende 31/.
last, toecomende M aerten Ruyckhaever, gecott om de penningen
gecomen van de oly, per Claes Boutt van Dantsick gebrocht, te vracht
per last 9 guid.
I. Claes Gerritsz. den 4en July opgeleit tot Pieter Fransz. op
de laetste solder 12 hoet 251/. achtendeel rogge.
Noch bij de voorsz. rogge gedroegen 19 hoet 23 achtendeel,
gecomen uyt Jacob Pietersz.
2. Betaelt den excijs van 12 hoet 25 achtendeel rogge, per
3-II-I2
hoet 51/1 st., facit 51/. st
3. Betaelt van opdregen 22 st. 12 penn., van leveren 4 st. 4
penn., facit
1-7-,10
4. Betaelt van worpen ende schuythuer, cleetgens,
0-12-8
5. Betaelt Jacob Molenaar van 3 last rogge 56 mae! te verscieten
2-2-0
6. Bij Heyndrick Hubrechtsz. betaelt van vracht ende oncosten tot Amsterdam 66 guld. 51/. st., comt over mijn 4 lasten 18 sack
51-0-0
7. Betaelt van de 6 lasten rogge van Amsterdam tot Delft te
brengen6 guld. 41/2 st., comt. over de 4lasten 18 sack 4-15-14
8. Den 21enMaert betaelt van 24 reysen verscietens 3-12-0
9· Den 6en Aprilis betaelt van 5 last 13 achtendeel rogge off
te dregen, meten, schuythuer, leveren, tzaemen 2-7-0
10. Betaelt van solderhuer .
16-16-0
II. , Van pontgelt aen Tonis Cornelisz.
8-5-0
12. Betaelt Jacob Molenaer van verscieten, leveren ende van
meten, betaelt
1-10-4

95-1 0-0
1) Vcrdeeling.

•
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I3. Den IoenJulygehuert van Joest Claesz. de 2e solder, groot
omtrent 8 lasten, te weeck om 7 stuvers, alwaer ick tarru
_opgeleit hebbe.
I4. Den gen Maert (I5)79 heb ick de voorsz. solder ledig gemaekt.
I2-5-0
I5. Betaelt Joest Claesz. 35 weecken solderhuers

NO·3·
FACTORS-INSTRUCTIE,

I590.

. Memorie voer Aper J ansz. Delff, bij Claes Adriaensz. hem gesonde.n om in 't coepen ende 't schepen van sijn goet e.nde de penningen,
per wissel uyt te doen, hem na te reguleren, gemaekt in F ebruario
anna I590.

Aper Jansz. wilt mijn penningen als de mert slap is, voer 't
aencomen van de schepen besteden ofte, als de schepen vertrocken sijn, suIcx als U oerber dunckt, ofte als daer gheen
ofte weinich schepen sijn, want in 't aencomen van de
schepen de mert gemeenlicken willicht is, ende als de sceepen aengekomen sijn, wilttet alsdan bevrachten.
2. Ret is te prijsen, als daer gheen schepen ep sijnende de
mert slap is, 't gelt te besteden.
3. Als ghij, voer 't aencomen van de schepen, enich goet
voor mij gecoft hebt ende de mert deur't aencomen van de
schepen zeer gewillicht is ende U oerber duncken soude aldaer wederom te vercoepen, geve U oversulcx volcomen
last om mijn goet weder te vercoepen ende als de schepen
wech sijn ende als U oerber dunckt wederom 't gelt te besteden, 't weIck ick stelle tot U discretie, want daer bij
wijle soeveel proffijts met vercoepen gedaen wort, meer
als hier, alst in 't lant gekomen is ende 't perikel van der
zee verwacht is.
4. Als puyck van brou-tarru niet meer als IO ofte I2 florijnen
tegens puyck van rogge en verscheelt, soe coept voer mij
puyck van brou-tarru, mer gheen gemeen brou-tarru, want
de brouwers puyck van brou-tarru meer begeeren. Ais

I.

I
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5.

6.
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ghij brou-tarru voer mij coept, soe wilt van de beste br-Qutarru coepen, die ghij weet te becomen ende die minst becommert is.
Wilt mijn penningen an sulcke t~rru besteden, als U oerber
dunkt ende apperentelick is wat op te verdienen; stelle
'tselffde tot U discretie.
Als ghij rogge coept, soe coept van de beste, die minst becommert is ende van de blanckste, ofte ten waere gemeen
rogge ongelijck proffitelicker gecoft waer, moecht daerin
den oerber doen.
Als den tarru tegens den rogge weinich in de prijs verscheelt,
alse desen herffst gedaen heeft, soo wilt in sulcken gevalle
letten op tarru te coepen, als ghlj n1.\ gedaen hebt, bisonder
op puyck van brou-tarru, want ick een tarro-sot ben ende
gheen rogge-sot, want tarru is een getrout kint.
Nota: Rogge te coepen in tijden van apparentie van duurte
is te prijsen, maer op eff~n tijt is tarru te coepen te
prijsep, want de brouwers in 't voerjaer gheen rogge
brouwen, maer weI tarru, ende so daer enige treck
buytenslants valt, is den treck meest in de tarro.
Ick geve U last de geheele soemer deur, jae op 't heetste
van de somer, dat ghij weI goet voer mij moecht schepen,
als 't droech goet is, want alsdan de vrachten gemeenlicke
de beste coep sijn ende de mert slapst is. Ik heb liever 't
perikel van 't broyen te verwachten in de soemer, dan soe
laet op den herffst te schepen ende hoege vrachten te geven.
Wilt, als 't moeghelick is, U goet onder in 't schip scepen ;
wilt hierop letten ende droech goet schepen ende als 't
droech weer is, schepen. Wilt letten, soeveel doenlick is, te
schepen in schepen, die haer last in de stadt mogen innemen om de maets wille, ende als 't gelegen is U goet onderst
te leggen, want 't voerlede jaer veel ondermaet geweest is.
Wilt overmits den oerloege in Vrankrijck op tarro te coepen
wat letten, die suyver ofte weinich bekommert is, ende
oeck op Poels ofte Podoels tarru, als die o£fcomt, wilt coepen, doch soe U duncken soude proffitelicker wat rogge mede te coei>ell, stelle dat tot U discretie 'tgunt U oerberlicxt
dunckt, stellende 'tselffde tot U discretie.
Wilt mijn penningen besteden aen sulcke greinen als Tonis
I

7.

8.

9.

10.

11.
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Cornelisz. scrijft, ghij sijn pertingen besteden suIt, ofte ten
waere U dochte ghij mijn penningen proffitelicker soude'
weeten te besteden, moecht swcx doenl 't weIck ick stelle
tot U discretie ende advys.
l2. Ais gelegen valt, mocht mijn goet weI met Tonis Cornelisz.
gemeen scepen.
l3· Wilt dit jaer al mijn goet op Amsterdam schepen, ten waere
ick U anders belaste, ende an Heindrick Hubertsz. verscrieyen, ten waere datter goede compagnie op de Maes wilde
wesen, gescut hebbende, mocht oversuIcx weI over 500
guld. in een schip schepen, stellende 'tselfde tot U discretie.
Als de wissel
is op 88-89 gros ende U proffitelicker
I
duncken soude wissel daer uyt te doen als greinen gecoft,
bisonder op de herfist, maeckt alsdan wat per wissel op Amsterdam uyt doen, te betaelen een maent nae sicht, twee
ofte 3 nae sicht, suIcx mij proffitelicxt wesen soude, stellende 'tselffde tot U discretie, mits ghij die penningen uyt
doet tot lOO !!if. een persoon, als ghij een goet man hebt.
Bijwijlen als de mert daer slap is ende ghij geen penningen
van mij onder U en hebt, dan die eerst over een maent ofte
daeromtrent verschijnen sullen, moecht ge in sulcke gevalle
besien, off ghij op die tijt te betaelen weet te coepen ende 't
goet terstont oversenden om tijt te winnen, opdat ick
altijt wat goet onder wech mach hebben, want 't proffijt is
gelegen in de verteeringe van te coepen ende vercoepen.
Ofte wilt lOO ofte 200 11 op wissel trecken, ick sal die
te dancke betaelen; wilt de betalinge aldaer soelange vertrecken als ghij rrioecht.
l6. Als U somtijts bij slappe rente enich goet aengeboeden
wort te coepen op termijnen te betaelen, wilt alsdan bisonder op tarru letten ende voer mij mede wat coepen ende terstont oversenden.
Als ghij tarru ofte rogge coept, soe wilt in 't coepen op de
droechte ende suyverheyt ofte minst bekommertheit letten, want in 't schepen daer veel in gelegen is, ende dickwijls 't proffijt anbrengt.
i8. Wilt voer mij niet meer als voer 600 ofte 700 ofte 800 gulden
in een schip schepen t6t den lesten September toe. In
September niet meer als' voer 500 ofte 600 gulden. In de

ISO
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maent van October niet meer als over 600 guld., 25 guld.
meer onbegrepen . .
19. Ick geve U last tot allen tijden, als ick daer gheen gelt
en heb ende de mert slap is ende U oerber duncken soude,
wat te coepen, dat ghij van mijnentwegen IOO U ofte
200 U wilt opnemen ende mij terstont daervan adveIteert, doch wilt de betaelinge a,ldaer solange vertrecken
als ghij moecht, ende indien soe gelegen is, wilt tot lOO U
teffens opnemens, roo U 14 daegen daernae ofte sulcx
als gelegen valt, 6pnemen. Als i<;k U enige haring sent ofte
enige andere waere sende, die proffitelicker soude dienen
op dach 1) te vercoepen als om gereet gelt stelle, 'tselfde
tot U discretie, mits lettende als gij op dach vercoept, dat
ghij goet volck hebt.

NO·4·
REKENINGEN VAN REIZEN DOOR SCHIPPER LENERT PIETERSZ.

1569
A.

EN

157I.

Rekening van een reis naar Dantzig, 1569.

a.

Uitgeett.

I. Op den 3en January anno 1569, stilo communi, betaelt
Hans Deem van Antwerpen van verteerde costen, bij hem
13-16-8
verreyst ende verteert, die somma van
2. Noch gedaen Hans Deem op rekeninge van 'tgeen hij an
ons verdienen sal op de ·reis van Lapfinlant 4 Bourgonse
daelders, comt
6-8-0
3. Op den Sen January anno 15691 stilo communi, betaelt
Jan Simonsz. timmerman tot Amsterdam, van 't schip te
timmeren methetijserwerckdaertoe, die somme van 137-IO-0
4. Op den 20en January gecoft van Teunis Jansz. 2 ossen
om 75 guld. IO st. Deze twee huyenvercoftomI2gulden; die
offgetoegen, comt niet meer bij mij uytgegeven als 63-IO-o
5. Gegeven van deze 2 ossen tot Schiedam te brengen 0-IO-O
6. Op den 2gen January gereyst met Lenert Pieters. nae
1) Op termijn.

ZESTIENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART-BESCHEIDEN.

151

Amsterdam ende bij ons verreyst ende verteert
5-14-8
7. Op den Igen Mey. gehuyert Kors de Boede om terstont
met een brieff rtae Antwerpen te reysen ende hem betaelt
2-1 5-0

8. In den eersten verreyst ende verteert bij Lenert Pietersz.
soe tot Antwerpen, Hoeren ende tot Amsterdam die somma
van
12-0-0
9. Noch bij Lenert Pietersz. verreyst ende verteert tot Ant9-0-0
werpen die somma van
10. Noch bij Lenert Pietersz. verreyst ende verteert in twee
reysen tot Antwerpen
13-0-0
II. Noch gegeven van een protest te maeken tegens Jan van
Reide tot Antwerpen
1-5-0
12. Noch van diversche cleine oncosten uytgegeven
I-o-O
13. Noch heeft Lenert Pietersz. gegeven van waechgelt, van
anckers, touwen etc., dat hij vergeten heeft anno (15)68
in rekeninge te brengen
0-19-0
14. Noch gegeven Jan Teunisz., smit, van iserwerck, dat wij
daer gehadt hebben anno (15)68, 't welk bij Lenert Pietersz.
7-2-0
vergeten is in rekeninge te brengen
15. Noch heeft Lenert Pieterzs. anno (15)68 om lengen gegeven,
't weIck hij vergeten heeft in rekeninge te brengen 1-4-0
16. Gegeven Comelis Koentge voer een reep
3-3-0
17. Gegeven Comelis Willemsz. voer een reep
2-14-0
18. Gegeven die vierboetmeester van den Briel de anno (15)68
1-10-0
19. Verrijst ende verteert bij Lenert Pietersz. t'Amsterdam
.
1-16-0
20. Gegeven van twee ossen te slaen ende voerts van arbeits1-10-0
loen tezamen
21. Gegeven van 38laekens tot Antwerpen te vertollen, van 't
stuck 1 stuyver,
1-18-0
22. Gegeven van 381aekens t'scheep te brengen
0-19-0
23. Noch bij Lenert Pietersz. verrecht tot Antwerpen tegens
Jan van Reide, ingerekent vijff weecken, die hij tot Antwerpen gelegen heeft ende verteert aldaer, tsamen 33-3-0
24. Van 38laeckens van Antwerpen tot Delft te brengen 1-18-0
25. Gegeven van galee 1)
0-8-0
') Voor gJay = fijn stroo?

') Dun touw.

2) SIege want is het product der touwsla

"
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48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

66.
67.
68.
6g.
70.
71.
72.
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Gegeven van waechgelt
0-I-4
Gegeven voer 2 scepel graeuwe erreten, 't scepel I4 st., 1-8-0
Gegeven voer 2 scepel groene erreten, 't scepel12 st., 1-4-0
Gegeven voer 2 scepel boenen, 't scepel II st.,
I-2-0
Gegeven om een mudde gnttte
3-8-0
Gegeven om een hondert lengen met die knegcht drinck9-1-0
gelt
Gegeven om een 'bos bezems
0-4-0
Noch an oncosten gevallen, doen Lenert Pietersz. sijn
I2-1()-4
zeebrieff vercreech tot Norden
Noch bij Gerrit .Fransz. ende Frans Michielsz. verreyst
ende verteert om 't vorder bescheyt te verwerven I6-8-0
Gegeven om 2 halvaten biers met den oncost en
1-u60
Gegeven Roel Joesten voer 2 maersen bloecx, een pomp
ende meer andere cleine waeren, tzamen
17-I3-0
Gegeven om 25 sparren
2-IO-0
Gegeven om 6 tschuppen
0-7-8
Gegeven om 'tschipballast
5-10-0
Gegeven van 't goet, dat te winter tot Amsterdam gelegen .
8-18-0
heeft,
Gegeven om een anckerstock met het saegen daerin 1-0-4
Gegeven om 6.000 barninckhout, 't dusent tot 21 st., comt
6-6-0
Gegeven om 6 rollen ' Hollants doeck, die ' rol tot 7
g.guld. 10 st., comt
45-0-0
H~roff is gemaeckt een nieu groet marseyl, een nieuwe
groete bonet I}, een nieuwe blinde I}. Gegeven van maeken
4-10-0
Gegeven van 't voer-marseyl te maeken
I-O-o
Gegeven om 55 pont lijcx I), 't pont 3 groet,
4-2-8
Gegeven om 20 pont lijnen, 't pont I braspenning, 1-5-0
Gegeven die seylmaekersknecht tot drinckgelt
0-3-8
Gegeven om 4 bos husem ende 2 bos carbants
0-17-0
Gegeven om 199 pont sIege want, 't hondert tot 18 st. 6
II-1-o
groet,
Gegeyen om bacx, pudsens, potten, pannen etc., tezamen
1-10-8
Gegeven voor 220 roggebroen, stuck 3 groet, samen 16-10-0

1) Zeiltje.

I) Touw, waarmede de zeilen ' geboord worden.

I
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75.
76.
77.

79.
80.
81.

82.
83.

I
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Gegeven van 't schip in 't vlot te brengen
8-0-0
Gegeven om 2 tonne biers
3-4-0
Verreyst ende verteert bij Lenert Pietersz. van Amsterdam
op Emden ende wederom tot Amsterdam
3-10-0
N och heeft Lenert Pietersz. tot Emden verschoeten an oncosten, die daer gevallen sijn boven 'tgeen dat Gerrit
3-0-0
Fransz. verleyt heeft,
Gegeven am een Spaens ancker
II-O-O
Gegeven tot Schiedam am een zeebrief
0-8-0
Noch verreyst ende verteert bij Lenert Pietersz. cum suis
heen ende weer tot Amst~rdam
5-8-0
Gegeven van de masten te swart en
1-4-0
Gegeven van 't goet tot Schiedam in de schuyt te brengen
0-12-0

Gegeven't jonckste kint van vracht
0-12-0
Gegeven om 6 dosijn matt en
1-1-0
86. Verrijst ende verteert 'bi) Lenert Pietersz., doen hij met
't valek tsceep voer am toe te steken,
3-0-0
87. Gegeven een man, die te winter de boeth bewaert heeft,
0-14-0
ende van een ancker te lichten, tzamen
88. Gegeven am 8 pont weeffelinge 1)
0-8-0
89. Gegeven am II pont butters, in 't toesteken 2)
1-2-0
90. Gegeven om kaes
O-II-o
91. Gegeven om broet
0-3-0
92. Gegeven om vis
0-14-0
93. Gegeven van de compassen te versien
0-10-0
94. Gegeven om 4 kruyken ende eenkraen
0-7-8
95. Noch gegeven om verscheyde cleine waeren
1-1680
96. Gegeven van 't schip te visiteren
1-1-0
97. Betaeit die smit tot Amsterdam van iserwerck, dat hij ge9-0-0
Ievert heeft, in 't toesteken
98. Gegeven am werck, mas ende touwen, daer 't gescut mede
2-10-0
gewoelt is,
99. Noch gegeven am sparren
0-12-0
100. Gegeven am naegels
0-15-0
101. Gegeven van 2 anckers, die in't velt gestaen hebben, daer't
schip an gemaert was,
0-12-0
84.
85.

1) Mij onbekend.

.) Toesteken - uitrusten.
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I02. Gegeven om dieploen
I03· N och gegeven den bloeckmaeker
I04· Gegeven om pompleer
lOS· Gegeven om drie loetlijnen
I06. Gegeven om een vleugel ende pomp spikers
I07· Gegeven om asijn
I08. Gegeven om smeer
I09· Verteert bij Lenert Pietersz. ende sijn hUysvrou
herberch tot Amsterdam in 't toesteken
IIO. Gegeven om 2 tonnen meels
III. Gegeven om I tonne beschuyts
II2. Gegeven om een trechter
II3· Gegeven om een penterbaeck 1)
II4· Bij mij verreyst ende verteert tot Amsterdam in
steken

ISS
I-O-O
I-I-O
1-I6-0
I-4-0
o-I7-0
I-O-O
2-4-0
in sijn
I8-0-0
6-6-0
I-I5-0
0-2-0
0-I7-0
't toe6-I6-8

Boetsgesellen huyer op Dantzick:

II5· Theus Suertsz. van der Schellinck, die stierman,
II6. Ende een last voerincx, daervoer betaelt
II7· Gerrit Ghijsen, die hoechboetsman,
IIB. Ende een halff last voerincx, daervoer betaelt
II9· Tonis Ariensz., die schieman,
I20. Ende een halff last voerincx, daervoer betaelt
I2I. Jan, die timmerman,
I22. Ende een halff last voerincx, daervo~r betaelt
I23· Jan Cornelisz., die bosschieter,
124· Ende een voerinck, daervoer betaelt
I25· Gerrit Jansz. de cock
I26. Ende een voerinck, daervoer betaelt
I27· Dirck Willemsz. van Wormer
I28. Ende een voerinck, daervoer betaelt
I29· Jan Cornelisz. van Wormer
I30. Ende een voerinck, daervoer betaelt
I3I. Lucas van Delffshaven
I32. Ende een voerinck, daervoer betaelt
I33· Dirck Hugensz. van Schiedam
1) Bak voor de broodbakkerij .

30-0-0
II-IO-O
I6-0-0
5-15-0
14-0-~

5-I5-0
I6-0-0
5-I5-0
13-0-0
3-17-0
3-0-0
3-17-0
9-0-0
3- I 7-0
7-0-0
3- I 7-0
9-0-0
3-17-0
9-0-0
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Ende een voerinck, daervoer betaelt
,.
3-I7-0
Comelisz. Ariensz. van Schiedam
7-'0-0
Ende een voerinck, daervoer betaelt
3-I7-0
Comelis van der Schellinck 9-0-0
Ende een voerinck, daervoer betaelt
3-17-0
Simon Ariensz. van Schiedam met zijn voerinck
4-0-0
Lenert Pleterz. als schipper van 't schip, met zijn voerinck,
50-0-0
tzamen
14I. Verteert bij Lenert Pietersz. int Vly
1-0-0
14Z. Verteert in de Sont in 't ghins vaeren
1-4~o
143. Gegeven in de Sont in 't ghins vaeren van de tol I rose-noebel
5-I4~o
144. Gegeven van vierboet-gelt in de Sont een halve daelder,

I3 ....
I35.
136.
I37.
138.
139.
140.

5-I 5-0
145.
146.
147148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.

Gegeven van 2 brieven te scrieven
0-5-0
Gegeven tot Heel om 2 versche zoen 1)
0-10-0
Gegeven om een blinde ree I) een daelder
1-10-0
Gegeven om een poert
0-10-0
Gegeven die wachters in de jonge stadt
0-I5~0
Gegeven op 't casteel
0-780
Gegeven van de ballast an lant te brengen
8-0-0
Gegeven om eycke stutten
2-0-0
Gegeven om schuppen
6-10-0
Gegeven om een wintboem
0"7-0
Gegeven tot Dantzick van 8 rinth claphout an bbert te
brengen
2-IO-o
Gegeven voer onse helft van 20 last assche 8) an boert te
brengpn
3-0-0
Gegeven voer onse helft van de rogge ende tarru an boert
te brengen
Gegeven voer onse helft van 't mout op de ree an boert te
brengen
5-0-0
Gegeven in de Sont om broet
1-10-0
Gegeven om 6 tonne beschuyts, die tonne 24 stuyvers,
7-4-0
Gegeven tot Dantzick in de pontcaemer van 't schip te
verponden
6-0-0 -

') D. w. z. zootjes viscb.

I) Ree _ ra.

Ii) Patuch.
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Verteert bij Lenert Pietersz. tot Dant~ick in sijn herberch
daelders
4-10-0
163. Gegeven in de Sont in 't wederom coemen van vertollen 2
rosenoebels
I I..8-o
164. Gegeven in de Sont van de Danzicker goederen, die Lenert
in hadde, te vertollen, een rosenoebel van 4 1/. daelder 6-15-0
165. Gegeven van tonnegelt in de Sont
0-15:-0
166. Gegeven van lastgelt in de Sont, van 't last 1/. st., comt 400
last
2-lQ-0
167. Gegeven in de Sont om bier
3-0-0
168. Gegeven in de Sont om broet
3-l5.r j)
169. Verteert bij Lenert Pieterz. in de Sont
3-0-0
170. Gegeven voor een jol, die Lenert Pietersz. in Maesterlant
in de gront gestoeten heeft,
4-10171. Gegeven in Maesterlant om bier
3-0-0
172. Gegevell van een tonne meels te backen
o-:tS-o
173. Gegeven om barninckhout
0-15-0
174. Gegeven om een verssche zoe
1-10-0
175. Verteert bij Lenert Pietersz. in Maesterlant
1-10-0
176. Gegeven tot Dantzick om 4 tonne teers.
8-0-0
177. Gegeven tot Dantzick om 8 rinth c1aphout, e1ck rinth 6
46-10-0
marck
178. Gegeven om 17 pruyssche delen
7-13-0
179. Gegeven den loetsman, die Lenert Pietersz. Thessel in9-0-0
brocht,
180. Gegeven een lichter in 't Thessel van 26 last mouts te lichten ende voert tot Amsterdam te brengen
9-2-0
181. Gegeven een boetsgesel, die 't schip uyt Tessel heeft helpen
opbrengen tot Amsterdam toe,
1-12-0
182. Gegeven tot Amsterdam van 't schip te lossen
14-0-0
183. Gegeven om 2 manden
0-10-0
184. Gegeven van 't schip in te winnen
0-10-0
185. Gegeven om broet tot Amsterdam in 't offsnien 1) 1-0-0
186. Gegeven tot Amsterdam om 1 1/. tonne biers
2-5(0
187. Verteert ende .verreyst bij Lenert Pietersz. ende sijn huysvrou tot AIl\sterdam in sijn herberch in 't offsnien 15-0-0
188. Gegevet\ tot Amsterdam van paelgelt
2-15-0

162.

3

') Tegenovergestelde van toestcken.

I.
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189. Betaelt den excijs ende 't meten van 21 last IS mudde 3
scepel rogge, die ick Pieter Govertsz. gelevert heb, van 't last
6-9-0
6 st.,
190. Betaelt den excijs ende 't meten van 25 last 25 mudde
mouts, die ick Davit Jansz. cum sociis gelevert heb, van 't
last 5 st. 6 penn.,
'
6-19-12
191. Bij mij verreyst ende verteert tot Amsterdam in 't offsnien

7-6-0
192. Gegeven van 't claphout, deelen, caebel etc. tot Schiedam
te brengen
7-10-0
193. Lenert Pietersz. heeft tot Dantzick op bomerie 1) genomen
van Gerrit Jansz. 44 daelders, waervan ick alhier van interest gegeven heb van elcken daelder 5 stuyvers ende betaelt in handen van Barent Pietersz.,met'thoeftgelt 77-0-0
194. Sommarum .den geheelen uytgeeff van dit jaer van 1569
bedraecht die somma van 1.385 gulden 6 stuyvers 7 penningen.

b. Onttang.
1. Ontvangen van Jan van Reyde, coepman wonende tot
Antwerpen, die somma van 400 gulden in volre betalinge
van de helft van de 2.000 gulden, bij Lenert PH~tersz. verdient op Lapfinlant in Russia anna I568, comt alhier 400-0-0
2. Noch ontfangen van Jan van Reyde 38 laeckens voer de
somma van 946 gulden, te weten 24 laeckens stuck tot 4
pont 4 st. 8 groet, ende I4laeckens stuck tot4 pont net, 16
miten, van welcke laeckens een ygelick sijn porcie off ont£angen heeft, ergo hier
niet
3. Noch ontfangen van Jan van Reyde an gelde
volre beta~nge van de 2.000 gulden, bij Lenert Pietersz. verdient
op Lapfinlant in Russia anna (15)68, die somma van 54-0-0
4. N och ontfangen van Jan van Reyde voer de oncost en, die
wij gehadt hebben int rechten, die somma van
I7.0-0
5. Noch ontfangen vanVranck Ariensz. I5 gulden van de halve
huyer, die Lenert Pietsrz: hem op de hant gegeven hadde

in

1) Bodemerij.
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anna (15)68, doen hij nae Lapfinlant in Russia seylen soude,
mer also Vranck thuys gebleven is, soe heeft hij die IS gulden
Lenert wederom gegeven; comtalhier bij mij ontfangen 15-0-0
6. Dit naefolgende heeft Lenert ' Pietersz. anna (15)69 van
Dantzick gebracht:
In den eersten gelevert J acob de Goyer totAmsterdam2 1/.last
mouts, te vracht van 't last 9 gulden, comt alhier 22-10-0
Priemgelt, paelgelt, vuergelt, 't last 2 stuyvers,o-s-o
Loetsmansgelt, 't last 41/. stuyver, ~
0-II-4
Lichtergelt, 't last 2 stuyvers,
0-5-0
Meten, excijs, 't last 5 st. 6 penn.,
0-13-7
Comt tsaemen alhier bij mijn ontfangen .
24-4-II
7. Noch gelevert Huych Joesten tot Schiedam een last mouts,
te vracht van 't last 9 gulden, facit,
9-0-0
Priemgelt, paelgelt. vuergelt
0-2-0
Loetsmansgelt, 41/. stuyver 't last,
0-4-8
Lichtergelt
0-2-0
Meten, excijs, 't last 5 st. 6 penn.,
0-5-6
Comt tsaemen bij mij ontfangen
9-13-I4
8. Noch gelevert Davit Jansz. tot Amsterdam 22 last II l /.
mudde mouts, te vracht van 't last 9 gulden, comt 202-10-0
Priemgelt, paelgelt, vuergelt, 21/. st. 't last
2-5-0
Loetsmansgelt, 41/. stuyYer 't last,
5-1-4
2-5-0
Lichtergelt, 't last 2 stuyvers,
Meten, excijs, 't last 5 st. 6 penn.,
6-0-I5
Comt tsamen bij mij ontfangen
218-2-3
9. Noch gelevert Pieter Govertsz. tot Amsterdam 21 last IS
mudde 3 scepel rogge, te vracht van 't lastII gulden comt,
237-6-4
Van tol in de Sont 21/, ouwe daeler
3-7-8
Priemgelt, paelgelt., vuergelt, 2 st. 't last,
2-3-0
1
4- I 6-I2
Loetsmansgelt, 4 /. stuyver 't last.
I-I-8
Lichtergelt
Meten, excijs, 't last 6 stuyvers,
6-9-0
Comt tsaemen bij mijn ontfangen

255-4-0
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10. Noch gelevert Pieter Reynsz. tot Amsterdam 10 last as, 14
tonvoer 'tlast, tevracht van 'tlast8g.gu1d.5st.,comt82-Io-0
Priemgelt, paelgelt, vuergelt, 2 penningen 't last,
1-0-0
Loetsmansgelt, 41/. stuyver 't last,
2-5-0
Lichtergelt, 't last 2 stuyvers,
1-0-0

II.

86-15-0
Comt tsa.emen bij mijn ontfangen
· Noch gelevert Reyer Aemsz. ende Jan Dircxsz. Bugge IS
last 14 achtendeel tarru, te vracht van 't last 12 g.guld.
10 st., comt
189-II-O
. Priemgelt, paelgelt, vuergelt 't last 2 st.,
1-10-0
1
Loetsmansgelt, 't last 4 /. st.,
3-7-8
Lichtergelt, 't last 2 stuyVers,
1-10-0

195-18-8
Comt tsaemen bij mijn ontfangen
1:2. Noch gelevert Henrick Jansz. van Dordrecht 20 last rogge,
te vracht van "t last II guld. 10 st.,
230-0-0
Priemgelt, paelgelt, vuergelt; 't last 2 st.,
2-0-0
Loetsmansgelt, 't last 41/. stuyver,
4-10-0
Lichtergelt, 't last 2 stuyvers,
2-0-0
238-10-0
Comt tsaemen bij mijn ontfangen
:0. Noch gelevert Hans Muller tot AmsterdamsIo last 4 ton as,
14 tonne voer 't last, te vracht van 't last 8 guld. 5 st.,
comt
84-17-0
Priemgelt, paelgelt, vuergelt, 't last 2 st.,
1-0-0
Loetsmansgelt, 't last 41/. stuyver,
2-5-0
Lichtergelt, 't last 2 st.,
1-1-0
Van de tol in de Sont 21/, ouwe daelers
4-7-8
Comt tsaemen bij mijn ontfangen
92-9-8
14. Vercoft 17 pruyssche deelen, stuck tot 23 stuyvers, comt
alhier bij mijn ontfangen
(
19-II-0
IS. Noch vercoft Adriaen Simonz., wonende tot Schiedam,
1600 c1aphout min 16, 't h,ondert tot 7 gulden, comt an
gelde bij mijn ontfangen
II1-1-O
16. Noch ontfangen van J3,l). Gerrits~. Tou van een halve tonne
___ , vleis, die Lenert Pietersz. hem gelient hadde, die somma
5-0-0
van
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17. Noch ontfangen tot Dantzick van Gerrit Jansz. 44 daeler,
die Lenert Pietersz. op bommerie 1) nam, e1cken daelder tot
30 stuyvers, comt .
66-0-0
Somma den geheelen ontfang bedraecht die somma van
. 1808-9-12
Onderlinck vereffent den ontfanck tegens den uytgeeff, comt meer ontfangen dan uytgegeven die somma
van
423-3-5
Actum den 17den Novembris, anno 1569.
Compt voert vierdepart 105 gulden IS stuyvers 13 penningen ende een yegelick voldaen.
,

B. Rekeningen van een viertal reizen, door schipper Lenert Pietersz.
gedaan I57I-I574. (Excerpt.)
Rekeninck van Lenert Pietersz., schipper van Schiedam, van
de vier reysen, bij hem gedaen, dewijl Richardus Weederboren
van Eiseneur een vierde paert in 't schip gereet heeft, van den
16en Augusti anno I571 tot den 30en Decembris anno 1574.

Ie Refs.
Rekeninck ende bewijs van de oncosten op de uytredinge
van Leenert Pietersz., schipper van Schiedam, op die reys van de
Vlaemsche eyianden 2}, begonnen den I6enAugusti anna I57I, bij
guldens gereekent, tot 20 stuiver de gulden.
a.

Uitgaven.

Comt tsaemen om gescut, .cruyt ende clooten betaeit
248 gid. IO st.
2. Betaelt voor 5 schijven gaerens, weElgende 2IOO pont , 't
hondert tot 5 gid. I7 st., facit
I22 ·gId. I7 st.
3. Dit naevolgende zijn de boetsgesellen, de schipper ende
de stierman, elck met zijn halve huer.
Philips de Mein van Lillobaes, stierman, betaeit van sijn
69 gld.
halve huer
I.

-1)-Bodemerij
--.

2) . De V1aamsche eilanden zijn de Azoren.

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK III.

II

162

,

ZESTlENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART-BESCHEIDEN.

Frans Rokusz., hoochbootsman, betaelt voor sijn halve
huer
k2 gld.
Arent Ariensz. van Delft, timmerman, voer sijn halve
19 gld.
huer .
BruynJ ansz., schimman, betaelt voer sijn halve huer 13 gld.
Claes Pouwelsz., cock, betaelt voer zijn halve huer 15 gld.
De bosschieter betaelt voer zijn halve huer
13 gld.
Jan Cornelisz. betaelt voer ,zijn halve huer
8 gld.
Gerrit den Dortsman betaelt voer zijn halve huer 18 gld.
Volgen nog vijl soortgelijke posten ad 8 gld. 10 st.
Jasper de scrievent betaelt voer zijn halve huer
8 gld.
De putger van der Gou betaelt voer zijn halve huer
4 gld.
De cocxjonge betaelt voer zijn halve huier
3 gld.
69 gld.
Lenert Pietersz., schipper, voor zijn halve huier
4. Sommarum de voorsz. uytredinge bedraecht in als die
somma van
1.428 gld. 8 st. 8 penn.
S. Deese voorsz. 1.428 gld. 8 st. 8 penn., die tot die uytredinge
uytgegeven sijn, heboe ick op bomerie opgenoemen ende
betaelt van yeder daelder voor de bomerie 12 st., te'weeten
voor 't gins seylen 6 st. ende voer 't wederomcoemen 6 st . .
Comt hier voer de schade, van de bomerie betaelt,
571 gld. 7 st.

6. Dese naevolgende oncosten sijn gevallen tot Lisseboen ende
in de Vlaemsche eyland~n ende in Engelandt in 't uytseylen.
I gld. 4 st.
Betaelt in Engelandt om kaerssen
Betaelt tot Intersey in de Vlaemsche eylanden om een
booth
30 gld.
Bij Lenert Pietersz. ende verteert tot Intersey
IS gld.
Bij Lenert Pietersz. tot Lisboen in sijn herberch verteert
8 gld.
Betaelt van het connossement te maecken
2 gld.
2 gld 10 st.
Gegeven den adrnirael
Sommarum comt bij mij uytgegeven in de Vlaemsche
eylanden ende tot Lisseboen tsamen die somma van
486 gld. 5 st. 12 penn.
7. Deese voorsz. 486 gld. 5 st. heb ick op bomerie genomen,
ende betaelt vodr yeder daelder voer de bomerie 6 st., comt
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hier over de schade, van de bomerie betaelt, alsoe iGk tot
Vlissinge gearriveert was
97 gid. 4 st.
8. Voer de tweede helft van de bootsgesellen haer halve
huer. (Als onder § 3.)
9. Betaelt om 2 scepen ballast, alsoe 't schip niet leech leggen
12 gld.
en wilde, oft soude ommegevallen hebben,
10. Sommarum comt in als uytgegeven op de reys, in de Vlaemsche eyianden gedaen, die somma van 2.9I9 gid. 5 st. 4 penn.
b. . Ontvangsten.
Tegens welcken uytgeeff niet ontfangen is dan de vrachte.
Staet daertegens die te ontfangen van de stadt van Vlissinge,
alsoe mijn schip daer angehaelt ende coopmansgoet daeruyt gelost hebben.
Comt op elck vierde paert ten afteren 729 gld. 16 st. 5 penn.

2e Reis. Op Lisseboen.
a.

U itgaven.

Betaelt voer 6 schijven gaerens, wegende 2.392 pont, 't hon- ·
dert tot 16 schellinck 4 groot, comt
II7 gld. 4 st.
2. Gecoft 12 last teers ende 1/. tonne om die tot Lisseboen te
brengen, 't last tot I8 gld.; comt •
216 gid. 15 st.
3. De bootsgesellen haer halve huer: Gerrit Ghysen, hoochboetsman, voer sijn halve huier
8 gld.
Lucas van Delfshaven over sijn halve huier
5 gld.
Jan Willemsz., timmerman, voer sijn halve huer
8 gld.
Jacob Cornelisz. voer sijn halve huier
6 gld 10 st.
Meynaert Roockensz. voer sijn· halve huier .
5 gld.
Engebrecht bosschieter voer sijn halve huier 5 gld. -I5 st.
Ruth Lenertsz. voer sijn halve huier
4 gld I5 st.
Arien Rokens voer sijn halve huier
4 gld.
Guilaume Scrievent voer sijn halve huier
8 gld.
Cornelis Stansz., stierman, voer sijn halve huier 24 gid.
Lenert Pietersz., schipper, voer sijn halve huier
30 gld.
Pieter Rokensz. voer sijn halve huier
3 gld.
Sommarum bedraecht den heelen uytgeeff van de uytredinge die somma van
930 gld. 18 st. 7 penn.
I.
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4. Deese 930 gJd. heb ick op bomerie genomen ende betaelt
van bomerie van yeder daelder 12 st. Comt hier betaelt van
de schaede van de bomerie
372 gld.
5. Deese navolgende oncosten bij mij. Lenert Pietersz., gedaen
in de revier van Lisbona in Portegael in de maent van November, anno 1572.
Betaelt voer 162 dosijn cu1ck
72 gld.
Betaelt om ruychte om 't schip m~ede te branden 12. st.
Betaelt om barketten om an boert te vaeren I gld r6 st.
Betaelt voer 269 moy souts, demoy 22 st., comt
295 gld. 18 st.
Betaelt om 50 dusent appelen, 't dusent 30 st.,
75 gld.
3 gld.
Betaelt om in 't admiraelschap te coemen
Sommarum comt hier bij mij in de revier van Lisbona uytgegeven die somma van '
623 gld. 19 st.
6. Den gen Decembris soe heb ick tot Lisbona op bomerie genomen om 't sout, dat ick geladen hadde, ende appelen ende,
aIle andere diversche oncosten te betalen, die somme van
225 ducaten, ende betaelt voer die bomerie 15 ten 100. Comt
hier betaelt voer de schaede van de bomerie 67 gld. 10 st.
7. Eerst de tweede helf!: van de bootsgesellen haer halve huier,
ingereekent haer voerinck.
Gerrit Ghijsen, hoechbootsman, voer reste van sijn halve
huer
80gld.
Noch voer verseylgelt 2, gld. ende voer sijn voerinck 8 gld.
8 st., comt
IO gld. 8 st.
Lucas van Delffhaven voer reste van sijn halve huer 5 gld.
Noch voer sijn voerinck 8 gld. 8 st. Noch omdat hij cock
geweest is 4 gld. Corp.t
12 gld. 8 st.
Jan Willemsz., timmerman, voer reste van sijn halve huer
8 gld.
Noch voer sijI1 voerinck
8 gld. 8 st.
Jacob Cornelisz. ende voe-r reste van sijn halve huer 5 gld.
Noch voer sijn voerinck
8 gld. 8 st.
Mynaert Rockusz. voer reste van sijn halve huer
5 gld.
8 gld. 8 st.
N oeh voer sijn voennck
I gld. 10 st .
Noch voer sijn schiemanschap

•
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Engebrecht, boschieter, voer reste van sijn halve huer
5 gld. 15 st.
Noch voer sijn voerinck
8 gld. 8 st.
Arien Rokensz voer reste van sijn halve huier 4 gld. 15 st.
Noch voer zijn voerinck
8 gld. 8 st.
Guilaume Scrievent, voer reste van sijn halve huer 8 gld.
Noch voer sijn voerinck
8 gld. 8 st.
CornelisJansz.,stiennan,overrestevanzijnhalve huier 8 gld.
Noch voer een last voerincx
25 gld. 4 st.
Pieter Rokensz. voer reste van zijn halve huer
3 gld.
Noch voer sijn voerinck
4 gld. 4 st.
8. Betaelt van 't schip te lossen ende te bal1asten ende op
sijn plaets te brengen tsamen
. 17 gld. 6 st.
Betaelt Marinus van Armuyen van een schip souts tot
Schiedam te brengen
18 gld.
Betaelt een schipper van der Gou van een schip souts tot
Schiedam te brengen
18 gld.
Betaelt Lenert van Armuyen van een schip soufs t' Schie14 gld.
dam te brengen
Betaelt Hendrick Jansz. van der Veer van een schip souts
tot Schiedam te brengen
17 gld.
Betaelt om 4 paspoerten voer deese 4 scheepen I gld. 4 st.
Betaelt de voorsz. scheepen van legdaegen .
4 gld.
Betaelt van 't voorsz. sout te stoeten, opdraegen, ophouwen ende inschieten
4 gld. 5 st.
Betaelt van de culck op te draegen ende in te stouwen 18 st.
Gecoft van Jacob Scharp voer 17 last 10 smaltonnen, 't
last tot 57 st., om sout in te dcien; comt 50 gld. 9 st. 8 penn.
Betaelt van 't sout toe te slaen
I gld. 10 st.
Betaelt Heindrick Jansz. Schevola voer dat hij tot Vlissinge
geweest is om te solliciteeren an de regierders van Vlissinge
om betalinge te hebben van vrachten, die Lenert Pieterz.
met het schip verdient heeft, doen hij uyt die Vlaemsche
eylanden quam ende van die van Vlissinge angehaelt worde;
39 gld. 19 st.
tsaemen
Betaelt van 162 dosijn culcx
tot
vloeten
1)
te
snien, waeroff
,
dat gesneen sijn 7.200 vloten, betaelt van 't hondert 3 groet,
5 gld. 8 st.
'} Vloeten zijn drijvers voor viachnetten. Culck = kurk?

,

".
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b.

Ontvangsten.

Dit naevolgende ontfangen teegens de voorsz. uytgeeff.
I. In den eersten vercoft tot Lisbona 21/1 last teers, 't last
2.

3·

4·
5·
6.

t,

7·
8.
9·
10.
II.
12.

13·

14.

voer 8 ducaten, comt
184 gid.
Vercoft aIle de orange appelen tot diversche prijs ende
daeroff ontfangen
190 gid.
Ontfangen de vracht van 11/. vat oly e~de 5 pepersacken,
die ick tot Lisbona te vracht ingenoemen hadde, ende
daervoer ontfangen
42 gid.
1
Vercoft 1 /. hondert souts min 9 tonnen, 't hondert tot 29
pont 10 schellinck groet, comt
252 gid. 19 st. 4 penn.
Vercoft 3 quartier souts, 't hondert 31 pont groet,
139 gid. 10 st.
Vercoft 3 mudde souts, 't hondert 29 pont groet, 26 gid. 2 st.
Vercoft Willem MichieIsz:, stierman, 4 hondert 3 quaertier
ende 11/. tonne souts, 't hondert 29 pont groet,
828 gid. 13 st. 8 penn.
Vercoft 36 mudde souts met de tonne, yeder mudde voer
I4 gid. Sst., comt
5IS gid. 8 st.
Noch vercoft 3 mudde souts met de tonnen, yeder mudde
voer 14 gid. 8 st." comt
43 gid. 4 st.
Noch vercoft 1/1 mudde souts met de tonne, 't mudde
voer 14 gid. 8 st., comt
7 gid. 4 st.
Noch vercoft 9 tonnen souts met de tonne, de tonne 44 st.,
19 gid. 16 st.
Noch vercoft 3 tonnekens concerff, yder tonneke voer 5 gId.,
15 gid.
comt
N och vercoeft de 7.200 vioeten, die van de 162 dosijn culex.
gemaect sijn, een partie tot 4 gid. 10 st., een partie tot
3 gtd. 12 st., een partie tot 3 gId.: ende daer off is oeck een
partie bij de soidaeten, die in mijn huys gelogeert waeren,
verbrant, sulcx datter offgecomen is in ais die somma van
193 gid. 8 st.
Sommarum comt in als bij mij van deese reis, bij mij op
Lissaboen gedaen, ontfangen die somma van
2.460 gid. 4 st. 12 penn.
Hierteegens is bij mij uytgegeven op de voorsz. reis, bij mij
op Lisbona gedaen, die somma van 2.470 gid. 16 st. 12 penn.
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Onderlinck vereffent comt bij mij meer uytgegeven als ont10 gld. 12 st.
fangen die somma van
Comt op yder vierde paert
2 gld. 13 st.

3e Reis.
Reckeninck ende bewijs van de uytredinge, bij mij, Lenert
Pietersz., gedaen op die reis van Sint Thuynis in 't jaer
van 1573, begonnen den 28en Martii.
a.

U itgaven.

Boetsgesellen haer halve huer.
Comelis Jansz., stierman, betaelt voer sijn halve huier
27 gld.
Den hoochboetsmall betaelt over sijn halve huier 9 gld.
Jacob Comelisz., timmerman, betaelt voer sijn, halve huer
8 gld.
Meynart Rokensz. betaelt voer sijn halve huier
6 gld.
Arlen Rokensz. betaelt voer sijn halve huier
5 gld.
Arent van Antwerpen betaelt voer sijn halve huier 6 gld.
Pieter Rokensz., cock, betaelt voer sijn halve huer 7 gld.
Claes Jacobsz, betaelt voer sijn halve huer
5 gld.
5 gld.
Heinrich van Delft betaelt voer sijn halve huer
Guilaume de scrievent betaelt voer sijn halve huer 6 gld.
Den jonge betaelt voer sijn halve. huer
2 gld. 10 st.
Lenert Pietersz., schipper, betaelt voer sijn halve huer 30 gld.
Sommarum comt in als bij mij op deese u,ytredinge op Sint
Thuynis uytgegeven die somma van 666 gld. 7 st. 14 penn.
2. Deese 666 gld., 'die ick tot de uytreedinge uytgegeven heb,
die heb ick op bomerie genoemen ghins ende weeder ende
betaelt voer die bomerie van yder daelder 12 st., COlnt hier
betaelt voer de schaede van de bomerie die somma van
266 gld. 8 st.
3. Deese naevolgende penningen bij mijn, Leenert Pietersz.,
uytgegeven tot St. Thuynes in Poertegael.
Betaelt voer 281 moyen souts, yeder moy tot 33 st., comt
463 gld. 13 st.
Item om te dispertieeren sout ende schip betaelt tsamen
28 gld. ~ st.
1.

•
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4.

5.
'6.
7.

tI

Sommarum comt bij mij in als tot St. Thuynes uytgegeven
527 gld. 7 st.
Dit naevolgende bij mij, Lenert Pietersz.. uytgegeven, doen
ick van St. Thuynes met het scip in de Maes gecomen was,
God danck.
De boetsgesellen haer tweede halve huer met haer voerinck.
Comelis Jansz., stierman, voer reste van sijn halve huer
27 gld.
29 gld. 14 st.
Ende voer een last voerincx
De hoochboetsman voer reste van sijn halve huer 9 gld.
Noch voer sijn voerinck
7 gld. 4 st.
Jacob Cornelisz., timmerman, voer reste van sijn halve huer
8 gld.
Noch voer sijn voerinck
7 gld. 4 st.
Arlen Rokensz. voer reste van sijn halve huer
5 gld.
Noch voer sijn voerinck
7 gld. 4 st.
Arent van Antwerpen voer reste van sijn halve huer 6 gld.
Voer sijn voerinck
7 gld. 4 st.
Pieter Rokensz. voer reste van sijn halve huer
7 gld.
Voer sijn voerlnck
7 gld. 4 st.
Claes Jacobsz. voer reste van sijn halve huer
5 gld.
Voer sijn voerinck
7 gld. 4 st.
Hendrick van Delft voer reste van 'sijn halve huer 5 gld.
Voer zijn voering
' 7 gid. 4 st.
Guilaume de Scrievent over reste van sijn halve huer 6 gld.
Voer sijn voerlnck
7 gld. 4 st.
2 gld. IO st.
Den jonge voer reste van sijn halve huer
Voer sijn voerinck
3 gld. 12 st.
LenertPietersz.,scipper, voer restevansijnhalve huer 30 gld.
Noch voer sijn voerinck
29 gld. 14 st.
Betaelt voer 5 schijven gaerens, weegende 2.059 pont, 't
hondert voer 3 gld. 12 st., comt 74 gld. 2 st. 12 penn.
Betaelt Arent Danckersz. van de keethuer van 950 souts,
dat daerin geleegen heeft, van 't hondert 6 gld., facit 57 gld.
Noch betaelt voer de schaede van de bomerie van 300 dueaten, bij Lenert Pietersz. ende van Gaspar Pels opgenoemen om sijn sout ende oncosten tot Sint Thuynes te betaelen, van de IOO ducaten IS ducaten, ende wederom in Hollant met swaer gelt te betaelen.
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Comt voer die schade van de bomerie, IS tep hondert, 90 gld.
8. Noch betaelt voer die schaede, alsoe ick swaer gelt betaelen
most ende met licht gelt betaelt heb, van de 3 ducaeten 16
st., comt hier voer de schaede van 't gelt
80 gld.
Sommarum comt in als bij mij uytgegeven op dese reis van
Sint Thuynes die somma van 2.II9 gld. 9 st. 2 penn.
b.

Ontvangste.n.

Dit naevolgende bij mij, Lenert Pietersz., ontfangen tet:!gens
de voerscrieven uytgeeff.
'
I. Vercoft Thonis de Vries 7 mudde groff sout, 't hondert voer
200 gld.; comt voer die 7 mudde
69 gld. 19 st. 8 penn.
2. Vercoft Adriaen Aelewijnsz. ende Huych Jacobsz. 2 tonne
groff sout, de tonne 331/1 st., comt.
6 gld. 14 st.
3. Vercoft de reste van 't sout, 't hondert tot 200 gld., ende
gelevert 91/a hondert min 12 maeten, comt
1.896 gld. 10 st. 8 penn.
4. Noch ontfangen van 3 pipen biers
15 gld.
Sommarum comt in als bij mij ontfangen 1988 gld. 4 st.
Hierteegens bij mij op voorsz. reis uytgegeven die somma
van
2.II9 gld. 9 st. 2 penn.
Comt bij mij meer uytgegeven als ontfangen die somma van
131 gld. 5 st. 2 penn
Comt op elck vierde paert
32 gld. 16 st. 4 penn.

4e Reis.
Rekeninck ende bewijs van de oncosten, op de uytredinge
van mij, Lenert Pietersz. schipper, van Schiedam, op de reis
van St. Lucas in Spagne, begonnen den 10en Octobris anno
1573·
a. Uitgaven.
I. Gecoft tot Rotterdam'I.375 Noerse delen, 't hondert tot
22 gld., comt
, 302 gld. 10 st.
2. Betaelt van de deel~n van Rotterdam tot Schiedam te brengen
4 gld.
3. Betaelt van de deelen tot Schiedam in de plaets te dregen
2 gld. 9 st.
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4. Noch betaelt van 523 Noorsche deelen van Rotterdam tot
Schiedam te brengen
4 gld. 15 st.
5. Betaelt van wijncoep van de deelen
I gld.
6 . . Betaelt om een schijff gaerens, weegende 418 pont, 't hondert 3 gld. 15 st., comt
15 gld. 13 st. 8 penn.
7. Betaelt van slaen
I gld. 13 st. 8 penn.
8. Betaelt van weegen
2 st. 8 penn.
9. Van uyt de waech op de stoeff 1) ende weederom thuis te
brengen
6 st.
10. Betaelt van 5 schijven gaerens te stoeven ende t~ teeren
17 gld.
II. Noch van een schijff gaerens te stoeven, weegende 415
pont,
3 gld. 10 st.
12. Gecoft van Schout Hillebrant 410 cloot caesen, 't hondert
voer IO gld. 16 st., comt
44 gld. 4 st.
van
Thonis
Starrenburg
625
cloot
caesen,
't honGecoeft
13·
dert voer 10 gld. 121/2 st., comt
66 gld. 8 st.
14· Gecoeft van Pieters Pietersz. van Ouverschie 150 cloot
caesen, 't hondert voer 10 gold, comt
15 gld.
Gecoeft
van
Joest
Gerritsz.
20Q
cloot
caesen
tot
20 gld.
15·
16. Gecoeft van Simon Jacobsz. 150 cloot caesen tot 15 gld.
17· Gecoeft van me ester Karel 900 cloot caesen, 't hondert
voer 10 gld., comt
90 gld.
12 st.
18. Betaelt van de caes aen boert te brengen
1
19· Gecoeft 12 sack rogge, 't last tot 57 /2 goutgld., 33 gld. 6 st.
20. Betaelt voer 523 Noorsche deelen, 't hondert 24 gld.,
124 gld. 12 st.
21. Betaelt voer licent van .de deelen en de caes om uyt die
landen te voeren
84 gld. 15 st.
Betaelt Jacob Adrlaensz., brouwer, om bier- ende wijnpijpen
40 gld. 18 st.
22 . De bootsgesellen "haer halve huer.
De stierman betaelt
34 gld. 10 st.
De hoochbootsman
. 9 gld. 10 st.
De timmerman
14 gld.
De schieman
8 gld.
De cock .
8 gld.
7 gld. 10 st.
De boschieter
I

I

1) Inrichting voor bet broeien van JijnsJagerswerk.
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De ondertimmerman
6 gld. 10 st.
6 gld.
J oris van Ouverschie
Dirck Rokensz.
6 gld.
Adriaen Pietersz.
5 gld . .
Jacob Rokensz.
6 gld.
Een Waeterlander
6 gld.
De knecht
3 gld.
Leenert Pietersz., schipper, voer sijn halve huer 34 gld. IO st.
23. Noch heeft Leenert Pietersz. 40 gld. I6 st. an gelde t'
scheep genoemen, daer hij op die wederomcoemste reeckeninck off do en sal,
40 gld. I6 st.
24. Sommarum in als tot de uytreedinge ende den incoep van
de deelen en de caes uytgegeven die somma van
I.467 gld. 9 st. 5 penn.
Deese I.467 gld. 9 st., die ick tot die uytreedinge opgenoemen heb, heb ick op bomerie genomen ende betaelt voer de
bomerie gins ende weederomme van yder daelder I2 st.;
comt alhier voer de schaede van de bomerie betaelt
586 gld. I9 st.
25. De stierman tot betaelinge van sijn volle huer 34 gld. IO st.
Voer sijn voerinck betaelt
36 gld.
De hoochbootsman tot betaelinge van sijn huer 9 gld. IO st.
I2 gld.
Voer sijn voerinck betaelt
Den ti~merman tot betaelinge van sijn volle huer I4 gld.
Voer sijn voerinck betaelt
I2 gld.
Den schieman tot betaelinge van sijn volle huer 8 gld.
Voer sijn voerinck betaelt
I2 gld.
8 gld.
Den cock tot betaelinge van sijn volle huer
Voer sijn voerinck betaelt
I2 gld.
J oris van Ouwerschie tot betaelinge van sijn volle huer
6 gld.
Voer sijn voerinck betaelt
I2 gld.
Dirck Rokensz. tot betaelinge van sijn volle huer
6 gld.
Voer sijn voerlnck betaelt
I2 gld.
Een Waeterlander tot betaelinge van sijn volle huer 6 gld.
Voer sijn voerinck betaelt
I2 gld.
Den bosschieter tot betaelinge van sijn volle huer 7 gld. IO st.
Voer sijn voerinck betaelt
I2 gld.
Den knecht tot betaelinge van sijn volle huer
3 gld .

.

'

172

ZESTIENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART-BESCHEIDEN.

Voer sijn voerinck betaelt
6 gld.
26. Ende alsoe de voorsz. bootsgesellen 't schip tsaetnen overgebrocht hebben, overmits dat de ondertimmerman, Adriaen
Pietersz. ende Jacob Rokensz. van Schiedam met hem drien
't voorsz. schip in Spanje ontloopen sijn, soe hebben die
voorsz. bootsgesellen ontfangen haer luyder resterende
huer, bedragende voer haer . drieen
17 gld. 10 st.
27. Lenert Pietersz., schipper, tot betaelinge van sijn volle
huer
34 gld. 10 st . .
Voer sijn voerinck betaelt
36 gld.
28. Alsoe die gemeen bootsgesellen van 't schip, bij arne den
hoochbootsman, timmerman, schieman, cock, Joris van
Ouwerschie, Dirck de Waeterlander, ende de knecht hebben tsaemen ontfangen tot een danckbaerheit van de halve
pijpen wijns, mettet schip overgebroecht, also Lenert Pietersz. in Spanje gevangen bleeff,
8 st.
29. Betaelt van 52 potten olij van Schiedam tot Delft te brengen
4 st.
30. Adriaen Jansz. van dat hij een damloper souts in 't schoer
gelicht heeft
6 gld.
31. 'Comelis Guldemont van dat hij een damloper souts gelicht
heeft
6 gld. 16 st.
32. Betaelt Jacques van Meegen voer 300 ducaeten bij Lenert
Pietersz. tot Sint Lucas opgenomen, 375 ducaeten, der
ducaet tot 40 st., comt
I
750 gld.
5
33. Noch betaelt Jacques van Meegen 107 gld. 2 /, st., want Lenert Pietersz. hem beloeft hadde met phillipsdaelders te
betaelen, tot 35 st. shick, ende alsoe die hier nu 40 st. lichtgelt doen, daerom hem betaelt voer de schaede, op y~er
d.ae1der 5 st., comt
107 gld. 20 st. 12 penn.
34. Betaelt 16man, die 't waeter uyt 't schip pompte, 13gld. 12st.
35. Betaelt 10 bootsgesellen, die 3 daegen ende een nacht waeckten in 't schip,
20 gld.
36. Noch betaelt 3 jongens
I gld.
37. Betaelt 5 bootsgesellen, die alle dat goet van de mast deeden ende die anckers met de caebels an lant brochten
4 gld.
38. Betaelt 3 timmerluyden, die 't schip uyt de gront wonnen,
34 gld.
also het ommegevallen was,
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39. Betaelt die timmeduyden voer die schaede, die van 't
winden an de touwe was gedaen,
6 gid.
40. Betaelt van 3 schuyten ballast
9. gid.
41. Betaeit van de ballast in 't schip te schieten I gid. 10 st.
42. Betaelt van de ballast in 't schip te viessen
14 st. 8 penn.
43. B~taeit van Lenert Pietersz. goet in de stadt te brengen
9 gid. 10 st.
44. Betaelt 2 mans, die 35 daegen op 't schip gelegen hebben,
daechs 9 st.,
IS gid. IS st
45. Deese naevolgende oncosten, bij Lenert Pietersz. overgelevert, doen hij overquam.
Bij Lenert Pietersz. tot Lisseboen verteert 6 ducaeten
10 st., comt
12 gid. 10 st.
2 gid.
Gegeven den conseil
Betaelt tot Lissaboen aen de Duytsche kerck
I gid.
Betaelt van makelaerdie, van dat ick de vracht St. Lucas
annam op AbeIneuff in Vrankcrijck, 160 reaIen,
29 gid. I st. 12 penn.
Bij Lenert Pietersz. verteert in Sint Lucas van de tijt,
dat hij daer gevangen geleegen heeft, in 24 weecken 44
ducaeten, comt
88 gid.
Gegeven van cOt;lseil een ducaet, comt
2 gid.
Gecoft St. Lucas 230 moy souts de moy over 12 realen ende
van an boert te brengen van yder moy een ducaet, comt
272 ducaeten min 2 reaIen, comt
543 gid. 13 st.
Gegeven van vracht van de kaes in SevyIge te brengen van
opdoen, ende in de lootse te brengen 54 reaIen, 9 gid. 13 st.
67 gid. 5 st.
Betaelt van tol 370 realen, comt
Bij Lenert Pietersz. ende sijn scrievent verteert, doen hij de
caes vercoeft ende om de vracht op Vranckrijck an te neemen 131/2 ducaet, comt
27 gid.
Betaeit Dirck Huygensz. voer dat hij gevangen geseeten
10 gid. 8 st.
heeft in 't schip van Allert Vliechop
Betaeit de waechter van dat ick gevangen was, 93 realen
16 gid. 18 st. 4 penn.
Bij Lenert Pietersz. verrecht teegens de coopman, die hem
op Vranckrijck bevracht hadde, 18 realen, 3 gid. 5 st. 4 penn.
Betaelt Pieter Doesen voor dat hij gevangen geseeten heeft
in 't schip van Allert Vliechop
9 gid.
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Gecoft in St. Lucas 16 quartelen oIy, daervoer betaelt 281
ducaeten 8 reaIen, cornt
563 gid. 16 st. 8 penn.
Gecoft 40 robbe 1) oIy, de robbe voer 10 reaIen, 72 gld. 14 st.
Bij Lenert Pietersz. in Boschriegie 8) verteert, dewijl hij
uyt 't schip geweest is ende gevangen was, van vrachten
ende paspoerten
88 gld. 10 · st.
Sornrnarurn cornt uyt gegeven op die wederom compste van
St. Lucas
3438 gld. 4 st. 12 penn.
46. Sommarum comt in als bij Lenert Pietersz. uytgegeven,
soe ot die uyt~eedjnge op St. Lucas als op de wederomcoempste van St. Lucas, ingereekent de schaede van de
bomerie, tsaemen die somma van 5492 gld. 13 st. I penn.
b.

I.

2.

3·
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
II.
1)

?

Ontvangsten.

Ontfanck teegens den voorsz. uytgeeff tot Sint Lucas.
In den eersten vercoeft in Poortlandt in Engelandt 350 daelder, 't 100 voer 27 gld. Engels gelt, comt IIO gld. 5 st.
Vercoeft St. Lucas J eronimus Andries 1400 deelen ende 5
dosijn min 2 deelen, yder hondert tot 20 ducaeten,
578 gld. 16 st.
Vercoeft 2400 kaesen voer 2400 realen, comt 436 gld. 7 st.
Noch ontfangen van Phillips de Pont, de coopman, die mij
160 gld.
op Vranckrijck bevracht hadde, 80 ducaeten
Noch opgenoemen Sint Lucas van Jacques van Meegen die
somma van 300 ducaeten, daervoer in Hollant te betaelen
375 ducaeten, te betaelen met Philipsdaelders, tot 35 st.,
comt
600 gld.
Vercoeft Teun Jansz. van Brouwershaven 200 groff souts,
yder hondert voer 240 gld., comt
480 gld.
Vercoft Jan Gerritsz. Coninck van Sirczee vijff hondert drie
quartier ende 11/ 8 vat groff sout, yder hondert voer 240 gld.,
1383 gld. 12 st.
comt
48 gld.
Vercoft 48 potten oly, yder pot voer 20 st.
Vercoft een staerte a) wijns omtrent een halve pijp voer die
somma van
60 gld. 15 st.
Vercoft seecker beschuyt, gecomen uyt 't schip, voer 6 gld.
Vercoft een deel ouwe tonnen voer
3 gld.
8) Restje.
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I2. Dell- I8en Septembris anna I574 vercoft Comelis Lambbrechtsz. 16 quartelen oJy ende die gevolt op I4 quartelen,
yder quartel voer 45 gld., te betaelen Lichtmis anna 1575,
comt an gelde
630 gld.
Sommarum comt in als ontfangen soe van de deelen ende
kaes tot Sint Lucas ende van de waeren, bij 't schip overgecoemen, die somma van
4497 gld. 5 st.
Hierteegens uytgegeven tot de uytredinge op Sint Lucas
ende op de wederomcoempste van Sint Lucas, ipgereekent
de schaede van de bomerie, de somma van
5.492 gld. 13 st. I penn.
Comt meer uytgegeven als ontfangen
995 gld. 8 st.
Comt op elck vierde paert
248 gld. I7 st.
13. Nota. Staet van reeckeninck voer Richaerdus Wederboren, de Sont in Denemarken tot Eiseneur.
Richaerdus comt ten afteren op sijn 4e paert van de eerste
reis
729 gld. 1;6 st . .5 penn.
Idem van de tweede reis
' . 2 gld. I3 st.
Idem van de derde reis
32 gld. I6 st. 4 penn.
248 gld. 17 st.
Idem van de vierde reis
Waerteegens dat Richardus comt te ontfangen van de
stadt van Vlissingen een vierde paert van 'tgunt dat
Lenert Pietersz. ten afteren staet aen de stadt van Vlissinge van vrachte, doen hij met pastel uyt de Vlaemsche eylanden quam ende bij die van Vlissingen' angehaelt ende gelost
worden.
Boven dese 10I4 gld. 2 st. 9 penn., die Richardus hier in
dese 4 reysen ten afteren comt, soe is Richardus noch schuldich 450 gld. van coep van 't vierde paert in 't schip, op
we1cker 450 gld. dat betaelt is bij Lenert Pietersz. 237 gld.
IO st., ende sijn gecomen van 't schip, te weten va~ 't
vierde paert, want Lenert Pietersz. 't schip om 950 gld.
gereet gelt vercoft heeft, sulcx dat Richardus noch schuldich is dat hij noch betaelen moet in betalinge van de 450
gld. van de coep van 't vierde paert scheeps, die somma van
2I2 gld. :to st.
Sommarum comt in als, ,dat Richardus schuldich is, die
somma van
1.226 gld. 12 st. 9 penn.

,.
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Rekening van een Dantzicker reys van Lenert Pietersz.
an no 157!. (Excerpt.)

a.

Uitgaven.

I. Noch heb ick gesonden Pieter Jan Aertsz. van Sciedam nae
Armuyen den 5en January om te copen, 10 hondert browaets sout, 't weIck hij gecoft heeft 't hondert tot 20 gid. 5
215 gid.
st., comt
2. Gegeven van thien hondert souts van Armuyen tot Schiedam te brengen
44 gld.
3. Op den len Augusti betaelt Pieter Hesselsz. van Middelburch van dat hij Lenert Pietersz. 2 prisoniers ge1.)st heeft,
ingerekent de oncosten mettet verlies van it gelt, in EngeIant gedaen, blijckende bij de rekeninge die somma van
810 gid. 4 st.
4. Gegeven tot Delffshaeven van 20 last tarru te lichten
5 gld. 10 st.
5. Gertit Jansz. heeft tot Dantzich op wissel genomen 100 U.
yder pont tot 128 gros, comt voir de interest van de wissel
18 gld. 3 st. I blanc.
6. N och heeft Gerrit J ahsz. op wissel genomen 18 U st. 6
groet, die hem bij slot van rekeninge quamen, yder pont
tot 127 gros; comt voer interest van de wissel 4 gid. 2 st.
7. Verloren an 282 rijcxdaelders, die bij de beurs waeren,
doen de daelders I stuiver offgestelt worden, 14 gld. 2 st.
8. Den Ioen Aprilis anno 1571 gecoft tot Dantzick van Mats
van Suchten 20 last Grudings 1) tarru, 't last tot 42 st., comt
840 florins. Comt an corrente guldens . II45 gld. 98 st.
9. An oncosten gevallen op de voorsz. tarru tot Dantzick 23
st.9 gros 6 penn. Comt an corrent gulden3Igid. 15 st. 8 penn.
10. Noch gecoft tot Dantzick van Jochem Beyer 4 hondert
claphout, 't hondert tot 84 marek, comt 224 florins comt
an correI.1te gUldens
305 gld. 9 st. 4 penn.
II. An oncosten gevallen op 't voorsz. hout tot Dantzick 12
fl. 14 gros 6 penn., comt an corrente guldens
17 gld.
12. Noch gecoft van Pauwel Breske 100 Pruysse delen, stuck
20 gros, 66 fl. 20 gr. Comt an corrent guldens 90 guld. 18 st.
13. An oncosten gevallen op de voorsz. deelen tot Dantzick
1) Uif Grudek in Polen?
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4 fl. 28 gros. 12 penn., comt an corrente guldens 6 gld. IS st.
14. Gegeven den provoest van 't scip van oerloch, dat Lenert
30 st.
Pietersz. genomen hadde, van ontsluytgelt

IS. Den huyerman

op Dantzich.

Jan J oesten, stierman,
29 gld.
32 st.
Sijn soentgen
Arent Dircksz, timmerman,
18 gld.
Pieter Doesz., hoechboetsman,
14 gld.
Betaelt voer sijn voerinck
2 gld. 17 st.
Jacob Joeste, scieman,
12 gld.
Lucas, de cock,
12 gld.
Dirck Hugensz.
10 gld.
Betaelt voer sijn voerinck
2 gld. 10 st.
Pieter J ansz.
9 gld. 10 st.
Engebrecht Jacobsz.
9 gld. 10 st.
9 gld.
Comelis Krijnen
Jan. Gerritsz. van Boshuysen
6 gld.
42 gld.
Lenert Pietersz., scipper, met sijn voerinck
Sommarum in als uytgegeven die somma van
4.416 gld. 9 st. 7 penn.

b. Ontfang tegen den voors. uytgeeff.
Op d~n 27en Februari, anna 1571 stilo communy, vercoft
Comelis Jacob Bruynsz. tot Schiedam 21/2 hondert Browaets sout, 't hondert tot 20 gld. 5 st. 0 penn., te betaelen
Halff Vasten, facit
303 gld. IS st.
2. Op den IOen Mey anna 1571 is Lenert Pietersz. van Dantzick gecomen, geladen met 20 last Grudins tarru, ende die
tot Delft vercoft, de sack tot 53 stuivers, ende gelevert:
Adriaen Aelewijnsz. 28 hoet I achtendeel, facit
791 gld. 18 st. 2 penn.
Huych Jacob Bruynsz. 14 hoet I vierlinck, facit
395 gld. 19 st. I penn.
Claes Adriaensz. 14 hoet I vierlinck, facit
395 gld. I9 st. I penn.
3. Noch heeft Lenert Pietersz. overgebrocht 4 groet hondert
Lettous claphout ende vercoft an dese naevolgende personen:
Adriaen Pietersz., cuper op de Geer, 10 hondert clap-

I.
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4.
5.

6.

7.
8.

9.
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hout, 't hondert tot 6 gld.-5 st., te betaelen Sint Jan 1),
facit
62 gld. 10 st.
Pieter Steur, cuper, 6 hondert, 't hondert 6 gld. 5 st.,
37 gld. 10 st . .
Hendrick Woutersz., cuper in 't Oestende, 26 hondert
min 10 worp c1aphout, 't hondert tot 6 gld. 4 st., te
betaelen S~t Jan 1), facit
160 gld. 3 st.
Cornelis Claesz., cuper, wonende buyten de waterstoel"
26 hondert c1aphout, 'HlOndert tot 6 gld. 5 st., te betaelen Sint Jan 1), facit
161 gld. 4 st.
Dirck Ghijsbrechtsz., cuper, I I hondert min 7 hout,
en 't hondert tot 6 gld. 5 st., facit
. 68 gld. 8 st.
Noch bij Lenert Pietersz. tot Schiedam, vercoft 4 hondert
c1aphouts, 't hondert 6 gld. 5 st., facit
25 gld.
Noch heeft Lenert Pietersz. te vracht overgebracht 61 /,
last tarru, toecomende Arent Danckesz., te vracht van 't
last 9 gld., facit
56, gld. 5 st.
Noch heeft Lenert Pietersz. oveFgebracht 100 zeer swaere
Pruisse deelen, waeroff vercoft 4 an Arent Isbrantsz. tot '
Schiedam, 't stuck tot 50 st., facit
10 gld.
Noch vertimmert an 't schip 12 deelen.
Noch gesceept den 2en Maert anno 1571, stilo communi, in
Lenert Pietersz. 0P . Dantzick 71/2 hondert Browaets sout,
waeroff tot Dantzick gecomen is vrij gelt, blijckende bij de
rekeninge van Gerrit Jansz.,
1.006 gld. 131/1 st.
Noch vercoft dese naevolgende rijsse teer, 13 ton voer 't
last, ende gelevert:
Adriaen Jacob Broynsz. I last tot 22 gld., facit 22 glq..
Hendrick Jansz. tot Delffshaeven 6 last tarro, 't last
22 gld. facit
132 gld.
Pieter j acobsz. in 't Scilt 2 last, tot 22 gld. 'tlast, facit
44 gld.
Hendrick Witter tot Delffshaeven 10 last tot 22 gld.,
220 gld.
facit
Bastiaen den Hals tot Delffshaeven 4 last tot 22 gld.,
facit
88 gld.
Daniel Michielsz. 17 ton, tot 21 gld. 't last, facit
27 gld. 16 st.

1) 24 JUDi.
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Noch vercoft per Lenert Pietersz. huysvrou I last tot
21 gld.
21 gld.
"
4 gld.
N och vercoft 2 ton voer
Noch vercoft Hendrick Jansz. Braber 3 ton tot 34 st.,
facit
5 gld. 2 st.
42 gld.
Noch vercoft 2 last tot 21 gld., facit
21 gld.
Noch v:ercoft Michiel Willemsz. I last tot
31 gld. 10 st.
Noch vercoft Ill. last tot 21 gld., facit
31 gld. 10 st.
Noch vetcoft 11/z last tot 21 gld., facit
Noch vercoft in WaIcheren 29 last. 7 ton, 't last tot 20
gld., facit
590 gld. 151/2 st.
10. "Sommarum in als bij'mij ontfangen tegens de voorsz. uytgeeff de somma van 4.824 gld. 10 st. 4 penn.
Waertegens ick uytgegeven heb, als hiervoer blijckt, die
4.416 gld. 9 st. 7 penn.
somma van
Onderlinck vereffent comt bij mij meer ontfangen als uUytgegeven die somma van
408 gld. 0 st. 13 penn.
Noch bovendien sde comt ons noch te ontfangen van een
90 "gid.
caebel, 't weIck ick an mijn reken,
498 gld.
Comt tzaemen
Comt op eIck vierde paert "
124 gld. 10 st.
Alqus offgerekent den 18en Augusti anna 1571 ende een
yegelick op sijn vierde paert betaelt als 124 gld. 10 st.,
ergo quite.
Angaende de 84 Pruysse deelen, die sijn in 't vonnishuys tot
Delft opgeleit.
Op den I8en February vercoft dese 84 Pruisse deelen an
Arent Willemsz. cum sociis ende daer is vrij gelt off gecomen
154 gld. 3 st., waeroff ick een yegelicke rekeninck off gedaen heb, ergo betaelt.

D. Rekeninge van de oncosten gedaen in 't toesteken op de VlaemSCM

I.

eylanden, begonnen den 16en A ugusti, anna 1571.

Op den 18en Augusti anno 1571 soe heeft Huych Jacobsz.
ingeleyt voer sijn porcie tot behoeff van Lenert Pietersz.
uytredinge die somma van
350 gld.
Op den 27en Novembris heeft Huych Jacobsz. noch in geleyt
25 gld.
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Op den 18en Augusti, anna 1591, heeft Lenert Pietersz. inge1eyt voer sijn porcie tot behoeff van de uytredinge op
Westen 20 gld. 15 st., diewelcke hem van de voergaende
Dantsicker reys bij slot van rekeninge quamen. Noch
heeft Lenert Pietersz. sijn helft van sijn scipperschap, die
hij nu van dese Westerse r'eys gereet hebben most, ingeleyt, bedragende 69 gld. Die reste, als 156 gld. 10 st., hebben
wij hem geleent. Comt tzaemen alhier bij Lenert Pietersz.
, 350 gld.\
mede ingeleyt
Boven dese voorsz. somma soe heb ick ende Adriaen Aelewijnsz. ende Huych J acobsz., te weten met ons drieen, noch
Lenert Pietersz., schipper, an comanscap medegegeven, te
weten an sayen ende andere verscheide waeren, blijckende
bij de cedulle, hier ingeleit, bedragende 102 gld. 10 st.
groet, welcke waeren Lenert Pietersz: van onsentwegen in
Spanje vercoepen sal, maer Lenert Pietersz. ende heeft
hier geell porcie ofte deel in.

NO· 5·
REKENINGEN VAN REIZEN,
CHIELSZ. GEDAAN

5

A.

DOOR

1575-1582.

SCHIPPER

WILLEM

MI-

(EXCERPTEN):

REEDERS, ONDER WIE DE SCHIPPER VOOR

?

/82'

Eerste reis van Willem Michielsz.,· een "Westersereys, angevangen 22 Maert 1575".
a. Uytgeej:
I.

2.

Halve huer:
Albert, de stierman (20)
27-0-0
Adriaen Jaspers (14)
10-0-0
Jeroen, de timmerman (14)
16-10-0
De cock (7) (10)
10-0-0
Drie bootsgesellen elk 6 (21)
18-0-0
Willem Michielsz. (20)
27
(Nog eens) halve huer en elk "voor zijn voering" (als boven
tusschen ().
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3. Te Sint Thuynes voor 180 moyen souts met alle oncosten
1.795-0-0
4. Voer de interest van de 745 gulden, bij Jacques Laubegeris
tot Emden opgenomen, van yder pont 16 st~vers, in volre
betalinge van 'tgunt Willem Michielsz. tot Lisbona van Gasper Pels tot zijn ladinge opgenbmen heeft
99-6-10
5. Van 126 maeten souts te stoeten
1-8-0
6.- Voor 8 last smaltonnen om grof sout in te doen 43-4-0
7. Bij Willem Michielsz. tot Sint Thuynes opgenomen volgende
de bomeriebrief
25-0-0
1
8. Matheus Fransz. lastgeld van 43 /z last grof sout 43-10-0
Totaal
3.III-3-I4
b.
I.

Ontfangsten.

De zoutverkoop bracht op:
50 tonnen grof zout a 5 gld.
40 tonnengrof zout a 4-19 st.
103 tonnen grof zout a 4-I71/zst.
122 tonnen grof zout a 4-16 st.
323 tonnen grof zout a 4-16 st.-I bi.

250

198
502
585-12
I.550-I9-~

3.086- 2-8

-

2. Il/a honderd en 26 maten gestoten sout
3. Ledige tonnen
Totaal. ...
Meer ontvangen dan uitgegeven

90 3- 5-0
34-12-0
4.024-10-8

913 gld. 10 st. .() p.

Tweede reis van Willem Michielsz. op Dantzick., angevangen

B.

1575·

a.
I.

Uitgeett :

Den 20en Juni per Frans Hugensz. tot Dantsick gecoft
tot behoeff van Willem Michielsz. 41 last 10 scepel rogge,
'tlast tot 26 fl., comt 1070 fl. 10 gros. Noch aen oncosten
op de voorsz. rogge gevallen tot Dantsick, ingerekent 't last-

182

2.

3.
4.
5.

6.

..
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gelt in de Sont, 51 fl. 23 gros. Comt tsamen I.I22 fl. 3
gros, die gerekent tot licht gelt an rijcxdaelders tot 36
stuyvers, comt
1.782-3-4
Betaelt Jan Comelisz. de vracht van 1/, voerinck
1-1-8
Betaelt den timmerman de vracht van 1/, last rogge 3-5-0
Betaeit de cock ende 2 boetsgesellen de vracht van de reste
van heur voerinck tsamen
I-15-0
Betaelt Willem Michielsz. de vracht van 1/2 last voerinck
3-5-0
Vierboethgeld in den Briel
1-4-0
Boetsgesellen huer
Stuerman
3 2 -0-0
Timmerman
I7-0-0
Een bootsman
9-0-0
Cock
9- 0 - 0
2 bootsgezellen elk
9-0 - 0
I6.-0-0
Adriaen Jaspers.
Den jongen
5-0-0
Schipper
30 -0-0
Totalis uytgeelf
3.2I2 gld. I9 st. 6 penn .
b.

I.
2.

Ontvangsten:

De rogge in natura verdeeld.
Andere ontvangsten
Minder ontvangen dan uitgegeven

73-0-0
2.239

gld.

19

st. 6 p.

Reeckeninge van twee "deurgaende reisen met een Oesterse reis,
in 1578 gedaen".

C.

. a.
I.

Uitgaven.

Oncosten betaelt'in 't toesteken van de Westerse reys bij Willem
M ichielsz., angevangen op Sint M aertenseylant 1) in J anuario
1578 ende mettet sout deur nae Oesten.
Diverse onkosten in Delft en Rotterdam
Halve hueren tot Delffshaeven:

1) Een der eilanden bij La Rochelle.

343- I6 -5
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Hendrick Pietersz., stierman,
40-0-0
26-0-0
den timmerman
16-0-0
hoechbootsman
15-0-0
cock
10-0-0
Evert
Dirck in de Valek
12-0-0
Simon Fransz.
7-0 - 0
10-0-0
Abraham Ariensz.
Dirck Daenen
3-0-0
Willem Michielsz., schipper,
40-0-0
Diverse onkosten, waaronder: 343 pont kaes
21-8-12
3 schuyten ballast
4-II- O
5 gld., die Franchois Wouters gecort heeft van 2 tonnen
stanckharinck, bevonden onder W. Michielsz.' harinck
van de leste reis
5-0-0
Prima somma
659-II-7
2.

Incoep van sout op St. Maertenseylant.
fro s. d.

Den 30en January gecoft 4 hondert souts, 't hondert
tot 220 franck,
De meters tot drinckgelt
Om sout schuppen
Om 2 ketels
Om 2 boeck pampier
De bootsgesellen tot biergelt
Willem Michielsz. heeft verteert

880-0-0
1-0-0
0-16-0
0-14-0
0-4-0
0-16-0
6-10-0

Totaal ...... fr. 8g0-s.0-d.0
In betalinge van dien gegeven 100 france croenen, tot 60
sous,
300-0-0
I 74-0-0
60 pistoletten, tot 58 sous,
42 rijcxdaelder, tot 40 sous,
84-0-0
40 Berchse daelders, tot 40 sous,
80-0-0
42 Hollantse daelders, tot 37 sous,
77-14-0
Comt an Hollants gelt, de france croen gerekent tot 56 stuivers, den pistolet tot 54 stuiver, de rijcxdaelder tot 3g1/2
stuiver, de Berchs-e en de Hollantse daelder tot 35 stuiver,
de somma van
668-g-0
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N och van Maertens Ariensz. opgenornen 95 franc 10 sous
an 50 rijcxdaelders tot 37 sous ende een croen tot 3 franck,
te betaelen tot Dantsick rijcxdaelders en specie ende voer de
croen 56 st., cornt an Hollants gelt, gereekent voer 3 franck
89-2-8
een croen van 56 st.,
Noch van de bootgesellen opgenornen 78 franc 16 sous, te
betaelen voer de franck tot Dantsick een marck, comt an
Hollants gelt
73-II-O
Secunda somma
831-2-8
3. Uytgeett tot Elseneur in't gins vaeren, tot Dantsick en tot
Elseneur in 't wederom comen.
flor.gr. p .
.
B~taelt van dattet scip an de gront quam
2-10-0
Gegeven van dattet volek niet sceep cornen en rnochte
0-20-0
Betaelt voer de bornerie van 92 rijcxdaelders, bij W. Michielsz.
in de Sont op bomerie genomen op D?-ntsick
2-10-0
Betaelt Maerten Ariensz. voer 50 rijcxdaelders met een croen
van hem in Vranckrijck opgenomen
58-IO-O
Betaelt den bootgesellen voer 78 franck 16 sous van haer in
Vranckrijck opgenornen
52-16-0
29 Aprilis '78 gecoft per Huych Adriaensz. 171/2 last rogge,
daervoor betaelt volgende sijn reeckeninge
641 -2-9
. Noch4last brou-taerwe (gesceept inBarentFlorisz.) 173-4-12
In als 1.275 florijns 12 gros 16 p., comt Hollants
Tertia summa .... 1739-5-0
4. Oncosten hier in 't lant gevallen, o.a. :
Verloeren an 289 Hollantse daelders tot 35 st. ende tot
Dantsick uytgegeven voor 33 gros, comt
72-5-0
De vracht van 41asten tarwe per Barent Fiorisz. van Dantsick gebrocht, per last 9 gld. 5 st.,
.
37-0-0
Quarta summa
247-7-14
Somma somrnarum uytgeeff: 3.477 gld. 6 st. 13 penn.
b.
I.

Ontvangsten.

3 April 1578 door Huych Adriaensz te Dantsick verkocht
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3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
II.

12.
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531/2 last souts, bij Willem Michielsz. van St. Maertenseylant
gebrocht,
1.307-0-8
Opgenomen van Maerten Ariensz., schipper, opSt. Maertenseylant 95 franc 10 sous an 50 rijcxdaelders met een france
croen, daervoer te betaelen tot Dantsick 50 rijcxdaelders
in specie ende voer de croen 56 gros, comt an Hollants gelt,
gerekent 60 sous voer een croen van 56 st.,
89-2-8
Opgenomen van de bootsgesellen 78 francken 16 sous, te
betaelen tot Dantsick voer de sous een gros; comt an Hollants gelt, gereekent 60 sous voer een croen van 56 st., 73-II-O
Van Jacob Jansz., seilmaecker, over de vracht van 21 1/,
last rogge, mettet vuergelt
181-13-8
Van Jacob Eeuwoutsz. over de vracht van I32/alast rogge,
mettet vuergelt
II6-10-8
Voer 6 deelen
7-0-0
Voer 7 tonnen teer
21-0-0
Van 51/2 hondert ende 46 claphouten, 't hondert tot 8 gld.
10 st.,
49-18-0
Vercoft per Tonis Comelisz., pontgaerder, 3 last 2 sack
'
272-13-8
rogge
l/a van 32 hoet 21 achtendeel ,Wardertarwe
4II-5-4
I4last 20 sack rogge
1.244-0-12
Vracht van een halff hondert wageschot
15-0-0
Totalis ontfang: 3.788 gld. IS st. 8 penn.

D. Oncosten betaeU in 't toesteken van Wilfem Michielsz. 2de
Westersche reis, angevangen opBrowaege den len Junii ende
mettet sout deurgeseylt nae Oesten.

a.
I.

Uytgeett:

Halve hueren tot Dellishaven:
Betaelt den stierman (een vrij last souts)
40-0-0
Den timmerman (1/2 vrij last souts - 541/8 gulden) 17-10-0
De hoechbootsman (een vrije voering souts)
18-1-8'
De bosschieter (geen voering in Browage)
14-0-0
Evert (geen voerinck) sijn huer is 21; betaelt l/a
7-0-0
Arien Comelis huer is 27 gld. sonder voering als voren 13-10-0
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De cock sijn huer is 20 gld sonder voering.
IO-O-O
Dirck Jaspersz. huer is 2I gld. betaelt
7-0-0
Dirck Danielsz. huer is 6 gld. betaelt
. 3-0-0
Willem Michielsz. gegeven
40-0-0
2. Medegegeven 3 rosenobels om de tol in de Sont te betaelen,
23-5-0
yder rosenobel tot 7 gld; 15 st.,
Verloren an 45 rijcxdaelders in de Sont gesonden tottet
castgelt, tot 4I stuvers ende tot 35 gros uytgegeven, comt
.
20-I3-0
hier voer 't verlies
1
Verloeren an 52 guldens I4 /2 stuver, bij W. Michielsz. uyt
Browaege nae Oosten gebrocht, die somma van 7-I4-0
Prima somma.... 481-17-14
3. In Browaege.
frs. sous d.
Gecoft I45 moyen en 6 maeten souts, de moy tot
3 franck I2 sous, comt
522-18-0
Den armen tot een goetspenninc
1- 0-0
Van de ballast te lichten 1- 0-0
Van 2 bouts te maecken
o-I2-0
I-Io-O
Bij W. Michielsz. volek verteert
Gegeven an broot
3- 6-0
Van 't bescheit te scriven
0- 2-8
Van 't amiraelschap
3- 0-0
Bij W. Michielsz. verteert
I3-I2-O
am 3 ocxhoeffden VI--ijn
52- 0-0
Van de coustuym betaelt
0- 5-0
1
Voer 5 /2 roUe boldavit 1) met den oncosten
87- 9- 8
0-10-0
Verloeren om 't gelt, dat te licht was,
am sout schoppen
0-12-0
Facit totalis 687-17-0
4. In betaelinge van dien gegeven 951/. france cronen, tot 60
sous, 39 dubbelde pistoletten tot 5 .franck I6 sous, 57 eynckele pistoletten tot 58 sous, noch 9 france francken mit
I7 sous an payement, comt an Hollants gelt, de france croen
gerekent tot 57 stuvers, den dubbelden pistolet tot 5 gld. IO
st., den eynckele pistolet tot 55 st., den france franck tot
I81/ 2 st., ende an payement 16 st. ;
Secunda somma .... 652-I2-0
1) ZeiJdoek.
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5. Uytgeelf tot Elseneur itt 't gins vaeren, tot Dantsick ende tot
Elseneur in't wederomcomen (an jlorijns,grossen,penningen).
Elsenettr:
fl. gr. p.
Den tollenaer van lastgelt van 't sout, dat noch in
't scip was, 15 rijcxdaelders, tot 35 gros,
17-15-0
Bij de rosenobel betaelt 1/2 rijcxdaelder
0-17-9
Vuergelt, tonnegeld, 8/. rijcxdaelder
0-26-41/.
Scrijffgelt ende in den armenbos
0-8-131/.
Bij W. Michielsz. verreyst ende verteert tot Coppenhaven
ende Eiseneur
3-22-0
't Schip van oerloge in de Droege 1) gegeven
O-II-O
Dantsick:
Halve hueren:
26-20-0
Den stierman
Den timmerman 1/a van sijn huer
12-3-0
Claes Jansz. en Adriaen Cornelisz., elk
9-0 -0
Evert Heyndricxz. 1/. van sijn huer
4-20-0
6-20-0
De cock
Dirck Jaspersz. 1/3 van sijn huer
4-20-0
Den hoechbootsman
II-2 7- 0
2-0-0
Dirck DaniEHsz.
26-20-0
Willem Michielsz., schipper,
Elseneur:
Den I2e Aug. gecoft per Huych Adriaensz. tot Willem Michielsz. ladinge 231/2 last rogge, daervoer betaelt, volgende
sijn reeckening
I.027-27-4
Totalis 1.215 flor. 16 gr. I3 p.; comt an corrent gelt, geree*ent 22 gros voer een gulden, tertia summa 1.657-I2~0
6. Oncosten, hier in 't lant gevallen.
Evert Heynricx 1/. paert van sijn huer
7-0-0
Dirck Jaspersz. 1/3 paert van sijn huer
7-0-0
Den timmerman 1/. paert van sijn huer
I8-IO-O
Van meten, ingerekent boetsmansvoerinck
I-I7-0
Betaelt den excijs van 64 hoet 4 achtendeel rogge, per
hoet 41/, stuivers,
I3-I2-O
Betaelt van 3I hoet I8 achtendeel rogge tot Gerrit Fransz.
op de 2de solder te dregen
3-4-0
Betaelt van 32 hoet 18 achtendeel rogge tot Rubbrecht

---

1) Waarschijnlijk De Droegden, de straat tusschen Amager en Salt holm.
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Heymansz. op de 2de solder te dregen
4-2-8
Betaelt Gerrit Fransz. 2 gld. 6 st. over 4 weecken solderhuer van II1/2 last rogge, per' last I st. te weecke, z-6-0
Betaelt van 3I hoet I4 ·achtendeel te leveren
O-II-IO
Betaelt van 31 hoet rogge 7 mael te verscieten
I -0-2
Betaelt Robbrecht Heymansz. 3 gld. 12 st. over 6 weecken
solderhuer van 12 last rogge, per last I stuiver te weecke,
3-12-0
Betaelt vah 12 last rogge te leveren
0- 12-6
Betaelt van 12 last rogge 10 reysen te verscieten 1-10-0
Quarta somma
136-12-2
Sommarum van de geheelen uytgeejj
2.928 gld. 13 st.
b.
I.

2.

,
3·
4·

5·
6'.

7·
8.

9·
,

10.

Ontjang tegens den voirs uytgeej/.

Den 5den Aug. heeft Huych Adriaensz. tot Dantsick vercoft 29 last 2 ton Browaets sout, waeroff
676- 2-0
vrij gelt gecomen is
Willem Michielsz. heeft in de Sont vercoft 30 last
Browaets sout, 't last tot IS rijcxdaelders, comt 715-18-0
Willem Michielsz. heeft in de Sont vercoft 51/2 rolIe boldavits, de rol tot 9 rijcxdaelders,
76- 7-8
Willem Michielsz. heeft in de Sont vercoft 3 OC;Xhoeffden france wijn
46- 3-0
Ontfangen van Elant Cornelisz. tot Rotterdam
over de vracht van II last rogge mettet vuergelt 93- 9-0
Ontfang~n van Jan Asswerus tot Rotterdam
over de vracht van 13 last rogge mettet vuergelt 107-13-0
Ontfangen van Pauwels Michielsz. over de vracht
van 2 last rogge mettet vuergelt
16-16-0
Ontfangen over de vracht van 21/, last geers
16-10-0
Den 27 Sept. vercoft per Michiel Cornelisz., pontgaerder, II last 16 sack I achtendeel rogge, 't last
tot 61 1/, gld., bedragende vrij gelt, 't pontgelt en986-10-9
de meten offgetoegen,
Den gen October per Michiel voirs. vercoft 12 last
I achtendeel rogge ten prijse voirs.
I.024-16-5
Somma van den geheelen ontfanc

3.760-5-6
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- Den ontfang vereffent tegens den uytgeeff, comt, God 10ff,
meer ontfangen dan uytgegeven 83I gld. I2 st. 6 penn.

E.

Derde reis, up Dantsick, angevangen
a.

IO

Septembris.

Uitgaven.

Oncosten betaelt in 't toesteken.
I. Halve hueren tot Delffshaeven:
Stierman
I7-o-0
Hoechbootsman
IO-5-8
II-6-8
Timmerman
6-2-8
Jan Yncxz.
6-2-8
Jan Pietersz.
Dirck J aspersz.
5- I o-O
De cock
5- I O-0
Claes Willemsz.
7- IO-0
Dirck Daenen
2-Io-O
Willem Michielsz., schipper,
I7-0-0
2. Gecoft in Walcheren per Garbrant Warwijck 6 hondert
Lisseboens sout, 't hondert tot 30 pont IO st., comt I.098-0-0
3. Betaelt Matheus Fransz. 't licent van 6 hondert souts,
't hondert 3 gld.,
I8-0-0
4. Van de licentbrieff
0-4-0
5. Be~aelt in de Sont van lastgelt
57-8-0
Prima somma
I.608-I8-8
6. Tot Elseneur, Dantsick, Elseneur in 't wederomcome~.
Halve huer enz., als boven.
Den 3Ien Oct. gecoft per Huych Adriaensz. tot Willem Michielsz. ladinge 7 last 4I scepel Warder tarwe, 't last 45 flor.
Noch gecoft I2 last IO scepe1 rogge, 't last 4I3/. flor., metten oncosten
527 flor. I6 gr. I2 p.
Secunda somma
I.387-I5-8
7. Oncosten, hier in 't land gevallen.
Betaelt Matheus Fransz. convoygelt
23-IO-o
Betaelt Matheus Fransz. 't lastgelt van I7 last II ton
harincx, bij Willem Michielsz. anno 75 de leste reis uyter
zee gebrocht, die noch te betaelen was, per last 30 st.,
27- 0 -0
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Betaelt Egbert Jansz., schipper, voor 99 rijcxdaelders met
4 stuvers 4 penninck, bij Willem Michielsz. van Isac
Pietersz. tot Elseneur opgenomen, voer yder rijcxdaelder
41 st.,
203-3-4
Betaelt Jan Koutier tot Antwerpen 500 gld. voor 83 pont
6 st. 8 gr., bij Huych Adriaensz. tot behoeff van Willerh
Michielsz. schip tot Dantsick opgenomen,
500-0-0
Verloeren an 308 Hollantse daelders, 't stuck 1/. stuver,
tot Antwerpen ontfangen voor 33 st. en voer 321/1 st. uytgegeven, comt
7-14-0
Betaelt Heyndrick Cornelisz. in de Croen 25 gulden 8 st.
van de wissel van 't voirsgelt, van 't pont 6 st., 25-8-0
Gerrit Fransz. over 10 weecken solderhuer van 12 last 6-0-0
Jacob Adriaensz. over 10 weecken solderhuer van 8 last 4-0-0
Van brieffloon in 't geheel jaer
1-8-0
Bij Aper Jansz. verreyst ende verteert tot Antwerpen om
de wissel te betaelen \
5-15-0
Aper Jansz. voer sijn moyte
4-0-0
Den armen toegeleyt
9-7-15
Tertia somma
. 889 gld. 14 st. ~5 penn.
Somma comt den geheelen uytgeef 3.856 gld. 9 st. 6 penn.
b.

Ontfang tegens den uytgeeff.

25 Oct. heeft Huych Adriaensz. vercoft 39 last Lisseboens
sout, comt vrij gelt
814-6-0
2. 29 dito bij Huych Adriaensz. opgenomen tot Dantsick tot
behQeff van Willem Michielsz. ladinge 83 pont 6 st. 8 gr.,
't pont tot 107 gros, te betaelen in Antwerpen den len
J anuari an Jan Koutier, comt
40 5-6-0
3. Willem Michielsz. heeft opgenomen tot Eiseneur van Isack
Pietersz. 99 rijcxdaelders, te betalen in Hollant an Egbert
157-13-8
Jansz., comt
.
4. Willem Michielsz. heeft tot Dantsick ontfangen van vracht
van harinck
9- II-O
5. Geproffiteert an 't gelt, in Walcheren overgemaect tot be21-15-0
talinge van 6 hondert Lisseboens sout,
I.

/
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6. Ontfangen van vrachtgoet, bij Willem Michielsz. van Dantsick gebrocht,
162-II-O
7. Den 30 Dec. vercoft per Michie! Cornelisz., pontgaerder, aen
Ariaentge Cornelisd.in't Claverblad ende Aeffge Reynbrants '
6 last I sack rogge, co~t, 't pontgelt offgetoegen, 535-14-0
8. Vercoft per Evert Cornelisz., pontgaerder, an Jan Willems.
24-10-0
in de Croen 8 sack rogge, 't last 64 goudgulden,
9. 26 Jan. 1579 vercoft per Michiel Cornelisz., pontgaerder, 6
last 7 sack 2 achtendeel rogge
556-0-12
10. Vercoft per Tonis Cornelisz., pontgaerder, an Jan Reyersz.,
brouwer, 21 hoet 22 achtendeel tarwe, de sack 12 st. 3
groot, comt, 't pontgelt afgetoogen, (te betaelen Paeschen
1579)

I

843- 1 - 0

Ontfangen van 33 tonnen clein sout
66-0-0
Voor 3 last oude gebonne tonnen
12-0-0
13. Voor 2 last ouwe ongebonne tonnen
6-0-0
14. Van 2 tonne clein sout
4-0-0
IS. Ontfangen van Heyndrick Dirxsz. als boeckhouwer van
Maerten Ariens;z. voor 4 tonne beschuyts, Willem Michielsz.
12-0-0
hem in de teelt anno 1577 gedaen,
16. Ontfangen van Everardt van Lodenstein als boeckhouwer
vap Barent Florisz. van 3 tonne beschuyts als voren 9-0-0
17. Ontfangen van Willem Michielsz. 2 gld. 10 st., bij hem van
Lener in de teelt anno 1577 ontfangen en vergeten in reeckening te brengen,
2-10-0
18. Ontfangen van een steng, die cappetein Eeuwout den Bout
van Willem Michielsz. gehadt heeft
1-10-0
Comt den geheelen ontfang
3.643-8-8

II.
12.

Den ontfang vereffent tegen den uytgeeff, comt meer uytgegeven als ontfangen
243 gld. 1 st. 1 p.
Somma sommarum den geheelen ontfang van de drie reysen
1I.192-9-2

Somma sommarum de geheelen uytgeeff van de drie reysen
1. 02 92 -9- 2

Vereffent den geheelen uytgeeffvan den driereyse metten geheelen ontfang van de drie reysen comt (God heb loff) meer
ontfangen als uytgegeven die somma van 900 gulden net.
Actum I February 1579 ende een yegelick daeroff voldaen.
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Rekening van een .. deurgaende Browaetse ende Dantsicker
reis" van schipper Willem Michielsz., angevangen 4 Februari
1582.

a.

Uytgeett.

Timmeraege an 't schip gedaen.
Betaelt den timmerman van hout ende arbeitsloon tzae82-7-0
men
N och om een sommer 1)
8-8-0
Om 2 wageschotten
2-7-0
Om spijckers
II-I4-0
Prima somma
104-16-0
2. Uytredinge.
Betaelt Huych Jacobsz. 20 guld. 5 st. 7 penn., bij hem anna
1580 verscoeten an oncosten op de as 2), bij Willem Michielsz. tot Dantsick op vracht angenomen tot Antwerpen
te leveren, facit
20-5-7
Secunda somma
273-I2-I5
3. Oncosten, bij Willem Michielsz. mij overgelevert.
Halve hueren:
De stierman
33-0-0
De timmerman
25-0-0
De hoechbootsman
18-0-0
Dirck Jaspersz.
I2-0-0
Dirck Outgarsz.
I4-5-0
Krijn Aelbertsz.
II-IO-O
Douse Pietersz.
12-10-0
De knecht
6-0-0
Willem Michielsz., schipper,
33-0-0
Tertia somma.
455-I2-2
4. Uytgee!! in Browaege, de !ranck gerekent tot 20 stuivers.
Betaelt voer 5 hondert 161 / 2 moy ende 10 maeten souts,
't hondert 83 franck 10 sous, facit
465-0-0
Om 3 schoppen
0-9-0
Om waeter
0-5-0
Om seildoeck tot de manieringen 3)
I-10-0
I . ...

') Zware eiken balk.

2) Potasch.
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Van de ballast te lichten
Om asijn
Om wijn
Van 't amiraelschap
Betaelt een man, die hem zeer gedaen hadde
Betaelt een man in de plaets van de siecke man
Bij Willem Michielsz. in Browaege verteert

,5.

Quarta somma
de 501ft in 't gins vaeren.
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0-10-0
0-1 5-0

5-5-0
3-5-0
1-0-0
1-2-0
10-18-0

489-1 9-0

~n

Betaelt van lastgelt van 't sout 43 rijcxdaelder.
Comt bij Willem Michielsz. in de Sont uytgegeven in als
53 rijcxdaelder 29- st., den rijcxd. tot 42 st. gerekent, facit
II3-5-0
Verloren an 36 halve milresen, bij Willem Michielsz. in de
. Sont uytgegeven, op stuck 2 st., alsoe yder halve milrees
hem niet meer gestrect en heeft als 1 1/. rijcxdaelder van 63
st. ende de halve milrees hem toegetelt sijn tot 65 st., facit
3-1 2-0

Quinta somma
II6-17-0
6. Uytgeeff tot Coni1lcxbergen, gerckent een marck van 20 grosl
tot 2 stuivers.
Halve hueren tot Conincxbergen:
De stierman
De timmerman
De hoechbootsman
De cock en Dirck Jaspersz. elk
Dirck Outgarsz.
Krijn
De knecht
Willem Michielsz., schipper,

7. O,tcOsten

op 't sout gevallen.

33-0-0
•

25-0-0
17-0 -0

12-10-0
14-5-0
II-IO-O
6-0-0

33-0 - 0

Incoep van rogge IJletten oncosten.
41-14-0
Gecoft bij Willem Michielsz. tot behoeff van 't schip 18 last
rogge, 't last tot 271 /. Poelse guId., comt an marcken

735-1 5-0
Van bordinggeIU)
Van draegen van de rogge
Priemgelt

---

i) Bording is ws. iets als een waaggebouw.
NED. ECON.·HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK III.

13-10-0

3-6-0
I 6-0
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Van meten
2-8-0
Drinckgelt
o-I5-0
Matgelt
4-0-0 ,
Po.ntgelt van de rogge
6-0-0
Co.mt in als tot Conincxbergen uytgegeven ende in de Sont
in 't wedero.m co.men
.
I.077-9-0
8. Onco.sten gevallen tot Amsterdam in 't lossen van 't schip
19-16-0
Somma totalis uytgeett
2.538 gld. 2 st. I p.
b.
I.

2.

Ontlang tegens de 'Voorsz. uytgeel/.

Tot Conincxbergen, gerekent I marck tot 20 st.
Willem Michielsz. heeft tot Co.nincxbergen vercoft 64
last 7 to.nnen Browaets sout, 't last tot I I Poelse guldens,
comt an corrente gUldens, gerekent yder rparck tot 20. st.,
, I.o.6z-8-o.
Vercoft tot Amsterdam per Hendrick Hubertsz. 18 last
rogge, bij Willem Michielsz. van Conincxbergen gebrocht,
waeroff vrij gelt geco.men is volgende Hendrick Hubertsz.
1.142-8-I2
rekeninge die somma van
Ontfangen voer de vracht van 47 last as, per last 7 guid.,
"tacit
329-0.-0
Ontfangen voer de vracht van een laSt ro.gge
9-0.-0
Ontfangen voer de vracht van 6 schippont vIas, per schip7-4-0
pont 24 st.,
Noch ontfangen van een packge vIas
0.-17-0.
In Browaege.
Bij Willem Michielsz. in Bro.waege o.ntfangen voer der boetsgesellen voeringe van 't sout die somma van
15-4-0
Comt ontfangen
2.567 gld. I I st. 12 p.

3. Den ontfang vereffent tegens den uytgeeff comt, God heb
loff, dese reis meer o.ntfangen als uytgegeven die somma
van
29 gld. 9 st. I I penn.
4. Noch ontfangen uyt handen van de gemeen reeders tot de
uytredinge ende ladinge van Willein Michielsz. op Browaege
die somma van
I.432 gld. 0. st. 0. p.
5. Somma totalis, dat de gemeen reeders alhier comt, die

,I
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som~a van 1.461 g!d. 9 st. I I penn., diewelcke ick overgelevert heb in handen van Huych Jacob Bruynsz.,alsnaevolgende boeckhouwer van Willem Michielsz.; ergo hier quite.
Actum desen I7en January 1583. Aldus gerekent ende
gesloeten ter presentie van Hendrick Dircxsz. van Santen,
Frans Hugesz., Jacob Adriaensz. ende Willem Michielsz.,
schipper.

No.6.
REKENINGEN VAN DE REIZEN VAN SCHIPPER MICHIEL JANSZ.

1579-1585.

A.

Eerste reis: een deurgaende reis op Browaege ende 'Van
daer op Dantsick, angevangen den 8 Februarii 1579.

a. Uytgeett.
I.

Oncosten betaelt in 't toesteken.
Betaelt om een zeebrieff
0-12-0
Jacob Adriaensz. voer 28 groeff tonnen biers, de tonne 34
47-12-0
st.,
Om 2 tonnen moeselaer 1)
3-18-0
10-10-0
Om IS oxhoeffden, stuck 14 st.,
Om 3 oxhoeffden, stuck I I st.,
1-13-0
0-10-0
Om 4 nieuwe schoppen
Aper J ansz. van 2 tonnen meet
8-0-0
Om 3 rollen canifas tot de fock, de rol tot I I gld. 10 st.,
.
34-10-0
Van Michiel J ansz. victualie van Amsterdam tot Delft te
brengen, ingerekent 'tgunt an de boter ~erloeren worden,
alsoe die wederom vercoft worde, overmits Michie! J ansz.
0-18-12
t'seyl was
Tot Schiedam in 't hellen van 't schip om een 1/. vat biers,
20 st., van dregen I st.,
1-1-0
Om pick-dweylen
0-8-0
I

1) Biersoort.
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Om vis 6 st., om groete braene 1) 6 st.,
0-12-0
Om vis
0-6-4
4 timmerluyden, e1cx 10 st. daechs, comt
2-0-0
Noch 3 timmerluyden elcx 71/2 st.
1-2-8
Om rieth 2 gld., om vis 5 st.,
2-5-0
Van de pikketel met de bloecx
0-17-8
Gegeven den havenmeester van hellen
0-10-0
Van huer van een boeth
0-12-0
Om een tonne vleis 14 gld., om vis 5 st.,
14-5-0
Van 't vleis te cruyen ende 1 ton biers te draegen
0-2-8
0-4-0
Om vis
7-13-12
Om 1/. boter met I pont overwecht
0-3-4
Van waechgelt
Vracht van bier en boter
0-2-0
In deSont in de tol3 rosenobels, tot 8 gld. 't stuck, een goudgulden tot 44 st.,
26-4-0
In den Briel van vierboethgelt ende tonnegelt iIi 't uytseilen

J.-7- 0
2.

Oncosten gevatlen doen 't scip in 't uyfseylen bij deNesan de
gront geraecte.
Een kagerscuyt 2) van ballast te lichten
6-0-0
Noch een kaegerscuyt betaelt
4-0-0
Betaelt een bootsman vanM. Jansz. ancker uyt te 'brengen,
ende van 't bier te lichten
15-10-0
Betaelt van een schip ballast
'4-0-0
3-0-0
.Pieter Esse van een schip ballast
Noch an diverse cleine oncosten in den Briel betaelt 1-15-0
Om sout I l / S st., om besems I st., om vis 7 st., om bier 7 st.,
om kaersen 5 st.,
1-1-8
Om een tonne pick 5 gld. 5 st., om I tonne teer 43 st., om
7-10-0
een smoerpot 2 st.,
Om een quaertier Meyburger deelen
8-15-0
Vervaren van Delft tot Delfshaven
0-3-8
Van huer van een aelman in 't hellen
0-18-0
Om 2 tonnen vleis, de ton 17 gld. 17 1/2 st.,
35-15-0
Van 't vleis te kruyen
0-1-4
Om 2 bos hoepen 5 st., om een ton turf 4 st., om een aerde

1) Brooden ..

I) Kleine zeilschuit met een mast.
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kruyck I st. 8 p.
0-10-8
Om gort 2 st., om 1 1/ . pont zeep 1 1 /. st.,
0-3-4
Om 7 lepels ende een groete pot
0-4-0
0-8-0
Om gort in 2 reysen 4 st., am 1 ton turf 4 st.,
Om een achtengedeeItge souts
0-6-0
Om 2 1 / . pont boters, 't pont 4 st.,
0-10-0
Om een houten conduyt 1) ende kaersen
0-2-0
Van waechgelt van 1/. boters
0-0-8
Van 1/. vat ael te kruyen
0-0-8
0-2-0
Van bier te dregen
Tot Delfshaven am 1 tonne biers
1-10-0
Om 3 leggers onder de garniering 2)
1-16-0
Om 81 pont sIege want, 't hondert 10 gld.,
8-2-0
Van waechgelt
0-2-8
Om 32 tonne turff, de ton 4 st.,
6-8-0
Om 6 deelen, stuck 8 st.,
2-8-0
Om 8 schuyten ballast, tot 30 st.,
12-0-0
Om I stuck houts met 51 /. dach werckens
4- 1 9-0
Om 4 naegels, 2 joffers ende 4 schiven
0-9-8
Om I ' schijff met een block
0-5-8
Om een slee met een raekloet 3)
0-3-0
Om een lichter met' een lantaren
0-1 5-0
Om 3 harten met 2 bossen .
4-4-0
Om 3 nieuwe glaesen
0-16-0
Om een vierlae 3 st., om een vaen 25 st., ' om een dieploet
2-10-8
221 / . st.,
Om kramerie
1-5-1 5-1 2
Om een stuck van een oude kaebel
2-0-4
I
8-18-8
Om gort
Om 4 achtendeel graeuwe erreten
5-4-0
Om 1 achtendeel groene erreten
5- 8-0
Om 354 pont kaes, 't hondert 9 gId.,
31 - 1 7-0
Van waechgelt
0-4-8
Om een halff vat boters
32 - 1 9-0
Van kruyen 2 st., van vracht van de kaes 2 II. st.,
0-4-8
Van l/Sboters met 3 pont overwecht
9-14- 12
Van waechgeld
0-2-4
1) Pijp.

2) Zie hierv66r, bl. 1.0.

3) Knop aan e~n ra?

I98
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Verteert tot Schiedam in 2 maeltijden
0-8-0
Vervaeren tussen Delft en Delffshaeven
0-5-0
O-I-8
Van de boter te kruyen
Van een lae van een roer
3- 0 - 0
Om een nieuwe besaen 1)
I8-II-4
Van aIle de seilen te versien
II-I2-0
Van I ton lenge I4 sch., om 1/2 vat vis 3 gld. IO st., 7- I 4-0
2-IO-0
Van huer van de schuyt tottet bier
Gegeven den boemsluyter
0-4-0
Van wijncoep') van den stierman ende timmerman 0-8-0
Om 5 c10ene wercx
0-I5-0
Vande roerlae te maecken
0-I7-8
o-I-O
Om 4 besems
3. Tot Delffshaeven.
't Derdepaert van de boetgesellen huer:
Den stierman
24-0-0
Den hoechbootsman
Io-I3-6
Drie bootsgesellen elcx 6 gld.
I8-0-0
De cock
6-0-0
Noch een bootsman
6-1 3-6
De timmerman
I8-0-0
Michiel J ansz.
24- 0 -0
Om een boeth met sijn toebehoeren
15-0 -0
Orn een reep
14-0 - 0
0-6-0
Om 3 kapraevens
-... Om 2 1 / . sack rogge mettet backen, de sack
I4 sch.
Om 66 broen in 't toesteken, tot I st. IO p.
5-6-0
Om 20 ' elle doecx, de elle 5 st., '
5-0-0
Om seilgaeren
O-I2-0
Om 2 gesaechde deelen
1-4-0
Om mos 3), naederhant gehaelt
0-5-0
De smit van ijserwerck
I7-II- 8
Om 4 winboemen 4)
I-I7-0
Om een block
0-6-0
Om touwerck tot Schiedam
10-I9-8
Om 1 tonne vleis
Io-I-4
'1) Achterste mast.
3) Werk, touwpluis.

I) Handgeld, drinkgeld.

') Windelboomen, takels.
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Van toeslaen ende kruyen
0-2-8
Vervaren tussen Delft, Delffshaven ende Schiedam 0-3-4
Om 2 dieploen
0-18-0
Van 't onvertoegen recht 1) in den Briel
. 0-14-0
Verteert bij Aper Jansz. ende Jacob Adriaensz. in den Briel
2-1 9-8
Verreyst tot Delft
.
0-6-8
Bij Aper"Jansz. van diverse brieven betaelt
0-14-0
Bij Aper J ansz. tot diverse reisen tot Schiedam verreyst
0-1 3-0
Bij Aper Jansz. tot diverse reisen tot Schiedam verteert
3-1 3-8
Bij Aper Jansz. tot Amsterdam verteert l doen hij een stierman huerde,
0-18-0
Van wijncoep van den stuerman
1-0-0
Gegeven tot een goetspenninc van de coep van de buys
1-15-0

Om een halff vat ae1s, mettet kruyen
5-16-4
Prima somma
688-18-12
4. In Brouwaege.
Frs. sous. d.
Om 2 last souts voer den scipper en stierman betaelt II-17-0
An werck I frank, van 't scip an te geven 5 sous,
1-5-0
Om scoppen
0-12-0
2 timmerluyden
4-0-0
Van 2 ton meel te bakken
2-16-9
Om seyldoeck 26 sous, om 7 ton water 7 sous,
1-13-0
Van 't grote seyl te maecken
1-5-0
Om 8 deelen, 't stuck 8 sous,
3-4-0
Om spikers 22 sous, om 23 broen 69 sous,
4- II -O
Verteert bij Michie! J ansz.
2-3-0
3-0-0
Den loetsman van uytseilen
Om een ancker wegende 385 pont, 't hondert 9 fl;., 34-4-0
Om schiven ende blocx
5-0-0
Om 12 pont arpeus B) 18 sous, om beschuyt 52 sous 3-10- 0
6-0-0
Van een barck, die de ballast lich~te,
85-0-0

Secunda somma.' comt an Hollants gereet gelt, 3 franc I
croen tot 58 stuvers,
82 gld. 3 st. 8 p.

----

') Een rechterlijke uitspraak op korten termijn.

.) Harpuis.

"

ZO.o

/

•
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5. Oncosten in de Sont ende tot Dantsick gevallen, an marcken,
grossen, penningen ; eerst tot Elseneur in 't gins vaeren.
Mr. gr. p.
,Betaelt den tollenaer bij de rosenobel van de tol, 1/2 rijcxdae1der, comt
, .0-17-9
N.och II. rijcxdaelder van vierboethgelt ende tonnegelt
.o-I 7-9
Om paspoert ende den armen gegeven
.0-3-.0
Om potten ende pannen
.0-8-.0
Om smeer
1-6-.0
Om pompspikers ende andere spikers
.0-17-.0
Om de souttonnen voer den coninck, mettet toeslaen 2-1-0
.0-8-.0
Om een zoe vis
Bij Michiel Jansz. verteert ,
1-8-.0
Op Perdolm an broet ende boter
3-4-.0
6. Tot Dantsick " boetsgesellen huei-.
De stierman over de 2 deelen van sijn huer
48-0-0
De timmerman over de 2 deelen
36-.0-.0
De hoechboetsman over de 2 deelen
2I-7-.o
Drie boetsgesellen .over 1/. paert, elcx 6 marek, I8-.o-0
Noch een boetsman 1/. paert
6-13-.0
De cock lla paert
6-.0-0
Michie1 Jansz. over de 2 deelen
48-0-.0
Om een eynde plancx
1-13-.0
Om een deel
0-12-0
Om 4 hQndert naegels
1-8-.0
Om een vaetgen boter met de Qverwicht
4-I2-.o
0-6-.0
Om een zoe vis
't Slotboeth van inbrengen
3-IO-Q
Om vis
0-6-.0
Om laecken tot pikdweylen
0-12-.0
Be~aelt 2 luyden in de bording
0-8-.0
Om 4 deelen, stuck I4 gros,
2-I6-.o
Om een groete stach 1), wegende 6 steen I), de steen 44 gr.,
en nog een trQs,_weg~nde 8 steen, als yoren
3.0-6-.0
Om 2 lijnen
2-1.0-.0
Om 6 barc.oenen
1-4-.0
Om asijn, 8 gr., om 8 pont kaerssen 1-4-.0,
1-12-.0
1) Touw om de mast te steunen.

I) Gewieht voor touwwerk.
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Om blocx, schijven ende naegels
2-0-0
:om werck 10 gr., om 1/1 lastteer, 9-1 5-0,
10-5-0
Om een tonne pick
2-4-0
Om 3 ring c1aphout, met an boert te brengen
24-18- 0
Om 4 schoppen
0-4-0
Van pontgelt van 't scip, uyt ende in,
~-o-o
Om 2 ijsere bouts ende om spijckers
5-0-0
Om oncosten van 't sout op de boetsgesellenvoering 1-13-0
Van de zeylen te versien ende om 20 elle doeckx
14-6-0
Om een rompe vleis met dregen
13-5-0
;Om een zoe vis
0-6-0
Om matten
3-18- 0
Om pompleer
0-10-0
Om seylgaeren
0-9- 0
Om 6 tonne broet
14-18- 0
Om groff broet
5-3-0
Van de compassen ende nachtglaesen te verstellen 0-7-8
Op den boem gegeven
An 't slot gegeven
,
'10-0-0
Van bordinggelt uyt ende in
6-0-0
Bij Michiel J ansz. verteert
7. Tot Elseneur in 't wederom come-no
Van vierboethgelt ende tonnegelt
0-17-9
,Om een paspoert ende den armen
0-5-0
Om een oxhoeft bier
2-8-0
Van de ketel te lappen
10-4-0
Om een vaetge boters
2-5-9
Om smeer
1-6-0
Somma sommarum comt in als tot Dantsick ende Elseneur
uytgegeven die somma van 376 marck 19 gros, comt an
corrente guldens, gerekent een rijcxdaelder van 35 gros tot
42 stuyvers Hollants gelt, die somma van 452 gld. 6 st. 12 p.
Tertia soritma
452 gld. 6 st. 12 p.
8. Oncosten gevaUen in de Maes, doen Michiel Jansz. van Dantsick gecomen was~
Betaelt in den Briel van vierboethgelt
1-13-0
Verreyst ende verteert met Willem Joesten ende Jacob
Adriaensz., doen Miclliel Jansz. op Delffshaven gearriveert
was,

1-14-8

.
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, Bij Michiel J ansz. verreyst
0-8-8
Betaelt 3 boetsgesellen over 't leste derdepaert van haer
I8-0-0
hueren
Betaelt de cock over 't 3e paert
6-0-0
Noch een boetsgesel over 't leste derdepaert
6-I3-0
Betaelt de boetsgesellen de vracht van I 1/ 2 last voerings, bij
haer niet ingeleit
9-0-0
Betaelt van 't schip te lossen
I6-o-o
'Om een ' tonne vis
6-0-0
Om I8 roggebroen, stuck 5 st.,
4-IO-O
Van den omleg van 't claphout mettet tellen tsamen O-I2-4
Van 't claphout met de deelen ende biertonnen van DelffsI-IO-O
haeven tot Delft te brengen
In handen van den diaconen tot behoeff van de armen voer
bij' Michiel.
Jansz.
beloeft, die som- .
een last souts,
.
. den
. armen
,
rna van
I5-I5-0
Den boeckhouwer voer 't boeckhouwen
9-0-0
Betaelt van brieffloen
o-I8-0
Quarta somma
97 gld. I4 st. 4 p.
Sommarum comt in als uytgegeven

I.32I gld. 3 st. 4 p.

b. Ontfang tegens den voirs. uytgeett.

Ontfangen van Willem Joesten ende Claes Adriaensz. 9 gld.,
bij Aper Jansz ende Jacob Adriaensz. in 't verhueren van
9-0-0
Michiel J ansz. boven de huer bedongen,
Ontfangen van Jacob Adriaensz. van 4 Pruysse deelen 4-0-0 ·
Ontfangen van Michiel Jansz. Ii 3/, rijcxdaelders, bij hem
overgehouden van 't lastgelt in de Sont, yder daelder tot
42 st.,
'
26-I5-8
Van Willem Ariensz. van tonnegelt, vuergelt ende priemI-II-O
gelt van tarru
Van Jacob Eeuwoutsz. cum sociis, van tonnegelt, vuergelt,
4-I0-8
priemgelt van tarru ende van overmaet
Van Willem Hugesz. van tonnegelt, vuergelt, priemgelt,
3-I7-0
rosenobelgelt van asse
Van 51/2 hondert ende 47 claphouten, 't hondert tot 8 gld.
48-IO-O
5 st. ,
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Van Willem Joesten ende Claes Adriaensz. de vracht van
57 last 6 ton souts, bij Michiel Jansz. tot Dantsick an Huych
1433-6-10
Adriaensz. gelevert, per last 25 gld., comt.
Van Willem Joesten ende Claes Adriaensz. van haverie van
een ancker, met een stuck van een caebel, bij MichielJansz.
gekorven onder Frankrijk,
II - 10-0
Van Willem J oesten ende Claes Adriaensz. van loetsmansgelt in Brouwaege 3 franck, comt an Hollantsgelt 2 - 18-0
Van Willem Joesten ende Claes Adriaensz. van tonnegelt
!ende vierboetgelt in de Sont, van yder last souts l/B st.,
'c omt over 41 last
.
1-0-8
Comt in als ont/angen die somma van
I.546 gld. 19 st. 2 p.
Den ontfang vereffent tegens den uytgeeff, comt meer ontfangen als uytgegeven - God heb loff, - die somma van
225 gld. 15 st. 14 p.
Deze 225 gld. 15 st. 14 p. worden bij mij verantwoert op den
ontfang van de volgende reis.
B.

Tweede reis, op Browaege en in Walcheren, angevangen
12 Juni 1579. (Excerpt.)

a. Uitgaven:
Te Del/shaven in 't toesteken.
1/. bootsgesellen huer:
Stuerman
25-6-10
Timmerman
17-13:4
Hoochboetsman
10-13-4
5 bootsgezellen, elk
6- 1 3-4
Michiel Jansz.
25-0-0
Prima somma
68S-II-10
2. In Browaege.
. Betaelt voor 4 hondert 3 quartier souts 365 francs 15
sous' enz. (diverse kleine posten)
Secunda somma
395-12- 8
3. Onkosten in Walcheren.
Boetsgesellen .huer:
De stuerman in volre betalinge van sijn huer
25-6-10
1.
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21-12-0
Voer een last voering tegen 24 W
Den timmennan
17-1 3-4
1/. last voering
10-16-0
Hoechbootsman
10-1 3-6
1/, last voering
10-16-0
De cock voor sijn huer
6- 1 3-4
Voer een voering
7-4-0
5 bootsgesellen elck
6- 1 3-4
Voer een voering elck
7-4-0
Michiel Jansz., schipper,
25-6-10
Voer een last voering
21-12-0
4. Oncosten, gevallen op 't sout in Walcheren .
't Sout te lossen
25-0-0
. Convoygelt
26-5-0
Den meters
2-14-0
2-13-0
De soutmaet
Garbrant Warwijck van sijn salaris voer 't sout te ver10-16-0
coepen, van 't hondert 24 st.,
Bij Michiel Jansz. ten huyse van Garbrant verteert 20-19-0
Betaelt van briefloon
1-2-0
Den boeckhouwer voor sijn moyte
6-0-0
Tertia somma
368-10-6

In als uytgegeven

1.449

gld. 4 st. 8 p.

b. Ontvangsten :

Vercoft per G. Warwijck tot Middelburg, 8 hondert 3
quartier 65 maeten Browaets sout
1.131 - 16-0
Daer is, God heb loff, de eerste reis geprofitteert 225-1 5-1 4
Comt in alles onttangen

1.357 gld.

II

st. 14 p.

Den ontfang vereffent tegens den uytgeef£, comt meer
uytgegeven als ontfangen de som van 91 gld. 12 st. 10 p.
Dit met de reeders vereffent ende een yegelick op sijn
reeckening gestelt.

/
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C.

Derde reys op Lisbona ende deurgaande op Dantsick, angevangen 16 Decembris 1579. (Excerpt.)

a.

Onkosten in Del/shaven.
Gld. st. p.
Rottet.:damsche laeckens 25 gld. 5 st., waaronder een,
dat een cIein-loot was, daervoor gecort 10 st., blijft 151-0-0
4 Rotterdamsche laeckens, 25 1 / . gld. 't stuck,
102-0-0
2 Rotterdamsche laeckens, waeronder een cIein-loot was,
't stuck 251/2 gld.,
51-0-0
Gesonden an Isack Pietersz. in de Sont tot Michiel Jansz.,
lastgelt 41 rijcxdaelders, 3 rosenobels, I goutgulden,
II2-6-0
tsamen
Prima somma
826-15-15
2. Onkosten in Walcheren.
Van de compassen ende nachtglaesen te versien
1-3-0
Bootsgesellen huer.
Stuermans huysvrou op reeckening van 1/3 van sijn
huer
32-0-0
Hoechbootsman
12-0-0
Timmerman
18-1 3-4
Cock met de lootsman
12-0-0
8-0-0
4 bootsgesellen elck
Jongen 3-8-0 (doorgeslagen)
Michiel Jansz.
25-0-0
Om een rock met een paer boxcsen voer de jonge
3-8-0
Betaelt op 't slot tot Rammetgens
0-9-0
Secunda somma
30 9-18- 0
3. Oncosten bij Michiel Jansz. op Walcheren.
Verbetering van de huer: stierman 8, hoochbootsman,
cock en timmerman elk 3 gld., bootsgesellen elk 2 gld.
Tertia somma
122-0-0
4. Tot Lisbona.
Gld. st. p.
Gecoft 206 moyen souts, de moy tot 3 testoenen, 309-0-0
Van makelaerdy per moy I st., cost
10-0-0
Van 't arniraelscap in Zeelant
2-0-0
Om 2 kanne wijns, doen de stierman starf,
0-4-0
Van wijncoep van een ander stierman
0-16-0
Quarta somma
384-6-8
5. Van dat Michiel uyt de arrest ontslagen worde
10-0-0
1.

6
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Om koeckgens tot behoeff van de siecken in 't scip 2-3- 8
Van amiraelscap van Lisbona tot de Hoeffden
2-0-0
6. In de Sont, tot Dantsick, de Sont terug.
2-8-0
Om 6 tonnen tottet sout voer den coninck
Boetsgesellen huer · tot Dantsick:
Stuerman
20-0-0
Timmerman
15-0-0
Hoechbootsman
12-0-0
Cock
I2-0-0
4 bootsgesellen elck
8~0
Michie! Jansz., schipper,
25-0-0
Sexta somma
368-4-8
7. Gecoft tot Dantsick per Huych Adriaensz. tot Michiel
Jansz. ladinge 10 last brou-tarru
812-1 7-6
Septima somma
812-1 7-6
8. Tot Amsterdam.
Om een lichter op Pampes
3-0-0
Van 't scip te lossen ende in de Wael te brengen
I4- 8-0
Bootsgesellen huer:
Stuerman met sijn voering
22-Io-O
Timmerman met sijn voering
I6-13-0
Cock en hoechbootsman e1ck
I2-0-0
4 boetsgesellen elCk
8-0-0
Michiel J ansz.
25-0-0
Van convoygelt van IO last tarru
15-0-0
Van de ·10 lasten tarru van Amsterdam tot Delft te brerigen, van . excijs, meten, worpen, leveren, schuythueren,
I9-I0-4
tsamen
In dese reis van briefloon
2-6-0
Den boeckhouwer
I2-0-0
Octava somma
I88-7-4
Sommarum:

3.I38

gld.

4

st.

I

p.

b. Ontvangsten.

Vercoft tot Lisbona I2 Rotterdamsche laeckens
Ontvangen de vracht van I9 last rogge
. 3. Ontvangen de vracht van 41/. last tarwe
I.

216-0-0

2.

II4-0-0
27-0-0
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4.
5.
6.
7.
8.

Ontvangen de vracht van 27 last rogge
94- IO- O
I2-0-0
Noch van een passagier met I last tarwe
8-0-0
Noch van ·2 last meels, vracht
Noch van stuckgoet
24-0 - 0
In de Sont.
Vercoft 2 last sout
38-8-0
9. Tot Dantsick.
Ontfangen de vracht van 2 sacken pepers
8-I5-O
Lisboens Vercoft per Huych Adriaensz. 54 last sout
II32-I-I03
IO. Tot Amsterdam.
Ontfangen de vracht van 20 last pick
5I-O-O
Van priemgelt
0-I7-0
Van IS oesterse kisten met borden, stuck IS st., II-5-0
Ontfangen van 8 last 8 ton asse, per last 75 st.,
32-2-8
1
Ontfangen van Willem Ariensz. van I3 /, last tarru, per
last 5 gld.,
66-5-0
Van priemgelt
0-I3-0
Ontfangen van Claes Adrlaensz. van 31/, last tarru I6-5-0
0-3-0
Van priemgelt
Ontfangen van Willem Joesten van 31/, last tarru I6-5-0
0-3-0
Van priemgelt
Vercoft Jacob Adriaensz. 4 deelen voor
3-0-0
Daer is an overmaet op de IO last tarru gevallen per last
521/, st., comt
26-2-8
De IO lasten tarru, bij Michiel Jansz. overgebracht, 't gemeen scip toecomende, sijn bij de reeders gedeelt; comt
daerom hier
niet
De gemeen reeders van Michiel Jansz. hebben tot de uytredinge ende ladinge van dit scip ingeleyt, die ick hier
I.200-0-0
als ontfang in reeckening brenge
Totalis ont/ang
II.

Den ontfang tegens den uytgeeff vereffent, comt meer
uytgegeven als ontfangen 39 gld. 0 st. 14 p. Aldus gerekent ende gesloten ter presentie van Jacob Adriaensz. ende Michiel Jansz., schipper, 2 Sept. I580, ende met een
yegelick vereffent.

208

D.

a.

ZESTIENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART-BESCHEIDEN.

Vierde 1'cis op Noe1'Wegen vandaer op Sint Lucas, angevangen I September 1580. (Excerpt.)
1.

,

2.

Oncosten tot de uytredinge.
Betaelt de jongen de huer van de voergaende reis 4-0-0
Betaelt de huysvrou van ,den stierman, die tot Lisbona
gestorven is, volgende de uytspraeck van goede mannen
22-IO-O
Betaelt den taelman van.'t recht te bewaeren
0-6-0
Van teekenen betaelt
0-1-8
De bode, die quam seggen, waer de goede mannen wesen souden,
0-8-0
Betaelt de lantarenmaker van compassen etc.
6-10-0
De stierman op rekening van sijn huer
30-0-0
Den timmerman"
"
"""
I8-7-0
De cock op rekening van sijn huer
II-o-O
Cornelisz Jansz. op rekening van sijn huer
8-0-8
Barent Claesz. op rekening van sijn huer
8-0-8
Adriaen Teeuwen, hoechbootsman, van sijn huer II-O-O
Jans Jansz. van sijn huer
8-0-0
. Michiel Jansz., schipper,
30-0-0
Betaelt mr. Loy tot Rotterdam om een Tonniger zeebrief 1)
6-0-0
Om een doos meesterie B)
2-2-0
Somma
814-2-0
In Noe1'Wegen.
Betaelt voer I.800 deelen, 't hondert tot II rijcxdaelders,
tot 42 st. den daelder,
4I5-I6-0
Om 5 tult masgens 1), tult 2 rijcxdaelders,
21-0-0
Van tol van de deelen, 't hondert 10 st., ende van de
masgens ende 't scip samen 91/. daelders,
I9-I9-0
. Om 5 vaem barninckhout, 11/2 daelder de vaem
I5- I 5- 0

Verteert mettet volek in de boede ') 4 daelder
8-8-0
Somma
490-7-0
1) De Sleeswijksche Noordzee-haven Tanning.
2) Medicijnen enz.

8) Masgens = k1eine masten, waarschijnlijk wat wij nu juffers noemen. Een tuIt ?
') Boede = loods.
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3. . Tot Sint Lucas.
Betaelt voer 180 moy souts, de moy tot 68 / 6 realen, comt
lIO ducaten 5 realen, de ducaet gerekent tot 55 st. Hol303-15-0
lants gelt;
.
Betaelt up 't moy 2 1/. malevedys, omdat Michiel Jansz.
niet en diende, facit 10 ducat en 2 realen 18 malevedys;
-cotnt gerekent als voren
28-2-4
·Gesconken den inbargadoer
I
6-12-4
Van Vourkades nae St. Lucas te vaeren
0-15-0
Van vracht van St. Lucas na Sevylge te vaeren 1-0-0
Bij 2 mannen, die met de deelen dpvoeren, verteert 2-0-0
Vervaeren uyt Sevylge nae St. Lucas
1-0-0
Van licent om op een heilichdach te lossen
2-0-0
Van licent om op een Sonnedach te laeden
2-0-0
Betaelt an de dragers bij de Soutberch
5-7-12
Betaelt de conincx kerver 1)
.
1-0-0
Betaelt de coepmans kerver
.
1-0-0
Betaelt van bomerie van 23 rijcxdaelder, van de daelder
2 1 / . reaal, facit
14-7-8
Loetsmansgelt in 't uytseilen
5-10~0
Admiraelsgelt
8-5-0
Hueren:
De stierman
41~5-0
De hoechbootsman
17-1 5-0
De cock
15-2- 8
lI-O-O
Barent
II-O-O
Claes
II-O-O
Cornelis
be knecht
4- 2 - 8
30-0-0
Michiel J ansz.
Uytgeejl tot St. Lucas, somma
757-7- 8
4. In ZeeZant.
De ,stierman
3Q-O~0
De hoechboetsman
13- 0 - 0
II-O-O
De cock
8-0-0
Batent
8-0-0
Claes
1.) 'K-et:ver, d.w.z. de man, die bet ingeladene telt (met kerven).
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF . JAARBOEK III.

.

I
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Camelis
8-0-0
De knecht
3-0-0
De timmerman
10-0-0
Mi~hiel Jansz., schipper,
30-0-0
Betaelt voer 3 last 21/. voering souts, boetsmanvoering,
't hondert tot 261/, pont,
86-5-0
De boeckhouwer voer sijn moyte
12-0-0
Briefloon
0-15-0
Van 300 souts te lassen, van maetgelt ende Garbrant
Warwijck sijn salaris, samen
12-18-0
Betaelt van convoygelt
21-0-0
Somma
293-3-0
Geheelen uytgeeff
b. Ontfang
I.

2.
3.
4.
5.
6.

2.354 g. 18 st. 8 P
teg~n

den voirs. uitgeell.

Vercoft tot St. Lucas 1700 deelen, 't hondert tot 13 ducaeten
9realen, comt 234 ducaet 10. reael, ieder ducaet 55 st.,
646-0-0
Vercoft totSt. Lucas60spieren,'tstuck tot I ducaet2 1/ z reael,
comt 73 ducaet 7 reael, ieder ducaet als voren, 202-10-0
Noch van 5 vaem houts, de vaem tot 14 reaelen, facit 17-10-0
Noch I vaem houts tot 12 reaelen
3-0-0
1
Vercoft in Walcheren 7 /, hondert St. Lucaszout, 't hon1.260-0-0
dert tot 28 pont groot, facit
De gemeen reeders hebben ingeleit tot de uytredinge ende \
1.224-0-0
ladinge op Noerwegen ende Westen tsamen
Comt alhier den geheelen ontfang

3.373 gld.

Meer ontfangen als uytgegeven die somme van 1.018 g.
1 st. 8 p., weer in ontfang gebracht bij de 5e de reys.

E.
a.

Vijfde reis op Dantsick, angevangen op 24 Aprilis 1581.
(Excerpt.)
I.

Oncosten betaeltin Walcheren tot de uytredinge ende
ladinge.
.
Betaelt voer 41 / . hondert St. Lucas sout, 't hondert tot
28 pont groot
756-0-0
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't ConvoygeIt van 400 souts, 't hondert 3 gld.,
12-0-0
Betaelt "van loetsmansgelt
8-0-0
Boetsgesellen huer:
Schipper en stierman e~cx IS
30-0-0
Hoechbootsman
g-o-o
Timmerman
II-Io-O
De cock
7-0 - 0
6-0-0
Daniel Comelisz.
Koert
5-10-0
Comelis Jansz.
5-0-0
De jongen
2-10-0
Somma
1.159-14-8
2. ' Oncosten in de Sont ende tot Dantsick.
Betaelt van tol in de Sont
8-8-0
Lastgelt van 2 hondert souts, per last I rijcxdaelder,
comt over 14 "Iasten
29-8-0
Tonnegelt ende vierboetgelt
1-4-0
" .In de Droege an de galey
0-8-0
Up de pontcamer tot Dantsick van 't scip uyt ende in te
verponden
7-4-0
Termun op 't slot
0-10-8
Boetsgesellen huer:
30-0-0
Stierman en scipper elcx 15-0-0
Hoechboetsman
'
10:-0-0
" :
Cock "
9-0-0
Timmerman
13-13-0
6-g-0
"Koert "Lenertsz. "
Barent Comelisz.
7-4-0
Comelis Comelisz.
5-18-0
De jongen
3-12-0
, 3.; In de Sont in 't wederom commen.
" Rosenobelgelt 8 rijcxdaelders
16-16-0
De galey in den Droege
0-10-8
In Dantsick betaelt voer 3 groet hondert 1) 1 1/a ring claphout, 268 flor. 2 gros, comt corrent
482-9-8
~en last tatro, metter oncosten 52 flor. 9 gross, comt
94-3-4

An

: l) Een groot honderd omvat 240 stub.

2U
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4. In de Maes.:
, Van 't scip te lossen
De vracht van een boetmansvoering
~:
'Convoygelt van I last,tarru
',' I ' , Convoygelt van 3 groet hondert claphout
,.
Be boeckhouwer voer sijn moyte
I

'}

, T otalis uitgeelf

12-0-0
3-5-0
- 1-10-0
6-0-0
9-0-0

2.022 gld. 5 st. 4 p.

b. Onttang.
If"

,'\.

Ontfangen van de oude fock mettet groete marseil, bij
Michiel Jansz: " vercoft, '
30~O-O
, 2. Den 20 Juni tot Dantsick vercoft per Adriaen Bartelsz.
Verburch 31 last 13 ton St. Lucas sout, 't last tot 141/2
(
florijn, waerof vrij gelt gecomen is 444 florijns 19 gros
- , 3 penn., comt aen Hollants gel!,' gerekent voer 35 gros
den rijcxdaelder tot 42 st.,
800-6-4
3. Ontfangen van Cornelis Doelman, gecomen van een last
; tarru,
108-15-15
.+ - Ontfangen van Maddaleen in de Clock over de vracht
van 7 last tarru, per last 9 gld. IS st.,
68-5-0
5. Priemgelt
0-7-0
, <6." Ontfangen van Huych Jacobsz, over de vracht van een
42-0-0
hondert wagescot
7. Vuergelt
0-2-0
8. - Ontfangen van Christiaen Engebrechts. ende Adriaen van
der Cijs over de vracht van een groet hondert clap84-0-0
houts '
9. Ontfangen van Jan Jansz. over de vracht van Ill. last
tarru
15,,0-0
i 10. Ontfangen van de stierman over de vracht van tarru,
den 5 Aug. vercoft per Tonis Cornelisz., pontgaerder, 8-2-8
II. An Arent Paets Fransz. 71 hondert claphouten, 't hondert tot 9 gld. 6 st., waeroff vrij gelt gecomen is 641-19-0
1:2. Ontfangen van 120 claphouten, bij Michiel Jansz. tot
Delffshaeven vercoft, 't hondert tot 9 gld. 6 st.,
IO-17-0
13. Noch is er an gelde bij 't scip gebleven volgende 't slot
van de voergaende rekeQing
1.018-1-8
,I .
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Totalis ant/anc
2.827-16-2
Meer ontfangen als uytgegeven: 805 gld. 10 st. 14 p., die
ick verantwoert in de rekeninge van de ,zesde reys.

F.

Zesde reis,opDantsick,angevangen 6Septembris 1581 (Excerpt.)

a. I. Oncosten in 't toesteken gevallen.

.l

Halve hueren: ,
, 15-0-0
De stierman en schipper elck
De hoechbootsman
9-0-0
De cock
7-0-0
De timmerman
12-0-0
3 boetsgesellen, elcx 6 gld. 10 st., .
19-10-0
Incoep van haring:
Voer 3 last 1 ton yelen haring
129-P-o
183-1-0
Voer 4 last 5 ton yelen haring
Voer 5 last haring
207-16-0
Convoygelt van 12 last 6 ton haring, per last 30
st.,
18-15-0
Prima somma,
828-7-0
2. In de Sont in 't gins vaeren.
Betaelt van rosenobelgelt, tonnegelt, vuergelt, lastgelt van
den haring, ende bij Michiel verteert, tsamen
49-19-8
Secunda somma
49-19-8
3. Tot Dantsick.
Om ring c1aphout
, 21-0-0
Van 't scip te verponden
6-5-0
6-5-0
Van den haring op' de pontcamer
Halve hueren van de bootsgesellen, als voren
77-10-0
Gecoft den 27 Oct. per Adriaen Bartelsz. 71 /. last nieuwe
rogge, 't last tot 34' flor. 20 gros, comt metten ongelden
269 flor. 22 1 / • • gros, an marcken 404-12-9 ..
Gecoft 3 last meels, 't last tot 19 flor., comt .met de ongelden 58 flor., comt an marcken 87-0-0, de marck tot 24 st.
Hollants.
Tertia somma
4. ' In de Sant in 't wederom comen.
5. In de Maes in 't o/Isnien.
86-5-0
Quarta somma
r
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6. Oncosten gevallen op de timmeraege van 't scip op Delllshaven.
Quinta somma
349-15-4
Somma totalis uytgeelf

2.081-I 5-4

b. Ontlang tegen den voirs. uytgeeff .
. I.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Den I7 Oct. vercoft tot Dantsick per Adriaen Bartelsz.
I21/. last yelen harinck, 't last tot 3I ende 3I1/2 flor.,
waeroff vrij gelt gecomen is 329 flor. . 171/, gros; comt,
dE( marck 24 st.,
593-5-0
1
Den 22 Nov. vercoft per Cornelis Doelman 7 /. last rogge,
't last tot 65 guldens, waeroff vrij gelt gecomen is 671-8-4
Den 2 Dec. vercoft Jan Aelbrechtsz., cuper, 31/2 hondert
ende 34 c1aphouten, 't hondert tot 10 gld. 5 st.,
38-14-0
Ontfangen tot Dantsick 149 marck 15 gros over de vracht
van omtrent 43 last harings, per last 2 rijcxdaelders;
179-I4-0
comt, yder marck 24 stuvers,
28 Dec. ontfangen van Maerten Jansz. over de vracht van
10 last rogge, per last II gld.,
IIO-O-O
. Ontfangen van Jan Jacobsz. in 't Ossenhoeft de vracht
van 9 lasten rogge, per last I I gld.,
99-0-0
Ontfangen van Jacob Brilynsz. de vracht van 5 last rogge,
per last I I gld.,
55-0-0
Ontfangen van Maddaleentje in de Clock de vracht van
'/4 last rogge
8-5-0
Ontfangen van Jan Timmer de vracht van 81 / . last
rogge
9I-13-5
Ontfangen van Willem J oesten de vracht van 10 last
IIO-O-O
rogge
Priemgelt, tonnegelt, per last 2 st.,
4-6-2
Lichtergelt, per last I st.,
2-3-1
Van 12 wagescotten
4-8-0
Ontfangen van Jacob Adriaensz. over de vracht van 6
wageschotten ·
2-4-0
Ontfangen over de vracht van 71/2 last as, gerekent 14
ton voer 't last, per last 8 gld.; comt, mettet priemgelt
52-2-12
ende lichtergelt
\

IO.
II.

12.
I3.
14.
15.
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I6. Ontfangen over de vracht van 6 tonne meels, 't last
tot
4-5-0
17. Ontfangen over de vracht van 6 oesterse kisten
6-0-0
18. Gesonden op Amsterdam an Hend~ck Hubertsz. 2 last IO
ton meels, 't gemeen scip toecomende, om aldaer vercoft
te worden; gestelt alhier 't last bij raminge op 45 gld., comt
127-0-0
Comt den geheelen ontfanck
2.176 gld. Ig st.
Onderling vereffent, comt, God heb loff, dese reis geproffiteert die somma van
95 gld. 3 st. I2 p.
Hierbij gevoecht, die de voergaende reys bij de beurs
gebleven is,
805 gld. IO st. 14 p.
Comt tsamen
goo gld. 14 st. IO p.
Hier offgetoegen 14 st. IO p., die den armen toegevoecht
is, blijft suyvers an gelde bij 't scip tot behoeff van de
uytredinge ende ladinge van Michiel Jansz. 7e reis, die
somma van goo gulden.
Aldus gerekent ende gesloeten up Delffshaeven ter presentie van Jacob Adriaensz., WillemMichielsz. endeMichiel
Jansz., schipper, op den 9 Februari, anno 1582.

Zevende, "een deurgaende Browaetse reis, angevangen
bruari 1582". (Excerpt.)

G.

a.

I.

Oncosten op de uytredinge.
Hueren:
De stierman over sijn halve huer
Michiel Jansz. over 1/.
De cock over 1/.
Tonis 1/.
De timmerman 1/.
De hoechbootsman l/a
Jan van Woerden 1/.
Pouwels l/a
Van een lichter tot de ballast te lichten
Van de ballast uyttet scip te scieten
Prima somma

2

Fe-

33-0 - 0
22-0-0
8-0-0
6- 1 3-0

20-0-0
II-6-6

6- I 3-0
6-1 3-0
3-0 - 0
2-IO-0

544- I6-0

2I6
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In BrO'tlJaege, gerekent I franc voer 20 st.
Gecoft in Browaege tot de ladinge 5 hondert 2 moy 20 maeten souts, 't hondert 83 1/ . franck, comt, offgetogen boetmansvoeringen, betaelt
406-4-0
De ballasterman van visiteren
0-5-0
Om ruychte te branden
2-4-0
Van huer van een groete boot tot de ballast
3-0-0
Van amiraelscap
3-0-0
Secunda somma
433-7-8
3. In de Sont, gerekent de rijcxdaelder tot 32 st.
. 6-8-0
Van rosenobelgelt 4 rijexdaelders
Van lastgelt 40 rijexdaelders
Van 6 tonne souts te cupen ende packen
Tertia somma
4. Tot Dantsick, gerekent 20 gros voer 20 st.
Den gen Mey gecoft per H uych Adriaensz. tot de ladinge van
Michiel Jansz. I2 1/ . last rogge, daervoer betaelt 378 flor.
I7 gros, eomt
567-I7-0
Om een nieuwe groete mast
8-IO-O
Van maecken van de mast 20 gros, van pontgelt 40 gros,
3-0-0
Van insetten van de mast
I 0-0
Om I rine c1aphout mettet dragen
9- 2 - 0
2-I6':0
Om 4 pruysse dee1en
OIll 30 wagescotten
I5- 0 -0
Hueren:
De stierman over sijn halve huer
33- 0 - 0
Michiel Jansz. Qver 2/.
44-6 - 0
Timmerman over 2/3 ;
40 - 0 - 0
De hoechboetsman over 2/.
22-I 3-8
De cock over 2/8
I 6-0-0
Tonis over 2/a
I3-6-8
Jan van WoerdeI! over 2/.
I3- 6-8
Pouwels over 2/3
I3-6-8
8-0-0
De jonge over sijn huer
Quarta somma
896- I 3-0
5. In de Maes.
In den Briel van tonnegelt
I-8-8
Van 't schip te lossen
I2-0-0
2.
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Van 2 losmanden
. 0-II-O
Van convoygelt
2-16-8
0-4-0
Van 't paspoert
Verloren an 66 rijcxdaelders en 10 staetendaelders, Michie! .
Jansz. gesonden tot lastgelt in de Sont.
26-2-0
De schaede van 33 marc, totDantsick meer uytgegeven als
ontfangen, beloept
6-12-0
Den boeckhouwer is toegeleit van een deurgaende reis 12-0-0
Quinta somma
61-14-0

Somma totalis uytgeett

2.020 .gld. 13 st.

b. Ontfang tegens den voirsz. uytgeett.

Geproffiteert an 50 croenen in Vranckrijck uytgegeven,
16-15-0
mitsgaders 92 pistoletten ende 20 halve milresen
Den 7en Mey vercoft tot Dantsick per Huych Adriaensz. 58
last 2 ton browaets sout, 't last tot 91/2 flor., waeroff vrijgelt
814-II-O
Den gen Juni vercoft tot Delff per Comelis Doelman 121 / ,
last rogge, 't last tot 54 gld., waeroff vrijgelt
920-1-0
Noch ontjangen van overmaet, op scheepsrogge endeboetsmansvoeringe gevallen
42-16-8
Ontfangen van 20 wagescotten
20 -0-0
Noch ontfangen van 4 deelen
3-4-0
Ontfangenvanl93claphouten, 'thondert tot 7 gld., 13-II-12
Ontfangen van een ton teers
3-0-0
Ontfangen van Jacob Eewoutsz., (241 /,) Jan Ariensz. (10),
Jan Jacobsz. de R~cht (4), Gerrit Dircx,. secretaris tot
Sci edam (6), van den timmerman (I) ellde van den stierman (1/,) over de vracht van tezamen 45a/~ last rogge, per
461-17-8
last 10 gld., comt, met priemgeli.i tonnegelt,
Somma
3.199-1-12
Onderling vereffent, comt meer ontfangen als uytgegeven
't weIck, God heb ]off, dese reis geproffiteert is, 278-8-6
Hierbij gevoecht 900 gld., die de gemeen reeders ingeleit
hebben, comt
900-0-0
Tsamen
1.178-8-6

;

I
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Dese 1.I78 gld., .8 st. 6 ·p. wordt verantwoord in de rekening van de navolgende reis.

H. Achtste reis op Dantsick, angevangen I3JuniI582. (Excerpt.)
a.

Oncosten in 't toesteken.
BetaeltCornelisEngelbrechts. <;1m 8 schuyten ballast II-10-O
Hueren:
22-0-0
Stierman over 2i8
Timmerman over 1/2
12-II-0
De hoechbootsman
10-14-0 .
De cock
8-0-0
Lenert Arentsz ..
7- 0 - 0
Pieter Simonsz.
6-I3-8
Hendrick J ansz.
6- I 3-8
De jongen
3-7-8
Michiel Jansz. over 2/a
22-0-0
Prima somma
506-I6-12
2. Voer den Briel in 't uytseylen,' Secunda somma
9- I2-8
3. Tot Dantsick.
Den 26 Julii per Huych Adriaensz. gecoft tot behoeff van
Michiel Jansz. ladinge, 7 last rogge, 't last 341 / . flor., comt
382-0-8
metten oncosten
Om l/Z hondert c1aphout
50-5-0
't Gout, tot Dantsick gesonden, is te licht geweest 4-I2-8
Om een ring c1aphout mettet offdraegen
8-ro-0
Halve hueren:
Stierman
II-O-o
Timmerman
13-9-0
Hoechbootsman
8-6-0
Cock
6-0-0
Lenert Lenertsz.
6-0-0
Hendrick Jansz.
5-6-8
Pieter Timansz.
5-6-8
De jongen
I-I5-o
Michie! Jansz., schipper,
II-o-O
Tertia somma
547-19-8
4. In de Sont.
Gegeven van tol van den ballast, yder last 1/, daelder; teI.

. I

,
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18-0-0
gens 45 last
Rosenobelgelt in 't gins varen 4 rijcxd. 2 st.
6-10-0
Rosenobelgelt in 't wederomcomen 8 rijcxd.
12-16-0
Quarta somma
42 -9-0
5. Scaede.
Verloeren an 81 heele milresen, 3 Ongerse ducaetjes, 17 phillipsdaelders,39 hollandsche daelders ende 3staetendaelders,
tot Dantsick uytgegeven, die somma van
IIO-19-0
. De scaede van 22 marck 12 gros, bij Huych Adriaensz. tot
Dantsick meer uytgegeven als ontfangen, op yder marck
4 st.,
4- 10-0
Verloeren an 2 last 10 ton meels, bij mij anna 1581 op Amsterdam gesceept ende in rekening gebracht bij raminge op
I271/i gld., ende is niet meer offgecomen als 79 gld. 21/1 st.,
daerom voer verlies, dat mij van 't gemeen scip comt,

48-7- 8
Quinta somma
163-16-8
6. In de Maes in't lossen van 't scip.
Den boeckhouwer is voer een Oesterse reis toegeleyt 9-0-0
Sexta somma
34-14-8
T otalis somma van den uytgeeff '

I.3 1 8- I 3-1 2

b. Ontlang tegens denvoirs uytgeetl .
. Den 30 Augusti vercoft per Comelis Doe1man 13 hondert 42
worp c1aphout, 't hondert tot 8 gld. 171/. st., comt. 12I-II-12
Tenselfden daege vetcoft per Comelis Doelman 7 last 19
achtendeel rogge, 't last 56 gld., waeroff vrijgelt 541-16-0
Ontfangen van Willem J oesten over de vracht van 9 last
9 sack rogge, per last 51/t gld.,
51-0-0
Ontfangen van Willem voirs over de vracht van 30 deelen
13-l6-0
Ontfangen van Tonis Comelisz. over de vracht van 5 last
teers, per last 5 gld.,
25-0-0
Ontfangen van Jan Assewerus over de vracht van 16 last
tarru, pet last 5 gld. IS st.,
, 92-0-0
Ontfange,n van Jan Asswerus over de vracht van pijphouten
77-0-0

..

,
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Ontfangen van de VI'acht van 8 kisten
Comt in als ' onttangen
Onderling vereffent, comt meer uytgegeven als ontfangen
347-19-0 die offgetogen van de I.178 gid. 8 st. ~ p., die,bij
die beurs waren, blijft 830-9-6, verantwoort in de naevolgende reis.

J.
a.

Negende reis op Dantsick, angevangen
(Excerpt.)

10

Septembris 1582.

Oncosten in 't toesteken ..
Halve-hueren:
De stierman I6-8-0
Willem Lenertsz.
7-6-0
De cock
8-I6-0
6-I6-0
Jan Pietersz. en Jacob Jansz. elk
Timmerman
I3-8-0
Hoechboetsman '
10-6-0
De jongen
2-6-0
Michiel Jansz., scipper,
16-0-0
2. In de Sont.
Betaelt over lastgelt van 24 last ballast
I2-I2-0
Prima somma
269-I-2
3. Tot Dantsick.
Den 8en Octobris per Huych Adraensz. gecoft tot Michiel
J ansz. ladinge 6 last en Warder l } tarwe, tot 47 florijns 't last;
comt daervoer betaelt, ingerekent 3 florijns van bootsmansvoeringe, an corrent gelt, de florijn tot 30 st.,
448-4-0
. Halve hueren, (als boven)
. :Om 9 deelen '
.
5-5-0
-. Verloeren om.' 75 staetendaeldets, stuck 6 st., I42 phil.
dae1ders, 't stuck 8 st., 96 Hollantse daelders, 't stuck 6 st.,
na Dantsick gesonden tot Michie1 Jansz. Iadinge, I08-2-0
De schade van 6 marck 6 gros, bij Huych Adriaensz. tot
Dantsick meer uytgegeven als ontfangen, beloept op yder
marck 4 st.,
I-5-0 ,
Secunda somma
675-16-0
I.

1) Uit de Werder, de vlakte binnen de Weichseldelta.
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4. In de Maes in 't olfsnien.
Van 't scip te lossen ende off te snien
13-0-0
Van bootmansvoering tot Rotterdam te meten
0-7-0
·Gecoft 2 1 / a bootmansvoeringen tarru, 't last tot 80 gId.,
93-16-8
. ' . Tertia somma
336-12-12
Totalis uytgeeff
I.3 II -9- 1 4
b. Ontfang tegens den voirs uytgeeff.

Ontfangen tot Dantsick van Comelis Block over de vracht
'van 20 last souts, per last 35 gros,
35-0-0
2. Noch ontfangen tot Dantsick over de .v racht van 5 last
harincx
13-5-0
3. In de Maes.
Ontfangen van Jacob Adriaensz. van 4 deelen
4-0-0
Den 5 Dec. gesceept op Antwerpen per schipper Gerrit
Arentsz. 7 last Warder tarru, 't gemeen scip toecomende,
elide daer is vrij gelts off gecomen 1) volgende Huych Jansz.
, rekeninge
839-4-8
Onlfangen over de vracht van 48 last 18 sack rogge voor
. diversen, per last 14 gld.
68g-3-0
..
. Ontfangen over de vracht .van een last meels .
10-0-0
Over de vracht van een packge vIas
1-10-0
, Noch van een tonne geers
1-0-0
(
. Somma den geheelen ontfang .
1.650-0-8
Meer ontfangen ais uytgegeven
338-10-10
. Hierbij gevoecht 830 g. 9 st. 6 p.; overgebracht op nieuwe
rekening
. 1.169 gld.
I.

K.

a.

Tiende reis, een deurgaende Lisboense reys,. bij Michiel
Jansz. (God heb loff) gedaen, angevangen 19 Februari
1583, en vandaer op Dantsick. (Excerpt.)
1; '

Oncosten betaeltin't toesteksn.
Betaelt van een os 2)

45- 0 -0

1) Behalve de 6 last in Dan1zig gekocht, is . daa.rbij d.w; ook .ej!n last van de
bootsgezellen voering (zie boven, post 4) gekocht.
. ... ..... ....._-2) Zie de eerste posten van den ontvang, K b.
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Betaelt Huych J ansz. van Groenewegen over sijn salaris
van I2I g. IO st. op Dantsick over te maecken tot 6 ten 100

7-6-0
Prima s01?Jma .
378-14-6
2. 1/. van de hueren :
De stierman
De timmerman
2I-I4-IO
De hoechboetsman
I2-8-0
De cock
10-6-0
Jasper Arentsz., Engel Joppen en Jacob Ariensz., elk

8-4-0
De jongen
3-IO-0
Michiel Jansz., schipper,
23-0-0
Secunda somma
352-16-10
3. Den 22en Aprilis heeft Huych Adriaensz. tot Dantsick geeoft tot behoeff van Michiel Jansz., schip 5 last 36 scepel
592-II-O
Poelse tarru, 't last tot 56 florijns, comt
Tertia somma
592-II-O
4- Tot Lisbona ende St. Thuynes, gerekent den ducaet tot 2 gld.
swaey gelt.
Den 2 Mey gecoft tot Lisbona 33 moy souts, .de moy tot I
ducaet ende 2 st.,
. 69-6-0
Tot St. Thuynes voer I90 moy souts, de moy tot 30 st.,
2 85-0-0
Betaelt tot Lisbona op schuddebeurs
10-0-0
Up 't huys van lndie
1-8-0
Om een amiz'aelbriefge
0-8-0
Conselgelt
2-0-0
In de alefandie 1)
I-3-0
Amiraelgelt '
6-0-0
Betaelt Arent Jacobsz. over 't interest van 74 ducaten 2
,realen, bij Michiel J.ansz. van Dirck Joesten tot Lisbona opgenomen, per ducaet 10 st., comt
37-2-0
Betaelt de reeders van Jan Cornelisz. over 't interest van 18
duc., bij Michiel Jansz. van Alveto Peris ontfangen . 9-0-0
Quarta somma
5I9-I6-0
5. In de Sont, gerekent den rijcxdaelder tot 35 st.
Lastgelt van 't sout
19 rijcxd.
1) Alfandega, tolhuis.
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Van toeslaen van 't sout.
Van 't sout te vercoepen

1/2 rijcxd.

Quinta somma

35 rijcxd. 24 gros, an gelde:

I

rijcxd.

62 gld. I I st. 8 p . .
6. Tot Dantsick, gerekent de Poelse gulden tot 30 st. ott grossen
voer stuvers.
Den 9 July heeft Ruych Adriaensz. gecbft tot Michiel
Jansz. ladinge IO last Poelse tarru~ 't last tot 62 jlorijns,
comt metten ongelden 644 flor. 2I 1/. gros, corrent 967-I-II
Noch gecoft een groet hondert claphout
98-6-0
Betaelt 5 florijns 62/. gros voer ongelden op 4 last bootsmansvoering, ende noch I3 gros,dattet gout te licht was, 8-9-II
Verloeren an I07 Ongerse ducaetges, tot Dantsick gesonden,
op stuck I21 / . st.,
66-I7-8
An 42 halve milresen, stuck 12 st.,
25-4-0
't Interest van 16 florijns 19 gros, tot Dantsick meer uytgegeven als ontfangen, beloept
5-II-I2
Rueren:
De stierman over 2/8 paerten
46-0-0
Michiel Jansz. over 2/. paerten
46-0-0
De hoechbootsman l/S
12-0-0
Timmerman 1/.
21-7-0
Cock 1/8
10-0-0
Jasper Ariensz., Engel Joppen ende Jacob Ariensz., elcx
1/3 paert, tsamen
24:"0-0
De jongen 1/3
4-10-0
)

Sexta somma
1.397-7-10
7. Hueren voer de Maes, doen Michiel Jansz. deur nae Oesten
seylde.
De hoechbootsman, en de anderen (behalve schipper en
stuurman); als boven.
71-17-0
Tezamen septima somma

8. Oncosten in de Maes.
Van 't scip te lossen ende te pompen
16-0-0
Van convoygelt
II-1S-0
Betaelt over de vracht van twee bootmansvoering tarru S-6-0
Den boeckhouwer is van een deurgaende reis toegeleit 12-0-0

Octava somma
. Sommarum den geheelen uytgeett 3.431 g.

55-6-8
0

st. 10 p.

(
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b. Onttang tegens den voirs uytgeett.

Ontfang van den ossenhuyt
7-10-0
Ontfangen van 't smeer van den os
4-15-10
Ontfangen van Jacob Eewbutsz,. van overmaet, gevallen op
21 last rogge, bij Michiel Jansz. anna 1582 van Dantsick
gebracht,
4-11-0
Ontfangen van Maerten Jansz., Frans Hugesz., Jacob Eewoutsz. c.s. over bet priemgelt van 52 last rogge, bij hem2-13-4
luyden gescheept in Michiel Jansz. op .Lisbona,
Aper Jansz. heeft een comanscap gedaen ten behoeff van
Michiel Jansz. schip, waeran dat geproffiteert is
24-12-4
i. Tot Lisbona.Ontfangen van 231/2 last rogge, bij Frans Hugensz. gesceept,
per last 3 ducaeten,
141-0-0
Ontfangen van ,9 last roggen, 'bij Arent Jacobsz. gesceept,
~ a: v.,
54-0-0
Ontfangen van 20 last rogge, bij Maerten Jansz. en Jacob
Eewoutsz. gesceept, van den hoep 51 ducaeten ' 102-0-0
\ 3. In de Sont.
I8 Juni bij Michiel Jansz,. vercoft 21 last souts, 't last tot
I:
I I rijcxd., comt
404-5-0
-:-20 Juni vercoft 2 last souts, tot !Ilia rijcxd.;
40-5-0
" 4. Tot Dantsick .
4 Juli ver~oft per Huych Adriaen$~. 28 last 2,ton St. Thuynes sout, wesende de rest van de ladinge, last tot 131 /. florijns, comt
534-1-5
,Ontfangen van Arlen Bartelsz. voer het brengen van omtrent
100milresenvanLisbonatotDantsick,lmilrees10gros,5-15-0
5. In Hollam. ,
Den 23en Mey vercoft per Hendrick Hubertsz. tot Amsterdam 5 last 36 schepel Poels tarru, J:>ij Huych Adriaertsz. tot
Dantsick vanwegen het gemeen scip van Michiel Jansz., in
Aper Jansz. gesceept, waeroff vrij gelt gecomen is 634-13-0
Ontfangen van Arent Jazobsz. voer ,het brengen van 74
ducaeten 2 reaelen van Lisbona iIj Hollant, tegens 1 ten 100,
. 1-10-0"." :Ontfangen van Maertens Jansz. over de,vracht,van 11 /,last
tarru, per last 8 gld., comt.
60-0-0
I.

i.

.'

•
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Van overmaet
I-3-0
Priemgelt, tbnnegelt, .per last 2 st.,
o-I5-0
Ontfangen van Dirc Korstiaensz. (2), Anthonis Cornelisz.
(I), WillemAriensz. (I3), Frans Hugensz .. (2), de vracht van
I8 last tarru a.v. 1)
I44-0-0
Ontfangen van Jan Asswerus over de vracht van een groet
hondert claphout
69-I-O
Ontfangen van de cock over de vracht van 1/2 last tarwe 4-0-0
Ontfangen over de vnicht van zes Oesterse kisten
6-0-0
Ontfangen van J aco b Adnaensz. voer 4 Pruysse deelen 4-0-0
G~proffiteert an 341 / , rijcxdaelder, voer de Maes uytgegeven
tot betaelinge van de boetgesellen huer, doen Michiel Jansz.
deurseylden nae Dantsick, voer 42 st~vers, ende niet hoeger ontfangen als tot 35 stuver, comt
II-I9-IZ
Ontfangen van 23 1/2 hondert ende 20 claphouten, 't hondert
vercoft tot 8 gld. IO st., de vracht ende tellen afgetrocken,
vrij gelt
I95-I4-0
Noch heeft Michiel Jansz. van Dantsick gebracht IO last
Poels tarru, 't gemeen schip toecomende, waeroff vrij gelt
gecomen is volgende Tonis Cornelisz.' rekening . I.3I3-8-4
Sommarum den geheelen ontfang
3.794-8-7
Onderlinck vereffent den ontfang tegens den uytgeeff,
comt meer ontfangen als uytgegeven, 't weIck (God heb 10ff)
dese reis geproffiteert is,
.363 gld. 7 st. I3 p.
Noch hebben de reeders ingeleit den Igen February I583
tot de uytreedinge van Michiel J ansz. de somma van
,
1.169 gld. 0 st. 0 p.
Comt tsamen, dat den gemeen reeders comt, 1.532 gld. 7 st.
13 p. (Overgebracht op de volgende rekening).
.
L.

Elfde reis: "Een deurgaende reis, gedaen uyt de Maes op
Dantsick ende van Dantsick op Lisbona ende wederom in
W alcher~n, angevangen 2I A ugusti I583". (Excerpt.)

a. 1. Oncosten in 't toesteken.
Gesonden Huych Adriaensz. 2 schaepekaesen, wegende I41/1
pont,
1-I5-8
1) Sl\Il1engetrokken'; .overmaat, priemgeld en tonnengeid weggeiaten.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK Ill.

15

226

ZESTIENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART-BESCHEIDEN.

Om een bos besems voer Huych Adriaensz' huysvrou o-I4-0
Boetgesellen huer op hoepe van een deurgaende reis:
De stierman
23-I3-8
Hoechbootsman
10-13-8
Timmerman
24-0-0
. Cock
Io-O-O
Pieter Hillebrantsz.
8-I3-8
Pieter Cornelisz.
6-I3-8
Cornelis Jansz.
6-I3-8
Michiel Jansz., schipper, '
25-13-8
I;rima .somma
427-IO-4
2. Betaelt Jacob Claesz. van Delffshaven over de vracht van
6 last tarru, bij Huych Adriaensz. hem ingesceept vanwegen
't gemeen schip van Michiel Jansz., per last I2 gld., 72-0-0
Convoygelt per last 30 st., tonnegelt, vuergelt p. last 2 st.,
lichtergelt op Delff per last IO st.,
::[2-I2-0
Betaelt Ariens Isbrantsz. tot Schiedam om 4 hoecx, een
buvenet, roers, slachtswaert, een trommel, vlagge etc., tsamen
I8-0-0
Boeckhouwer voer sijn boeckhouwen van een deurgaende
reis
I2-0-0
Secunda somma
I28-8-0
3. In de Sont in 't gins vaeren ende in 't wederom comen.
Tertia somma
81-7-0
4. Uytgeett tot Dantsick.
Van 't scip deur de brugge te leggen ende den boemsluyter
gegeven
1-0-0
Van bordinghuer van de ballast met 2 last harincx 3-3-0
Van bordinggelt van 't koeren
5- I6 -0
Gegeven 't slot booth van uyt te helpen leggen
3- 10- 8
Hueren (als bij het uitvaren).
Quarta somma corrent
3I4-I7-8
5. Den 22en Octobris gecoft tot Dantsick per Huych Adriaensz.
6 lasten tarru ende daervoer betaelt 278 florijns 9 gros en
gesceept in Jacob Claesz.; comt an corrent gelt
4I7-9-0
Huych Ariensz. heeft gecoft voer Mictriel Jansz. II. last meel
voer 9 florijns IO gros, comt
14-0-0
Verloren an I60 pont groot, bij Huych Adriaens~. tot Dantsick opgenomen ten behoeve van Michiel J ansz' schip van

\
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Pieter van Nuys tot 96 gros 't pont, te betaelen in Antwerpen medio December an Hans van Geel in de Fortuyn, per
192-0-0
pont 24 st., comt op de 160 pont groet
Betaelt Claes Aelbrechtsz. voer sijn moyte van de voirs.
wissel in Antwerpen te betaelen an Hans van Geel
0-18-0
Quinta somma
624-7-0
6. In Lisbona.
Op Schudgebeurs van an te teekenen
0-2-0
/I
9-0-0
Op Schudgebeurs
Betalinge van de boetsgesellen van Dantsick op Lisbona.
De stierman een last, tot I I ducate~,
22-0-0
Michiel Jansz. een last
22-0-0
De _timmerman 1/B last
II -0-0
De hoechbootsman 1/. last
II-O-O
De cock een voering
7-6-8
22;0-0
Drie boetsgesell!fn e1cx een voering
Sexta somma
.
135-18-8
7. Uytgeett van de 351 ducaeten 4 st., bij Michiel J ansz. tot Lisbona van diverse persoenen opgenomen tot de ladinge, ende de
coste van sijn stiermans gevanckenisse.
Betaelt tot Lisbona voer 2271/. moy souts
455-0-()
Op huys van lndie
0-10-0
Op de alefandie
0-10-0
Gegeven buyten an 't slot
1-0-0
Gegeven die besoekers 1)
0-160
Boetsgesellen huer in Lisbona.
De timmerman
22-0-0
De hoechbootsman
10-1 3-8
De cock
10-0-0
Cornelis Jansz. en Pieter Cornelisz. elk
6-13-6
Pieter Hillebrantsz.
8-13-0
Betaelt bij Jacob Wils tot lossinge van de stiermans gevanckenis ende verteer:de costen, dewijl de stierman gevanghen lach
102-4-0
Septima somma
702-17-4
8. Nota. Den 16en November, anno 1583, soe hebben de.besoekers van de schepen tot Lisbona gehaelt uyt Michiel Jansz.
schip an gelde, de gemeen reeders toecomende, doen
1) Ambtenaren die "visiteerden".
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Michiel Jansz. in .de revier van Lisbona gereet lach om
nae St. Thuynes te seylen om aldaer sijn sout teo coepen
tot de ladinge van sijn schip, die nombre van 5861/2 ducaet .
ende 2 st., bij hem van sijn vrachtgoederen van Dantsick
op Lisbona gebrocht, boven sijn oncost en te Lisbona ove'rgehouden, mitsgaders noch 453 ducaten, toecomende Michiel Jacobsz. de Cat van Rotterdam, welcke 5861/. ducaet 2 st. mij alhier uytgeeff strecken moet, alsoe ick van
sijn vra.chtgoederen van Dantsick op Lisbona voUen ont1.173-2-0
fang maecke, dus hier
Octava somma
. I.173-2-O
9. Van hueren.
De stierman in volre betaeling van sijn huer 25-13-0
Voer een last souts tot sijn voering
20-0-0
Michiel Jansz., schipper, in volre betaelinge van sijn
huer
25-13-0
20-0-0
Voer een last souts
De timmerman voer een halff last souts
10-0-0
De hoechbootsman een halff.last souts
10-0-0
De cock een voering souts
6-13-0
Drie boetsgeseUen elcx een voering souts
20-0-0
De jongen
4-0-0
Nona SOmma
141-19-0
10. Oncosten op 't sout gevallen. Decima somma
62-18-0
. II. Betaelinge van de 351 ducaeten 4 stuvers, bij Michiel Jansz.
tot Lisbona tot de ladinge van sijn schip ende sijn Stiermans
gevanckenis opgenoJ:nen, een partie op bomerie ende een partie
op wissel.
Betaelt Pouwels Pietersz. van Gisp 125 realen van achten,
op bomerie genomen, voer yder reael53 st.,
268-15-0
Noch van bomerie 8 reaelen ten hondert
21-10-0
Betaelt Jan Rutten 100 ducaten, yder ducaat 5<> st., op
250-0-0
bomerie
Noch van bomerie 10 ducaten ten hondert
25-0-0
Betaelt Frerick Claesz. 80 ducaten op bomerie
200-0-0
~och van bomerie 8 ducaten
20-0-0
Betaelt Jacob Eeuwoutsz, 63 realen van achten, met 28
st., van Jacob Wils op . wissel genomen, voer yder reael
40 st.,
127-15-0
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Betaelt Jan Cornelisz. voer 20 ducaten op wissel genoemen,
yder ducaet 50 st.,
50-0-0
Undecima somma
963-0-0
Totalis uytgeejj
4-756-4-8
b. Ontjang.
In Lisbona.
Van Hendrick Trommelslager (17,), Pieter Bugge (10),
Andries Chemein (22), voer de vracht van 49 last tarru,
't last II ducaten,
1.122-0-0
Van Pieter Bugge (3) en Andries Chemein (14) van de
vracht van 16 last meels, tot 51/2 ducaeten 't last, 1&7-0-0
Somma
1.309-0-0
2. Penningen, bij Michiel Jansz ..... opgenomen op bomerie
ende op wissel.
Ontfangen van Pouwels Pietersz. van Gisp 125 realen
tot 32 st. op bomerie, te betaelen wederom realen in specie
200-0-0
ende voer de bomerie 8 ten 100,
Van Jan Rutten 100 ducat en tot 40 st. op bomerie 200-0-0
Van Vrerick Claesz. 80 ducat en tot 40 st. op bomerie. •
160-0-0
Van Jacob Wils op wissel 51 ducat en 4 st., tot 40 st. de
102-4-0
ducaet,
.Jan Comelisz. op wissel 20 ducaten tot 40 st., te betalen
40-0-0
voer yder ducaet 50 st.,
Somma
2.021-4-0
3. In de Maes.
IS Febniarii 1584 vercoft 6 last tarwe, bij .Jacob Claesz.
van Dantsick gebracht, toecomende de gemeen reeders
van Michie1 Jansz., op 2 maenden dach, waeroff vrij
gelts
629-1-6
4. In Walcheren.
Vercoft 425 souts, 't hondert 22 gld. 10 st.,
567-0-0
Ontfangen over de vracht van 16 suyokerkisten tot
54 st.,
43-4- 0
Ontfangen over de vracht van 9 baelen pepers, stuck
. 3 gld.,
27-0 - 0
Ontfangen van de haverie, dese. reis gevallen
159-14-8
. . Ve'rcoft 22 vaem tou voer .
2~- 10-8
1.

•
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Somma
817-9-0
5. Den 22en Februari gesceept in Michie! Jan~z. de reste
van sijn geladen sout, van Lisbona gebracht op Dantsick,
wesende bij raminge 375 souts 't hondert geestimeert op
22 gld, diewelcke ick hier als ontfang brenge ende sal
mij wederom in de naevolgende Dantsicker reise als
uytgeeff geleden moeten worden, dus hier 495-0-6
Sommarum den geheelen uytgeetf
3.962-14-6

Onderling vereffent tegens den ontfang, comt bij mij
meer uytgegeven als ontfangen die somma van 793-10-2
Hiertegen is bij 't slot van de voergaande rekening bij
't scip gebleven aQ gelde
1.532-7-13
Blijft noch bij de beurs tot de uytredinge op Dantsick, bij
Michiel Jansz. angevangen
738-17-II
Ardus gerekend ende gesloeten ter presencie van Aper
Jansz., Michiel Jansz., Willem Michielsz. ende Jacob
Adriaensz. den 3 Juni 1584.
M.

a.

Twaalfde reis op Dantsick, angevangen 19 F ebruarii 1584.
(Excerpt.)
Oncosten in 't toesteken.
Gegeven den waeterbailiu
0-10-0
Gegeven een schipper, die Michiel Jansz. beschadicht
2-8-0
hadde,
Gerestitueert, bij Michiel Jansz. te veel ontfangen over de
vracht van de suykerkisten van de voergaende Lisboense
I.

~
2.

Prima somma
Boetsgeselle 1/. huer.
De stierman
De hoechbootsman
De timmerman
De cock
Hubrecht Michielsz.
Cornelis Jansz.
Cornelis Pietersz.
De jongen

~~

178-15-4

15-1.0-0
9-0 - 0
12-0-0
6-0-0

6-0-0
5- IO
5-10-0
3- 0 - 0
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3.

4.

5.
6.

N.

a.
2.
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Michiels Jansz., schipper,
15-0-0
Secunda somma
77-10-0
Den 22en Februari gesceept in Michiel Jansz.' buys op
495-0-0
Dantsick 375 souts, geestimeert
Convoygelt
4-0-0
Om een zeebrieff
0-12-0
Tertia somma
499-12-0
Tot Dantsick.
Den 8en Mei gecoft per Huygh Adriaensz . .tot Michie!
Jansz. ladinge 21/2 groet hondert c1aphout 219 marck 5 gr.
Voer de ongelden op 11/. last boetsmansvoeringe, tot
Dantsick gevallen.
3 marck
Quarta somma
' 400 g. 2 st. 4 p.
In de Sont gins en wederom. Quinta sOmma 82 g. 0 st. 0 p.
In de Maes.
Halve hueren.
De sHerman
15-10-0
12-0-0
Timmemian
Hoechbootsman met sijn voeringe
12-10-0
De cock.
6-0-0
Comelis Jansz. met sijn voering
7-16- 8
Comelis Pietersz. met zijn voering
7- 16-8
Hubert Michielsz.
5-10-0
Michiel Jansz., schipper,
15-10-0
Sexta somma
104-6-0
Totalis uytgeeU 1.342 g. 5 st. 8 p.
Dertiende reis op Avero, angevangen 20 Junii 1584. (Excerpt.)
I. Oncosten in 't toesteken. Prima somma
Boetgesellen huer:
De stierman
De hoechbootsman
De timmerman
De cock
Jan Dirskz.
Tonis Tonisz.
Jan Pietersz.
De jongen

344-1 - 12
25-10-0
II-IO-O
18-0-0

-10-4-0
7-1 7-5
7- 1 7-5
7- 1 7- 6
4-0 - 0
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Michiel Jansz., schipper;
25-0-0
Secunda somma
' II7-16-0
3. I ncoep van sle"ge want, deelen ende masges olte spiertges.
Gecoft tot Rotterdam gl/2 hondert ende 23 goede Noortse
290-15-0
deelen, 't hondert tot 30 gld.,
(Nota: Als men op Avero wil seylen, te copen van de
slechtste deelen.)
Gegeven Gerrit Hugensz. cum sociis tot proffijt om de
2 deelen van de coep vari de voirsz. deelen over te doen,
alsoe sij in de coep begeerden mede te deelen,
7-0-0
Betaelt Pieter Bock voer 50 spiertges, 't stuck 8 1/ 2 st. 21-5-0
(Nota: An dese spiertges wierde verloeren, want se te
cleen waeren.)
Gecoft tot Schiedam 24 spiertges, 't stuck tot 23 st., 27-12-0
(Nota: Dusdanige spiertges dienen tot Avero gebrocht.)
Noch voer I20 spiertges, stuck 5 st.,
30-0-0
' (Nota: Deze spiertges waeren te clein.)
Betaelt Simon Lenertsz. Say tot Rotterdam voer 2 .168
pont slaege want, 't hondert mettet teeren voer 5 g.
10 st.,
II9-4-12
(Nota: Staet te letten als men sIege want coept, dat men
bedingt in 't coepen, dat men 't sal wit wegen, ende daerna
teeren ofte stoven.)
Betaelt Matheus Fransz. van Iicent van de' deelen, sIege
want en de spiertges tsamen
9-16-8
Tertia somma
518-12-4
4. Uytgeett tot Avero.
Den I8€m Augusti gecoft tot de ladinge van 't schip I9 duysent souts, 't duysent voer 4 milreesen, yder milrees gereeckent voer 2 1/ 8 ducaet, comt 190 ducaeten,
380-0-0
Betaelt van tol van 't sout mettet scriven
20-12-8
Betaelt om wijn ende broet om de Soutberch ende mettet
drinckgelt, de meter geg~ven, tsamen
2-0-0
Gegeven van de deelen op" t lant te stapelen
2-IO-O
Van de masges ende spiertges an lant te brengen
1-16-0
Van 't sIege want in de alfande te brengen
0-12-0
Van 10 nachten waeckens
2-10-0
Van 't sIege want uyt de alfande te do en
0-12-0
5 . . Rechtelicke onkosten gevallen tegens dengen'en, die 't sIege

.
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6.

.7

8.
9.
10.
II.
12.
13.
14.
15.
16.
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want gecoft hadde ende niet en begeerde te , ontjangen.
Gegeven een tolek
6-0-0
Gegeven de bode
0-4-0
Gegeven van een posicion te scriven
1-0-0
Gegeven den portier van 't recht huys
0-10-0
Van getuygen te hoeren
2-0-0
Tot de seuys van scriven
0-8-0
Gegeven , de bode, die hem riep, doen hij geappelleert
hadde,
2-10-0
Gesconken den seuys 2 elle linde laecken
Gesconken die voerspraeck I keteltge van
2-0-0
Noch gegeven den seuys van scriven
0-16-0
Noch gegeven den voerspraeck, doen het accoert gemaeckt
2-10-0
worde van de coep van 't sIege want,
Quarta somma
. 626-18-0
In de Maes in 't incomen.
Eerst het 2e derd,e paerl van de huer, alsoe hij sijn ,volek
deurgaens op ' Dantsick gehuert hadde ende overmits
't scip tot 2 mae! in 't uytcomen van Avero seer gestoeten
hadde, seer leck geworden was.
Quinta somma, Bootsgezellen, (als voren.)
rr6-6-4
Den I6en November gesonden Jacques Wils tot Lisbona
een achtendeeltje boters, omdat hij vorderen sou't recht
van' 't gelt, dat de kijkers uyt Michiel Jansz. schip gehaelt
hebben, ende daervoer betael1: mettet waechgelt 6-12-0
Betaelt voer vierdalff last souts boetsmansvoeringe 61-8-8
r'8-rr-o
Betaelt Michiel Jansz. voer I last souts
Den I4en Dec. bij Michiel J ansz. nae Amsterdam gereyst
om sijn schip te vercoepen, ende verteert
5-18-12
In ' 't Becken an plockgelt opgesteken
6-rr-o
De bode van 't schip op te veilen ende' roepen
0-15-0
Betaelt van wijncoep van 't scip voer d~ scippers helft 6-17-8
Betaelt van de waerbrieff te scriven
' " 0-6-0
Betaelt van 'tgescut, de caebel etc. an lant te brengen i-I6-o
Gegeven Jan Jansz. Born van 'een request te maecken
an de Staeten om te verkrijgen, dattet sout, bij Michiel
Jansz. van Avero gebrocht, alsoe hij van de leckte van
't schip deur stoeten in de haeven van Avero in 't uytseylen, wederom vrij sonder convoygelt van il'lcomen ofte
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uytvaeren te betaelen, in een ander scip op Dantsick te
moegen schepen
0-3-0
17. Gesconcken mr. Pieter van der Meer voer sijn moeyte
van 't voirs. request te preseriteren, een caertbouck van
5-10-0
Luyt Jansz.
18. Den boeckhouwer van een Westerse reis toegelegt 9-0-0
Somma den totalis uytgeelf
I.994-II-I
Somma sommarum van de twee laetste reysen: 3336 g.
16 st. 9 p.
Hierbij gevoucht VOer den armen
14 st. 2 p.
Comt
3.337 g. 10 st. 17 p
b. Onttang tegens den voirs. uytgeefl.
I.

2,

I_

2.

Ie Reys: (rIe reis, vgl. bIz. 230):
Bij slot van de voirg. rekening
738-17-Il
16-10-0
Ontfangen van 6 tonne broots
Ontfangen over de vracht van 3 boete wijns
6-0-0
Den 20en Aprilis vercoft tot Dantsick per Huygh Adriaensz
23 last 6 ton Lisboens sout, waeroff vrij .gelt
471-0-8
In de Maes:
Van Jacob Eeuwo~tsz. OVer de vracht van 22 last rogge,
156-4-0
per last 7 gld., mit tonnegelt ende priemgelt
Van Ghijsbrecht Ariensz. over de vracht v:an 121/ . last
tarru, per last 71/.g1d.,· mit tonnegelt ende priemgelt 98-0-0
Den 15 Junii vercoft Bruyn Reynbrants, cuper tot Schiedam, 5.791 claphouten, 't hondert tot 6 gld.
347-12-0
Prima somma
1.834 g. 4 st. I I p.
2e Reys (12e reis 'Vgl. bIz. 230):
Den 23en Juni 1584 soe hebben de reeders op 't 8e paert
ingeleit tot de uytredinge ende ladinge op Avero, 60 gld.,
480-0-0
comt over de 8 achte paerten
In Avero.
Den 15en Aug. vercoft tot Avero 161/. quintael sIege want,
het quintael voer 4 ducaeten, comt
132-0-0
Vercoft 20 spiertges
30-0-0
(Nota: . Dusdanige spiertges tot Avero te brengen.)
Vercoft 141 / . dosijn cleine spiertges
31-17-0
(Nota: Dese waren te c1eine.)
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Vercoft 77 dosijn Noertse deelen, 't dosijn voer 2 du308-0-0
caeten,
(Nota: Men geeft tot Avero van hondert deelen 19 deelen van tol, dat is op eene deel van de vijfde deel; soe doet
men van al 't houtwerck etc.
Al~ men deelen op Avero wil senden, te copen van de
slechste deelen.)
Michiel Jansz. heeft van Avero gebrocht 800 souts, 't hondert vercoft tot 23 pont groot min 10 st., comt I. 100-0-0
Den 14en December heeft Michiel J ansz. deur bevel van
sijn reeders sijn buys tot Amsterdam in 't Becken vercoft an Jan Pau, schipper tot Amsterdam, voer 575 gId., te
betaelen een derde paert gereet, die reste Kersmis 1585;
dus alhier ontfangen
195-0-0
Vercoft de reeders van Jan Cornelisz. schip z gotelingen
144-10-0
Noch 25 pont croyt
,
7-10-0
Noch 5 roers, 3 steen stuckges, een clein basge 1), een buvenet,
3 spiessen, 2 bos lont, een vlagge, kettingen, tsamen 14-0-0
Noch een ton vleis voer
13-0-0
Somma summarum den ontfang van 2 reysen 4.415 g.
10 st. I I p.
Vereffent den uytgeeff tegens den ontfang, comt 1.078 gId. 2)
Cost ieder achte paert 134 gid. IS st.
Rieroff een yegelick voldaen een portie mit leveringe van
van 't sout ende een portie mit gelt, ergo quite.
Aldus gereeckent ende gesloten ter presencie van Aper
Jansz., Jacob Adriaensz. ende Michiel Jansz., schipper,
den 15 Januarii 1585 ·

NO·7·
REKENINGEN VAN DE R:EIZEN VAN SCHIPPER MAERTEN ARIENSZ.,

1581.

Rekeninge van twee deurgaende Westerse reysen ende em
Dantsicker reis, gedaen bij Maerten Ariensz., an no 1581.
1) Voetstuk? ") Hierbij komt nog "'" koopsom van het schip, 380 BId.
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Reeders:
' Huych Jacobsz. een achte paert.
2. Adriaen Dircxsz. · Fijck een achte paert.
3. Hendrick Dircxsz. van Santen een achte paert.
4. Dirck Dircxsz. van Santen een achte paert. ,
5. Everardt van' Lodenstein een achte paert.
6. Machtelt Adriaensd. een achte paert.
7. Claes Adriaensz. een achte paert.
8. Maerten Ariensz:, schipper, een achte , paert.
1.

A.

a.

Eerste reys op Lisbona, angevangen 4

Januarii IS8!.

1. Oncosten in 't toesteken.
Betaelt Hendrick Aemsz. voer 2, buycken ossevleis
bij den hoep
45-0 -0
Van souten betaelt
0-8-0
2-0-0
Om een smal tonne souts
Van 4 tonne vieis toe te siaen met sommige hoepe, bij de cuyper daertoe gedaen,
0-3-0
Betaelt Cornelis J ansz. voer 2 tonne broets'
6-0-0
Van 't broet ende ' cloeten te kruyen
', 0-4-0
Om een mandeke tot de cloeten
' 0-2-0
Betaelt Huych Jacobsz. 31/2 achtendeel blaeuwe erteten,
de sack tot 63 st.,
3-13-8
Om een sack graeuwe erreten
2-14-0
Betaelt Jacob Adriaensz. 3 last smal bier, de smaltonne
tot 30 st.,
63-0-0
Om 25 nieuwe 'smaltonnen,
II-5-0
Om 8 bos hoepen om de oude tonnen te v~rbinden ende
de nieuwe tonnen, te drie baen 1) 't bos 4 st. ,
1-12-0
Betaelt de cuyper van binden ende de oude tonnen te
verheeten en van 2 nieuwe 'boems, tsamen
0-12-0
O-I2-0
Om een zeebrieff
Den 6en Januari met ' Hendrick Dircksz. ' verreyst errde
1-16-0
verteert tot Delffshaeven
Hendrick Dircksz. om 1/. boeters, en kruyen I st. 6-0-10
Betaelt Huych }acobsz: 'om '2:'halvaten ael '
' I4-II-O
Van vracht ende kiuyen
.'
o-to-o ' ,

1) Misschieq voor . .. vaen" , also maa~ 2 " '\

• .. ..,

_

''

"
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2.

Incoop van tarru.
160-3-8
. Betaelt Pieter Voppesz. 23 hoet 28 achtedeel Reviers tarru,
r050-ro-o
de sack tot 13 st. 9 groet, comt
Tot een goetspenning gegeven
0-6-0
2-2-0
Van opdregen tot Dirck Dircxsz.
Van sacken op te houwen
0-9-0
Betaelt van voirsz. tarru tot Dirck Dircksz. · off te drer -16-0
gen
0-18-0
Van inscieten en de sacken op te ~ouwen
1-1-14
Van 10 reysen te vercieten
Betaelt van 3 weeken solderhuer, per last 1 stuyver, 1-7-0
Betaelt Tonis Cornelisz. 19 hoet ·13 achtedeel Reviers
tarru, . de sack tot 14 st. 5 groet, . comt
895-6-8
Tot een goetspenning
0:'1-8
Van schuythuer van voirsz. tarru
0-6-0
Van de sacken op te houwen
0-7-2
Van 8 hoet over boert te werpen met een c1eetge 0-6-12
. Betaelt van 16 last tarru van Delft tot Delffshaeven te
brengen, per last 10 st.,
8-0-0
0-10-0
Van huer van een paert
Betaelt Jan Hendricksz. Braber van de tschie . te breeken
6-9-0
Betaelt Matheus Fransz. 't licent van 15 1 / . last tarru,
93-0-0
per last 6 gulden.
Van de licentbrieff te scriven ende in de waech an te
spreeken
0-12-0
(Nota : Comt de tarru te staen 2.063-8-12.)
Prima somma
2 .223-12-4.
Oncosten bij M aerten Ariensz. overgelevert, in 't toesteken
gevallen.
Om 2 schaerstocken ende noch een ander hout ende van
saegen tsaemen
3-7-0
8-0-0
Om een quartier deelen
,
Om een quartier capraeven met 4 gesaechde delen 4- 1 - 8
Om een mast tot de schuyt
0-1 4- 0
Om 2 borsboemen mettet saegen ·
2-7-0
Om 4 barcoenen met 6 kloen wercks
2-1 9- 0
Om mos
0-4-0
6-0-0
Betaelt den timmerman aen arbeidsloon

•
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Noch om een halff quartier deelen
4-19-0
Om 2 blaeden wageschot
0-18-0
39-0-0
Om 400 sIege want, 't hondert 9 guld. IS st.,
Om een groveling,
wegende 2I pont,
2-5-0
I
Om een lootlijn met een stuck sesdraet ende een stuck
2-4-0
driedraet
Om een seyl tot de boeth
5-7-0
1-1-0
Van seylen te verstellen
Betaelt den bloeckmaeker om blocx
3-I3-0
Betaeit den schuytvoerder van 't bier ende anders op
Delffshaven te brengen
2-I2-0
Betaelt de smid van ijserwerck
17-10-4
Betaelt voer 3 kinnitgen boters met de overwecht ende
waechgelt
36-15-0
Om 230 pont kaes, 't hondert 7 guld. IO st.,
I7-5-o
Om 200 pont kaes, 't hondert 6 guld. IO st.,
I3-0-0
O-IO-O
Van kruyen, waechgelt ende vracht
Om 4 achtendeel boenen, tot 28 stuyvers 't achten5-12-0
deel,
Om, achtendeel grutten
6-7-8
Om een boetsman tonne harincx
6-I5-0
Om 2 tonne vis, de tonne 11/ . guld.,
I5-0-0
1-8-0
Om een stroe bockem
Om een tonne makereel
6-15-0
10-IO-8
Om cramerie
Om turff
4-I8-0
8-9-0
Om boscruyt
Van de uyster te maeken en om een bos hoepen O-I3-0
Om 4 schuyten ballast
6-6-0
Betaelt tot de backer om groff broet
15-18-0
Om 2 tonne beschuyt,. de tonne 50 st.,
5-0-0
Betaelt de stierman ende de boetsgesellen op rekening
van haer huer
I35-IO-o
Maeiten Ariensz., tschipper, voer sijn halve huer 38-0-0
Om een soe
0-4-0
82-0-0
Om 2 last bockems, 't last 41 gld. ,
Van dregen ende vracht
1-12-0
Noch van arbeidsloon
O-IO-O
Om 5 deelen
1-I5-0
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Om 3 boeken pampier.
Een ander bosschieter gehuert ende gegeven
Om sout, mostersaet

Secunda somma
3. Uytgeejj tot Lisbona, gerekent I rees voer
rees een ducaet, een . ducaet tot 40 st.

14-0 - 0
0-14-0

542 - II - 12
I

stuyver,

40

Van anckeraegegelt en de v;an 't schip te visiteren 2-14-0
Van 't koeren an te geven met een geltsack
0-6-0
Op Schoggebeurs 1)
7-10- 0
Van amiraelsbrieff met een kaers
1-4-0
Van vrijmaecken ende conselgelt
4-0-0 .
Om een baly pickx
2-0-0
Den putger gegeven
1-3-0
Van 300 milresen te verwisselen, stuck 3 st.,
45-0-0
Om asijh ende ajuyn
1-7-0
Van de tarru te meten
7-12-0
Betaelt tot Lisbona voer I I moyen souts in de plaets van
van ballast, om ' daermede naer St. Thuynes te seylen,
de moy tot 25 st.,
13-15-0
Betaelt an 't slot
1-4-0
Bij Maerten Ariensz .. tot Lisbona verteert
12-5-0

4. Uytgeell tot St. Thuynes.
Betaelt tot St. Thuynes voer 219 moyen souts, de moy
tot 18 st.,
197-2-0
Van tol ende maekelgelt van 't sout
15-13-0
Den ballastman gegeven
0-4-0
Van 't schip vrij te maecken om tseil te gaen
.4-0-0
Van 't schip te besoeken
0-8-0
Bij Maerten Ariensz. tot St. Thuynes verteert 4-6-0
Tertia somma
.
321-13-0
5. Tot Dantsick, gerekent I gros voor I stuver.
Om 2 tonne teers ende 2 tonne pickx
8-14-0
Om 13 deelen met 3 stutten
5- 18- 0
I-II-8
Om spijkers en om schoppen
Een bording van lichten
7- 0 - 0
Van lossen ende dragers gegeven
. 0-1 7- 0
0-8-12
Den bruggewachter
Om een gesaecht wageschot
0-1 9- 0
1) Schuddebeurs, zie biz.

227.
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Bordinggelt van 't koeren
3- 1 5- 0
In de pont carner van 't schip te verponden
6-8-0
Om broet
4- 2 - 0
Noeh om 7 tonne broets
14-0 - 0
Om den boem ende om 't slot
0-9-0
Bij Maerten Arien,sz. verteert
5- 0 - 0
6. Boetsgesellen huer.
De stierman
38-0 - 0
De hoechbootsman
13-0 - 0
De .timmerman
33- 0 - 0
De bosschieter
14-0 - 0
Arent
9- 10-0
" 9- 10-0
Claes
De cock
II - 10-0
Dirck
8-0-0
Maerten Ariensz., schipper,
38-0-0
Geeoft tot Dantsiek per Frans Hugesz. tot behoeff van'
't scbip 151/1 "last broutarru, 't last tot 45 florijns, 51/3
gros, facit 700 florijns 2 gros 9 penn.; comt, gerekent
I florijn voer 30 st.,
10.50-2-8
Van pontgelt, bordinggelt, meten, biergelt, draeggeltende
salaris tzimen
25-10-8
7. Oncosten op 't sout, in 't opleggen gevallen.
Van 59 last 6 ton souts in de spijcker te dregen, comt
last 13 gras, facit
38-7-0
Van 41/. last boetsmansvoen.ng. te meten
0-18-0
Biergelt
0-9-0
Betaelt in de toelaeh en de pontcamer van 't last 13
gras, tot 63 last IS ton, facit
41-9-12
Betaelt om een slot an de spijcker van 't sout
0-5-0
De milreesen sijn te licht geweest
2-8-0
8. In de Sont in 't gins vaeren.
Betaelt 't lastgelt van 45 last souts, per last I rijcxd;,
tot 35 gros gerekent, facit
78-1 5-0
Van rosenobelgelt 41/2 rijkcxd. met I goutgulden, faIo-0-8
cit
1-6-4
Vuergelt, 3 oertdaelders
Van 6 tonne souts toe te slaen
0-1 4- 0
1-8-0
Om resel
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Om 2 soen
0-6-8
Van 35 halve milreesen in rijcxdaelders te verwisselen,
1-15-0
stuck I st.,
Bij Maerten Ariensz. verteert 11 /. rijcxd.,
2-3- 1 2
0-8-12
In de Droege I oertdaelder
9. In de Sont in 't wederom comen.
Van rosenobelgelt 81 / . rijcxdaeler
14-1 7- 8
•
I-6~4
Vuergelt 3 oertdaelder
Lastgelt 1/. rijcxdaelder
0-1 7-8
Om ,een achtendeeltge boeters
3- 1 -4
In den Droegen een oertdaelder
0-8-12
Quarta ,somma
I·5 IO -II-0
10. In de Maes.
Betaelt in .den Briel in 't uytseilen van tonnegelt 1-17-8
Gegeven van loetsmansgelt in de Wielinge
2-0-0
Betaelt in den Briel in 't incomen van tonn'egelt 1-17-8
Gegeven van 't schip te loss en
12-0-0
3
Van 21 /, last tarru tot Delft te brengen
9-15-12
Van 58 hoet 22 achtendeel tarru te worpen, leveren,
schuythueren, c1eetgens ende meten, tzaemen
5-15-6
Betaelt den excijs van 46 hoet 141 / . achtendeel tarru,
per hoet 41 / . st.,
9-15-8
Betaelt Boekel Boekelsz. convoygelt van 16 last, per
last 30 st.,
24-0-0
Van 't paspoert te s c r i e v e n o - 4 - 0
Van 16 leeg tonnen tot; Delft te brengen
0-8-0
Quinta somma
67-13-10
Totalis uytgeett van de eerste reis bedraecht die somma
van
4.666 gld. 1 st. 10 p.
B.
a.!.

Tweede reys op Dantsick, angevangen

22

Mey

I58!.

Oncosten. in 't toesteken.
Betaelt Jacob Adriaensz. 16 tori~ sma! bier de tonne
tot 30 st.,
24-0-0
Om 4 bos hoepen van de tonnen te binden ende schoen
te maeken
1-6-0
Betaelt voer 6 schuyten ballast, yder schuyt tot 34 st., 10-4-0
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Oncosten bij M aerten Ariensz. overgelevert.
Om een kinnitge boters met 5 pont ovetwecht
I3-9- 0
Om ISO pont kaes, 't hondert 8 gulden,
12-0-0
Om een tonne vis
4-10- 0
Om 2 achtendeel graeuwe erreten
2-4-0
Om 2 achtendeel grutten
2-1 4- 0
Om 6 pont kaerssen
1-0-0
Om een soe
0-3-4
•
Betaelt de bloeckmaeker
om blocx
4-1 3-12
Van 't bier op Delffshaeven te brengen
0-16-0
Om een paer schoenen voer de putger
0-1 9- 0
Om 2 stucken tuych
0-8-0
Om een loetlijn
0-9-0
Betaelt de seilmaeker
4- 16 - 0
Betaelt om cramerie
2-0-0
Betaelt de smit
7-1 5-8
Van 500 houts
0-8-12
Om 8 tonne turffs
2-0-0
Van vracht van boter ende kaes
0-5-0
BijMaertenAriensz. verreyst gins endeweder opDelft 0-12-0
Boetsgesellen
halve huer.
3·
De stierman
15-0 - 0
8-IO-O
De hoechboetsman
De' cock
6-0-0
De timmerman
12-0-0
Maerten
6-0-0
6-0-0
, Jan '
6-0,,-0
Vechter ,
Pieter
6-5- 0
Maerten Ariensz., schipper,
15-0-0
Prima somma
177-8-4
4. Tot Dantsick, gerekent grossen tot stuyvers.
Gecoft tot Dantsick per Frans H ;esz. tot Maerten Ariensz.
ladinge 131/2 last Grudins tarru, 't last tot 57 florijns;
comt volgende Frans Hugesz. rekening 769 florijns, facit
II53-IO-O
Gecoft I ' / a hondert claphout, een hondert tot 81 florijns
18 gros, ende 't half hondert voer 40 fl. IS gros, facit
122 fl. 3 gros, facit
183-3-0
2.

,

.
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An oncosten, op de voirsz. tarru ende claphout tot Dant-

sick gevallen, I9 florijns 22 gros I2 p. facit
29-I2-I2
Verloeren om 420 philipsdaelders ende 247 rijcxdaelders,
die in betalinge van de voirsz. tarru ende claphout , uytgegeven sijn: op de phillipsdaelders, alsoe die tot 38 gros
uytgegeven sijn, stuck 7 st. endeop , de rijcxdaelder,
alsoe die tot 35 gros uytgegeven sijn, stuck 68 / .. st. Comt
daarom hier voer verlies van gelt
230-7-4
Betaelt voer het interest van I9 fl. 25 gros, bij Frans
8-5-0
Hugesz. op wissel genomen, tot 99 gros 't pont,
Secunda somma
I.604-18-0 1)
. 5. Oncosten bij M aerlen Ariensz. overgelevert, tot Dantsick
gevallen, gerekent I marck tot 20 st.
Om 8 deelen, stuck tot 7 gros,
2-I6-0
Om een deel met 2 regels
I -0-0
Van een hondert claphout te dregen ende van vracht 3-5-0
Om 2 tonne teers
2-I4-0
Om een meuwe voerstenge met een sch;ijff
2-5-0
Van 1/. hondert claphout te dregen ende van vracht I-9-8
0-6-0
Om seyldoeck
0-2-0
Van huer van een teerketel
o-I7- 0
Gegeven den boemsluyter ende den bregman
Tot Remunt op 't slot
0-4- 0
Van een bording
4- 0 - 0
Om schoppen
o-I5-0
Van 't schip te verponden
6-5-0
Om een achtendeeltge boters
3-I2-0
Om 3 tonne broets, de ton 38 gros,
5- I 4-0
Om een sijde specx
I-I5-0
Noch om broet
4- I6- o
Bij Maerten Ariensz. tot Dantsick verteert
5-I5-0
6. Boetsgesellen halve huer.
.
Gelijke posten als hierboven § 3.
7. Comt bij Maerten Ariensz. tot Dantsick uytgegeven I28
marck 51 / . gros, comt an Hollants gelt, gerekent voer 35
gros, een rijcxdaelder tot 42 st. die somma van I53-I8-8
Tertia somma
I53:-I8-8
') De optelJing komt niet uit.
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8. In de Sont in 't gins vaeren.
Betaelt van tol 41/2 rijcxdaelder, tot 42 st.,
9-9- 0
Den armen ende van 't paspoert gegeven
0-4-0
Verteert een oertdaelder
0-10-0
Om resel 1/1 daelder
1-1-0
Om een soe
0-6-8
· 0-10-8
In den Droegen I oertdaelder
9. In de Sont in 't wederom comen.
In den Droegen een oertdaelder
0-10-8
Betaelt in den tol 81/ a rijcxdaelder, tot 42 st.
17-17-0
Vuergelt
1-5-0
Den ~criever ende den armen
0-4-0
Om een hondert brandhout I oertdaelder
0-10-8
Om een soe
0-4-0
Om broet
0-16-0
Om mostert
0-4-0
10. In de Maes.
In den Briel van 't paspoert visiteren
0-3-0
Van tonnegelt in 't uytseilen
I-I7-8
. Van tonnegelt in 't incomen
1-17-8
Om een soe
0-6-0
Om een tonnetge jopenbier
1-16-0
Van 't schip te lossen
12-0-0
Betaelt 3 boetsgesellen over de vracht van heur voering
9-I5-0
Betaelt de stierman over de vracht van een halve voering
1-12-8
6-10-0
Betaelt van 't cIaphout tot Delft te brengen
Van tellen, ornleg ende biergelt
I-I-O
9-I5-0
Van 171/2 last tarru tot Delft te brengen
Betaelt Boekel Boekelsz. 't convoygelt van 13 last tarru,
I9-ro-o
per last 30 st.,
Betaelt't convoygelt van 35 cleine hondert claphouten 2-18-4
Van 't paspoert te scrieven
0-4-0
Den II, I3 ende I8 July bij mij verreyst ende verteert
tot Delffshaeven
I-I6-8
Quarta somma
104-I4-12
Totalis uytgeeff van de tweede reys bedraecht die somma
2.040-I9-8
van
(
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C.

Derde reis, een Browaetsche reys, angevangen den 14 July 1581.

a.

Oncosten in 't toesteken.
Betaelt Huych Jacobsz. voer een os
53-0-0
Betaelt Jacob Adriaensz. voer 28 smal 'tonne biers, de
tonne tot 30 st.,
42-0-0
Van oude tonnen te verheeten, verbinden ende van hoepen betaelt
0-13-8
Betaelt voer een last nieuwe smaltonnen, gedubbelt
bant
9-6-0
2. Oncosten bij Maerten Ariensz. overgelevert.
Om 12 tonne turffs mittet toonen
3-2-8
Om een halff vat harincx
2-10-0
Noeh an haring
0-4-8
Van de os tot Delffshayen te brengen
0-10-0
Betaelt Matheus' Fransz. van impost ende excijs van
2-9-0
den os
Betaelt van den os te slaen boven de 18 st., van de slacht
bedongen
0-6-0
Om 200 pont kaes, 't hondert 5 gulden IS st., II-IO-O
Om 2 kinnitge boters, stuck II gulden,
22-0-0
Noch om een kinnetge boters, stuck 101 /, gulden, 10-10-0
Van overwecht, waechgelt ende vraeht
2-1-8
Om grutten, blaeuwe ende graeuwe erreten
10-10-0
Om resel
2-5-0
10-14-0
Om groff broet
2-19-0
Om cramerie
Van 't bier tot Delffshaeven te brengen
r-8-0
Vermangelt 27 pont smeer om kaerssen ende toegegeven
per pont 3 groet
2-0-8
3. Incoop van harinck.
Betaelt voer de helft van 22 last 5 ton 3 kinrutges maetgeshaerinek, een partie ' geeoft 't last tot 50 gulden, een
partie tot 48 gulden ro st. Comt volgende Maerten
Ariensz. rekeninge betaelt
555-8-0
Oncosten op de helft van de voirsz. haring gevallen.
Betaelt Matheus Fransz. 't convoygelt van II lasten
r6-IO-O
harincx, per last 30 st.,
1
Van keuren per last 3 /a st.
r-I7-0
1.
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Van uyt ende in de plaets te dregen per last 5 st.
2-16-4
Van omslaen per last 12 penningen
0-8-4
Van hoegen per last 3 st.
1-13-12
Van cupen ende pekelen per last 20 ~t.
II-5-0
Van kaygelt
I-O-O
Betaelt voer de putger om cleeren
2-I6-0
Betaelt tot de seilmaeker om een nieuwe bonet 1) 19-10-0
Betaelt de smit om spijckers
9-10-0
Betaelt Matheus Fransz. van 't paspoert te visiteeren
ende te scrieven
0-12-0
Om boscruyt
3-I2-0
Om 4 schuyten ballast
5-12-0
Om een tonne souts
1-12-0
Van vleistonnen ende de watertonnen te binnen
O-II-O
Betaelt tot de bloec~maeker
4-3-8
Betaelt de 'boetsgesellen op rekeninge van haer halve
huer
. \
168-10-0
Prima somma
997-6-4
4. Uytgeett in Browaege ende Rochelle, gerekent de tranck
tot 20 stuivers.
Gecoft in Browaege tot Maerten Ariensz. ladinge 5 hondert 18 moy, 6 sacken souts, 't hondert voer 84 franck
10 sous; comt
477-10-0
Om een ocschoeft Bruwaege wijn
II-O-O
Bij Maerten Ariensz. verreyst ende verteert
I2-3-0
Secunda somma
500- I3-0
5. Uytgeett tot Dantsick, gerekent 20 gros voer een gulden.
Om 4 deelen om te boyen mette stucken ende naegels 4-12-0
Om een planck
. 1-0-0
Om buscruyt
6-15-0
Om 4 bacx 2)
0-4-0
Om seildoeck
2-II-O
Om 8 schoppen
O-IO-O
Bordinggelt van 't sout op te brengen
4-5- 0
,
6-6-0
Noch van 't schip
Bordinggelt van 't koeren
5-1 5-0
Van 't paspoert tot Remunt te visiteren
0-5-0
1) TopzeiJ. ") Meervoud van hac

=

beker?
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Om speck
Om 4 tonne broets, de tonne 44 gros
Om groff broet
Om 5 tonne biers, de tonne 34 gros
Bij Maerten Ariensz. tot Dantsick verteert

247
4-7-8
8-16-0
8-0-0
8-IO-O
9-5-0

6.. Boetsgeselle halve h'{4er.

7.

8.
9.
IO.
II.

12.
(
13.

De stierman
33-0-0.
De schipper
33-0 - 0
De timmerman
30 - 0 - 0
De hoechboetsman
I5-0-0
Deselffde voer 't bosscieterschap
2-IO-0
Maerten
II-O-O
De cock
12-IO-0
Gerrit
II-O-O
Aelbert
II-O-O
De putger
3-IO-0
·Den 2gen Septembris gecoft per Frans Hugesz. tot
Maerten Ariensz. behoeff 14 last nieuwe rogge, 't last tot
371/, florijns; comt volgende Frans Hugesz. rekeninge
52! fl. IS gros. Comt, gerekent 20 gros voer de gulden,
782 -5-0
1
An oncost en op de voirsz. rogge 28 florijns 8 / a gros; comt,
gerekent als voeren
.
42-8-8
Noch gecoft II last Grudins tarru, 't last tot 58 fl.; comt
957-0-0
638 florijns; comt, als voeren
An oncost en op de voirsz. tarru I I florijns IS gros., comt,
gerekent als voeren
I7-5-0
Noch gecoft 6 last 3I1/. schepel Warder tarru, 't last tot 50
fl., ende gesceept in Willem Michielsz., facit 326 fl. 71/2
gros; comt, gerekent als voeren .
489-7-8
An oncosten op de voirsz. tarru 14 fl. 12 gr~s 14 penn. ; comt,
2I-12-12
gerekent als voeren
Verloeren an 4 croenen met I pistolet, bij Frans Hugesz.
tot 44 gros uytgegeven, mitsgaders 3 asen te licht
2-7-0

14. In de Sont in 't ginsvaeren, gerekent den rijcxdaelder tot 35
gros en de 20 gros voer die gulden.

Betaelt van rol 41/. rijcxdaelder
Om een goutgulden I 1/, daelders
. Tonnegelt 3 oertdaelders

7-1 7-8
2-3-1 2
r-6-4
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Betaelt 4 oertdaelders, doen 't schip an de gront was Z-3-t2
Betaelt 't lastgelt van 't sout 17 rijcxdaelders
29-15-0
IS. In't wederom commen in de Sont.
Betaelt van tol 81 / 2 rijcxdaelder" facit
I4-17-8
Tonnegelt ende paspoert 3/, daelder met 2 st.
1-8-4
Van lastgelt 2 rijcxdaelders
3-10-0
Om 4 tonnen biers 3 daelders 4 st.
5-9- 0
Om 2 hondert branthout 1/2 rijcxdaelder
0-17-8
Om vis een oertdaelder \
0-8-12
In den Droege een oertdaelder
0-8-12
Bij Maerten A~ensz. verteert
1-8-8
Om 3 blaeden waegescot tottet boeth 1/2 rijcxdaelder 0-17-8
Betaelt een timmerman van 't boeth te helpen maecken
.1/2 rijcxdaelder
0-17-8
Om spijckers
. 0-5-0
Noch verteert
0-12-0
Te schade van 95 rijcxdae1ders, alsoe die tot Dantsick voer
35 grOi; uytgegeven sijn ende in Hollant tot 42 st. ,gewisselt,
33-5-0
comt, op yder rijcxdaelder verloeren 7 st., facit
Tertia somma
2653-8-12
16. In de M aes uytgegeven.
In 't uytselIen in den Briel van tonnegelt
1-17-8
Van 't paspoert te visiteren
0-4-0
In 't incomen in den Briel van tonnegelt
1-17-8
Betaelt van't schip te lossen en om 2 manden 13-18-0
Betaelt de stierman over de vracht van sijn voering, bij hem
niet ingeleit
7-10-0
Maerten Ariensz/ over de vracht van sijn voering 5-10-0
Om een certificacie van de harinck,mitsgaeders 'tguntMaerten Ariensz. tusschen Delft ende Delffshaeven verteert
0-19-0
heeft
Betaelt van IIl/,lasten tarru van Delffshaeven tot Delft te
brengen, per last 10 st., van lieggen 8 1/ 2 st.
6-II~0
Van 30 hoet 24 achtendeel tarru te worpen ende te leveren
't hoet 1 1/. st. facit
1-18-12
Van excijs per hoet 41 / , st.
6-1I-12
Van meten per hoet 1/2 stuiver
0-15-8
Om haeren 1), schuythueren ende cleetgens
1-12-0

---

I) Mij onbekend.
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Betaelt Boekel Boekelsz. 't convoygelt van I I lasten tarru,
per last 30 st.
16-ro-o
Deselffde 't convoygelt van 14 lasten rogge, per last 20 st.
14-0 - 0
1
Betaelt Willem Michielsz de vracht van 6 / 2 last tarru, per
68-5-0
last 10 gulden, ro st.
0-9-12
Tonnegelt per last 11/1 st.
Priemgelt per last I st.
0-6-8
Convoygelt per last 30 st.
9-15-0
Van haverie op de 100 gulden 501/, st., comt over 585 gulden
I2f,-15-8
17. Betaelt van brieffloon, dewijl ick boekhouwer geweest ben
1-17-0
Quarta som,ma
174-13-12
Totalis uytgeett van de derde reis beloept
4.326-I-12
Somma sommarum comt in desen drie reysen uytgegeven die
I1.033 gld. 2 st. 14 penn.
somma van

D.

Vierde Rekening.

b. Onttang tegens de voirsz. uytgeetf.

1.

Onttang van de eerste reys.

I. Den I2en January anne 1581 gescheept vanwegen de gemeen reeders in 't schip van Maerten Ariensz. op Lisbona
43 hoet 9 achtendeel Reviers tarru ende bij Maerten Ariensz.
tot Lisbona vercoft talkeer over 100 rees. Ende daer is vrij
gelt off gecomen volgende Maerten Ariensz. · rekening
1.70 9-4- 0
2. Ten selffde daege ingescheept Maerten Ariensz. 2 last gegedroechde Maesterlantsche harinck,waeroff vrij gelt gecomen is volgende Maerten Ariensz. scrieven
II9-o-o
3. Ontfangen van Claes Adriaensz. I6 gulden over de vracht
van 4 lasten taITli, per last 2 ducaeten,
16-0-0
4. Ontfangen van 8 tonne biers, bij Maerten Ariensz. tot Lisbona vercoft,
I2~0-0
5. Ontfangen tot Dantsick van Jan Cornelisz., schipper, van
een smal trosge
4~ IS-O
6. Geproffiteert an 614 halve milreesen, bij Maerten· Ariensz.
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van Lisbona tot Dantsick gebrocht, op stuck 21/ t stuver,
comt
76-15-0
7. Geproffiteert an 10 guld. 2 st. swaergelt, bij Maerten
Ariensz. van Dantsick in Hollant gebrocht,
2-0-0
8. Ontfangen uyt handen van Maerten Ariensz. IS gulden 2 st.
vrij gelt, gecomen van 220 claphouten van den voergaende
I5-2-O
Oesterse reis
Ontfangen van 17 last 21/ 3 sack Warder tarro, 't last ,ver1674-8-12
coft tot 70 goutgulden, .facit
Ontfangen van Jacob Eewoutsz. 88 gulden voer de vracht
van 8 lasten tarru, per last I I gulden, facit
88-0-0
Ontfangen van overmaet
1-5-0
Tonnegelt, vuergelt, per last 2 st.
0-16-0
Ontfangen van Jacob Adriaen Broynsz. 82 gulden 10 st.
costen voer de vracht 'Van 71/. last tarru, per last I I gulden,
82-10-0
1-4-0
Van overmaet ontfangen
Tonnegelt, vuergelt, per last 2 st.
0-15-0
Ontfangen van Claes Adriaensz. -82 gld. 10 st. over de vracht
van 71/. last tarro, per last I I gulden
82-10-0
Ontfangen vim overmaet
1-4-0
Tonnegelt, vuergelt
0-15-0
Ontfangen van Jacob Hugensz. over de vracht van 221/.
last tarru, per last I I gulden
247-10-0
Van overmaet
. 5-10-0
Tonnegelt, vuergelt
.
2-6-0
Den 26en Aprilis opgeleit tot Dantsick per Frans Hugesz. in
Bartelt Sanck spijcker 59 last 6 ton St. Thuynes sout, per
Maerten Ariensz. tot Dantsick gebrocht ende bij Frans Hugesz. den 20en Augusti vercoft, 't last tot 16 fl. 2 gros 16 p.
Ende daer is vrij gelt offgecomen volgende Frans Hugesz.
rekeninge die somma van 932 florijns 4 gros. Comt, gerekent
yder marck tot 20 st.,
1398-4-0
Prima somma

II.

5541-13-12

Ontfang van de tweede reis.

Vercoft per Tonis Cornelisz., pontgaerder, 131/alast Grudins
tarru, de sack tot 14schellingen, an diverse persoene, waer off
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vrij gelt gecomen is volgende Tonis Cornelisz. rekeninge die
1.026-10-9
somma van
Ontfangen van 3500 c1aphouten, 't hondert vercoft tot 12
gulden 10 st. facit,
437-1-8
Ontfangen van Simon Ariensz. cum sociis voer de vracht
van 23 lasten tarru, per last 9 gulden IS st.
224-5-0
Van een halff last overmaet
4-17-8
1-3-0
Tonnegelt, per last I st.
Ontfangen van Jacob Hugesz. cum sociis over de vracht
van 12lasten tarro, per last 9 gulden IS st.
II 7-0-0
Tonnegelt, per last I st.
0-12-0
·Ontfangen van de timmerman de vracht van 2 last tarru,
.
19-10-0
per last 9 guld. is st.
Secunda somma
2430-19-9

III. . Ontfang. van .de derde reis.
Vercoft per Maerten Ariensz. ende Willem Michielsz. tot
Rochelles 16 last 31/2 ton maetgesharinck, IS ton vger 't
last, tot 58 franck 'tlast; comt 1.057 franck 10 sous volgende
Maerten Ariensz. brieff. Comt alhier voer Maerten Ariensz.
helft, gerekent een franck tot 20 st., ' .
528-16-0
18-0-0
Ontfangen over de vracht van 6 last picx
Ontfangen van de boetsgesellen van 5 voeringen souts II - 10-0
Ontfangen van 23 last Browaets sout, bij Maerten Ariensz.
in de Sont vercoft, 't last tot 91 /a rijcxd., fadt. 218 1/ 2 rijcxd., .
comt alhier, yder rijcxdaelder gerekent tot 35 st., 382-7-8
Den 20en Septembris bij Frans Hugesz. tot Dantsick vercoft de reste van Maerten Ariensz.' sout, 't last tot II1/. £10rijn, ende gelevert 40 last 13 ton, waeroff vrij' gelt gecomen
is, volgens Frans Hugesz. rekening 448 £1orijns 81/. gros.
Comt,gerekent 20 gros voer de gulden,
672-8-8
VercoftperTonisCorIlelisz., pontgaerder, IS hoet 27 achtendeel Warder tarru, des ack tot 13 schellingen, op Korsmisdach an diverse persoenen, gecomen uyt Willem Michielsz.
schip waeroff vrij gelt comeh zal volgende Tonis Cornelisz.
rekening
641 -II -14
De
gemeen
reeders
hebben
omgedeelt
een
last
verbroyde
1)
_ _ _-.C1) Verbroeide.

I .
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tarru,' wesende de reste van de' voirsz. tarru, gecomen uyt
Willem Michielsz. alhier gestelt voer
32-0-0
Vercoft per TO,nis Cornelisz., pontgaerder ian Truytge J ansz.
in de Raeven 14 last 10 sack nieuwe rogge, 't last tot 68
goutguldens, te betaelen lichtmis a 1582, waer off vrij gelt
comen sal volgende Tonis Cornelisz.' rekeninge ' I.330-7-6
Ontfangen van 30 hoet 24 achtendeel Grudins tarru, de
1377-12-0
sack tot 14 schellingen, facit.
Ontfangen van een ossehuyt
7-0-0
Ontfangen van Alexander voer de vracht van 6 last tarru,
per last 101/ 2 guld.,
63-0-0
Van tonnegelt
0'-9-0
Ontfangen van de timmeiman 23 guld. IS st. over de vracht
23-15-0
van 21/1 last rogge, per last 9 1/2 guld.,
Ontfangen van 2 tonne madschudding 1)
2-8-0
Ontfangen over de vracht van een kist
1-13-0
Ontfangen van Arlen Claesz. Dorst over de vracht van 6
57-0-0
last rogge, per last 9 guld. 10 st.,
Van tonnegelt
0-7-8
Ontfangen van Sacharias Hendricxsz. de vracht van 21 last
tarru, per last 10 guld. 10 st.,
220-10-0
Tonnegelt, vuergelt, per last 11/1 st.,
l-II-8
Ontfangen over de vracht van een kist met borden 1-16-0
Ontfangen van Tanis Cornelisz., pontgaerder, de vracht van
21 tonne geers, de tonne IS st.,
15-I5-0
Ontfangen van Sacharlas Hendrlcxsz. van overmaet, op de
21 last tarru gevallen,
2-I2-8
. Tertia somma
5392-9-12
Somma totalis ontfang va'", de drie reysen beloept die somma
van 13.365 guld. 3 st. I penn.
Hiertegens betaelt Jan Cornelisz., scheepstimmerman, tot
Eynckhuysen, over den lesten dach van Maerten Ariensz.
booth 818 gulden.
Noch is bij de reeders den armen toegeleit I4 guld. 3 penn.
Onderlinck vereffent, blijft noch meer ontfangen als uytgegeven die somma van 1.500 gulden, waeroff yder reeder
voldaen is.
1) Afval.
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Aldus gerekent ende gesloeten den Igen Novembris an no
ter presentie van Huych Jacobsz., Everardt van Lodenstein, Dirck Dircxsz. van Santen, Adriaen Dircxsz.
Tijck, Simon Ariensz. vanwegen Machtelt Adriaensd., ende
Maerten Ariensz., schipper.
1581

No.8.
REKENINGEN VAN REIZEN VAN SCHIPPER CORNE LIS PIETERSZ.
DEN DEEN, 1593-1596 • .

A.

a.

I .

2.

Een Italiaensche reis op Genua, angevangen in Augusti
1593 ende volbracht in Junio 1594. (God heb lotn
.In den eersten:
Betaelt over de gereede penningen over de helft van de
coep van 't schip, gecoft voer 12.525 gid. (met de 6 goteIingen) de helft gereet, de reste over 6 maenden; comt aI6.262-10-0
hier
Betaelt voer wijncoep
17-0-0
Tot een goefspenning
6-0-0
I
Prima somma,' cost het halve schiP
6.285-10-0
Ammonitie met sijn ancleven.
Om 4 gotelingen, yder wegende 1600 pont, van 't oude schip
697- 0 - 0

gotelinge, wegende tsamen WO pont, tot 10 guld. 't
hondert pont
444-0-0
Om 6 steenstucken, wegende 1698 pont, tot 12 guld., met
236-7-0
de gereetschappen
Om 3 mosketten, tot 6 gld., van 't oude schip
18-0-0
Om 4 roers, tot 4 gld~ , van 't oude schip
16-0-0
Een half dosijn spiesen van 't oude schip
3-0-0
Om 150 pont cruyts, tot 40 gld. van 't oude schip 60-0-0
Om 400 pont scharps, tot 10 gId., van 't oude schip 40-0-0
/' Om 500 pont cruyts, tot 44 gulden
240-0-0
An Kees Sara 'Voer l/S van 't cruyt ende van 't gescut te
proven
90-5-0
2

,I
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Om scharp, c1oeten, cruysballen ende anders
72 - I6-8
N och om boscruyt betaelt
70 - I 5-o
Om lepels tot de gotelingen
4-0 - 0
Om plat loet ende c10eten tot de roers
7-IO-O
Om maeten tot de mosketten
4- IO -O
Om pampier ende anders tot cardousen
4- 0 - 0
Om 2 vlaggen van 't oude schip
50 - 0 - 0
Secunda somma
20 58-3- 8
3. Seylage, siege want, met sijn aencleven.
Om een kaebel, wegende 2.485 pont, tot ' 9 gid. I5 stuvers
't hondert, ende van 't teeren 't hondert 35 st., waechgelt
24 st., facit tsamen
287-I9-I2
Om maerleng 1) ende seemansgaeren
4-0-0
Bij Comelis Pietersz. betaelt om geslage want
36-0-0
Betaelt de Iijndrayer voer want ende c1eyn goet II6-9-0
Bc::taelt de seyimaeker voer 2 nieuwe marseylen 347-6-0
79I-I4-I2
Tertia somma
4. Gemeene oncosten.
Bij Comelis Pietersz. tot diverse reysen betaelt van reiscosten
I8-I9-8
Om ballast, met de matten onder de ballast
59-0-0
Om 2 dosijn ballast schoppen ende 3 dosijn kore-schoppen
IO-4-8
Om een ketel met een copere pot
7-14-0
Vervaeren ende verteert om 't vleis te souten
1-2-0
Van lege tonnen tot Delft te brengen
0-15-0
Van 4 gotelingen te slepen ende van kraengelt I-14-O
De gotelingen etc. tot Amsterdam te brengen
IO-O-O
Vracht van 61 / t tonne vleis van Delft tot Ansterdam 3-0-0
Vracht van 't bier
7-0-0
Om 12 balckges ende I2 deelen tot beddens ende om branthout
54-0-0
Om een ketel
2-IO-O
Van de waerborc'hbrieff te scriven
O-I2-0
10-15-0
Van 2 gotelingen te proeven
Van scheepsbroot van Rotterdam tot Amsterdam te brengen
3-10-0
Om 4 wageschotten
I3- 0 - 0
1) Zie ook bIz. 270, regeJ 14 v, b,
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Om deelen en de balckgens
4- 0 - 0
2-0-0
Verteert, als de vracht angenomen worde,
Om 2 esels voer de cock
1-4-0
1-10-0
Van de lichter te verstellen
Om 6 sparren
0-3-0
0-16-0
Om 2 deelen
Bij Cornelis Pietersz. verteert, als hij mettet volek accordeerde,
4-0-0
Van een caebel van Rotterdam tot Amsterdam te bren3-6-0
gen
Om haerdoeck tot de vlaggen te verstellen
30-0-0
Van 20 roers schoen te maecken
12-0-0
Om 8 Pruysse deelen
16-0-0
Om 6 vaeten
3-12-0
Om I mande tot de lichter, om een asijnvaetge ende vis1-10-b
paen
Van de ballast uyt te schieten, van 6 steenstucken te proven
ende slepen
17-16-0
Betaelt de bloeckmaeker
76-16-0
Van hout tot de gerniering
79-12-0
Van timmeren den timmerman betaelt ende om hout
106-12-12

Voer een planck ende saech
10-0-0
Van een schuyt
37-0-0
Om compasglaesen ende 2 loen
12-0-0
Om 3 tonne picx, 2 tonne teers, 2 bos hoepen 27-19-0
Om een ylaggestenge, werck ende mos
7-18-0
De makelaer voer sijn makelaerdi~ van de vracht 30-0-0
Bij de schipper tot Amsterdam verteert
92-0-0
Den 'boekho,uwer voer sijn salaris
30-0-0
Om cruyt tot, de steenstucken te proven
7-0-0
Om zijn zeebrieff
12-0-0
Om 2 ijsere hantboemen van 't oude schip
6-0-0
Verteer.t op de reeckeninge
8-0-0
De schipper heeft an gelde bij de beurs, daer hij off reke127-5-4
nen moet
Quarta somma gemeene oncosten
971-16-0
5. Montcosten,
Om een halff vat harincx
4-10-0
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Om een tonne lenge
· 5-10-0
Om 2 tonne cabelau
I8-0-0
Om 2 tonne sout
3-0-0
Om I4 kinnetges haring, tot 45 st.
30-IO-O
Om 9 tonne vlees, tot 20 gld.
I80-0-0
Om 3 halvaeten palincx
27-0-0
Om boter, kaes ende anders
634-8-4
Om 4 sijden specx
45-0-0
Om 2 tonne harincx
22-0-0
Om IOO lenge
24-0-0
Om roggebroet
14-0-0
Om 41 / . tonne vlees; tot 20 gulden
90-0--0
Betaelt Dirck Bruynsz. voer 6 1 / . tonne vleis
I62-IO-O
Betaelt den brouwer tot Amsterdam om bier
85-0-0
Betaelt toLDelff voer scheepsbier
23I-17-8
Quinta somma montcosten
I.577-5-12
6. Boetgesellen huer op Genua over 2 maenden, op de hant gegeven.
Comelis Pietersz., schipper, ter maent 50 gld., facit. IOO-O-O
De stierman ter maent So gld.
IOO-O-O
De hoochboetsman ter maent 25 gld.
50-0-0
De timmerman ter maent 30 gld.
60-0-0
De schieman ter maent 25 gld.
50-0-0
De cock ter maent 26 gld.
52-0-0
De trompetter ter maent 20 gld.
40-0-0
De constabel ter maent IS gld.
36-0-0
De hoechboetsmansmaet ter maent II gld.
22-0-0
De constabelsmaet ter maent II gld.
22-0-0
De schiemansmaet ter maent IO guld.
20-0-0
De ondertimmerman ter maent 12 gld.·
24-0-0
* maent 8 gld.
3 boetsgesellen elek ter
48-0-0
5 boetsgesellen elek ter maent 7 gld.
70-0-0
2 boetsgesellen elek ter maent 6 gld.
24-0-0
Een boetsman ter maent 5 gld.
IO-O-O
2 jongens, elck ter maent 4 gld. 5 st.
I7-0-0
3 jongens, elek ter maent 3 gld. IO st.
2I-O-O
Een boetsman, die sijn been gebroken heeft,
30-0-0
Betaelt het volek voer de verbeteringe van de huer r88-0-0
Sexta somma beloept den huer
984-0-0
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7. Oncosten, gevallen nae sluyten van de reeckeninge.
Betaelt in handen van des schippers huysvrou ter cause van
broot, bij . de schipper vergeten in rekeninge te brengen
81-0-0
Den 30en Nove~ber toegetelt des schippers huysvrou an
ghelde, daer hij gehouden is af te reeckenen,
140-0
Den 6en Januari 1594 gesonden Comelis Pietersz., schipper,
per Arien Comelisz. de Haen an gelde, daer hij off rekenen
126-0-0
moet,
.
Den 8en J anuari 1594, alsoe de schipper omtrent 3 maenden
in 't Tessel per faulte van de wint was bliven leggen ende
den 24en December 1593 een geweldige storm gewayt
heeft, datter weI 50 schepen gebleven sijn, waerdoor sijn
touwen wat offgereden waren, sulcx dat de schipper een
nieuwe caebel heeft moeten coopen, waervoor betaelt is
~etten oncosten
315-18-8
Den 30en Januari bij de schipper in Seelant, alsoe ~ij daer
per faulte van de wint ingecomen was, op wissel getoegen,
54-0-0
daer hij off reeckenen moet,
Somma
716-18-8
Noch alhier gestelt over den lesten dach van 't schip, verschenen den 25en February 1594, bedragende 6.262-10-0
Totalis bedraagt den incoep van 't scip, gescut enz. met sijn
uytredinge op Genua in Italien die somma van 19.647-18-8
C~mt yder I/U paert, alsoe 't schip an I4 handen staet,
1.40 3-8-8
701-14-4
Comt 1/28 paert,
8. Oncosten bij Comelis Pietersz. overgelevert, als hij wederom
van Genua gecomen was in Junio 1594.
Comelis Pieiersz. heeft betaelt om 21 deelen
8-0-0
Om 16 capraevens, 12 balckgens, pompleer enz., tsamen
10-10-0
Bij de schipper verreyst en de verteert
16-8-0
An proviande ende andere behoeften tot Medemblik 368-15-0
Voer pilotage ende anders in Seelant betaelt
46-2-0
An oncosten, bij de scipper tot Genua gevallen, betaelt
362-5- 0
Betaelt St. Thuynes voer 769 moy souts, de moy tot 4 realen, comt 3.076 realen, comt an dit gelt
865-2-8
NIi:D. ECON . -HIST. ARn; IEF. ]AARBOIi:K Ill.
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An oncosten tot St. Thuynes gevallen
221-4-0
An oncosten gevallen in 't incomen in de Wielingen II8-8-3
Betaelt het boetsvolck voer reste van de maentgelden
2.080-0-0
.
Comelis van Hellsden, factoer in Seelant, heeft an oncosten
282-18-0
betaelt, op 't sout gevallen
Somma
4.379-12-8
Totalis uytgeett bedraecht in 't wederom comen soe tot
Genua, St. Thuynes als in Hollandt
4.379-12-8
b. Ontlang tegens de voirs uytgeett.
Comelis Pietersz., schipper, heeft an gelde bij de beurs gehad, daer hij off gehouden was te rekenen,
447-5-4
Den 8en Mey 1594 ontfangen van de schipper een wisselbrieff, houdende op Pompeus Cito tot Amsterdam, inhoudende 168 ducaten tot 3 fl., 't welk hem was gegeyen voer sijn vracht van de Cauiaro, daeran gecort 12 gld.
voer oncosten in 't opsenden,
492-0-0
.Adii dito ontfangen van de schipper een wisselbrieff, houdende op Dirck Gerritsz., inhoudende 161 cronen a 126
groet, te betalen den 20en Juny;
507-3-0
Adii dito staet te ontfangen van Franchois van Hoven, dat
den 5den Aug. verscenen is ,de vracht van 1501/5 last tarru
a 19 ducaten, 't last tot 57 st. de ducaet, facit 8.133-6-8
Adii dito heeft de schipper tot Genua ontfangen van Evert
Spronck voer reste van de vracht van de erreten, daerop
hierboven 161 cronen betaelt sijn, sulcx per reste ontfangen
is 505 ponden genevois a 15 st. 't pont, beloept dit gelt
.
378-1 5-P
Adii dito ontfangen voer geltvracht van Lisbona in Walcheren gebrocht
148-12-4
Adii IOen Augusti heeft Comelis van Heusden tot Armuyden vercoft 271/1 hondert 22 maeten St. Thuynes sout tot
diverse prijs, belopende
4.951-II-4
Totalis onitang, soe van de vracht op Genua als van 't vercofte sout gecomen, beloept
15.058-13-4
Vereffent den ontfang tegens de uytgeeff comt meer ont• fangen als uytgegeven die somma van
10.679-0-12
Hier offgetoegen voer de uytredingen ende ladinge op
Noerwegen, belopende
5.175-12-0
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Comt meer ontfangen als uytgegeven
Comt yder 1/1& paert
Comt 1/28 'paert
Actum den 24en Augusty 1594.
B.

a.
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55 0 3-8-1 2
393- 2 - 0
196-lI - O

Reeckeninge van de uytredinge op N oerwegen, ende vandaer
op St. Lucas, in Augusto 1594

Gemeen oncosten.
Bij Comelis Pietersz. op Haerlem verreyst
2-2-0
Noch van 't schip over te haelen, verteert etc.
91 - 8-0
Om roeth, harpeus ende vuyl smeer
53- 1 5-0
Om een schuyt tot Amsterdam betaelt
55- 0 -0
Vracht van 't bier op Zeelant
24-0 - 0
Om pick, teer, branthout,
49-0 - 0
Den boeckhouwer voer sijn salaris
30-0-0
Somma
30 5-5-0
2. A mmonietie van oerloge.
Om 200 pont cruyts
80-0-0
3. Timmeraege met sijn ancleeff.
Betaelt den timmerman
71 - 2 - 0
De smit
36-0 -0
De bloeckmaker
12-0-0
Van de admiraliteit een ancker, wegende l.lI5 pont a 12
gId. 5 st.
143-I3-0
Somma
262-15-0
4. Seylaege ende slaege want.
Betaelt de seilmaeker voer seylen
35 6-2 -4
~e lijndrayer
159-18-0
Somma
516-0 -4
5. Proviande tot scheepsbehoeff.
Om boenen, erreten, sout, vis, 1 kinnitge boters, tezamen
139-0-0
Betaelt de backer
56-1 7-0
Den brouwer tot Armuyen
15-0-0
Tot Amsterdam om boter, kaes, grutten, kaerssen, meel,
palinck, tezamen
635-6-0
Tot Rotterdam sal de schipper betaelen voer 6 tonne vleis
156-0 - 0
1.
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Betaelt den brouwer voer byer
29 8-II -0
Somma
13 00 -I 4- 0
6. Halve huer van 't volck.
De halve huer van de boetsgesellen, bij de schipper in Zeelant betaelt, bedraecht volgende sijn cedulle
855-10-0
Comelis Pietersz., schipper, heeft tot sijn ladinge in Noerwegen an gelde 700 rijcxdaelders, tot 46 stuvers, facit
1.610-0-0
Comelis Pietersz., schipper, heeft noch an gelde bij de beurs
tot betalinge van lopende oncosten
245-7-I2
Somma beloept de uytredinge met de penningen tot sijn ladinge in Noerwegen
5175-I2-O
Comt yder 1/1, paert
369-13-II'/2
Comt 1/28 paert
I84-I6-I4
C.

Reekeninge van Cornelis Pietersz. Deen, als hij met lye!!
van de deurgaende reis up N oerwegen ende St. Lucas den
ren January I596 wederom in Walcheren gearriveert was. (God heb lotf.)

a. Uytgeeff.
1. Cornelis Pietersz. heeft noch an oncost en in Zeelant gedaen
nae 't slot van sijn voergaende reekeninge, sijn reeders gedaen den 22en Juny I595, aleer hij uyt Zeelandt geseylt is,
283-ro-o
2. In Noerwegen.
Comelis Pietersz. heeft betaelt voer sijn Noersge last 740
rijcxd., stuck tot 45 st., facit
1665-0-0
An oncost en, daerop gevallen, 52 rijcxd., facit
II7-0-0
3. In Engelant.
Om een paspoert, facit
100-0-0
4. Tot St. Lucas.
Voer 600 moyen souts, tot 8 realen de moy, comt 436 W
4 realen, de ducaet tot 2 realen, yder real tot 5'/2 st., comt,
de real van achten gerekent tot 44 st., 1.320 gld. Noch om
~ncosten tot St. Lucas soe van verteerde costen als anders,
r60 W 3 realen, comt, gerekent als voeren, 386-r8-8, bedragende tzamen
r.706-18-8
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5. In Zeelant in 't wederom incomen.
Loetsmansgelt van 't schip in de Wielingen te brengen

35- 0 - 0
Van 't schip op 't vlack te brengen
7-0-0
Betaelt de boetsgesellen van haer halve huer ende .voeringe
95 1 - 0 - 0
Totalis uytgeelt
4.865 gld. 8 st. 8 p.
b. Ontfang.
1. Comelis Pietersz. is bij slot van reekeninge den 22en Juny
1595 schuldich gebleven
209-8-4
2. Comelis Pietersz. heeft van sijn reeders ontfangen tot copinge van sijn Noersge last 700 rijcxd., tot 45 st., 1575-0-0
3. Comelis Pietersz. he eft tot St. Lucas ontfangen van sijn
Noersge last 1475 ducaten, Z. realen voer yder ducaet,
comt, de real van achten tot 44 st. gerekent, 4.461-17-8
4. Comelis .Pietersz. huysvrou heeft van de reeders ontfangen
tot betalinge van 52 rijcxd., bij Comelis Pietersz. in Noerwegen op Lambert de Haen getrocken, die Lambert niet betaelt en heeft, die' somma van
I20-0-0
5. Comelis Pietersz. brengt hier ten goede reekeninge ontfangen te hebben in Zeelandt van vrachtgoederen ende geltvracht die somma van 2.500 gld. Wat het min of meeris, sal
daervan in de naest volgende r~ekeninge verantwoerden;
dus hier
2.500-0-0
6. Daer leyt noch in 't schip bij raminge 2IOO St. Lucas sout, 't
weIck noch niet vercocht en is, waervan hij in de naervolgende reckening verantwoorden sal, dus hier voer
memorie
Totalis ontfang
8.866-5-I2
Onderling vereffent comt meer ontfangen als uytgegeven
die somma v a n 4 . 0 0 o - I 7 - 4
Nota. Van dese 4.000-I7-4 .heeft de tschipper op 't
lla paert uytgegeven 200-0-0, blijft noch bij 't schip tot
sijn uytredinge
1.200-17-4
Aldus gerekent in 't GuIde Vlies ten overstaen van Dirck
Gerritsz., Tonis Comelisz., Dirck Bruynsz., Pieter Pietersz.
Varech, Claes Adriaensz. ende Comelis Pietersz., tschipper, den 'I9den January I596.
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D. Rekeninge van Cornelis Pietersz. van coopmans goederen,
gele~ert als volgt 1).
In Januari, anno 1596.
Eerst an dyversche coepluyde vercoft 126 baelen wolle, tot
9 gld. van de bae1, is samen
1.134-0-0
Noch averia, tot 2 st. per baele, ist saemen
12-12-0
Noch aen Hendric van der Slijcke 47 pijpen ofte booten wijn,
17 tot 10 gld. van de pijpe, is tsaemen
470-0
Averia, tot 3 st. van de pijp, is samen '
7-1-0
Noch an diversge 17 pijpen olye, tot 10 gld. de pijpe is
171 - 10- 0

Averia, tot 3 st. de pijpe, is samen
2-II-O '
Noch aen diversche 21 tonnekens coutchenille, tot 8 gld . .
168-0-0
tonneke
Averia, de IO tonnekens 6 st. ende II a 3 st.,
4-I3-0
Noch een quarth coutchenille en 2 tonnekens, het quarth
12 gld., het een tonneken 7 gld. en het ander 3 gld .. tsamen
22-0-0

Averia.
0-12-0
Noch aen dyversche 14 baelen gengeber, tot 4 gld. per baele,
56-9-0
is
Averia tot een st. per bae1e, is saemen
0-14-0
Noch an salvaedor de palma 16 bae1en gengeber, gerekent
tot 2 vaten en 1/7deel van een vat,t ot 21 gld. 't vat, is 45-0-0
Averia, tot een st. per baele, is tsamen
0-16-0
Noch aen .Michiel Pit 31 / . baele gengeber, gerekent op een
halff vat, tot 20 gId. per vat, is
10-0-0
Averia
. 0-3-0
Noch aen 2 ceroene salcaparilla tsamen
8-0-0
Ayeria.
0-3-0
Noch aen Hercules van Belle een vaetken apystel, is 10-0-0
Averia.
·
0-3-0
Noch aen Claes Sael 60 ponden coucx, tot 4 st. den bont, is
samen
12-0-0
Noch aen Pieter Capoen 1 bae1e, 1 vaetken, 1 harnas tonne,
alle gengeber, gerekent op I/a voer een vat, es, met 6 st.
14-6-0
averia
I

1) ..Cedulle

van Cornells van Heussen tot Armuyen, no, I".
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Somma. bedraegt de vracht ende averia
2;250~4-0
Hiertegen compt mij van salaris voor het leveren der goederen en inhalen der vracht van de gld. een halve st., is tsamen '
53-15-0
Noeh aen de legger voor het lossen der voorsz. goederen
~~

Somma
Ergo dat ick hem noeh reste suyver te betalen

~

89-1 5
2.060-9

E. Rekeninge van Cornelis Pietersz. Deen van sijne uytredinge op N oerwegen ende vandaer op St. Lucas, angevangen in
Zeelandt in Aprilis 1596.

a. 1. Oneosten behoerende aen de voergaende reis.
Betaelt Comelis van Heussen, tot Armuyen, over sijn salaris van 't leveren van de stickgoederen el).de inhaelen der
penningen van de vraehtgoederen van gld. 1/2 st:; eomt voer
't hoeftgelt van 2.150 gld. volgende sijn eedulle 53-15-0
Betaelt aen de legger, betaelt van 't lossen van voorsz.
vraehtgoederen
36-0-0
Comelis Pietersz. heeft in de voergaende rekening verantwoert 2.500 gld. van de stuekgoederen ende geltvraeht ontfangen te. hebben, dan alsoe hij 4 gld. min ontfangen heeft,
worden die alhier in 't uytgeeff gebroeht, dus hier 4-0-0
Den 1gen January '97 bij de reeders op de reekelling van
Comelis Pietersz. in 't Vlies verteert die somma van 3-0-0
2. Proviande olte montcosten.
1.545-II-8
3. Slege want.
716-12-0
4. Iserwerck.
237-17-0
5. Seylaege.
Betaelt de seilmaeker voer een nieuw groot zeyl, een nieuw
marseyl, voer 2 sehanscleden ende van de oude zeylen te
versien volgende sijn eedulle, tzaemen
531-2-0
6. Ammunitie van oorloge.
Betaelt voor 200 pont boseruyt,'t hondert 40 gld., comt
80-0-0
Van 't hantgeweer te versien
6-0-0
7 . Nona somma
86.-0-0

,

I
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8. . Timmeraege. Deci11)a somma
1 0 5- 1 4- 0
9. Lopende oncosten. Undecima somma
133-6-0
10. Gegeven Comelis Pietersz. tot ladinge in Noerwegen
I. 576-1-4
Betaelt Michiel Jansz. Sasbout over 't brieffloon van een
brieff, per poste uyt Sevylje gecomen,
1-6-0
Betaelt Jan Raedt voer brieffloon van een brieff, per poste
uyt Sevylje gecomen
1-6-0
Den len Maert '97 betaelt in handen van de gemeen reeders
an gelde van de I.200 ducaten, bij de schipper uyt Sevylje
per Jacob Sasboutsz. overgemaekt op 't I4e paert, 242 gld.
Comt over de 14 veerthiende paerteh
3.388-0-0
Betaelt Comelis Jansz. Geelvinck tot Amsterdam 69 gld.
voer 30 rijcxd., bij Comelis Pietersz. schipper in Noerwegen,
tot ladinge van sijn Noerse last opgenomen, per daelder 46
st. volgende sijn wisselbrieff, dus hier
69-0-0
Den 10en September 1597 betaelt van boombroot 1), als Cornelis Pietersz. Deen met sijn schip van St. Lucas met lyeff
in Zeelant gearriveert was, die somma van
1-18-0
Den 18en November 1597 betaelt in handen van de gemeen
reeders op 't 14e paert 382 gld. 3 st., gecomen van de gereede
penningen van Comelis Pietersz. vercofte schip; comt over
I4 paerten
5.35 0-0-0
Duodecima somma
10.387-13-4
II. Halve huel'en.
100-0-0
De stierman
De hoechboetsman
42-10-0
De timmerman
65-0 -0
De cock en de schieman elk
42 - 10-0
De constabel
30-0-0
De bosschieter
20-0-0
:Deondertimmerman
18-0-0
16-10-0
Arent Jansz.
16-10-0
De Noerman
16-10-0
De Oesterling
Sivirt Pietersz.
16-10-0
16-10-0
Jan Dircxsz.
. 16-10-0
Maerten Claesz.
1) BeJooning van den bode, die

't bericht bracht.
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16-10-0
Willem' Gerretsz.
16-10-0
Carsten Jansz.
16-10-0
Jeronimus J ansz.
16-10-0
Pieter Pietersz.
16-10-0
Christoffel Claesz.
16-10-0
Pouwels Pietersz.
Harman Claesz., putger,
8-5- 0
Cornelis Cornelisz., putger,
8-5-0
De knechtsjonge
8-5- 0
Tredecima somma
683-5- 0
12. Cornelis Pietersz. Deen comt over sijn halve huer van
St. Lucas tot "in Zeelandt
52-0-0
Noch voer een last "voering van 't sout
60-0-0
Dirck Gerritsz. Meerman over sijn vacatie ende reyscosten, dat hij deur begeerte van de reeders in Zeelandt
geweest is om 't schip te vercopen
55-6-0
Den 8en December '97 bij de gemeen reeders op 't sluyten van de reekening in 't Vlies ve"r teert die somma van
37-0 - 0
Betaelt Arent Henricxz. van den Burch, van dat hij het
schip in Zeelandt verwaerborcht heeft,
.
102-4-0
Betaelt bij Arent Henricxz. vanden waerbriefftescrlven 4-1-0
Betaelt bij Arent van brieffloon
0-15-0
Betaelt de bod~ van Delff van een sackge met gelt uyt
Zeelandt over lant te brengen
1-2-8
Noch betaelt de bode voer een sackge met gelt over lant
te brengen
0-6-0
Bij mij betaelt van brieffloon
0-10-0
Totalis uytgeett
15.242-9-12
b. Onttang tegens den voirsz. uytgeett.
I.
2.

Den 1gen Januarii 1596 is 'bij slot van reekening bij 't
schip gebleven tot behoeff van de ~ytredinge I.200-7-4
Ontfangen van Co"rnelis van Heussen, waert tot Armuyen, van 21 hondert I quartier min "4 maeten St.
Lucas sout, 't weIck van devoergaende reysbuyten de
reekening in" 't schip onvercoft lach, vercoft 't hondert
tot 36 pont groot, :comt an gelde volgende de n~ekening
4.587- 1 7-0
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3. Den 6en Mey 1596 ontfangen van de- gemeen reeders
tot ladinge van de Noerse last op I4e paert IO rijcxd.,
tot 46 st.; comt an gelde
322-0-0
4. Den I2en Augusti I596 ontfangen van de gemeen reeders
70-0-0
op 't 1/14 paert 5 'gld., facit
5. Ontfangen in Februario anno I597 van de 1,200 ducaten,
bij Jacob Sasboutsz. van Comelis Pietersz. wegen uyt
Sevylje an Matheus Comelisz. van den Hove tot Antwerpen overgemaeckt, vrij gelt volgende de reekening van
Matheus Comelisz, ende Arent Henricxz. die somma van
565 gld. I9 st. 3 penn. Comt an corrente gld. 3.395-15-8
6. In October anno I597 soe is bij advys vim de gemeen reeders vercoft 't schip van Comelis Pietersz, Deen in Zeelandt voer de somma van IO.700 gld., te betaelen de helft
gereet, de andere helft over een jaer. Comt bij. mij antfangen over de gereede penningen die somma van 5.350-0-0
7. Noch ontfangen van Dirck Gerritsz. van 2 gotelingen
bij Arent Henricsz. an de burgemeester van Armuyen
vercoft, daer vrij gelt off gecomen is, 't hondert tot 2 gld.,
516-10-0
comt, de oncosten offgetoegen,
8. Camelis Pietersz. Deen, schipper, heeft van de gemeen
reeders gecoft een nieut seyl, de beste fock, een braemseyl, 7 mosketten, I tonne cruyt, bij Simon Heyn, schipper,
tot St. Lucas uyt sijn schip gehaelt, den hoep om 240 gld.
Totalis ontfang
15.682-9-0
9. Den 12en January 1598 ontfangen van Arent Henrixsz. van
der Burch de somma van 5.350 gld. over den lesten dach van
Comelis Pietersz. schip, 'twe1ck in November '98 eerst verschinen soude hebben, mits dat de copers van "t schip, alsoe
sij die penningen nu voetheen betaelden gecort hebben met
advys van ' de gemeen reeders de somma van 48I gld. IO
st.; comt alhier vrij gelt bij rnij ontfangen
4.868-IO-O
Totalis ont/ang
20.550-19-0
10. Den ontfang vereffent tegens den uytgeeff comt meer
ontfangen als uytgegeven die somma van
5.308-9-4
Comt yder l/n paert
379-3-8
Comt yder 1/28 paert
189-II-I2
Hieroff heb ick yder reeder sijn porcie betaelt. Actum
den I8en January "1598.
I

ZESTIENDE-EEUWSCHE VRACHTVAART- BESCHEIDEN~

267

Betaelt in handen van Adriaen Adamsz. Kerchove als
curateur van den desolaeten boel van Claes Hals Claesz.
op 't 14e paert van Claes Hals Claesz. die somma van
761 gld. 6 st. 8 penn. volgens sijn quitande; fadt 761-6-8
Betaelt in handen enz. als voren
414-0-0

NO·9·
REKENINGEN VAN REIZEN VAN SCHIPPER AELBRECHT CORNELISZ.
MOL,

A.

1594

EN

1595.

Lisboense reis, angevangen tot Medenblick in Februario I594.

a. Uytgeett.
1.

Aelbrecht Cornelisz. Mol, schipper, heeft be~aelt Heyndrick Cornelisz. Kat tot Medenblick over de helft van de
coep van 't schip gereet beloeft, die somma van 3.130-0-0

Prima somma
3.130-0-0
I ncoep van geschut:
Om 2 gotelingen, elck wegende 2.250 pont, 't hondert tot
12 gld. 21/. st., mits toe hebbende de rapaerden ende sijn
545-12-8
toebehoeren, fadt
Om 4 gotelingen, wegende 6.II5 pont, 't hondert tot 10
gld., fadt
.
615-6-8
Om 2 steenstucken bij den hoep gecoft voer
148-0-0
Om 2 steenstucken wegende 565 pont, 't hondert 12 gld.
5 st.,
69-3-12
Om 4 rapaerden, met de wielen mettet beslaen 28-8-0
Om ' cruyt, c1oeten, mosketten, spiesen, lont enz. tsamen
310-4-0
Secunda somma
1.726-14-0
3. Oncosten in 't toemaken tot M edenblick gedaen.
Aelbrecht Mol heeft in 't toemaken op Lisbona te Meden- _
blick te oncosten gedaen
1.458-13-4
Boetsgesellenhuer op de reis betaelt, soe te Lisbona als
in de Maes
52I-O-O
2.
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Tot Lisbona om 300 may souts, tot '71/2 reael
637-4-10
An oncosten gedaen tot Lisbona
172-13-6
Betaelt in de Maes voer 52/3 last souts boetsmansvoe~~
I~~
Van sout te meten, lichterhuer ende schip te lossen 88-3-0
Aelbrecht Mol heeft te oncosten gemaect tot copinge van 't
voergaende schip, alleer hij dit schip gecoft heeft. 65-0-0
Tertia summa
3.092-17-4
Totalis uytgeelf
7.949 gld. I I st. 4 p.
b. Ontfang.
Aelbrecht Cornelisz. Mol heeft tot Lisbona ontfangen over
. de vracht van 50 last rogge, 22 last tarru,
576-II-8
Noch voer een hondert deelen van schipswegen vercoft
'36-II-4
Noch van geltvracht en anders in de Maes ontfangen
.
140-II-O
Noch van 121/2 hondert souts, 't hondert tot 31 11 groot,
fadt
2,369-2-0
De gemeen reeders hebben ingeleit tot betalinge van de
gereede penningen van de coep van 't schip, mitsgaders
't geschut met sijn toebehoeren ende tot de uytredinge
tsamen
7 .200-0-0
Totalis ontfang
10.322 gld. 15 st. 12 p.
Onderling vereffent comt meer ontfangen als uytgegeven
2.373-4-8
die somma van
Hierop heeft Aelbrecht Mol in 't toemaeken an de reeders
gesonden, alsoe hij dat te veel bij 't schip hadde, overmits hij
op Lisbona bevracht worden, die somma van
528-6-0
Comt bij Aelbrecht Mol meer ontfangen als uytgegeven,
'tweIck hij bij 't schip hout tot sijn uytredinge op Noerwegen ende ladinge op St. Lucas die somma van 1.844-18-8
Aldus gerekent en de gesloeten bij de r~ders den Isen
Augustus 1594. Ergo quite.
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Reekeninge van Aelbregt Cornelisz. Mol van sijn uytredinge
op St. L1tCaS, angeva1tgen in Augusti I595 en die vplbrocht
den zen January I596 in Zeelandt.

Reders:
Gerrit Fransz. l/U' Jacob Hugesz. l/U' Comelisz. Lambertsz. 1/18 , Willem Vrouling 1/18 , Dirck Utenbroeck l/U '
Jacob Borgersz. 1/18 , Claes Adriaensz. 1/18 , Adriaen Clemensz. 1/18 , Robbrecht Pietersz. 1/18 , Barnard Lodenstein
l/U' Michiel Gerritsz. van Santen 1/18, Willem Fransz. van
Santen 1/18 , Comelis Dircxsz. van der Claeu l/U' Adriaen
BarteIsz. tot Dantsick 1/18, Barent Florisz. l/U ' Aelbrecht
Cornelisz. Mol, sc~ipper, 1/18 ,
Uytredinge van Aelbrecht Cornelisz. Mol op St. Lucas, angevangen den zgen Augustus I595.

a. Uytgeett.
I.

Om 2 last byers, de tonne 2 gid ..10 st.
Om 3 tonne moeselaer
Om 2 tonne dubbele faro
Om I tonne betaelt
Van de tonnen te versien
Om 300 pont koyekaes, tot 6 gid.
Om 14-tonne broet, tot 4 gid. 5 st.
Om 3 sack groff broet tot 6 gld. 6 st.
Noch om 10 broen, tot 2 1/ , st.
Om 2 halvaten boters, tot 28 gid.
Voer 92 pont overwecht, tot 31/1 st.
Van waechgelt, impost etc.
Om broet, tot Delffshaeven betaelt
Om 650 pont soete melx kaes, tot 12 gid.
Waechgelt, impost
Om 150 pont speck, tot 16 gid. 5 st.
Om 60 pont kaerssen, tot 4 st. 2 penn.
Om 4 tonne vleis, tot 32 gid. 141/8 st.

60-0-0
6-0-0
10-0-0
1-0-0
0-3-0

18-0-0
59- 10- 0
I8-18-0
I-2-8

,84-0 - 0
16-5-8
0-16-8

9-3- 0

78-0 - 0
1-0-0

24-7- 8
12-7-8
I30 - 16-0
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Om I tonne vis
10-10-0
Om 2 halvaten harincx, tot 5 gld. facit
10-0-0
Om I kinnitge harincx
2-6-0
Om 2 sack grutten, tot 6 gld. 6 st.
12-12-0
Om vis tot Delffshaeven
8-1 3-0
Van bier etc. tot Delffshaeven te brengen
4-10-0
Om 2 sack erreten, tot II gld.
22-0-0
Vervaeren ende verteert
10-8-0
Prima somma
612-8-8 1)
Om 170 pont lijkx, tot 15 gld.
25-10-0
Om 171 pont sIege want, tot 12 gld. 10 st.
21-5-0
Van 't teeren van, de lijcken
7-10-0 ~
Om 100 pont geteert want, tot 14 gld., facit
14-0-0
Op de haven een tros, lijnen ende marling etc.
12-9-8
Om 30 deelen, tot 7 st.
10-10-0
Om I tonne teer
8-0-0
Om I tonne pick
5-0-0
Om 18 doene werck, tot 3 st.
2-14-0
Om 2 schoeien rijdt 2)
0-2-0
1
Betaelt een timmerman van 2 /. daegen, tot 28 st. daechs,
3-3-0

Om een planck
4-6-0
Om I last tonne
. 9-1 5- 0
Om II blaen wageschot, tot 10 st.
5-10-0
Om smeer
4- 16- 0
6-0-0
Van de seylen' te maecken
8-4- 0
Betaelt de bloeckmaeker van blocx
2-10-0
Om een baly pick
Om I kant speer, capraeven ende barckoenen
3-16-0
18-1 4-0
Betaelt tot de smit
. Om 2 manden
1-4- 0
Om 4 duysent branthout, tot 72 st.
14-8-0
1-16-0
Om 2 boyen
5-0-0
~och om branthout
1-16-0
Om potten, pannen, etc.
198 - 18- 8 B)
Secunda somma
1) Het hs. heeft 612-10-8. ") ri et?
8) Ret hs. heeft 198-::/-8.
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3. Om rr6 pont boscruyt, tot 40 gld.
46-8-0
Om I cruyttonnetge
O-IO-O
2-0-0
Om een mosket te maeken
1~10-0
Om pampier tot carduysen
Tertia somma
50-8-0
4. Halve hueren tot Deltfshaeven.
De stierman
63-0-0
De timmerman
45- 0 -0
De hoechbootsman
24-0 -0
22-0-0
De konstabel
20-0-0
De kock
18-0-0
De bosschieter
Daniel
15-0 -0
Aelbrecht
15-0 - 0
Hans
14-0 -0
Corneli,s
14-0 -0
Dirck
14-0 -0
8-0-0
De putger
, 6-0-0
De jonge
Aelbrecht Cornelisz. Mol, schipper,
75-0 -0
Wijncoep, in 't hueren van 't volek, betaelt
6-1'0-0
Quarta somma
359-10- 0
5. Om ballast
3 2 -10-0
Om 200 pont taerlingen
4-0 - 0
Om '7 pont seylgaren, tot 8 st.
2-16-0
2-12-0
Om 3 lijnen
Om I kinnitge seep
5- IO -o
2-8-0
Betaelt Arlen Zieren weduwe van elein werck
1-0-0
Betaelt d,e schuytvoerder van Delffshaeven
Betaelt Bastiaen, timmerman tot Delffshaven,
4- 6-0
Hubert de bloeckmaeker en om een zoe vis' I st. 1-19-0
Bij de reeders verteert tot Arien de Dorst
7- 16- 0
2-10-0
Vervaren op Sluys
1-10-0
Betaelt van op den Briel te brengen
Betaelt in den Briel van tonnegelt
3- 1 5- 0
Van 't paspoert
0-10-0
Van het admiraelschap
5- 0 - 0
Om een sack grutten
6-6-0
Om besems
1-0-0
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Om 100 pont stockvis
7- 10 -0
Vervaeren ende verteert
3-0 -0
Quinta somma
97-8-0
6. Tot St. Lucas.
Ducaten. Realen.
Betaelt de loetsman
3
51/2
De scrievers
2
2
Anckeraegegelt ende conselgelt
2
I
Van 't soutbrieffge
0
2
Van 't ballastbrieffge
0
Il/ a
De wachters
I
4
Om pompleer
I
0
Om spijckers
I
2
An oncost en van de kaoebel
22
8
Van 't register van scrieven
0
8
Van visiteeren
I
5
0
De sackman
II
Van 't amiraelschap
0
3
10
Om een tonnetge wijn
2
Loetsmansgelt
4
4
Om 100 pont vi!?
3
3
I
Om I kinnitge harincx
5
Om een soe vis
6
0
Om 15 pont kaerssen
I
4
Om I vaem barninckhout
I
7
Bij Aelbrecht Mol, schipper, tot St. Lucas in 61 daegen verteert
44
4
Om 60 moyen souts, tot 8 realen
43
7
Van 60 moyen an boert te brengen, per
moy 21/1 real
13
7
Van 't paspoert
8
0
Om broet ende wijn
I
5
De kerver
0
8
Comt in als tot St. Lucas uytgegeven 171 ducaten 2 realen.
Bedragen an Hollants gelt, de real van achten tot 44
st. gerekent, die somma van
Sexta somma
51 7- 16-8
7· Halve hueren in Zeelandt. V olgen dezeljde kosten als in § 4.
Septima somma
53- 0 -3
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8. Boets'mans 'voeringe:
De stierman een half last
'13-1-0.
'De timmerman
een half last
13-1-0
,
.
De hO.echboetsinan een half last
13-1-0
De konstabel een half last
13-1-0
D~ cO.ck ·een vO.ering
8-14-0
. 8-1 4-0
'De bosschieter een vO.ering
Dani!! een vO.ering
8- 1 4-0
Dirck een vO.ering
8-1 4-0
Aelbrecht een vO.ering
8-14-0
Abraham een voering
8-14-0
Comelis een voering .
8-14-0.
Aelbrecht Mol, schipper, I last
26-2-0.
. Betaelt van loetsmansgelt van 't schip het Veergat in
te brengen
18-0.-0
Betaelt van 't schip te lassen
42-0.-0.
Octava somma .
199-4-0
Totalis uytgeeif bedraecht die sO.mma van 2.387-19~8
b. Ontlang tegens de uytgeett.

Aelbrecht CO.melisz. Mol heeft O.ntfangen ' van vrachtgoederen van wijnen ende bij hem overgebrocht van St.
Lucas in Walcheren, offgetrocken 143 gld. van 13 pijpen
2.921-0-0
wijns, die uytgelect waeren, die somma van
2. An geltvracht
180-0-0
3. Van een tonne vlees
35-0.-0
4. Van 2 to.nne broets
ro-O.-o
5. Van de wijn, die uyt de 13 gelect~ pijpen gecomen
is'
12-0-0
. Somma
. 3. 1 58-0-0
T.

Den ontfang vereffent tegens den uytgeeff, tomt meer
ontfangen als uytgegeven, 'twelck (God heb 10.ff) dese reis
geproffiteert is, die somma van 770 gid. 10 st.' 8· penn.
Comt voor yder 1/11 paert 48-2-8.
'.
Bovendien leyt er noch in 'fschip omtrent 2hO.ndert St.Lucas
sout, daeroff de schipper de naevolgende reeckeninge gehouden is van te verantwoorden, dus hier
voer memorie.
NE D . E CON.-HIS T

AR CHIE F . J AARD O,E K III .

18
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De gemeen reeders hebben ingeleyt gehadt tot de uytredinge van de voorsz. reis op St. Lucas den 13en Sep1.319-7-14
tember 1595 die somma van
Aldus gerekent den Ben February 1596.
Reekeninge van de reyse gedaen by Aelbrecht Mol uyt ZeeJandt op St. Thuynes, ende alsoe daer arrest was, geseilt nae
Browaege ende voerts deur nae Dantsick ende wederom
in de Maes, angevangen den 22en Maert .1595.

C.

a. Uytgeell.
I.

2 last 1 tonne biers, tot 50 st.
5 tonne moselaer
2 tonne faro
6 tonne broot, tot 5 gld.
50 pont kaerssen, tot 41 / . st.
528 pont soeteme1ck kaes, tot 12 gld.
2 sack erreten, tot 7 gld. 6 st.
250 pont koye kaes, tot 7 gld.
1 sack grutte
3 kinnitgen haring, tot 3 gld. 5 st.
3 tonne vlees, tot 26 gld. 10 st.
150 pont speck, tot 16 gld. 10 st.
Om 2 h~lvaten boters met de overwecht
1 tonne vis
1 kabbelaeuw
Een zoe vis
Om groff broet
.1 kabbelaeuw
20~ pont stockvis, tot 7 gld. 5 st.
Om een zoe vis
1 kinnitge harincx
1 haIff vat faro voer de meters
5 halvaeten moselaer
Een zoe vis
Een zoe vis
Van 't goet in Zeelandt te brengen
Verteert tot Middelburch
Prima somma

62-10-0
10-0-0
5-3-0
30-0-0
II-5-0
63-10-0
14-12-0
17-10-0
6-6-0
9-15- 0
79-10-0
24-15-0
67-0-0
II-IO-O

2-6-0 ·
1-16-0
26-10-0
•
2-0-0
14-10-0
1-4-0
3-15-0
2-14-0
7-5-0
1-10-0
01 4-0
14-0 - 0
28-0-0
526-7-0

, I
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2. Om een kaebel, wegende 2.007 pont, 't hondert tot 13
gld. 5 st.
265-0-0
Om 2 groete schoten, 2 fockeschoten, een tros met lijnen
ende marlingen
. 64-0-0
Om 2 tinne kannen
2-16-0
1 tonne teer
9-0 - 0
Een kantspeer
3-0-0
Om mos ende werck
4-0-0
Om seilgaren
' I-I6-0
I6 voet plancx tot 3 st.
2-8-0
2 pont teer
I-4-o
50 elle doekx, tot 9 st.
22-IO-O
Om spijckeren, riemen ende boems
29-0-0
Betaelt de bioeckmaeker
9- IO -O
Om 3 barkoenen tot I2 st.
I-I6-o
I wageschot tot
3-I2-0
Om sparren, capravens, deelen
4-16-0
2 dosijn schoppen
2-4- 0
Om pompspijckeren
2-4-0
Van de compassen te verstrijcken
1-4-0
Om 2 nachtgIaezen
O-II-O
Een baly pick
2-15-0 .
Van 't scrieven van de zeebrieven
3-10-0
Om branthout
5-6-0
Om een craen
0-10-0
800 branthout, tot 36 st.
14-8-0
Om .de salffdoes
6-10-0
2 kinnitges zeep
10-10-0
Om matten
1-0-0
Van admiraelschap
3-10-0
Voer 62 last ballast
31-0-0
1-0-0
Aen . 't caesteel
Secunda somma
510-10-0
Ammonietie
van
oerloge.
3·
160 pont cruyt, tot 42 gld.
67-0-0
Voer een tonnetge
0-10-0
10 pont cruyt voer de roers, tot IO st.
5-0-0
47 c1oeten, tot 3 groot
3- IO- 8
Om een mosket
6-0-0

~
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Noch een mosket
Pam pier om cordousen te maeken
. <, .Om .2 bandeliers
Voer 2 rappaerden
· . Voer ijserwerk tot 2 rapaerden '
Van offdoen ende slepen
.... .~ Van de roers schoen te maeken
T erlia somma
4. Derde paert van de hueren in Zeelandt.
- De stierman
< . .. De timmerman
. .' -: De hoechboetsman
· .De kock
". De konstabel
De bosschieter

. 5-0 - 0

J.

Dani~

· Aelbrecht
. Hans
Comelis
Michiel
•~ De putger
De jonge
· Aelbrecht Comelisz. Mol, schipper,

Quarta SOmma
5. In Browaege.
Betaelt van de ballast
- Voer baming om 't schip te droegen
Van tonnegelt
Verteert in Browaege
· Verteert ende vervaeren onder wege
.'.Loetmansgelt
-Verteert tot Rochelle
, Om een tonne wijn

. Quinta somma

·

~-10-0

:· 2-8-0
13-0-0

II-IO-O
~.

1-4-0

3-IO-O
121-2-8

37-0 - 0
3 1 -0-0
· 22-0-0
~u-o-o

:16-1 3-0
'1 5-1 3-0

13-7-0
'13-7-0

12-0-0
12-0-0
12-0-0
· 6-0-0

4-0 - 0
48-0 -0

264-0 - 0
9-0 - 0
. 3-0-0
2-10-0
10-0-0
6-10-0

· : 3-0 - 0
. 4-1 5-0
· ' 5- 0 - 0

43-1 5-0

6. . In Browaege.
Voer 800 ende 3 moy souts tot 65 cronen, de croen tot
" 3 gId., facit, comt 527 cronen 58 sous
1583-18-0
'. Van bomerie van 527 cronen S8 sO\JS, tot 81/ . ten hondert
127-15-0
Verloeren opte wissel van 700 gId. an Michiel Gerritsz.
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uyt Zeelant overgemaekt'j.-o~o
Sexta somma
- 1.718-13-0
7. Derde paert van de hueren voer 't lant, de vDeringen algetrocken.
De stierman
I9"JO-:-O .(37-0-0)1)
De timmerman
_:'2-:1.0-Q (31-O-O)
De hoechboetsman
..I37.5-:0~ (22-0-0)
De koek
·.l2~5:'O · ('21-0-0)
De konstapel
.' 7~18-o(I6-I3-0)
De bossehieter
... . . 9;t6-0 (15-13-0)
Daniel.
7-fo' ,-0 (13- 7-0)
Aelbreeht
7-lo~O (13-7-0)
Hans
6-3-0 (12-0-0)
Cornelis
6-3~0 . (12-0-0)
~iehiel
. 6-3-0 (12-0-0)
. De putger
6-0-0 (6-0-0)
De jonge
. 4--0-0 (4-0-0)
. Aelbrecht Cornelisz.Mol, schipper.
30-10-0 .(48-0-o)
. .' Septima somma
159-3-0 (264-0-0)
'An Poelse gld. 176 fl., de Poelsehegld. tot !40 st.; facit
Octava' somma
. 352-0-0
8" Voer een hondert wageschot ende 3 groet · hondert claphout met de oneosten volgende Adriaen Badelsz. reekening
\
. 526 fl. -0-0
Voer 6 last tarru metten oneosten ' volgens ' de ' reeke402 fl o' 21 gros.
.ning
Samen 928 fl. 21 gros; coint an eorrent geld
1fona somma
1. 857-8-0
" mk;"gr. p.
.. 36-0 - 0
-. 9: Bordinggelt van sout
" . Van 't slotboot
::.-3-10-0
'28-0-0
..Bordinggelt van hout en tarm
't Slotboot
3- IO- O
Paspoert
, . 0-12-0
Van 't sehip op de ponteamer
" .19-0-0
.
Marek 90-12-0
An "Poelse gld. 00-12-0, :t>elopende . in gld. corrent;. facit
Decima somma
lzO-16-0
.

i)

r

Dez~ kolom bevat de octava somma, nJ" het .. de~de paert van de hu~ren t~t

DantSick, swaer gelt", in marken en groSS~D. ". ·

.,

. .c •. . . ~

,
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Om 3 tonne teer, tot 65 gros
Een deel
Om dweyllaeken
Drinckgelt
Om schoppen
4 schijven
Branthout
6 linne boorde
Om seyIgaren
Om resel
Om hout. tottet gaelioen
14 byervaeten, tot 25 gros
9 rolle doecx, tot 9 marck 10 gros
Noch 2 rolle, tot 13 marck

mk. gr. p.
9-1 5-0
0-16-0
O-IO-O
3-0-0
0-18-0
0-6-0
5-0-0
0-I2-0
0-I8-0
0-1 7-8

II-O-O
17-IO-0
85- I o-o
26-0-0

Marek
An Poeise gid.
In gid. corrent undecima somma

I62~I2-8

I08-I2-8
2I6-6-8

mk. gr. p.
II.

Om I scepel erreten
I soe vis
I soe vis
I soe vis
3 vaten byer tot 4 marck 10 gros
Van an de schuyt te brengen
I soe vis
Om een schaep
Om een soe vis
Om een schaep
2 tonnetge boters
Om broot
Verteert
3 tonnen byer in de Sont
I tonnetge boters
Om broot

2-8-0
0-14-0

I-4- 0
0-I8-0
I3-IO-0

O-I2-0
0-I4- 0
2-0-0
O-I2-0

I-15-0
8-16-0
12-I2-0
20-0-0
5-5- 0

3- I 8-8
3-10- 0

Marek 79-4-8
An Poelse gId. · 52-24-8, in gId. correrit duodecima somma
I05-I2-8
12. 01"costen · in de Sont.
m.gr. p.
2-I2-8
Om 6 tonnen, tot 11/2 dael<ler
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1 rosenobel met een goutgld. tot 5 daelders, tzaemen 8-15-0
Noch 1 daelder daerop
1-15-0
Lastgelt van 't sout 64 daelder
II2-0-0
"erteert
2-12-8
12-0-0
"oer 2 rosenobels
2-12-8
Noch 1 1 /, daelder daerop
1-15.0
Tonnegelt, vuergelt
Branthout
0-1 7-8
2 tonne teer
0- 1 7-8
Om smeer ,
1-15-0
Om seilgaren
0-1.7- 8
Marck 150-5-0
An Poelse gld. 100-5-0, in gld. corrent tredecima som200-6-10
ma
13. Oncosten in de M aes.
"an 't claphout van de haeven te brengen, 't hondert,
5 st.
17-1 5-0
2-10-0
"an schuythuer
"an 't wageschot te haelen
3-0 - 0
"an de tarru te haelen
3-12- 0
0-i2-0
"an omleggen van 't hout
2-5- 0 .
"an 't tellen van 't claphout
"an schuythuer van de tarru
7-5-12
"an excijs
3-1 4-4
1-0-0
Bouwe Egelsz., makelaer, betaelt
"an convoy
14-1 4- 0
1-5-0
"an 't gelach
Quattuordecima somm~
64-1 3-0
6.261-3-2
Totalis uytgee// beloept

b. Ont/ang tegens den ' uytgee/f.
I.

2.

Tot Dantsick is vrij gelt van 't sout gecomen boven de
voeringen ende aIle de oncosten volgende Adriaen Bartelmeesz. reekening 1.504 fl. 121/Z gros; comt in gld. cor.
rent, de florijn tot 2 gld. gerekent,
Prima somma
3008-17-0
In de M aes claphout.
"ercoft an Jacob Harmansz., cuper, ,cum sociis 5.000 clap1.000-0-0
hout, 't hondert tot 20 gld., facit

'Nqch vercoft 2.100 min 21 houten, tot 18 gld., facit 376-4-0
3. Wageschot.
Den 2en Augustiver~oft Comelis Lammen Huerman, I
, hondert wageschot, tot 250 gld., waer offgetrocken 4
236-0-0
. 'gld. voer 't beslach, blijft
Secunda somma
1.612-4-0
4- Tarru.
Den len Augusti vercoft Jacob Hugesz. 32 sack tarru,
tot 18 schellingen 3 groet, I facit
115-4-0
Dirck Jansz. 32 sack als voeren
175-4-0
15-8-15-8
Comelis Lambrech,tsz. 29 sack als voeren
pen 8en Augusti Jacob Hugesz. 20 sack I achtendeel,
tot 18 ,~chell.
109-16':0
Lambert Lambertsz. 29 sack, tot 18 schell. 3 groet .158-15-8
Lambert voorsz. 21 sack I achtendeel, tot 18 schell. II5-4-0
Lou, de backer, IO sack, tot 18 schell. 3 groet
-54-I5-0
Van overmaet op het last 42 st.
12-12-0
Tertia somma
.960-6-0
5. Vrachten.
Van IIIII last tarru, 't last 7'1. gld.
.86-5-0
2 last geers
. '10-0-0
2 last geers
12-0-0
21-0-0
Van 30 schippont ijser
Van 3 kisten
8-10-0
Quarta somma
137-15-0
Somma van den geheelen onttang
5.7,19-2-0
. Comt op dese reis meer uytgegeven als ontfangen ende
~versu1cx alhier verloeren die somma van
542-1-2
Actum den 13en Septemb~r . 1595~ · ·
Hiertegens is bij slot van de voergaende reekening
bij de beurs' gebleven
I.498~4-0
lIloch -bijde gen;teeI)... reede~s ingeleyt tot betaeling
. .'. van .de bomerie van de 527 crone~, bij Mol in Browaege
opgeI).omen,
I.712-0-0
Onderling vere£fent blij'f t bij ,de heurs <li;e . s<;>mma
van
2.656-17-14
Hieroff is bij de reeders om gedeelt die somma van 992
" ' j :.. , g~~" ,~~lq~114~ , ~~8"P,::WJ~ 62 :g~d!J :.q us hi~: ' _ .'.'., 992-0-0
- ; ~ ... Noch om 2 gotelin,gen, wegenq,e 3.375 p~nt, 345-19~~,1 tsaH
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men 1.337 gld. IO st. die offgetogen, blijft bij .de heurs
tot de uytredinge op St. Lucas die somma van 1.319-7-14
Hieroff heeft Aelbrecht Cornelisz. Mol reekening gedaen
den 8en February 1596. .

No. 10.
REKENINGEN

V~N

DE REIZEN VAN SCHIPPERMAERTEN JASPERSi.,
1593-1597.

,

A. Reekeninge van Maerten Jaspersz. Lisboensge reis, in Seelant angevangen den 15den Mey 1593.
a. Uytgeelf. .i
,

De oncosten van de uytredinge in Seelant heloept volgende de reeckeninge
. 1.165-7-12
An oncosten tot Lisbona 54 ducaten 7 realen, de real tot
45 st.,
153-16-14
·Om 225 moy Lisboens sout tot 8 realen, belopende 182
ducaten, de real tot 45 st.,
5II-17-8
An oncosten in de Maes van halve huer, voeringe, con481-0-0
voyge1t enz.
Om 2 gotelingen in Seelant gecoft, wegende 4.100 pont,
't hondert 10 gld.,
410-0-0
Totalis uytgeelf
2.722 gld. 2 st. 2 p.
b. Ontlang .
Tot Lisbona.
Ontfangen over de vracht van 't koeren endestuckgoederen 275 ducaten en 2 realen', comt an HolL gelt, de
. real tot 45 st.,
774-0-0
2. In de Maes.
Ontfangen van ~/, hondert 16 maten souts, tot Rotterdam an Willem Hugensz. vercoft, tot 27' gld. 5 st. ' 't hondert,
1587-12-8
Noch de vracht van 15 suyckerkisten met 9 pepersacken,
109-17-0
tzamen

. 1.

N!'D. E CO N. ·RIST. ARCH I EI'. ] AARBO!.K 111.

I S*

: . .- NocKover transp~gelt van 4 sacken gelt 'Ill. percento,
daervan ontfangen ~
.
345-0-0
T~is · ontfang ' . ,
2.5I7-9-8
Comt meer uytgegeven als ontfangen
Comt yder 8e paert op

204-12-10

25- II -9

13". '&ekening'van'ontfang·"Van c. Mamen -f aspersz . .Bordeause reis,
. 1593·

a. · Ontfang. .
Vracht van 21/ . hondert deelen
40 -0 -0
Vracht van 2 last vis ..
I2-o-0
Geltvracht
86-0-0
. ...
.,
~30-0-0
Wij.tivtacht '.
, :.- . yan: boetsgesellen-voeringen sou;t.:ontfangen '
. 48-0-0
... ; : :Van4/. 'hondert -souts min .z ·c1eine· quarten 737-2-0
. 1,853-2-0
. . Sa,men
~ ~ _ Hierbij nog '.
_ .:6-IO-O
.Somma totalis ontfang
I.859-I2-O
b. Uytgeett op de voorsz. reis. _'.
~

~.

De uytredinge op Bordeaux .. :" "
960-2-0
Oncosten tot Bordeaux.
16z-II-O
Incoop van 't sout met den oncosten, tot Rochelle gedaen,
.
544-II-O
Halve hueren in Seelant betaelt, met de boetsgesellen46I-4-0
'.. ''voeringen van 'tsout .'
An oJicosten in Seelantvan convoy van 'tsout, van 't
. sout te lossen enz.
56-I4-0
Somma
. , 2.1:85-2-0
. Gomt . meer uytgegeven als ont~a:ngen
32-5-IO-O
Hiertegens hebben de gemeene reeders ingeleit . L002-I9-0
Hier offgetoegen die 325 gld. IO st., blijft bij 't :scbip tot
.d e uytredinge op Lisbona, .
. 677-9-10
Actum den 1gen Mey I593.
<
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a. Reeckeninge van de avefie van .de gew.orpefL ende .g'ecorven
goederen van Maerten Jaspersz. schiP, gevallen in' De,cember
,i n 't,alterom ,seylen, a,n no 1596.

, In den eersten seecker hout

18-0-0
140-0-0
1.400 pont g~telincx, tot 10 gid.
:1.400 pont steen, stucx a 12 gid.
168-0-0
4 'r ampaerden ,
38-0-0
..,8byervaeten, tot 2 gid.
16 0-0
2.355 pont cabeIs, a 8 gId. 't hondert
1:88-9-0'
I
500 pont caebels touwe. a 8 gId. ..
40-0-0
24-0-0
300 pont trossen, a 8 gId.
.: ____'1:92-0-0
,2 '.4°0 pont nieu Conincxberger . want '
.I : tonne vIees
~.
' '30-0-0
: . .. ;.1/2 vat harincx '.
.
.. ,
6-0-0
', . ' 4 mosketten 'a 6 gld. '
24-0-0
". 1 tonne teer, 1 'baly pic" ,
... ' .,
9-10-0
.18-0-0
, Voereen bouffnet I}
Voer de groete mast
',·
60-0:"0
Een stenge ende ree
30-0-0
Mars ende marseree
24-0-0
't Groot seyl ende marsseyl
200-0-0
Opstaent ende lopende want
320-0-0
Blockwerck ende eselshooft ,
40-0-0
Voor 60 pont boscruyt
25-0-0
Voer een Ioetsman in N oerwegen
8-0-0
Tonne- ende paspoertgelt
5-II-O
Voer de boetsgesellen haer verlies, volgende haer spesi90-18-0
'ficasie ' .
. '26-0-0
Vaer den timmerman sijn gequetste hant
Voerden armen
6-0-0
Voer 'tgela-ch ' bij den arbiters ' verteert
14-19-8
,
Somma
1.762-7-8
b.

Reekeninge van de coepluyden voer de oncosten op haer goederen, tot Rotterdam gevallen v(Jlgende de reekeninge van
Pieter Lenertsz. Bosch, lacteur.
1.2-1j'-0
Van . meten

.1) Boevehet.= -kIein .zeil • . '
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Van de sacken op te houden
3-I3-8
I6-0-0
Lichterhuer
Lichterhuer van de rogge an boert te brengen
I7-S-0
3 man, die het goet over geschoten hebben,
II-IO-O
Van in 't ruim te stouwen
2-0-0
. Den schipper voor de solderhuer, in plaets van lichterhuer
38-I2-O
Voor S last I6 sack rogge, die geworpen sijn a ISO gld.
't last, f~cit
.832-I6-0
Somma
934-I3-8
De ingelaede 77'/8 lasten r<>gge, geestimeert 't last ISO
gld. corrent, facit
II.6So-0-0
't Schip wordt geestimeert op
4.500-0-0
. Somma
I6.I50-0-0
: Beloept op de hondert gld. I6 gld. 14 st. Comt over de
II.6so gld., wesende de ingelegde goederen, 1.94S-II-O
7SI-IO-O
Over de 4.s00 gld., wesende 't schip,
De coepluyden sijn gehouden per accort te betaelen, tot
Lisbona comende, de volle vracht van de goederen. tot
Coninxbergen ingenomen, wesende 772/. last, alsoe haer
geworpen goet in haverie ten volle betaelt is.

No. II.
REKENING VAN EEN REIS VAN SCHIPPER PIETER HENRICSZ.,

I594-1 595·
Staet bij de gemeen reeders van Pieter Henriesz., gemaeet van de
Lisboensge reis, mitsgaders op Conincxbergen ende .va'lidaer
·op Bordeaus gedaen in I594, van de penningen, die Pieter Henriexsz. in Seelant moet ontjangen va"" de
. vracht van de wijnen, van Bordeaus in Seelant .
gebraeht.
.
a. Ontfang.

1. In den eersten moet Pieter Henricxsz. ontfangen . van
Jan Tiram Frfl,nsman die somma van 2.400 gld. ter cause

..

van 800 · cronen, Dlj Pieter Herujcxsz. ~ ~ie. ·VOOfSZ. Jan
Tiram tot Bordeaus toegetelt om in Seelant wederom
te betalen, dus Pier
2.400-0-0
2. Pieter Henricxsz. moet noch ontfangen Vqn Jan Tiram
voer de vracht van 1038/. vaete France wijn, per vat
20 gld.,
2075-0-0
3. :Pieter Henricxs~. moet nQch ontfangen van Jan Tiram
:van pilotaege endeanc~eraegegelt 35 gld. 8 st., dan, also
daer gesien is niet off te comen, wort aIleen . g.e~telt voer
memorie
Nota. A.ntonis Cornelisz. heeft hiervan in re~cltening gebrocht ontfangen te hebben
IS .gld. IS st. 0 p.
Somma
4.475 gld.
b. Hiertegens moet Pieter Henricxsz. uyt de voirsz. penningen dese naevolgende betalinge doen: .
I Jan Tiram heeft .Pieter Henricxsz. in Engeland toegetelt
an gelde 101/. croen op de voorsz. ~racht
31-10-0
2. Pieter Cornelisz. sal betaelen Tonis Cornelisz. die somma
van 946 gld. 21/. st., ter c~u.se dat Cornelis de Haen tot
Conincxbergen sooveei wissel op hem getrocken heeft,
bij hem geimployeert tot copinge v~n 20 last r.ogge, door
de voorsz. Pieter Henricxsz. vanwegen 't gemeen tschip
946~2-8
op Bordeaus ingescheept, dus hier
3. Pieter Cornelisz. sal noch Tonis Cornelisz. betaelen over de
wissel van de 946 gld. 21/. st., dat hij die in .Middelburg ontfangen sal, 2 percento
.
19-0-0
4. Pieter Cornelisz. sal Jacob Ewoutsz. betaelen 85 gld. voer
. 12 milrees ISO rees, bij Joest Benning vanwegen 't gemeen
~schip van Pieter Henticxz. op hem getrocken voer 't ver. lies, op zekere 6 last~n tarru gevaUep,.daervaD. hij de penningen een parthe bij anticipatie bij Pieter HenricXz ,~ alsoe
. bij t'seyl wilde gaen ende 6lasten tarQl noch rue;t al vercoft
en waeren, angetelt hadden, be~rage.Ilde,de nii1re~s tot 7
.85-b-o
gld.. gerekent,
5. Noch voer de wissel, dat' hij ' die penningen in ' Seelant sal
1-12-0
ontfangen,
J
Pieter Cornelisz. sal noch betaelen Francois Rogiers die
.; S0mma. va.n 445 gld., bij hem verstreckt tot betalinge van de
2 deelen van boetsgesellen 'huer elide 'yberihge, in' Se.~Ia*
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gevallen, als hij van Bordeaus gearriveert was,
445-0-0
Somma
,
.
1.528 gld. 4 st. 8 p.
Comt bij Pieter Henricxz. in Seelant meer ontfangen als
uytgegeven die somma van 926-15-8
Noch is Pieter Henricxz. schuldich bij slot van sijn reeckeninge, den len Aprilis '95 sijn reeders in 't Vlies gedaen van de
oncost en van sijn tschip, die somma van
70-ro-o
Somma totalis, dat Pieter Henricxz. sijn reeders schuldich
blijft, 3.017 gld. 51/: st. 1)'.
Welcke penningen de gemeen reeders bij 'tschip gelaten hebben tot sijn uytredinge in Seelant op Dantsick, ende wat hij
niet en behoeft, sal hij tot Dantsick leveren Ewout Evertsz.,
die sal die penningen besteden an tarru ende Pieter Henricxz. intschepen.
Aldus bij de reeders gerekent ende geresolveert in 't Vlies
op den len Aprilis 1595. Present alle de reeders.

No. 12.
REKENING VAN EEN REIS VAN SCHIPPER LUCAS MICHIELSZ.,

1592.

Reekeninge van Lucas Michielsz. nieuwe tschiP, genaemt Nepthttnus, gedaen in Schiedam den 17en January 1592, mitsgaders van de oncosten, op de uytredinge op Leorna 2) in
[talie gedaen.

In den eersten de gereede penningen van 't schip, masten,
reen, marsen ende andere bijwercken, in als
2.053-14-2
An anckers, spijkers ende ander ijserwerck
1.010-8-4
Aen seylen
623-13-8
Aen geslaege want
883-9-4
Geschut ende amonitie
1.605-6-3
Blocx, compassen, nachtglaessen, met een nieuwe vlagge,
198-8-12
An bier
95-2-0
1) Aanteekening: "Den 3en September I595 beeft Tonis Comelisz. als boeckbouwer van de 3.017 gld. 51/. st. die gemeen reeckening gedaen". I) Misschien voor
Livomo?
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An biertonnen, waetertonnen ende vleistonnen, tzamen
5 1 -5- 0
Broot, tarru ende rogg~, hierinne begrepen 24 sacke witte
tarwe tot beschuyt gebacken, om in ItaliE~n van tscheeps396-3-4
wegen vercoft te worden, tzamen
Vleys ende speck
417-17-0
Erreten, grutten en boenen
54-4-8
Haring ende vis
123-0-5
Lopende oncosten
703-17-2
Den huerman 2 'maenden gereet,per maent 282 gld. 5 st.,

564- 10- 0
-Gegeven 4 man, die offgedaenckt sijn ende wederom andere
in de plaets gehuert
120-10-0
Somma
8-901-9-4
Lucas Michielsz. heeft an gelde bij de beurs
89-10-4
Lucas Michielsz. heeft ontfangen van 3 ossehuyden 28-0-0
Lucas Michielsz. heeft van de coepluyden ontfangen het
surplus van 1/, ducaet per last tot behouff van een vlagge
67-10-0
ende sufflet, _bedragende
185~0-4

Somma totalis
9.086-9-8
Comt elck 1/18 paert
567-18-1
Comt elck 1/12 paert
283-19-0
Staet noch te betaelen anrio '92, den len-November, 1.545
gld. voer den lesten dach van 't hoI tscheeps, comt het
l/l t paert
96-II-4
Reeders van 't voirsz. tschip, groot omtrent 80 last.
Lambert Caerelsz. l/l t paert, Arent en Vranck van der Burch
1/18 p., Pieter Claesz. Brauwer 1/18 p., Lucas Hugensz. 1/18
p., Dirck Gerritsz. 1/18 p., Michiel Gerritsz. 1/18 p., Jacob
Hugensz. 1/16 p., Hendrick Willenisz. Juyst 1/82 p., Jan
Jacobsz. l/lS p., Dirck Utenbroeck 1/16 p., Mr. Evert tot
Rotterdam 1/11 p., Barent Floerisz. 1/82 p., Comelis Lodenstein l/l t p., Hans Jacobsz. Tijckwever 3/82 p., Gryet Syvers 1/82 p., Boekel Boekelsz. 1/82 p., Lucas Michielsz., tschipper, 1/. p . .
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R~KENING-ST~AT

VAN EEN REI

Reekeninge van ee
Onttang in Poerlegael.
De vracht van 49 last rogge, 't last tot 9 ducaeten, facit
44I .ducaeten
Over de vracht van een packge IS realen,
.
facit
I ducaet
S real
Van de 2 caebels is gecomen
75 ducaeten 6 real
Somma
. SI8 ducaeten I real
t. Onttang in Hollandt
gld. st.
Van 't sout is gecomen
1.32 2-1
Van vloeten en vracht van vlQeten
123-1
Samen
I. 446·Comt bij Jan Florisz. in Hollandt meer ont~
202fangen als uytgegeven
3. Hierbij gevoecht de I95 realen van achten,
stuck tot 45 st., facit
43 8Comt in als bij Jan Florisz. meer ontfangen
als uytgegeven, 't we1ck~ op de Lisboensge
.reis geprofitteert,
640 - I
I.

4

ft.

/

"
r

..
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3·
AN

SCHIPPE~

JAN FLORISZ.,

I592 .

Lisboense reis anna I592.
Jan Florisz. heeft in Poertegael in als uytgegeven om sout
362 ducaeten I real
Comt bij Jan Florisz. tot Lisbona meer in
als uytgegeven I56 ducaeten, belopende
195 realen van achten, die Jan Florisz. an
gelde in 't lant gebrocht heeft, op welcke
I95 realen:hij geproffiteert heeft op yder re48 gld. IS st.
al 5 st., belopende
3. Uytgeell in Hollandt.
Jan Florisz. heeft de oncosten gemaeckt op
de Lisboensge reis
gld. st. p.
Ie: 326-16-8
2e: 305- 4-0
3e : 447- 1 5-0
4e: 164-6 -0
I.244- 1 - 8

\
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No. 14.
PRIJZEN VAN ENKELE LEVENSMIDDELEN. (In gld., s.t . en penn.)

I

I ton meel ...........
I ton scheepsbrood
I ton beschuit
100 pond schapenkaas
100 pond koeienkaas

...

•

I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

•

0 · •

•

~

•

..
ton pekelvleesch ....
pond spek .........

pond leuzel .........
kinnetge 1) haring ....
kinnetge boter ......
ton zoutevisch . . ....
ton zout • ,0 ' 0 . 0
schepel gort ........
schepel grauwe erwten
schepel groene erwten
kan azijn
o.
oI,

00

.0

,.

'0.0

.

1569

1 1571

ton meel ...........
ton scheepsbrood . ..
I ton beschuit
100 pond schapenkaas
100 pond koeienkaas ..
I ton pekelvleesch . 0 ' 0
I pond spek • ,0 •••• ••
I pond reuzeI. .. ......
I kinnetge 1) haring ...
I kinnetge bater ......
I ton zoutevisch ..... .
I ton zout
I schepel gort ...... . .
I schepel grauwe erwten
I schepel groene erwten
I kan azijn
••

•••

••

•••

•

0.0

••

•

•

••

0

o'

1572

1 1573

1 1574

1

3' 3-0
.1-15-0
5- 0-0

4- 1-4

Z-IO-O

1- 5-0
5- z-Ii

1- 5-0
6- 7-S
4- 1-0
2- 2-0

1575

1 1578

5-10-0
Z-IZ-O

1- 7- 0
Z-IO- 0

Z-IO- 0 Z- 0-0
3-15- 0
5- 0- 0
15-10-0 15- I-S IS- o- 01 5-10- 014- 0-0 '15- 0-0
0- I-II

z- 0
2- 0- 0

0-

1-10-0

2- 0-0

0-14-0
0 -12-0

1-14- 8
I-II-S

1- 2-2

1- 0-0

0-16-4

1-19-0

1579

I
I

1

I

1580

I

3- 4- 0
6- 0- 010- 0-0
14- 0- 017- 0-0

5- 6-0

o'

0.0

1) Een kinnetge is 1/. vat.

1 - 4- 0
i- " 7- 3
2-10- 0

I

1582

I

9-z6-

S- 6-10
5-14- 0
1-16- 0

4- 5-0
5- 0-0

I-II- 8

1- 4-0

0
3- 6- S

1- 9- 0
Z-IO- 0

1583

I

1584

I

1595

5- 1 0-0

2- 7-0
3: 10 - 0

Z-IO-O

7-10-0

6-16-z

z- z-

0

S- o-

1 - 3-0
1- 5-0

0

Z- 3- 0

8-

0 - 0 IZ- 0- 0

3 - 1 5-0 3- 1 5-0 2-16- 4 7- 0- 0
18- 0-0 16- 0-0 15-1 0-0 13- 0- 0 26-10- 0
0- 2-14
1- 7-0 1-16-0
0-17- 8
1-10-0 2-10-0 1-10-0
30
9- 1 4- 0 9 - 1 0-0 6-1 4- 4
8- 9-0 10-16-0
6-18- o 11-10- 0
2- 3- 0 1-17-0
Z- 1-0 1 - 4-0 I- 8- 0
1- 7-0 1 - 4-0 1-10-0 2- 6- 0 3-13- 0
2- 2- 0 5-10- 0
x- 4-0

s-

0- 0

I- S- 0
1- 6- 0
2- 1 4- 0

1-13- 0

5- 0-0

4- 0- 0
z- 9- 11

z-

15S1

0- 3-IZ
1- 6 - 0

,

'-

.'

