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NAAMLIJST 
DER LEDEN VAN HET 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

OP I JANUARI 1920. 

BESTUUR: 

Prof. Dr. G. W. Kemkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks
Universiteit te Utrecht, VoOt'zittel'. (1923.) 

Dr. Mr. S. Muller Fz., Rijks-archivaris te Utrecht, On del'- VoOt'zittel'. 
(1922.) 

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, ze Secl'etal'is

Penningmeester, (Keizersgracht 274, Amsterdam). (1919.) 
Mr. ehr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Amsterdam. 

(192 3.) 
Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den Gemeentelijken Dienst van 

Kunsten en Wetenschappen, te 's Gravenhage.(1924.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis 

aan de Nederlandsche Handels-Hoogeschool te Rotterdam, Ie Secl'etal'is, 
(,Mathe.nesserlaan 464. Rotterdam) . (1921.) 

C. 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 Gemeen
telijke Universiteit te Amsterdam. (1923.) 

W. A.Engelbrecht, lid der firma Wambersie en Zoon, te Rotterdam. (1920). 
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en 

Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1923.) 
G. J. Honig, te Zaandijk. (1924') 
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. (1923.) 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financien, te 's-Graven

hage. (1923.) 
J. IJ zerman, Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam. 

(1920.) 

Het DA.GELIJKSCH BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde zes 
leden van het Bestuur. 

NItD. ItCON.-HlST. ARCHlEI'. JAARBOEK V. 



II NAAMLljST DER LEDEN. 

RAAD VAN ADVIES: 

Dr. H . Blink, Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor Econo
mische Geographie, te 's Gtavenhage. 

Prof. Dr. P. J. Blok, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Univer
siteit te !..eiden. 

Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging vour 
Handelsonderwijs, te Amsterdam. 

C. L. Bressers, Lid der Eerste Kamer en van Gedeputeerde' Staten van 
Noord-Brabant, te Dongen. 

Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Tech
nische Hoogeschool, te 's Gravenhage. 

Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Hoogleeraar in de Staathuishoudkunde aan 
de Vrije Universiteit, te Amsterdam. 

G. L. M. van Es, koopman, te Rotterdam. 
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. 
Dr. C. W. Janssen, te Naarden. ~ 

A. G. Kroller, Voorzitter van het Algemeen Bestuur der Nederlandsche 
Handels-Hoogeschool, te Wassenaar. 

A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne 
Fles" te Delft, te Rijswijk. 

Dr. W. W. van der Meulen, Lid van den Gemeenteraad, te '5 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. 
Woutt'r Nijhoff, Uitgever, te 's Gravenhage. 
M. Onnes van Nijenrode, Lid der firma P . Onnes & Zoon, te Breukelen. 
Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Amster-

dam. 
Dr. D. F. Scheurleer, Bankier, te 's Gravenhage. 
Mr. J. van Schevichaven, Directeur van de Algemeene Maatschappij van 

!..evensverzekering en Lijfrente, te Amsterdam. 
Mr. J . A. van Sonsbeeck, Secretaris van de Vereeniging voor den Effecten

handel, te Amsterdam. 
A. Spakler, Technoloog, Directeur van de Naaml. Venn. De Suikerraffina

derij vfh. Spakler & Tetterocie, te Amsterdam. 
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Blaauwhoeden-

veem-Vriesseveem, te Amsterdam. 
A. B. van der Vies, te Amsterdam. 
M. P. Vol1te, Lid der firma Mirandolle, Vol1te & Co., te Amsterdam. 
W. G. Wendelaar, Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel. 

te Amsterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN. III 

F. M. Wibaut, Wethouder, te Amsterdam. 
I. IJssel de Schepper, te Gouda. 
J. W. IJzerman, te 's Gravenhage. 
B. C. E. Zwart, Directeur van de Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij 

v/h. Ellerman, Harms & Co., te Amsterdam. 

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI£N. 

Prof. -Dr. G. W. Kemkamp, VOOf'zitur. (1920.) 
Mr. Dr. S. van Brakel. (1921.) 
Prof. Dr. H. Brugmans. (1920.) 
Dr. H. E. van Gelder. (1924.) 
Dr. Mr. S. Muller Fz. (1922.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, SecI'etal'is. 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF. 

Dr. H. E. van Gelder, Vool'zitter. (1924.) 
Mr. Chr. P. van Eeghen. (1923.) 
H. G. A. Elink Schuurman. (1922.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris. 

LEDEN. 

(De oprichters der Vereeniging zijn door een • aangeduid). 

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te Leiden. 
C. J. K. van Aalst, te Amsterdam. 
F. C. van den Arend, te Rotterdam. 
C. R. Bakhuizen van den Brink, te Rijswijk. 
J. Frederik Bangert, te Amsterdam. 
Dr. H. E. Becht, te Hengelo. 
Mr. A. W. van Beeck Calkoen, te Utrecht. 
A. A. van Beek, te Rotterdam. 
H. van Beek, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te Wassenaar. 
H. L. Bekker, te Rotterdam. 
J. S. M. Bemelmans, te Rolduc, Gem. Kerkrade. 
Mr. H . H. van den Berg, te Amsterdam. 
Am. 1. van den Bergh, te Rotterdam. 
Am. S. van den Bergh, te 's Gravenhage. 
S. van den Bergh Jr., te Rotterdam. 
Mr. J. L. Berns, te Leeuwarden. 
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IV NAAMLIJST DER LEDEN. 

D. G. van Beuningen, te Rotterdam. 
Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdam. 
Mr. J. G. Blink, te 's-Gravenhage ' 
E. Bloembergen, te Zwijndrecht. 
·Prof. Dr. P. J. Blok, te Leiden. 
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 
J. J. Th. Blijdenstein, te Amsterdam. 
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. 
Prof. Mr. Dr. H. C. W. Bordewijk, te Groningen. 
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velsen. 
·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. 
L. Biickmann, te 's-Gravenhage. 
Mr. M. Burgerhout, te Rotterd~. 
H. A. Burgerhout, te Rotterdam. 
Prof. 1. J. de Bussy, te Hilversum. 
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. 
J. J. M. Chabot, te Rotterdam. 
M. Taudin 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. 
H. Cox, te Amsterdam. 
Patric Cramer, te Overveen. 
Herbert Cremer, te Haarlem. 
J. T. Cremer, te Santpoort. 
V. R. IJ. Croesen, te 's Gravenhage. 
D. Croll, te Rotterdam. 
W. ~ Dam, te Rotterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN. 

M. Davidson. te ·s-Gravenhage. 
Henri Dentz. te Amsterdam. 
H. W. A. Deterding. te Londen. 
A. M. F. van Deventer, te 's Gravenhage . 
• 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 Bloemendaal. 
J. J. M. Driebeek, te Rotterdam. 
A. van Driel, te Rotterdam. 
W. van Driel Jr .• te Rotterdam. 
J. Dudok van Heel, te Amsterdam. 
E. J. Duintjer Jzn .• te Veendam. 
P. Dumon Tak, te Middelburg. 
D. Dunlop. te Rotterdam. 
C. J . van Dusseldorp, te Rotterdam. 
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aId Zaan. 
C. van Eeghen, te Amsterdam. 
-Mr. Chr. P . van Eeghen, te Amsterdam. 
S. P. van Eeghen. te Amsterdam. 
Jhr. Mr. C. A. Elias. te Amsterdam. 
E. Elias, te Tilburg. 
Joh. E. Elias, te Amsterdam. 
-H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
Mr. H. J. D. D. Enschede, te Aerdenhout. 
Mr. Joh. Enschede, te Heemstede. 
Mr. M. Enschede, te 's Gravenhage. 
M. D. Enthoven, te 's Gravenhage. 
G. L. M. van Es, te Rotterdam. 
P. Eschauzier, te '5 Gravenbage. 
C. Everts, te Amsterdam. 
-Mr. J. C. A. Everwijn, te '5 Gravenhage. 
Mr. Dr. G. 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 Helmond. 
M. Feu~r, te Scheveningen. 
Mr. D. Fock, te '5 Gravenbage. 
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam. 
-Prof. Mr. R. Fruin, te '5 Gravenbage. 
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam. 
Mr. Dr. H. Frijda, te Amsterdam. 
F. v~n Gardinge, te Eindhoven, 

v 



VI NAAMLIJST DER LEDEN. 

Mr. C. C. Geertsema, te Groningen . 
• Dr. H. E. van Gelder, te 's Gravenhage. 
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal. 
Joan Gelderman, te Oldenzaal. 
J. Th. Gerlings, te 's Gravenhage. 
J. Gerritsz, te Haarlem. 
Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
C. M. Ghijsen, te Middelburg. 
A. J. A. Gilissen, te Rotterdam. 
C. Gips Jr., te 's Gravenhage. 
A. Gleichman, te Rotterdam. 
J. M. P. Glerum, te Amsterdam. 
Mr. J. R. Goddard, te Rotterdam. 
H. Goedhart Jr., te Amhem. 
L. J. B. Gompertz, te Amsterdam. 
·Prof. Dr. I. H. Gosses, te Groningen. 
J. H. Gouda, te Amsterdam. 
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam. 
N Haas, te Rotterdam. 
Prof. Mr. J. A. van Hamel, te Amsterdam. 
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam. 
Frans L. Hartong, te Rotterdam. 
Jac. Hashnghuis, te Rotterdam. 
Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam. 
M. J. van Hattum, te Beverwijk. 
I. J. Havelaar, te Rotterdam. 
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft. 
Prof. Mr. J. E. Heeres, te 's-Gravenhage. 
J. F. van Hengel, te Amsterdam. 
G. Hennus, te 's Gravenhage. 
S. Hepner, te Amsterdam. 
J. B. van Heutsz Jr., te 's-Gravenhage. 
Mej. A. Hingst, te Amsterdam. 
G. Hintzen, te Rotterdam. 
Joh. van 't Hoff, te Rotterdam. 
R. W. H. Hofstede Crull, te Hengelo. 
·Mr. P. Hofstede de Groot, te Aerdenhout. 
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht. 
A. B. van Holkema, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten, te Assen. 
J. P. Holtzschue, te Amsterdam. 
·G. J. Honig, te Zaandijk. 
J. 1· Hoogewerff, te Rotterdam. 
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. 



NAAMLIJST DER LEDEN. 

J. Hudig, te Rotterdam. 
J. M. Hudig, te Rotterdam. 
W. C. Hu4ig, te Rotterdam. 

) 

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 J ongh, te Rotterdam. 
Prof. J. G. de Jongh, te Rotterdam. 
Mr. J. C. Kakebeeke, te Twello. 
J. A. Kalff, te Amsterdam. 
G. M. Kam, te Nijmegen. 
J. H. Kann, te 's Gravenhage. 
Mr. J. Kappeyne van de Coppello, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. A. P. C. van Kamebeek, te 's Gravenhage. 
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage. 
H. van Kempen, te Amsterdam. 
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam. 
*Prof. Dr. G. W. Kemkamp, te Utrecht. 
A. B. A. van Ketel, te Utrecht. 
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, te Groningen. 
W. T. Klaare, te Rotterdam. 
S. E. K. Klatte, te 's Gravenhage. 
Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Oudshoom. 
H. J. Knottenbelt Azn., te Rotterdam. 
O. S. Knottnerus, te Rotterdam. 
D. Kok, te 's Gravenhage. 
E. Kol, te Amsterdam. 
H. H. van Kol, te V oorschoten. 
S. Koperberg, te Semarang. 
M. A. J. Kortenoever, te Gouda. 
Prof. Dr. J . Kraus, te 's Gravenhage. 
Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, te Utrecht. 
*A. G. Kremer, te Wassenaar. 
N. E. Kroller, 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. 
Dr. J. van Leeuwen, te Utrecht. 
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam. 

VII 



VIII NAAMLIJST DER LEDEN. 

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. LOhnis, te Scheveningen. 
Th. P . LOhnis, te Rotterdam. 
Mr. B. C. J. 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. 
Robert May, te Amsterdam. 
J. J. A. van Meel, te Rotterdam. 
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam. 
A. C. 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. 
C. N. J. Moltzer J.Czn., te Amsterdam. 
Mr. M. J. A. Moltzer, te Amsterdam 
C. de Monchy, te Rotterdam. 
E. P. de Monchy Rzn.', te Rotterdam . . 
S. J. R. de Monchy Jr., te Rotterdam. 
S. del Monte, te Rotterdam. 
*H. R. du Mosch, te Amsterdam. 
Abram Muller, te Amsterdam. 
*Dr. Mr. S. Muller Fz., 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. 



NAAMLI]ST DER LEDEN. 

B. Nierstrasz, te Amsterdam. 
·Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's Gravenhage. 
J. P. Nord Thomson, te Amsterdam. 
Paul Nijhoff, te Amsterdam . 
• Wouter Nijhoff, te 's Gravenhage. 
Paul Nijgh, te Rotterdam. 
Dan. Obreen, te Rotterdam. 
Mr. H. C. Obreen, te 's Gravenhage. 
Phs. van Ommeren Jr., te Rotterdam. 
·M. Onnes van Nijenr04e, te Breukelen. 
Jhr. L. P. D. Op ten Noort, te Baarn. 
D. Ornstein, te Amsterdam. 
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. 
Dr. G. L. F. Philips, te Eindhoven. 
W. F. Piek, te Rotterdam. 
Jac~. Pierot Jr., te Rotterdam. 
L. Pieters, te Rotterdam. 
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam. 
Dr. A. Plate, te Rotterdam. 
Chr. Pluygers, te Rotterdam. 
H. J. Pluygers, te Rotterdam. 
Dr. H. A. Poelman, te Groningen. 
·5. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden. 
J. de Poorter, te Rotterdam. 
Dr. F. E. Posthuma, te 's Gravenhage. 
·Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Rotterdam. 
Ary Prins, te Schiedam. 
·P. A. Pijnappel, te Hilversum. 
Jhr. G. C. Quarles van Ufford, te Amsterdam. 
Jhr. H. L. Quarles van Ufford, te Amsterdam. 
·Edwin vom Rath, te Amsterdam. 
A. van Rede, te Rotterdam. 
Mr. R. van Rees, te Amsterdam. 
Mr. Th. Reepmaker. te Rotterdam. 

IX 



x NAAMLlJST DER LEDEN. 

L. M. H. F. Regout, te 's-Gravenhage. 
Mr. L. van Regteren Altena, te A1l\sterdam. 
J. D. Reiman Jr., te Amersfoort. 
P. Ribbius Peletier, te Utrecht. 
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's Gravenhage. 
Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem. 
B. E. Ruys, te Rotterdam. 
J. A. Ruys, te Rotterdam. 
Willem Ruys, te Rotterdam. 
Mr. A. E. von Saher, te Amsterdam. 
C. J. van Schaardenburg, te Rotterdam. 
Mr. H. M. Schadee, te Rotterdam. 
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam. 
·Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam. 
J. Schilthuis, te Rotterdam. 
P. W. Schiltbuis, te Rotterdam. 
Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam. 
Dr. M. Schoengen, te Zwolle. 
H. J. Scholte, te Amsterdam. 
W. A. Scholten, te Groningen. 
Mr. J. G. Scholvinck, teO Amsterdam. 
Mr. IJ. A. Schuller tot Peursum, te Amsterdam. 
Mr. J. G. Schiilmann, te Rotterdam. . 
A. H. van Schijndel, te Waalwijk. 
Prof. Jhr. Dr. J. Six, te Amsterdam. 
Prof. Dr. J. G. Sleeswijk, te 's Gravenhage. 
Mr. G. van Slooten Azn., te 's-Gravenhage. 
Dr. H. J. Smit, te Amsterdam. 
L. J. Smit, te Kinderdijk. 
Dr. Z. W. Sneller, te 's Gravenhage. 
A. Solleveld, te Rotterdam. 
·Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam. 
• A. Spakler, te Amsterdam. 
I. J. Spanjaard Dzn., te Borne. 
J. J. C. van Staay, te Rotterdam. 
J. Stibbe, te Utrecht. 
D. Stigter, te Bussum. 
Felix Stokvis, te 's-Gravenhage. 
L. Stokvis, te 's Gravenhage. 
Theo Stokvis, te 's Gravenhage. 
A. van Stolk, te Rotterdam. 
Mr. A. P. van Stolk, te 's-Graveland. 
·C. A. P. van Stolk, te Rotterdam. 
Mr. R. W. van Stolk, te Delft. 
C. F. Stork, te Hengelo. 
D. W. Stork, te Hengelo. 
J. E. Stork, te Baarn. 



NAAMLIJST DE:R LEDEN. 

W. Stork, te Hengelo. 
C. Sijthoff, te Rotterdam. 
M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam. 
Mr. A. Tak van Poortvliet, 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 Arnhem. 
Ewald Tweer, te Amsterdam. 
Tj. J. Twijnstra, te Leeuwarden. 
C. H. Uijt den Boogaard, te Amsterdam. 
Mr. D. L. Uyttenboogaart, teo Rotterdam. 
·C. G. Vattier Kraane, te Amsterdam. 
A. Veder, te Rotterdam. 
J. C. Veder, te Rotterdam. 
J. H. Veder, te Rotterdam. 
Prof. Mr. J. A. Veraart, te 's Gravenhage. 
Jan Verheyen, te Roosendaal (N.-Br.). 
E. G. Verkade, te Delft. 
Th. J. Verrijn Stuart, te Amsterdam. 
P. Verschuijl, te Amsterdam. 
J. T. Vervloet, te Rotterdam. 
* A. B. van der Vies, te Amsterdam. 
H. Visser, te Rotterdam. 
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. 
J. van Vollenhoven, te Amsterdam. 
Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's Gravenhage. 
A. Voogd, te Rotterdam. 
G. Voorhoeve, te Rotterdam. 
W. van der Vorm, te Rotterdam. 
*M. P. Votite, te Amsterdam. 
D. de Vries, te Rotterdam. 
D. H. Wallis de Vries, te Amsterdam. 
Prof. Mr. F. de Vries, te Rotterdam. 
W. de Vries Robbe, te Gorinchem. 
L. J. C. L. de Vriese, te 's Gravenhage. 

Xl 
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Dr. R. de Waard, te Groningen. 
J. van Wageningen, te Dordrecht. 
Mr. H. Waller, te Haarlem. 
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtum. 
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 Scheveningen. 
Mr. W. M. Westerman, te Scheveningen. 
C. J. J. Westermann, te Hilversum. 
J. F. Westermann, te Rotterdam. 
·F. M. Wibaut, te Amsterdam. 
J. Rypperda Wierdsma. te Rotterdam. 
U. Wilkens, te Veendam. 
Mr. Jb. Willeumier, te Amsterdam. 
A. van der Willigen, te Rotterdam. 
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 Bussum. 
J. F. Wustenhoff, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. H. C. van der Wijck, te 's Gravenhage. 
Jhr. Mr. W. F. van der Wijck. 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. 

LIJST VAN DE IN HET JAAR 1919 BENOEMDE LEDEN. 

F. van Alphen, te's-Gravenhage. 
A. Andriesse. te Amsterdam. 
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam. 
J. E. J. Bonnike, te Amsterdam. 
Dr. G. C. Brunner, te Utrecht. 
G. H. Buhrmann, te Overveen. 
Ad. Chabot, te Rotterdam. 
Mr. J. E. Claringbould. te ·s-Gravenhage. 
Mr. J . Coert, te Rotterdam. 
J. J. Dekker, te Zeist. 
R. J. A. Diepen, te Tilburg. 
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Prof. Mr. W. H. Drucker, te Rotterdam. 
Prof. Mr. J. A. Eigeman, te Rotterdam. 
G. A. Elink Schuurman Duuring, te Rotterdam. 
G. J. Engelberts, te Arnhem. 
D. P . D. Fabius J .Czn., te Amsterdam. 
Mr. M. J. van der Flier, te Scheveningen. 
Mr. J. W. D. Francken, te Amsterdam . . 
J . van Gelderen, te Amsterdam. 
J ul. Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
A. Gips, te Rotterdam. 
G. P. F. Goddard. te 's-Gravenhage. 
Prof. Dr. A. Goslinga. te Amsterdam. 
J. Grelinger, te Laren (N.-H.) . 
B. J. H. Haitink. te Leiden. 
B. C. D. Hanegraaff, te Rotterdam. 
J. N. Hendrix, te Amsterdam. 
Mr. A. J. van Hengel, te Amsterdam. 
W. F . van Heukelom, te Amsterdam. 
Dr. G. J . van der Heyden, te Amsterdam. 
C. Hiilsmann, te Amsterdam. 
G. Jannink, te Enschede. 
Mr. Richard Janssen. te Amsterdam. 
Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk, te Bern. 
Jhr. Mr. Dr. H . A. van Karnebeek. te 's-Gravenhage. 
D. Keesing, te Amsterdam. 
Prof. Mr. J . C. Kielstra, te Wageningen . 
I. I . Korndorffer, te Arnhem . 
J . Koster, te Heerlen. 
Mr. J. J. Krantz, te Rotterdam . 
R. Kuyper, te Amsterdam . 
A. R. Laan, te Bloemendaal. 
J. A . Laan Jr., te Wormerveer, 
E . Laane. te Bergen-op-Zoom. 
Com. Loeff, te Utrecht. 
Simon A. Maas, te Schiedam. 
Mr. H . R. van Maasdijk. te 's-Gravenhage. 
Mr. A. Maclaine Pont, te Haarlem. 
G. H . de Marez Oyens, te Amsterdam. 
W. J. J. van der Meer, te 's-Gravenhage. 
H. G. J. de Monchy, te Rotterdam. 
M. van Overeem, te Utrecht. 
Mr. E. E . van Raalte, te 's-Gravenhage . 
L. J. C. J. van Ravesteyn. te Rotterdam. 
Jhr. D. F . Reuchlin, te Rotterdam. 
Prof. Mr. H. R. Ribbius, te Rotterdam . 
H. W. van Riet, te Rotterdam. 
W. Roessingh, te Veenendaal. 
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L. V. van Rossem, te Rotterdam. 
Dr. J. Ruinen, te Bussum. ~ 
Prof. dr. A. A. van Schelven, te Haarlem. 
F. Smit s. i., te Kinderdijk. 
R. C. Smit, te Rijswijk . 

. Dr. M. F . ]. Smith, te Rotterdam. 
Mr. P. Tjeenk Willink, te Haarlem. 
Mr. C. L. Torly Duwel, te 's Gravenhage, 
Dr. W. S. Unger, te Middelburg. 
P. Voogd, te Laren (N.-H.) 
J. M. Wagenaar Hummelinck, te Vlaardingen. 
A. C. van der Wilde, te 's-Gravenhage. 
Mr. H. van Wijk Czn., te Rotterdam. 
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam. 
Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam. 

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN. 

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam. 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. 

Indi!!, te 's Gravenhage. 
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam. 
De Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's Gravenhage. 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht. 

CORRESPONDEERENDE LEDEN. 

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

DONATEURS. 

·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. 
Wiegman's Bank, te Am&terdam . 
• J. W. IJzerman, te 's Gravenhage. 

DONATEl.!RS VOOR HET LEVEN. 

L. C. van Heukelom, te Amsterdam. 
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam. 
·Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam. 
Frans Jurgens, te Nijmegt'n. 
A. de Koster, te Leiden. 
• A. Labouchere, te Rijswijk. 
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Jan LeIs, te Kinderdijk. 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. 
Maatschappij voor Nijverheid, te Haarlem. 
H. D. Pierson, te 's Gravenhage. 
H. C. Rehbock, te Amsterdam. 
Mr. W. Roosegaarde Bisschop, te Londen. 
-Dr. D. F. Scheurleer, te 's Gravenhage. 
H. Smulders, te 's Gravenhage. 
W. Spakler, - te Amsterdam. 
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft. 
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht. 
E. H. de Vries, te 's-Gravenhage. 

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS. 

Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen. 

xv 

Bank-Associatie Wertheim en Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, 
te Amsterdam. 

Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's Gravenhage. 
Van den Berghs Limited, te Rotterdam. 
Het .. Deli Archief", te Amsterdam. 
W. van Driel's Stoomboot- en Transport Ondernemingen, te Rotterdam. 
Furness' Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, te Rotterdam. 
Le Gue en Bolle's Handel Maatschappij, te Rotterdam. 
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf), 

te Hengelo. 
Holland-Amerika Lijn, te Rotterdam. 
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam. 
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, te Amsterdam. 
Hudig en Veder, te Rotterdam. 
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging .. Rotterdam", te Rotterdam. 
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam. 
Javasche Bank, Bijkantoor te Amsterdam, te Amsterdam. 
Koninklijke Cacao Fabrieken C. J. van Houten en loon, te Weesp. 
Koninklijke Hollandsche Lloyd, te Amsterdam. 
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, te 's-Gravenhage. 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam. 
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek .. Gouda", te Gouda. 
Koninklijke West-Indische Maildienst, te Amsterdam. 
Ma:>..tschappij tot Exploitatie van Staatsspoorwegen, te Utrecht. 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam. 
Wm. H. Muller & Co., te 's Gravenhage. 
Nationale Bankvereeniging, te Utrecht . 

. Nederlandsche Bank, te Amsterdam. 
Nederlandsche Handel-Maatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam. 

\ 
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Van Nievelt, Goudriaan & Co~s Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam. 
Pierson en Co., te Amsterdam. 
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam. 
Scheepvaart- en Steenkolen-Maat5chappij, te Rotterdam. 
Scheurleer & Zoonen, te 's Gravenhage. 
Solleveld, van der Meer en T. H. van' Hattum's Stoomvaart-Maat-

schappij, te Rotterdam. 
Steenkolen-Handelsvereeniging, te Rotterdam. 
R. S. Stokvis & Zonen Ltd., te Rotterdam. 
Stoomvaart Maatschappij "De Maas", te Rotterdam. 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam. 
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam 
N. V. 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 Prinsegracht Il, 's-Gravenhage, tel. 4ZII , 

toestel 21. 

Het is geopend van v.m. half tien uur tot n.m. half vijf uur. 



c. 

STATUTEN 
DItR VItRItENIQING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH
HISTORISCH ARCHIEF 

GItVItSTIGD Tit 'S-GRAVENHAGIt 

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d. d. 8 Juni 19I~ S. 170) 

ARTIKEL I. 

De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTO
RISCH 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 bronnenmateriaa:l, dat van belang kan worden 
geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en zijn 
kolonien in den ruimsten zin des woords. 

ART. 3. 

De Vereeniging tracht dit doel te bereiken: . 
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 

van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijs
lijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende be
staande of opgeheven handels- en industrieele ondernemin-
gen 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 document en 
betreffende de economische geschiedenis van Nederland in 
het algemeen; 

d. door het verzamelen van atbeeldingen enz. betreffende de 
economische geschiedenis; 

NED . ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK. V. It. 



XVIII STATUTEN. 

een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeni
ging; 

e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bronnen
materiaal op het gebied der economische geschiedenis van 
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede 
van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het on
dersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke 
publicatien; 

/. door alle verdere wettige middelen, die tot het doel van de 
Vereeniging kunnen leiden. 

ART. 4. 

Door de Vereeni~ng zal een archiefgebouw worden gesticht 
ter bewaring van de door haar verkregen documenten. 

Zoo mogelijk zal door de Vereeniging ook 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 vereenigingsjaar loopt van I Januari tot ultimo December. 

ART. 6. 

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

April 1914. 

ART. 7. 

Leden van de Vereeniging zijn: 
.Ie. de oprichters; 
ze. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring 

door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden benoemd. 
De jaarlijksche contributie bedraagt tien gulden. 
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door het 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 / IOO.- aan de Vereeniging te schenken of t en minste 
/25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het 
bepaalde in de artt. 9 en I9. 



STATUTEN. XIX 

ART.8. 

Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r 

het eindigen van het vereenigingsjaar; 
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan

betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 

ART. 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 
5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 

Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 
en buiten rechten. 

ART. 10. 

De leden van het Bestuur worden voor den tijd van 5 jaar ge
kozen. 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. II. · 

De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt "Voor on
bepaalden 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 Con
servator, 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 verklaard hunne archieven of gedeelten 
hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te deponeeren. 

Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op. 
De leden van den Raad van Advies hebben een raa'dgevende 

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

ART. 13. 

Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, kunnen 
slechts met toesteminingvan den uitIeener 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. IS. 

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, sub
sidien, g!ften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

ART. 17. 

Jaarlijks wordt in Maart of April eene Aigemeene Vergadering 
gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht 
over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging in 
het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording wordt ge
daan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring 
dezer rekeniI).g 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 
dikwijis het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oor
deelt of als minstens 25 Ieden dit in een gemotiveerd schrijven bij 
het Bestuur aanvragen. 

In een Algemeene Vergarlering kunnen een of meer voordrach-

r 
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ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met 
den werkkrin~ van de Vereeniging. 

ART. I8 

Alle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergade
, ring met algemeene stemmen hiervan wenscht af te wijken, schrif

telijk, over zaken mondeling. 
AIle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen ove~ personen beslist het lot, over 

zaken de Voorzitter. 

ART. I9. 

Besluiten tot verandering der statuten, behoudens nadere 
koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Vereeniging 
kunnen slechts genomen worden op voorstel van het Bestuur of 
van minstens 'z5 leden. 

ART. ZO. 

Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming 
van art. I702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen komen aan 
het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's Graven
hage voor zoover het geschriften betreft. Van de afbeeldingen 
en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene 
Vergadering de nadere bestemming. 



REGLEMENT BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN 
HET ARCHIEF. 

ARTIKEL I. 

Het gebruik en de raadpleging der naar het Archief overge
brachte stukken staa~ een ieder vrij, behoudens de beperkingen, 
welke bij de schenking of bewaargeving mochten zijn bedongen. 

Het gebruik van stukken, waarvoor diergelijke beperkingen 
zijn gesteld, staat slechts open voor hen, die daartoe vooraf 
het verzoek aan den Directeur hebben gedaan. 

Verlof hiertoe wordt door den Directeur sIechts verleend in · 
overleg met de Archiefcommissie, waaraan zoo noodig het ver
krijgen van de toestemming van den schenker of inbruikleengever 
is voorafgegaan. 

ART. z. 

De raadpleging van de bescheiden en verdere stukken vindt 
plaats in een der localiteiten van het Gemeente-archief te '5 Gra
venhage in het aIgemeen op de uren, waarop deze instelling is 
geopend. 

ART. 3. 

De inventarissen en catalogi kunnen door de bezoekers worden 
geraadpleegd. 

ART. 4. 

Het is den bezoekers verboden de archiefbewaarplaats binnen 
te gaan, tenzij onder geleide van een der beambten en na be
komen verlof van den Directeur of Conservator. 

ART. 5. 

Publicatie van bescheiden en ander bronnenmateriaaI, 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 bronnenmaterlaal, 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 den schenker of inbruikleengever ge
stelde voorwaarden zich hiertegen niet verzetten, kunnen be
scheiden en verdere stukken worden uitgeleend naar andere 
brandvrije archief- of bibliotheekgebouwen. Zij kunnen te elken 
tijde worden teruggevorderd. De verzending zoo weI als de terug
zending geschiedt op kosten van den aanvrager, die voor elke 
schade aansprakelijk is. 



INSTRUCTIE VAN DE COMMISSIE VOOR DE 
PUBLICATI~N. 

ARTIKEL I. 

Voor de publicatien van de Vereeniging komen onder meer 
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 Vereeniging of in 

andere bijzondere of openbare archiefdepots aanwezige 
archieven of gedeelten van archieven; 

d. lijsten van handschriften en andere bescheiden, over ver
schillende 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 publica tie geschiedt: 
a. door hen, die daartoe van de Commissie een opdracht ont

vangen; 
b. door de Commissie zelve. 

ART. 3. 

Indien een plan van publicatie bij de Commissie wordt inge
diend, stelt zij het in handen van een of meer personen, hetzij uit 
haar midden, hetzij daarbuiten, die daarover aan haar schrif
telijk 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, 
di e op, den arbeid van den bewerker toezicht zullen houden. 
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ART· 5 · 

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

ART. 6. 

Het Economisch-Historisch Jaarboek verschijnt jaarlijks. Het 
bevat de ledenlijst, het verslag over den toestand en de werkzaam
heden der Vereeniging gedurende het afgeloopen jaar, het finan
cieel overzicht, het versiag van den Directeur van het Archief, 
het reglement voor het bewerken van de pUblicatien der Veree
niging en de voor dit deel ter publicatie aangenomen bescheiden. 

ART. 7. 

In het algemeen zullen wetenschappelijke bescheiden van 
grooten omvang niet in het Economisch-Historisch J aarboek 
worderi opgenomen. 

ART. 8. 

De Commissie beslist over de opname van de bescheiden in het 
Jaarboek binnen de grenzep der begrooting. 

ART. 9. 

De Commissie dient in de Bestuursvergadering, voorafgaande 
aan de jaarlijksche Algerneene Vergadering, een verslag harer 
werkza,amheden in en doet daarbij een voorstel over de door de 
Commissie in het volgende jaar te publiceeren werken. 

ART. 10. 

De Commissie stelt zoo spoedig mogelijk een overiicht samen 
van de door bronnenpublicatie aan te vullen leemten in de kennis 
van de economische geschiedenis van Nederland en iijne kolonien, 
alsmede een overzicht van onderwerpen, die op grond van het 
gepubliceerde bronnenmateriaal voor een monografische be
handeIing in aanmerking komen. 

r 



REGELEN VOOR HET BEWERKEN VAN DE 
PUBLICATIEN DER VEREENIGING. 

ARTIKEL I. 

De bewerker van een publicatie der Vereeniging ontvangt be
richt, welk lid of welke leden van de Commissie voor de publi
catien 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 copie bij de Commissie is in
gezonden. 

ART. 3. 

De bewerker van een publicatie is gehouden de copie in goed 
leesbaar handschrift of machineschrift bij de Commissie in te 
leveren. 

ART. 4. 

De bewerker is verplicht tot het nazien der proeven. De laatste 
proef van elk vel wordt steeds ook door ten minste een der toe
zichthoudende commissieleden nagezien. 

ART·5· 

Elke publicatie moet bevatten ten minste een inleiding en, 
voor zoover de publicatie zich hiertoe leent, verklarende noten, 
chronologische, zaak-, personen- en plaatsregisters, alsmede zoo
danige andere registers als de toezichthoudende commissieleden 
beslissen noodig te zijn. 

ART. 6. 

Geen bescheiden worden gedrukt zonder vermelding van den 
naam van den bewerker. 

ART. 7. 

Geen bescheiden 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 His
torisch 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. 

ART. 10. 

Voor het persklaar maken van de ter publicatie aangenomen 
bescheiden, alsmede voor het stellen der inleiding en de ver
vaardiging 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-His
torisch 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, ont
vangen een in elk bijzonder geval door de Commissie vast te 
stellen aantal overdrukken of afdrukken van het werk, waarin 
de afgedrukte stukken, voorkomen. 

') Het volgende honorarium is door het Bestuur vastgesteld: 
A. Voor het Eco_nomisch-Historisch Jaarboek: 

voor den tekst f 5.- per vel druks, 
voordeinleiding" 10.-" " 

voor de registers" 15.-" " " . 
B. Voor afronderlijke publicatii!n: 

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 Jaarboek 
aangenomen. 

Bij publicatit!n van bijzonderen aard kan door bet Bestuur een andere 
regeling worden vastgesteld. 

Copieerkosten kunnen door de Vereeniging worden vergoed volgens een door het 
Bestuur bij elke uitgave vast te stellen tarief. 



VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1918. 

Zooals nog in het vorige jaarverslag kon worden vermeld, be
sloot de Gemeenteraad van 's-Gravenhage in zijne vergadering 
van den 4en April 1918 het perceel der gemeente aan de Prinse
gracht no. 11 tot wederopzegging kosteloos aan onze vereeniging 
in gebruik te geven. Hierdoor is een einde gekomen aan den moei
lijken toestand, waarin de vereeniging zich ten opzichte van de 
door haar verworven archieven meer en meer beyond. Het nieuw 
verkregen pand biedt ruimte genoeg niet aIleen voor de verkregen 
verzamelingen, maar opent voor de eerstvolgende jaren voldoende 
gelegenheid nieuwe archieven op te nemen. 

Nadat van gemeentewege de noodige herstellingen aan het ge
"bouw waren verricht, is het in "den nazomer van 1918 voor onze 
behoeften ingericht. Het bleek mogelijk nog archiefrekken te koo
pen, voldoende om er ongeveer de helft van de archieven op te 
plaatsen; voor de andere helft stelde de gemeente-archivaris 
bereidwillig eenige houten rekken beschikbaar. Het bestuur is 
voornemens, zoodra dit mogelijk blijkt, de noodige ijzeren rekken 
alsnog aan te schafien. In het geheel zij~ voorloopig een achttal 
vertrekken in het gebouw als archiefbewaarplaats gereserveerd, 
terwijl voor den directeur, den commies en de beide vrouwelijke 
ambtenaren elk een kamer beschikbaar is. 

In November kon de verhuizing naar de Prinsegracht uit het 
gemeente-archief een aanvang nemen; dit laatste was v66r 1 
Januari 1919 door ons ontruimd. Hierdoor heeft de dagelijksche 
aangename samenwerking, die tusschen beide instellingen be
stond, opgehouden. Wij gedenken hier nog gaarne de groote hulp
vaardigheid, die de archivaris en de overige ambtenaren van het 
gemeente-archief steeds jegens ons hebben betoond, ook in die ge
vaIlen, waarin onze wenschen niet altijd bescheiden waren. 

Daar het door de vestiging in een eigen gebouw noodig was de 
dagelijksche leiding der zaken in handen van een daartoe geschikt 
ambtenaar te steIlen, ging het Dagelijksch Bestuur er 1n Jull l.1. 
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toe over een oproeping voor een commies in de dagbladen te plaat
sen. Uit een groot aantal sollicitanten werd de heer P. H. van 
Reedt Dortland, assistent aan de Universiteits-bibliotheek te 
Leiden, benoemd, die zijne nieuwe functie op 10 November 1918 
heeft aanvaard en onder wiens leiding de verhuizing heeft plaats 
gehad. 

Als tweede vrouwelijke beambte werd met ingang van 1 Jull 
1918 mejuffrouwL. W. Goudswaard aangesteld. 

Op verzoek yan het bestuur verklaarden de heeren W. A. En
gelbrecht, te Rotterdam en Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam, 
zich bereid als nieuwe leden tot het bestuur toe te treden. De heer 
J. Muysken,' die sinds de oprichting der vereeniging lid van ·het 
bestuurscollege was, meende tot leedwezen van het bestuur op 
grond van zijne drukke bezigheden ontsIag als zoodanig te m.oeten 
nemen. De heeren Kernkamp, Brugmans en Van Stolk, die aan de 
beurt van aftreden waren, werden door de algemeene vergadering 
herkozen. 

In den loop van het jaar werd door het bestuur aan de beheer
ders van de verschillende rijks-, provinciale en gemeente-archie
yen in een rondschrijven het volgende verzoek gericht: 

"In het belang der econoInische geschiedvorsching nemen 
wij de vrijheid het volgende onder Uwe aandacht te brengen. 

Voor de studie der econoInische geschiedenis bieden de 
bescheiden, in openbare archiefdepots opgenomen, uiterst be
langrijke verzamelingen van bronnellmateriaal. Evenwel is 
het belang, dat deze bescheiden voor den navorscheronzer 
econoInische historie bezitten, een ander en zijn de vragen, 
die hij door raadpleging dezer stukken tracht op te lossen, an
dere dan die, welke de belangstelling van den beoefenaar 
van onze staatkundige geschiedenis plegen op te wekken. De 
econoInische geschiedenis richt hare aandacht meer op toe
standen dan op personen. Zij vraagt daarom ook meer naar 
den inhoud, soms ook naar den vorm der transacties, waar-

, van archiefstukken getuigenis afleggen, dan naar de personen, 
daarin vermeld. Daarbij komt, dat het voor dezen tak van 
geschiedvorsching veelal noodzakelijk is vele op zichzelf niet 
steeds belangrijke stukken van gelijken. aard door te werken 
en te vergelijken om daardoor op te sporen, welke handelin
gen en toestanden regel, welke uitzondering waren. Daarom 

/ 
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hebben de registers van personen, die aan zoovele inventaris
sen en andere beschrijvingen van archiefstukken plegen te 
worden toegevoegd, voor de studie der economische geschie
-denis slechts geringe waarde. Wat zij behoeft, is een over
zicht van den inhoud der beschreven stukken, en een goed 
zakenregister zou voor haar van meer nut zijn dan de uitvoe
rigste persoonsregisters. 

Wij zijn evenwel ten volle overtuigd van de groote moei
lijkheden aan het vervaardigen van inderdaad deugdelijke 
zaakregisters verbonden. Zouden wij dan ook alleen den 
wensch uitspreken, dat in het vervolg bij het beschrijven van 
archiefstukken daaraan niet slechts een register ~an perso
nen, doch ook een van onderwerpen (zaken) zou worden toe
gevoegd, dan zouden wij vreezen, dat onze wensch, hoewel in 
beginsel door U gedeeld, toch weinig kans op verwezenlijking 
zou hebben. 

Wij meenen daarom Uwe aandacht te mogen vragen voor 
een maatregel, die, hoezeer hij slechts als een surrogaat voor 
een zakenregister is te beschouwen, toch in zeer vele gevallen 
ongeveer hetzelfde nut zal afwerpen en die bovendien met 
weinig moeite is te verwezenlijken. Wij bedoelen het vermel
den niet alleen van de namen, doch ook van de beroepen der 
in de stukken voorkomende personen. Deze beroepen kunnen 
dan hetzij in een afzonderlijk register der beroepen worden 
gerangschikt - natuurlijk met verwijzing naar de stukken -
hetzij in het naamregister achter iederen naam worden ver
meld. Voor ons doel is het meestal voldoende, dat alleen dan 
het beroep wordt vermeldt als daarvan rechtstreeks of zijde
lings uit de stukken blijkt. Geven de stukken op dit punt 
geen licht, dan zal het in den regel dus ook onnoodig zijn, dat 
naar het beroep een afzonderlijk onderzoek wordt ingesteld. 

Aan althans een onzer groote archieven wordt bij de be
schrijving der notarieele acten deze wijze van bewerking 
reeds gevolgd en, naar de beheerder van dit archief ons ver
zekerde, zonder eenig bezwa:ar of moeite. Wij meenen daarom 
met vrijmoedigheid op U een beroep te mogen doen om in het 
belang der studie van onze economische geschiedenis in den
zelfden geest werkzaam te zijn. In het bijzonder kan een der
gelijk beroepsregister of register van namen en beroepen van 

/ 
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groote waarde zijn bij de raadpleging der notarieele protocol
len. Immers deze onschatbare bron voor de kennis onzer eco
nomische geschiedenis zal in vele gevallen eerst door het be
staan van een zoodanig register practisch bruikbaar worden 
voor den geschiedvorscher. Daarnaast wijzen wij op het be
lang van dergelijke registers voor de raadpleging der stukken, 
afkomstig van desolate boedelkamers, wee,s- en boedelkamers 
en andere instellingen van gelijken aard. Indien men uit een 
beroepsregister kan te weten komen, welke gefailleerden of 
erflaters een bepaald beroep hebben uitgeoefend, kan men on
getwijfeld uit de boedelpapieren, indien zij zijn bewaard, be
langrijke gegevens voor de kennis van het bedrijf dier koop
lieden en fabrikanten putten en zal men daaraan zelfs niet 
zelden inlichtingen kunnen ontleenen, die voor de geschiede
nis van den tak van handel of industrie, door hen uitgeoe-
fend, van waarde zijn. • 

Evenwel, al zouden wij ten aanzien der laatstgenoemde ar
chieven in het bijzonder op het vervaardigen van beroepsre
gisters prijs steilen, ons verzoek betreft niet aIleen deze groe
pen van bescheiden. Ret is ook toepasselijk op resolutieboe
ken, transportboeken, ja, op bijkans aile archiefstukken, 
daar alle deze bronnen van belang kunnen zijn voor de studie 
van den tak van geschiedenis, welker bevordering onze ver
eeniging zich in het bijzonder ten doel stelt. 

Ret zou ons zeer verheugen, indien het door ons geopperde 
denkbeeld Uwe instemming zou kunnen verwerven en indien 
door U bij de bewerking der in Uw depot opgenomen archief
stukke.n daarmede rekening zou kunnen worden gehouden". 

Van enkele archivarissen is op dit schrijven reeds een bevredi
gend antwoord ingekomen. 

In het laatst van het afgeloopen jaar werden van ons correspon
deerend lid, den heer J. de Groot, te Weltevreden, weder berich
ten omtrent zijne bemoeiingen inzake het oprichten van een eco
nomisch-historisch-archlef in Nederlandsch-Indie ontvangen 
Daaruit blijkt, dat niet een filiale van onze vereeniging is opge
richt, maar dat de Centrale Bibliotheek, door de Vereeniging voor 
het Bibliotheekwezen in Nederlandsch-Indie opgericht, ook de 
economisch-historische archieven in bewarlng zal nemen. 

Ret Publicatiefonds heeft in 1918 het aantal contribuanten aan-
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merkelijk zien vermeerderen, zoodat thans jaarlijks 14000.
wordt ontvangen voor het publiceeren van·werken op economisch
historisch gebied. Dit bedrag is echter nog niet voldoende om de 
plannen van het bestuur geheel tot uitvoering te kunnen brengen, 
waarvoor een bedrag van ten minste 15000.- per jaar noodig is. 
Het bestuur spreekt de verwachting uit, dat het mogelijk zal zijn 
dit bedraglaan jaarlijksche contributien voor het Publicatiefonds 
in het j aar 1919 te bereiken. 

In verband met de stijging der exploitatiekosten van de veree
niging wegens het betrekken van een eigen archiefgebouw en de 
uitbreiding van het personeel heeft het bestuur zich in het laatst 
van December 1918 tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen gewend met het verzoek het aan de vereeniging 
toegekende subsidie te verhoogen. 

Het aantalleden der vereeniging nam weer toe; het bedroeg op 
31 December 459. Bovendien telde de vereeniging twee correspon
deerende leden, een lid-donateur, zeven donateurs, zestien dona
teurs voor het leven en 44 donateurs voor het publicatiefonds. 

Ook in het afge~oopen jaar verplichtte de Algemeene Rijksarchi
varis, prof. Fruin, de vereeniging door een der vertrekken van het 
rijksarchiefgebouw te harer beschikking te stellen, waar eene be
ambte van de Commissie vo or de Publicatien de stukken, die moes
ten worden overgeschreven, door middel van de schrijfmachine 
kon copieeren. 

Wij laten thans het aan het bestuur uitgebrachte verslag van 
den directeur volgen. 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 April 1919. 

Het bestuur van het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief, 

G. W. KERNKAMP, Voorzitter. 
N. W. POSTHUMUS, Ie Secretaris. 



JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR VAN 
HET ARCHIEF. 

Het gebrek aan plaatsruimte, waarmede het Archief nog in de 
eerste helft van het jaar te kampen had, maakte het noodzakelijk 

. zich in het verwerven van archieven te beperken; daarna volgde 
de drukte van de verhuizing, zoodat eerst tegen het einde van het 
verslagjaar meer aandacht aan het verkrijgen van nieuwe archie
yen kon worden geschonken. 

Behalve eenige klein ere aanwinsten werd het omvangrijke ma
teriaal verkregen, dat door de afdeeling Documentatie van de Ko
ninklijke Bibliotheek voor hare publicaties was bijeengebracht. 
Op het einde van dit jaar heeft de Bibliothecaris dezer bibliotheek 
de verzameling aan het Archief overgedragen, waarvoor hem hier , 
nogmaals dank moge worden betuigd. Hoewel reeds vrij wat ma
teriaal uit deze verzameling in de "Documenten voor de economi
sche crisis van Nederland in oorlogsgevaar" is uitgegeven, bevat 
de colJectie nog een zeer groot aantal stukken die, hoewel van his
torisch belang, wegens hun omvang of intiem karakter niet voor 
publicatie in de "Documenten" in aanmerking konden komen. Ten 
einde aan de verzameling een zekere afronding te geven, is ge
tracht de publicaties der verschillende krisisorganisaties, die hun 
circulaires vroeger aan de Koninklijke Bibliotheek toezonden, 
voor het vervolg aan het Archief toegezonden te krijgen. Daar 
deze commissies met het ophouden van de krisis verdWijnen, is 
van deze werkzaamheid waarschijnlijk spoedig het einde te zien. 

De verzameling, die thans voorloopig is geordend, omvat de 
volgende onderwerpen: 

1. Couranten-uitknipsels over de na volgende onderwerpen: aard
appelen, arbeid en duurtetoeslag, belastingen, brood, certificaten 
van oorsprong, contrabande, eieren, financien 1914/6, financieel 
archief, financieele en cultuurondernemingen, gemeenteraadsver
slagen, granen, handel, Indische leening, landbouw, tuinbouw 
en veeteelt, leening, levensmiddelen, melk, middenstandscrediet-

NED. ECO N.-HIST. ARCHIEF J AARBOEK. V. III 
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banken, mobilisatie, N. O. T., onzijdigheid, oorlogswinstbelas
ting, posterijen, rogge, scheepvaart, smokkelarij, spoorwegen, 
steenkolen, steun, tabaksbelasting, tariefherziening, tin, uitvoer
verboden (consenten), uitvoerbureau boter en kaas, verzekering, 
visch en visscherij, vleesch, werkeloosheid, wolvordering, zeemo
lest en allerIei. 2. Stukken, reeds in het algemeen register geboekt. 
3. Circulaires van en aan de Koninklijke Bibliotheek over de uit
gave. 4. Publicaties van regeeringswege (Departementen). Afzon
derlijk :)circulaires van het Departement van Landbouw over de 
distributie. 5. Idem van de provinciale besturen. 6. Idem van ge
meentewege. Afzonderlijk Amsterdam. 7. Financieele zaken. 8. 
Beursberichten Wiegmansbank. 9. Militaire zaken. 10. Spoorwe
gen (NederIandsche), 11. Posterijen. 12. Inspectie visscherijen. 
13. Werkeloosheid. 14. Arbeidsbeurzen en steuncomites (Minister 
van Financien). 15. Levensmiddelen (circulaires Departement 
van Landbouw, enquete gemeenten, uitvoerverboden). 16. Econo
mische onderwerpen. 17. Militaria, onzijdigheid. 18. Rogge. 19. 
Stand van de papierprijzen. 20. Verslagen van: verzekeringsmaat
schappijen, hypotheekbanken, banken, spaarbanken. 21. Ver
slagen van: cultuurondernemingen, scheepvaartondernemingen, 
mijnbouw- en petroleummaatschappijen, handelszaken, fabrie
ken. 22. Idem van scheepsbouw, haveninrichtingen, transport
ondernemingen. 23. Idem van landbouw, visscherij. 24. Idem van 
patroonsvereenigingen, arbeidersvakvereenigingen. 25. Idem van 
Kamers van Koophandel en Fabrieken. 26. Idem van Indische 
spoor- en tramwegen. 27. Idem van zaken op het gebied van: be
ton, electriciteit, onroerende goederen, restaurantbedrijf, rijtui
gen en auto's. 28. Idem van ethische vereenigingen. 29. Idem van 
ziekenfondsen. 30. Idem van cooperaties. 31. Idem van gemeente
instellingen. 32. Idem van vluchtelingen. 33. Idem van marktbe
richten. 34. Overdrukken meest op financieel gebied. 35. Brochu
res: a) op financieel gebied (ook belastingen); b} op economisch 
gebied; c} allerlei (vakvereenigingen e.a.). 36. Nieuwsbladen: 
Frisia (advertentieblad), de Scheepvaart, de Zeepost, de Ooststel
lingwerven, Onze Eilanden, de Noordooster. 

Door bemiddeling van den gemeente-archivaris, dr. van Gelder, 
werd het archief der vereeniging, ,,'5 Gravenhaagsche broodbak
kersgezellenvereeniging "Bijstand zij ons doel", te's-Gravenhage, I 

ontvangen, waarvan de stukken over de periode 1872-1917 han-, 
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delen. De volg~nde bescheiden zijn hierin aanwezig. 1. Reglement 
1872; 2. Idem 1874; 3. Statuten 1892; 4. Koninklijke goedkeuring 
1892; S. Mededeeling van idem 1892; 6. Reglement 1892; 7. Con
cept-statuten 1903 (handschrift) ; Concept-reglement 1903 (hand
schrift); 9. Concept-statuten en reglement 1903; 10. Verzoek tot 
aanvulling (Justitie) 1904; 11. Goedkeuring 1904; 12. Statuten 
(bijvoegsel Staatscourant). 1904; 13. Statuten en reglement 1904; 
14. Wijzigingen en reglement 1905; 15 en 16. Instructie van den 
bode 1905; 17. Instructie Commissarissen voor de ziekencontrole 
1905; 18. Lijst van vraagpunten voor de statistiek 1904; 19. Aan
schrijving statistiek 1904; 20. Bericht Incassobank 1907; 21. Cir
culaire congres van Zondagsrust 1907; 22. Prospectus vakwed
strijd 1903; 23. Verslag 25-jarig bestaan; 24. Notulenboek Maart 
1899; 25. Notulenboek Juli 1904, Bestuursvergadering; 26. Notu
lenboek Juli 1904, Algemeene Vergadering; 27.1'{otulenboek Af
deeling Ziekenfonds 1897; 28. Presentielijst van 1898-1906; 29. 
Contributiekaarten 1917; 30. Rekening en verantwoording 1892-
1903 ziekenfonds; 31. Rekening en verantwoording 1902/3; 32. 
Kasboek 1910-1917. 

Een aantal billetten betreffende veilingen uit de tweede helft 
der 18e en uit de eerste helft der 1ge eeuw werd van het lid van 
het bestuur mr. Chr. P. van Eeghen ten geschenke ontvangen. 

Een portefeuille met stukken uit het jaar 1832 in verband met 
plannen tot invoering van een porto-franco in Nederland, door 
Jhr. R. van Breugel, referendaris bij den Raad van State, bijeen
gebracht, werd door bemiddeling van den directeur van het 

( 

Archief verkregen. 
V oor het archief werd voorts een verzameling documenten be

tn!ffende geldleeningen in de tweede helft der 18e eeuw aange
kocht. 

De bibliotheek onderging ook in het afgeloopen jaar door gere
gelden aankoop van werken op economisch-historisch gebied uit
breiding. Een alfabetisch register van de voorhanden boekwerken 
is 'gereed, terwijl met de vervaardiging van een systematisch re
gister binnenkort een aanvang zal worden gemaakt. 

Met bevrediging kan worden geconstateerd, dat het bezoek 
eenigszins toegenomen is. Nu het archief in een eigen gebouw is 

, gehuisvest, mag worden verwacht, dat het aantal bezoekers zal 
vermeerderen. 
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In den aanvang van het jaar werd aan de-beambt,e mejuffrouw 
M. Coster op haar verzoek eervol ontslag verleend. Mejuffrouw ' 
A. Wildt Meyboom werd voorloopig met haar werk belast en yond 
daamevens nog tijd een aantal copieen voor de uitgave van dr. 
van Gelder betreffende de Hollandsche ceramiek te vervaardigen. 
Als tweede beambte werd mejuffrouw L. W. Goudswaard aange
steld, die in het bijzonder het materiaal voor de uitgave van mr. 
Posthumus betreffende de buitenlandsche handelspolitiek van 
Nederland op de schrijfmachine copieerde. Beide dames verricht
ten haar werk met groote ambitie. 

Met ingang van 10 November 1918 werd de heer P. H. van 
Reedt Dortland, assistent aan de Universiteits-Bibliotheek te 
Leiden, tot commies bij het Archief aangesteld. Hij is belast met 
de zorg voor de huishoudelijke aangelegenheden, het beheer van 
de bibliotheek, het geven van voorlichting aan ~e bezoekers en 
het opstel1en van de nieuw verworven archieven. 

Het is een aangename plicht van ondergeteekende hier nog
maals zijn dank aan den gemeente-archivaris van 's-Gravenhage 
te betuigen voor de vele goede diensten, in zoovele opzichten aan 
hem tijdens zijn verblijf in het gemeente-archief betoond. 



JAARVERSLAG DER COMMISSIE \rOOR DE 
PUBLICATIEN. 

De voorbereiding van de publicaties der Vereeniging heeft in 
het afgeloopen jaar verderen voortgang gemaakt. Waarschijnlijk 
zullen in 1919 behalv.e het Jaarboek een tweetal deelen aan de le
den kunnen worden toegezonden. 

Van het Economisch-Historisch Jaarboek kwam het vierde 
deel gereed; de inhoud was, evenals het vorige jaar, afwisselend, 
en bevatte stukken uit de 17e tot en met de 20e eeuw. 

In de samenstelling der Commissie kwam geen verandering; 
dr. mr. Muller, die aan de beurt van aftreding was, werd door het 
bestuur tot lid der commissie herkozen. 

Een overzicht van den stand der voorbereiding van de ver
schillende publicaties voIgt hieronder. 

Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de Ige eeuw. 
Aan het eind van het jaar was de tekst van de historische beschei
den, die in het eerste deel worden opgenomen, geheel afgedrukt 
(22 vel), zoodat dit dee} op de registers en de inleiding na gereed is; 
het zal in de eerste helft van 1919 kunnen verschijnen. De bundel 
bevat de stukken betreffende de handelspolitieke relaties met En
geland van 1813 tot en met 1827, terwiji een later deel met de be
scheiden van na 1827 kan worden gevuld. 

Ret tweede deel der serie is in een vrij -ver gevorderd stadium 
van voorbereiding; de stukken, die hierin worden opgenomen, be
treffen in hoofdzaak de onderhandelingen met Engeland over de 
hefting van differentieele rechten op Java, in de volgende rubrie
ken onder teverdeelen: 

I. de verhoudingen v66r het Londensch tractaat van 17 Maart , 
1824; 

2 .. het regime van het tractaat van 1824 tot 1837; 
3. de verhoudingen tijdens de verordeningen van 1837; 
4. de regeling van de differentieele rechten na 1842. 
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Ret materiaal hiervoor is voornamelijk ontleend aan het Alge
meen Rijksarchief, voor zoover het~stukken tot 1830 betreft, ter
wijl voor den lateren tijd het Departement van Kolonien en dat 
van Buitenlandsche Zaken is geraadpleegd. Voor den tijd tusschen 
1824 en 1837 bevat bovendien een der Engelsche blauwboeken 
een reeks van stukken) die niet aIleen voor herdruk in aanmerking 
komen opdat in den bundel het volledige materiaal bijeengebracht 
zij, maar ook wegens de zeldzaamheid van het bewuste blauw
boek hier te lande. De geschiedenis van de geheime lijnwaad
contracten is buiten dezen bundel gelaten, omdat de bescheiden 
daarover reeds in het tweede deel van het Economisch-Ristorisch 
Jaarboek volledig zijn gepubliceerd. 

Omtrent de verdere voorbereiding van deze uitgave kan wor
den medegedeeld, dat de bescheiden betreffende de handelspoli
tiek met Frankrijk tot en met het jaar 1824 reeds zijn verza
meld, en evenzoo die betreffende de Vereenigde Staten van N oord
Amerika tot en met het j aar 1830, alsmede die aangaande Brazilie, 
Columbia en Mexico tot dat jaar, waaronder ook stukken aan
gaande onze West zijn opgenomen. Ret ligt echter in de bedoeling, 
in verband met de thans gerezen vraagstukken omtrent Schelde
en Rijnvaart, zoo mogelijk in de eerstvolgende bundels de han
delspolitiek met Belgie, waarin inzonderheid de Scheldevaart zal 
worden behandeld, en de handelspolitieke verhoudingen met 
Pruisen en de overige Duitsche staten te behandelen. 

Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones. In den loop van 
het jaar werd door dr. M. F.]. Smith, docent aan de Neder
landsche Randels-Roogeschool, de aandacht van de Commissie 
gevestigd op het belangrijke en tevens zeldzame geschrift van de 
la Vega, in 1688 te Amsterdam uitgegeven, waarvan, voor zoover 
bekend is, slechts een drietal exemplaren in Europeesche biblio
theken worden aangetroffen. 

De beteekenis van dit werk ligt hierin, dat het v~~r het eerst de 
beurstechniek,inzonderheid ook den termijnhandel teAmsterdam, 
behandelt. Enkele moderne ~chrijvers, als Ehrenberg ("Das Zeital
ter der Fugger") en F. Schmidt ("Das Reportgeschiift") hebben er 
voor hun historische beschouwingen uit geput. 

Daar de Commissie de meening van den heer Smith deelde, dat 
het werk van de la Vega van groot belang voor de kennis van de 
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geschiedenis der Amsterdamsche beurs kan worden geacht en dus 
voor een herdruk in aanmerking kwam, heeft de Commissie aan 
het bestuur voorgesteld, haar te machtigen den heer Smith deze 
uitgave op te dragen; in zijn vergadering van 3 luni 1918 heeft 
bet bestuur zich met dit voorstel vereenigd. 

Het werk zal bevatten: 
1. een algemeene inleiding met betrekking tot de in bet werk 

voorkomende vraagstukken omtrent beurs en beurstechniek; 
2. den Spaanschen tekst; 
3. de vertaling, met toelichtende noten. 
Ais vertaler van den Spaanschen tekst werd de heer William 

Davids, docent te Amsterdam, bereid gevonden op te treden, ter
wijl Prof. J. G. de Jongh zich genegen verklaarde het algeme~ne 
toezicht op de uitgave te houden. 

De voorbereiding van de publicatie is thans zoover gevorderd, 
dat de Spaansche tekst op het eind van het jaar geheel voor af
drukken gereed was, terwijl door den vertaler reeds de helft van 
zijn taak is verricht. De heer Smith heeft intusschen getracht zich 
door een onderzoek in verschillende archieven materiaal voor de 
toelichtende noten en de inleiding te verschaffen. lndien zijn ar
beid hem niet al te zeer tegenloopt, kan zijn boek nog in den loop 
van 1919 verschijnen. 

Nadat het hierboven meegedeelde reeds was gezet, verscheen 
eene verkorte vertaling van het werk van de la Vega, in het 
Duitsch met toelichtingen, van de hand van den Duitschen ge
leerde dr. O. Pringsheim. 

N ederlandsche ceramiek. Door den bewerker, dr. van Gelder, zijn 
de voorbereidende werkz£amheden voortgezet. Een aantal stuk
ken uit de notarleele protocollen van Delft werden afgeschreven. 
Verwacht mag worden, dat het vervaardigen van afschriften in het _ 
volgende jaar sneller voortgang zal hebben, daar een der beamb
ten daarvoor meer in het bijzonder zal worden aangewezen; noch
tans zal het nog geruimen tijd duren, voordat dr. van Gelder met 
zijn werk gereed zal zijn. 

Nederlandsche stoomvaart. Dr. M. G. de Boer bl~ef ook in het af
geloopen jaar zijn vrijen tijd geven aan de voorbereiding van eene 
monografie over de geschiedenis der Amsterdamsche stoomvaart; 
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hij hoopt met dezen arbeid in 1919 gereed te komen en zal zich 
dan er toe zetten de stukken betreffende de Amsterdamsche 
Stoombootmaatschappij (tot 1854) persklaar te maken, wat be
trekkelijk snel zal kunnen geschieden. De Rotterdamsche stuk
ken volgen later. 

Nederlandsche Bank. Mr. G. Vissering was ook in 1918 verhin
derd gevolg te geven aan het verzoek der Commissie, de publicatie 
van de bescheiden betreffende de geschiedenis cler Nederlandsche 
Bank in overweging te nemen. 

Tulpenhandel in de zeventiende eeuw. Omtrent dit onderwerp is 
de Commissie met een deskundige in voorloopige bespreking ge
treden. 

Overzicht van de leemten in de kennis der economische geschiedenis 
van Nederland en Kolonien. De samenstelling van het Overzicht is 
door verschillende omstandigheden slechts weinig gevorderd. 
D~ eerste sub-commissie, die de middeleeuwen als arbeidsgebied 

heeft aangewezen gekregen, heeft een voorloopig werkplan voor 
haren arbeid opgesteld en daarna een drietal onderwerpen uit
voeriger toegelicht, om over haar werkwijze de inzichten van de 
commissie te vernemen. Na de bespreking hiervan, die nog niet 
heeft plaatsgehad, stelt de sub-commissie zich voor, ook de andere 
onderwerpen aldus te behandelen. 

Namens de Commissie voor de Publicatien: 

G. W. KERNKAMP, Voorzitter. 
S. MULLER FZ. 

S. VAN BRAKEL. 

H. BRUGMANS. 

H. E. VAN GELDER. 

N. W. POSTHUMUS, Secretari$. 



BEGROOTING VOOR HET JAAR 1919. 

ONTVANGSTEN. 

A. Gewone ontvangsten : 

1. Contributie van 449 leden . 1 4490.-
2. Contributie van donateurs . - 250.-
3. Contributie van 50 nieuwe leden. - 500.-
4. Verkoop Jaarboek - 100.-
5. Giften in geld --- 7.50 
6. Andere giften. . • - 100.-
7. Rente . . . . . . 50.-
8. Subsidie van het Departement van 

Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen .. . . . . . . . . . - 1750.-

9. Subsidie van het Departement van 
Landbouw, Nijverheid en Handel . - 1750.~ 

10. Subsidie van de Gemeente 's-Gra-
venhage (Gebouw) . . . . .. - 2000.-

---'-- 1 10.997.50 
B. Buitengewone ontvangsten: 

(P,!l b Ii cat i e f 0 n d s) 

1. Contrioutie donateurs . . • . . 
2. Nieuw toegetreden donateurs. . 
3. Subsidie voor de uitgave betr. de 

Buitenlandsche Handelspolitiek 
(Dep. v. Buitenl. Zaken). 

4. Rente ........... . 

Nadeelig saldo . 

14000.
- 250.-

- 1500.-
- 200.-
---I 

Totaal 

5950.-
f 16.947.50 

1 .4.450.

f 21.397.50 

UITGAVEN. 

1. Gewone uitgavett : 
1. Secretariaat: 

Ie Secretaris 
2e Secretaris 

1150.
- 50.-

Transp01'teeren . . . 1 200.-

\ 
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Pe, T,anspo,t f 200.-
2. Toelage directie voor bu

reaukosten . . 
3. Penningmeester 
4. Drukwerk . . . 

II. Gebouw. 

A. Gebouw .... 
1. Schoonhouden . 
2. Licht .. . 
3. Vuur ... . 
4. Onderhoud .. 
5. Waterleiding. 
6. Glazenwasschen 
7. Assurantie. 
8. Telefoon . 
9. Inrichting . 

10. Algemeen . 

B. Archieffonds (bouwfonds) 

III. A fehie/. 

200.
- 100.-
- 150.-

f 2000.
- 208.-
- 159.-
- 200.-

50.-
25.-
15.-
2,5.-
82.-

- 200.-
- 100.-

A. 1. Documenten . f 400.-
2. Bibliotheek . - 500.-
3. Vervoerkosten . - 100.-
4. Reis- en verblijfkosten - 50.-
5. Onderhoudskosten,bind-

werk, enz ... ' .. 
6. Bureaubehoeften . 
7. Drukwerk .. .. 
8. Archiefinrichting . 
9. Schrijfmachine .. 

10. Onderhoud schrijfma-
chines ..... . 

1 I . Brandkast. . . . 
12. Archiefcommissie. 

IV. Pe,soneel. 

Salarissen archiefbeambten 

T,anspcwlee,en . 

- 100.-
- 250.-
- 200.-
- 600.-
- 400.-

30.
- 100.-

50.-

f 650.~ 

f 3055.-

/ 300.-

I . 

- 2780.-

- 3016.67 

/9801.67 
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Transport. . . . 

V. Publicatie1l. 

A. Commissie voor de Publieatilm: 
1. Bureaukosten . . . • / 50.-
2. Reis- en verblijfkosten 150.-

B. 3. Eeonomiseh Historiseh 
Jaarboek V .. 2700.-

4. Honorarium id. 120.-
5. Overdrukken . 80.

---/3100.-
VI. Onvoorziene uitgaven . .• 83.33 

---/3183.33 

1 

Buitengewone uitgave1t (Pu bliea tie fonds). 
1. Beambte (31/. mil.and) 
2. Beambte ...... . 
3. 
4. 
5. 

Beambte (81/ 2 maand) 
Typiste (8 maanden) . 
Publicatie Buitenlandsehe Handels-

I 262.50 
- 625.-
- 425.-
- 400.-

politiek van Nederland I . . . . - 3000.-
6. Honorarium id.. . . . . . . . . - 250.-
7. Publicatie Buitenlandsehe Handels

politiek II (eerste termijn) - 1000.-
8. Confusion de Confusiones (Eeon.

Hist. Publ. 3) . . . . . . . . . - 1700.-
9. Honorarium id. .... . . . . - 650.-

10. Economiseh-Historisehe Publicaties 
4, eerste termijn - 100.-

Totaal . 

BALANS PER 31 DECEMBER 1918. 

DEBET. 

Kas .. 
Voorsehot Direeteur 
Amsterdamsehe Bank ·. 
Posteh~que en giroconto 
Effeeten ..... 
Contributie led en. . . . 
Rijkssubsidies. . . . . . 
Eeonomiseh-Historiseh Jaarboek 
Gebouw en Inriehting. 
Interest .......... . 

XLTII 

1 9801.67 

112.985.-

f 8412.50 
- 21.397.50 

50.23 
99.98 

295.23 
255.73 

- 9135.50 
40.-

- 5000.-
15.-

818.10 
130.88' ----

I 15840.65' 
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CREDIT. 

Publicatiefonds . . . 1 Januari / 2300.
bij - 5120.63 

Te betalen posten. . . . . . . . . I. 

Prolongatie o/g. . • . . . . . . . . 
Saldo 1917 
Saldo 1918 . . . . . . . 

--- / 7420.636 

. • ... . . - 4643.00 
1000.-

/ 1167.38 
- 1609.64 
--- - 2777.02 

/ 15840.656 

JAARREKENING 1918. 

1. Gebouw : 
Schoonmaak 1918 
Waterleiding . 
Vuur en licht . . 

DEBET. 

2. Algemeene uitgaven der Vereeniging :. 
Secretariaat . . . . . . . . . . . 
Toelage directie voor bureaukosten . 
Penningmeester . 
Drukwerk 

3. Archie/: 

Aankoop documenten . 
Vervoerkosten . . . . 
Reis- en verblijfkosten.· 
. Bureaukosten. . . 
Archief-commissie . . . 
Drukwerk . .... . 
Bindwerk, onderhoudskosten, enz. 

4. Ptrsoneel: 

5. Publicatiiin: 
Reis- en verblijfkosten. . . • • . . . 
Economisch-Historisch Jaarboek III. 
Honorarium id .. 
Overdrukken id. . . . • . . . . . . 

6. VOOf'deelig saldo. 

---- ~ 2622.946 

- 1609.64 

t 8498.34 



Contributie leden . 
Bijdragen donateurs . 
Rijkssubsidies. . 
Giften ..... 
Rentevergoeding 

JAARREKENING 1918. 

CREDIT. 

J AARREKENING PUBLICATIEFONDS. 

DEBET. 

Salaris beambte. . . . . . ~ 
Honorarium vertaling publicatiiln. 
31 December saldo . . . . . . . 

1 Januari saldo. . . . 
Contributies donateurs. 
Rijkssubsidie . _ 
Gekweekte rente . . . 

CREDIT. 

XLV 

14650.
- 275.-
- 3500.-

7.50 
65.84 

t 8498.34 

t 500.03 
- 100.-
- 7420.63 

t 8020.66 

t 2300.
- 4000.-
- 1500.-
- 220.66 

t 8020.66 
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I. 

DE KOELIEKONTRAKTEN TER OOSTKUST VAN SUMATRA 
18ao-:-l920. MEDEGEDEELD DOOR DR. PETER ENDT. ZORICH. 

K. O. 1 880. Het is niet mogelik de inhoud der Deliaanse koelie
kontrakten te beschouwen. geheel los van de Koelie-Ordonnantie van 
1880. Die ordonnantie beheerst de inhoud der arbeidskontrakten voor 
een groot deel .• en zelfs die gedeelten der kontrakten welke aan partijen 

zijn overgelaten. kwamen in den loop der jaren meer en meer onder de 
invloed van het dwingend recht. 

Toch willen wij hier trachten ons zoveel mogelik met de arbeidskon
trakten z~lf. zo weinig mogelik met de ordonnantie bezig te houden; want 
aan literatuur over deze wetgeving (vooral in verband met het al-of-niet 

wenselike van de opheffing der poenale sanctie) ontbreekt het waarlik niet. 

terwijl de kontrakten zelf tot nog toe bijna uitsluitend door de geschriften 

der planters-verenigingen ter Oostkust en door de lokale pers aldaar zijn 
behandeld. En dit toch nimmer in histories verband en van zuiver sociaal
ekonomies stand punt uit. 

G esc hie den is K. O. Met betrekking tot het ontstaan der Koe
lie-ordonnantie 1880 volstaan wij dus met het in herinnering brengen van 

enige algemene feiten. De wet is van begin af aan als een uitzondefingswet 

gedacht. een wet waarin bij uitzondering de desertie van de werkman straf
baar werd gesteld. Te voren was dit in geheel Ned.-Indie fegeZ geweest. 
doch de Tweede Kamer had in 1872 uitdrukkelik te kennen gegeven. dat 

het Art. II No. 27 Algem. Politie Reglement. waarin deze vrijheidsbeper

king was uitgedrukt. opgeheven diende te worden. N a rekesten van de zijde 

der zich pas ontwikkelende jonge Deliaanse tabakscultuur (J. Nienhuis. J. 
T. Cremer, e. a.) kwam men van dit principe terug. voor zover het de 
arbeid met geimmigreerde koelies betrof. De gedachtengang was deze, 
dat de werkgever zich voor het aanwerven en voot de overzeese passage 

van deze koelies (destijds meest in de Straits aangeworven Chinezen) 

vele moeite en grote kosten ~d getroost en dat deze arbeiders dus van 

desertie moesten worden afgeschrikt .. Dit afschrikwekkende zou het deser-



4 DE KOELIEKONTRAKTEN TER OOSTKUST VAN SUMATRA. 

teren aIleen d~m hebben, wanneer desertie niet slechts civielrechterlike, 
doch ook stra/reckterlike gevolgen na zich sleepte. Poenale sanctie op het 
civiel-rechterlike arbeidskontrakt was dus - naar het voorbeeld der 

Britse arbeidswetgeving in Straits Settlements - het wachtwoord dezer 

met Cbinese immigranten werkende Deli-tabakplanters geworden. 

P. S. en T e rug b r eng e n met des t e r k ear m. Met die 

poenale sanctie moest een noodzakelik comple!1lent, het terugbrengen van 
deIj. koelie met de sterke arm, gepaard gaan. De K. O. van 1880 bevat deze 

terugbrenging evenwel niet. Pas in 1897 deed een bepaling in dien geest 
haarlntrede in de ordonnantie. De dertien artikelen, waaruit de K. O. van 

1880 bestond, hielden zich echter ook met andere dingen dan enkel met 

desertie bezig .. Strafbaar is "willekeurige verbreking" van het arbeidskon

trakt en deze verbxeking kan ook in andere vorm dan in die van desertie 

plaats vinden. Bovendien bevat de wet van 1880 een sociaal gedeelte: 
bepalingen dat het arbeidskontrakt artikelen moet bevatten, waarin de 
werkgever aan de arbeidsnemer behoorlike huisvesting, bad- en drink

water, verpleging bij ziekte, begrafenis bij overlijden en vrije retour-pas

sage waarborgt. , 
Wij zijn hiermee reeds tot de inhoud der kontrakten gekomen, een in-

houd die - wij deelden het reeds mee - gedeeltelik door de wetgeving im
peratief wordt voorgeschreven, gedeeltelik aan partijen wordt overgelaten. 
Op de Koelie-ordonnantie met poenale sanctie, - welke wet in 1889 en in 

1915 belangrijke wijzigingen onderging - zullen wij in het verdere verloop 

dezer verhandeling slecbts dim nog terugkomen, als het voor het causaal 
I 

verband onvermijdelik is. 
S 00 r ten van arb e ids k 0 n t r a k ten. Nu de inhoud der 

koeliekontrakten ter behandeling komt, dienen wij er allereerst op te wij

zen, dat er verschillende soorten vankontrakten bestaan. Menonderscheidt 

bet model-werkkontrakt en bet standaard-werkontrakt. Het eerste is het 

arbeidskontrakt, dat door de regering als model aan de koelie-ordonnantie 

wordt toegevoegd; het twede is het kontrakt zoals ·het door de werkge
versorganisaties in het tabaks- en rubberbedrijf is vastgesteld. Dit laatste 
mag natuurlik niet met het eerste kontrakt in strijd zijn; en de poenale 

sanktie strekt zich uit over den inhoud van het model-arbeidskontrakt. 

Over den ·inhoud van bet standaard-werkkontrakt slechts in zoverre als 

die inboud door die van bet model-kontrakt wordt gedekt. Immers anders 

zou de werkgever wetgever kunnen worden, strafwetgever zelfs. 

Verschillende S09rten van kontrakten bestaan er ook in dien zin, dat het 

kontraktformulier eene wijziging ondergaat, al naar de kategorie van ar-
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beiders. waarmee de overeenkomst wordt gesloten. Met de Chinese veld

koelie in het tabak-bedrijf wordt een arbeidskontrakt gesloten. waarin aile 

veld-arbeid in den breede wordt opgesomd. de mogelikheid van veldhulp 

onder de ogen wordt gezien. etc. Met de Javaanse vrouwelike contracten in 

de rubberplantage sluit men uit den aard der zaak een overeenkomst van 

geheel anderen vorm en inhoud. met den Bandjarees die schuren bouwt. 

weer een ander kontrakt; weer anders met de J.avaanse koelie die bij de 

Deli Spoorweg Maatschappij in dienst treedt. enz . 

. De meest voorkomende en meest belangrijke koelie-kontrakten zijn het 

met de Chinese veldkoelie in het tabaksplantage-bedrijf gesloten stan

daard-werkkontrakt. en het met de Javaanse koelie in het rubberplantage
bedrijf geslaten standaard-werkkontrakt. Men kan zegge~ dat dit de nor

male typen van arbeidsovereenkomst ter Oostkust van Sumatra zijn; aIle 

andere koeliekontrakten groeperen zich meer of minder om die typen heen. 

Ais wij in de verdere loop van dit opstel de geschiedenis van sommige be" 

langrijke bepalingen uit beide typen van kontrakt nagaan.zal ons blijken. 

dat het veldkoeliekontrakt in het tabaksbedrijf een meer bewogen historie 

heeft dan het twede kontrakt-type. Oorzaak daarvan is in de eerste plaats. 

dat van 1880 tot omstreeks 1905 de tabakscultuur verreweg de belang

rijIkste cultuur ter Oostkust was. De opkomst van de r~bberteelt dateert 
pas van de laatste vijftien j aar en hij overtreft tans de tabak in beteekenis. 

In de twede plaats echter is het veldkoelie-kontrakt veel gecomp\iceerder: 

omdat het de landbc)Uwenq,e koelie tot op zekere hoogte het risico van het 

al-of-niet slagen van de oogst op het hem door de werkgever toevertrouwde 

veld oplegt. Vergeleken bij dit kontrakt omtrent gekwalificeerde arbeid. is 

de overeenkomst met de Javaanse arbeider die in hoofdzaak rubber af te 

tappen heeft, eenvbudig en niet in die mate voor aIlerlei itlterpretatie vat

baar. 
W ij zig i n gin h 0 u d d e r k 0 n t r a k ten. Tot goed begrip der 

'veranderingen welke de gewichtigste bepalingen der arbeidskontrakten 

hebben ondergaan in den loop der j aren. is het nodig mee te delen hoe zulke 

wijzigingen ter Oostkust van Sumatra tot stand komen. 

De kontrakten - wij zagen het reeds - staan onder kontrole der over

heid. Maar dit wi! niet aIleen zeggen dat de wet (K. 0.) imperatieve voor
schriften bevat omtrent een deel van de inhoud; het beduidt ook. dat de 
regering zich van begin af aan heeft bemoeid met de manier. waarop de 

kontraktuele bepalingen waren geredigeerd en met hun inhoud. Dit ge

schiedde door besprekingen van het hoofd van gewestelik bestuur (resi

dent, later gouverneur genoemd, van de Oostkust) en zijn ambtenaren met 

I 
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de besturen der werkgevers-organisaties, en door daarbij aansluitende 
circulaires. Hebben zulke mondelinge of scbriftelike wen ken der overhei4, 
hebben die circulaires rechtskracht? Daarover werd en wordt verschillend 
geoordeeld. 

"Les circulaires du resident n'ont pas toujours une valeur legale absolue 
et soulevent souvent des protestations justifiees; strictement, en effet, une 
circulaire ne peut modifier une ordonnance promulguee par Ie gouverneur 
general." (Georges Guoyt, "Le probleme de la main d 'oeuvre dans lescolo
nies asiatiques" , pag. 168.) 

Een praktiese kwestie is dit echter niet. Er zijn periodes geweest dat de 

planters zich weinig of niet, er zijn er geweest dat zij zich weI aan de circu

laires hebben gestoord, doch tot een rechtskwestie, welke kracht dezen 
aanscbrijvingen toekwam, is het nooit gekomen. 

Voor de objektieve beoordeelaar bevatten de circulaires bruikbare aan
wijzingen ,welke bepalingen van de koelie-kontrakten slecht werden nage
komen. De circulaires slaan veranderingen in de kontraktsbepalingen 
voor of - nog vaker - geven inlichtingen hoe dit of dat voorschrift in de 
praktijk geinterpreteerd moet worden. 

Wij gaan tans over tot de materiele wijzigingen zelf, die de gewichtigste 
kontraktbepalingen ondergingen van 1880 tot heden, en dienen daartoede 
vraag te beantwoorden, welke voorschriften uitdewerkovereenkomsten wij 
de gewichtigste noomen. Het belangrijkst achten wij: 1. De kontraktuele 
bepalingen omtrent de termijn van het koeliekontrakt . . 2. Die omtrent 
het arbeidsloon. 3. Die over de kortingen op het arbeidsloon en het truck
stelsel. 4. Die over de werktijd . 5. Die over de arbeidsprestatie. 6. Die over 
het politierecht van de werkgever. 7. Die over de financit:le verplichting 
tot terugzending van de koelie naar zijn land van herkomst. 8. Die omtrent 
ontbinding van het arbeidskontrakt. 

) 

1. T e r m ij n van he t k 0 n t r a k t. De inhoud der arbeidskon-

trakten, gelijk ze in de prille jaren der eerste ekonomiese ontwikkeling van 
het gewest gesloten werden, verliest zich in het grauwe verleden_ Wij weten 
dat er gekontrakteerd werd met Chinese immigranten, die echter niet 
- zoals na 1887 - direkt uit Swatou werden aangevoerd, doch die mees
tal in de Straits aangeworven werden. Het zullen weI mondelinge overeen
komsten geweest zijn, welker inhoud overeenkwam met de kontrakten die 
deze Chinese arbeiders met Brits-Indiese werkgevers in en om Singapore 
sloten. Ais wij ons nu rekenschap geven van het feit, dat de K. O. 1880 de 
in de Straits vigerende coolie-ordinance nageboetseerd is en dat deze Br.-
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Ineliese ordinance waarschijnlik grotendeels een codificatie van gewoonte
recht was, zo is het niet gewaagd te veronderstellen dat in de mondelinge 
afspraken bij het aanwerven voor' Deli v66r 1880, vele der latere kontrak
tuele bepalingen in kiem aanwezig waren. 

Elk die enigermate met de toostanden aldaar vertrouwd is, kan b.v. be

grijpen dat die aanwerv!ing onmogelik kon geschieden zonder het geven 
van een handgeld of van een voorschot aan de koolie; misschien weI van 
alle twee. Dit voorschot wordt later door kortingen op het arbeidsloon ver
haald, en iedere werkgever zal de koelie in dienst gehouden hebben tot hij 
het gehele voorschot op het loon had verhaald, - ook al was de termijn 
van het kontrakt reeds eetder verstreken. 

Hoowel nu in de memorie van toelichting tot de K. O. 1880 gezegd werd, 
dat de wet het aangaan van een kontrakt voor een pet;iode-van drie iaren 
had toegelaten, ten einde den werkgever de gelegenheid te ontnemen het 
aangegane kontrakt (door middel van voorschotten aan de arbeider ver
leend) willekeurig te verlengen, werd elit toch in de praktijk gaame over 

het hoofd geuen. In 1882 had de assistent-resident zulk een handelwijze 
van de werkgever stilzwijgend goodgekeurd, in 1885 publiceert de resident 
een compendium (een kort overzicht van de K. 0.), uit welkoverzicht de 
centrale regering te Buitenzorg dezelfde averechtse opvatting v66r de 
publicatie had moeten schrappen. In een circulaire van 28 Maart '85 deelt 
de Resident deze opvatting der regering (dat de koelie na het verstrijken 
van de kontraktuele termijn per se vrij is) aan de planters mede. Doch in den 
loop der jaren duikt niettemin deze kwestie der "schuldclausule" of - ge
lijk men haar ook weI noomt - die van het "vermomde pandelingschap" 
telkens en ~kens Weer op. Een residents-circulaire van 1897 bijvoorbeeld 
had precies dezelfde strekking, was echter slecht geredigeerd en werd der
halve door de werkgevers z6 opgeva~ en uitgelegd, dat de koelie pas na 
drie jaren per se vrij was. Bij kontrakten voor Mn jaar gesloten liet men 
de arbeider nadienen als hij zijn schuld nog niet had aangezuiverd. De 
circulaire van 21 Juni 1900 trekt daartegen nogmaals te velde. 

Kontrakten voor een jaar gesloten, waren vooral de kontrakten met de 
zo belangrijke kategorie der gekwalificeerde arbeiders, de Chinese veld
koelies in de tabak. Hun overeenkomsten luidden op een oogstjaar, en in de 
praktijk trachtte de werkgever-contractant dit begrip door alIerlei spits
vondigheden zo ruirn mogelik te interpreteren. Want het "nadienen" was 
niet enkel gewoonte krachtens schuldclausule, ter aanzuivering van voor
schotten. De werkgever V'~rk1aarde ook vaak onder a.ndere motivering aan 

de koelie, dat zijn tijd nog niet verstreken was. Hij liet de koolie verlofda-
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gen, ziektedagen, gevangenisdagen inhalen, hetgeen maar gedeeltelik 
strOokte met de bedoeling des wetgevers. Ziektedagen - aldus een resi
dents-circulaire van 21 April- mag men de arbeider laten inhalen voor 
zover zij het aantal van dertig niet te hoven gaan. Bij Staatsblad no. 92 
van 1903 werd deze zienswijze zelfs in de K. O. vastgelegd. Verzuim ten 
gevolge van desertie, verlof enz. zal de koelie steeds moeten inhalen. 

Toen nu in 1903 de arbeidsinspectie voor het eerst haar intree deed in 
het sociaal-ekonomiese leven van Deli en de tijdelike inspekteur van den 
Arbeid G. C. Hoetink het oude, negen artikelen tellende arbeidskontrakt 
(dat sinds 1880 in zwang was) in overleg met de werkgevers verving door 
het uitvoerige, precieze standaard-werkkontrakt, zag men ook deze over
schrijding van de kontraktstermijn onder de ogen. Van een schuldclausule 
was eerst van toen af geen sprake meer en de duur der kontrakten werd 
bepaald op: een, twee ,drie jaar of op een oogstjaar. Voor de kategorie der 
singkehs echter (Chinese nieuwelingen onder de tabakarbeiders) stonden 
de werkgevers erop de oude regeling te behouden. Om aan hun Wensen 
tegemoet te komen en toch niet weer te vervallen in de schuldclausule 
ging daarop Hoetink in zijn ontwerp uit van een maximum-termijn van 

drie jaren voor deze singkeh-kategorie, een termijn die in een bepaald 

geJal verkort kon worden .• Niet meer het geval dat de singkeh vrij was van 
schuld aan zijn werkgever, doch het geval dat deze koelie een eigen veld 
te bewerken kreeg, gelijk een veteraan (laukeh) onder de Chinese koelies. 
Heeft hij een jaar als veldkoelie gewerkt, dan heeft deze singkeh met die 
gekwalificeerde arbeid genoeg verdiend, om zijn schuld te kunnen afbe

talen aan de planter; aldus Hoetink's gedachtengang. Ook wanneer de 
singkeh een maand later dan andere koelies als veldkoelie in dienst trad, 
werd het jaar voor vol gerekend. 

Wat onder oogstjaar moest worden verstaan, omschreef Hoetink even
eens nauwkeurig. Toch is er in interpretaties en in de praktijk met dit be

grip gesold, tot de wetgever in 1915 ingreep. Tot de wijzigingen van ' 15 
in de K. O. behoort een duidelike vaststelling van de duur waarop de kon
trakten met verschillende kategorieen der geimmigreerde arbeiders mogen 
luiden, (K. O. Art. 3) en de term oogstjaar is daarbij geheel uitgeschakeld. 
De in art. 3 genoemde termijnen van 1 jaar voOr een eerste arbeidsover
eenkomst (emigratie-kontrakt) en 18 maanden voor ieder vOlgend kon
trakt (reengagement) kunnen door de Gouvemeur-Generaal te allen tijde 
verkort worden, zodra hij dat wenselik acht. 

De vierde alinea van hetzelfde artikel zegt nog, dat de verlenging van de 
duur van het kontrakt in geen gevaI het een derde deel van de overeenge-
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komen duur overschrijden mag .. Een bepaling die zich blijkbaar richt tegen 
het onbeperkt laten inhalen van ziekte-, verlofdagen en ander verzuim 
van de koelie. 

2. Arb e ids 1 0 0 n. Het is niet gemakkelik de kwestie der lonen 

histories te overzien en in deze de hoofdzaken te scheiden van de bijkom

stigheden. Er is omtrent de rol die het loon in de koeliekontrakten speelt, 

z6veel te doen geweest, dat dit vraagstuk welhaast een kapittel op zich zeU 
v OIDl t. 

De overheid is - de oud-liberale opvattingen en het klassicisme in de 

. ekonomie getrouw - begonnen met zich van aIle inmenging te dier zake te 

onthouden. "Het loon", zo·lezen wij in een beantwoording van Buitenzorg 
op de residentsbrief van 16 December 1886 (waaringeklaagd was over de 

gebrekkige bepalingen omtrent het loon in de K. 0.), "moet een kwestie 
blijven van vraag en aanbod". De centrale regering is er v66r - aldus ver

kIaart zij in hetzelfde antwoord - dat in de arbeidskontrakten een mini

mumloon genoemd wordt. Gevolgen heeft die laatste uitlating toentertijd 

niet gehad. Evenmin sloeg men acht op het voorstel van de controleur 

Vijzelaar te 'Medan, die een wettelik bestaansminimum aan de arbeidel' 

wilde garanderen. Zes jaren later was het regeringsstandpunt .nog vrijwel 

hetzelfde. Den lIen Maart 1892 deelt de regering te Buitenzorg den resi

dent mee, dat de werkgevers het recht hebben omtrent het loon in hun 

kontrakten te bepalen wat zij willen, en dat dit zowel sloeg op het bedrag 
van het loon, als voor gevalIen dat het loon niet zou worden uitbetaald. 

De ordonnantie schreef enkel voor dat het loon in de overeenkomsten 

duidelik en precies gestipuleerd moest zijn. Voor het eerst in het jaar 1894 

valt het gewestelik bestuur erover, dat deze preciesheid te wensen over

laat. Het loon voor de kategorie der veldkoelies - zij die de best betaalde 

• arbeid verrichten - werd in de arbeidskontrakten omschreven: 81 tot III 
gulden per 1000 geoogste tabakbomen. Blijkbaar hielp deze wenk van over

heidswege te weinig, want in zijn circulaire van 20 Febr. 1896 komt de 

resident op de kwestie terug, en schrijft voor dat het bovenvermelde loon 

van 81 tot II! gulden z66 uitbetaaId moet worden dat op iedere tabak. 

plantage de arbeider steeds in doorsnee ) 10 gulden verdient per 1000 stuks 
bomen. Een uitvoerige korrespondentie over dit tema ontspon zich tussen 
de resident en de organisaties der planters, en het duurde nog bijna tien 
laren eer deze interpretatie in het arbeidskontrakt in den vorm van een 

bindende bepaling werd vastgelegd. 

Dit laatste was het werk van Hoetink, de eerste (toen nog tijdeIike) 

inspekteur van den Arbeid in Deli, die in een reeks van vergaderingen en 



10 DE KOELIEKONTRAKTEN TER OOSTKUST VAN SUMATRA. 

besprekingen met de planters en het gewestelik bestuur een arbeidskon
trakt, het standaard-werkkontrakt, ontwierp dat de arbeid op de tabak
en rubberplantages tot in finesses schriftelik regelde. De scherpe en ont-

. roering-wekkende brochures van Mr. J. van den Brand over koelie-mis

handelingen aan de Oostkust van Sumatra, de daarover gevoerde debatten 

in de Tweede Kamer, en de onthullingen der officiele enl:J.uete-Rhemrev, 

had den de regering tot ingrijpen genoopt, en dit ingrijpen bestond o.a. 
daarin, dat - aanvankelijk tijdelik, sinds 1907definitief-een Arbeids

inspectie ·voor de buitenbezittingen werd ingesteld, welker taak en macht 

groter is dan ze in Europa plegen te zijn. 

Ret door Roetink ontworpen standaard-werkkontraJrt hield zich het 

uitvoerigst bezig met de lonen der veldkoelies. Ret beperkte zich niet tot 

de boven omschreven vaststeIIing van 10 gulden a,ls minimum doorsnee
loon, doch het voorzag o.a. in gevalien dat een deel van de oogst niet rijp 
was of overgeplant moest worden; in gevallen dat arbeid gepresteerd is die 
niet tot eigenlik veldkoeliewerk behoort, enz. enz. Doch ook de Ion en der 

andere kategorieen van arbeiders werden duideliker omschreven. Op een 

werkgevers-vergadering van26 Maart 1902 was reeds besloten de volgende 

lonen als minimum aan te nemen, - zonder dat echter op de uitbetaling 

daarvan enige boete of controle werd ingesteld. Javaanse mannen: 7 

Straitsdoilar per maand; J avaanse vrouwen 41 a. 5 $ per maand; Chinezen 

(uitsluitend mannen) 6 a 7 $, uitgezonderd wanneer zij in akkoordloon of 

stukloon werken, gelijk dit bij deze kategorie doorgaans het geval is (veld

koelies). Wat Roetink in zijn ontworpen (en op 1 Mei1906 ingevoerd) kon

trakt deed, was geen vastlegging van boveI¥ltaande lonen noch een uni

formering der lonen. De lonen waren en zijn bij verschillende werkgevers 

verschiilerid, ondanks hun sterke organisatiegeest. Ret ontwerp-Roetink 
preciseerde aileen, maakte de vorm van aIle werkovereenkomsten gelijk, 

- hetgeen de taak zijner opvolgers verlichtte. Ret plukken en aanrijgen 

van de tabaksbladeren, het sorteren en bundelen, het schoonmaken van 

schuren, kortom aIle soorten van arbeid worden kontraktueel vermeld en 

maakten dientengevolge in latere jaren een geregeldonderwerpvan beraad

slaging uit in de vergaderingen van de arbeidsinspektie met de besturen 

der planters-organisaties. 
Zo werden op de vergadering van 17 September 1907 uitvoerig de lonen 

besproken en van werkgeverskant de koncessie gedaan, het tarief voor 

hoger hangen der tabak in de droogschuren te verbeteren, indien di,t werk 

op verzoek van de arbeider zelf geschiedt. Ret zOU ons te ver voeren aBe 
andere kleine mondelinge toezeggingen en wenken omtrent interpre-
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tatie van kontraktbepalingen na te gaan. Wij willen ons in hoofdzaak 
tot het geschrevene bepalen. Een jaar later (28 Febr. 1908) werd wederom 
in een bijeenkomst van arbeidsinspektie. gewestelik bestuur en de' be

sturen der planters-verenigingen de loonkwestie behandeld en het prin

cipe aangenomen dat bij de uitbetaling der veldkoelies als bazis van hun 

stukloon (zie boven) het dagloon dienen zou; wij komen hierop nog nader 
terug. Tevens werd een uniforme regeling vastgesteld vOor het geval dat 
een koelie in een maand eerst op stukloon. later op tijdloon heeft gewerkt. 
- of omgekeerd; slechts die rustdagen en vakantiedagen worden dan 

uitbetaald, welke op tijdloon-werkdagen iijn gevallen. Tevergeefs poogde 

nog de arbeidsinspektie een verhoging van het tarief van I lOt cent per 

1000 tabaksbladeren voor het bundelen te verkrijgen. Evenmin had zij 
succes toen zij (16 Maart 1909) uitbetaling van een vast te stellen mini
mum loonbedrag verlangde. wanneer er 10 uren gewerkt is en de dagtaak 

niet is voltooid. Ret staat in dit geval den werkgever vrij een bedrag naar 

verkiezing van het loon af te trekken. 

In 1912 en 1913 besloten de werkgevers-organisatie in de'tabak een 
minimumloon voor ]avaanse mannen van 9.90 gulden per Jaand ...... oor 
]avaanse vrouwen van 8.40 gulden per maand uit te betalen; bij aIle 
andere lonen door leden van de Deli Planters Vereeniging uitbetaald, 

vindt men weliswaar een normalisering, doch geen gezamenlik scherp-
\ 

getrokken grens naar beneden. 

De kwesties der voorschotten en die der hortingen op het loon behandelen 
wij afzonderlik. Rier willen wij enkel nog wat bijzaken in verband met de 
kontraktuele lonen aanstippen. Zo dient vermeld te worden. dat de uit
betaling der lonen sinds' 1907 niet meer op de ha,i besar's (de twee maan

delikse rustdagen, de Ie en de 15e der maand, - Zondagen kent het 

plantagebedrijf in Deli niet) doch den avond te voren plaats heeft. Le 
samedi soir est Ie meilleur part du dim~nche. 

Voorts werd - nadat reeds vroeger door de planters overeengekomen 
was de lonen in "gangbare munt" te betalen - op initiatief der regering 
tegen de cirkulatie der steeds in koers fluktuerende straitsdollars opgetre

den. Van 1 April 1908 af wonit alles uit1:letaald in Ned.-Indies courant; 

als maatstaf werd 1 Dollar = 1.40 gulden aangenomen. 
In 1915 verschuiven enkele bepalingen omtrent het loon van de arbeids

kontrakten naar de Koelie-Ordonnantie. Art. 4 al. 3 der K. O. 1915 be
paalt, dat ook het, loon voor overuren nauwkeurig in de arbeidskontrakten 

ge&tipuleerd dient te worden. AI. 5 van hetzelfde artikel zegt: "De arbeider 

heeft recht op het overeengekomen loon op de kOIitraktuele rust- en feest-
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dagen", en maakt daarmee een einde aan vage bepalingen en tegenstrijdige 

usances. 

Eindelik moet er in verband met het arbeidsloon nog op gewezen wor
den, dat het koeliekontrakt een individueel kontrakt is. Wat betekent dit? 

Dat de werkgever, wanneer hij tegenover een kollektieve groepvankoelies 

staat, toch verplichtis te zorgen dat elke arbeider individueel op zijn loon 

komt. Terwijl het koeliekontrakt slechts spreekt van een dagloon - tans 

bij reengagement 40 cent per dag - wordt in de praktijk het loon op ver
schillende wijzen berekend en uitbetaald: als dagloon, in dagtaak en op 
stukloon (z.g. borong doewit). Wanneer nu b.v. een groep koelies geza

menlik het aanhogen van aarde aan den voet van tabaksplanten verricht, 

laten sommige werkgevers de vlijtige koelie meer verdienen, de minder 

ijverige minder, - steeds ervoor zorgend dat de arbeider gemiddeld op 

(of boven) het overeengekomen dagloon komt. Deze handelwijze is niet 
toelaatbaar. De Raad van J ustitie te Medan heeft in Maart 1919 bij vonnis 

. uitgemaakt dat het koeliekontrakt een individuele oyereenkomst is, dat 
elke koelie op of boven het kontraktuele loon moet komen en dat iedere 

and. interpretatie van het kontrakt onJuistis. In hoogste instantie ging 

de rechterlike macht te Batavia in Juli '19 met die opvatting akkoord . 

3. K 0 r tin g e n 0 p he t I 0 0 n. De K<1eli-Ordonnantie zegt om
trent de kortingen op het arbeidsloon in Art. 1'2 en in Art. 5, dat aIleen die 
loon-kortingen veroorloofd zijn, welke in het arbeidskontrakt genoemd 

worden. Voorts belasting door de werkgever voorgeschoten, en betalingen 

waartoe de werkman bij rechterlike uitspraak veroordeeld is. Alle~n de 

Deli Spoorweg Mpij. mag een eigenlik boetestelsel handhaven en die boeten 

bij loon-uitbetalingen verrekenen. De gezamenlike aftrek van kortingen 
uit verschillenden hoofde mag niet meer dan t bedragen van het in de 
laatste loon-periode verdiende loon. 

A) Er zijn dus loon-kortingen door de K. O. genoemd. B) Er zijn er 

ook die in het kontrakt genoemd zijn; ze moeten erin genoemd zijn, an

ders is het kontrakt niet geldig. Die laatste kortingen op het loon kunnen 

wij weer in tweeen splitsen : Br) kortingen op het loon van alle koelies;
Bn) kortingen speciaal op het loon van veIdkoelies. Het belangrij~te 
voorbeeld van een korting Br) voor aIle koelies is het voorschot bij aan

werving (resp. reengagement). Het belangrijkste voorbeeld van een kor

ting Brr op het vel~oelieloon is de korting wegens veIdhuIp. Beide voor

beelden zullen hier uitvoerig worden behandeld. 
Reeds in 1889 Ie zen wij in de korrespondentie tussen planter-organisa

ties en gewestelik bestuur, dat de werkgevers de bepalingen omtrent de 
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kortingen op het koelieloon met voeten treden. Nadat in genoemd jaar 
de K. O. 1880 was herzien en aangevuld, maken de planters van hun 
recht gebruik om het aantal in ,het kontrakt genoemde kortingen te ver

meerderen. Voortaan werd er 10 dollarcents afgetrokken van het loon, bij 

verzuim van een deel van de werkdag ; waarscbijnlik zijn deze en derge

lijke introdukties in de kontrakten enkel codificaties van bestaande ge
bruiken, gelijk ze in 1905 bij het ontwerp-Roetink in zo groten getale 
werden ingevoerd. De kontrakten uit den negentiger jare bevatten ook 
,algemeen de bepaling, dat de koelie na aftrek van aBe kortingen, half

maandeliks 4 $ moet overhouden. 

In 1891 vraagt de Deli Spoorweg Mpij. aan, of korting op bet loon bij 

ziekte van den arbeider toelaatbaar is. De regering beantwoordt die vraag 
toestemmend, mits de arbeidskontrakten die korting vermelden. Wat dit 
laatste betreft, wijst de Resident in' een circulaire van 21 Sept. 1894 er 

de Controleurs B. B. op, dat zij er bij de registrering der kontrakten op 

moeten letten of loon-aftrek voor straftijd en andere verzuimde tijd o'v,er

eengekomen wordt ja of neen. Die vraag mag niet opengelaten worden. 
Ook kwam in de K. O. 1889 nog onder de wettelik geoorloofde kortin

gen het opvatloon bij desertie voor; dit is de premie, welke degene ont
vangt, die een weggelopen koelie signaleert bij de werkgever. Ret was 

den planter veroorloofd, dit geld later van het loon des betrokken ar

beiders af te trekken. Dit opvatloon werd in 1903 door den resident genor

maliseerd op 2 tot 5 $. In 1915 werd het opvatloon uit de K. O. geschrapt. 

Wat de werkgever aan opvatloon (eigenlijk -premie) uitbetaalt, mag hij 
dus niet meer later op het koelieloon verhalen. 

Tot nlu toe was dan van de ene, dan van de andere , soort loonkorting 

sprake; aUe soorten van korting werden echter in 1905 bij het ontweipen 

van bet Standaardwerkkontrakt gelimiteerd. En het was vooral daarbij, 

dat beide genoemde kortingen, die voor verleend voorschot bij aanwerviug 
en die voor veldhulp, onder de loupe genomen werden. 

BI) Ret aftrekken voor verleend voorschot vormt bij iedere loonbe

taling niet alleen een belangrijk bedrag, het is ook om andere redenen op

merkelik. Wanneer n.l. de werkgever zich bij het reengageeren der koelies 

royaal met voorschot betoont, is de Oosterse werkman al spoedig tot op

nieuw teekenen te verleiden. Op deze wijze is het den werkgever mogelik 
-aldus een residentscirculaire van 1897 - "den'koelie levenslang in die,nst 

te houden". Andermaal dus: het bedekte pandelingschap, gevolg van het 

wederrechtelik in dienst houden wegens financiele schuld. 

In het standaardwerkkontrakt van 1905 werd nu bepaald (Art. IV) dat 
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niet meer dan de helft van het totale maandloon als korting uit hoofde 
van voorschot mocht worden ingeboet. Tot 1915 zou het duren, v66r 

en aleer de overheid in de kwestie dezer te hoge voorschotten (aan alle 

kategorieen van koelies) wat dj.eper ingreep. De K. O. 1915 geeft den 
resident het recht maximum-bedragen der voorschotten vast te stellen 
en de resident heeft toen een u,itvoerig besluit uitgevaardigd, dat zoo

weI met het verschil tusschen mannelike en vrouwelike koelies als met 

het verschil in landaard en met het onderscheid tussen engagement 

en reengagement nauwkeurig rekening houdt. (Residentsbesluit van 5 
Juli 1915) . 

Bn) Loonkorting uit hoofde van veldhulp is een aftrek van het loon, 
wal;lrvan aneen bij de kategorie der veldkoelies in het tabakbedrijt sprake 

is. Als zulk een koelie het werk niet alleen af kan, wordt hem een hulp

koelie erbij gegeven op zijn (des veldkoelies) kosten. Men brengt dus deze 
hulp den veldkoelie in rekening, - doch slechts tot een gelimiteerd be
drag, anders zou de veldkoelie misschien weinig of niets in handen krijgen. 
Waar is nu de limiet van dit bedrag? Van ouds d. w. z. reeds in 1907 be
droeg deze limiet een dollar, d. i. t 1.40 pro 1000 tabakbomen, en nog ouder 

is de klacht des werkgevers dat de veldkoelie, zodra dit bedrag bereikt is, 

in ~ t geheel niets meer uitvoert en verder alle werk aan zijn hulpkoelieover
laat. Over deze kwestie, alsmede over de vraag wat weI en wat niet onder 
.. veldhulp" valt, bestaat een hele planterliteratuur. O. a. houdt een resi
dentscirkulaire van 18 Augustus 1909 zich met deze kwestie bezig en leest 

men in het Jaarooek der Deli PlantersVereeniging 1916eenlangeverhan

deling van de hand van de Hoofdadministrateur der Medan Tabak Mpij. 

Op verzoek der arbeidsinspektie, die in dit opzicht dikwerf voor raad
sels stond, werden in 1914 zogenaamde veldhulplijsten ingesteld, waarop 
de veldhulp maandeliks werd aangetekend; ook de veldhulp die tijdens 

afwezigheid van de koelie wordt gepresteerd. 

Tans luidt de kontraktuele bepaling hieromtrent z6, dat voor veldhulp 

hoogstens t 1.40 pro 1000 bomen mag worden afgetrokken, als het geza
menlik aantal daarvan 16.000ofminderbedraagt. Vooriedere l000bomen 
meer, mag f 4.20 in rekening wO,rden gebracht. 

Tach is voor veldkoelies deze veldhulp niet de enige korting die van 
hun loon mag worden afgehouden. Art. V van het Standaardwerkkontrakt 

(alinea 2--4 voor Chinezen) noemt sub 1° een bedrag van hoogstens 

t 14.- voor voorbereidende veldarbeid; sub 2° een bedrag voor veldhulp; 
sub 3° een bedrag voor (tegen inkoopsprijs) hem geleverde gereedschap
pen; sub 4°, in geval hij het veld van een ander heeft overgenomen: een 
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bedrag dat zijn voorganger als loon voor arbeid op dat veld heeft ver
diend plus het bedrag voor veldhulp van de voorganger. 

4. D ear b e ids t ij d. De werktijd is eerst in de laatste jaren ge
wijzigd. De voor tropisch klimaat zeer lange n.l. tienurige arbeidsdag 

werd in 1905 door de eerste arbeidsinspekteur Hoetink als een arbeidsdag 

welke hoogstens tien uren bedraagt, nader geprecizeerd. Tot op den huidi

gen dag is deze tien-urige werktijd van kracht gebleven; aIleen beperkt de 
K. O. 1915 in art. 4, alinea 3, de nachtarbeid, en weI vooral in verband 
met de rubberverwerking. Ook wordt in dit artikel een verbod uitgevaar
digd de koelie langer dan zes uren achtereen werk te Iaten verrichten. Het 

loon voor overuren moet in het arbeidskontrakt vermeld worden. 

Indien de arbeider nachtarbeid - al is het maar een uur lang - ver

richt heeft, mag hij volgens K. O. 1915 niet gedwongen worden den vol
genden dag meer dan acht uren te werken. Nachtarbeid is: iedere arbeid 
die tussen 6 uur 's namiddags en 5} uur voormiddags wordt verricht. 

Art. VI van het Standaardwerkkontrakt geeft voorts een opsomming 

van de feestdagen der Javanen en van die der Chinezen. De K. O. Art. 4 

alinea 8 eist zulk een opsomming trouwens met nadruk. Bij die feestda
gen komen dan nog de rustdagen, de z.g. had besar's. Zij valIen op de Ie 
en de 15e van iedere maand. 

In de laatste jaren is het de gewoonte geworden dat de arbeidsinspec

tie jaarliks in een rondschrijven de data aangeeft, waarop de feestdagen 

valIen, en weI in verband met het feit dat die feestdagen - evenals b.v. 

de Christelike feestdagen Pasen en Pinksteren - in de kalender versprin
gen. Valt een Chinese of Javaanse feestdag met een rustdag samen, dan 
wordt er geen extra rustdag door de werkgevers toegekend. In het vijfde 
verslag der arbeidsinspektie (Juli 1919 verschenen) worden de werkgevers 

ter voorkoming van stakingen, ongeregeldheden enz. aangespoord met 

deze zuinigheid te breken. 
5. Arb e ids pre s tat i e. Terwijl v66r 1889 het werk dat de 

koelie te verrichten had, in de kontrakten vluchtig werd opgesomd, zien 
wij na de herziening der K. O. in genoemd 'jaar het aantalderprestaties, 
waartoe het kontrakt hem verplicht, vermeerderen. Toch was ook na. '89 

de grens tussen werk waartoe de arbeider weI en werk waartoe hij niet ver

plicht was, een vrij vage. Het ontwerp-Hoetink bracht ook in deze kwestie 

klaarheid: in extenso word t het werk da t de koelie te verrichten heeft, tans 
in de overeenkomsten opgesomd. Speciaal geldt dit voor het werk der Chi

nese veldkoelies in het tabaksbedrijf. , 
Bij de kategorieen die in dagtaak (borong hari) arbeiden, is herhaaldelik 

• 
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de vraag ter sprake gekomen of het niet wenselik zou zijn dezen koelies 

een minimum-loon te garanderen, voor het geval zij hun taak aan het 

einde van de dag niet hebben voltooid. In een schrijven van 16 Maart 1909 

dringt de arbeidsinspektie op een dergelijke Ioongarantie aan. Zonder suc

ces echter. De werkgevers keren in hun antwoord eenvoudig de spits om 
en zeggen dat uit het niet-voltooien der dagtaak enkel blijkt, dat de koelie 
ook geen tien uren waarlik gewe'Ykt heeft. 

Geruimen tijd, n.l. van 1889 tot 1915, was ook "verregaande luiheid" 

krachtens K. O. strafbaar, In de praktijk gaf dit tot allerlei grove wille

keur aanleiding. Indien de beheerder van een plantage drie koelies naar 
de magistraat stuurt (die waarschijnlijk uren en uren van de plantage in 

kwestie vandaan woont) met verzoek deze drie werklieden te straffen we

gens hun verregaande luiheid, - kan die magistraat daaromtrent on

mogelik een oordeel yellen. Ook een nader onderzoek zal niet altijd het 

nodige licht brengen over de mogelikheden ener grotere arbeidsprestatie. I 

In de K. O. 1915 is die bepaling dan ook geschrapt. 
6. Pol i tie r e c h t van den we r k g eve r . De arbeids

kracht is ter Oostkust van Sumatra "eine Seltenheitsware"; vandaar dat 

de werkgevers der tabaksondememingen (georganiseerd in de D. P. V.) en 

der rubberplantages (organisatie A. V. R. O. S.) de werving en immigra

tie van Javaanse en Chinese koelies op zulk een grote schaal hebben op 
touw gezet. Omdat van ouds de arbeidskracht op Deli een zeldzaamheid 
is, neemt men ook reeds dadelik na de ontginning van het Oostkustgebied 
het verschijnsel waar, dat de planters weI een strenge discipline over de 

koeliebevolking wensen en scherpe maatregelen tegen desertie, maar dat 

zij aan de andere kant er tegen opzien de arbeider ter bestraffing naar den 

magisJraat te sturen, omdat zij dan de man wie weet voor hoelangmoeten 
missen. Zo ontstond het "voor eigen rechter spelen" door de planter, een 
misbruik dat vooral van 1880 tot 1905 hoe langer hoe dieper wortels 

sloeg. 

Nadat in de tachtiger jaren reeds herpaaldelik door de gewestelike re

gering erop gewezen was, dat aIleen de overheid straffen ~ocht opleggen, 

vinden wij in 1886 een cirkulaire van de resident Scherer, welke -cirku
laire bepaalt, dat de ondernemer het recht heMt weerspannige koelies 
gedurende 24 uren in arrest te stellen, doch ze na die 24 uur aan de Con

. troleur B. B. moet uitleveren. En dit alles nog slechts in een geval: n.l. 

wanneer de dag z6 ver verstreken was, dat men de volgende dag moest 

afwachten. 
Hier wordt dus (in slechts een uitzonderingsgeval) den werkgever een 



DE KOELIEKONTRAKTEN TER OOSTKUST VAN SUMATRA~ 17 

politierecht toegekend en weI in verband met de eenzame ligging v~ vele 
cultuur-ondernemingen en van de kleine politiemacht in Deli. 

Algemeen werd eehter deze eirkulaire-Scherer door de planters z6 ge

interpreteerd, dat zij zonder meer het reeht hadden hun koeIies 24 uur in 
. arrest te stellen, en met deze termijn van 24 uur werd het dan doorgaans 
niet zo nauw genomen. 

Bij cirkulaire van 13 Mei 1901 - dus eerst vijftien jaar later - wordt 

dan ook de cirkulaire-Scherer ingetrokken, omdat zij tot velerlei misver
. stand aanleiding gaf. Toen had dus de werkgever absoluut gMn politie
recht meer. Een maand later echter hadden tal van besprekingen hierover 
tussen gewestelik bestuur en besturen der planters-organisaties plaats, 
waardoor de cirkulaire-Scherer weer in ere hersteld werd. De superinten
dent van verschillende grote plantages G. Meissner ontwierp een cirku
laire, deze werd door de resident van enkele kanttekeningen voorzien en 

verkreeg daardoor een gevaarlik-officieuze tint. 
Na de grote enquete-Rhemrev naar de arbeidstoestanden terOostkust 

van Sumatra wordt dan deze regeling door een andere vervangen. Rhem
rev ontwierp na overleg met de resident een eirculaire die het politierecht 
van de werkgever zeer nauwkeurig afbakende. Het is ten strengste 

verboden - zo wordt daarin gezegd - de werkman te boeien als het 
slechts om kleine overtredingen gaat; wat kleine overtredingen zijn, 
wordt uitvoerig door Rhemrev behandeld. Arrest enkel in menswaar
dige lokalen. AIleen dim arrest, wanneer de dag reeds te ver gevorderd 
is om nog naar de magistraat te kunnen komen. Den volgenden dag, bij 
zonsopgang: op weg naar de magistraat, voorzien van een geleidbrief 
die het misdrijf precies omschrijft. Heel deze bevoegdheid vIm den 
werkgever wordt onherroepelik ingetrokken, wanneer deze er misbruik 
van maakt. 

Voor zover ons bekend, is deze regeling-Rhemrev nooit door een andere 

vervangen, hoewel zij door de ontwerper met nadruk een voorlopige wordt 

genoemd. II n'y a rien qui dure que Ie provisoire. 

7. T e rug n a a r he t I and van her k 0 m s t. Of schoon in 
de officiele cirkulaires weinig hiervan sprake is, behoorde het tot de steeds 
vernomen klachten der arbeiders en der arbeidsinspektie, dat het recht 
van de immigrant op gratis retourpassage naar Java of naar China door 
art. X van het arbeidskontrakt op onvoldoende manier gewaarborgd 

werd. Ais de koelie een reengagement had aangegaan, werd er na het 
verstrijken van de kontrakststermijn vaak aldus geredeneerd: Ge zijt 
(voor de twede maal) aangeworven in Deli. Uw land van herkomst is dus 
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Deli, en het recht op gratis retour naar China of Java hebt ge dus ver
speeld bij Uw reengagement. 

De wet heeft hier ten slotte aan de misbruiken paal en perk moeten 
1 

stellen. K. O. 1915 Art. 16. heft aile twijfel op: zoowel de arbeider als zijn 

familie hebben na het verstrijken van iedere kontrakttermijn recht op 

retourpassage, welke de werkgever verplicht is te bekostigen. Per eerste 

gelegenheid heeft deze terugzending plaats, tenzij de arbeider de wens 
uit in het gewest te blijven. Art. X van het arbeidskontrakt herhaalt een

voudig deze K. O.-bepaling. Het recht op gratis retourpassage blijft nog 

een maand na ontbinding van het kontrakt van kracht. 

8. 0 n t bin din g van h e t k 0 eli e k 0 n t r a k t. Of de ont

binding van het kontrakt tot de mogelikheden behoorde, was vroeger 
aan juridiese twijfel onderhevig. In de praktijk kwam die ontbinding, also 
beide partijen het wensten, echter weI voor; b.v. in het geval, dat door 
een fout der mediese keuring aan de inschepingshaven een zwakke of 

ziekelike koelie was meegekomen, die ten eenenmale ongeschikt bleek 

voor hard werk. 

Eerst sinds 1915 echter is de gelegenheid tot ontbinding van het ar

beidskontrakt nauwkeurig geregeld. Art. 4 punt 15 der nieuwe K. O. 
1915 behandelt deze kwestie en stelt vast, dat ontbinding op verzoek van 

een der partijen door de ambtenaar lier arbeidsinspektie geschieden kan, 

als deze daarvoor gegrond motief aanwezig acht. Slechte behandeling van 

de ene, brutale bejegening van de andere kant kunnen als geldig motief 

dienst doen. 
S 1 0 tw 00 r d. De gehele geschiedenis 1880-1920 der koeliekon

trakten onder poenale sanktie is z6 uitgebreid, dat wij ons hebben moeten 

bepalen tot een ekonomies-historiese behandeling van een achttal punten, 

welke wij voor hoofdpunten in deze materie houden. 

Wij hebben bij dit stuk sociaal-ekonomiese historie opzettelik de kwes

tie en kwesties der wetgeving (K. 0.) zoveel mogelik laten rusten, en de 

ernstige bedenkingen en zware sociaal-etiese grieven tegen het aanwer
vings- en emigratie-systeem, tegen heel deze "Sachsengangerei" en tegen 
het arbeidsstelsel onder poenale sanktie der overheid, verzwegen. Te eer

der meenden wij dit te mogen doen, te eer meenden wij ons tot het zuiver 

sociaal-historiese te mogen beperken, omdat wij ons stand punt in deze 

in "Wanderarbeiterverhaltnisse in den farbigen Kolonien", in een tweetal 

artikelen in de "Neue Zeit" (Sept. 1918) en in de brochure "Vrije ArbeiG 
in Ned.-Indie" reeds uitvoerig hebben uiteengezet. 

Toch heeft een ontwikkelingsgeschiedenis van het arbeidskontrakt -
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in Europa, in Azie, waar dan ook - enkel zin, wanneer de evolutie van 

de faktor Arbeid in den loop der tijden wordt nagegaan. Doen wij dit voor 

de periode 1880 tot 1920, dan zien wij dat 1880-1889 het tijdperk der 
proefneming was, waarin b.v. van regeringszijde herhaaldelik van een 
voorlopige wettelike regeling gesproken werd; dat men na 1889 de proef 

blijkbaar als geslaagd beschouwde en zowel in wet als in kontrakt de ar

beider meer en meer plichten oplegde. De gunstige meningen van man

nen als Prof. G. A. van Hamel en Prof. v. d. Lith over de K. O. zullen tot 

dit doortrekken van de gekozen lijn weI het hare hebben bijgedragen. Na 

1903-04, de jaren der etiese aktie van Van den Brand, Van Kol, Rhem

rev e. a., wordt dan een meer sociale koers ingeslagen: uitbreiding der 

politie, waardoor de werkgever zich niet meer op de noodzaak eigen rech

ter en politieman te moeten spelen, beroepen kon; instelling van een 

Raad van Justitie te Medan; en vooral het instellen van een Arbeidsin
spektie, eerst tijdelik, na 1907 definitief. 

Hoe komt nu deze meer sociale koers der laatste vijftien jaren in de 

kontrakten tot uiting? 

Ten eerste door het opnemen van nieuwe, en vooral door de interpre

tratie van bestaande kontrakt-bepalingen op aandrang van de arbeids
inspektie; de koelie zelf is meest nog onbewust, ongeorganiseerd en van 

het arbeidsproletariaat als zodanig gaat dus geen aandrang uit. Ten 

twede door het in socialen zin verscherpen der K. 0 ., gelijk dit o. a. in 19'15 

gebeurde. De gouverneur-generaal kreeg toen o. a. (in het nieuwe Art. 

24 )het recht de poenale sanktie op te heffen: geheel of gedeeltelik, regio
naal of voor bepaalde kategorieen van werklieden. De ontbinding van het 
koeliekontrakt werd mogelik gemaakt (zie boven) en nog enkele andere 

nieuwe bepalingen in die geest ingelast. 
Het interessantst is echter de derde mogelikheid: de verhuizing van 

sommige bepalingen uit het standaardwerkkontrakt naar de meer im

peratieve K. O. De gewichtigste voorbeelden van een dergelijke verhui

zing hebben wij reeds aangestipt: het voorschrift dat hoogstens t van het 

verschuldigde geld-loon bij de loonbetaling mag worden gekort, en de ab

solute garantie dat na ommekomst van de arbeidsovereenkomst de koelie 

op 's werkgevers kosten met zijn familie terug mag naar het land van 

herkomst. 
Bij geen enkele revisie der K. O. ·heeft men in zulk een mate van deze 

"verhuizingsmogelikheid" gebruik gemaakt als bij die van 1915, en waar

schijnlik mag men daarin een aanwijzing zien, dat de regering in die rich
, ting haar sociale politiek 'denkt voort te zetten. Het is ook .in deze weer 
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de arbeidsinspektie, die herhaaldelik op deze mogelikheid ener scherpere 
controle (door het omzetten van reeds bestaande kontraktuele bepalingen 
in wettelike bepalingen) heeft gewezen. Zij wi! in de laatste aren ook de 

regering ertoe brengen in de K. O. voor aUe kategorieen een wettelik 

minimumloon te noemen. 

Men kan de sociale ontwikkeling der kontraktuele en derwettelike 
bepalingen en de invloed, die het instituut der arbeidsinspektie op die ont
wikkeling heeft uitgeoefend, optimisties of pessimisties beschouwen; schrij
ver dezes is aan de hand der feiten meer tot het laatste geneigd. 

,'Doch welke mening men daaromtrent ook mag koesteren, het is weI ze

ker dat in de toekomst die sociale evolutie zich op andere wijze een weg zal 

banen, dan in de periode die achter ons ligt. Het zal niet meer enkel de re
'geringsbemoeienis in den vorm ener arbeidsinspektie zijn, die de koers en 
het tempo aangeeft. Ekonomiese organisatie der arbeiders, doch (aan
vankelijk nog in sterker mate) de politieke organisaties van het Indiese 
yolk als ras, zullen meer en meer in deze kwestie van het Deliaanse ar

beidsstelsel onder poenale sanktie en al wat daarmee samenhangt een 
woord gaan meespreken. Deze laatste tendens, dit arbeidsstelsel op te 
vatten als een vernedering van het Aziatiese ras, kwam reeds herhaaldelik 
in woord en geschrlft, op volksvergaderingen der Sarikat Islam en in de 
Indonesiese pers tot uiting. De eerstgenoemde toekomstmogelikheid: een 
organijlatie van de geimmigreerde werkkrachten ter Oostkust van Sumatra 

als klasse is daarentegen nog nooit ernstig ter hand genomen. In een tijd
perk van politieke en ekonomiese reveil als men tans in Ned.-Indie - ge

deeltelik als weerslag der Brits-Indiese volksbewegingen - doormaakt 

mogen wij echter ook de kans niet onderschatten dat er in de naaste toe

komst vakverenigingen van kontraktkoelies in Deli worden opgericht, 
welke op den duur de inhoud der arbeidskontrakten zullen beinvloeden. 

De kwestie van de inhoud der Deliaanse koeliekontrakten is er ene 
waarvoor het Indiese yolk zich zowel van nationalisties als van sociaal, 

zowel van rasse- als van klasse-standpunt uit begint warm te maken; en 

allen die, ook in het verre Oosten, de tekenen des tijds verstaan, dienen 

met de mogelikheid rekening te houden dat rasse- en klasse-politici de han
den ineen slaan om gezamenlik een wellicht scherpe aktie te voeren, die 

versterking van de positie der .. bruine" kontrakterende partij tot leuze 

kiest. 

B ij I age n. Ten einde het ekonomies-historiese karakter dezer bij

drage te onderstrepen, geven wij. noch de tegenwoordige koelie-ordonnan

tie 1915, noch de tans in zwang zijnde arbeidskontrakten met (er zijn er 
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ook zonder) poenale sanktie weer. Wij ruimen hier liever een plaa ts in voor 
dokumenten, die in vergetelheid dreigen te verzinken : voor de koelie
kontrakten gelijk' ze van kracht waren in de dagen dat de heer Hoetink 

als tijdelik arbeidsinspekteur ter Oostkust van Sumatra kwam, v66r 

1904 dus. De formulieren zijn door de heer Hoetink ons welwillend ter 
beschikking gesteld. 

BijIage I is het arbeidskontrakt voor Chinezen, meest - gelijk wij 
zagen - gequalificeerde arbeiders in de tabakscultuur. Bijlage II is 

de arbeidsovereenkomst met mannelike J avaanse werklieden gesloten. 

Zij waren in die tijd ook meest op de tabaksplantages werkzaam, zel

den als veldkoelie, meest als stalknecht of om bos te kappen, wegen te 

maken, bijwerk te verrichten. Na 1908 nam ter Oostkust de rubberkul
tuur een"'1;6 grote vlucht, dat binnen enkele jaren het aantal Javaanse 
koelies in dit bedrijf dat der gezamenlike koelies in het tabakbedrijf 
verre overtrof. 

Voor het rubberbedrijf heeft men aparte kontraktformulieren, zo ook 

VOor de Deli Spoorweg Maatschappij en voor de Bataafsche Petroleum
maatschappij; de laatste maatschappij heeft tal van geimmigreerde koe
lies zander poenaal kontrakt in dienst. 

Bij de registratie moet echter de ambtenaar erop letten, dat geen dezer 

formulieren bepalingen bevat die in strijd zijn met het model-werkkon

trakt, d. i. het arbeidskontrakt dat de regering als leiddraad en model bij 

de K. O. heeft afgedrukt. Doorgaans zal dit weI niet het geval zijn, want 
jaar in jaar uit worden dezelfde formulieren door de planters-organisaties 
en de beide genoemde maatschappijen gebruikt, formulieren die niet dan 
na beraad en overleg worden gewijzigd. 

Bijlage III is het arbCidskontrakt van een z.g. tandil, dat is een Chinese 

opzichter over een groep Chinese werklieden; en weI eveneens een over

J eenkomst gelijk die luidde v66r 1904. 
Wil men nu deze kontrakten op hun inhoud met de tegenwoordig v,an 

kracht zijnde vergelijken, zo kan men een overzicht van de inhoud der te
genwoordige kontrakten vinden in het boek van K. L. Weigand: "Der 

Tabakbau in Niederl.-Indien", (Probleme der Weltwirtschaft IV, heraus

gegeben v. Prof. Dr. Bernh. Harms.) Het werk dateert echt~ van 1911, 

terwijl de nieuwe K. O. in 1915 het Iicht zag. Het overzicht is dus niet ten 
volle betrouwbaar meer. Een aktueler overzicht is te vinden in het werk 

w an schrijver dezes: "Wanderarbeiterverhaltnisse in den farbigen Kolo-

nien", 1919, pag. 84--89; (vijftien kontraktartikelen in plaats van de negen 

voor en de elf na de periode Hoetink) . In de Hollandse taal vindt men de 
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tegenwoordige arbeidskontrakten bij Mr. H. J. Bool en R. Fruin: "Hand
boekje voor den Deliplanter", Medan 1917. 

Gemakkeliker is de tekst der K. O. 1915 te virrden. Afgezien van onze 

Duitse vertaling ervan als 'aanhangsel van "WanderarbeiterverhlUtnisse", 
is de K. O. (als alle Indiese ordonnanties) bij G. Kolff & Co. te Batavia 
verschenen. Voorts vinden wij haar afgedrukt in de jaargang 1915 der 

"IndischeMercuur'" (Weekbl. bij J. H. de Bussy, A'dam, uitgegeven)enbij 

J. S. C. Kasteleyn, "De nieuwe K. O. voor de Oostkust v. Sumatra", Rot
terdam 1916. 

BIJLAGE I. 

WERK-CONTRACT VOOR CHINEEZEN. 
Zooals bedoeld bij artikel 2 der Ordonnantie van 13 J u1i 1889 

(Staatsblad No. 138). 

No ........ .. 

WI} ONDERGETEEKENDEN: 

NAAM. i 
<5 

ter eenre 
en 

handelende als gemachtigde van 
der ondememing 
gelegen in de afdeeling 
landschap 

Geboren te 

ter andere zijde 

Behoorende tot 
den Stam. 
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verkl te zijn overeengekomen als voIgt: 
1. De contract ant ter eenre z ten behoeve van de 

onderneming 

den volgenden arbeid verrichten: 
a. boschkappen, opruimen en branden; uitdragen en oprichten 

van palen voor schuren; schoonmaken en volledig bewerken 
der velden; maken van afwateringen en waterkeeringen 
daarin; beplanten met tabak; onderhouden van denaanplant; 
bemesten daarvan, indien zulks door contractant ter andere 
verlangd wordt; kappen en Of plukken en vervoeren der 
tabak naar de droogschuren; ophangen in de schuren; 
omhangen der tabak naar hoogere verdiepingen; schoon
houden der wegen en afwateringen van de onderneming en 
alle verdere voor het planten en bewerken van tabak be
noodigde, of daarmede in verband staande werkzaamheden, 
voor zoover hieronder niet afzonderlijk genoemd; 

h. bundelen der tabak in de droogschuren, stapelen, sorteeren 
en fijnbundelen en afpakken in <Ie fermenteerschuren; 

c. maken van wegen met eene goot aan elke zijde; 
d. verleenen van hulp in geval van vuur- of watergevaar; 
e. alle andere veld- of terrein- of andere werkzaamheden, 

welke ter beoordeeling van contractant ter andere in het 
belang der onderneming noodzakelijk zijn. 

AIle opgenoemde arbeid zal moeten geschieden volgens bevelen 
door of namens contractant ter andere te geven, en ter plaatse 
binnen de grenzen der onderneming door of namens hem te 
bepalen. I 

Contract ant ter eenre z geen recht hebben op aan-
wijzing van een veld ter beplanting met tabak, in geval de velden 
voor den · aanstaanden aanplant bestemd reeds aile mochten 
zijn uitgegeven, of in geval ij door ziekte, zwakte, onbe- . 
drevenheid, slordigheid of andere omstandigheden, ter beoor
deeling van contractant ter andere, tot het planten van tabak 
niet in staat mocht wezen. 

Doet zich een dezer laatste gevallen, voor, nadat h reeds 
een veld ter bearbeiding is aangewezen, dan zal contractant 
ter andere bevoegd zijn de verdere bewerking daarvan aan een 
ander op te dragen, doch z contract ant ter eenre alsdan 
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worden tegoed geschreven ' voor d~n reeds verrichten arbeid 
naar billijke taxatie door contractant ter andere. 

In alle gevallen, waarin aan contractant ter eenre geen 
veld ter beplanting met tabak wordt aangewezen of een reeds 
aangewezen veld hem weder wordt ontnomen, z ij volgens 
instructien door of namens contractant ter andere te geven, 
tot het veIrichten van een of meer der bijkomende werkzaam
heden, of het verleenen van hulp aan andere werklieden ge
houden zijn. 

De gereedschappen, voor het werk 'benoodigd, worden aan 
contractant ter eenre door dien ter andere geleverd. 

II. Het aantal werkuren, gedurende welke de contract 
ter eenre ten behoeve van de onderneming 
moet arbeiden, bedraagt op elken werkdag tien. 

III. De contract ant ter andere zijde zal aan dien ter eenre 
een loon geven bestaande in: 
a. voor aIle werkzaamheden bij § I sub a omschreven tezamen 

en in hun geheelen omvang behalve het loon voor p1ukken 
per duizend rijpe tabaksplanten door contractant ter 
eenre geplant en geoogst en door h in de droogschuren 
ingeleverd, van de eerste kwaliteit acht Mexicaansche Dollars; 
van de tweede kwaliteit zeven Mexicaansche Dollars; van 
de derde kwaliteit zes Mexicaansche Dollars en zoo afdalend 
tot cen Dollar per duizend rijpe p1anten van de achtste 
kwaliteit. 

Voor tweede gewas wordt de helft dier 100nen betaald, 
met een minimum van cen Dollar per duizend planten. 

Voor onrijp ingeleverde tabak wordt geen loon betaa1d. 
Over de kwaliteit der inge1everde tabak wordt door of 

namens contractant ter andere beslist. 
De uitbetaling van dit loon geschiedt nadat de tabak is 

gefermenteerd en gesorteerd, maar inmidde1s geeft de 
contractant ter andere op dat loon om de veertien dagen 
te zijner beoordeeling voorschotten tot 1evensonderhoud. 

b. voor het plukken en aanrijgen der tabaksbladeren $ 1.
per 8000 bladen; 

c. voor het bundelen der tabak in de droogschuren ........... . 
duizendste Mexicaansche Dollar per bundel van minstens 
.... ~ ........... bladeren; 
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d. voor het sorteeren en fijnbundelen in de fermenteerschuur 
................ duizendste Mexicaansche Dollar voor elken 
bundel van minstens ... . ............ bladeren gave tabak 
en ................ duizendste Mexicaansche Dollar voor 
elken bundel van minstens ............ bladeren stukblad; 

e. voor het maken van wegen ter breedte van een en twintig 
Engelsche voeten met eene goot aan elke zijde van gemiddeld 
twaalf vierkante Engelsche voeten in doorsnede ........... . 
. . . . . . . . . . . . Mexicaansche Dollars per honderd vadem, en 
voor grootere en kleinere wegen en goten naar verhouding; 

f. voor de hulp bij § I sub d omschreven wordt geen afzonderlijk 
loon vergoed; . 

g. voor de werkzaamheden bij § I sub e omschreven en in het 
algemeen voor aIle werkzaamheden, subb, c, d, eengomschre
ven, uitbetaald elke halve maand, 

lOin geval door contractant ter andere aan die ter eenre 
voeding wordt verstrekt, met tien Mexicaansche Dollar
centen per dag. 

2° met het bedrag der tegen inkoopsprijs verstrekte gereed
schappen en andere benoodigdheden voor het verbouwen 
en oogsten van tabak; 

30 met een bedrag van ................................. . 
voor iederen geheelen werkdag gedurende we1ken contract ant 
ter eenre van het werk wegblijft, en met ............... . 
bij wegblijven gedurende een gedeelte van een werkdag; 

4° in aIle gevallen, waarin het door contractant ter andere 
noodig wordt geoordeeld voor een of meer der § I sub a 
omschreven ................ werkzaamheden (met uitzon-
dering van het uitdragen en oprichten van palen voor schuren 
en het maken van waterkeeringen of grootere afwatering 
in de velden) aan contractant ter eenre de hulp van 
andere werklieden toe te voegen of een gedeelte dier werk
zaamheden aan andere werklieden op te dragen, met 
daarvoor bepaalde loonen, doch voor het schoonmaken, 
v66rtjankollen ' of ploegen der velden niet meer dan een 
vast bedrag van ...•............ Mexicaansche Dollars per 
koelieveld. 

IV. Als voorschot erken de contractant ter 
eenre van dien ter andere te hebben genoten een bedrag van 
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. ... . . ...... .. .. ... . . .. . .. , dat zal worden verrekend op de 
volgende wijze; 

door inhouden op het aan ieder man bij inlevering der door 
hem geplante tabak per saldo toekomend loon, of door korting 
bij de uitbetaling der loonen, in § III sub b, c, d, e en g bedoeld. 

Deze laatste kortingen zullen ecliter zoodanig geschieden, 
dat het bedrag per maand in contanten door contractant 
ter eenre te ontvangen, nimmer daalt beneden vier Mexicaansche 
. Dollars, wanneer h van wege contractant ter andere voedsel ' 
verstrekt wordt, niet beneden een Mexicaansche Dollar. 

V. Van de contract ant ter eenre kan geen arbeid 
gevorderd worden op de volgende dagen : 

, VI. De contractant ter andere zijde voorziet te zijnen koste 
in voldoende huisvesting en vrije geneeskundige behandeling 
van de contractant ter eenre en gezin. 

VII. De contractant ter andere zijde zal de contract ant 
ter eenre niet tegen wil van gezin scheiden, 

VIII. De contractant ter eenre z zich op den 
dag der maand des jaars 
op de onderneming bevinden en bij den beheerder aanmelden. 

IX, Deze overeenkomst wordt aangegaan voor den tijd van 
drie achtereenvolgende jaren, gerekend van de dagteekening 
dezer akte, met dien verstande, dat contractant ter eenre 
bevoegd z zijn haar reeds na afloop van het eerste of 
tweede jaar te doen eindigen, indien ij alsdan geen schuH 
aan contractant ter andere meer h 

ALDUS OVEREENGEKOMEN te, , , .......... , , ..... , , .. 
op heden den, , , ', , .... , , ... dag der maand, . , .. , . , ..... , .. 
des jaars ........ , .. , ........... , .. , ....... ,., .......... . 

•••• 0 •••••••••••••• 0 ••• 0 • • ••• 0 0 •••• 0.0 or ••••••••••••••••••••••••••••• 

Geregistreerd door mij ............... , ... , ............. . 
op den ............ , ......... , .onder No ............ " .. ,. 
van het register voorgeschreven bij art. 3 alinea 9 van de ordon
nantie van 13 Jull 1889 (Staatsblad No. 138). 

" .. ,.'.", .. ,.,." .den ... ,." .. " .. " .. , .. , 
De . ... , ....... , , ... , .. voornoemd, 
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BI]LAGE II. 

WERK-CONTRACT VOOR JAVANEN. 

looals bedoeld bij artikel 2 der Ordonnantie van 12 Juni 1889 

(Staatsblad No. 138) 

No . ... . .... . 

WI] ONDERGETEE KENDEN: 

I 
Behoorende tot 

den Starn. 
NAAM. 

, 
.. .. .... ......... ........... .. ..... ....... ... ..... ..... ... ..................... ... ....... ....... .... ................ 

ter eenre 
en 

handelende als gemachtigde van 
der ondememing 
gelegen in de afdeeling 
landschap 

ter andere zijde 

verklaren te zijn overeengekomen a1s voIgt: 
I De contractal'lt ter eenre zIaII ten behoeve van de 

zu en 
ondememing 

allen arbeid verrichten, welke gewoonlijk door Javanen ter 
OOSTKUST VAN SUMATRA verricht wordt als goten en wegen 
.maken en herstellen, indien er toe in staat, schuren en huizen 
bouwen, het meer fijne tirnmerwerk ui,tgezonderd; boschkappen, 
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wegen slaan, dienen als karrevoerders, staljongens, boden enz., 
en het verleenen van hulp in geval van vuur- of waterge
vaar. 

II. Het aantal werkuren, gedurende welke de contract ant 
ter eenre ten behoeve van de onderneming 

moet arbeiden, bedraagt op elken werkdag tien. 
III. De contractant ter andere zal aan die ter eenre een 

maandloon geven zooals achter h zijn naam vermeld, uit te 
unne namen 

betalen aan het einde van elke maand; zooveel mogelijk echtel-
zal taakwerk worden verricht tegen een loon, berekend naar 
de basis van 

Dollarcenten per dag. 
BovelJ.bedoelde loonen zullen, ingeval door contract ant ter 

andere aan die ter eenre voeding wordt verstrekt, worden 
verminderd met tien Dollarcenten per dag; en met een bedrag 
van Dollarcenten voor iederen geheelen 
werkdag, gedurende welken contractant ter eenre van het 

k wegblijft ' wer __ ._._0 
wegbhJven 

In alle gevallen, waarin het door contractant ter andere noodig 
wordt geoordeeld, van een of meer der in hoofde omschreven 
werkzaamlleden aan contractant ter eenre de hulp van 
andere werklieden toe te voegen, of een gedeelte dier werkzaam
heden aan andere werklieden op te dragen of waarin omgekeerd 
contractant ter eenre worddt aangewezen om aan andere 

wor en 
werklieden hulp te verleenen, zullen de loonen, hierboven bepaald, 
door contractant ter andere in billijkheid tusschen allen, die aan 
het werk hebben deelgenomen, worden verdeeld, in dier voege, 
dat allen die hulp hebben verleend, zooveel mogelijk een ge
middeld dagloon ontvangen van minstens 
Dollarcenten en het restantloon ten goede komt van diegene, 
die den hoofdarbeid heeft verricht. 

IV. Als voorschot erken de contract ant ter eenre 
van den contractant ter andere ontvangen te hebben een bedrag, 
als achter naam vermeld, dat verrekend zal worden 
door kortingen op maandloon of taakloon. 

Deze kortingen zullen echter zoodanig geschieden, dat het 
bedrag per maand in contanten door contractant ter eenre 
te ontvangen, nimmer daalt beneden Vier Dollars, of, wanneer 
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h van wege contractant ter andere voedsel verstrekt wordt, 
niet beneden een Dollar. 

Contractant ter eenre Zllal geen loon ontvangen ge-
Zu en 

durende de dagen dat ij het werk verzuim hetzij 
door ziekte, straftijd of onwil. 

V. Van de contractant ter eenre kan geen arbeid 
gevorderd worden op de volgende dagen: de twee betaaldagen 
van elke maand en op hun nieuwjaar. 

VI. De contractant ter andere zijde voorziet ten zijnen koste 
in voldoende huisvesting en vrije geneeskundjge behandeling 

van de contractant ter eenre en ~::: gezin 
VII. De contractant ter andere zijde zal de contract ant 

• hun'l diens. . ter eenre met tegen -.. - Wl van -h - gezm schelden. 
ZlJn unne 

VIII. De contractant ter eenre Zllal zich op den zu en 
dag der maand des j aars 1900 
op de onderneming bevinden en bij den beheerder aanmelden. 

IX. Deze overeenkomst wordt aangegaan VOOl den tijd van 
drie achtereenvolgende jaren, gerekend van dedagteekeningdezer 
acte, met dien verstande, dat contractant ter eenre bevoegd zal 
zijn haar reeds na afloop van het eerste of tweede jaar te doen 
eindigen, indien hij alsdan geen schuld aan contractant ter andere 

heeft . 
meer hebben' 

ALDUS OVEREENGEKOMEN te . . ........................... . 

Op heden den ................ dag der maand ... . ... . . ~ ... . 
des j aars 1900 ............. . ......... . ... . ............... . 

Naam. I Handteekening. I Genoten voorsch~t·1 Loon. 
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Geregistreerd door mij ................................... . 
op den ........................ onder No .............. . ... . 
van het register, voorgeschreven bij art. 3 alinea 9 van de ordon
nantie van 13 Juli 1889 (Staatsblad No. 138) . 

......... . ....... . . . den . ................. . . 
De . . .. ................ voornoemd, 

BI]LAGE III. 

WE R K-CONT RA K T 

Zooals bedoeld bij artikel 2 der Ordonnantie van 13 Juli 1889 

(Staatsblad No. 138). 

No .......... . 
\ 

WI] ONDERGETEEKENDEN: 

It ~ ~ ~ I . 
.8 ~ 1 NAAM, ~ i ~ Geboren te jBehOOrende tot 
.. § I I '0 I=l :Jj den Starn. 8 I=l ::s j 5 
Q 0 U 

... . .... . ..... . .... . . .. . ... .. . . .. . ... ... . . .. .. .. . 1 ... .. ... .. .. . . .... . ...... . .. .. . .... .. . . ... . .. . .. ... .. . . . . .. . . . . . 

ter eenre 
en 

handelende als gemachtigde van 
der onderneming 
gelegen in de afdeeling 
landschap 
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ter andere zijde 

verklaren te zijn overeengekomen ais voIgt: 
I . De contractanten ter eenre zullen ten behoeve van de 

onderneming den volgenden arbeid verrichten: 
het toezicht houden over een hun toegewezen aantal Chineesche 

werklieden, volgens instructie van den contractant ter andere 
of van zijne gemachtigden, en die werklieden controleeren bij 
het tabak planten en bewerken, en aIle daarvoor benoodigde 
werkzaamheden. Ingeval van ziekte, zwakte, siordigheid of niet 
opvolgen van orders, ontvangen van contract ant ter andere, 
heeft de laatste het recht hen te ontslaan of tot werkman te 
degradeeren, in welk Iaatste geval zij gehouden zijn aIle con
ditien na te komen in de contracten met Chineesche werklieden 
vermeid. 

II. Het aantal werkuren, gedurende welke de contractanten 
. ter eenre ten behoeve van de onderneming 
moeten arbeiden, bedraagt elken werkdag tien. 

III. De contractant ter andere zijde za,l aan die ter eenre een 
loon geven bestaande in procent van het bedrag 
waarvoor de koelies, onder hen gesteld, tabak in de droogschuren 
leveren, uit te betalen nadat de tabak gefermenteerd en ge
sorteerd is, maar gedurende het plant- en oogstseizoen geeft de 
contractant ter andere zijde op dat loon om de veertien dagen 
voorschotten voor Ievensonderhoud; voorts voor het toezicht op 
het sorteeren der tabak, het maken van g9ten en wegen of 
eenige andere werkzaamheden een percentage van het loon, ver
diend door de onder hen gestelde werklieden, of een vast mande
lijksch loon, beide vast te stellen door contractant ter andere; 
maar het Iaatste niet minder zullende bedragen dan acht Dollars. 

IV. Als voorschot erkennen de contractanten ter eenre ieder 
voor zich van ~en contractant ter andere een bedrag te hebben 
genoten, als achter hunne namen vermeld, dat zal worden ver
rekend door korting van hun loon; zij moeten minstens vier 
Dollars's maands ontvangen. 

V. Van de contractanten ter eenre kan geen arbeid gevorderd 
worden op de volgende dagen: den 
en den van elke maand en de groote 
Chineesche feestdagen. 
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VI. De contractant ter andere zijde voorziet ten zijnen 
koste in voldoende huisvesting en vrije geneeskundige behande
ling van de contractanten ter eenre en hunne gezinnen. 

VII. De contract ant ter andere zijde zal de contractanten 
ter eenre niet tegen hun wi! van hunne gezinnen scheiden. 

VIII. De contractanten ter eenre zullen zich op den 
dag der maand 

des jaars 1900 op de onderneming 
bevinden en bij den beheerder aanmelden. 

IX. Deze" overeenkomst wordt aangegaan voor den tijd van 
drie jaren, gerekend van de dagteekening dezer akte, met dien 
verstande, dat contractanten ter eenre bevoegd zullen zijn haar 
reeds na afloop van het eerste of tweede jaar te doen eindigen, 
indien zij alsdan geen schuld aan contractant ter andere meer 
hebben. 

ALDUS OVEREENGEKOMEN te ............................. . 
op heden den .. . ............. dag der maand ............... . 
des jaars 1900 ........................................... . 

•••••••••••••• • ••••••••••• • 1 .................. . ............. • , •••••• 0 .... 

Geregistreerd door mij .................... . .. . ......... . 
op den .. ; ........ '" ............ onder No ................ . 
van het registel voorgeschreven bij art. 3 alinea 9 van de ordon
nanfie van 13 Juli 1889 (Staatsblad No. 138) . 

. ................ . den ................... . 
De . . . . . . . . voornoemd, 



II. 

MEMORIE BETREFFENDE HET OPRICHTEN VAN EENE BANK 

VOOR DE NEDERLANDSCHE WEST-INDISCHE BEZITTINGEN, 

VAN J. VAN DEN BOSCH, MEDEGEDEELD DOOR 

W. ,L. GROENEVELD MEIJER. 

Gedurende de eerste tient.:i.Ilen jaren na de teruggave van Suriname aan 
Nederland was de toestand der kolonie in aIle opzichten slecht te noemen. 
Het regeeringssysteem was zoodanig ingericht dat wetgevende, uitvoeren

de en rechterlijke macht nauw verbonden waren ; het bestuur was in han

den van vaak onbekwame ambtenaren, corruptie kwam veelvuldig voor, 

de belastingen waren hoog en onrechtvaardig, vele plantages werden ver
laten en op de andere heerschten achterlijke toestanden, die door gebrek 

aan kapitaal, incompetentie der administrateurs en absenteisme der 

eigenaren zelden ve;beterd werden. De gevolgde handelspolitiek sloot alle 

handel met andere landen dan Nederland vrijwel uit, het muntwezen werd 

herhaaldelijk gewijzigd, terwijl4e wisselkoers op Holland van 1816 to 1829 
daalde van f 1.25 tot 3.27 Sur. de Hollandsche gulden. Sedert 1761 had 
men in Suriname een papiercirculatie, die allengs opgezetrwas; in 1811 
noteerde het pond sterling te Paramaribo f 48.10. Door verschillende om

standigheden steeg de koers en was bij de teruggave in 1816 normaal, n .l. 

1 gulden Hollandschf 1.2~ Surinaamsch, Langzamerhand liependekoersen 

weer terug, echter na den brand te Paramaribo in 1821 1 gulden Hol

landsch I 1.82 Sur., in 1826 reeds f 3.27 gold. 
In den loop der jaren werden in verband hiermede verschillende maatre

gelen genomen ; in 1821 o.a. werd aIle geld, dat voor uitvoer geschikt was, 

dus Nederlandsche munt, verboden en bleef alleen het koloniale kaarten

geld in omloop. 
Deze maatregel hielp niets., daarom werd in '1826 de oplossing in tegen

overgestelden zin gezocht en werd bij K.B. van ' 15 Augustus 1826 het 
Nederlandsche muntstelsel in de kolonie ingevoerd. In omloop kwamen 

dus alle Nederlandsche muntstukken en de biljetten van de Nederlandsche 

Bank te Amsterdam en van de Societe Generale te Brussel. 

N E D. E CON.-HIST. ARCHI EF. J AARBOEK V. 3 
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Practisch kwamen in omloop t 2 millioen bil j etten van de Societe Generale 

en t 400.000.- specie; ge'noemd lichaam ontving hiervoor eene inschrijving 

groot f 2.400.000.- op een nieuw ingericht Grootboek van Surinaamsche 

5 % rentegevende schuld. Ret in omloopzijnde kaartengeld werd tegen 

den koers van f 100 : 310 ingetrokken, zoodat degenen, die op herstel der 
koersen gerekend hadden, nu officieel hun bezit tot op een derde N eder
landsche waarde teruggebracht zagen. Men had over het hoofd gezien, 

dat hiermee aan de oorzaak van den ongunstigen wisselkoers niets ver

an~erd was, daar alles wat Suriname betrok, met goederen betaald moest 

worden en een groot deel zonder terugbetaling aan de eigenaren in het 
moederland gezonden werd. Ret saldo werd in geld vereffend en het ruil
middel begon dan ook spoedig af te vloeien. 

Een ander nadeel was, dat de toch al hooge belastingen niet evenredig 

verlaagd waren en er zelfs een nieuwe patentbelasting ingevoerd was. 

" Talrijk waren dan ook de klachten en requesten aan den koning, en 
toen een ontslagen gouvemementssecretaris eene nota tot hem richtte, 
bevatte het stuk zooveel krasse en geargumenteerde beschuldigingen en 
grieven, dat men in zag, dat ingegrepen moest worden en werd de generaal 

van den Bosch als commissaris-generaal der West-Indische Bezittingen 

met vrijwel onbeperkte volmacht uitgezonden "om den staat van zaken 

aldaar na te gaan en de noodige voorzieningen te doen plaats grijpen". 

Van den Bosch kwam in December te Cura~ao aan, waar zijne creatie, 

de Cura~aosche Bank, thans nog bestaat en arriveerde den 28sten April 

1828 te Paramaribo. Zijn taak in Suriname was drieledig en bestond in het 

regelen van: 1. het regeeringsbeleid; 2. den economischen toestand, en 3. 

het geldwezen. 
Een nieuw regeeringsreglement bracht aIle be"zittingen onder een gouver

neur-generaal, stelde gemeenteraden in en maakte de rechterlijke macht 

onafhankelijk van de andere machten. 

Zijne denkbeelden over den economischen en monetairen toestand vindt 

men neergelegd in de hierachtet,.afgedrukte memorie b'etreffende het op
richten eener Bank voor de Nederlandsche West-Indische Bezittingen. 

Ze komen neer op tegengaan van de kapitaaldrainage en op bevordering 

der productie en beperking van het gebruik door besparing. 

Die grootere productie moest worden bewerkstelligd door het verschaf

fen van crediet aan de plantages, bevordering van de suiker- en indigo

teelt, bevordering van groote plantages, invoering van stoommachines ter 
vergrooting der productie en instandhouding der slavenmachten. 
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De besparing zou worden verkregen door een welingericht belastingstel

sel. De credieten zouden verschaft worden door eene bank, die tevens cir
culatiebank zou zijn. Met een kapitaal van t 3 millioen zou deze de nog in 
omloop zijnde Brusselsche bankbiljetten intrekken, crediet verschaffen 
aan plantages en zoodoende geld in omloop brengen, voorts altijd a pari 

wissels op Nederland beschikbaar hebben, en ten slotte facultatief prima 

wissels disconteeren. Ret verzorgen van de circulatie, het hypothecair 

crediet en het wisselbedrijf in de kolonie was derhalve haar doel. Bij het 

verschaffen van een eigen koloniaal ruilmiddel was men dus niet geheel in 

de oude fout vervallen, doordat men aIs ruggesteun steeds wissels a pari 
beschikbaar wilde hebben. 

Rad van den Bosch in het algemeen den toestand j iist ingezien en pre

cies aangewezen waar het haperde, de middelen tot verbetering waren 

minder goed gekozen. Ret ontbrak van den Bosch zoowel aan juiste kennis 

van het bankwezen als aan juiste gegevens omtrent de productie, handels

beweging en betalingsbalans, en inzicht in de mentaliteit der Suri

namers. 

Of het Nederlandsch muntstelsel in zwang is of dat altijd a pari wissels 

beschikbaar zijn, verandert aan de betalingsbalans niets; eene motiveering 

waarom het oude stelsel niet, gewijzigd, gehandhaafd kon blijven, ont

breekt bij hem. De 'Centrale Bank mist in zijn project aile liquiditeit, daar 

hare activa bestaan in hypotheken met 32-jarigen looptijd. Ret nadeelig 

saldo der betalingsbalans a f 250.000.- was veel te laag geschat, 6f

schoon gezegd dient te worden, dat de suikerprijzen juist toen zeer hoog 

waren . Daarbij kwam, dat er te veel op geregelde betaling door de de
biteuren gerekend was, terwijl tenslotte het bestuur der bank in handen 

gelegd was van personen, die bij de partijtwisten en vriendenbevoor

rechtingen vaak op den voorgrond getreden waren. 

Ret ligt njet in mijne bedoeling de nota uitvoerig te bespreken; de aan

dacht moge er echter op gevestigd worden, dat de denkbeelden ,;an 

Van den Bosch niet geheel op eigen aanschouwing steunden, zijn plan 

was al in hoofdzaken klaar voor hij Nederland verliet. Dat blijkt weI uit 

zijne besprek.ingen met de firma Vlaer en Koll, waarvan de firmanten bij 

de ' plannen weI eenigen invloed g~had zUllen hebben. 

Gewoonlijk wordt aangenomen, dat het in de bedoeling der Bank lag eene 

suikerplantage te exploiteeren; van den Bosch spreekt er echter met geen 
woord over. WeI had hij het plan eene gouvernements-modelplantage te 
stichten en bovendien zijn later enkele verhypothekeerde plantages in het 

bezit der Bank gekomen, doch dit is nooit de opzet geweest. De fout is ver- / 
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moedelijk ontstaan door de verkeerde mededeeling van minister Baud in 
. de Tweede-Kamervergadering op 14 Maart' 1845 1). 

Bij K.B. van 30 December 1828 werd-de Bank, die in Suriname voortaan 

"Particuliere West-Indische Bank" zou heeten, opgericht. Particulier was 

ze in geen enkel opzicht, trouwens, van den Bosch had steeds van eene gou

vemementsbank gesproken. Men dacht in den Haag, dat eene particuliere 
onderneming in Suriname meer vertrouwen zou genieten dan eene staats
instelling; ook had men gehoopt van een bankier het kapitaal voorgescho

ten te krijgen . Minister Elout schreef bij de oprichting aan den president, 

dat "de geheele inrigting der bank als eene zaaknietvanhetgouvernement, 

maar van particulieren wordt beschouwd". 

De hoofddirectie meende dan ook niet beter te kunnen doen dan den 
naam "Particuliere" W. I. Bank te pousseeren. In Nederland schreef men 
dan weer "Bank te Suriname", dan weer "Westindische Bank". Het eenige 

particuliere zat trouwens in den naam: de hoofddirectie bestond uit de drie 

hoogste ambtenaren in de kolonfe - (den gouverneur-generaal, den pro

cureur-generaal en den controleur-generaal) ; - particulieren hadden geen 
geld gegeven. De reden hiervan is noch in de archieven der Bank 2), noch in 
die van de firma VIaer en Koll 8) na te gaan, maar ik vermoed, datdekoning 

zich niet garant heeft willen steIlen, zoodat de noodige gelden uit het 

Amortisatiefonds moesten worden geput. Tenslotte, de winsten kW<J,lI1en 

aan de koloniale kas. 
Over de geschiedenis der Bank. die uit notulen-, kas- en brievenboeken 

uitstekend na te gaan is, een enkel woord. Al heel spoedig ,bleek, dat de be

rekeningen van Van den Bosch niet door de werkelijkheid bevestigd wer

den, terwijl verder tal van omstandigheden meewerkten om de Bank te 

doen mislukken. 

Talrijk waren de aanvragen om hypotheken, zoodat in 1830 reeds 

11 millioen aan een tiental planters uitgegeven was; daarbij waren er ech
ter, die in de kolonie geen cent crediet meer hadden, zoodat bij den eersten 

vervaldag reeds verzoeken om uitstel inkwamen. Slechts enkele planters 

hebben tenslotte hun hypotheek kunnen aflossen. 

Het wisselbedriH ging aanvankelijk goed, al was .dan ook na een jaar 
reeds ruim I 1 millioen meer getrokken dan overgemaakt; de oorlog met 

Belgie deed echter de bronnen in het moederland plotseling opdrogen. hoe

weI het ook zonder dat tot een debacle gekomen zou zijn,die nu aIleen ver--

1) Zie Handelingen der Tweede Kamer. bIz. 252. 
2) Aanwezig op het Algemeene Rijksarchief te ·s-Gravenhage. 
3) Aanwezig in het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te ·s-Gravenhage. 
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haast werd. Begin Mei 1831 moest het wisselbedrijf stop gezet worden en 
waren er dus geen wissels a. pari meer bescbikbaar; de handel erin dook 
weer op en al spoedig bedroeg bet agio 40 %. Daar hypotheek- en wissel
bedrijf stilstonden, bleef aIleen de derde functie, het in omloop brengen van 

geld over. Dat door de rentebetalingen der hypotheeknemers spoedig geld

schaarschte ontstond, is niet geheel waar; de Bank bleef geld in omloop 

brengen door betaIing van tractementen en gouvernementswissels, terwijl 

van de debiteuren de gelden zeer traag binnenkwamen. De circulatie ·be
droeg gemiddeld ongeveer t 1.200.000.- en is ila 1835, toen de Bank, on

danks het verbOd in de statu ten, geld uitleende door disconteering van 

"legwissels", nog belangrijk gestegen. 

De slechte toestand der cultures maakte het noodig sommige onderpan

den met groot verlies in te koopen; het beheer daarvan en de corresponden
tie over achterstaIIige afiossingen en rentebetalingen vormden jarenlang 
vrijwel- het eenige werk en de eenige onderwerpen der vergaderingen van 

het bestuur. 

Minder onguustig voor de Bank was de periode van 1839 tot 1842, toen 

ze f 750.000.- wissels a pari uitgaf; bij de vele opeengehoopte schulden 

aan het moederland was de economische uitwerking ervan echter nog 

-maar gering; ook schijnt het bij de toewijzing niet aItijd even zuiver te 

zijn toegegaan. ) 

Omstreeks 1837 heeft de koning het plan gehad aan de Bank eene 

groote uitbreiding te geven voor geheel West-Indie, daar aIle ingewon

nen adviezen echter afkeurend waren, is er niets van gekomen 1) . 

Toen de gouverneur Elias geldwezen en wisselhandel trachtte te ver
beteren en krachtig tegen misbruiken optrad, ondervond hij zeer veel te

genstand. De Surinaamsche kwestie kwam in de Tweede Kamer ter sprake, 

het geldwezen werd gereorganiseerd en als gevolg daarvan werd 21 M;aart 

1848 de liquidatie bevolen van de instelling, .die eigenlijk al in Mei 1831 
geen aandeel meer had in het economisch verkeer; trouwens, in 1846 waren 

aIle geldtransacties haar al verboden. 
19 November ' 1870 liep de liquidatie af van het instituut, waarvan van 

den Bosch eens gedacht had, dat het in staat zou zijn van de achteruitge-

gane kolonie eene bloeiende bezitting te maken. W.L.G. M. 

1) De stukken hierover zijn aanwezig in het Algemeen Rijksachief te 's-Graven
hage, archief der West-Indische Bank, no. 37. 
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ONTWERP TOr HET OPRIGTEN EENER BANK VOOR DE 

NEDERLANDSCHE WEST-INDISCHE BEZITTINGEN (1828), 
DOOR J. VAN DEN BOSCH 1). 

In alle kolonien bestaat eene eigenaardige strekking om het cir
culerend medium, zoo het in spetie voorhanden is, uit te voeren, 
of zoo het in papier b~staat, de waarde van dat papier te doen ver
minderen, een steeds toenemende agio is daarvan het gevolg en 
deszelfs schadelijke uitwerking kan, naar mijn inzien, aIleen door 
eene welingerigte bank worden voorgekomen. 

Niet ongepast zal het zijn, de oorzaken aan te duiden waaraan 
vroeger het ontstaan van den agio in deze colonie moet worden 
toegeschreven, alsmede de wijze op te geven, waardoor eene bank 
daarin zoude-hebben kunnen voorzien, ten einde voor te komen 
dat bij het invoeren van een andere papieren munt niet ander
maal hetzelfde gebrek plaats grijpe. 

Veelvuldig zijn de oorzaken, waaraan het ontstaan: en steeds 
toenemen van den agio op het thans vernietigde papieren geld al
hier wordt toegeschreven. 

Voornamelijk is als zoodanig aangevoerd de onevenredigheid 
der gevraagde en verkrijgbare wissels: een zekere woeker, in der
zelver handel, of weI de afwezigheid van zoovele eigenaren van 
plantagien; de belangrijke schulden van bijzondere personen, met 
de administratie dier plantagien belast geweest, die ontstaan zou
de zijn toen de Engelschen in het bezit der colonie waren, in welk 
tijdvak de administrateuren over de geheele opbrengst der gron
den beschikt zouden hebben, zonder daarvan altijd aan de eige
naars het hun aankomend bedrag te remitteren, en eindelijk de be
langrijke achterstand, die zoowel hieruit zoude zijn voortgevloeid, 
als door het niet geregeld afbetalen gedurende denzelfden tijd van 
de renten en het aflossen der capitalen, in het moederland op vele 
plantagien voorgeschoten. 

Behalve deze redenen kunnen voorzeker nog velen van minder 
gewigt tot het verergeren der zaak hebben bijgedragen, dan het is 
er verre vanaf dat het beginsel van het kwaad genoegzaam zou 
zijn ontwikkeld. Immers zoo het ontstaan was door de schulden, 
welke de administrateuren in het moederland te betalen hadden 
en voor welke zij verondersteld worden de gelden in hunne kas 

1) Aanwezig in het Aigemeen Rijksarchief tc 's-Gravenhage, archief der W_-l. Bank, 
no. 37. 

. ) 

" 
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voorhanden te hebben gehad, dan moest daarvan in-de eerste ja
ren een zeer hooge agio het gevolg zijn geweest, vermits de markt 
het meest gedrukt wordt, wanneer de vragen te menigvuldig zijn 
in evenredigheid van het verkrijgbare. 

Het tegendeel nu heeft plaats gehad; in 1816 bedroeg de agio 
slechts45%,in 181767t,in 1818 85, in 181980,in 1820 100enin 
1821 150 %, op welke wijze hij nagenoeg bestendig heeft blijven 
vermeerderen. Een steeds toenemende agio had dus hier plaats, en 
geenzins kon dit het gevolg zijn van eene plotselinge overlading 
der markt voor eenen korten tijd met een groot capitaal papieren 
munt, maar noodwendig moet hier eene steeds werkende oorzaak 
gezocht worden. 

De afwezigheid van de eigenaren der plantagien verklaart de 
zaak evenmin. Zoo deze in de colonie aanwezig waren geweest, 
zouden zij daarom niet hebben nagelaten de producten hunner 
gronden naar Holland te remitteren, waartoe zij geene wissels be
hoefdert. Voor zoover zij een gedeelte hunner inkomsten in .de co
lonie verteerden, zou ook de invoer van noodwendigheden zijn 
toegenomen, en deze met zooveel van hun revenu bestreden zijn. 
De vraag naar wissels zou dus aan den eenen kant niet grooter 
zijn geworden, zonder dat van de andere zijde de middelen ver
meerderd waren om daaraan te voldoen, zoodat er geene merke
lijke verandering in den staat van zaken door kon ontstaan. ' 

Bovendien zijn de eigenaars niet eerst naar Holland vertrok
ken, toen de agio tot zoodanige hoogte was gekomen; zij waren 
daar, toen de wissel nagenoeg pari stond, en het getal dergenen, 
die sedert de colonie hebben verlaten, staat in geene de minste 
evenredigheid met het stijgen van den agio. 

De veronderstelde woekerhandel is almede tot het verklaren 
der oorzaak niet voldoende. Niemand toch, tenzij hij eene drin
gende behoefte aan wissels heeft, zal er eene bovenmatige som 
voor uitgeven en wanneer de kooper in zijn belang geene aanspo
ring vindt om het gevorderde te betalen, dan is ook de verkooper 
buiten de gelegenheid zijn goed boven de intrinseque waarde aan 
den man te brengen. 

Evenmin als de hierboven aangehaalde reden'en kan de mee
ning gelden, dat aan den overvloed van papier de depreciatie 
moet worden toegeschreven. 

In 1816 toch was het medium in circulatie, door deszelfs intrin-
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seque waarde circa driemaal grooter dan in 1825, en echter stond 
de agio in beide tijdvakken in: omgekeerde reden tot de waarde 
van het in omloop zijnde medium. 

De verdere veronderstellingen, welke hier niet bepaaldelijk zijn 
aangehaald, zouden, naar mijn inzien, mede wederlegd kunnen 
worden, doch het zal niet noodig zijn in eenige bijzonderheden 
deswegens te treden, daar ik geloof dat voldoende zal kunnen 
worden aangetoond, dat het kwaad uit eene andere bronzijnen oor
sprong heeft, en zoowel hier als in onze Oost-Indische colonien 
gezocht moet worden, in een eigendommelijk gebrek, onafschei
delijk verbonden aan het bestaan der colonien, wanneer ze op 
zoodanigen voet zijn bevolkt -als onze bezittingen. 

Deze bestaan namelijk voor een groot gedeelte uit inwoners, die 
nazich door hunne industrie een ca pi taal verworven te hebben, het 
land verlaten, en dus het in de colonie bijeengegaard vermogen 
naar elders overbrengen. 

Eene bestendige uitvoer van capitaal wordt daardoor veroor
zaakt en nog vermeerderd door het versterfregt en andere bijko
mende omstandigheden, zoodat eene groote vermindering van 
geld het gevolg daarvan moet zijn. 

Het zal noodig zijn deze stelling eenigermate in het breede te 
ontwikkelen, omdat dezelve mijns inziens eensdeels leidt tot de 
ware kennis der kwaal, anderdeels tot die van het hulpmiddel, 
waardoor die te genezen is. 

Het is een algemeen aangenomen begrip in de staathuishoud
kunde, dat een land op den duur geene nadeelige balansvanhan
del sluiten kan, en eindelijk het evenwigt tusschen productie en 
consumtie zich als vanzelf herstelt. Indien men hierdoor wil be
toogen, dat het circulerend medium in een land, zoo hetzelve in 
spetie bestaat, niet kan verminderen, of in papieren bestaande, 
niet deszelfs waarde kan verliezen, dan zoude men eene mening 
beweren, door zoo'Vele daadzaken in onze colonie tegengesproken,1 
dat eene opzettelijke wederlegging daarvan als overbodig kan 
worden beschouwd; de oorzaak echter daarvan op te sporen is van 
veel belang om tot de kennis van het hulpmiddel te geraken. 

In onze Oost- en West-Indische colonien bestaat er geene ande
re oorzaak dan de reeds opgegevene, namelijk het overmaken en 
beleggen van capitalen naar Europa, China en andere landen, 
waartoe de ten1poraire inwoners onzer colonien behooren. 
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Het volgend voorbeeld zal dit duidelijk ontwikkelen en tevens 
tot bewijs daarvan kunnen strekken. 

Honderd huisgezinnen bewonen een lanq., deze hebben 
I 100.0QO.- noodig aan vreemde waren, en produc~eren tevens. 
genoegzaam om deze waren uit hunne producten te betalen; 
blijkbaar moet in dat geval evenwigt bestaan tusschen productie 
en consumtie. 

Men stelle verder, dat een dier huisgezinnen het land wi! verlaten 
en te dien einde deszelfs vaste goederen, op 11 0.000.- waarde ge
schat, wi! verkoopen; ten einde dat c~pitaal naar elders over te 
brengen, zoo zal de 'behoefte aan vreemde waren dit jaar voor de 
overige ingezetenen p. m./99.000.- bedragen, maar bovendien 
zal aan de vertrekkende f 10.000.- moeten worden voldaan, en 
daarvan zal het gevolg moeten zijn, dat Of de consumtie van 
vreemde waren vermindert, Of weI een ander object van waarde 
aan de vertrekkende wordt in ruiling gegeven. Daar het vermogen 
van ieder land, gelijk van ieder persoon, kan gezegd worden te be
staan in de waarde van deszelfs circulerend medium, vaste en 
roerende goederen, en de twee laatsten den vertrekkende niet con
venieeren, zoo zal men met het eerste de genoemde koopschat 
moeten voldoen, waarvan het gevolg is, dat t 10.000.- worden 
uitgevoerd, waardoor dan ook het circuleerend medium in zulk 
een land met een gelijke som verminderd, en schoon nu weI de 
overige ingezetenen gezegd kunnen worden even rijk te blijven, 
zal niettemin het land f 10.000.- capitaal verloren hebben; zoo 
deze verhuizing blijft voortduren, zal het land van jaar tot jaar in 
circuleerend capitaal armer worden, schoon de betrekkelijke 
waarde van ieders bezitting niet vermindert; eindelijk zal het cir
culeerend medium, dat altijd minder bedraagt dan de totale 
waarde aIler goederen, z'oo schaars worden, dat hetzelve niet meer 
strekken kan als middel van remise, en dan zal of de verhuizing 
ophouden of weI een gedeelte van het jaarlijksch product zal als 
rente voor het achtergelaten goed betaald moeten worden; dan 
daar het gevolg hiervan volkomen wordt toegelicht, zoo men pa
pieren geld als medium van circulatie aanneemt, zal het overbodig 
zijn, zulks hier breeder te ontvouwen. 

Het papieren geld, hoezeer het weinig kost om het aan te ma
ken, gaat echter noch uit de hand des makers, noch van de eene 
hand in de andere over, zonder dat daarvoor arbeid of zaken van 
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waarde in ruiling gegeven worden; het maakt dus een gedeelte uit 
van ieders bezittingen, en in dien zin is dan ook de gezamelijke pa
pieren munt een gedeelte van het vermogen eens lands; als zooda
nig kan het beschouwd worden te zijn een koopwaar gelijk ieder 
andere. 

Hetzelve echter bezit geene algemeene, dat is in andere landen 
geidige waarde en kan dus ook niet gebezigd worden om naar an
dere landen te worden overgevoerd en als middel van remises te 
worden gebezigd; vandaar dat hetzelve aIleen als middel van rui
ling in een bepaald land, waar men hetzelve waarde toekend, 
gangbaar is, en geene waarde heeft voor zooverre het bedrag daar
van de behoefte aan middel van rulling te boven gaat, waaraan 
het dan ook al mede toe te schrijven is, dat zoo dikwerf men de 
hoeveelheid heeft doen aangroeyen boven deze behoefte, hetzelve 
intrinseque zooveel in waarde vermindert als het nominaal wordt 
vermeerdert. 

Stellen wij nu, dat in een land in plaats van een circulerend me
dium in specie, integendeel eene papieren munt bestaat, wat zal 
dan het gevolg zijn, zoo er uit dat land capitalen geremitteerd 
worden? 

Het reeds bijgebragte voorbeeld strekke wederom tot ophelde
ring daarvan. In het veronderstelde geval kan blijkbaar de papie
ren munt niet strekken ter aankoop van de goederen, die van bui
ten worden ingevoerd, daar de verkoopers er hunne rekening niet 
bij zouden vinden om een medium zonder waarde in hun land 
daarvoor aan te nemen; deze invoer Zal derhalve in producten 
moeten worden voldaan en het papier alleen als middel van rui
ling kunnen strekken of als maatstaf voor deze beide waarden (in
voer in producten) onderling. 

Men neme nu ook aan, dat een der vroeger veronderstelde hon
derd inwoners zijne eigendommen verkoopt en daarvoor t 10.000 
papier ontvangt; daar hij wil vertrekken, heeft hij dus ook geene 
behoefte aan de ingevoerde waarde, maar koopt integendeel pro
ducten ten einde die na elders over te brengen, of weI, zoo dit reeds 
door een ander geschied is, het regt op het provenu daarvan, dat is 
de wissel. In dit geval zal er blijkbaar een te kort om den invoer te 
betalen plaats hebben, want de consumtie kan slechts aangenomen 
worden met 1/100 verminderd te zijn, terwijl de te betalen som 
zoo voor invoer als aan den vertrekkenden 1/10 is verhoogd. 

\ ' 
/ 
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Bestond er nu in de maatschappij, hier bedoeld, geen ander ca
pitaal dan een papieren medium, toereikend om de even opgege
yen verwisseling van invoer tegen eigene producten tot stand te 
brengen, dan zoude het blijkbaar onmogelijk zijn om den invoer 
te betalen, en de geheele maatschappij zou zooveel minder moeten 
consumeeren, als het genoemde capitaal bedraagt; doch dan ook 
zoude het verlies in een jaar zijn hersteld. Dan in ieder land, waar 
de industrie eenige ontwikkeling verkregen heeft, zijn ook capita
len verzameld, dat is het circuleerend medium wordt bij kleine 
gedeelten aan den omloop onttrokken en tot een geaccumuleerd 
capitaal opgelegd of bespaard, welk of op rente wordt uitgezet of 
strekt tot verhandeling van vaste en andere goederen van waarde. 

Zonder zulk een capitaal zelf zoude de overdragt van vaste 
goederen ten uiterste moeyelijk, in vele gevallen onmogelijk zijn. 
Men neme nu aan, dat een zoodanige geaccumuleerd capitaal, 
niet onmiddelijk vereischt voor de dagelijksche circulatie, voor 
de eigendom van hen, die verhuizen, weI betaald is, en dat hij 
daarvoor producten gekocht heeft, zoo ~al blijkbaar de hoeveel
heid van product en te kort schieten om den invoer te betalen, en <. 

echter het papier in onmiddelijke circulatie zijn vermeerderd. 
Om de gegrondheid van mijn gevoelen nog duidelijker voor te 

dragen, stelle men, dat de vroeger genoemde honderd huisgezin
nen 1100.000.- aan handelscapitaal of dagelijks circulerend me
dium bezitten, en bovendien nog/loo.000.-aan geaccumuleerd 
capitaal, meer bijzonder bestemd om bij koop of verkoop van 
vaste goederen te worden gebruikt, en tevens jaarlijks aan 
producten, vatbaar om te worden geexporteerd, 1100.000.
produceeren, zoo een hunner vertrekt, en zijne goederen tegen 
110.000.- verkoopt en deze wederom besteed tegen producten, 
vatbaar voor exportatie, dan reeds groeit het handelscapitaal of 
dagelijks circulerend medium aan tot f 110.000.-, terwijl de 
voorraad der verkoopbare slechts f 90.000 bedraagt, en daardoor 
wordt de laatste koopwaar schaars, dat is duur in vergelijking van 
de eerste, waarvan de agio het gevolg is. Maar het volgend jaar le
vert wederom slechts f 100.000.- producten en echter is het pa
pieren meduim niet verminderd, maar f 110.000.- gebleven. 

De agio kan zich dus niet herstellen, schoon dezelve zonder bij
komende omstandigheden verminderd zoude zijn, daar er thans 
f l00.000.~ aan producten tegen dezelve verhandeld kunnen 
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worden; dan zoo ook dit jaar wederom een der inwoners ver
huist, moet er blijkbaar eene grootere onevenredigheid plaats 
vinden tusschen het papier in de daarvoor verkrijgbare produc
ten, omdat er reeds een verschil van t 110.000.- tot t 100.000.
plaats Yond, en op deze wijze voortgaande, moet eindelijk al het 
accumuleerde capitaal in circulatie komen en in waarde verliezen, 
naarmate het nominaal toeneemt, en dat verlies zal wederbm ge
lijkstaan met het capitaal, door den vertrekkende naar elders 
overgebragt, omdat, zoo een land door het overbrengen van een 
capitaal rijker wordt, een ander naar hetzelve is uitgevoerd, 
noodwendig- evenveel moet verarmen, (sic) althans wanneer er 
evenwigt tusschen consumptie en productie plaats heeft. 

Ik vleye mij, dat het bijgebragte voorbeeld de zaak genoegzaam 
opheldert, en dat het thans ook niet moeyeIijk zijn zal het hulp
middel aan te wijzen. 

Blijkbaar zou, indien jaarIijks de productie juist zooveel ver
meerderde als er capitaal werd geremitteerd, het eerste jaar het 
geleden verlies reeds geheel vergoed zijn, en zoo ook dit aIle vol
gende jaren plaats had, geen agio ontstaan kunnen, terwijl dan 
tevens kon worden aangenomen, dat middelens deze vermeerder
de pro<;luctie evenveel geld uit den gewonen omloop zoude wor
den getrokken en tot geaccumuleerd capitaal worden opgelegd als 
er door den verkoop van vaste effecten in circulatie gebragt 
wordt, of weI, zoo de verteringen in geIijke mate als de inkomsten 
toenemen, zal er voor de circulatie een grooter capitaal noodig 
zijn, en dus in beide ge'VaIleI1 de aanleiding tot den agio weggeno
men worden. Rieraan is het toe te schrijven, dat zoolang er in 
eenig gewest eene steeds toenemende ontwikkeling van industrie 
plaats heeft, de agio weinig te vreezen is; dan zoo de industrie 
geene verdere aan het v('rlies geevenrpdigde vorderingen maakt, 
kunnen de meerdere uitgaven boven de inkomsten aIleen door be
sparing op de consumtie gevonden worden. 

Indien b.v. ieder jaar op de algemeene consumtie zooveel kon 
worden uitgespaard als het geremitteerde bedraagt, ook dan zou
de het nadeel te verhelpen zijn, onder voorwaarde echter, dat het 
medium van circulatie altijd aan de behoeften geevenredigd zij. 

Tot het eerste doel worden gevorderd capitalen en aIle inrigtin
gen, die de·industrie kunnen bevorderen. Tot het laatste doelma
tige belastingen, die de ingezetenen verplichten tot besparingen 
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op hunne inkomsten en waarvan het provenu strekke ter op
legging of creering van capitaal, en eindelijk eene instelling, waar
door altijd aan het papier, te veel in circulatie, eene buitenlandsche 
waarde -verschaft wordt, en waatdoor tevens van den anderen 
kant, zoo dikwerf het geaccumuleerde capitaal te zeer vermin
dert, opnieuw capitalen verkrijgbaar worden gesteld. 

Dat nu belastingen aan de tweede der opgegevene oogmerken 
strekken kunnen, is in zichzelf klaarblijkelijk. I 

Indien namelijk de inkomsten niet worden verteerd, maar het 
capitaal worde opgelegd, moet zoowel iedere maatschappij in ver
mogen toenemen, als ieder persoon, welke buiten de mogelijkheid 
gesteld wordt minder dan het bedrag zijner inkomsten te ver
liezen, en waarvan het surplus ,wordt aangewend o~ zijne rente
gevende eigedommen te vermeerderen. 

Indien men het betoogde thans toepast op den staat van zaken 
alhier, zal die genoegzaam daardoor verklaard kunnen worden, en 
de aard van het gebrek voldoende zijn toegelicht om te kunnen 
oordeelen, welke hulpmiddelen gevorderd worden. Zoolang de co
lonie Suriname zich in eenen steeds toenemenden staat van pro
ductie bevond, moest het circulerend capitaal aangroeyen, te meer 
toen groote negotiatien het bovendien vermeerderden. 

Tot dien tijd toe waren er dan ook klaarblijkelijk genoegzame 
middelen voorhanden om de behoeften der ingezetenen te bestrij
den, en tevens om sommen over te maken tot het opleggen van 
capitalen. 

Nog kwam in later tijd de betaling van het garnisoen ten laste 
van het gouvernement in Europa, hetgeen de hoeveelheid van ver
krijgbare wissels grooter maakte; doch sedert is de colonie in hare 
middelen om te remitteeren zooveel armer geworden als het daar
voor vroeger betaalde bedrag, en tevens in productief vermogen 
niet toegenomen, zijnde zij van 1816 af met het onderhoud der 
troepen belast geweest, althans wat de soldijen betreft. Men neme 
thans in aanmer king hoeveel de papieren munt sedert 1818.tot 1827 
in waarde is verrninderd, hetgeen zeker op ruim 165 % gerekend 
kan worden, vermits de agio in eerstgenoemd jaar slechts 45 % 
bedroeg; het papieren geld, destijds in circulatie, op eene nominale 
sam van t 7.600.000.- stellende, had dus nog eene intrinseque 
waarde van circa t 5.241.379.-, doch in 1827 met 210 % agio ge
reduceerd zijnde, was het tot t 2.451.621.- verrninderd, en het 
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capitaal had dus t 2.789.767.- verloren. Over 11 jaar berekend 
toont dat aan, dat de colonie jaarlijks dooreengenomen t 253.611 
is achteruitgegaan. Voorzeker is weI de staat van zaken niet ieder 
jaar dezelfde geweest, de eene tijd is er meer dan in den anderen 
geremitteerd, en de meerdere of minder goede oogst moet er in
vloed op hebben gehad. 

Door de verminderde welvaart moeten ook de gelegenheden om 
capitaal te verwerven en naar Europa te kunnen overmaken, min
der zijn geworden, om aIle welke redenen de colonie waarschijn1ijk 
in het eerste gedeelte der opgegevene periode meer is teruggegaan 
dan thans het geval is. Altijd geloof ik niettemin het verlies thans 
nog op t 200.000.- jaarlijks te kunnen stellen, in welke veronder
stelling ik bevestigd word door het verdwijnen der 4 ton gouds, in 
spetie alhier ingevoerd, mitsgaders van eenig papieren geld van 
datgene, hetwelk door de Nederlandsche Maatschappij der be
gunstiging van VOlksvlijt verstrekt is. Dan hoe dit ookzijnmoge, 
eene rekenkundige naauwkeurigheid wordt hier niet gevorderd om 
den aard der kwaal en de hulpmiddelen, welke zij behoeft, te be
oordeelen; ik geloof van het eerste genoeg te hebben gezegd, om 
thans te kunnen overgaan tot het aanwijzen der middelen, die 
naar mijn inzien wenschelijk kunnen wezen. 

In de eerste plaats om voor te komen, dat er gebrek aan wissels 
plaats hebbe, moet het remitteeren tot een bepaald bedrag wor
den toegelaten, en zou anderzins een agio tusschen de coloniale 
munt en den wissel ontstaan, die altijd de depreciatie dier munt, 
tot groot nadeel van het gouvernement en van particulieren, ten 
gevolge heeft. 

In de tweede plaats, daar de coloniale munt door het verleenen 
van remises natuurlijk uit den omloopgetrokken wordt, zoomoet 
op eene andere wijze aan de circulatie wederom worden teruggege
yen datgene, wat langs dien weg bunen omloop raakt, en weI door 
zoodanige maatregelen, die tevens de industrie uitbreiden en het 
nadeel, hetwelk ontstaat uit het overmaken van capitalen naar 
Europa,door eene vermeerdering van productie kunnen vergoeden. 

En ten derde moeten de te noemen maatregelen nog verhoo
ging·van lasten in de colonie vorderen noch eenigermate voor het 
gouvernement in Europa nadeelig zijn. 

Het volgende middel durf ik vertrouwen, dat deze drie doelein
den in zich zal vereenigen. Tot meerdere duidelijkheid intusschen . 
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zal ik het eerst voordragen, alsof de operatie met het Brusselsche 
bankpapier nog geene plaats gevonden had en alsof er thans nog 
t 2.400.000.- intrinseque waarde aan papieren munt in circulatie 
was; daarna zal ik trachten aan te wijzen, hordanig het bedoelde 
middel op de tegenwoordige omstandigheden zou kunnen worden 
toegepast. 

Het oprigten eener gouvernementsbank alhier acht iknoodza
kelijk tot het bereiken van het doel. Aan deze bank zou jaarlijks 
uit de coloniale kas eene som van t 150.000.- moe ten worden te 
goed gedaan, om te strekken tot eene reservefonds, waarvan het 
gebruik nader zal worden aangewezen. Gedachte som zou kunnen 
vervangen de twee ton gouds, welke thans voor renten en aflos
sing van het Brusselsche papier worden betaald, en langs dien 
weg zouden de belastingen in de colonie al dadelijk met t 50.000.
verminderd kunnen worden. 

De op te rigten bank moet in Europa kunnen beschikken over 
een capitaal van drie rriillioen guldens. Het zal echter voldoende 
zijn aanvankelijk slechts een a twee millioen te negotieeren, om 
redenen, die nader zullen blijken. 

Ik heb voor mijn vertrek uit het moederland willen onderzoe
ken, tot welken prijs en op welke voorwaarde zoodanig capitaal 
voor het coloniaal gouvernement verkrijgbaar was. ' 

De uitslag van dat onderzoek blijkens missive van den 6en Oc
tober 1828, hierbij overgelegd,zal Uwe Excellentie 1) aantoonen,dat 
de bankiers Vlaer & Koll te Utrecht, dezelfden die de aanzienlijke 
capitalen aan de Maatschappij van Weldadigheid verschaffen, be
reid zijn het te verstrekken, onder conditie dat het coloniaal gou
vernement voor de rente en aflossing contractere en dit contract 
door Z. M. worde gegarandeerd. 

Is echter het capitaal bij het Syndicaat of bij andere bankiersop 
betere voorwaarden te bekomen, dan zal de maatregel, dien ik 
voor te stellen heb, nog vo<;>rdeeliger resultaat opleveren. 

De door mij ingewonnen infonnatien hebben geen ander;doel 
gehad dan de zekerheid te erlangen, dat in aIle gevalle het ver
eischte kapitaal buiten lasten van het rijk kon verkregen worden, 
en niets belet dus om zoo mogelijk bij anderen nog voordeeliger 
conditien te bedingen; altijd echter zal als hoofdvoorwaarde in 
aanrnerking moeten komen, dat de bank de rente en aflossing van 

1) De Minister van Marine, Kolonien en Nationale Nijverheid C. T. Elout. 
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het capitaal, waarover zij beschikt, alleen zal betalen, en dat, 3 
maanden van te voren aangekondigd zijnde, de bankier verpligt is 
te zorgen dat het capitaal aanwezig zij. 

Indien de bank dus aileen wissels afgeeft op drie'maanden zigt, 
behoeft zij bij hare bankiers nimmer geld in kas te hebben, dewijl 
het presenteeren der wissels geacht kan, worden die aankondiging 
te bevatten, of weI kan dezelve in den te zenden adviesbrief ver
meld zijn. De verlangde garantie van Z. M. zou mogelijk weI door 
eene eenvoudige sanctie van het contract vervangen kunnen 
worden. 

Het vereischte capitaal kan ik dus aannemen, dat tegen 5 % 
rente en 5 % aflossing buiten schade van het gouvernement te be
komen is. 

Noodzakelijk zoude het zijn het thans circulerend Brusselsch 
papier casu quo alhier wederom in te wisselen tegen soortgelijke in 
Europa te fabriceeren papieren of kaartengeld, als er vroeger 
heeft bestaan. ,Te alle tijde zal voor dit papier wissels tegen pari 
bij de bank te bekomen zijn, hetgeen den agio, waaraan het van 
tevoren onderworpen was, zal doen vervallen. 

Tot het inwisselen van het circulerend papier kan men rekenen, 
dat f 2.400.000.- benoodigd zal wezen, en vermits ik voorstel om 
drie millioen in omloop te brengen, zou al dadelijk 6 ton gouds op 
renten kunnen worden uitgezet, en zulks onder voorwaarde, dat 
de beleeners gedurende 32 jaar 8t % renten en aflossing betalen. 
Nader zal ik hierop terugkomen. 

Men neme nu aan, dat jaarlijksch van de drie millioen in circu
latie gebragt, twee of drie ton tegen wissels worden verruild, wel
ke door de bank worden verleend~ 

In dat geval zal natuurlijk in de kas der bank een gelijk bedrag 
aan papieren of kaartengeld worden ontvangen als er aan wissels 
wordt afgegeven, en dit geld zal alsdan tegen dezelfde rente en af
lossing van 8t % op solide hypotheken kunnen worden uitgezet, 
bij voorkeur aan zoodanige eigenaars of planters, die het voorschot 
zouden willen bezigen om stoommachines aan te koopen of op eene 
andere wijze den staat des landbouws te verbeteren. Aan de be
leeners zou de bevoegdheid behooren te worden gelaten om zich 
ieder jaar van hun engagement te kunnen ontslaan door het nog 
resteerende van hun debet te voldoen, te berekenen door het af
trekken van 2t % van iedere f 100.- jaarlijksch, waarvan'zij 8t 
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% betaald hebben, en zulks over den tijd, dat die betaling werke
lijk door hen is geschied. Aan de bank zal hierdoor een matig 
voordeel verschaft worden, om de kosten van het wederuitzetten 
dier penningen te vergoeden en tevens zal worden voorgekomen, 
dat men de gelegenheid om geld bij de bank voor korte termijnen 
te kunnen erlangen, niet misbruike. 

In het belang beide van het gouvernement en de colonie zou 
men al nader kunnen bepalen, dat het bedoeld voorschot op reeds 
beleende plantagien alleen met toestemming der hypotheekhou
ders zal kunnen verkregen worden, en inzonderheid dan zal worden 
toegestaan, wanneer het tot het aanJeggen van stoommachines 
wordt gebruikt, en dat eene som, gelijkstaande aan de jaarlijksche 
rente en aflossing van het voorgeschoten capitaal, uit het jaar
lijksch produkt te voldoen, eene schuld zal wezen, preferent aan 
alle andere. Eene zoodanige bepaling kan met te meer grond wor
den gemaakt, daar volgens de alhier bestaande verordeningen alle 
schulden, voortgesproten uit leverantien ten dienste van de be
volking der plantagien, boven alle andere de voorkeur hebben. 

Het lijdt geene bedenking, of de belangen der geldschieters op 
zoodanige plantagien, zoowel als die del beleeners zelven en van 
de colonie in het algemeen, zullen door het verstr~kken van bedoel
de voorschotten tot een nuttig einde bevorderd worden. 

Immers het effect zal na de aangebragte verbeteringen in waar
de zijn toegenomen, de producten zullen vermeerderen in eene 
groote mate, en de nijverheid, ten krachtigste ondersteund, zal 
zich meer en meer ontwikkelen en uitbreiden. Het beoogde doel 

. ten deze kan ontwijfelbaar worden bereikt. Vele plantagien toch 
leveren tegenwoordig geen voordeel op, zoo door den uitgeputten 
staat der gronden als door de lage prijzen der producten, alleen de 
suikerplantagien geven eene goede winst, en verschaffen veelal 
een zuiver voordeel van f 200.- en meer voor iederen neger. 

De moeite om de negers naar andere gronden over te brengen, 
en het gebrek aan capitaal om qe koffie- en katoen-plantagien in 
suikergronden te herscheppen, beletten alleen die eigenaars om 
het voorbeeld, door meer gegoeden gegeven, te volgen. 

En het lijdt geene bedenking of gedachte herschepping, indien 
ze kan plaats hebben, zal de waarde der product en, welke de colo-. , 
nie thans opbrengt, met meer dan een millioen guldens vermeer-
deren. 

NED. ECON.·HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK Y. 4 
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Het is aan zoodanigen maatregel dat Demerary zijnen bloei en 
welvaart te danken heeft. Aldaar heeft men de negers der katoen
en ook veel der koffie-plantagien op de suikerplantagien overge
bragt en deze met goede stoommachines voorzien, hetgeen een zoo 
gunstig gevolg heett gehad, dat d~ productie, in evenredigheid tot 
het getal negers, er meer dan het dubbele bedraagt van 'hetgeen 
alhier wordt voortgebragt. Dat men overigens in de gegeven om
standigheden in· deze colonie geene zwarigheid zal vinden het geld 
tegen at % aan rente en afiossing uit te zetten, is nagenoeg zeker, 
daar men bij particulieren lOa 12 pc. aileen aan renten betalen 
moet. 

Wanrteer men thans tot de stelling terugkeert, dat de bank 5 % 
rente en 5 % afiossing jaarlijks in Europa te betalen heeft en dat 
er het eerste jaar over 3 ton gouds wordt beschikt, dan zal de 
bank t 30.000.- 's jaars tot het voorschreven einde moeten vol
doen, en in circa 16 jaar tijds zal op die wijze het genegotieerd 
kapitaal zijnafgelost. 

In de colonie daarentegen zal zij eene nieuwe rente hebben ver
kregen van t 25.500.- en bovendien van de 6 ton, die hier aan
vankelijk worden uitgezet, t 51.000.- genieten, derhalve zal haar 
inkomen boven en behalven de t 150.000.-, welke zij uit de colo
niale kasontvangt, t 76.500.- beloopen. 

Over de genoemde som van 1150.000.- zal de bank dus niet be
hoeven te disponeeren, zelfs dan niet, wanneer de geheele 3 mil
lioen in een jaar tegen wissels ruoest worden uitgezet, want in dat 
geval zou ze van 3 millioenen, door haar genegocieerd, moeten be
talen voor rente en afiossing t 300.000.-. Ze zou genieten van 6 
ton, aanvankelijk uitgezet tegen 8t % rente 1 51.000.-
Van 3 millioenen, door haar uitgezet. . . .. - 255.000.- , 

Zamen . . .. 1 306.000.-

Batig overschot t 6.000.-
De bank lost bovendien hare schuld af in 16 jaren, terwijl zij ge

durende 32 jaar de rente en afiossing blijft genieten van de capita
len, door haar uitgezet. Met eene goede administratie kan dus 
eene zoodanige inrigting buiten twijfel door eigen middelen niet 
aileen bestaan, maar zelfs aanzienlijk in vermogen toenemen, zijn
de dit het noodwendig gevolg van den hoogen prijs, waarvoor zij 
hare capitalen uitzet, in vergelijking van dien, welken zij zelve be
taald. 
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Intusschen, aIle menschelijke inrigtingen aan wisselvalligheden 
onderhevig zijnde, die niet altijd voorzien kunnen worden, en 
vooral eene inrigting als de voorgestelde bank op de door haar 
uitgezette capitalen merkelijk schade kunnende lijden, zonder dat 
dit door eenigen maatregel kan worden voorgekomen, zal het 
voorzigtig wezen jaarlijks een fonds van f 150.000.- te bestemmen 
tot een fonds van waarborg. De gelden, welke telken jare van dat 
fonds overblijven, zouden gebruikt kunnen worden tot het aan
leggen van zoodanige werken, als het ontwikkelen der industrie in 
de colonie zal vorderen, gelijk b. v. kanalen en wat dies meer is; des
noods zou ook door die gelden in eenig deficit op dezen of genen 
tak van nijverheid kunnen worden voorzien, zonder dat het noo
dig ware de lasten te vermeerderen, en hierdoor zou werkelijk aan 
het coloniaal gouvemement een vaste en geregelde gang verze
kerd zijn. 

Door de opgegeven wijze om het geld dadelijk weder uit te zet
ten, dat voor afgegeven wissels is ontvangen, zoude wijders altijd 
aan de circulatie worden teruggegeven de sommen buiten omloop 
gesteld, hetgeen de zwarigheid zou wegnemen, die anders onver
mijde1ijk het gevolg moet zijn van eene geringe hoeveelheid circu
lerend medium. 

Het oprigten eener bank naar het voor gestelde plan kan dan 
ook, gelijk gebleken is, met geene bezwaren verbonden zijn. 

Die botsingen, welkethans bestaan, zuilen erdoor worden wegge
nomen, en zoo~el het gouvemement als. de colonie, geloof ik, dat 
er voordeelen van tegemoet kan zien. 

Ik zal verder trachten aan te toonen, dat ook die voordeelen met 
eenige wijzigingen in het ontwerp te verkrijgen zijn, en zelfs aan het 
voorgestelde plan eene uitbreiding kan wordengegeven, geschikt 
om ook het welzijn der overige W.-I. bezittingen te bevorderen. 

Voldoende zal het wezen die wijzigingen aileen in de hoofdtrek
ken op te geven, daar ze aan verandering onderworpen blijven, 
naarmate de contracten, die tot het bekomen van penningen noo
dig zijn, meerder of minder voordeelig zullen wezen. De eerste 
maatregel, die gevorderd wordt, is de vemietiging van het con
tract, met de 'Maatschappij ter begunstiging van Volksvlijt te 
Brussel aangegaan, en zulks door aan die Maatschappij te restitu
eeren het verstrekte, zoo in contanten als in bankpapier, ten be
drage van f 2.400.000.- . 
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Hoeveel van dit papier in deze specie reeds is uitgevoerd, laat 
zich niet bepalen, en ook het maakt geen verschil hoegenaamd in 
de maatregelen, die genomen moeten worden. Men rekene, dat de 
specie niet kan worden terugbekomen, en dat van het papier 3 ton 
is uitgevoerd, d~n zal de bank om met die van Brussel te kunnen 
Iiquideeren, al dadeIijk I 700.000.- moeten bijbetalen, doch ver
mits met het einde van dit jaar reeds p.m. I 160.000.- aan afios
sing betaald zal zijn, zal de voorschreven som daardoor tot 
1540.000.- verminderen. 

Deze bij de heeren Vlaer & Koll of bij andere genegotieerd wor
dende, zaI een jaarlijksche rente en afiossing van 154.000.- vor
deren, maar de bank zal ook daarentegen slechts 17 in plaats van 
24 ton gouds alhier hebben in te wisselen. Drie millioenen volgens 
het oogmerk in circulatie zullende komen, kan door de bank dus 
dadelijk 13 ton worden uitgezet, waarvan zij, at % aanrentenen 
afiossing genietende, jaarlijks 1110.500.- trekken zal; zij zal dus 
niet aileen haar reservefonds niet behoeven aan te spreken, maar 
nog een overschot van ruim 156.000.- in kas houden, terwijl, na
dat zij de geheele 3 millioen in circulatie zal hebben gebragt, tegen 
wissels wederom ingetrokken en daama uitgezet, -hare rekening 
zal staan als voIgt: gedurende 16 jaar aan rente en afiossing voor 
een capitaal van 1540.000.-, am met de bank te Brussel te liqui-
deeren . . . . . • . '. . . . . • . . • .• I 54.000.-
Voor 3 milioenen guldens aan wissels getrokken . • - 300.000.-

Dus 16 jaar lang schuldig totaal . . . . . . . . I 354.000.-
Zij geniet daarentegen 's jaars gedurende 32 jaar de rente en af-

lossing van 11.300.000.- a at % ............... I 110.500-
Van drie millioen, door haar uitgezet . . . ... - 255.000.-
Totaal gedurende 32 jaar. . . . . . . . . . . . I 365.500.-

Na 16 jaar is echter hare schuld vernietigd, terwijl ze alsdan 
nog over een geIijk tijdvak het volle bedrag der opgegevene som 
van 1365.500.- blijft genieten. Doch dan oak loopt nog ten hare 
laste de drie millioen in circulatie gebragt, en ook dit capitaal 
moet afgelost kunnen worden, zal de instelling inderdaad voordee
lig zijn. Dit kan nu werkelijk geschieden, want daar van een capi
taaI van drie millioen slechts 10 % en dus 1300.000 - jaarlijks be
taald behoeft te worden gedurende 16 jaar en de bank over dat 
tijdvak mag beschikken over 1365.000.~ elk jaar, zoo kan 2lij alle 
hare schulden voldoen, en bovendien, zoolang zij er mee bezwaard 
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is, nog 165.000.- 's.jaars overhouden, welke som is om alle kosten 
van administratie enz., hier niet in rekening gebragt, te bestrijden. 
Een capitaal van 3 millioen in specie zal dan eindelijk de colonie 
verworven hebben, zonder dat het reservefonds van 1150.000.
daarvoor heeft behoeven te worden aangesproken. 

Niet ongepast zal het welligt zijn nog eenigermate op te helde
ren waaraan het toe te schrijven is, dat de bank met een capitaal 
van drie millioen papier in circulatie te breng~n, aanvankelijk 
I 1.300.000.- uitzet, naderhand nog 3 millioen in beleening geeft, 
en echter bij slot van rekening maar drie millioen heeft in te wis
selen. 

Deze duisterheid verklaart zich spoedig, als men in aanmerking 
neemt, dat door het plaatsen der 13 ton en het inwisselen van het 
circulerend medium juist drie millioen in omloop zijn gebragt. 
Komt nu dat geld successivelijk in de kas terug, doordien het te
gen wissels wordt ingeruild en wordt het alsdan wederom dadelijk 
uitgezet, dan moet, zoodra er voor drie millioen aan wissels is in
geruild, ook drie millioen zijn uitgezet, en evenwel kan het totaal 
bedrag, in circulatie voorhanden, nimmer meer dan 3 millioen op
loopen. Op de aanmerking, die verder zou kunnen worden ge
maakt, dat de bank, zich een capitaal van 3 millioen iIl Europa 
verzekerd hebbende, niet over 13.540.000.- kan beschikken, kan 
gepasselijk worden geantwoord, dat, alvorens de bank verpligt zal 
zijn over de laatste 1540.000.- te disponeeren, er een veel grooter 
som zal zijn afgelost, terwijl bovendien desnoodig de bank hare 
negotie zou kunnen vermeerderen, gelijk bij de berekening eener 
jaarlijksche betaling van 1 354.000.-, representerende een capi
taal van 13.540.000.-, niet uit het oog is verloren. 

Geene zwarigheid kan dus hieruit ontstaan, terwijl de beden· 
king, dat juist niet in 16 jaar tijd de volle som kan zijn afgelost, 
almede van geen gewigt is. De negotiatie toch zal eigenlijk suc
cessivelijk en dus in eene opvolging van jaren plaats hebben. 
Ieder negotiatie loopt in effecte in 16 jaren af, en van aIle uitge· 
zette gelden wordt de rente en aflossing gedurende 32 jaar betaald. 
In hetzelfde tijdvak van 32 jaar zal dan ook ieder capitaal, 
tegen wissels ingenomen en wederom uitgezet,. de voordeelen 
verschaffen, hier van alle negotiatien aangewezen. 

Dat overigens, gelijk reeds vroeger is opgemerkt, de gelegen
heid niet zal ontbreken om het geld tegen de opgegeven voorwaar-
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den uit te zeUen, is buiten eenigen twij£el; immers men heeft slechts 
na te gaan, hoe onereus de conditien zijn, waarop de gelden uit 
Holland op de plantagien worden voorgeschoten. 

Bij de contracten, deswegens gemaakt, wordt bedongen, dat al
les wat de plantagien jaarlijks opleveren, aan de geldschieters 
moet worden geremitteerd, die bovendien bij uitsluiting al het be
noodigde kunnen leveren voor de bevolking en den akkerbouw. 

Eene berekening hiemevens toont voldoende aan, welke enor
me provisien op die wijze worden betaald; in het algemeenrekent 
de planter, dat hij voor soortgelijke beleeningen op zijne inkomsten 
jaarlijks 15 % moet verliezen. Zoo dus hier met succes een capitaal 
kan worden uitgezet, te Cura<;a,o, St. Eustatius en te St. Martin 
zou het almede zeer te stade komen; op het eerstgemeld eiland tot 
afiossing van hypotheken, op de beiden laatsten tot het bevorde
ren der industrie. 

Ik reken, dat 3 ton op CuralYao en /150.000.- op St. Eustatius 
en St. Martin tot het bereiken van het oogmerk genoegzaam.zou 
zijn. En wanneer men met voorzigtigheid te werk gaat, is er voor 
die voorschotten niets te vreezen, men heeft slechts den staat der 
Weeskamers te beoordeelen, die niet gezegd kunnen worden op de 
vrij aanzienlijke capitaIen, die ze hebben uitgezet, eenig aanmer
kelijk verlies te hebben geleden. 

Eene bedenking zou echter nog kunnen worden gemaakt, hierin 
bestaande, dat zoo er bij de bank geld te bekomen is opvoordeeli
ger voorwaarde dan elders, het te voorzien is, dat de planters de 
schulden zullen afiossen, met welke zij thans bezwaard zijn, en er 
derhalve veel geld bij de bank zaI worden aangevraagd, en dat dus 
de 3 millioen, welke zij genegotieerd heeft, spoedig zullen zijn be
steed; dat men zelfs deze aanvraag van geld niet zal kunnen wei
geren, daar men van de stelling uitgaat, dat iedere som, die wordt 
ingewisseld, dadelijk wederom zal worden uitgezet, waaruit dus 
eene noodzakelijkheid geboren wordt om altijd capitaIen te 
moeten voorschieten 

Voorzeker is deze bedenking niet zonder grond; zij is mij geen
zins ontslipt, dan vooreerst meen ik te mogen aannemen, dat de 
toestemming om plantagien, die reeds beleend zi jn, nog hooger 
te beleenen, niet zoo ruimschoots gegeven zal worden; in de 
tweede plaats, dat de door de bank voorgeschoten gelden voor
namelijk gegeven wordende ter oprichting van stoommachines, . 
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voor een groot gedeelte in circulatie gebragt worden en niet zoo 
spoedig wederom tot capitaal zullen kunnen worden opgelegd 
en dus ook niet zoo spoedig ter verwisseling zullen kunnen wor
den aangeboden-. Dan om hier niets a:an het toeval over te laten, 
neme men aan, dat de eerste 13 ton met zooveel spoed ter verwis
seling worden aangeboden, dat men het onraadzaam achte, die 
~ndermaal op eene gelijke wijze in circulatie te brengen, dan nog 
zou de staat van zaken daarom nog niet nadeelig worden voor de ' 
bank, gelijk de volgende berekening doet zien, 

In Europa zou zij te betalen hebben voor rente en aflossing 
van f 540.000.- door haar genegotieerd, om met de Maatschappij 
te Brussel te kunnep liquideeren . . . . . . . . f 54.000.

Voor rente en aflossing van 13 ton, waarop zij per 
wissel zoude hebben gedisponeerd .. .... . . - 130.000.-

Zamen - ..... f 184.000.-
Zij zou daarentegen genieten van 13 ton, door 

haar uitgezet . . . . . . . . . . . . . . . . f 110.500.-

Jaallijks tekort f 73.500.-
Dan zij heeft nu ook de 13 ton wederom in kas, en inplaats van 

die uit te zetten, neemt zij daarvan jaarlijks een bedrag van 
f 73.500.-, koopt daa(voor wissels in, en voldoet op deze wijze 
hare schuld, waartoe in 16 jaar een capitaal van f 1.176.000.- ge
vordert wordt, derhalve is de 13 ton hiertoe meer dan voldoende, 
en dan zoude haar niettemin gedurende nog 16 jaar een jaarlijks 
inkomen van f 110.500.- overschieten. 

Onttrekt intusschen ,de bank van de 3 millioenen, door haar in 
circulatie gebragt, 13 ton aan de circulatie, dan blijft er slechts 17 
ton over, waarvan nog drie a vier ton aan beleening van koopwa
ren op Curac;ao en St. Eustatius zullen zijn geemployeerd. 

De sommen, die dus jaarlijks worden aangeboden ter verruiling 
tegen wissels, kunnen dan ook niet groot zijn; dan men neme aan, 
dat dezelve even hoog blijven, als wij die voormaals voor dit tijd
perk hebben aangenomen, dat is f 200.000.- jaarlijks, dan nog 
zoude de bank daardoor niet in ongelegenheid geraken, en even
min zoude zij nimmer in verlegenheid zijn om de noodige wissels 
ter betaling der door haar jaarlijks verschuldigde rente en aflos
sing in Europa te bekomen. 

Vooreerst moet in de gouvernementskas gestort worden 
1150.000.- jaarlijks voor het reservefonds der bank; laat men 
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het aan de keus del" colonisten over, dan voldoen zij liever in wis
sels dan in geld, om de eenvoudige rede dat de wissels der bank, 
als door het gouvemement gewaarborgd, meer waarde hebben dan 
die van particulieren en dus deze met eenig verlies zullen moeten 
worden afgegeven; vandaar dan ook dat thans reeds zooveel wissels 
te koop worden aangeboden en dringend de toestemming van het 
gouvemement verlangd wordt om in wissels de belastingen te mo
gen voldoen, blijkbaar veroorzaakt, doordat het Brusselsche pa
pier tot remise gebruikt kan worden, of schoon daarvan bij den 
uitvoer 2t % assurantie moet worden betaald. 

Bovendien moet uit de opbrengsten der colonie door de beleen
den jaarlijks voor de 13 uitgezette tonnen I 110.500.- aan ren-

. te en afiossing voldaan worden, derhalve wordt er I 260.000.
jaarlijks uit de circulatie getrokken, die niet ter bestrijding van 
,behoeften kunnen worden aangewend, en welke men aannemen 
mag, dat gaame in wissels zullen worden voldaan, welke wissels 
dan door de bank kunnen worden overgenomen tegen storting 
van eene gelijke som papier, profiueerende uit de sommen, welke 
haar in ruiling tegen wissels worden aangeboden, en uit de 
haar verschuldigde rente; daar echter de bank slechts I 184.000.
behoeft, heeft een overschot in wissels van 180.500.- plaats 
en derhalve zijn er meer wissels dan tot betaling der genoemde 
jaarlijksche betaling van rente en afiossing der bank gevorderd 
geworden. 

Dan, daar hier van de stelling wordt uitgegaan, dat aan\.anke
lijk door het onttrekken der 13 ton aan de circulatie het capitaal, 
in ornloop gebleven, 13 a 14 ton is verrninderd, en dat van dit capi
taal ieder jaar twee ton zal worden aangeboden om te worden ge
remitteerd door de zoodanigen, welke gelden in Europa wenschen 
over te brengen, zoo zal het nu moeten blijken, in welk een toe
stand de bank daardoor geraakt; zij toch heeft het papieren geld 
in circulatie gebragt en moet dus daarvoor wissels afgeven, zoo 
het aangeboden wordt. 

Zooals gebleken is, zijn er 180.000.- nog jaarlijksch aan wissels 
disponibel bij de bank; zoo kan zij deze in de eerste plaats in ruiling 
geven, van haar endossement voorzien, waardoor zij zich voor de
zelve aansprakelijk stelt, verder zal zij dan in de tweede plaats op 
haren bankier nog voor 1120.000.-moeten trekken, waaruit in 16 
jaren eene schuld van I 1.920.000.-zalontstaan, en waarvoor aan 
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renten en aflossing zal moeten worden voldaan .. f 192.000.
Daar zij echter eene gelijke som wederom op rente 

zal hebben uitgezet tegen at %, zal zij daarentegen 
/ 

genieten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 163.200.:-
en dus tekort komen. . . . . . 1 28.800.-, 

welke uit het reservefonds zullen moeten worden voldaan, doch na 
16 j aren zal zij zich weder van hare schuld ontdoen; en gedurende 
de overige 16 jaren dan nog blijven jouisseren aan renten en aflos
singen . . . . . . . . . . . . . . . . t 163.200.
en van de eerste 13 ton door haar uitgezet" . . . - 110.500.-

Tezamen ..... 1273.700.-, 
welke een capitaal representeerd van f 2.737.000. - en dus veelmeer 
dan er papieren munt in circulatie zijn kan; de opgegeven zwarig
heid derhalve, als was werkelijk het veronderstelde geval te voor
zien, is geenzins te duchten. AIleen wijst het aan, dat het noodig 
zijn zal de som te be palen, die de Bank op den duur in circulatie 
houden zal, niet uit hoofde van het belang der bank, maar omdat 
het mogelijk gevaarlijk te achten is,dat dezelve, eene te groote 
schuld in Europa gecontracteerd hebbende, in vijandelijke han
den geraken mogt. 

Eindelijk kan ookdoor het voorgesteldemiddeldekwaal, waaron
der deze, gelijk zoovele andere colonien gebukt gaat, in den grond 
genezen worden, want daar de bank van jaar tot jaar rijker wordt, 
zal zij eindelijk een capitaaJ in Europa verkrijgen, waarvan de 
rente gelijk zal staan aan het bedrag, dat jaarlijks van het colo
niaal capitaal naar Europa wordt overgebragt, en daardoor het 
bestaand bezwaar geheel zijn weggenomen, dewijl dan de oorzaak 
van verarming zal hebben opgehouden, ongerekend nog, dat door 
de voorgestelde beleeningen het productief vermogen der colonie 
aanmerkelijk zal worden vermeerderd. 

HierbU moet ik thans aIleen nog doen opmerken, dat de voorge
stelde afiossing in 16 jaren aIleen is aangenomen, omdat de thans 
bestaande overeenkomst met de Maatschappij te Brussel in een 
gelijk tijdvak afloopende, het noodig was te doen zien, dat dit 
oogmerk ook hier bereikt kan worden. 

Anders zou ik voorzeker hebben voorgesteld om in Europa 
jaarlijks eene gelijke som als hier ontvangen wordt, namelijk van 
at % of weI f 85.- pro ieder duizend aan rente en afiossing te doen 
betalen, waardoor aIle berekeningen meer eenvoudig zouden ge-

, ' 



58 BANK VOOR DE NEDERL. WEST-INDISCHE BEZITTINGEN. 

weest zijn. Vit den staat no. 3 1) blijkt het, dat zoo van die 185.
jaarlijks 1 50.- aan rente, en dus 1 35.---'- aan aflossing betaald 
worden, reeds in het 19de jaar de volle schuld zal zijn afgelost, en 
nog 168.87 overschieten, terwijl dan de bank nog 13 jaar zal blij
ven genieten 185.- van iedere t 1000.-, door haar uitgezet, het
welk met het einde van het 32ste jaar een capitaal van 11.635,45 
zal opleveren. Mogt nu de bank drie millioen hebben uitgezet, dan ,I 
zal zij na den afloop der gezamenIijke beleeningen, dat is na 32 
jaar van den tijd af gerekend, dat dezelve gesloten zijn, een vrij en 
onbezwaard capitaal van 1490.063,50 verworven hebben, en dus 
volkomen voldoende om het zooeven genoemd fonds te creeren, 
en daardoor de colonie van eenen drukkenden last te bevrijden. 

Bij deze berekeningen zijn niet in aanmerking genomen noch 
hetgeen aan remedie betaald moet worden, noch de kosten van . 
administratie. Beide intusschen zijn zeer weI uit de voordeelen der 
bank te vinden; mogt men echterde aflossingen willen bespoedigen, 
dan zoude men daarvoor jaarlijks/25.000.-, uit het reservefonds 
te voldoen, kunnen aannemen; nader laat zich deze som ruet be
palen, zoolang de voorwaarden der geldleening niet naauwkeuriger 
bepaald zijn. 

Het genoemde capitaal van 13 ton zoude echter nog voordeeli
ger aangewend kunnen worden indien namelijk daarvoor wissels 
werden aangekocht en het provenue daarvan in Europa werd op
gelegd of ter bespoediging der afiossing(m gebezigd. 

In deze colonie wordt jaarlijks 16 ton aan wissels verhandelt; 
de meerdere behoefte aan wissels dan er voorhanden zijn, be
draagt thans zeke~ geen twee ton; zoodra er dus een middel be
staat om hetzij specie, hetzij bankwissels uit te voeren, en deze op 
beter voorwaarden te bekomen zijn, dan de genoemde wissels der 
administrateuren en anderen, verkiezen deze de gelegenheid om 
hunne wissels te verkoopen, en daarvan is het gevolg, dat zij de ver
schuldigde belastingen niet in geld kunnen voldoen. Dit inzonder
herd is thans het geval, en gelijk men vroeger gebrek had aan een 
medium om te remitteren, zoo bestaat daarvan thans overvloed, 
dat evenzeer tot nade~l strekt; kon de bank de overvloedige wis
sels opkoopen voor het papier, dan zou daardoor het medium in 
circulatie in eene gepaste evenredigheid kunnen gehouden worden 
tot de behoeften, de bank minder behoeven te negotieeren en niet-

') Weggelaten. 

/ 
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temin altijd gelegenheid vinden tot het doen van groote winsten, 
omdat zij het geld op voordeeliger voorwaarde uitzet dan negoti
eerd; deze en meer andere bepalingen echter zullen eerst dan kun
nen worden geregeld, als de beginselen, waarop de bank gegrond 
zal worden, finaal zullen zijn gearresteerd. 

Ik durf dan ook vertrouwen, dat het voorgestelde plan, indien 
het gevolgd wordt, over het algemeen veel tevredenheid zal geven. 

Alletwegen ontbreken fondsen tot het uitbreiden der industrie 
en een voorschot op billijke voorwaarden te kunnen bekomen, zal 
voor velen zeer wenschelijk zijn. Een toereikend capitaal zal er in 
circulatie worden gehouden, de belastingen zullen eenigermate 
verminderd kunnen worden, en naar mijn inzien zou alsdan het 
voordeel daar-tran aan de planters te beurt moeten vallen door de 
vermindering van het hoofdgeld der plantagieslaven. 

De belasting op de huisslaven zou niet behooren te worden ver
minderd; zijn het zoodanigen, die uit weelde worden gehouden, 
dan zou die zelfs verhoogd kunnen worden, deze toch zijn schade
lijk aan de colonie, zij consumeren zonder te produceren en vele 
handen zijn daardoor aan den veldarbeid onttrokken. 

Ik heb gemeend het in deze voorgesteld ontwerp voorloopig aan 
Uwe Excellentie te moeten doen toekomen. Alvorens de goedkeu
ring van Uwe Excellentie te kunnen wegdragen, houd ik mij over
tuigd, dat het nog wijzigingen en toelichtingen zal behoeven; 
dan vermits het van invloed zal zijn op de financieele maatregelen, 
verder voor deze bezittingen vast te stellen, scheen het mij ver
kieslijk dit onderwerp in het bijzonder te behandelen en mijn ge
voelen deswegens aan Uwe Excellentie mede te deelen. 

Ik vlei mij, dat U H. E. G. door dit stuk in staat ge
steld zal worden voorloopig hare denkbeelden te fixeren wat 
ten deze kan en behoort gedaan te wor-den, en dan zal het bij 
mijne terugkomst in het moederland niet, moeyelijk vallen spoe
dig de meest geschikte maatregelen te nemen. 



III. 

OVER JOHAN JO~CHIM BECHER EN ZIJNE RELATIE'S 
MET DE NEDERLANDEN, MEDEGEDEELD POOR 

Prof. Dr. F. M. JAEGER. 

De persoon van J 0 han J 0 a chi m B e c her neemt in de tweede 

helft der 17e eeuw onder de beoefenaren der Ch~mie weI eene zeer bijzon

dere plaats in. Niet in eerste instantie als schrijver der "P h Y sic a s u b

t err a n e a", als hoedanig hij in de geschiedenis der chemische weten

schap eigenlijk meer door het talent van een zijner vertolkers, dan door de 

beteekenis der in dat werk ontwikkelde denkbeelden bekend geworden is. 

Want hoewel George Ernst Stahl in de door hem in 1702op

nieuw bezorgde edihe der P h Y sic a sub t err a n e a, met eene 

hem overigens volstrekt niet van nature kenmerkende bescheidenheid, 

verklaart, "dat het slechts Be c her's denkbeeiden zijn, welke hij hier 

voordraagt", - zoo is toch ongetwijfeld S t a h I, en nict Be c her, als 

de auctor intellectualis der phlogiston-theorie te beschouwen, en ontleent 

deze laatste hare beteekenis voor het allergrootste deel aan S t a h I's 

bemoeilngen, zonder welke de op zich zeive weinig beteekenende voorsteI

lingen van Be c her over den aard der samengestelde en brand bare 

sto£fen . weI nimmer eenige bijzondere belangstelling in de wereld der che

mici zouden getrokken hebben. 

Of schoon in de geschiedenis der Chemie Be c her's naam derhalve 

aIleen gebleven is door een min of meer toevalligen samenloop van om

standigheden, - omstandigheden die trouwens veel van hare toevalligheid 

verliezen, als men Bee her's bovenmatige productiviteit als scribent, 

66k op het gebied der alchemie, in aanmerking neemt, - zoo kan toch nie

mand, die nader met het leven en streven van dezen zonderlingen man be
kend wordt, zich onttrekken aan de gedachte, dat men hier te doen heeft 

met eene, ook uit algemeenere gezichtspunten hoogst belangwekkende 

persoonlijkheid; met een man, die bij aIle vreemde zijden van zijn oneven

wichtige individualitf;!it, toch zeker tot de meest en veelzijdigst begaafden 

zijner tijdgenooten kan gerekend worden, en wiens beteekenis in het staat-
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kundig en oeconoffiisch leven van bet Duitsche Rijk in de periode na den 

Munsterscben vrede, door den laster en de onrecbtmatige beoordeeling 

zijner tallooze vijanden gedurende langen tijd grootendeels is miskend . . 

Overrijk aan denkbeelden, met klaren blik de nooden van het Duitsche 
Rijk na den dertigjarigen oorlog overziende; beeft hij op eene voor dien tijd 

van belder inzicht getuigende wijze den weg tracbten aan te geven, waar

l~ngs de staten van Midden-Europa uit hunne oeconomiscbe en indus

trieele inzinking zouden kunnen worden opgeheven; en ondanks het 

fantastische en bet oogenschijnlijk vaak wilde zijner projecten, wordt 

thans door vele schrijvers, welke zich met Ae staatkundige en oeconomi

sche geschiedenis van die dagen bebben bezig gebouden 1), erkend, dat 

deze wonderlijke man, die beurtelings als arts, alcbemist, philoloog, oeco

noom, uitvinder, koopman en politicus verschijnt, tocb een der voorname 

drijvende kracbten is geweest bij de gradueele ontwikkeling van bet staat
kundig mercantilisme der zeventiende eeuw. 

De vrede van" 1648 bad weliswaar een einde gemaakt aan den dertig

jarigen krijg, waardoor Europa's rijke en bloeiende middelrijken verwoest 

en te gronde gericht waren, docb de algebeele oeconomische desorganisatie 

en finantieele uitputting waren z66danig, dat eeuwen noodig zouden blij

ken, om den toestand weer eenigermate op peil te brengen. Terwijl het 
groote handelsverkeer, dat gedurende de middeleeuwen tusscben Cen

traal-Europa en langs den Donau met de Levant en de groote Italiaanscbe 

bavens zijn bloeitijd had gekend, toch alreeds in de zestiende eeuw allengs 

op den acbtergrond gedrongen was door den overzeescben wereldbandel 

der West-Europeescbe volkeren, bad nu ook de langdurige oorlog niet 
slechts den handel der middelrijken doen kwijnen, maar was daarmede 
tevens eene algeheele inzinking hunner industrie hand in hand gegaan. 

1) Zie o. a.: H. von S r b i k, D e r s t a a t 1 i c h e Ex p 0 r t han del 0 e s
terreic'hs , (1907) , pag. 67 ; R. von Erdberg-Krczenciewski, Jo
han J 0 a chi m B e c her, e i n B e i t rag z u r G esc h i c h ted erN a
t ion a 1- 0 e k 0 nom i k, Staatswiss. Studien, 6, 2, pag. 106; H. J. Hat-
5 c h e k, S t a a t 5- un d So z i a 1 w iss ens c h. For s c hun g e n (E d. G. 
Schmoller),6, 1-89;M . Doberl,Das Project einer Einigung 
Deutschlands auf wirtschaftlicher Grundlage aus dem 
J a h reI 665, etc. ; Forschungen z. Geschichte Bayerns, VI, 163, (1898); J . J . 
Be e her, Pol i tis c h e Dis c ur s von den e i g e n t 1 i c hen U r s a
c hen des Auf- u n dAb n e h men s d e r S tad t e, Lan d e run d R e
publiquen, etc." ; U. G. Bucher, Das Muster eines Ntitzlich
Gelehrten in der Person des Herrn Johann Jo a chim Be
chers, Ntirnberg, (1722); etc. Volgens zijne eigen uitingen (o.a. in Narrische 
Wei she i t § 6) zou Be c her ook den aardappel als goedkoop volksvoedsel in 
Oostenrijk hebben ingevoerd : "ich habe die Americanische Pot a t 0 soder Erd
Aepffel mit sehr gutem Success in Oesterreich gepflantzet, welche gutes Brot, Wein 
und Brandwein geben" . ' 
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Ret eens zoo zegenrijke gilde-wezen was meer en meer ontaard, zoodat 
regeerders en vorsten, en gewoonlijk zonder eenig blijvend resultaat, tegen 

de vele gilde-misbruiken bij herhaling maatregelen hadden moeten ne

men 1). Zulke maatregelen waren veeltijds vooral gericht tegen de schande

lijke "monopolie's"; doch genomen als zij werden enkel in den vorm van 

door een centraal vorstelijk gezag uitgevaardigde bepalingen, zonder dat 
eenig algemeen oeconomisch beginsel daarbij als leidraad diende, konden 
die maatregelen op den duur ook geene blijvende verbetering brengen. 

, 
Kort na de aanvaarding del" regeering door Leo pol d I begonnen 

echter verscheidene Duitsche vorsten meer dan voorheen hunne aandacht 

te richten op de vraag hoe de welvaart in hunne landen te herstellen, 

daarbij voorgelicht door de zienswijze van Fransche en inheernsche oeco
nomen. Onder de eersten, die dat doel meenden te kunnen bereiken door 

den uitvoer van door het land zelf voortgebrachte ruwe materialen1en den 

invoe~ van daaruit dan weer vervaardigde uitheemsche fabrikaten, met be

hulp eener politiek van hooge tarieven zooveelmogelijkte beperken, daaren
tegen de productie in het eigen land zoo sterk'mogelijk te prikkelen, be

hoorde nevens Von S c h roe d e r en Von R 6 r n i g k, ook B e c her. 

Ret feit, dat aan Be c her daarbij steeds de Nederlanden als het ideale 

voorbeeld voor oogen stonden I), heeft gemaakt, dat in den tijd, dat 

zoowel de Unie als ook Duitschland zelf zich meer en meer tegen de groei

ende macht van L 0 dew ij k XIV richtten, hij met de Nederlanden in ve

lerlei opzichten in nauwe aanraking is gekomen. Over deze relatie's van 

Be c her met ons land moge in het volgende een en ander worden mee

gedeeld; enkele gegevens omtrent zijn levensloop, welke ter beoordeeling 

') Ook in de Nederlanden werden deze bezwaren tegen het gildewezen gevoeld. In 
zijn "Politische Discurs", (1721), pag. 112, zegt Becher daaromtrent 
het volgende: "Dieses derhalben zu remediren, und disz heimliche Monopolium auff· 
zuheben, haben die Holljinder aile Ziinffte cassirt, und das Polypolium zugelassen, 
dergestalit, dasz iedem frey stehet sich zu ernahren wie er kan, dessentwegen dann ein 
grosser Zulauff von Menschheit da ist, und sich die Handwercksleute wegen ihrer gros
sen Menge um die Arbeit reissen." Hij geeft echter toe, dat daardoor een neerdrukken 
van den loonstandaard is ingetreden, en de arbeiders aldus door den invloed der con
curren tie veelal uitgebuit worden (pag. 113). 

2) Nadat hij de verschillende oorzaken heeft vermeld, waardoor Holland tot zoo 
grooten oeconomischen bloei geraakt is, zegt hij dan op pag. 707 van zijn "P 0 1 i t i
s c h e Dis cur 5": Wobei zu wissen ist, dasz gegenwartig wol kein Ort in der Welt 
vorhauden, das mehrer Geld als in Holland ist .... , und solcher gestalt werden wol 
allein in der Provintz Holland eUich und funffzig Millionen gUlden jiihrlich ange
legt, und verinteressirt, gestaltsam dann anjetzo die Ost-Indische Compagnie allein 
6 Millionen Capital abgelegt, und an ihre Creditoren zurUck gegeben." 
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zijner persoonlijkheid gewenscht zijn, zullen daarbij hier eerst hunne plaats 
moeten vinden '). 

Volgens eene uiting in een zijner eigen geschriften I), zou J 0 han 

J 0 a chi m B e c her in 1635 te S pie r s geboren zijn, welk jaartal 

echter op goede gronden door enkelen zijner tijdgenooten 8) betwijfeld 

wordt, die geneigd zijn Be c her's geboortejaar op ongeveer 1625 te 

steUen. 
Zijn vader, die eerst te S t r a a t s bur g, en later te S pie r s 

(S p eye r) hervormd predikant en onderwijzer was, stierf jong, daarbij 
zijne vrouw en de drie zoons in armoedige omstandigheden achterlatende. 

De moeder sloot weldra een tweede huwelijk met een man, waarvan B e

c her zegt, dat hij hen ruw en slecht behandelde, het kleine bezit der fa

milie al spoedig opmaakte, en hen eindelijkookIfogmeenamindenvreemde. 
Na enkele jaren stierf hij; Be c her was toen dertien jaar oud, en ver

plicht om privaat-onderricht te gaan geven, teneinde zijne moeder, zich 

zelve, en zijne twee jongere broeders te onderhouden. Onderwijllegde hij \ 

zich, daartoe door een uitstekenden aanleg in staat gesteld, toe op de stu

die der mathematische, medische, juridische en theologische wetenschap
pen, en maakte hij zich verscheidene talen eigen; hij gedenkt daarbij zijn 
leermeester, zekeren Deb u s, met erkentelijkheid voor de hem gegeven 

leiding. 
Of schoon hem in 1654 een leerstoel in de medicijnen te M a i n z aan-

') Nadat deze verhandeling geschreven en aan de Redactie toegezonden was, werd 
door Dr. H. E . van Gel d e r mijn aandacht gevestigd op een samenvattend opstel 
van analoge strekking in ,,0 n z e E e u w", 1 0, IV, pag. 65 - 96, (1910) van de hand 
van Dr. A. H u Ish 0 f f, en getiteld: " E enD u its c hoe con 0 0 min en 
o v e ron S I and 0 m s t r e e k s 1 670." Eveneens konden in het volgende nog 
enkele gegevens over Be c her benut worden, welke voorkomen in: A. H u I s
h 0 f f , V e r S I a g van e e non d e r zo e k t e R 0 s t 0 c k n a a r han d-

- 5 C h r i f ten, doc u men t e n e n b e s c h e ide n, bel a n g r ijk v 0 0 r d e 
G e s c hie d e n is van N e d e r I and, 's-Gravenhage, (1909). Deze documenten 
zijn waarscbijnlijk tijdens B e c b e r' s verblijf in Me c k len bur g in 1678 aan 
den toenmaals regeerenden her tog gekomen, en later door dezen aan de bibliotbeek te 
R 0 s t 0 c k gescbonken. 

I) In de voorrede van zijn in 1667 verschenen " M e tho d u s did act i c a" 
zegt bij 32 jaren oud te zijn. 

~) Zoo o. a. door den inspecteur van bet mijnwezen F ric d ric b Hey n s, die 
Be c her in 1681 op zijne reis in Cornwall vergezelde, en die ook bij zijne begrafenis 
in de St. Jameskerk te Lon den in October 1682 aanwezig was. Hey n s zegt, 
dat Be c her toenmaals niet ver van de zestig jaren af geweest kan zijn; en dat ook 
diens "liefste" hem meermalen verzekerd bad, dat B e c b e r ouder moest zijn, dan 
waarvoor bij zich uitgaf. Hij wordt door Hey n s geschilderd als een reeds sterk 
griizend man, zonder snor en met korter en dunner haar, dan op zijn portret aange
geven is. Hij bad groote oogen; maar het rechter was opvallend kleiner dan het linker, 
zoodat hij den indruk maakte van loensch te zijn. 

Het wei eens opgegeven sterfj aar : 1685, is vol gens He y n s zeer zeker onjuist. 



64 JOHAN JOACHIM BECHER. 

geboden, en hijzelf tot lijfarts van den keurvorst J 0 han n Phi lip P 
von S c hoe n b 0 r n 1) benoemd werd, schijnt Be c her zich toch 
weinig in de eigenlijke kringen der geleerden van zijn tijd te hebben be

wogen. Zelf beschouwt hij zich steeds als .. autodidact", en hij geeft ook 

toe, dat bijv. ,het Latijn, waarin hij schrijft, verre van correct is. Ook heeft 

de herinnering aan zijne harde en rampspoedige jeugd hem blijkbaar nooit 
verlaten, en de in die jaren gemaakte ervaringen hebben er niet toe bij

gedragen, om zijn toch al stroeven en lichtgeraakten aard in wat gunsti

ger richting te helpen ontwikkelen. Zijn geheele latere leven is door de 

eigendunkelijkheid en onbuigzaamheid van zijn karakter, door de gering

schatting voor zijne omgeving, en door zijn wantrouwen en opvliegend
heid, in hooge mate bemoeilijkt; en veel tegemoetkoming van anderen 
heeft hij dan ook nooit ondervonden. 

Terwille van de familie zijner vrouw, die ee'ne dochter van den Main

zer hofraad L u d wig von H 0 r 'n i c k I) (of: von H 0 r n i g k) 

was, door welken laatste hij met verscheidene Duitsche vorsten en man
nen van invloed in aanraking gebracht werd, - was hij katholiek gewor
den; doch heftig gekant tegen aIle uiterlijk betoon van vroomheid, was hij 

door zijne 'onverschilligheid voor de kerk en den openbaren eeredienst, 

steeds een steen des aanstoots voor de geestelijkheid. Daar Be c her 

bovendien een overtuigd alchemist was, en de alchemie ook in het open
baar beoefende, stond hij van die zijde 66k nog veelal aan verdachtmaking 
en bespotting bloot. 

Zelfgenoegzaam in hooge mate, hoogmoedig en weinig in staat de afwij

kende meening van anderen te waardeeren, driftig van aard, wantrouwend 

1) Johann Philipp von Schonborn, (1605-1672), was in 1642bis
schop van W ti r z bur g, en in 1647 aartsbisschop en keur:vorst van M a i n z ge
worden. Ais politicus gaf hij geenszins blijk van groote vastheid en kracht; daaren
tegen heeft hij ontegenzeggelijk de verdienste, tijdens zijn bestuur veel te hebben ge
daan voor de opleving der weten~chappen. Aldus werd hij de renovator van de imi
versiteit te W ti r z bur g, en maakte hij zijn hof te M a i n z tot een centrum der 
geleerden van dien tijd. 

2) Behalve zijn zwager, W i I he I m von H 0 r n i g k, noemt Be c her als een 
zijner vrienden ook zijn neef J 0 han M 0 r i t z von H 0 r n i g k, die hem o. a. 
in 1669 tijdens zijne reis in de Nederlanden als secretaris vergezelde. Zijn schoonvader 
L u d wig von H 0 r n i g k (t te Mainz in 1667), was in 1647 katholiek geworden 
en in den adelstand verheven; hij was hofraad te M a i n z en is bekend door enkele 
medische en juridische geschriften. Zijn zoon Phi 1 i P W 'i 1 h elm von H 0 r
n i g k, c.a. 1638-1712, is de politicus en oeconoom, die zich vooral door zijn in 1684 
verschenenhoofdwerk: Oesterreich tibe.r Alles, wenn es nur will, 
etc., tot voorvechter van de Duitsche suprema tie in Europa, en tot kampioen van het 
Duitsche mercantilisme gemaakt heeft. Wat Duitschland in de 20e eeuw nastreefde: 
de beh'eersching van den wereldhandel, - was reeds in de 17e eeuw het ideaal en het 
doel der Oostenrijksche nationaal-oeconomen. De macht moest daarbij gelegd zijn in 
de handen van een centraal en absoluut gezag, - dat van den erfelljken vorst; enz. 
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en misnoegd tegenover zijne omgeving, daarbij geneigd om zonder aanzien 
van persoon of omstandigheden zijn kritiek en meening te uiten, maakte 

Bee her overal waar hij ~wam, zich al spoedig impopulair of gehaat, ter

wijl zijne in het oog loopendeijdelheidenneigingtotgrootsprekerigheid veel

al ook de betergezinden van hem afkeerig maakten. Bij zijne vaak wilde en 
fantastische plannen beloofde bij gouden bergen, maar miste hij anderzijds 
de bestendigheid en zekerheid van gang, om die plannen te verwezenlijken, 
Door zijne wispelturigheid en onrustigheid hield Bee her het nergens 
lang achtereen uit, en zwierf hij her- en derwaarts, overal na korten tijd 

door de stroefheid van zijn karakter zijne begunstigers van zich vervreem
dende, en dan zijnerzijds zich van hen afkeerende na twist of onredelijke 
kritiek. In het kort: een persoon, die ontegenzeggelijk vele talenten en 
zelfs een vonkje genialiteit bezat, doch wiens groote gaven door de leem

ten en gebreken in zijn algeheelen psychischen habitus, nimmer tot har

monische en volledige ontplooiing hebben kunnen komen. 

Ret schijnt weI zeker, dat van de dIje zoo straks genoemde nationaal
oeconomen, Be c her's zwager Von R 0 r 0 i g k de theest 00-

baatzuchtige en voortvareode geweest is: zoowel Bee her als Von 
S c h roe d e r zijn niet vrij te pleiten van zeker winstbejag en een streven 

naar persoolijk voordeel. Onder hen is Bee her echter de voorlooper ge

weest:zijn "Commercien-Tractat"l) verscheenin 1668; Wil
h elm von S c h roe d e r's" F ii r s t lie h eSc hat z- u n d 
R en t k a m mer" pas in 1686; terwijl Von R 0 r n i g k's boven

genoemd boek in 1684 het licht zag. 

Trouwens Be c he r's bemoeiingen met oeconomische kwestie's da

teeren reeds uit de jaren 1660 tot 1664. In het laatste jaar vinden wij hem 
bij K a r I L u d wig '), keurvorst van de Pfalz, om dezen van advies 
te dienen omtrent het herstel van de industrie te Man n h e i m. Er 
zouden daar eene glas-industrie en leerlooierij, voorts wolweverijen, pa

piermolens enz., en ook eene zijde-reederij gevestigd worden, terwijl moer

bezieboomen geplant zouden worden met het oog op de zijde-teelt. Van 

de geheele ondememing kwam niets, aangezien Bee her kort daarop 

') De volledige titel van dit werk is reeds op pag. 61 aangegeven. 
2) Karl Ludwig vande Pfalz,(1617-1680),eenzoonvan Friedrich 

V, werd et'rst na den vrede van 1648 in zijne rechten als keurvorst van de P f a I z 
hersteld. Hij was een uitstekend regent, die een open oog had voor c;le behoeften van 
zijn land, en die er veel toe heeft bijgedragen, om de oeconomische toestanden in de 
Pfalz te verbeteren, en de door den 30'jarigen oorlog geslagen wonden te helpen 
heelen. 

NED. ECON.·HIST. ARCHIEF. JAARBOEK V. 5 
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naar M ii n c hen vertrok, .waar hij, eveneens als oeconomisch adviseur, 
een tijd lang werkzaam was aan het hof van den keurvorst Fer d i
n and Mar i a 1) van Beieren, voornamelijk onder auspicien van den 
hofmaarschalk Her man Ego n von F ii r s ten b erg. In he,t 

door Bee her in 1664 opgestelde oeconomische programma vindt 

men, nevens voorstellen tot regeling van het muntwezen, van den inkoop 

van ruwe metalen voor de industrie, enz. - ook reeds het plan besproken 
tot oprichting van een centraal handelsbureau, van een centraal "manu
factuurhuis", waar door goedkoope arbeidskrachten, vnl. door zwervers 
en vagebonden t), verschillende producten uit de ruwe materialen zouden 

moeten worden vervaardigd; en eindelijk ook het advies, om tot de op

richting van een permanent "handels-college" over te gaan, dat als eene 

soort van commissie van staatstoezicht over de genoemde centrale fabrie
ken bedoeld was. De begrijpelijke en heftige tegenstand der Beiersche 
kooplieden tegen dit project, waardoor zij hunne door Be c h e, r steeds 
fel bestreden monopolie's bedreigd achtten, deed den keurvorst besluiten 

het plan voorloopig tot ui~voering te brengen met de hulp van Vlaamsche 

en Hollandsche kooplieden. Ondanks het heerschende' pestgevaar, zien wij 

dan ook Bee her in 1664 in de Nederlanden, te Am s t e r dam en 

te Ant w e r pen met tal van kooplieden in overleg tredend omtrent 
de vestiging eener Beiersche Handelscompagnie, waartoe tenslotte een 
te Ham bur g wonende Hollandsche koopman, zekere Mar tin 

E I e r s, bereid gevonden werd. Tijdens deze reis in de N ederlanden, -

die trouwens niet de eerste reis van Bee her in ons land was 3), - heeft hij 

1) Fer din an d Mar i a, (1636-1679), eenzoon van Max i m il i a a n I van 
Beieren, was sinds 1651 keurvorst. Hij stond sterk onder den invloed zijner eerzuch
tige, intrigeerende, en sterk Fransch-gezinde echtgenoote Hen r i e t teA d e
I aid e, eene prinses van Savoye. Hare Franschgezindheid vormde zeer zeker 66k den 
politieken ondergrond van de latere intrigues tegen Bee her te M ii n c hen, en 
van het gekuip tegen diens invloed bij den keurvorst. . 

• ) Zie o.a. Bee her '5 "P 0 1 it i 5 c h e Dis cur s" (1721), pag. 172: "Dasz die 
Bettelleute zu zwingen, und von den Straszen zu halten, kein besser Mittel sey, als im 
Lande ein Zucht- und Werckhausz. Dasz den Kauffleuten ihre pro pol i a ab zu 
schneiden, kein herrlicher Mittel sey, als ein allgemeines Land-Kauff-Hausz, wohin 
die Waaren von der ersten Hand gebracht, und dem Armen so wol als dem Reichen 
zum Kauff frey stehen"; etc . 

• ) Dat Be c her reeds v66r 1664, namelijk in 1660; in de Nederlanden geweest 
is, was reeds bekend uit zijn in 1663 te M a in z verschenen ,,0 e dip usc h y
m i c u s", welk boek door hem werd opgedragen aan F ran cis c u s del e B 0 e 
S y I v i u 5 te Lei den, van wien hij zegt, dat hij hem, "tijdens zijn verblijf in 
Holland niet persoonlijk heeft kunnen spreken". Ook S. S 0 r b i ere maakt in zijne: 
"R e I a t ion s, let t res e t dis c 0 u r 5 de M. deS 0 r b i ere 5 u r d i
v e r 5 e 5 mat i ere s cur i e u 5 e s, Par i 5, (1660)" (Zie: P.]. B 10k, in Bijdr. 
en Mededeel. v. h. Hist. Gen. te Utrecht, 22, 64, 1901), gewag van eene uitspraak 
vanden Leidschenwiskundige Frans van Schooten(1661)over Becher: 
"Ie bon Monsieur S c hot ten (= F. van S c h 00 ten), si assidu aux mathema-
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ook besprekingen gevoerd over een ander plan, dat hij in Augustus 1664 
reeds aan de Beiersche keurvorstin Hen r i e t teA del h e i d had 

voorgelegd, en waarop hij herhaaldelijk in de eerstvolgende j aren is terug. 
gekomen. 

Tot Bee her's staats-oeconomische beginselen behoorde namelijk 

ook de overtuiging, dat het voor het Duitsche rijk vl\.n vitaal belang was, 
om, evenals de West-Europeesche volkeren, overzeesche kolonies te be
zitten; en reeds meermalen had hij getracht, om deze meening bij de vor
sten, met wie hij in aanraking kwam, ingang te doen vinden. Het denk
beeld was trouwens al van andere zijde voorbereid: een vol-ijverig geeste

tiques, et qui est decede depuis mon retour en France. 11 nous parla d'un certain 
mathematicien de l'Electeur de Mayence J 0 ann e s J 0 a chi m usB e c t 0 -

r ius (s i c!), qui se vante d'avoir trouve Ie mOllvement perpetueL" Uit het voorbe
richt van den ,,0 e dip usc h ym i c u s" (pag. 5), en uit zijne "Narrische 
Wei she i t" (§ 38, pag. 161) blijkt eveneens, dat Be c her te Leiden F ran s 
van Schooten, in Den Haag Christiaan Huyghens ("Ziilchem"), 
en in Amsterdam J 0 han H u d d e en L 0 dew ij k deB i I s ("B i I") persoon
lijk heeft leeren kennen. In het A I bum S t \l d i 0 S 0 rum der Leidsche Un i
versiteit wordt Be c her's naam echter niet onder die der ingeschrevenen 
van dien tijd aangetroffen; daarentegen bevatten de door Dr. H u Ish 0 f f te 
R 0 s t 0 c k geraadpleegde bescheiden, meerdere gegevens, die op de reis in de 
Nederlanden van 1660 "be trekking hebben (FoL 199; Expeditio Hollandica pro 
principe; 31 janllari 1660). Daaruit blijkt, hoe Be c her hier te lande zijne 
oogen I in aile richtingen den kost gaf, en ook zelf geenszins aileen eene toeziende 
rol daarbij vervulde. Zoo is er eene Amste'rdamsche akte van 30 Januari 1660 
voorhanden, waarbij hij met zekeren J 0 han God f rid van G e r s d 0 r p 
te Amsterdam contracteerde, dat deze hem een procede zou openbaren om s a I p e
t e r te maken "in groter quantiteyt ende veel meerder avantagie dan op de 
ordinaris manier"; voorts zijn er akten van 26 J anuari en 15 Mel 1660 over een 
contract met den beroemden' klokkengieter F. Hem 0 n y, betreffende de levering 
van eenige kerkklokken; eene akte van 2 Februari 1660 bevattende eene overeen
komst met den kopergraveur en plaatsnijder The 0 d 0 0 r Mat ham omtrent 
het vervaardigen van het cliche voor de titelplaat van B e c her's "M 0 b i I e p e r
petuum Physico-Mechanicum", en voor zijne "Axioma pro de
m 0 n s t ran d a p 0 s sib iii tat e mob iIi s per pet u i pur ear t i
ficialis generale", - het werk, waarop blijkbaar Van Schooten's 
en S 0 r b i ere's bovenbedoelde opmerkingen be trekking hebben. In Leiden zag 
hij het, ook door S 0 r b i ere genoemde, model van het menschelijk lichaam, door 
een Zweedsch anatoom vervaardigd; en verder vermeldt Be c her, dat hij te A m-

• s t e r dam R u dol f G I a u b e r opzocht: "Mit hem G I a u b ern geredt, 
hatt sein sal mirabile mitgeben, des sen praeparation er dehm Hem A m b s t rea m 
communicirt, macht darausz salpeter, hatt dessentwegen anleitung geben, wie auch 
mit dem spiritu salis Surinae aus Kupfer gold und silber zu scheiden" (sub 7). Hij 
leerde oak H u y g hen s' in 1656 vervaardigde slingeruurwerken kennen: "die 
schlingeruhren so der negste Weg gewisse uhrwerck zu machen an dag gebracht, und 
zwey model gegenwertig mitbracht" (sub 2)_ Dit laatste is van belang, in verbandmet 
het fei t, da t B e c her la ter H u y g hen s' priori tei t bij die vinding der slinger
uurwerken heeft bestreden_ In het algemeen is B e c her vol bewondering voor de 
Nederlanden en hunne welvaart; doch, - geheel overeenkomstig zijne natuur -
verraden zijne opmerkingen over ons land duidelijk den wrevel, uit afgunst en nijd 
voortspruitende. Toch houdt hij zijn landgenooten steeds den ondememingsgeest en 
durf der Hollanders als een navolgenswaardig voorbeeld voor oogen, en spaart hij 
den DlIitschers zijlle kritiek allerminst. 

I 
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lijke, de Franciskaner Don C h r i s t 0 val d e Roc has, bisschop 
van Stephanie, had dit idee reeds aan tal van Duitsche hoven, o. a. bij den 
keurvorst van Bra n den bur g, en ook aan de hoven te Wee n e n, 
te M ii n c hen, enz.getrach( te propagandeeren '). Door De R 0-

c has gesteund, had ,B e c her in 1664 Hen r i e t teA del he i d 

voor deze kolonisatie-plannen weten te winnen; en het was tijdens zijne 
tweede Hollandsche reis, dat desbetreffende voorstellen hier te lande voor 
het eerst ernstig door hem ter sprake gebracht werden, in samenwerking 
met den graaf Van H 0 0 r n e te Bat e n bur g, toenmaals te N ij

meg e n vertoevende. Uit een der brieven van den laatste aan He n

rictte Adelheid ( .. Politische Discurs",pag.1031)blijkt, 
dat Bee her in October 1664 te A m s t e r dam besprekingen hield 
met den burgemeester Witsen"), met C. Burgh 3), Pergens') 

') Volgens Becher ("Politische Discurs", (1721),pag.912,915) zou 
het plan omtrent de oprichting eener Oost-Indische Compagnie bij het hoi van den 
keurvorst van Bra n den bur g reeds geruimen tijd v66r 1648 aanhangig zijn 
gemaakt op instigatie van den stadhouder F red e r i k Hen d r i k, die daartoe 
was aangezet door den in 1593 geboren admiraal A e r t G ij s e I s van Lie r, 

'welke van 1621 tot 1638 de Oost-Indische Compagnie gediend had, doch met onge
noegen dien dienst had verla ten, en die zich nu op de Compagnie wilde wreken. 
Door den oorlog was echter het plan, waarbij voorgesteld was om Oostenrijk, 
Duitschland, Spanje, alsmede Ham bur g en L ti b e c k in den bond op te 
nemen, I,>ljjven rusten. 

Na den vrede van M u n s t e r werd het project wederom ter sprake gebracht; en 
5December 1660 kwam De Rocha s bij aerman van Baden met het 
voorstel van den Bra n den bur g s c hen keurvorst, die in 1661 te dien einde 
wederom met G ij s e I s onderhandelde, na eveneens den Spaanschen koning en het 
hof te Wee n e n over de zaak geraadpleegd te hebben. Het plan mislukte, mede in 
verband met den dood van den Spaanschen minister Don Lou i s de H a r 0, 

en wegens het intrigeeren der Hollanders in B e r I ij n. Eerst door J 0 han n 
Dan i elK r a £ f t (pag. 966, 970, 973, 977) kwamen de kolonisatie-plannen op
nieuw ernstig ter sprake. De 'bovengenoemde A e r t G ij s e I s van Lie r was in 
1641 als vice-admiraal van de vloot tegen Portugal uitgevaren; de latere admiraal 
De R u y t e r diende toenmaals onder hem als sthout-bij-nacht. In 1629 was G ij
s e 1 s voor de tweede maal naar Indie geweest, en o.a. gouverneur van A m b 0 ina 
geweest,later ook Raad van Indie. In 1638 was hij voor goed teruggekeerd, en had hij 
zijne diensten aan den Brandenburgschen keurvorst aangeboden, toen deze in 1647 . 
hier 'te lande over de oprichting van eene tweede Oost-IndischeCompagnie kwamonder
handelen. G ij s e I s werd daarnaGeheime Raad te Be r I ij n; in 1651 kreeg hij 
Len zen in erfpacht, en hij bleef sinds dien-de adviseur van den Brandenburgschen 
keurvorst in maritieme en militaire kwesties, tot aan zijn dood te Mod I i c h, in 
1676. 

2) Cor nel is Jan s z. Wit sen, (1605-1669), een' zoon van Jan Corn e
lis z . Wit sen en Mar g r i eta 0 e t g ens, was sinds 1645 Bewindhebber 
der W.-l. Compagnie, van 1654-1657 Raad der Admiraliteit, en van 1664-1666 
Gedeputeerde der Staten-Generaal. Verscheidene malen was hij burgemeester van 
,A m s t e r dam. Hij woonde sinds 1661 op de Keizersgracht in "het Blaeuwe Huys"; 
zijne vrouw was Cat h a r ina Lam b e r s d. 0 p s y. Het geslacht Wit 5 e n 
behoorde in de 18e eeuw tot de aanzienlijkste families van Am s t e r dam. 

3) Mr. Coenraad Burgh (bij Becher verkeerdelijk: ter Burg ge· 
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en eenige andere heeren, en later ook met de kamer der Compagnie in 
Zeeland, die, gelijk bekend, de Amsterdamsclie kamer veelal tege'nwerkte. 
Oorspronkelijk was het plan, dat Beieren dan Nieuw-Nederland als kolonie 
zo,u krijgen; kort daarop echter werd dit bezit aan de Compagnie door 
de Engelschen ontroofd, en daarop beproefde men nog om eene kolonie 

in Guyana te pachten, welk plan echter evenmin tot definitieve uitvoering 

kwam 1). Bee her heeft, zooals wij weldra zullen zien, de zaak ondanks 

dit 6chec niet opgElgeven, maar te M un c hen wenschte men blijkbaar 
vooralsnog niet nader op dit deel van Bee her's oeconomisch pro
gramma in te gaan. WeI echter leende men een gewillig o'or aan zijne daar
bij tevens geopperde denkbeelden omtrent de bevordering der zijde

industrie, en werd er besloten over een en ander met het hof te Wee n e n 

in nader overleg te treden. 
In het begin van 1666 vertrok Be c her, naar het schijnt merkwaar

digerwijze zonder dat Fer din and Mar i a daarin gekend was, -
naar Wee n e n. Ret resultaat van deze zending was, dat Bee her, in 

plaats van daar de belangen der Beiersche zijde-industrie te bevorderen. 

alle moeite deed, om eene dergelijke industrie in Oostenrijk te vestigen, 

en dat hij al zeer spoedig met den titel van "handeIsraad", op een salaris 
van 1000 Rth. werd toegevoegd aan de Keizerlijke Randelskamer. Een en 
ander wekte te M u n c hen begrijpelijkerwijze groot misnoegen; of
schoon B e c her bij de bespreking van zijn in deze zaak nog al zonder

ling gedrag zelf beweert I), dat hij feitelijk nooit in Beierschen dienst ge

staan heeft, zoo dateert toch sinds dien zijne verbinding met het hof te 
Wee n e n, en meer in het bijzonder beginnen thans zijne relaties met 

noemd), heer van K 0 r ten' hoe f, was een der Bewindhebbers der W.·1. Compo Hij 
was geboren in 1619 en stierf in 1669; sinds 1650 was hij gehuwd met C h r i s tin a 
H 0 0 {t, eene doehter van P. C. H 0 0 ft. In 1659 was hij Commissaris der Am· 
munitie-huizen, in 1661 Directeur over de kolonie Nieuw-Nederland, en in 1666 
Tliesaurier-Generaal. Zie: J . E. Eli as, De v roe d s c hap van Am s t e r
d am, I. 453. 

") Ovt'.r J a cob Per g ens zie noot 1 op pag. 77. 
') Deze reis van Bee her naar de Nederlanden duurde twee en een halve maand: 

van 16 Augustus tot 2 November 1664. De documenten te R 0 s toe k bevatten 
nog een aantal beseheiden, op dit verblijf en dat van 1670 betrekking hebbende, die 
duidelijk bewijzen, dat Bee her ' ook thans weer hier te lande in alle riehtingen 
rondkeek, en steeds druk in de weer was, om allerlei te verwerven,' wat. hij meende 
voor Oostenrijk te kunnen gebruiken. In Fo!. 221-229 is een verslag en eene rekening 
bewaard over deze reis, die hij, door een dienaar vergezeld, hier maakte, en waarin :hij 
o.a_ zegt,: .. bin auszgeblieben 78 dag, hab mellen volbracht 305, gelt drauf empfan
gen 300 Rthl." 

I) J.J.Becher, Politische Discurs,pag.6: .. BeydenBayembinieh 
nie als Commercien·Rath in Pflichten gewesen, derentwegen aueh nicht sehuldig viet 
zu hinterhalten". 
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den "Oberkammerpraaident" graaf Vo n Sin t zen d 0 r f f I), den op
permachtigen gunsteling van Leo pol d I, met wien B e c her al 
van den beginne af overhoop heeft gelegen, en die nevens de door hem be

streden groote kooplieden, tenslotte tot een zijne!:,. verbitterdste vijanden 

geworden is. 
In elk geval scbijnt in 1668 de Oostenrijksche zijde-industrie te W a 1-

per 5 d 0 r f, en voomamelijk ten bate van Von Sin t zen d 0 r f f, 
op gang te zijn gebracht; blijkbaar had zij in den eersten tijd Diet zonder 

succes voortgang. 

Te Wee n e n wist in 1666 zekere J 0 han n Dan i elK r a f f t 
uit W e r the i m, die daarin door Bee her ijverig ondersteund werd, 
nogmaals de "kolonisatie-plannen en de handelsvoorstellen ten opzichte 

der Oost-Indische Compagnie, gelijk ze reeds in 1661 door Her man 

van Bad e n I) waren geopperd, bij de Handelskamer aanhangig te 

maken. Zoo werd Bee h e t in 1666 voor de derde maal naar de Neder
landen gezonden, om te trachten van de Oost-Indische Compagnie gedaan 
te krijgen, voortaan de Indische specerijen tegen lagere prijzen aan de 
Oostenrijksche erflanden te verstrekken, en de rechten op de aan den kei

zer te leveren waren te verminderen '). Men wilde de Hollanders dwingen 

door de bedreiging, de voor Oostenrijk noodige specerijen voortaan door 

middel der Engelsche West-Indische Compagnie via Ham bur g, of 
anders via Ale p p 0 en V e net i e te betrekken, tenzij de Oost
Indische Compagnie hare prijzen matigde, of als tegenpraestatie een of 
ander Oostenrijksch fabrikaat wilde afnemen. Volgens de aan Bee her 

verstrekte volmacht van Maart 1666, zou bij bier te lande zoowel met de , 
1) G e 0 r g L u d wig Alb r e c b t von Sin t zen d 0 r f f behoorde tot een 

der aanzienlijkste geslachten van Oostenrijk. Jarenlang genoot hij als "Hofkammer
prasident" het volle vertrouwen van Leo pol d 1. Tenslotte werd echter bewezen, 
dat hij groote sommen uit de staatskas verduisterd had; volgens Be c her was hij 
ook alchemist, en ontzag hij zich niet om zich schuldig te maken aan valsch-munten. 
Tot levenslange gevangenisstraf veroordeeld, werd zijn vonnis veranderd in verban
ning, en werd hij op een zijner goederen geinterneerd, waar hij in 1680 stierf . 

• ) Her man van Bad e n (1628-1691), markgraaf van Baden en een zeer 
gezien veldheer, voerde O.a. in 1665 in de Zuidelijke Nederlanden een deel der troepen 
tegen Frankrijk ailn; ook maakte hij zich naam a1s dapper krijgsman in den oorlog 
tegen de ,!;urken. Gedurende eenigen tijd bekleedde hij het ambt van minister aan het 
hof van Leo pol d I. 

I) Zie "P 0 1 i tis c h e Dis cur s", pag. 937: de Oost-Indische Compagnie zou 
moeten worden bewogen tot "einer moderation in ihrem pretio". In deze aangelegen
heid waren ook Her man van Bad e n en Fer din and Mar i a gekend, 
terwijl De Roc has daarbij eveneens een werkzaam aandeel had. De volmacht 
van Bee her v~~r deze Hollandsche reis werd door Von Sin t z e Ii d 0 r f f 
verstrekt. (Zie Pol it. Dis cur s, pag. 989) . 

. . 
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Oost-, als met de West-Inwsche Compagnie besprekingen houden. Be

doeld was, ook Spanje tot de overeenkomst toe te laten. Naar aan

leiding hiervan trachtte Frankrijk nu een dergelijk voorstel aan Oosten

rijk te doen, waarbij dan Spanje uitgesloten zou moeten worden 1); 

Be c her heeft echter deze voorstellen van Frankrijk met succes weten 

te bestrijden. 

Nieuwe oneenigheden met Von Sin t zen d 0 r f f schijnen ten

slotte aanleiding geweest te zijn, dat Be c her omstreeks het einde van 

1668 Wee n en verlaten heeft. Althans in het begin van 1669 vinden 

wij hem in Han a u, in de omgeving van F r i e d ri c h Cas i m i r I), 
graaf van M ft n zen b erg en Han au'), een weliswaar begaafden, 

doch als regent blijkbaar geheel ongeschikten man, die door zijne roman

tische neigingen en het volgen van de speculatie'je projecten van tal van 

listige oplichters, zooals F. K ret s c h m' a r, B. Sky I t e, e. a., ten

slotte zich zelf en zijn land aan den rand van den finantieelen afgrond 

bracht. Het was daar, dat Be c her eindelijk een gewillig oor voor zijne 
kolonisatie-denkbeelden en een geestdriftig aanhanger zijner projecten 
yond, - projecten, die hem thans voor de vierde maal naar de Neder

landen zouden voeren, en hem in nauwere relatie zouden brengen met 

de West-Indische Compagnie te Am s t e r dam. 

In 1669 werd dan B e c her door F r i e d ric h Cas i m i r met 

eene volmacht voorzien, om zich naar Holland te begeven, van welke reis 

ons het joumaal is bewaard gebleven, en waaruit in het volgende eenige 

gedeelten zijn weergegeven, die een levendigen kijk geven op de relatie's, 

welke hij hier in de Nederlanden aanknoopte. 

B e c her verlelt dan, hoe hij de opdracht had te trachten, hetzij van 

de Hollandsche West-Indische Compagnie, hetzij van de Engelschen, ge

daan te krijgen, om aan den graaf van Han a u eene landstreek in Ame-

') In .. Pol i tis c h e Dis cur s", pag. 1019, geeft Be c her den Spanjaarden 
in overweging, om in de landengte van Panama een kanaal te graven, waardoor zij 
aldus eene directe verbinding tusschen West- en Oost-Indie zouden kunnen verkrijgen. 

2) Friedrich Casimir,graafvan Hanau en Miinzenberg(1623-
1685), was een zoon van Phi lip P W'o I f g an g, graaf van Han au-Lichtenberg. 
Wetenschappelijk aangelegd, reisde hij in zijn jeugd in Holland, en studer.rde hij o.a. 
te Lei den. Ook later bleef hij een welwillend bevorderaar der wetenschappen; 
door zijne fantastische neigingen liet hij zich echter zeer licht tot allerlei plannen 
overhalen, die hem in de grootste finantieele nloeilijkheden brachten. 

Ten slotte werd hij door zijne familic onder curateele gesteld, nadat hij, als gevolg 
van eenige finantieele aderIatingen, er zich toe had laten overhalen om enkele deelen 
van zijn land in onderpand af te staan. Daarmede waren ook de hier bedoelde kolo
nisatie-plannen voor go"d van de baan. 

.1 
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rika te verpachten, ten einde daar eene Duitsche kolonie te stichten. Na
dat hem de vereischte passen en aanbevelingen verstrekt waren, kreeg hij 
als gevolg mee: een hofjonker, zekeren F ran z Car 1 L u d wig von 
A n gel 0 c h, zijn neef J 0 h a nn M 0 r i t z von H 0 r n i g k, en 
een lakei en bediende,-a.lsook de noodige geschenken voor de heeren, met 
welke ginds onderhandeld zou moeten worden. Te F ran k for t in 

"het Zwarte Paard", werden hem door den graaf van Han a u de laat
ste instructie's gegeven; den 22en Juni zond Be c her zijne zwangere 
vrouw en zijne kinderen naar M ii n c hen, en nog dienzelfden avond 
reisde hij, - na bij den Frankforter bankier S i m 0 n L e b Ion 1) zes
honderd rijksdaalders op een wissel aan den Amsterdamschen bankier 
I sal!. k Tel g en'), en vijfhonderd rijksdaalders in contanten te heb
ben opgenomen, - met zijn bediende naar Hoc h s t , waar zich Von 
A n gel 0 c h met eenige kisten vol geschenken bij hen voegde. 

Zondagochtend 23 J uni had B e c her te Hoc h s t nog eene confe
rentie met den rijkshofraad Von H ii n e f e I d, daama voer hij, on
danks den zwaren storm, in een klein scheepje naar M a in z, waar hij 

"bij C lee man" logeerde; den .24en J uni verle.ende de keurvorst 
hem audientie te S pie r .s; en 's'middags had hij nog eene conferentie 
met Von F ii r s ten b erg. Daarop ging hij, thans vergezeld van zijn 
inmiddels aangekomen neef Von H 0 r n i g k, scheep naar K e u len. 
Het vijftal ~reikte dien avond het plaatsje B a c h a r a c h, vanwaar het 
gezelschap den volgenden dag opbrak naar K 0 b len t z, waar B e
c her nog eene samenkomst had met den Spaanschen gezant D e 

Roc has (zie hoven). Van K 0 b len t z gingen zij nog dien dag tot 
And ern a c h, waar zij overnachtten, doch, --:' zooals B e c her 

zegt, - zij "ein sehr schlimm Logiament" hadden. 

1) S i m 0 n L e b lon, een bankier te F r an k for t, wellicht de vader van den 
in 1670 geboren schilder J a cob C h r i s to ff elL e B Ion. De familie L e 
B Ion behoorde tot de bekimde burgers van F ran ·k for t; door huwelijk was zij 
verwantaanhetgeslacht Du Fay te Amsterdam;zie:J. E.Elias, D e 
vroedschap v a n Amsterdam, (1905) , II,. 748. 

0) Is a a k Tel g en s, bij Be c her. Noch onder de bewindhebbers der W.· l. 
Compagnie,nochbij EJia s: "De 'vroedschap van Amsterd'am wordt 
deze naam aangetroifen. WaarschijnJijk is hier sprake van een destijds bekenden ban· 
kier te A m 5 t e r dam, welken ik echter niet nader heb kunnen thuisbrengen, doch 
wiens naam, naar analogie van andere bij B e c her voorlwmende verbasteringen, 
waarschijnJijk : Tel g e n was. Bij Be c h er's onderhandelingen van 1670 over de 
mogelijkheid van een wijnhandel tusschen Oostenrijk en de Nederlanden, speeJde 
Is a a k Tel g e n(s) ook nog eene rol. Want toen de door B e c her op proef ge
zonden wijnen tengevolge van het langdurige en onzaakkundige vervoer troebel 
geworden waren, en ruaanden lang moesten bezinken, alvorens zegeklaardkondenzijn, 
werden ze bij I s a a k Tel g e n(s) "in commissie" gegeven. 
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Laat ons thans Bee her verder zelf het woord geven: "Den 26en 
Juni. des Woensdags. ben ik te K e u 1 e n aangekomen. heb oneenigheid 
met den schipper gehad. die zich totaal bedronken had ("als welcher sich 

voU gesoffen") en die ons bijkans had doen verongelukken; te K e u 1 e n 

hebben wij een anderen schipper genomen. om ons naar A r n hem te 

brengen. Donderdag den 27en J uni zijn wij van K e u 1 e n naar Sun t z 
(= Z 0 n s?) gevaren; "und war hOses Wetter- und ein hOsz Logiament". 
Den 28en Juni. op een Vrijdag. zijn wij van Sun t z te We z e 1 aange
komeri. waar wij zeer vermoeid en laat in den nacht aankwamen. en bui

ten de stadspoorten gelogeerd hebben. Zaterdag den 2gen Juni zijn wij 

's ochtends vroeg uit W e ~ e I vertrokken, en '5 avonds laat te A r n

hem aangekomen, waar wij een voertulg Iiaar U t r e c h t bespraken, 
en den schipper afdankten. 

Zondag den 30en Juni zijn wij, uit hoofde van de geschenken en de vele 

bagage, met twee wagens naar Uti e c h t gereden, '5 avonds daar aan

gekomen, en hebben logis genomen in "het Kasteel van Antwerpen" al

daar; bij den heer W 0 1 z 0 g e n 1), professorte U t r e c h t. hebben wij 
gevraagd. waar zijn zwager, de heer Car 1 0 f f S) zic~ beyond, en kre
gen ten antwoord, dat deze te R 0 u a a n was. (N.B. Deze heer C a r-
1 0 f f was mij n.1. door den heer K r a f f t o. a. aanbevolen om informa

tie in te winnen over de kwestie's betreffende Indie; doch daar hij niet 

aanwezig was, heb ik verder niets met hem kunnen bespreken). 

Maandag den len Juli zijn wij met de trekschuit ("Dreckschuit") geluk

kig en gezond in A m s t e r dam ~e~omen, hebben daar in de War
moesstraat ("in den warmen Strant") in "den Gekroonden Liesveldt' 

schen Bijbel", 3) onzen intrek genomen, en met den hotelhouder alles ge-

1) Lodewijk Wolzogen, (1633-1690), was een zoon van Lodewijk 
J 0 han W 0 I z 0 g e n, vrijheer van N i e u h a use n te A ni e r s f 0 0 r. t. In 
1664 werd hij als predikant naar U t r e c h t beroepen, kreeg den persoonlijken titel 
van extraordinarius in de kerkgesehiedenis, en werd in 1670 tot gewoon hoogleeraar 
aan de Universiteit aldaar benoemd. Spoedig daarop vertrok )lij in dezelfde funetie 
naar A m s t e r dam, waar hij eene zeer geziene persoonlijkheid was, en waar hij 
in 1690 stierf. 

0) Hen d r ike a rio f f was oorspronkelijk grondbezitter in West-Indie. Na 
in 1672 en 1673 tengevolge va!'l den oorlog met Frankrijk groote verliezen te hebben 
geledp.n, ijverde hij er sind~ 1674 voor, om den Fransehen invloed in West-Indie te 
breken, en w'erkte hij een plan uit, om de Fransehe seheepvaart te fnuiken, en de 
Fransepe kolonies te vermeesteren. Oit plan werd de aanleiding tot den tocht van 
J a cob Bin eke s in 1676, waaraan hij deel nam, en waarbij hij omkwam. 
Will e m III had hem het gouverneurschap van Tab ago toegezegd, doch op 
reis kreeg hij al spoedig met Bin ck e s ruzie, 'die hem zelfs gevangen liet zetten. 

I) J a cob Lie s vel d t, een boekdrukker te Ant w e r pen, die in het ·begin 
der 16e eeuw een der eerste bijbelvertalingen in het licht gaf, welke meer dan een eeuw 
lang zeer gezoeht was. 
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regeld. Dinsdag den 2en Juli werd rust genomen. Woensdag den 3en Jull 
ben ik oj> inlichtingen uitgegaan omtrent de kansen, om in Engeland iets 

gedaan te krijgen; daarbij is mij meegedeeld, dat de koning spoedig uit 

Lon den zou heengaan, en het onzeker was, waar men hem dan zou 
kunnen aantreffen, en dat ook prins R u pre c h t 1) (van de Pfalz) 

naar buiten was vertrokken: item, dat met de Engelschen inzake de In

dische aangelegenheid niets te beginnen zou zijn, daar zij nooit aan iemand 

eenig privilege wilden toekennen, tenzij men zich aan hunne regeering 

wilde onderwerpen, wat zeer bezwaarlijk zou zijn; evenzoo, dat aan het 

Engelsche hof zonder veel geld niets uit te richten was; dat het leven en 
het reizen in Engeland tegenwoordig zeer kostbaar waren - wat dus al~ 

les redenen waren, om mijne gedachten liever maar tot Holland te bepa

len, te meer, daar dit land voor het uitvaren beter gelegen is, en de West

Indische Compagnie eerder gedwongen zou kunnen worden om de arti
kelen van het verdrag na te komen dan een koning, zoodat dus betere 
voorwaarden zouden kunnen bedongen worden van de Hollanders dan 
van de Engelschen, gelijk zulks dan ook door den uitslag bewezen' is. 

Om nu deze kwestie's in dien zin bij de kamer der West-Indische Com

pagnie in Amsterdam aanhangig te maken, heb ik op Donderdag den 4en 

Juli, volgens de lijst der adressen van personen, die in West-Indische aan
gelegenheden ervaren waren, en die de heer K r a f f t mij bij mijn vertrek 
ter hand gesteld had, gevraagd naar een J ood, wonende in de Sint-Antonie

Bre.estraat, genaamd A bra ham Co hen 2), (beurtelings noemt hlj 

hem C a i n, Coy n, Co i n, en~.), welke een der voomame aandeelhou

ders van de West-Indische Compagnie was, en die zelf weI vijftien jaren 

met prins M a uri t s 3) in Brazilie geweest was, bij wien hij in hoog aan
zien gestaan heeft, ZOOMS ik ook heb kunnen ervaren uit brieven, die prins 
M a uri t s aan hem geschreven heeft, terwijl ik nog in A m s t e r dam 

was, en naar aanleiding waarvan hij nu naar hem is heen gereisd. Deze 

J ood, die toen hij naar Brazilie ging, geen twee rijksdaalders bezat, is daar 

later z66 rijk geworden, dat hij zich voor vele tonnen gouds niet zou heb~ 

') Ruprecht van de Pfal1.;1.ienoot30ppag.120. 
') A bra ham Co hen, een rijke Portugeesche Jood, en een zeer geziene West

Indische koopman, wordt onder de Bewindhebbers der W.·l. Compagnie genoemd 
met de bijvoeging "hebreeer"; zie: L. P. de Boer, De Navorscher, 64 
(1915), pag. 19. Opmerkelijk is het, dat Bee her eerst altijd spreekt van "den 
Jood", en pas later, als hij van l.ijn goede diensten gebruik gemaakt heeft, hem 
nooit meer 1.66 betitelt, do"ch dan steeds zegt "de heer C 0 hen", of "de Portugees"! 

") Bedoeld is hier J 0 a n M a uri t s van N ass a u, de goeverneur van Bra
z iIi il, welke later te 's-G r a v e n hag e het .. Mauritshuis" liet bouwen, en daar 
woonde. 
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ben laten uitkoopen; boveJidien staat hij ook te A m s t e r dam bij de 
heeren Bewindhebbers der sezegde Compagnie in hoog aanzien. Nadat ik 
nu bij dezen Jood mijn verlangen had kenbaar gemaakt, en hem verzocht 

had mij daarin behulpzaam te zijn, en hem tevens daarvoor eene belooning 

( .. Recompens") beloofd had, heeft hij mij toegezegd mij met ijver ten dien

ste te zullen staan, - wat hij dan ook later gedaan heeft. Voorwaar, als ik 
de introductie van den heer K r a f f t bij dezen Jood niet gehad had, dan 
zou er bezwaarlijk van de geheele zaak iets gekomen zijn! Nadat echter 
deze Jood mij verzekerd had, dat hij de kwestie bij de Compagnie aanhan

gig zou maken, en datte A ms te rd am allesopuiterlijkvertoon ( .. splen
dores") aankwam, en ik daar ook met voorname heeren zou moeten om

gaan, - zoo heb ik, overeenkomstig de opdracht Uwer Excellentie, Vrij
dag den Sen Juli fraaie kleeren voor mij en mijn dienaar uitgezocht; en 
daar ook Von A n gel 0 c h zulks wenschte, ging dat in eene moeite 

door, en werd hij evenzoo opgetuigd ( .. mundirt"); maar v66r dat alles nog 

geheel klaar was, had de Jood alreeds de zaken bij de heeren der Com

pagnie. aanhangig gemaakt, welke nu uit hun midden twee afgevaar
digden aanwezen, namelijk de heeren H 0 0 f t 1) ( .. H 0 f f t") en V a n 
Bee c k 2) ( .. v 0 n Be c k"), om al vast (praeliminariter) eens te gaan 
hooren, wat mijn doel eigenlijk was. 

Aldus werd op Zaterdagmiddag 6 Juli in .. den Kloveniers' Doelen'" 
( .. Claveniers Dohle"), - hetwelk een voornaam restaurant is, waarin ·de 
regenten der Stad plegen bijeen te komen, als zij besprekingen wenschen 
te voeren - de eerste bijeenkomst gehouden, waarin ik mij legitimeerde, 
en daarbij mededeelde, dat ik eenige geschenken voor de Compagnie had 

medegebracht. Na eenige algemeene gesprekken werd deze bijeenkomst 

gesloten; de heeren aanvaardden mijne geloofsbrieven, onder beding deze 
bij gelegenheid van de eerstvoigende zitting der Compagnie te onderzoe
ken, zegden mij voorts allen ijver en toewijding in deze zaak toe, en ik hun 
van mijn kant, bij welslagen, de verschuldigde belooning. 

Aangezien er op Zondag den 7en J uli, behalve de kerkdienst, niets te 

doen was, ging ik er op uit, om eenige West-Indische schepen te berich-

') Mr. Arnout Hellemans Hooft, (1629-1680): in de naamlijst der 
W.·1. Comp., N a v 0 r 5 c her, 64, (1915), p. 20, staat: A r n 0 u tHo 0 ft. Hij 
was een zoon van den beroemden Pie t e r Cor n eli s z. H 0 0 f t (1581 - 1647) 
en Leo nor a Hell e man s. In 1660 was ·hij eert der zes "Directeurs van de 
Colonie van Guyana of Wilde Rust". H 0 0 f twas een zeer gezien koopman; hij 
woonde destijds op de Reizersgracht. Zie: J. E. Eli a s, loco cit. I, p. 148. 

') Nicolaas van Beeck,zie: Navorscher,64(1915),p.19:wellicht 
een zoon van den koopman J 0 0 s t van Bee c k? Zie: J. E. Eli a 5, loco cit. 
I. 308, noot f. 
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tigen, in gezt;lschap van den heer I s a acT e I g e n, den koopman, op 
wien ik mijn wissel had. Des avonds kwam ~ zoon van den Jood om mij 
mede te deelen, dat de heer H 0 0 f t zijnen vader had laten weten, dat ons 
Maandags om 9 uur audientie zou verleend worden in het (Oost)-Indische 

Huis. Den 8en Juli om 9 uur is zulks dan ook geschied; waarbij ik in eene 

koets-slede (daar er in koetsen niet mag gereden worden) met de mij verge

zellende heeren Von A n gel 0 chen Von H 0 r n i g k, alsmede den 

Portugees, ter audientie gereden ben, welke plaats yond in het West-In
dische H uis *). Reeds bij den ingang kwam de heer Van Bee c k ons bij 

( . 
onze aankomst tegemoet, heette ons welkom, en geleldde,ons naar eene 

wachtkamer, met verzoek ons daar wat te willen bezighouden; in deze 

kamer zag men de stad Man 0 a **) in E 1 D 0 r ado met hare gQuden 

straten en gebouwen afgeschilderd. Niet lang daama kwam de ,heer Van 
Bee c k terug, en geleidde ons naar de groote zaal, waar de heeren Be

windhebbers zaten en vergaderden; bet vertrekwasgroot enversierd met 
den vederdos van verschillende Indische vogels, met kaarten enz., en op 

eene tafel stonden twee aard-globes. Toen nu de portier de deur geopend 

had en wij binnen kwamen, stonden de heeren Bewindhebbers allen op; 

'aan het boveneind der tafel zat de president, de heer Bon t e man tell), 

*) Boven zeg t hij (op Mne plaats) : 00 s t-Indisch Huis, - wat blijkbaar eene ver
gissing is. 

Het West-Indische Huis op den Haarlemmerdijk bij de Heerenmarkt was aan de 
Compagnie in 1621 door de Overheid van Am 5 t e r dam afgestaan. In o(kort 
na 1657 verhuurde zij, reeds toen in voortdurend stijgende finantieele moeilijkheden 
verkeerende, dit gebouw tot eene herberg, het zgn. Nieuwezijds-Reeren-Logement. 

Hare vergaderingen hield zij toen in haar Pakhuis, hetwelk zij in 1642, na de ont
dekking van Brazilie in 1630, had laten bouwen op het Rapenburg, op den hoek van 
het I], tegenover de Kalkmarkt. Ret had een drievoudigen gevel met kap, waarop : 
G. W. C.; enkele beambten woonden in het gebouw. Het is daar, dat Bee her te 
woord gestaan werd; zijne opgave: .. Oost"-Indisch Huis bij eene enkele gelegenheid, 
is, zooals reeds gezegd \ferd, weI eene der talrijke .vergissingen in zijn relaas. Na 1674 
en het failissement der eerste Compagnie, huurde de nieuwe West-Indische Compagnie 
voor bare vergaderingen den .. Voetboogsdoelen" 'op den Singel af, tusscben Reiligen 
Weg en bet Spui, tegenf 1000 's jaars. (Zieo.a. ]. Wagen.aar, Amsterdam 
in zijne Opkomst, Aanwas, Gescbiedenis, enz. II. 85,86,(1765). 

**) De legende van de goudstad Man 0 a, welke in bet midden van een meer zou 
staan, en paleizen en ~traten van goud zou bebben, he eft sedert de dagen van C 0 r
t e z en Pi z a r r 0 steeds levendig op de verbeelding 'der zeevaarders van de 16e 
en 17e eeuw gewerkt, en is de onmiddellijke aanleiding geweest van menigen stout
moedigen ontdekkingstocbt. Ret geloof aan bet bestaan van het Dorado en zijnehoofd
stad was in dien tijd algemeen, waarbij in bet beeld, dat men zicb van bet legen
dariscbe gewest vormde, alle ervaringen gecombineerd werden, die in Mexico en Peru 
waren opgedaan. De beteekenis der . Dorado-Iegende voor de oritwikkeling der zee
vaart van die dagen is dan ook eene. zeer groote geweest. 

') Han s Bon t e man tel (Navorscher, 64, p. 19), (1613-1688), in 1653lid 
van de· vroedschap, in 1654 schepen en daarna meermalen president-schepen van 
Am s t e r dam, tot hij in 1672 door Will e m III werd afgezet. Hij woonde des
tijds op de Keizersgracht. Zie ook Kernkamp's uitgave der Bontemantel-papieren. 
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die ook" president-schepen van A m s t e r dam, en een voornaam heer is; 

rechts van hem zaten de heeren Per g ens i), Van Bee c k, S pi e

gel I) en C I 0 e c k 3) ( .. Klug"); links de heeren H 0 0 f t en Van E r

p e cum '). Toen wij binnengetreden waren, verzocht de president ons te 

gaan zitten, en toen het stil geworden was, begon ik te spreken, mij daarbij 

beroepende op mijne geloofsbrieven, begroette de heeren uit naam van 

Uwe Hooggrafelijke Genade, en kwam toen met mijn eigenlijk voorstel 

( .. propositio in genere") voor den dag, waarop de president antwoordde, 

dat het voorstel en de bedoeling van Uw Hooggr. Gen. prijzenswaardig, en 

ook aan hen naar den zin was; dat zij gaarne alles wilden doen, wat zij 

konden, en dat ik dus desgewenscht de kwestie punt voor punt op papier 

kon zetten, waarna zij daarover zouden te rade gaan, en snel zouden be

sluiten, of zij het verzoek konden inwilligen of niet. Daarna namen "wij 

weer afscheid, en de heeren Van Bee c k en C 1 0 e c k begeleidden ons 

wederom tot aan de slede. 
Dinsdag den gen J uli maakte ik de verSchillende artikelen van het ge

wenschte privilege en van het verdrag over den afstand van een stuk land 

op, liet ze in het net overschriJven, en den lOen J uli in het Hollandsch ver

talen. 
Donderdag den lIen J uti gaf ik het stuk aan den heer H 0 0 f t, met ver

zoek, om het nog dienzelfden dag aan de Compagnie te willen voorleggen, 

hetgeen hij ook beloofde te zullen doen; toen ik echter bemerkte, dat enkele 

heeren Bewindhebbers gaarne de cadeaux, die ik meegebracht had,wilden 

zien, en dat ieker tot den voortgang van de zaak zou bijdragen, - heb ik 

') Be c her noemt hem verkeerdelijk: Be r g ens. Bedoeld is echter: J a cob 
Per g ens, heer van V 0 s b erg e n, geb. te K e u len, en overleden te A m
s t e r dam in 1681. Hij was een zwager van Pie t e r Cor n eli s z . H 0 0 f t, 
door zijn in 1640 gesloten huwelijk met Leo nor a Bar t 0 lot t i. Sinds 1643 
was hij Bewindhebber der W.-I. Compagnie. Per g ens was een bekend koopman 
te A m s t e r dam, waar hij woonde op de Heerengracht. 

Volgens de Resoluties der West-Indische Compagnie, Kamer van Am s t e r dam 
(Algem. Rijks-archief) uit het jaar 1669, praesideerde H 0 0 f t de vergaderingen van" 
1,4,8, en 11 Juli; Van Er p ec u m die van IS, 18en22Juli; Bon t e m an tel 
die van 30 Juli en 12, 15 en 19 Augustus; Per g ens die van 29 Juli en 1,5,8 en 22 
Augustus; S pie gel eindej.ijk die van 26 en 29 Augustus 1669. Over Per g ens, 
zie o.a.: Navorscher, 64,18,20, (1915); J. E. Elias,loco cit. I, pag. 388; 
H 0 0 f t's brieven, 3e dee!. 

2) Bedoeld is Hendrik Dirck Spiegel (1598-1667), die meermalen 
burgemeester was, o. a. in 1663 en 1665. Zie J. E. Eli a 5, loco cit. I, pag. 399. 

3) Mr. Cor n eli sCI 0 e c k, (1622-1693), schepen, en in 1664 Bewindhebber 
der West-Indische Compagnie. Zie: J. E. Eli a s, loco cit. II, p. 594. 

4) J 0 han van E r p e com, (1641-1687), koopman te Am s t e r dam, 
een der Bewindhebbers der West-Indische Compagnie, in 1682 gouverneur van Cu
ra~ao; hij was gehuwd met F ran s: 0 i set e n Ho v e, eene zuster van M i
c h a e I ten H 0 v e. Zie ook: J. E. Eli a 5, loco cit. I, pag. 403. 
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die Vrijdag den 12en Juli uitgepakt, nadat ik op mijn verzoek van te voren 
de verzekering gekregen had, dat ik ze niet weder zou behoeven in te pak
ken. Des namiddags hebben verschillende heeren ze bekeken; en daar de 

heeren nu alleen op M~andag en op Donderdag zitting plegen te houden, 

zoo had ik Zaterdag den 13en luli niets bijzonders te doen, waarom wij 

dien dag derhalve een bezoek brachten aan de Admiraliteit, en enkele 
groote OOrlogschepen bezichtigden. Zondag den 14en Juli hebben wij, na 

. kerktijd, enkele Oost-Indische schepen bekeken; en Maandag d~n · 15en 
Jull werden wij wederom op de besc,h,even wijze tot eene audientie toege

laten, waarbij wij de volgende geschenken aanboden: een marmeren kom 

benevens eene groote verguld-zilveren kan; eene geslepen kristallen schaal 

met kan; eene dito schaal en kan van hertshoom; een met ivoor ingelegd 
borstel-etui; een paar ivoren pistolen met kruitdoos; een dolk en met 
ivoor ingelegde scheede; een van binnen met zilver beslagen presenteer

stel uit hertshoorn; een ingelegden en met steenen versierden hartsvanger; 

een Indiaanschen, met zilver 'beslagen koker; een miniatuur, koning 

'K are 1St u art voorstellend. 

De heeren namen de geschenken dankbaar·aan, gaven de verzekering, 
dat zij in het West-Indische Huis als blijvend aandenken aan Uwe Hooggr. 

Excellentie zouden worden bewaard, en dat zij zelven er blijk van zouden 

geven niet ondankbaar te wezen: aan hen, die de cadeaux gebracht hadden, 

vereerden zij 25 Rijksdaalders en zij boden hunne verontschuldiging aan, 

dat zij het ingezonden verorag nog Diet konden teruggeven, omdat hun 
Syndicus, - of, zooals zij hem in Holland noemen: hun Advocaat, - af

wezig was. Maar aangezien deze illist gisteren was teruggekeerd, zoo zou

den zij hun best doen, dat dit de volgende maal kon geschieden; en daar

mede was deze tweede audientie ten einde. 

Dinsdag den' 16en Juli kwam mijnheer H 00 f t, die een zeer vOOmame 
en oprechte persoon is, welke het met de zaak volkomen eerlijk meende, en 
daartoe ook veel heeft bijgedragen, ~ en liet mij in het geheim zien, welke 
veranderingen de heeren in de artikelen aangebracht hadden, en wat ik 

daarin nog bij de volgende audientie zou moeten wijzigen, waarvOOr ik hem 

mijn dank zeide, en een en ander ad notam nam. 

Woensdag den 17 en J uli hoorde ik, wie de heeren commissarissen waren, 
aan wie de redactie en revisie der artikelen opgedragen was, met wie ik dan 
privatim op deze en gene wijze te rade ging. Donderdag den 18en Juli was 

er weer eene particuliere .bespreking in het West-Indische Huis, waarbij de 

artikelen, in mijn oorspronkelijken opzet en vervolgens na hunne wijzi

ging, gelezen en vergeleken werden; en daar bevonden werd, dat er slechts 

, 
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weinig in veranderd was, kwamen wij derhalve tot een vergelijk, en werd 
aan elk der parlijen een exemplaar toegewezen; ~~n daarvan nam de Heer 
Advocaat ,mee naar Den Haag, om het daar door de Staten-Generaal te 

doen ratificeeren, Bij deze audientie verklaarden de heeren Bewindheb

bers, dat zij, - daar wij het nu toch eens geworden waren, en alles nu nog 

slechts afhing van de ratificatie, waarvoor de heer Advocaat zelve naar 

Den Haag gereisd was, en deze het stuk zonder mankeeren een der eerst
komende dagen mee zou brengen, - ons eene kleine afleiding wilden pe
zorgen; en zij verzochten ons daarom; of wij den volgenden dag in het 

Heeren-Iogement wilden verschijnen, welke uitnoodiging wij uit naam van 

Uwe Hooggr. Gen, in dank aannamen, tengevolge waarvan wij ons des 

namiddags nog eens door de heeren Van Bee c k en S pie gel ex
presselijk lieten uitnoodigen. - Derhalve zijn wij Vrijdag, den 1gen Juli 

om 1 uur, zooals de afspraak luidde, in het gezegde Heeren-Iogement ver
schenen, welke gelegenheid de voomaamste in heel A m s t e r dam is, 

en waar alle heeren, die de gasten van de Amsterdamsche regente(l zijn, 

plegen ontvangen te worden, en waar ook Zijne Doorluchtigheid, de keur

vorst van K e u 1 e n, alsook de bisschop van S t r a a t s bur g voorheen 
gelogeerd hebben. Nadat wij nu met de koets-slede daarheen gereden 
waren, hebben wij de heeren daar gevonden, die ons zeer vriendelijk ont

vingen, en ons in eene groote zaal brachten, waar wij ons na eenige conver

satie aan eene ronde tafel nederzetten. Aanwezig waren de president-sche

pen Bon t e man tel, de heeren Van Bee c k, H 0 0 f t, S pie gel, 
aIle schepenen van Am s t e r dam, de heer Per g ens, en aIle Bewind

hebbers. De gerechten bestonden uit visch, - ongetwijfeld, omdat zij 

wisten dat wij Katholiek waren. Het eerste gerecht duurde ongeveer twee 

uren, en er werd vrij stevig op de gezondheid der aanwezigen gedronken. 

Vervolgens werd de tafel opgeruimd, en gingen wij tabak rooken en thee 

drinken, terwijl intusschen de tafel opnieuw gedekt en met schoone servet
ten en tafellakens voorzien werd, waama wederom vischschotels opge

diend werden, en wij weer aanzaten en daarbij op de gezondheid dronken 

van Zijne Keizerlijke Majesteit, van Uwe Hooggr, Gen., de vorstin, en van 

mijn allergenadigsten Heer, en verder op die van de heeren Staten-Gene

raal en van de heeren Bewindhebbers vroolijk werd aangestooten. Daarbij 

is nog op te merken, dat zij de gezondheid van Uwe Hooggrafelijke Genade 

in knielende houding dronken, nadat zij hunne vilten hoeden op den grond 

geworpen hadden; - ja, dat zij daarbij van grootere affectie blijk gaven 

dan tegenover hun eigen prins; men bezigde hierbij steeds groote, diepe 

glazen, en een goeden, geweldig zwaren, Rijn-wijn. Ondertusschen liet zich 
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eene aangename muziek van de stads-muzikanten hooren; en toen het 

tweede gerecht opgeruimd werd, begonnen de heeren vroolijk te worden, 

en zelis met elkaar te dansen. deze en gene met mij te praten, en allerlei 

vriendelijke en vertrouwelijke gesprekken te voeren. Onderwijl werd nu 

.een derde gang opgediend, die uit aIlerlei kostelijke gebak bestond, waar

van zij nog aan een ieder eerst een schotel vol naar huis zonden. Dit voor

name gastmaal, dat ongetwijfeld weI veel geld zal gekost hebben, is 's mid

dags om twee uur begonnen, en pas's nachts om twee uur geeindigd. Ein

delijk zijn aIle heeren de straat opgegaan, en niemand anders dan de heer 
Bon t e man tel en ik daar gebleven; deze heeft, ondanks aIle tegen
werpingen, mij naar huis gebracht, waarop ik hem op zijne beurt door mijn 

neef Von Horn i g k naar huis heb laten begeleiden; de klerken, por

tiers en bedienden der heeren hebben allen staan wachten, en zijn hun van 

aIle kanten de fooien toegestroomd . • Zaterdag den 20en Jull zond ik vroegtijdig Von H 0 r n i g k naar de 
heeren, om nogmaals mijn dank uit te brengen voor hun onthaal, en om ) 
hun mijne excuses aan te bieden, voor het geval dat er gisteren in dronken

schap wellicht eenige onbeleefdheid gescbied mocht zijn; deze handelwijze I 

werd blijkbaar gunstig opgenomen. Daar wij nu gisteren sterk gebrast had-

den, zoo onthaalde ons de li~er Van Bee c k heden op thee; maar 
hoofd en maag waren in de war, waarom wij, daar er toch ook verder niets 
te doen was, Zondag den 21en Juli na kerktijd een watertochtje naar 
M 0 n n ike n dam maakten, en en passant een Indisch scbip bezich

tigden, dat negers en slaven vervoerde. 

Maandag den 22en Juli had al die vroolijkheid geen gunstig naspel; want 

niet slechts kwam de Advocaat niet terug met de ratificatie, maar ook 

zond bij die niet op, en lieten enkele Bewindhebbers zich erover uit dat 
D e F a mar s 1) en Roo t cop f I) in het land waren, van wie ik gehoord 
had, dat zij zich bier en daar ongunstig over onze aangelegenheden hadden 

uitgelaten; terwijl er bovendien in Den Haag een grootaantal Bewindheb-

1) Ret geslacht De Fa mar s (uit F ran k for t) was verwant aan de Am· 
sterdamsche regenten·familie Van Bern p den (Zie: Eli a s , loco cit. II, 
p. 665, enz.). Welke D e Fa mar shier bedoeld is, is onzeker. 

2) Er staat: R 0 k 0 c h. Deze naam komt, ais R 0 k 0 g h geschreven, ook voor 
in de notarieele akten van 26 Janauri en van 15 Mei 1660 (zie pag. 3, noot 67), 
en wei in de Iaatste nevens die van J a cob van No 0 r t, Sal 0 m 0 n Ve 'r· 
bee c k en M i c h e 1 N 0 u t s, allen Amsterdmmers. Deze J 0 a n Roo t cop f 
was een wijnhandeJaar uit de Rijnstreek, die tot B e c her in relatie stond, en die 
zich in 1660 bij geJegenheid van diens contract met Rem 0 n y voor hem borg had 
gesteld tot een maximum bedrag van 1200 Reichsthaler. Blijkbaar was de verhouding 
tusscben Roo t e o p f en B e c her in 1669 niet zoo gunstig meer ais tijdens zijne 
eerste reis in de Nederlanden. 
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' bers schenen te zijn, die deels v66r, deels tegen ons ageerden. Daarom zond 
ik Dinsdag den 23en J uli de heeren Von A n gel 0 chen Von 

H 0 r n i g k naar den H a a g, met een schrijven aan den Advocaat, den 

.J heer Ten H 0 v e, en aan den Thesaurier-Generaal der Staten, den heer 

Co e n r a a d Bur g hi), bij wien ik door den heer K r a f f t eene intro

ductie had, met het verzoek, of zij hun best wilden doen de zaak te bevor

deren, en verhinderen, dat de stukken ter ratificatie niet, zooals te vreezen 

was, aan de Staten van Holland, doch aan de Staten-Generaal zouden 'ge

zonden worden; daarbij beloofde ik den heer Advocaat eene goede beloo

ning, als bij zulks kon bewerken. 
Weliswaar had de heer Advocaat tot dusverre de zaak goed behartigd, 

maar het zou kunnen zijn, dat enkelen gemeend hadden, dat hij zulks op 
eigen initiatief deed; doch nu ik iemand gezonden had, was er voor hem 

reden, om er nog meer achteraan te zitten, en hij bracht Von A n g e-

1 0 chen Von H 0 r n i g k dan ook zelf bij den president der Staten

Generaal, die door den vader S) van den Advocaat, welke in Den Haag 

een zeer invloedrijk man is, goed ingelicht en bewerkt werd, zoodat bij be
loofde om de kwestie in de Vergadering der Staten-Generaal te zullen 

voordragen, zooals bij dan ook den volgenden dag deed .. Door de Heeren 

Staten werden nu een aantal commissarissen aangewezen om de zaak te 

onderzoeken en daarover rapport uit te brengen. De voorzitter van Ideze 

commissie was de heer Va n He u c k e 10m 3) (Burckelom"), die met den 
beer Advocaat op goeden voet stond, en ook de gebeele aangelegenbeid wei 
gunstig gezind was, en die, na zijn referaat opgesteld te bebben en daar

med~ in de vergadering der Staten-Generaal te zijn verscbenen, van de om

standigbeid gebruik maakte, dat ook de Admiraliteit vergaderen en be

raadslagen zou. En zoo gauw als hij dus in de vergadering aanwezi~ was, 
zeide hij, zulks doende: .. Mijne Heeren, aangezien wij, totdat de Heeren der 

Admiraliteit bier zullen zijn, toch niets te doen bebben, wil ik alvast ver

slag uitbrengen over datgene, wat gij aan mij en aan de commissie voor de 

West-Indische aangelegenheid hebt opgedragen". Alzoo sprekend, las bij 

1) Mr. Coenraad Burgh, (1619-1699), heer van Kortenhoef, be
hoorde sedert 1649 tot de vroedschap van Am s t e r dam. In 1666 werd hij The
saurier-Generaal der Staten; ook was hij een der bewindhebbers der W.-1. Compagnie. 
Zie: E Ii a s, loco cit. I, pag. 453, (1905). 

2) Mr. Nicolaas ten Hove,(1611-1679),dieo.a.gezantderStateni,n 
Portugal geweest was, en Raad der Admiraliteit, alsmede Bewindhebber der W.-1. 
Compagnie was. Hij was gehuwd met Cor n eli a Fag e 1. 

0) Bedoeld is: Mr. Will e m van H e u c k e 10m, heer van Cronensteyn, 
burgemeester van N ij meg e n, en Raad der Admiraliteit op de Maas, fid van de 
Staten-Generaal. Hij was gehuwd met A g net a Fag e I. 

NED. F.CON.-HIST. ARCHIEF. lAARBOEK V. 6 
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het referaat voor, dat spoedig met eene meerderheid van stemmen werd 
goedgekeurd en aan den griffier ter verdere eXpeditie overgegeven werd, 
hetwelk geschiedde, terwijl de provincie Holland, - n.l. de heer M e e r
man 1), - het praesidium had, die het stuk dan ook geteekend heeft. 

Anders zou, wanneer een en ander tot de volgende week ware uitgesteld, en 

de provincie Zeeland, die daarop volgende het praesidiaat moest waarne

men, de zaak te behandelen gekregen zou hebben, er wellicht heelemaal 
niets van gekomen zijn, daar Zeeland de provincie Holland tegenwerkte, en 
meer in het bijzonder de West-Indische Compagnie, die te Am s t e r dam 

gevestigd is; intusschen is deze aangelegenheid door bemiddeling van den 

Advocaat op de geschetste wijze in orde gekomen, en werd Von An g e

I 0 c h aldus met bevredigende tijding weer naar A m s t e r dam terug
gezonden. 

Woensdag den 24en Juli kwamen de heeren d'O r viII e ") en Pel t S), 

heiden rijke kooplieden, van welke de eerste uit Han a u geboortig is, bij 
mij, zeggende dat zij gehoord hadden, dat ik van de West-Indische Com

pagnie voor Zijne Hooggr. Gen. van Han au een stuk land had verkregen 

tusschen de Rio Orinoco en Las Amazones, 30 mijlen breed langs de zee

kust en landinwaarts 100 mijlen diep; dat nu onder dit toegezegde land 

ook begrepen was eene ongeveer 5 mijlen groote landstreek, welke zijaan 

de rivier Aporuague ("Aperwacque") bezaten, en waaraan zij alreeds groo

te kosten besteed hadden; zij verzochten daarom, om hun hierin geene 

concurrentie te willen aandoen. 

De reden, waarom zij aldus deden, zou volgens hun zeggen zijn, dat zich 
reeds eenige kooplieden in Holland vereenigd hadden, om deze landstreek 
in cultuur te brengen, en dat zij daarin reeds een groot kapitaal gestoken 
hadden, na voor den duur van vijf jaren octrooi verkregen te hebben, bin

nen welken tijd zij beloofd hadden hetland te zuBen cultiveeren. Dochdoor 

een slechten gouverneur waren zij niet aBeen bedrogen, maar van de vijf 

jaren waren er ook reeds vier om, en zouden zij dus weldra hun privilegie 

kwijt zijn. Toen zij nu vernomen hadden, dat doe heeren aan iemand anders 

') J 0 han Me e r man, (1624-1675), was van 1667 tot 1670 gedeputeerde ter 
Staten-Generaal, en eenige malen gezant in Engeland. Hij was een intieme vriend van 
Jan deW itt. In de Resoluties der Staten-Generaal van het laatst van Juli en 
begin Augustus 1669 wordt bij als president opgevoIgd door den beer Van 0 d ij k, 
en daarna door Van R e ij g e r s b erg e n. 

") D a v i d d'O r viII P . (1627-1699), een rijk koopman en Bewindhebber der 
W.-l. Compagnie. (Zie: Navorscher, 63, 382 (1914; 64, 20 (1915». 

IJ Over den koopman J e a n Pel t kon ik tot dusverre nlets vinden; Eli a s, 
loco cit., vermeldt geen persoon van dien naam; daarentegen komt hij wei voor in 
de naamlijst der aandeelhouders van de West-Indische Compagnie, N a v 0 r s c her, 
64, pag. 19 (1915) . 
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privilegie hadden verleend om koloni~n in Indi~ te stichten, waren zij be-
I 

vreesd geworden, dat men hun de landstreek, die zij toch vrijwillig hadden 
verlaten, ontnemen wilde, en hadden zij nu gedaan, alsof zij haar wederom 

in bebouwing wilden nemen. Aangezie~ nu met het oog op deze kolonie 

aan de Aporuague, welke voomamelijk de West-Indische Compagnie aan

gaat, het allicht zou kunnen gebeuren, dat ons geheele plan in de war ge

stuurd werd, zoo heb ik niet slechts in het privilegie de kolonie Aponiague, 
die daarin vermeld stond, geschrapt, maar, aangezien er toch land genoeg 
is, - bovendien de verplichting op mij genomen, om zes mijlen van aIle 

Hollandsche kolonies verwijderd te blijven. Zoodra nu de Bewindhebbers 

van Aporuague dit ervaren hebben, ~ijn zij nader op de zaakingegaan, te 

meer, aangezien zij vemomen hadden, dat zij Of deze streek aan ons, die 
haar in cultuur wilden brengen, zouden moeten afstaan, Of dat zij zelven 
haar opnieuw zouden moeten pachten; en zij hebben mij gevraagd, of ik er 
niet toe zou te vinden zijn, om eenige artikelen op te stellen over eene 

transactie, eene overdracht of afstand van da t ge bied, welk voorstel ik, zoo

weI op de bovengenoemde gronden, als ook in de overweging, dat dit land 

op zich zelf toch zeer good, en reeds ontdekt en bekend was, niet geweigerd 
heb in overweging te zullen nemen. 

Donderdag den 25en J uli kwam de heer Von An gel 0 c h weder terug 

uit Den H a a g, en bracht, zooals pas gezegd werd, gunstige tijding mee. 

Vrijdag den 26en Juli kwam de genoomde heer Pel t wederom bij mij, 

bracht mij eenige vruchten en mineralen uit A poruague mede, en was in ge

zelschap van zekeren heer G 0 r i s '}, die een hunner kolonisten was, en zes 

1) G era r d Go r i suit Rot t e r dam. Door bemiddeling van Dr. Wi e r
sum, gemeente-archivaris te R ,o t t e r dam, werden mij nog de volgende bijzon
derheden over hem en zijn brocder Tie I e man G 0 r i s medegedeeld: 

Waarschijnlijk waren zij beiden zonen van S e g erG 0 r is en A e I t g e n 
Pie t e r s d r. De vader was een der Nederlandsche wijnkoopers, die handel dreven 
op Frankrijk; hij woonde eerste te Nan t e s, doch vestigde zich later te R 0 t
t e r dam. 

De beide zoons waren oorspronkelijk makelaars; doch het giqg hun niet best, en op 
16 December 1661 gingen zij tailliet; op 17 November 1662 verkocht Tie I e man 
G 0 r i s zijn puis aan de Wijnstraat, om zijne schulden te kunnen betalen, en wei 
aan zijne schoonmoeder, de weduwe van Flo r i s van H 0 0 g k e r c ken, met 
wiens eenige dochter Ann a van H 0 0 g k e r c ken hij gehuwd was. Tie I e
man Goris(tI713)haddriekinderen: Zeger, Anna en Aletta Go
r i s, die later het geld zijner vrouw erfden. De zoon was van 1682 tot 1691 vaandrig 
bij de schutterij; volgens zijn testament van :2 Juli 1711 (notaris J . van R ij p) was 
hijzeerrljk.Anna Goris bleefongehuwd; Aletta huwdemet Adriaan 
H a vel a a r . Ook schijnen er nog afstammelingen van Tie 1 e man G 0 r i s te 
Sin toG e 0 r g e, nabij B 0 r d e a u x, geleetd te hebben. Van G era r d Go r i s 
zijn na 1661 geen gegevens meer op het gemeente-archief te Rot t e r dam te 
vinden; uit Be c her's relaas blijkt, dat hij in 1663 naar West-Indi! gegaan was, 
in 1669 teruggekeerd, en in dat jaar naar Han a u vertrok; iets later woonde hij te 
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jaren in di~ streek vertoofd had; deze vertelde nu aIles omtrent de gesteld
heid, en is, zooals blijken zal, later met mij naar Duitschland mee terugge

gaan. Ook bracht hij een schipper mede, die v66r dezen datum meermalen 

in Aporuague geweest was, en die des anderen daags wederom met een 

klein schip naar de Amazone terug zou gaan, - reden, waarom wij een 
bezoek aan zijn scheepje brachten. 

Zaterdag 27 Juli werd de voormiddag doorgebracht met den koninklij
ken Deenschen agent, Monsieur M a j i, welke met mij' over deze kwestie 

eene conferentie hield; vervolgens kwamen de heeren L e B lon, H i n o

j 0 s s a I), gewezen Hollandsche gouverneur in Nieuw-NederIand, en daarop 

doctor Gal e nus I) . 's Middags bezichtigden wij Z a and a m ( .. Sern
damm"), waar men de schepen bouwt. 

Zondag den 28en J uli onthaalde ons de Portugees C 0 hen aan den 

Overtoom op vischgerechten. 

Maandag den 2gen Juli hebben wij weer audientie gehad bij de West
Indische Compagnie, en waren de contracten nu in duplo op perkament 
geschreven, goed vergeleken en nagezien en door de heeren Bewindhebbers, 
alsook door den Adv6caat, geteekend; ik echter moest mijnerzijds een be

wijs afgeven, dat ik de onderteekening door Uwe Hooggrafel. Genade bin

nen zes weken zou doen plaats hebben. Daar nu de heer Advocaat juist 

uit Den Haag, teruggekeerd was, nam ik de gelegenheid waar, hem tevragen, 
waar toch de ratificatie door de Staten-Generaal bleef, die hij op zich ge_ 

M tin c he nj maar of hij nog naar West-Indie gegaan en daaroverleden is, isnietzeker. 
In de documenten te R 0 s t 0 c k bevinden zich eene correspondentie tusschen 

Tie 1 e man Go r i s en Be c her, gedateerd van 14 November 1670 (Fol. 463-
465), en een brief van G e r h a r d Go r i s, gedateerd van 23 October 1670 (Fol. 473 
- 477) beide uit Rot t e r dam, en be trekking hebbende op den voorgestelden , 
wijnhandel tusschen Rot t e r dam en Wee n e n. 

') Hi non i j 0 s a, waarschijnlijk A. P. de Hi n j 0 s s a, ook weI H in 0 s a 
genoemd. De heeren M a j i en L e B Ion (als deze niet de Frankforter bankier 
is), zijn mij niet bekend. 

2) Bedoeld is de bekende arts en prediker Gal e nus A .b r a ham s z. d e 
H a a n, geb. in 1622 te Z i e r i k z e e, als zoon van A bra ham Gel ij n z. en 
Cat h a r ina Gill i s e aldaar. Hij studeerde te Lei den, werd in 1645 doctor 
medicinae, en vestigde zich als 'arts te A m s t e r d a ro, waar hij in 1706 overleed. 
In 1646 huwde hij met eene dochter van den doopsgezinden predikant A bra ham 
o irk s z. B i ere n 5, onder wiens invloed hij ook doopsgezind werd, en in 1648 
als Ieeraar bij die gemeente begon op te treden. Hij was een man van nobele begin
seIen, en vaak in de noodzakelijkheid zijne kerkelijke overtuiging tegen de onverdraag
zaamheid zijner tijdgenooten te verdedigen; ook was hij betrokken bij de in 1664 
ontstane scheuring in de doopsgezinde gemeente te Am 5 t e r dam. In 1692 ver
kreeg hij de jaarwedde en de functie van een kerkeJijk hoogleeraar; ook beoefende hij 
niet zonder succes de poezie. Reeds vroeger was Bee her met hem in kennis geko
men (Narrische Weisheit, §43,pag.173); hijverhaalt n.l. hoe Dr. Gale
nus A bra ham s z. om den tuin geleid werd in eene onderneming, die ten doel 
had, azijn en Spaansche zeep te 'bereiden. Wij zullen hem in het volgende nog 
eenmaal ontmoeten als compagnon in de Haarlemsche zijde-reederij van 1678. 
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nomen had mee te brengen ? Doch hij antwoordde, dat de heer Per g ens 
deze zou meenemen. 

Dinsdag den 30en iT uti tiet ik het contract in een omslag van rood fluweel 
inbinden en ter zegeling gereed maken; en daar ook de heer Per g ens 

teruggekeerd was, liet ik hem vragen, waar de ratificatie bleef? Hij ant

woordde, dat de griffier 1) in Den H a a g de namen van beide, contrac
tanten en onderteekenaars weten moest, opdat zij in de acten konden ver
meld worden, en dat dus de heer Advocaat hem die eerst moest toezenden'; 
dat echter, daar Uwe Hooggraf. Genade nog niet geteekend had, en 
bij gebreke van die handteekening, de ratificatie niet kon geschieden, maar 
veeleer zou moeten uitgesteldworden, - men van beide zijden had goedge

vonden, om mijne onderteekening, die zonder twijfel van de zijde van Uwe 
Hooggraf. Gen. dezelfde kracht had, alsof, nu zij op grOIid va11 mijne vol
macht door het afgegeven , bewijs gelegitimeerd was, zij werkelijk had 
plaats gevonden, - als zoodanig in de acte in te voegen, en deze aldus naar 

Den H a a g te zenden. 

Daar ik nu weI zag, dat het hun ernst was met de ratificatie, zoo heb ik, 
als tegenbeleefdheid, een onthaal mijnerzijds ook niet langer willen uit
stellen, aangezien toch de ratificatie ieder uur kon verwacht worden, en ik 
mij dan reisvaardig zou moeten houden. Derhalve heb ik gemeend, daartoe 
het best den len Augustus te kunnen bestemmen, nadat ik bij de teekening 
van het con tract, zooals ik zeide, op 29 J uli, alle heeren uit naam van Uwe 

Hooggraf. Genadegeinviteerd had. Aldus heb ik den 3len J uli in de hoven
genoemde "Kloveniers Doelen" een deftig diner voor zes-en-twintig per
sonen besteld, en alles voor de ontvangst gereed gemaakt. 

Den len Augustus, ongeveer te half drie, zijn in de genoemde gelegen
heid de navolgende heeren verschenen en samengekomen, en hebben zij in 

de hier medegedeelde volgorde aan eene lange tafel plaats genomen: aan 

het boveneind van de tafel de heer Bon t e man tel, die j uist toen voor
zitter van Schout en Schepenen van A m s t e r dam, en derhalve op dat 
oogenblik de voomaamste persoon van de stad was; rechts van hemzatde 
Heer Per g ens, Bewindhebber en president der West-Indische Compag
nie, naast hem de heer Ten H 0 vel), Bevelhebber van de Maas, de vader 

van den heer Advocaat, een aardige, vroolijke oude heer, die veel goeds in 

deze aangelegenheid verricht had; naast dezen de heer V & n ~ e e c k, 
Bewindhebber, daamaast de heer d'O r v i II e, dan de heer L e B lon, 

1) Deze was destijds N i col a a s R u Y s c h. 
2) Nicolaas ten Hove, (\6\1-\679), zie boven. Zijn 2:oon, Michiel 

ten H 0 v e, {1640-\689) was de Advocaat der W. -1. Comp., en later pensionaris 
van H a a rl e m. 

/ 
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naast hem de heer M u y s s a e r t 1) ( .. Mohtard"), expediteur der W.-I. 
Compagnie; dan de gewezen gouverneur Hi no j 0 s s a, naast dezen de 

heer F rei n s '), Holsteinsche en Deensche keldermeester; dan de heer 

Go r i s, naast dezen A bra ham Co hen, en aan den linkerkant, bijna 

aan het hoofd van de tafel, de heer C 1 0 e' c k, Bewindhebber, en tevens 

schepen van A m s t e r dam; naast hem zat de heer Car pen tie r 8) 

uit Dordrecht, Bevelhebber van de Maas, nevens hem de heer De Me y ') 

uit Rot t e r dam, schepen en bewindhebber daar ter plaatse, naast hem 

de heer H 0 0 f t, Bewindhebber en schepen te A m s t e r d a: m, naast 

hem Dr. Pis 0 6), gewezen lijfarts van prins M a uri t sin Brazilie, dan 

daaropvolgend de heer Pel t, Bewindhebber der kolonie Aporuague, daar
naast de heer Ten H 0 vel), Advocaat der West-Indische Compagnie, 
naast dezen de heer Lie f r inc k 7), secretaris der Compagnie, daamaast 

de heer Tel g e n, onze koopman; naast hem Von An gel 0 c h, daar

naast Von H 0 r n i g k, en aan het benedeneinde der tafel, tegenover 
den heer B 0 nt e man tel, ik zelf. 

Er werdeq vleeschgerechten opgedischt, en de tafel driemaal weer op

nieuw afgenomen en opgezet; iedere gang duurde meer dan twee uren, 

waartusschen gepauzeerd werd, terwijl. ~e zes muzikanten a. part onthaald 

werden, evena:ls de bedienden en de klerken. Bij den eersten gang heb ik 

elk der gasten 'welkom geheeten; bij den tweeden is 'men begonnen op el
kaars gezondheid te drinken uit groote glazen (roemers), telkens twee tege
lijk: aldus op de gezondheid der Heeren Staten-Generaal, op die der Heeren 

1) A b "rah a m M u yss aer t, zie: N a vor 5 ch er, 64, 20 (1915). 
2) Tot dusverre geIukte het mij niet, deze te identificeeren. 
") Mr. Roe I and deC a r pen tie r, geb. te Do r d r e c h t in 1620, 

gest. in 1670, Raad en schepen aldaar, en Bewindhebber derW.·I.Compagnie. Hij was 
meermalen gedeputeerde bij de Staten van Holland. 

') Jan J a cob 5 z. de Me y; N a v 0 r 5 c her, 63, 383 (1914). 
6) Will e m Pis 0, geneesheer te Lei den, later te A m s t e r dam, en in 

1655 inspecteur van het Collegium Medicum aIdaar, was lijiarts van J 0 a n M a u· 
r its van N ass a u tijdens diens verblijf in BrazilH! (1636). In 1648 gaf hij zijne: 
"D e Me die ina Bra s iIi ens i" uit. Naderhand werdt'n de onderzoekingen 
van Pis 0 en H. van Mar c k g r a v e opnieuw uitgegeven door Jan de 
La e t, onder den titeI : "Hi s tor ian at u r a lis Bra 5 iIi a e" etc. 

8) M i chi e 1 ten H 0 v e; zie aldaar. Bee her zegt van hem (..P 0 J i tis c he 
Dis cur 5", pag. 1162): "zwar noch ein junger Herr, al!er in welchem bereits ve 5-

t i g i a eines alten Verstands blicken. Und wann die Promotion in Holland nach 
den Graden der Experienz und Verst and gehet, diirffte dieser Herr noch woI eine 
hohe Statfel der Ehren erreichen". Ook over zijn vader Iaat zich B e c her in zeer 
waardeereuden geest uit. 
, 7) J e a n B apt i s teL i e f r inc k, commissaris der W.'- I. Compagnie; zie: 
Eli a s, loco cit. I, p. 463, waar hij vermeld wordt ais "commis over de coopman
schappen van de Westindische compagnie", en in 1673 ais "regent van het spin- en 
werkhuis". Zijne onderteekening komt ook voor onder het contract over de koionie 
Aporuague, met die van J e an Pel t. 
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Staten van Holland en West-Friesland, en op die der West-Indische Com
pagnie. Bij den derden gang werd het welzijn gedronken van Zijne Kei
zer!. Majesteit en van Uwe Hooggr. Excellentie. Het gastmaal duurde tot 
den volgende morgen vier uur, en is, naar ik hoop tot een ieders tevreden
heid afgeloopen, te oordeelen naar het feit. dat de heer Bon t e man tel 
zeer vroolijk geweest is, zoodat hij het eerst van allen is gaan dansen. 

Vrijdag den 2en Augustus heb ik den heer Advocaat nog eens herinnerd 
aan de ratificatie, waarop ik toch nog aIleen te wachten had; en zulks voor
ai, omdat eenige Joden in F ran k for t boosaardige praatjes omtrent 
Uwe Hooggraf. Genade naar hier overbrieften, die zeer mal a. propos uitge
strooid werden. Onderwijl zijn ook eenige onware berichten over onze pro
jecten in de Haagsche en Haar!emsche kranten verschenen; ook weet ik 
niet door wiens toedoen zelfs C 0 hen in zijne meening veranderd was. 
Maar de heer Advocaat heeft spoedig een klerk als e~pres naar Den 
H a a g gezonden, om de ratificatie te gaan halen, en de heer G 0 r i 5 

heeft mij beloofd, om mee naar Duitschland te gaan, om als ervaren des
kundige de aangelegenheid van het land in lnilie uiteen te zetten 
en aan te geven, wat er voor de stichting eener kolonie alzoo noodig 
is, en ook om met Uwe Excellentie een pachtcontract af te sluiten; der
halve is hij, om orde op zijne zaken te stellen, naar Rot t e [ dam afge
reisd. 

Zaterdag 3 Augustus had ik in de Kloveniers Doelen eene samenkomst 
met de heeren H 0 0 f t, d'O r viII e, P e l.t, den heer Advocaat en 
Co hen, wegens de overdracht van de kolqnie en de rivier Aporuague. 
'5 A vonds is tot mijne groote vreugde de lang verbeide ratificatie der Sta
ten-Generaal aangekomen, en mij door den klerk, die daarvoor naar Den 
H a a g gegaan was, nog '5 avonds laat om 9 uur ter kennis gebracht; ik 

heb hem eene fooi vereerd. 
Zondags den 4en Augustus liet de heer Advocaat zeggen, dat hij bij mij 

\ . 
wllde komen om het zegel aan te hechten; de heer M u y s s a e r t bracht 
de cachetten, waarua de heer Advocaat kwam en de stukken zegelde; ik 
gaf hem een bedrag, om in de kapselarij uit te deelen, en een bewijsje voor 
eene toekomstige belooning, die door Uwe Hooggr . . Excellentie zou betaald 
worden, als de ratificatie zou zijn toegezonden. Des narniddags onthaalde 

ons de heer Tel g e n op zeer rOyale wijze in .. de Karsseboom". 
Maandags den 5en Augustus had de laatste plechtige (solemne) audien

tie plaats, waarin ik de gisteren volbrachte zegeling der stukken bevestigde 
en afscheid nam, en ook uit naam van Uwe Hooggraf. Excellentie voor aile 
bewezen eer en gunsten dank zeide. Da,arop werd mij door de heeren Be-



88 JOHAN JOACHIM BECHER. 

windhebbers, en weI uit hun naam door den heer president Per g ens, 
de relegitimatie aan Uwe Hooggraf. Genade, alsmede de ratificatie der 
Staten-Generaal overhandigd; zij wenschten Uwe Hooggraf. Excellentie aIle 

geluk daarmede, verzochten dat Zij nu de ratificatie Harerzijds weldra zou 

willen toezenden, bij welke bevestiging der overeenkomst zij zich op hunne 
beurt met eenige geschenken zouden willen aanmelden, en overigens be
valen zij zich bij Uwe Hooggraf. Gen. onderdanig aan. Na aldus van allen 
afscheid te hebben genomen, begeleidden de heer President en de heer 
Advocaat ons tot aan de poort van het West-Indische Huis. 

Den 6en Augustus, des Dinsdags, brachten de heeren d'O r v i II e 

en, Pel t het verdrag omtrent de overdracht van de rivier Aporuague 
en de daar liggende kolonie. Bij eenige goede vrienden nam ik bovendien 
persoonlijk afscheid. 

Woensdag den 7en Augustus gaf ik A bra ham Co hen een ge
schenk, benevens de toezegging van meerdere; hij was echter niet erg te
vreden, waarvan ik de oorzaak nog a. part z~l uiteenzetten. De heer Van 
Ii 0 0 r n bee c k 1) bracht mij de lijst van het personeel, aangewezen 
bij de overdracht der kolonie, en de heer G 0 r i seen plan van de maga
zijnen. Ook meldden zich eenigen aan, die mee naar Indie wilden gaan .. 

Des namiddags brachten de heeren Pel t en Lie f r inc k de bepa

lingen van de overdracht der rivier Aporuague, en ook werden van beide 

zijden de voomaamste overeenkomsten ad interim onderteekend. Ik 

kocht eene kousenbreimachine, en nam een arbeider daarvoor mede, een 
zeer netten man, die op vele plaatsen in Indie geweest was. Waarom de
ze aankoop geschied is, zal ik in particulari uiteenzetten; door een notaris 
werd van een en ander eene acte opgemaakt. Des avonds kwam de heer 
Advpcaat bij mij, om nog eens persoonlijk afscheid te nemen, drong nog

maals aan op de ratificatie van de zijde van Uwe Hooggraf. Excell., er 

daarbij den nadruk op leggend, in welke ongelegenheden hij zou kunnen 
geraken, als deze uitbleef, daar hij toch de. ratificatie uit naam van Uwe 
Hooggraf . . Excell. onderteekend had, alsof die handteekening er reeds 
authentiek was, en hij dus in het ongeluk gestort zou worden, als de hand

teekening uitbleef; voorls bracht bij mij eene copie van mijn credietbrief 

en revers tot nader bericht, recommandeerde zich bij Uwe Hooggraf. Ex
cellentie, en wees er in een vertrouwelijk en voorzichtig discours op, hoe 
hij ~ vele aangelegenheden Uwe Hooggraf. Excellentie van dienst zou 
kunnen zijn bij den heer Raadpensionaris J 0 han deW itt, bij wien 

') Z i 11 i 5 van H 0 0 r n bee c k, scheepsbouwer en scheeps-uitruster te 
Am s t e r dam, en tevens ambtenaar der West·lndi~che Compagnie aldaar. 
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hij gemakkelijk toegang bad; bij verzocbtUweHooggraf. Excellentie deze 
privilegie's tocb vooral niet gering te scbatten, of ze te veronachtzamen, 

daar ze weI een koninkrijk en vele andere zaken in zich besloten hielden, 

omdat zij toch z66danig waren, als ze hier te lande, evenmin als de titel· 

Excellentie, aan geen graaf ooit verleend waren als rechter (in zijn ge
bied); ja, dat deze privilegie's zeker verder gingen, dan die van de West
Indiscbe Compagnie zelve, - waarom hij mij dringend verzocbt deze 

aangelegenheid niet te willen laten loopen, docb tot hare voltooiing de 

hand te willen leenen; waarna hij zich aanbeval, en afscheid nam 1). 

Donderdag den Ben Augustus vroeg betaalde ik den hotelhouder, reo 

kende af met den beer Tel g e .n, ontbeet, buurde eene speciale trekschuit 
naar U t r e c b t, werd begeleid door de beeren Tel g e n en Dr. 
Gal e nus A bra ham s z., zoodat ik zelf de zevende persoon was: n.l. 

behalve ikzelf, gingen nog de heeren Von A n g e 10 c h, Von H 0 r· 

n i g k, de heer G 0 r i s, de lakei Boy s, en mijn dienaar 's morgens 

om 10 uur in de schuit, en voeren wij, ons God toevertrouwend, uit Am· 

s t e r dam weg; wij kwamen des avonds in U t r e c h t, waar wij twee 

wagens naar N ij meg e n huurden. 
Den !Oen Augustus van N ij meg e n naar X ant en; . Zondag den 

lIen Augustus van X ant e n tot N e u s s; en Maandag den 12en 

Augustus van Neuss naar Keulen". 

Tot hier B e c her's relaas van zijn verblijf in de Nederlanden in 1669. 
In het volgende verhaalt hij dan, hoe hij naeene reis van zeven-en-vijftig 

dagen weer te Han a u aankwam, en hoe hij reeds te F ran k for t 

niets dan lasterberichten omtrent hemzelve en zijne plannen vernam, die 

voor een deel in de wereld gebracht waren door zekeren Ben e d i c t u s 

5 k Y I t e (,,5 c h ii t t"; ,,5 k Y I t e"; volgens anderen heette hij 5 kythe), 
een verbannen Zweedschen rijksraad en avonturier, die zich eerst te M ii n

c hen en daarna bij den graaf van Han a u had weten in te dringen 2), 
! 

en die thans trachtte B e c her in den hoek te dringen, daar hij hem een 

gevaarlijk concurrent bij J 0 han n Cas i m i r achtte. Een en ander ge-

I) Overigens bevatten de ,.Resoluti~n van de Camer Amsterdam del' West-Indische 
Compagnie", No. 23 (1668-1671), die zich in het Algemeen Rijksarohicf te 's-G r a
v e n hag e bevinden, geene nadere, op dit contract betrekking hebbende berichten. 

2) .. ehemalen gewesener Reichs-Rath in Schweden, nachmalen aber wegen seiher 
gottlosen a.theistischen Lehre und bosen Lebens, ab officio suspendirt, und also in 
dem Romischen Reich offentlich eine Hure mit sich ftihrend, herum vagirend, und 
aile Hofe besuchend, auch seinen Unterhalt da suchend, unter dem Praetext, eine 
Universal-Harmonie der Sprachen zu machen, und eine absonderliche Academie oder 
Sophopolim auf xu rich ten." . 
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Iukte hem zooweI te M ii n c hen als te Han a u oorspronkelijk maar 
al te goed, terwijl hij, tesamen met Georg Christian, graaf van 
Hom bur g, F r i e d ric h Cas i m i r voor een groot bedrag wist op 
te ~ichten, zoodat de laatste, die wei als ietwatzwakzinnigmoetbeschouwd 

worden, door zijne familie tenslotte onder curateele gesteld werd. Noch

tans bleken de lasterlijke aantijgingen tegen Be c her al spoedig on

waar te zijn, en werd het teekenen van het West-Indische contract te 
Han a u met grooten luister gevierd. Geld echter, om de zaak op pooten 
te zetten, was er niet; en de publieke opinie stak met de heele onderne
ming van den inderdaad als regent weI niet geheel toerekenbaren graaf van 

Han a u z66zeer den draak i), dat ondanks alle door Be c her te 

F ran k for t en te M ii n c hen gedane moeite, om voor zijne kolo

nisatie-ontwerpen het noodige g~ld en de gewenschte kolonisten te krij
gen, de aangelegenheid na 167Q in den doofpot ging. Ook Bee her's in 
1669 te F ran k for t uitgegeven geschrift, hetwelk den titel droeg: 
"G r ii n d 1 i c her Be ric h t von Be s c h a f fen h e i tun d 

E i g ens c h a f f t / Cui t i vie run gun d B e w 0 h nun g, P r i-

1) Zie ook: W. P. C. K nut tel, Cat a log u ~ van de Pam fl e t ten
V e r z a mel i n g d e r K 0 n ink I ij k e Bib I i 0 the e k t e 's-G r a v e n
hage, II, 2, pag. 25, No. 9760; J. J. Becher, Politische Discurs, 
(1721), pag. 1110: "Dann einige Spott-Vogel vorgeben, der Ht'rr Graf von Hanau 
sey Konig in Schlauraffenland worden, und was dergleichen ungeraumte Flegelbossen 
mehr waren. Diesen das Maul zu stopfen, habe ich eine D e d u c t ion auffgesetzt 
und drucken lassen, so hier nachfolget." 

De graaf van Han a u zond in het voorjaar van 1670 zijn Secretari~ S e y f r i e d 
naar Am s t e r dam voor de ratificatie van het verdrag, voorzien van een aantal 
geschenken voor de West-Indische Compagnie, en met 200 dukaten voor M i chi e I 
ten H 0 v e, en 100 ducaten voor den bankier Tel g e n en ;.den .lood" A bra
ham Co hen. Ondanks de protesten van den Pfalz-graaf Von B i r c' ken
f e 1 d en van de gravin-weduwe van Han a u, Ann a Mag d a len a, besloten 
de Staten-Generaal en' de Compagnie het verdrag toch te ratificeeren, zooaJs dan ook 
in 1670 geschiedde. Spoedig daarna werd de graaf van Han a u, vooral op instigatie 
van den graaf van Hom bur g, finaal onder curateele geplaatst, en de geheele 
koionisatie-aangelegenheid aldus in de doofpot gestopt. 

De verschillende verdragen en acten, oj> deze kwestie's be trekking hebbende, wer
den door Be c her gepubliceerd in zijne "P 0 lit i s c h e Dis c Ii. r s"; pag. 1135 
tot 1164, en 1197 tot 1221; ook die, welke op zijn eigen Ieen aan de Aporuague betrek
king hebben; de rest van het boek is eene apologie van den graaf van Han a u, en 
eene uiteenzetting der motieven, die Be c her er toe gebracht hadden deze kolo
nisatie-piannen te ontwerpen. Uit het contract, dat door Bon t e man tel, Van 
Bee c k, H 0 0 f t, Van E r p e cum en Ten H 0 v e geteekend is, blijkt, dat 
de concessie voor 12 jaren gegeven was, waarna het onbebouwde deel weei' aan de 
Compagnie terug zou komen; bovendien moest de geheeie scheepvaart naar en van 
de kolonie over de Nederlanden gaan, waar dan volgens het jus navigationis eene tol 
geheven zou worden. Het oorspronkelijke verdrag berust op het Aigemeen Rijks
archief te 's-G r a v en hag e, en is in afschrift hierbij gevoegd als Bijlage 1. Het 
stuk van de Staten-Generaal dateert van 24 Juli 1669, en is geteekend door Me e r
man en den griffier N i col a a 5 R u y s c h 
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v i leg i e nun d Ben e fi ci end e sin A mer i c a, z w i s c hen 
d e m Rio 0 r i n 0 que u n d Rio del a sAm a z 0 n e san de r . 
festen Kiiste in der Landschafft Goyana gelegen 
/ sich 30 Meilwegs in der Tieffe erstreckenden 
S t ri c h Lan des, wei c hen die E dIe p r i v i leg i r t e 
We s t-I n dis c he Com p a g n i e de r Ve rei n i g ten N i e
d e r Ill. n den mit aut hen tis c her s c h riff t I i c her R a
tification und Permission der , Hochmogenden 
Herren Staaten General an den Hochgebohrenen 
gegenwartig regierenden Herrn / Herrn Friedrich 
Cas i m i r, G r a fen z u Han a u, R hie n e (c k, Z wei b r li

c ken, Her r n z u M ii n t zen b erg, L i c h ten b erg u n d 
o c h sen s t e in / E r b-M a r s c hall un d 0 b e r-V 0 g t z u 
Straszburg / wie auch an das gesammtliche Hoch
grafliche Haus von Hanau mit allen Regalien und 

.Jurisdictionen ewig und erblich u~nter gewissen 
in die s e r De d u c t ion pub I i c i r ten Art i cui n den 18 
Jul. 1669 c e d i r tun dub e ria sse n hat. Jed e r man n i g-
1 i c hen / a b son d e r I i c h abe r den e n, wei c hen dar a n 
gelegen / zum Nachricht und Gefallen in Druck 
g e g e ben"; Franckfurt, (1669) 1), - heeft de zaak niet meer kunnen 

redden, zoodat in April 1670 Becher en Gerard Goris zelfs 
hun eigen aanspraken op de kolonie aan de A poruague overdeden aan 
G e r man i c u s, gi-aaf von Be r t u C Y 8, welke blijkbaar echter 
al evenmin in staat is gewee6t de Duitsche kolonisatie-plannen tot uit
voering te brengen. 

Weldra echter zou men. Be c he i' voor de vijfde maal in de Neder
landen zien, en weI thans in verband met eene andere handelskwestie, die 

de connectie's tusschen Holland en Oostenrijk nauwer zou moeten maken. 
Het gold bier nJ. de oprichting eener .. Occidentale Compagnie voor den 

handel op de Neder!anden". De bedoeling was om, wederom gebruik ma
kend van de groeiende anti-Fransche stemming bier te lande, te trachten 
met de Nederlandsche kooplieden een contract af te sluiten, om de afleve
ring naar Holland te garandeeren van eene zekere hoeveelheid Oosten
rijksche wijnen, of - op advies der Hollanders '), - van Oostenrijkschen 

1) Zit' noot 1 op bIz. 90. 
') Ov~r deze aangelegenheid spreekt Bee her in zijne .. p 0 1 i ti s c h e D i s

curs" (1721), op pag. 609-630. Het blijkt, dat vooral de Rotterdamsche kooplie
den, de broeders Tie 1 e man en G err i t G 0 r i s, hem in deze zaken van advies 
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en Hongaarschen brandewijn. Volgehs eene lijst van 18 November 1670 
zouden per jaar uit Oostenrijk naar Holland verkocht worden: 10.000 

vaten brandewijn uit Hongarije, Oostenrijk en T)7ol, a. f 100 per vat; 

verder voor een bed rag van t 500.000 aan eerste qualiteit wijnen, voor 

j 100.000 aan staal, ijzer en messing, en voor t 200.000 aan huiden, leder, 

Boheemsche wol, enz. Van 22 April tot 22 September 16'Z1 vertoefde B e
c her voor de afsluiting van deze en andere transactie's in Holland, en 
blijkbaar had hij met zijne pogingen succes. Zelfs wilden de Hollandsche 
kooplieden hunnerzijds het privilegie bedingen, om te S t. V e i t (= F i u

me) aan de Adriatische Zee een haven in te richten; Bee her heeft 

bovendien nog getracht om voor den Keizer in Holland eene aanzienlijke 
geldleening te plaatsen 1). 

dienden. Rot t e r dam zou daarij stapelplaats zijn, met welk plan de vroedschap 
bij een door W. van de r A a geteekend schrijven van 22 October 1670 adhaesie 
betuigde. B e c her had volgens zjjn schrijven aan Von Sin t zen d 0 r f f 
in deze zaak aan Rot t e r dam boven A m s t e r dam de voorkeur gegeven, 
omdat er in Rot t e r dam toenmaals reeds meer neiging bestond om iets nieuws 
te beproeven dan in Am s t e r dam, (pag. 624). 

De onderteekenaar van het stuk, Wi 11 e m van de r Aa (1620-1678), was 
in 1640 Secretaris van Rot t e r dam geworden, in 1645 lid van de vroedschap, en 
daarna Burgemeester der stad. Hij was heftig anti.oranje·gezind, zoodat in 1672 het 
grauw zijn huis plunderde, en hij zelf nauwelijks aan het lot van de gebroeders D e 
Wit t ontsnapte. lets later werd hij uit zijn ambt ontzet. 

1) In de documenten te R 0 s to c k bevinden zich een aantal stukken, op deze 
kwesties be trekking hebbende, o. a. een brief aan Burgemeesters en Vroedschap van 
Rot t e r dam, van 13 September 1670 over de vraag, in hoeverre Rot t e r dam 
stapelplaats van Oostenrijksche waren zou kunnen worden (Fo!. 436), alsmede de 
twee reeds vroeger genoemde brieven van de gebroeders G 0 r i s over deze zaak. 
In Fo!. 483-496 vindt men eene "Relation wegen gehalter negotiation von antici· 
pirung einer Million Reichsthaler in Hollandt vor ihro Kays. Mt. sampt, beylag 1-6", 
gedateerd van Weenen, 22 October 1671. Deze geldleening is ten sloUe niet geslaagd, 
doch belangrijk zijn B e c her's mededeelingen, voorzooverre zij be trekking hebben 
op het bank· en credietwezen en op de handelshuizen hier te 'lande, met name te 
Am s t e r dam. Hij geeft o. a. een vijfentwintigtal namen van groote wolhandela
ren en bankiers daar ter s tede; o. a. worden ui tvoerige mededeelingen door hem gedaan 
betreffende den grootsten Amsterdamschen handelaar in Spaansche wol, F ran s 
C'u s tor (Fo!. 497 - 502). In zake de voor den keizer te plaatsen leening wordt voor· 
al zekere Hen d r i k S t a a t s door hem genoemd, een "Mackler von capitalien in 
Amsterdam" (Fo!. 494b; 25 Juli 1671). Hier zoowel als elders is bet veelal moeilijk 
te weten. welke mensch en Bee her bedoelt, wegens het radbraken en de slechte 
spelling der persoonsnamen. In zijn bericht aan den Spaanschen gezant te vi e e· 
n e n. markies S p i U 0 la, beklaagt hij zich o. a. over het feit, dat Oostenrijk maar 
steeds den handel in kwikzilver aan J 0 han D e u t z te Amsterdam overlaat. die 
volgens hem de Oostenrijksche schatkist door zijn winstbejag voor groote bedragen 
bedot (Fo!. 510a). Uit de briefwisseling van J 0 han deW itt bJijkt inderdaad. 
dat door toedoen van DeW itt, die een zwager was van D e u t z, aan dezen 
steeds de kwikzilverleveranties en anderszins gegund werden. In de kwestie der door 
de Hollanders voorgestelde s,tapelplaats te F i u m e blijkt vooral de Amsterdamsche 
koopman Go v e r t 0 u tv 0 r steene rol gespeeld te hebben. (Fo!. 511; 7 Augus
tus 1671). 
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Maar in Wee n e n teruggekeerd, wachtte hem dezeIfde tegenwerking • 
als vroeger; of liever, er was een volkomen gebrek aan aIle actie; en ook 
het Handels-colIege, waarvan hij zelf lid was, was niet in beweging te bren

gen. In dienzelfden tijd rijpte bij hem nog he~ plan om den Keizer voor te 

stellen, terwille van het handelsverkeer te water, den Rijn met den Donau 

door een kanaal tusschen Tauber en Wernitz te verbinden, - ongetwijfeld 

een project van groote beteekenis. Maar ook hiervoor kon Be c her in zijne 
omgeving geen genoegzame belangstelling vinden, en in 1672 beklaagt hij 
er zich over, dat de Handels-kamer in zes jaren tijd op zijn hoogst een 

twaalftal malen vergaderd heeft! en eigenlijk niets 'heeft uitgericht .... 

Dat Be c her's positie in September 1672 aan het hof te Wee n e n 

al niet zeer vast en benijdenswaardig meer was, blijkt door verschillende 
uitingen, en o. a. in het voorbericht van den nieuwen druk van zijn aan 

Leo pol d I opgedragen' .. p 0 lit i s c Ii e Dis cur s", waar hij zegt 

(pag. 3): .. Zweitens / hat mich bewogen gegenwartiges Buch, so an den 

Tag zu geben, als Eure Kayserl. Majestat allerunterthanichts zu decidi

ren, meiner Feinde Verfolgung, welche hin und her ausgestreuet, man 

wisse nicht, was ich allhier bey dem Kayserlichen Hof thue, seye ohnno
thig mir eine Besoldung zu geben, und was dergleichen mehr." 

En hij vraagt dan verder om's Keizers .. allergnadigste Protection", om 

hem tegen zijne vele vijanden .. zu salviren." Nochtans stelt hij zich aller

minst voor, van zijn hoek veel genoegen te zullen beleven: .. den unca,tholi

schen werde ich zu sehr Kayserlich oder Spanisch I uns Catholischen aber 
selbst etwan zu sehr HoIlandisch vorkommen." 

Menigmaal beklaagt Be c her er zich over, dat hij met aIle zijne 

goede bedoelingen nog nooit iets anders dan finantieel nadeel heeft ge

oogst, en dat, als het er op aankwam hem voor zijne diensten te beloonen, 

nooit iemand thuis was. Zoodat zijne kinderen hieruit slechts zullen moe

ten Ieeren zich af te vragen, of het weI raadzaam is, om den Staat goed en 
ijverig te dienen, en of zij dientengevolge niet eer zullen kunnen zeggen 

een onder Iasten zwoegenden, in plaats van een gelukkigen vader gehad te 

hebben. 

Ondanks zijne scherpe kritiek op de hofpartij te Wee n e n, geeft 
B e c her er elders weer blijk van, toch dit milieu niet z66zeer veracht te 
hebben, als men wellicht van hem·verwachten zou, - waarbij hij in die ver

dediging van het keizerlijke hof, tot eene soms belachelijke ophemeling zijne 

toevlucht neemt. Toen bijv. een Engelschman, die in 1672 te Wee n e n 

verblijf had gehouden, in de Nederlanden omtrent het Weensche hof 
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• tal van lasterJijke praatjes had uitgestrooid, sehreef Be c her in een brief 
van Maart 1672 aan zijn Hollandschen vriend: "Del' Hof ist keineswegs ein 

pourtel, als wie vielleicht andere 1), da Schande, Sunde, und Laster 6ffent

lich ohne Scham und Aergerniss im Schwange gehen, da dem Frauenzim

mer zu leben frey stehet, wie es will, die Cayalliere Thaten begehell, die 

im Heydenthum kaum geschehen, ach nein! del' Kayserliche Hof siehet 

hierinnen mehr einem Kloster, als Hof ahnlich (s i cl) ....... la, als er 

tusschen de verschillende geza,nten somsoneenighedepontstaan, "sohaben 

wir hier zu Hofe einige fromme, friedliebende Geistliche, welche dazwi

schen stehen und solche Zwiespalt alsobald supprimiren und componiren, 

darbey sich dann del' Hof eine Zeit her wol und friedlich befindet." (Zie 

overigens ook: B e c her's A u I aLe 0 pol d i Imp era tor i s, 

Frankfort.) Zulke uitingen zijn weI zeker door ei&.enbelang ingegeven. 

Anderzijds heeft B e c her zijn eigen landgenooten de kritiek geens

zins gespaard; zoo zegt hij in zijne "P 0 lit i s c h e Dis cur s" 
o.a. een en ander over de wijze, waarop buitenlanders de Duitschers 

van toen beoordeelden (pag. 53): "und musz sich ein durchreisender 

verwundem uber solcher grober Flegel Inhumanitat und Unbelebt

heit, dessentwegen die Hollander (wiewohl sie den Fremden auch we

nig Guts thun) sie Hoch-Teutsche M u f fen nennen." Volgens Be

c her zou dus aan de Duitschers de scheldnaam "moffen" gegeven zijn 

wegens hunne vlegelachtigheid. Nochtan.s bJijkt hij ook de Hollanders 
geenszins steeds zoo bijzonder hoog te stellen; zie o.a. p. 176, waar hij de 

Hollanders, ~ zij het dan ook schertsend - "tumme Hasen-Kopfe" 

noemt; aan een en ander was, zooals reeds gezegd werd, zijn gevoel vanaf

gunst op hun voorspoed niet vreemd. 

Intusschen had B e c her gedurende die tien jaren zijne merkwaardig 

veelzijdige litteraire werkzaamheid onafgebroken voortgezet: in 1660 was 

te Frankfort zijne "M eta II u r g i a" verschenen, en in 1661 een philo

logisch gescbrift tel' algemeene bestudeeri.ng del' talen: "C hal' act e r 

s e u C I a vis Con v e n i e n t i a eLi n g u a rum", welk boek 

door hem aan J 0 han n Phil i p p von S c hoe n b 0 r n werd op

gedragen, doch waarvoor hij naar zijne meening niet op waardige wijze 
geldelijk werd beloond. In verband met zijne commercieele plannen, had 

Be c her namelijk ook het project voor een "wereldtaaI" gemaakt of 

althans voorgesteld, om ten behoeve .der intemationale handelseorres

pondentie eene soort van "code" saam te steUen van syPoniemen in een 

') Hiermede zijn n1. de Engelsche en Fraollche hoven bedoeld. 
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zeetal talen, en deze met behulp van een door een ieder te bezigen getallen
index bij de correspondentie te gebruiken 1). In 1663 verschenen te Mainz 
zijn: 0 e dip usC h y m i c us; te F ran k for t : .. A p h 0 r ism i 

e x Ins tit uti 0 nib u s m e d i cis Sen n e r t i", en .. p a r

n ass u s M e d i c ina li sill u s t rat u s". 

Overigens werden zijne praestatie's op medisch gebied door zijne tijdge

nooten . bij zijne chemische en mineralogische bemoeilnge~ verre ten ach
teren-gesteld. Behalve deze chemische en medische werken, deed hij in 
1654 nog eene Duitsche vertaling het Hcht zien van een boekje van zekeren 

S. Sal z t hal uit K 0 n i g s b erg: T r act a t us deL a p ide 

T r ism e g i s toe t Sal i n i s phi los 0 phi cis", en ook be

zorgde hij in 1663 de uitgave van de plantkundige werken van Cam e
r a r ius I) en van Mat t i 0 Ii'). Op sociaal en ethisch gebied gaf 
hij, behalve nog een aantal k1einere geschriften in 1668 een programma 
uit, bevattende .. R e gel sen V 0 0 r s c h r i f ten v 0 0 r e e n 

C h r i s tel ij k Bon d g e n 0 0 t s c hap, 0 pte ric h ten d 0 0 r 

e e n i gee h r i s .t e 1 ij kef ami 1 ie's, weI k e i n r u s ten v r e

dew ill e n I eve n; in 1668 zijn oeconomische hoofdwerk: .. p 0 li
tische Diseurs von den eigentlichen Ursachen 
des A u f- u n dAb n e h men s d e r S tad t e, Lan d e r, und 

Rep ubI i que n", etc. - meestal kortweg het .. C 0 m mer c i e n

T rae tat" genoemd; in 1669 een .. M 0 r a I-D is cur s von den 

e i g e n t Ii c hen U r sac hen des G 1 ii e k sun dUn g I ii c k s". 
In datzelfde jaar verscheen ook zijne .. p h y sic a sub t err a n e a, 
prof un dam Subterraneorum Genesin e Principiis 
hue u s que i g not i s, 0 s ten den s", - het uitgebreide werk, 

dat met een drietal supplementen later (in 1675 en 1680) door hem aan

gevuld, in 1702 door G. E. S t a h 1 opnieu:-" werd uitgegeven, en aldus 

1) Zie over Be c her's taalkundige denkbeelden, behalve zijn in 1661 verschenen 
geschrift,ook: Methodus didactica, MUnchen, (1667); Methodi di
d act i cae P r a x e 0 sAn nus P rim u s, F ran k for t, (1669); Nov u m 
o r g a non Phi I 010 g i cum, s e u Met hod i did act i cae P r a x e 0 s 
Ann u s Sec un d u s, MUnch en, (1670) . 

I) E . R. Cam era r ius, (1641-1695), een arts en botanicus uit TUb i n gen. 
Hij heeft slechts een aantal weinig beteekenende werken nagelaten, meest op patho
logisch-anatomisch gebied. Zijn zoon R. J 0 a chi m Cam era r ius (1665-
1721), eveneens te TUb i n g e n, was een meer bekend botanicus, en schreef o.a.: 
"De Sexu plantarum Epistolae, TUbingen (1694), en H 'ortus 
m e d i c use t phi los 0 phi c u s. Deze kan hier echter Diet bedoeld zijn. 

I) P. A. Mattioli, (1500-1577), schreef een "Commentaar op de 
z e s B 0 ek e n v an D i 0 s cor ide s .. , en was een verdienstelijk botanicus .. 
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tot ~en der klassieke werken derouderechemischelitteratuurisgeworden1}. 

Van zijne overige geschriften mogen bier nog genoemd worden: in 1673: 

"E pis t 0 I a e C h Y m i cae"; zijn "T r i f 0 Ii u m Be c her i a
n u mHo II and i cum" te A m s t e r dam in 1679, dat in hetzelfde 
jaar te F ran k for t in het Duitsch vertaald verscheen; in 1674 de 

.. p s y c h 0 sop h i a of "M e tho d u s G nos tic a" - een ge

schrift op ethisch-psychologisch gebied, dat hem de uitnoodiging bezorgde 

van Gus t a a fAd 0 I f van Me c k 1 e n bur g I), om zich voor

goed te G ii s t row te komen vestigen; in 1675 de "T h e s esC h y
m i cae", aan keizer Leo pol d I opgedr<J,gen, en waarin de moge

lijkheid der transmutatie bepleit wordt; de "Narrische Weisheit 

un d wei seN a r r h e it", en het "L u men t r ·i n u m", beide van 

1680 dateerend; "L abo rat 0 r i u m po r tab i 1 e", "M i n era 

sup e r t err a n e .a" (of "D u ·um vir a tum Her met i cum" 

genaamd), beide in 1681 geschreven; en uit het jaar 1682 nog: "A I P h a
bet u m min era I e" (of "M i n era ·s u b t err a n e a"; later, in 
1689 te F ran k for t herdrukt als: "T rip u sHe r met i c u s 
fat i dic:u s"), alsmede zijn laatste omvangrijk werk: "C h Y m i s c h e 

G 1 ii c k s h a fen", etc., welks voorrede dateert van 24 Maart 1682, 

d. i. zeven maanden v66r zijn dood. 

Van 1680 is ook zijn geschrift "D e nova t e m p 0 r i s de m e
tie n d ira t ion e eta c cur a t a h 0 r 0 log i 0 rum co n
s t r u c t ion e," waarin bij ten onrechte aan C h r i s t i a a n H u y

g hen s de prioriteit van de vervaardiging der slinger-uurwerken ont

zegt. Volgens Bee her zou een horlogemaker te M ii n c hen, zekere 

T ref fIe r. reeds lang v66r H u y g hen s zulke uurwerken gemaakt 

hebben. die daarna door den Beierschen gezant in de Nederlanden naar 
Den H a a g meegebracht, en aldus in handen van H u y g hen s ge
komen zouden zljn 0). Overigens heeft B e c her in 1660 reeds twee mo-

1) In 1680 werd B e c her's boek in het Duitsch uitgegeven als: C h Y m i s c h e 5 

Laboratorium oder Unter-erdische Naturkiindigung I 
Darinnen enthalten wird: I. Die tieffe Zeugung der unter-erdischen Dinge, etc.; II. 
Neue Chymische Proben; III. Ein nochmaliger Zusatz und Philosophischer Beweisz
thum, en IV. Ein Chymischer Riitseldeuter, etc. / Wie solches alles durch fleissige 
Untersuchung auszgefertigt J 0 h. J 0 a chi m usB e c her u s, von Speyer / 
der .Artzney Doctor. Nunmehr aber ~uff Begehren der Artzney- und Chymiae-Lieb
haber in Druck iibergeben hat, Franckfurt I Gedruckt und verlegt durch J 0 han n 
H a a s z I im J ahr 1680. 

2) Gus t a a fAd 0 1 f was de z.oon van J 0 han n Alb r e c h t II van 
Me c k 1 e n bur g; bij zijn dood· in 1695 stierf de G ii s t r 0 w'sche linie van het 
gcslacht uit. 

3) Zie: .. Niirrisch e Weisheit", etc., .pag. 15. 

J 
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dellen van de Hollandsche slingeruurwerken meegenomen naar Beieren 
(zie pag. 67) . 

'Men staat er verbaasd over, hoe deze onrustige zwerver, steeds vervuld 

van de meest uiteenloopende en omvangrijkste projecten, nog tijd en gele

genheid heeft kunnen vinden tot het schrijven van een aantal werken, 

die, - men moge over hun inhoud denken zooals men wil, - toch aile te 
samen verscheidene duizenden bladzijden druks beslaan, en waarin hij zich 
op allerlei gebieden van het menschelijk weten beweegt, onder vermel

ding van tallooze bijzonderheden. 

In de jaren 1675 en 1676 kwam dan onder Bee her's projecten ein

delijk datgene tot uitvoering, hetwelk onder al zijne plannen tenslotte het 

meest geslaagde kan heeten, doch waarmede hij zich anderzijds dan ook 

de grootste moeilijkbeden en tegenkanting op den hals gehaald heeft, en 

dat tenslotte de directe aanleid~ng geworden is van zijn heengaan uit 

Wee n e n en zijn uitwijken naar de Nederlanden: de stichting van het 

"Manufacturhaus" te Wee n e n . Den eersten aanloop om tot de oprich
ting van dit technologisch instituut te komen, vindt men eigenlijk reeds 
in zijn in 1664 te M ii n c hen ontworpen, en aan Von F ii r s t e n

be r g aangeboden oeconomisch programma; meer uitvoerig echter in de 

voorstellen, die bij in 1674 te Wee n e n aan den graaf Von Sin t

zen d 0 r f f gedaan heeft 1), en die tenslotte in het midden van 1675 tot 

een finaal contract voerden. Ret "Kunst- en Werkbuis" zou onder erfelijk 
directoraat van Be c her en zijne nakomelingen staan; aan den direc

teur zou 10 % van de gemaakte winst worden uitgekeerd. Ais "inspecteur" 

werd graaf A I b r e c h t von Sin t zen d 0 r ff aangesteld; het huis 

werd gebouwd op den Tab 0 r te Wee n e n, op een stuk grond, dat 

tot den tuin van Von Sin t z e nd 0 r f f behoorde,en waarvoor 

Be c her zekere huur moest betalen; deze keuze van het terrein was 

blijkbaar geschied, om Von Sin t zen d 0 r f f's oorspronkelijke te
genkanting althans in hoofdzaak te overwinnen. 

Ret gebouw bevatte, behalve woningen voor de arbeiders en eene 

directeurswoning, vooreerst een groot chemisch laboratorium, waar voorai 

anorganische verfstoffen (g roe n spa a n, lo 0 d wit, men i e, c i n

nab e r, 10 0 d c h rom a a t enz.) en bepaalde zouten (s ubI i m a a t 
b 0 r a x , s a I m i a k, enz.) zouden bereid worden, doch waar tevens,-

1) De geschiedenis van dit technologisch instituut te Wee n e n is uitvoerig 
behandeld door H . J. Hat s c h el\, D a sMa n u f a k t u r h au s auf de m 
Tab 0 r in Wi e n, Leipzig, (1 886) , p. 29-89. 
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ook al weer ten genoegen van Von Sin t zen d 0 r f f en den Keizer. 

de "Wahrheit und Nutzbarkeit der Alchimey" zouden aangetoond wor
den. 

Dit uitdrukkelijk aangekondigde alchemistisch bedrijf scheen name

lijk de eenige mogelijkheid te bieden. om den Keizer, en een deel der leden 

van de Rekenkamer te Wee n e n, voor de zaak te interesseeren! B e

c her beklaagde er zich later meermalen over, dat de "goudmakerij" den 

heeren blijkbaar veel meer, zoo niet uitsluitend ter harte ging, dan het 
bereiken van het hoofddoel, hetwelk n.l. ten deele op de bevordering der 
binnenlandsche industrie, ten deele ook op het geven van practisch onder
richt aan landslieden in de uitoefening der technische kunsten gericht 

was 1), zoodat het werkhuis tegelijk als eene polytechnische onderwijs

inrichting zou dienen. 
Behalve het chemische laboratorium, was er eene werkplaats voor de 

vervaardiging van, majolica; eene apotheek voor de bereiding van medicij
nen in het groot, waar ook B e c her's eigen "vindingen", o.a eene soort 

medicinale wijn, en zijne "polychrest" -pillen, bereid werden. 

Dan was er eene inrichting om huishoudelijke artikelen te vervaardigen 

uit een door B e c her gevonden alliage; en voorts waren er wolweverijen, 

zijde-weverijen en -spinnerijen, tapijtweverijen, slijp- en polijst-inrichtin
gen, enz.; verder was er een soort hoogovenbedrij£ en eene metaalsmelterij, 
die vOlgens de projecten van Von S c hell e n be r g ingericht waren, 

en eene glasblazerij, waar Venetiaansch glas vervaardigd werd, en die on

der leiding stond van twee Italianen: B e r tal 0 t t i en Tom a s i. Het 

geheel was eene fabriek met staatsexpioitatie, - eene inrichting, die echter 

bovendien als een soort oeconomisch instituut met didactische oogmerken 
moest dienstdoen. 

Er is geen twijfel aan, of de fabriek is onder Be c her 's dir~ctoraat fei

telijk van 1674 tot 1676 in exploitatie geweest. Maar die periode is geken

merkt door eene opeenvolging van,oneenighedenmet de KeizerlijkeReken

kamer en door eene systematische tegenw'erking van die zijde. Weliswaar 
is B e c her's houding daarbij ook soms nogal zonderling; doch hij was tot 
zijne wijze van doen en laten ook veelal gedwongen door finantieelen nood, 
en'doordat hij op grond van eene hem opgedrongen, voor hem zeer ongun

stige wijziging in het oorspronkelijke contract, tenslotte van staatsambte

naar tot een bijna al het risico dragenden particulieren ondememer werd 

gemaakt, die bovendien dannogvan overheidswege op allerlei wijzen belem
merd en gebonden werd, en die genoodzaakt werd, om nog een zeker per-

') Zie: uN arr is ch e Wei she it", etc., p. 120. 
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centage van den omzet aan de keizerlijke schatkist af te dragen. Ook is de 

tegenwerking van Von Sin t zen d 0 r f f aan veel misere schuld ge

weest; en zoo zien wij Be c her in December ·1676 eindelijk Wee n e n 

verlaten, zoogenaamd belast met eene zending naar Holland: namelijk met 

het nemen van maatregelen voor de naleving van het bestaande invoer

verbod op Fransche koopwaren in Oostenrijk, en deze te gaan verzeke

ren door besprekingen in de groote buitenlandsche handelscentra. 

In December 1676 werd hem aldus verleend een: "passbrief fuer Dr. 

B e c her nach Holland und von dort her sammt bei zich habenden ma
nufacturisten, leut, wagen und pferd wider anhero frei zu verreisen." Het 

verha~l, dat Be c her bankroet gegaan, en daarna naar Holland "ge
vlucht" zou zijn, is laster; hij had bij zijne reis eene werkelijke regeerings

opdracht: "habe ich occa~ione wegen des Manufacturwerkes ohne das ins 
Reich verreisen mussen." Hij zou in Holland goede werkkTachten voor het 

"Kunst- en Werkhuis" aanmonsteren, en zelfs werd hem toegezegd, dat 

hem een half jaar van zijn salaris vooruit betaald zou worden. Maar toch 

is het een bewezen feit, dat hij nauwelijks uit Wee n e n vertrokken was, 

of Von Sin t zen d 0 r f f en anderen begonnen hunne intrigues tegen 

Be c her opnieuw. Men liet hem finantieel geheel in den steek, en dwong 

hem bijv. aldus, om de reeds in F ran k for t, K e u len en in Holland 

aangeworven handwerkslieden wederom af te danken, terwijl hem ook zijn 
honorarium onthouden werd. Aldus wjsten zijne vijanden hem voor goed 

uit Wee n e n weg te werken. Het directoraat van het, door de tegenwer

king der regeering alreeds in een staat van beginnend verval verkeerend 

manufactuurhuis, werd daarop aan Wi I h elm von S c h roe d e r 1) 

opgedragen, welke ook na den val van Von Sin t zen d 0 r ff in ' 1679, 

die functie heeft bekleed, - en die evenzeer aIle daaraan verbonden misere 

ruimschoots .heeft moeten dragen . In· 1683 brandde de inrichting, tijdenll 

het beleg van Wee n e n door de Turken, tot den grond toe af, en is nooit 

meer herbouwd. 

') Wi I h elm von S c h ro e d e r , sinds 1674 in Oostenrijkschen staatsdienst, 
werd in 1677 in Bee her's plaats als "erfelijk" directeur van het Kunst- en Werk
huis te Wee n e n aangesteld. Al spoedig had ook hij ruzie met Von S i 11 t z e n
do r f f . en na diens val (l679) en overlijden (l680), met zijne opvolgers; de traag
heid der Weener staatsmachine deed ten slotte de heele onderneming voorgoed mis
lukken. 

In 1683 brandde het gebouw af; Von S c h roe d e r verkocht den grond 
waarop het stond (5 i c!), en vertrok kort daarop als keizerlijke schatmeester naar 
Hongarije, waar hij in 1689 stierf. Hij is vermaard, zooals reeds werd opgemerkt, 
als de schrijver van "F U r s t 1 i c h eSc hat z- un d R e n t k a m mer ", een 
oeconomisch werk, dat in 1686 verscheen, en grooten invloed heeft gehad op de 
oeconomische denkbeelden van dien tijd . 
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Zoo kwam Bee her dan in het einde van 1676 ofin het begin van 1677, 
en thans voor de Iaatste maaI, in de Nederlanden, waar hij zich tijdens de 
nu volgende drie jaren metterwoon zou vestigen. Het is omtrent dit Ian

gere verblijf in Holland, dat wij weer iets meer weten, als gevolg van het 

feit, dat hij ook hier te lande met het maken en uitwerken van technische 

en oeconomische projecten is voortgegaan, en deze door zijne onderhande
Iingen met de autoriteiten een min of meer officieel karakter hebben aan

genomen.Wat wij daaromtrent weten, berust voor een deel op datgene, wat 

Be c her zelf dienaangaande in het in 1680 geschreven Derde Supple

ment bij de .. p h Y sic a sub t err a n e a" I), in zijn .. E x per i m e n

tum nov u mac cur i 0 sum d e Min era Are n a ria P e r

pet u a" 2), aismede in het reeds genoemde .. T r i f 0 I i u m Be c h e
ria n u mHo 11 and i cum" 8) van 1679 meedeelt; voorts op wat daar

omtrent in de .. R e sol uti e n van deS tat e n van H 0 11 and 
en We s t-F r i e s 1 and" van 1673, 1678 en 1679 te vinden is; en ver

der op de bescheiden, welke nog op het Gemeente-archief te H a a r 1 e m 

aanwezig zijn i). Uit een en ander blijkt, dat de voorstelle~, welke Be -

c her in de jaren 1676 tot 1679 aan de autoriteiten hier te lande deed, ge-

') Zie den volledigen titel op pag. 95 en 96. 
") J a han n i s J a a chi m Bee her i, Med. Doct. Sacr. Caes. Maj. Consil. 

E x per i men tum N a v u mac Cur i 0 sum d e Min era Are n a r i "a 
Per pet u a; s i v e: P r-o d rom u s His tor i a e, s e u Pro pas i t ion is 
P rae p. D.D. H a II and i a e 0 r din i bus a b Aut are f act a e, c ire a 
a uri ext rae t ion e m m e d ian teA r e n a lit tor a I i, per mod u m 
Minerae perpetuae Seu operationis magnae fusoriae cum 
em 01 u men t o. (1680). 

3) T r i f 0 I i u m B e c her ian u mHo II and i cum, ode r D erR o
m i s c h-K a i s e r lie hen M a j est a t K a m m e r- un d Com mer c i e n
Rat h s Dr . J a h. J 0 a chi m Bee her s D r e y N e u e E r fin dun g e nl 
B est e hen d e i n e i n e r S e ide n-Wa s s e r m U hie u n d S c h mel z
W ere k e. Z u mer s ten m a h lin H a II and v 0 r g esc h I age nun d 
Werckstellig gemacht: Mit grtindlicher Anweisung wie 
e s mit den s e I big I' n Sac hen b esc h a f fen i s t. A u s z d erN i e
d e r I and i s c hen i n die Hoc h t e u t s c h e S p rae h ti b e r set z e t. 
Frankfurt I In Verlegung Johann David Zunners I (1679). 

De Hollaudsche titel is: Trifolium Becheriauum Hollandicum of Haer Rooms Key
serlijcke Majesteyts Kamer- en Commercien Raeds Dr. J ohan Joachim Bechers Drie 
nieuwe Inventien . Eerst in Holland geproponeert en gepractiseert. Met grondige 
aenwijsinge hoedanig het met deselvige saecken gelegen is. 't Amsterdam. Bij Jacob 
van Velsen, Anno 1679. Zie: K nut tel's Catalogus van Pamfletten, no. 11691. 

Een exemplaar van dit werkje bezit de Bibliotheek te B res 1 a u, waarvan hier 
gebruik gemaakt kon worden. 

4) Bij deze onderzoekingen heb ik mij mogen verheugen in de bereidwillige mede
werking van den Gemeente-archivaris van H a a r I e m, Ds. H. E. K nap per t, 
die mij een aantal der op het archief berustende stukken ter kennisname toezond, en 
wien ik oak op deze plaats nogmaals daarvoor gaarne mijne erkl'ntelijkheid uitspreek. 
Eveneens wil ik oak den Rijksarchivaris te G ron i n g e n, Mr. J . C. J 0 a s tin g, 
hier voor zijne hulpvaardigheid nag eens mijn vriendelijken dank brengen. 
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heel en al aansloten bij de denkbeelden, die wij hem tot dusverre te 
M a i n z, in Beieren, en in Oostenrijk hebben zien propagandeeren, - ja, 
daarvan eigenlijk niet anders dan de onmiddellijke voortzetting zijn ge
weest. 

Trouwens reeds v66r 1676 had hij zich met een dier projecten tot de 

Staten van Holland gericht, n.l. met het voorstel, om een "eeuwigdurend 

mijn-werk" op te richten, waarin uit het zand der duinen door middel van 
bepaalde chemische bewerkingen eene z66 groote hoeveelheid goud zou 
worden afgescheiden, dat daardoor aan de Staten per jaar eene aanzien

lijke winst te beurt vallen zou. 

Dit denkbeeld was reeds in 1673 bij Bee her gerijpt; hij had daarover 

gesproken met Her man van Bad en,! en deze vorst was met het 

voorstel z66zeer ingenomen, dat hij Be c her aanraadde, zich tot de 
Staten van Holland of tot de Staten-Generaal te wenden. Hij richtte een 
schrijven ~n den toenmaligen Oostenrijkschen gezant in Den H a a g, 

baron deL i sol a 1), die nu op zijne beurt zich tot den Raadpensionaris 

Gas par Fag e 1 2) wendde, om diens aandacht op B e c her's voor

stellen te vestigen. Inderdaad bracht Fag e I de zaak in de Staten-ver

gadering ter sprake: in de vergadering van Donderdag 14 September 1673 
toch wordt medegedeeld, dat "J 0 han Be c k e r, Raedt van den Key
ser, presenteert openinghe te doen van een considerabel middel sonder 

belastinge van de inghezetenen, de staatsinkomsten belangrijk te ver

meerderen en weI door bemiddeling van den Heere K ram p ric h von 

') Bedoeld is hier: F ran ~ 0 i s Pa u I, bar 0 n deL i sol a, keizerlijk ge· 
zant te 's-Gravenhage. Hij werd in 1613 in Franche-Comte geboren en stierf in 1675 
te 's-Gravenhage. In 1638 kwam hij in dienst bij Fer din and III, in 1643 werd 
hij gezant in Engeland, later in Polen en in Spanje, en in 1669 in Den Haag. Hij is 
bekend door zij'ne, tegen L 0 dew ij k XIV gerichte geschriften, O. a. door zijn: 
"L e b 0 u c lie r de l'e tat e t del a jus tic e con t rei e des s e i n 
del a m 0 n arc hi e un i v e r sell e." (1667); ook is het tot stand komen der 
Triple Alliantie in hoofdzaak zijn werk. Zie over hem: DeB r i eve n van J 0-
han d e W itt, Dee! III, (1912), pag. 513; IV, (1913), pag. 14, 101, 117, 329. In 
deze brieven, die tusschen 1669 en 1672 geschreven zijn, heet deze Oostenrijksche 
diplomaat : Ysola, Lisola of Isola,enwordtzijncollega: Cramprich 
of K ram p ric h, genoemd. Zie over DeL i sol a voorts: E. Lon gin, U n 
Dip 10m ate f ran c-c 0 m t 0 is: F ran ~ 0 i s deL i sol a, Dole, (1902); 
A. F. Pribram, Franz Paul Freiherr Von Lisola, 1613-1674, 
Leipzig, (1894); J. Grossmann, Archiv f. Oesterr. Gesch. 51; Dahlman
W a i t z, Que II e n k u n d e d e r d e u t s c hen G esc h i c h te, Lei p zig 
(1906), 576, no. 7120; pag. 583, no. 7211; enz . 

• ) Gas par Fag e I, zoon van F ran ~ 0 i s Fag e 1 en B eat r i x van 
B i e m 0 n t, is geboren in Den H a a g in 1634, en aIdaar gestorven in 1688. In 
1663 werd hij pensionaris der stad H a a r.I e m, en in 1672 Raadpensionaris van 
Holland, in welke positie hij grooten invloed uitoefende. 

( 
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Kr 0 n e n f e I t, resident 1) van den Keyser alhier." Een en ander was 

vervat in een uit Wee n e n gedateerd schrijven van Be c her van 30 

Juli 1673, waarin uiteengezet wordt, "comment les revenues de la Pro

vince d'Hollande et de West-Frise puissent estre rehausses d'un million de 

Rixdalers par an." 
In dit voorstel herkent men onmiddellijk weer Bee her's oeconomisch 

stand punt, bekend uit het "C 0 m mer c i e n-T r act a t", n.1.: zijne be

doeling, om met zijn project een "staats-bedrijf" te scheppen, waarin 

hijzelf als geprivilegeerd winstdeelend staats-ambtenaar zou werkzaam 

zijn. Hij eischt van de Staten voor zijne leiding I! % van het rendement 

der onderneming, en het recht van voortdurende controle op de finantieele 

administratie door "twee gheadmitteerden tot de directie van het Comp

toir van het voorszegde middel". De Staten vonden blijkbaar de betaling 

te ruim: althans, zij reduceerden deze bij een schrijven naar Wee n e n, 

van 2f September 1673, op 1 % van het rendement per jaar. Tenslotte 
kwam er van de geheele zaak nietS, wegens den oorlog met Frankrijk 2). 

Toch liet B e c her het denkbeeld niet los, en zoo was hij dan ook in Sep
tember 1676 te Wee n e n druk bezig geweest met proefnemingen, om uit 

het zand van den Donau goud af te scheiden, - eene bezigheid, waarmede 

hij ongetwijfeld Leo pol d's kwijnende belangstelling voor het "Kunst

en Werkhuis" hoopte te henwnnen, en de tegenwerking van de Keizerlijke 

Rekenkamer dacht te kunnen bezweren. Zooals wij zagen, - tevergeefs; 
reeds drie maanden later trok hij, voor den vorm met eene regeerings-op
dracht belast, naar de N ederlanden, om nimmer meer in Oostenrijk terug 

te keeren. 

Be c her vestigde zich eerst te A m s t e r dam, waar, zooals wij wel

dra zullen z~en, ook zijn vroegere geestverwant J 0 han n Dan i e I 
K r a f f t vertoefde, en hij de relatie's met zijne voormalige Hollandsche 
kennissen, o.a. met den domine-dokter G a len usA bra ham s z., 
opnieuw aanknoopte. Weldra echter vinden wij hem ook te H a a r I e m, 

waar hij waarschijnlijk door zijn vroegeren vriend M i chi e I ten H 0 ve 

') Dan i e I J 0 han n K ram p ric h von K r 0 11 e n f e I t, keizeriijk ge
%ant te 's-G r a v e n hag e, hewerkte met DeL i so I a tesamen het sluiten van 
de Triple Alliantie; zie o. a. den brief van J 0 han deW itt aan Van Be u
n i n g e n van 21 October 1670, IV, pag. 101. 

2) Res 0 I uti e n van deS tat e n van H 0 II and en We 5 t-F r i e s
I and, (1673), pag. 21, 22, en 23. 

Bij enkele dezer nasporingen werd ik op zeer welwillende wijze door Dr. J. S. 
The iss e n, bibliothecaris te Groningen, voorgelicht, wien ik daarom hier nogmaais 
gaarne mijn welgemeenden dank betuig. 
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introductie's verkreeg, en al spoedig weder opnieuw begon met pogingen, 
om aanhangers voor zijne industrieele projecten te werven. 

Ditmaal gold het de oprichting eener zijde-reederij 1) te H a a r I e m, 

waarbij eene speciale "inventie" van Be c her tot uitvoering gebracht zou 

worden, en waarvan hij zich zelve en anderen gouden bergen beloofde. 

Eene moeiIijkheid die zich namelijk bij de Nederlandsche zijde-industrie 
voordeed, was daarin gelegen, dat het eerste stadium van het bedrijf: het 
afwinden der ruwe zijde, hier te lande daarom niet kon geschieden, omdat 
het procMe te veel tijd kostte, en bij de hooge hier uit te betalen loonen, 

aldus de prijs van de ongetwijnde zijde veel te hoog zou worden 2). Dat af

haspelen der Perzische, Turli;sche en Ita~iaansche zijde geschiedde der

halve destijds hoofdzakelijk in B 0 log n a, waar men daartoe gebruik 

maakte van eene bepaalde soort machine's ("zijde-molens"), wier con
structie zorgvuldig geheim gehouden werd. Deze Bologneesche zijde werd 

.dan, vnl. als "organsin", hier ingevoerd, en dan verder verwerkt in de ree

derijen en in de zijde-weverijen a). 

B e c her beweerde nu eene machine te hebben uitgevonden, die veel 

beter zelfs dan de Bologneesche machine's werkte, en bovendien veel goed
kooper was. Zij zou in staat stellen om per dag een kluwen zijde voor de 
spinnerijen te leveren, terwijl elders ettelijke weken arbeid noodig waren, 
om een enkel pond zijde te vervaardigen. In een ontwerp der octrooi-aan

vrage hiervoor heet het dan ook: "op de wijze en maniere, geJijk se te 

') Trifolium Hollandicum, (1679), p. 11. 
') Van elken cocon kan slechts 300 tot 600 Meter ruwe zijde van ongeveer 0.02 m.M. 

dikte worden gewonnen; 2600 a 3600 Meter hiervan wegen slechts 1 gram. Gemidde1d 
zijn er weI 5 kilo's cocons noodig, om 1 kilo ruwe zijde te verkrijgen, die dan verder 
gereed of getwijnd moet worden tot spinbare draden. De beste qualiteit der aldus ge
prepareerde zijde heette 0 r g a n sin of 0 r s 0 y-zijde; en de Bologneesche reede
rijen waren juist om die "organsijn" hier te lande beroemd. 

') Een der eersten, die octrooi kreeg op het zijdespinnen, was Cas par B e
no i s t uit B r us s e I, welke in 1604 te Am s t e r dam, en iets later te A I k
m a a r zijdewever was, waar hij voor tien jaren privilege kreeg, en tot 1616 werk
zaam was, alhoewel hij voortdurend met het stadsbestuur overhoop lag, zoodat hij 
in i613 zelfs "uytgeset" werd. Zie over dezen zijdefabrikant, die in 1606 eene ver
handeling over de zijdeteelt schreef, welke nog te A m s t e r dam aan de Univer
siteitsbibliotheek in handschrift bewaard wordt, o. a.: 0 u doH 0 I ) and, 22, pag. 
131; ook: Nieuw Nederl. Biogr_ Woordenboek, I, pag. 290. De titel van het bedoelde 
geschrift is: "D e g e h e lee 0 n s t e t mid del end e bel e y tom de 
5 ij dew 0 r men t e win n e n, 0 0 c k t h a ere non d e rho u den wit t e . 
moe r bey e b 0 men t e say e n, t e pIa n ten end e 0 pte b r e n
g e n, d 0 0 r d ern a t u r e non d e r s 0 e c ken d eve 1 e r c 1 0 e eke r 
gee s ten e r v are nth e y t met t e r t ij t v e r c reg en." Aan het hand
schrift zijn drie gekJeurde platen toegevoegd. 

Over de argumenten, die voerden tot B e c her's voorstel om te H a a r 1 e m 
zijne uitvinding in praktijk te mogen brengen, raadplege men Bijlage II van dit 
artikel, welke een afschrift is van het contract van 1678 tusschen de zijdecompagnie 
en de regeerders der stad H a a r 1 e m. 
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Bononien in Italien de fijne organzijn maacken: en is dit instrument noch 
volkomender als het boloniesche, nooyt hier te lande geweest, maar alhier 
nu eerst geinventieert, en alreets de proef daervan genomen, en door de 

zijde-reeders geapprobeert"; terwijl in de "Propositie" aan de vroedschap 

te H a a r I e m omtrent de compagnons der nieuwe onderneming nog als 

aanbeveling gezegd wordt: "die oock tegenwoordigh 500 verre in 't boven

gemelde werck geavanceert sijn, dat sij van meyning sijn op d'aenstaende 

May hetselve in 't groot gereet te hebben, om weI hondert baalen jaarliks 

af te winden, daervan nu tegenwoordigh hier in Holland, noch in de Seven

tien Provincii~n niet een baa! jaarliks van sodanige zijde afgewonden word" . 
In 1678 stelde Be c her zich in verbinding met de vroedschap te 

H a a r I e m, in de eerste plaats met M i chi e 1 ten H 0 v e, die hem 

o.a. bij zijn neef Hen d r i k No yen schijnt geintroduceerd te hebben. 

Een consortium te A m s t e r dam, bestaande uit de ons reeds van vroe

ger bekende heeren: J 0 han n Dan i elK r a f f t en dr. Gal e nus 
A b r ah a m s z., alsmede uit D a v i d Rut g e r s en J a cob u s 
o mph a I ius, - welk consortium blijkbaar hierbij de geldschieters ver

tegenwoordigde, - contracteerde op 26 Februari 1678 bij acte van den 

notaris A bra ham van den End e te A m s t e r dam, met J 0-

han J 0 a chi m B e c her, Hen d r i k N 0 yen, en I 5 a a k 

van N i k k e 1 e n I), tot de oprichting eener zijde-reederij te H a a r -
1 e m, waaromtrent reeds op 21 Febl'uari van dat jaar eene overeenkomst 
met de stad H a a r 1 e m was afgesloten, van welke overeenkomst een af
schrift als Bijlage II hierachter is toegevoegd. De archiefstukken te H a a r-

I)" I s a a k van N i k k e len (of: Van N i c k e 1 e) was een architect, glas
fabrikant en kunstschilder te H a a r I e m, aldaar omstreeks 1640 geboren, en in 
1703 overleden. Hij was o.a. directeur van de aan de stad toebehoorende glasblazerij 
"de Zon", en wordt ook in 1689 als lid van de Haarlemsche burgerwacht genoemd. 
Als schilder heeft hij naam gemaakt met eenige kerk-interieurs, waarvan er zich nog 
een te A m s t e r dam en een ander te H a a r I e m bevinden; zijn broeder 
J 0 han n e s van N i k k e len, (1649-1716), was een bekend landschapschilder, 
terwijl zijne dochter J a cob a Mar i a, geb. in 1690, hoofdzakelijk als schilderes 
van bloem- en fruitstukken uitmuntte. Het is I s a a k, van wien men zeggen kan, 
dat hij twaaIf ambachten en dertien ongelukken had, niet best gegaan: in 1694 kreeg 
hij bijv. verlof, om een zijner schilderijen te gaan "verloten", en in 1698 werd hij insol
vent verklaard. Over zijne rol in zake de zijde-industrie, wordt in dit opstel nog 
nader gesproken. Be c her zegt in zijne "N a r r is c heW e ish e i t" (§ 23, 24, 
pag. 142) van dezen man o. a.: "Dieser Isaac von Nickeln ist mir wol be-
kandt / es sitzt in ihm ein sehr hoffartiger. subtiler Ministen-Geist," ...... etc. 
"Er ist auch ein guter Opticus, sons ten ein gescheiter verstandiger Mann." Vol
gens Be c her zou hij vele "uitvindingen" gedaan hebben, o.a. een kijker gecon
strueerd hebben, waarmee men ,,20 Duitsche mijIen ver" kon zien. 

Zie over dezen Haarlemschen schilder o. a.: A. van d e r Will i g e n P z., 
L e 5 art i s t e 5 d e H a r I e m, pag. 231; Von W u r z b a c h, N i e d e r -
I and. K ii n s tie r I e x i con, Bnd. II, pag. 236. 



JOHAN JOACHIM BECHER. lOS 

1 em bevatten, behalve eenige voorloopige ontwerpen van dit contract, 
ook enkele brieven van Hen d r i k van N 0 yen aan zijn oom M. 

ten H 'o v e (gedateerd van 15 en 17 Februari uit Am s t e r dam, 

en van 10 Maart 1678 uit H a a r Ie m), waaruit weI blijkt, dat de afslui

ting van de overeenkomst met de stad en de vaststelling van den vorm 

van het verdrag niet zoo heel vlot zijn gegaanl); wat begrijpelijk is, daar de 
conditie's, welke de vennooten aan de stad stellen, niet gering waren. Het 
Amsterdamsche consortium schijnt bij wijze van garantie ook den eisch ge

steld te hebben, dat op B e c her's inventie bij de Staten octrooi gevraagd 

zou worden; blijkens de Staten-Resolutien is dit echter nimmer geschied. 

Na veelloven en bieden werd eindelijk op 21 Februari 1678 het contract 

tusschen de stad H a a r 1 e m eenerzijds, Be c her, Van N i k k e 1 e n 

en N 0 yen anderzijds aflgesloten, nadat de adviseur "naer veel moeyten 

kennisse van de voors. inventie becomen, ende deselve in veel betel ende 

meerder perfectie uitgevonden hebben, als die ooyt in ltalien is gepracti

seert geworden". 

Burgemeesters der stad verplichtten zich in dit door den Secretaris 
Dam a s G u 1 dew age n 0) onderteekende stuk, - om te H a a r 1 e m 
in "de nieuwe uitlegginge" een gebouw te plaatsen van minstens 25 a. 
30.000 gulden, dat voor vijftien jaren aan de vennootschap zou verhuurd 

worden tegen een bedrag van 4 % der bouwkosten; voorts zouden zij de 

compagnie aile garantie verleenen, dat niemand anders in de Unie zulk een 

bedrijf mocht uitoefenen, en zij zouden een ISO-tal kinderen uit de wees- en 

armenhuizen der stad disponibel stellen, om in de reederij, - of zooals het 
toenmaals heette: het "sijde-huys", - arbeid te verrichten. De vennooten 

zouden deze kinderen behoorlijk loon moeten uitbetalen 3), de kosten der ge-

l) In de concepten voor bet verdrag wordt o. a. ook nog terloops aan bet destijds 
aan Cas par Ben 0 i s t verleende privilegie berinnerd. 

0) Mr. Dam as G u I de wage n, (1626-1685), was een zoon van Mr. Co r
n eli s G u Ide wag e n te H a a r I e m. Hij was eerst lid der vroedschap en 
later Secretaris der stad. Volgens de ResolutH!n van Burgemeesteren en Regeerders 
der stad H a a r I e m, Gemeente-archief E . 228, (5 Februari tot 13 Juli 1678), pag. 
132, 134, 137, 141 en 153, trachtten Burgemeesteren en Regeerders der stad den bouw 
van de fabriek over te dragen aan de Regenten van het St. Elizabethsgasthuis, die 
zich in beginsel weI daartoe bereid verklaarden, mits de beeren hen wilden ontslaan 
van de ordonnantien betreffende de subsidieering "van het Kinderbuys, Leproos
ende Dolhuys", aangezien zij anders geen geld genoeg hadden. Later werd er nog 
onderhandeld over den bouw van twee woonhuizen op het terrein van de provisionejlle 
reederij, waarbij de schepen A bra ham Lor e y n als bemiddelaar genoemd 
wordt, en aan de Regenten vergund werd om gelden voor dit doel op te nemen 
(pag. 141, 153). 

0) In het archief te H a 'a r I e m worden nog de loonlijsten gevonden van deze 
zijde-reederij. Zij werpen een merkwaardig en bedroevend lichtopde arbeidstoestanden 
van die dagen. In de zijde-reederij werden, blijkbaar niet zonder tegenkanting der 
Regenten, jonge meisjes te werk gesteld van 3 tot 18 jaren. die daarbij loonen ont-
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wone repara tie's van het ge bouw dragen, en zich verbinden om de bij hen "op 
pijppen afgewonden sijde nergens anders dan te Ii a a r I e m te sullen doen 

reeden en twijnen". Voorts waren er bepalingen gemaakt omtrent de bei

derzijdsche verlenging van de huur van het gebouw en van het octrooi (zie 

Bijiage II). Inderdaad is nu de zijde-reederij gedurende .enkele jaren. -

zeker tot 1681 toe. - in een voorloopig gebouw in werking geweest; maar 

uit alles blijkt weI. dat de samenwerking met de overheid veel te wenschen 

overliet. en de zaak niet opleverde. wat men ervan verwacht had. Op 31 

J anuari 1681 wordt er door de vennooten. - Be c her had toen reeds lang 
het land verlaten, - eene petitie tot Burgemeesteren gericht. waarin zij 
zich beklagen veel te moeten tobben met gebrek aan werkvoIk; waarin zij 

er opnieuw aan herinneren. dat nog steeds het toegezegde gebouw niet 

gereed is. en verzoeken te willen bewerken. dat ze dit nu in Mei 1682 zullen 

kunnen betrekken; voorts verzoeken zij. dat de stad de rekeningen van 
reparatie aan het provisioneele gebouw zal betalen. wat nJ. door de Re
genten van het St. Elisabethsgasthuis geweigerd was; cnz. Na 1682 hoort 
men van het "Sijde-Huys" te H a a r I e m niet meer in de archiefstukken; 

maar het is weI zeer waarschijnlijk. dat de zaak in de eerstvolgende jaren 

geheel is opgeheven. Immers reeds in 1681 trachtte Van N i k k e len. 

- geheel in strijd dus met het te H a a r 1 e m gesloten contract. dezelfde 
projecten in Al k m a a r tot uitvoering te brengen. aIwaar de vroedschap 
hem op 2 December van dat jaar octrooi verleende voor acht jaren, blijk-

vingen van ...... elm tot twintig of dertig stuivers pel' week! Zoo vindt men bijv. 
de volgende loonen vermeld: "I jonge doebter, 6 jaar oudt, clost sij, .... 1 st.; 1 
jonge doehter, 6 jaer oudt, sij wiegbt, .... 3 st.; 1 jonge doebter, 7 jaar oudt, klost 
sy, .... 4 st.; 1 jonge doehter, 8 jaar oudt, klost sij, .. . . 5 st.; 1 jonge doehter 10 
jaer oudt, spoelt, .. .. 6 tot 12 st.; 1 jonge doehter, 13 jaer oudt, braaY,t, .... 10 
st.; jonge docbters, 6 jaer oudt, sij clossen, .... 6 st.; I jonge doehter, 8 jaer oudt, 
sij winden .... 6 st.; 1 jonge doehter, 16 jaer oudt, sij windt, draayt en twijnt .... 
36 stuyvers. Blijkbaar ging bet loon naar den leeftijd, doeh ook naar den arbeid 
(spoelen, speldewereken, twijnderwerek, boomen, clossen, ehz.). 

In het gemeente-arcbief te H a a r 1 e m bevinden zieh ook nog eenige andere 
lijsten, o.a. een van 30 Januari 1681, waaruit blijkt, dat zelfs kinderen van 3 jaren 
(sic!) tot dergelijken arbeid gebruikt werden: enkelen van 3 jaar oud, met de bij
voeging "sij clossen", voor 2! stuiver week-loon; een kind van 4 jaar, dat "wieght" 
voor 3 stuivers, twee van 3 en 5 jaren oud, met de opmerking "sij boomen", voor 15 
stuivers; nog zijn er twee van 5! jaar, die "wieghen" voor 3 stuivers per week. In bet 
gebeel ruim 125 kinderen; voor een deel worden de namen genoemd in eene lijst van 
I Februari 1681: " Lijst van de weesmeysies, haer namen, ouderdom, en getal. Overge
levert bij de Regenten van het Weeshuys aen Haer Ed. aehtbare Heeren Borger· 
meestern en Regeerders derselver stadt op den eersten Feb. 1681." Zij zouden met 
I Mei 1681 ter dispositie van de direetie der reederij gesteld worden. 

In het geheele systeem herkent men het principe van Bee her's opzet van het 
" Kunst- en Werkhuis" te Wee n e n, waar hij eveneens als hoofdzaak het verkrijgen 
van go e d k 0 0 pea r b e id s k rae h ten vooropstelde . 
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baar ais opvolger van Ben 0 i 5 t. Te A I k m a a r is echter het bedrijf al 

spoedig achteruitgegaan, en in 1687 vertrok de Haarlemsche schilder van

daar, na, overeenkomstig de gestelde voorwaarden, verplicht te zijn, om 

zelf eenige zijde-molens tegen taxatie over te nemen 1). Daarna is het B e

c her's vroegeren compagnon blijkbaar aldoor slechter gegaan: in 1690 

kocht hij het onder zware hypotheek staande buitengoed "Dalenberg" bij 

H a a r Ie mop, onder voorwendsel daar moerbezie-aanplantingen te 

zuBen aanleggen voor de zijde-teelt. Tenslotte brak hij te Dalenberg alles 

weg, wat nog waarde had, verkocht dit, en liet de op het huis rustende 
schuldvorderingen onbetaald. WeI schijnt hij inderdaad pogingen gedaan 
te hebben om de mogelijkheid der zijde-teelt hier te lande te bewijzen, en 

daarin naar zijne meening ook geslaagd te zijn, zoodat hij in 1696 van zijne 

desbetreffende "inventie" sprak. In hoeverre zijne kennis hierbij op eigen 

ervaring berustte, of weI geput was uit Cas per Ben 0 is t's hand

sclujft "D e g e h e I e con 5 t e, t mid del end e bel e y tom 
des ij dew 0 r men t e win n e n, en z.", is moeilijk uit te maken, 

of schoon het weI waarschijnlijk is, dat hij te A I k m a a r met Ben 0 i 5 t's 

aanwijzingen van 1604 bekend is geworden. Den 8en October 1697 werd 

door den notaris Cor n eli s van A c h tho v e n ') te A m 5 t e r

dam eene acte gepasseerd, waarvan hierachter in Bijlage III een af
schrift is toegevoegd, en waarbij I s a a k van N i k k e len voor vijf
tien achtereenvolgende jaren een contract sioot met zekeren D irk van 

Cat ten bur c h, om gezamelijk eene compagnieschap of "Sociteyt 

voor de sijde-telinge" op te richten, met het doel om Van N i k k e -

1 en's "inventie" dienaangaande "in alle koele landen buiten het ge\:>ied 

der Zeventien Provincien" te cxploiteeren. Van Cat ten bur c h zou 

van zijn compagnon aIle noodige instructie verkrijgen, en dan zelf in het 

buitenland bij . tal van vorsten en invloedrijke regenten propaganda voor 

de zaak maken. Beide deeigenooten zouden recht hebben op de helft van 

aIle baten; en blijkbaar waren zij al in onderhandeling met een keurvorst, 

terwijl zij hoopten, ook in Engeland te zullen slagen. Van N i k k e len 
zou in het begin tweemaal2500 gulden extra krijgen, en bij contractbreuk 
zou de schuldige eene boete van 6000 gulden moeten betalen ten bate van 

1) Zie: Nieuw Nederl. Biografisch Woordenboek,IIJ,pag.913 . 
• ) Protocol van den notaris C. van A c h tho v e n te A m s t e r dam, N o· 

tar. arc hie v e n, no. 6402, folio 690; het oorspronkelijke document bevindt 
zich op het Gemeente-archief te Am s t e r dam, terwijl mij een afschrift welwillend 
werd ter beschikking gesteld door den heer H. E . K nap per t te H a a r 1 e m. 
Het stuk is teekenend voor de persoonlijkheid van I s a a k van N i k k e 1 e n. 
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de Amsterdamsche aalmoezeniers-armen. Het geheele plan is zoodanig, 
dat men geneigd is om den overigens onbekenden D irk van C a t
ten bur c h voor een vrij onnoozelen hals, en I s a a. k van N i k
k e len, zooal niet voor een oplichter, qan toch voor een hopeloozen fan

tast te houden. Veel is er in geen geval van terecht gekomen, en Van N ik

k e len ging in 1698 tenslotte geheel en al failliet. (Zie noot lop pag. 104). 

Het was wederom door bemiddeling van M i chi e I ten H 0 v e, dat 

de Raadpensionaris G. Fag e I in 1678 opnieuw herinnerd werd aan 

Be c her's voorstellen van 1673, betreffende de pogingen om uit het zand 

del duinen metallisch goud af te scheiden. 1) 

B e c her verklaarl in zijne "M i n era Are n a ria" van 1680 
uitdrukkelijk, dat het and ere n waren, die hem er toe bewogen, om 
zich opnieuw met de Staten van Holland en West-Friesland in verbinding 
te stel!en over deze kwestie, en dat het onwaar is, als zoude hij zich zelf 
hebben opgedrongen 2). Hoe het zij, - in elk geval werd in de Vergadering 

der Staten van 12 Maarl 1678, onder verwijzing naar de Resolutie van 22 

September 1673, M i chi e I ten H 0 v e, pensionnaris der stad H a a r

Ie m, "geauthoriseerd om de voorschreve openinghe te ontfangen, met hem 

(= Bee her) te concerleren over de proemie die hij zoude genieten, in 

cas 't voorschreve middel bij Haer Ed. Groot Mog. geaggreeert ende inge

willight soude mogen worden". 

Het fundamenteele uitganspunt van Bee her's projecten aangaande 
deze kwestie was gelegen in zijne, ten deele op juiste, ten deele op onjuist 

') In Fo!. 506-603 der R 0 s t o c k'sche documenten is er sprake van Be c her's 
.. Proposition an die Staten von hollandt in puncto Einer Impost auff die Manufac
turen", van 30 ]uli 1673. Hij zelf zou aan het hoofd der onderneming gesteld moeten 
worden, en hierbij schijnt ook de kwes tie van het winnen van het goud uit duinzand 
voor het eerst ter sprake t e zijn gebracht. 

3) In "De Minera arenaria perpetua", (1680), pag. 420 verhaalt 
B eche r, hoe D e Lisola oorspronkelijk een zoon van]. B. Liefrincj(, 
den secretaris der West-Indiscbe Compagnie te Am s t e r dam, naar Wee n e n 
had gezonden, om daar medcdeeling te doen van eene nieuwe, door dezen gevonden 
wijze van goudwinnen; hoe Be c her echter al spoedig de ondeugdeJijkheid der 
methode inzag, en to en aan den te We e n 'e n verblijfhoudenden Her man van 
Bad e n zijne eigen inzichten daaromtrent meedeelde, welke daarmee DeL i sol a 
in kennis s teJde, die zich op zijne beurt tot Fag e I wendde: "Qua nempe ratione 
ac occasione Propositio haec ad HolJandos pervenerit, quod me non intruserim, quam 
frigide me continuerim, quam parum sollicitaverim, ex eo facile patebit, quod licet 
Anno 1671 D.D. Status super hoc negotio se resolverint, suamqne resolution em in 
scriptis dederint, ego tamen octo fere annos moram interjecerim, donec nempe Anno 
1678 negotium primo repetiverim. et de novo cum Dominis Statihus contraxerim; 
etc." Hieruit bJijkt dus, dat Be c her reeds in 1671 over deze kwestie met de 
Staten onderhandeld moet hebben, het oudste officieele stuk is echter de Resolutie 
van 22 September 1673. 
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geinterpreteerde waarnemingen berustende overtuiging, dat de metalen in 

de gesteenten door eene bijzondere generatieve kracht ontstaan, - eene 
stelling, die hij in zijne .. p h Y sic a sub t err a n e a" bij herhaling, 

en op grond van tal van argumenten, had trachten te verdedigen 1). 

Van talrijke soorten zand in Holland blijkt hij, voorzoover hem zulks 

met de toenmaals bekende hulpmiddelen mogelijk was, analysen gemaakt 

te hebben 2), alvorens hij de plaats bepaalde, waar de qualiteit van het 

zand hem voor zijn doel het meest dienstig toescheen. Hij beweert o.a. 
eene .. roode arsenik-achtige aarde" nabij H a a r 1 e m gevonden te heb
ben, die voor de cultuur ongeschikt is, doch waaruit hij, of althans uit eene 

aardsoort daar in de onmiddellijke nabijheid, eene blauwe kleurstof en een 

onbekend metaal heeft afgezonderd, dat aan de cupellatie en aan het 

sterkwater weerstand bood, maar noch goud, noch zilver was; dat ook een 

nabij A r n hem gevonden roodgekleurd zand goudhoudend bleek te zijn, 

en dat in dit opzicht het uit Guinea afkomstige goudhoudende zand vol

strekt niet beter in qualiteit was dan dat van S c h eve n i n g e n of 

W ij k - a a n - Z e e. Alles wekt den indruk, dat Be c her hierbij vol

komen ter goeder trouw was. Zijn procecte bestond daarin, dat hij het zand 

eerst, na toevoeging van bepaalde stoffen, daarmede tot eene glasmassa 
samensmolt in door blaasbalgen aangeblazen ovens, en daarna de fijn-

I) Zooookin .. De Minera arenaria perpetua", (1680),p. 419: .. In 
quem finem Anno 1671 SlIpplementllm primum in Ph y sic a m mea m s u b
terr a n e a m edidi, in quo praecipue Experimento quodam notabili monstravi, 
Metalla ex Terris generari." Zoo op p. 465: .. Ex praedictis conclusionibus Author non 
videt, qua ratione in Hollandia hic articulus oppugnari possit, utpote fundatus super 
argumento invicibili, aut enim metalla in Saxis non generantur, quod contra eviden
tiam est, aut Saxa faciunt an generationem metallorum, quod certissimum est: 
arenam vero niminutum Saxum esse., cuilibet obviuill est: hinc non stolide ab Autore 
propositum est, Lit t usA r e n a r i u ill H 0 II and i cum a II u ens, p e r
pet u a e e tin e x h au, t a e Min era e sub icc tum e sse, cui nemo 
prudens Philosoph us in Hollandia contradicet." 

2) I bid c m, p. 466: .. non procul ab urbe H a r 1 e m rubra arsenicalis terra reperi
tur, quae omnes fructus comburit, proprio ab in colis nomine signata; penes Harle
mium quoque Cob a I t i minera reperitur, unde Sma I t a, sive caeruleus color 
praeparatur, et III eta II u man 0 n y mum, quod n e c Au rum nec A r
g e n tum est, e t tam e n Cup e II a e e tA qua e for t ire sis tit. 
Arena T ran sin sui a n a non nihil continet argenti, et arena rubra juxta A r n
h e m i u m et SuI v e ns t e i n aurifera est, continens centenarius ejusdem unum 
aureum". 

Evenzoo op p. 467: .. arenam quoque ex G u i n e a mihi alia tam, abstracto auro 
suo Cor p 0 r a I i, quod actualiter continebat, nihilum melioris conditionis reperi, 
quam arenam Hollandicam in S c h eve lin g e n et W ij c k 0 P z e e". 

Bitter beklaagt hij zich over de tegenwerking der slechts op winstbejag uitzijnde 
Hollandsche kooplieden: .. Mercatores solis aeruscationibus et exactionibus ditescere 
assueti," die zijne projecten in discrediet brachten door hunne ongeloovigheid en on
kunde, waar het de Chemische Kunst gold, en die ook zijn persoon bij het publick in 
een valsch dagJicht stelden. 
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verdeelde glasmassa met metallisch zilver gedurende langen tijd in smel
ting hield, waarbij het goud zich met het zilver allieerde, en daaruit later 
volgens de destijds bekende methoden geextraheerd werd; het zilver werd 

daarna quantitatief teruggewonnen, en kon dan opnieuw voor de reactie 

gebezigd worden. 

Uit zijne wijze van voorstelling blijkt duidelijk, dat Bee her bij dit 
alles niet zoozeer dacht aan eene ext rae tie van reeds voorhanden 

goud, als veeleer aan een 0 n t s t a a n van het goud tijdens het procMe 

uit de bestanddeelen van het zand (saxum; terra), - eene opvatting, die 

geheel aansloot bij zijn geloof in de mogelijkheid der aIchemistische trans

mutatie's, en bij zijne uiteenzettingen in de .. p h Y sic a sub t err a n e a". 
In de Statenvergadering van 25 Maart 1678 deelde Ten H 0 v e mede, 

dat hij met Bee her eene conferentie had gehad, en "van hem hadden 

verstaen, dat het voorschreve middel eyghentlijck soude bestaen in een 

regael dat Haer Edele Groot Mog. souden konnen trecken, sonder eenige 

belastinghe, 't zij reeel, 't zij personeeI, ende dat hij pretendeerde daer
voor te ghenieten thien ten hondert van het jaerIijcze revenu van dien, of 
anders een gantsch jaer revenu, midtsgaders twee ten hondert van dien 

jaerlijcxs" . De Staten besloten om de zaak .. aen de H. H. van Dordrecht 

en aen de Gecommitteerden tot de saecken van de Middelen" te verwijzen. 

In de daarop volgende vergadering van 8 April 1678 werd nu de "proemie" 

vastgesteld, die B e c her genieten zou, en weI op .. 50.000 Rijcksdaeiders 
uit de voordeelen, die door het voorschreve middel sullen werden gedaen 
ende voorts twee ten hondert jaerlijcks, mede uyt de voordeelen van dien". 

wanneer de onderhandelingen er toe zouden leiden, dat de zaak werd aan

gepakt. Op 27 April 1678 is erte 's-Gravenhage over een en ander blijkbaar 

met B e c her onderhandeld, en werd daarover door den burgemeester 
M u y s van HoI Y 1) rapport uitgebracht. De acte zou nu .. in gewoon

lijcke forme aen den voornoemden Heer Bee k e r geextradeert ende ter 

handt gesteldt worden". 

B e c her had bij deze gelegenheid zoowel mondelijk als schriftelijk 

verklaard, van welken omvang de uit zijne voorstellen voortvloeiende 

winsten zouden zijn; cen millioen rijksdaaiders voordeel voor de Staten 

') N i col a as M u y s van Hoi y, ongeveer 1653 te Am s t e r dam g e
boren, en in 1717 in de gevangenis aldaar overleden, was heftig anti-oranjegezind, en 
nam een levendig aandeel in den pamflettenstrijd van 1690, waarbij hij op de hand 
der Amsterdamsche magistraten was. Ten slotte wisten zijne tegenstanders hem ten 
val te brengen, en werd hij in 1708 tot vijf-en-twintig jaren gevangenisstraf veroor
deeld. In 1680 was hij gehuwd met Ann a Cat h a r ina G u 1 dew age n uit 
H a ar Ie m. 
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per jaar, en dat zonder eenige belastingverhooging of heffingen op boter, 
bier, en anderszins. 

Den Sen Mei 1678 werd door M u y s van R 0 I Y opnieuw gerappor

teerd, dat er met Be c her overleg gepleegd was, "ende dat het voor

schreve middel eyghentlijck bestondt in het oprechten van een eeuwigh

duyrend berghwerck, om door middel van dien aile zee-ende duynsant 
in sich seIven minerael sijnde, door andere mineralische specien te doen 
tijdigh ende rijp werden, te smelten ende te sCheyden ende dat hij Reer 

B e c k e r, tevreden was daervan een preuve te doen ten overstaen van 

eenige Heeren, bij haer Edele Groot Mog. daertoe te committeren." De 

Staten besloten nu, daar hun de zaak eenigzins verdacht leek, en vooral 
het zand-smelten bij hun geen gunstigen indruk scheen te kunnen wekken, 
om eene commi.ssie, bestaande uit "de heeren Ten H 0 v e en 
H u d d e 1), Pensionaris ende Oudt Burghemeester respective der steden 

H a e r 1 e m ende Am s t e r dam", in te stellen, ten overstaan van 

welke zulk eene voorloopige proef zou geschieden, die echter niet meer 

dan t 3.000 zou mogen kosten. 
Ofschoon Be c her niet ongenegen · bleek om eene dergelijke proef

neming op kleinere schaal voor de commissie uit te voeren, schijnt hij 

toch aanvankeJijk niet tevreden geweest te zijn met het daarvoor toegesta

ne bedrag. Immers in de vergadering van 26 Mei 1678 werd door H u d d e 

en Ten H 0 v e meegedeeld, dat zij met Be c her over de proefne

ming hadden gesproken, "maar dat de voorsz. onkosten niet souden kon
nen werden vervallen uyt de. somme van drie duysent guldens in de voor
schreve resolutie vermelt." De Staten gaven echter op dit punt niet toe: 

"Waerop gedelibereert sijnde, is goedgevonden ende verstaen midts de

sen te verki'aren, dat Haer EdeleGrootMog. tot het doen van eenighe ver

dere onkosten niet en konnen resolveren". 

In de Resolutie's der Staten van Holland en West-Friesland wordt over 

1) Johannes Hudde, beer van Waveren, (1628-1704), was een zoon 
van G era r d H u d d e en 1\1 a ria Wit sen. Hij studeerde eerst in Frankrijk 
(1659), was in 1667 Raad van Am s t e r dam, in 1668 schepen, en sinds 1672 
negentien malen Burgemeester der stad. H u d d e was een zeer goed wiskundige, 
die met tal van mathematici uit dien tijd, o. a. met Des car t e s en F ran s van 
S c h 0 0 ten in relatie stond. Ook heeft hij zich verdienstelijk gemaakt voor de 
verbetering der Amsterdamsche waterkeeringen, en in 1672 bij de inondatie rondom 
de stad; in 1689 gaf hij de constructie aan van een werktuig ten dienste der reiniging 
van het water der stadsgrachten. H u d d e heeft zicb met tal van wiskundige pro
blemen, o. a. met de qlladratullr van de hyperbool, met succes beziggehollden. Hij 
woonde op den Singel, en was sedert 1673 gehllwd met Deb 0 r a B I a e u w. Zie 
ook: Eli a s ,loco cit., I, 528. 
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deze aangelegenheid geen bericht meer gevonden v66r den 17en Maart 

van het volgende jaar; doch uit Be c her's geschriften laat zich de 

verdere lijdensgeschiedenis van het project gedurende de tusschenlig

gende tien maanden duidelijk afleiden. 

Be c her had namelijk, toen hem bleek dat de Staten geen zin had

den om terstond over te gaan tot het beginnen van eene onderneming, 

waarmede een millioen rijksdaalders gemoeid waren, doch dat zij eene 

proeve op kleinere schaal verlangden, voorgesteld, om deze dan te doen 

met hoeveelheden, die J /ao van het geheel zouden bedragen, - eene proef

neming, waarvan hij de kosten op 40.000 rijksdaalders raamde. 

Maar ook daarmede waren de Hollandsche Staten, zooals reeds boven 

gezegd werd, niet tevreden: zij wenschten hoogstens tot het doen van eene 

proefneming over te gaan, die op eene nog weer 30-maal kleinere schaal 

dan door Be c her voorgesteld was, zou geschieden, waarbij derhalve 
slechts Ill! mark zilver zouden gebruikt worden, en die dus niet meer 
dan ongeveer 1200 rijksdaalders zou kosten . 

Eene andere moeilijkheid rees naar aanleiding van Be c her's wensch, 

dat de Staten hem tevens reeds nu octr<X!i zouden verleenen op de con

structie van eene bepaalde, door hem uitgevonden soort van watermo

lens 1), welke noodig waren om de blaasbalgen der smelt-ovens en andere 

werktuigen te drijven. Hij wees er op, dat deze watermolens toch ook voor 

allerlei ander soort van werk geschikt waren, en hij van zijne vinding dus 

geen profijt zou kunnen trekken, indien zulk een octrooi hem niet ver

leend werd. Het octrooi werd hem weliswaar toegezegd; maar de bureaux 

der regeering in Den Haag waren wegens de voorbereidingen voor de 

vredesonderhandelingen van N ij meg e n z66 overkropt met werk, dat 
hij, ondanks aIle gedane moeite, den geheelen zomer tevergeefs op het stuk 
wachtte, en hij tenslotte besloot om, tot het afdoen van zijne eigen zaken, 

voor eenigen tijd naar Me c k len bur g te vertrekken. Deze reis, in 

verband met gelijktijdig plaatshebbende oplichterijen door een Duitschen 

alchemist, zekeren L u d wig Ern s t, te M a a r sen gepleegd, en met 

eenige arrestatie's van een Duitschen diplomaat en diens bediende te 

') Deze watermolens zouden bewogen worden door water, dat kunstmatig op een 
konstant niveau-verschil gehouden werd (Zie: T r i f 0 1 i u mHo 11 and i cum, 
(1679). Of schoon Bee her t han 5 uitdrukkelijk beweert, dat de praatjes, als 
zou hij gezegd hebben een .. perpetuum mobile" geconstrueerd te hebben, slechts 
kwaadaardige laster waren, - zoo maakt het toch sterk den indruk, dat de construe
tie dezer machines oorspronkelijk weI degeJijk van uit dilt gezichtspunt geschied is, 
en dat deze watermolens de werktuigen .. met eeuwigdurende beweging" waren, 
waarover F ran s van S c h 0 0 ten zich in 1660 tegenover S. S 0 r b i ere 
had uitgeiaten. (Zie noot 3, op pag. 67). 

• 
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's-G r a v e n hag e, - bracht hem in de Haagsche kringen in de verdenking 
van eveneens wegens oneerlijke praktijken de vlucht te hebben genomen, 

- lasterlijke aantijgingen, waaraan zijne vijanden te Wee n en zeker niet 

vreemd waren. Deze praatjes wist hij echter tot zwijgen te brengen, toen 

hij uit Me c k len bur g terugkeerde; en kort daarop (17 December 
1678) verkreeg hij van de Staten eindelijk het octrooi op zijne watermolens. 
Van uit We z e I had hij bij de Staten nog eens weer aangedrongen op 

definitieve beslissing over tal van punten; zoo op die betreffende de ge

heimhouding van het procede, over het hem uit te keeren dividend, over 

de vraag of men zijne reis- en verblijfkosten zou betalen, zoodra de proef 
met de Ill! mark zilver verricht was, enz. Be c her wees er nog eens 
op, hoe bij in Duitschland voor het werk goede smelters, en de nood,ige 
kolen in Hoi s t e i n en M e c k len bur g goedkoop zou kunnen 

krijgen; dat verder de omstandigheden voor de exploitatie niet ongunsti

ger waren, dan bijv. die van de werken te ere m nit z in Hongarije, 

waar vol gens hem het erts nog armer aan edelmetaal zou zijn, en toch 

met voordeel verwerkt werd. Naar zijne meening zou hij uit elken cen
tenaar zeezand, zeker 1 dukaat aan goud kunnen winnen I), en zou de ge

middelde rente op het in de onderneming belegde kapitaal weI 20 of 30 % 
's jaars Dlijken te beq.ragen. 

Eene eerste v66r-proef op bescheiden schaal, met 10 mark zilver, werd 

nu door Be c her te Am s t e r dam in het "smelthuis", en later, 
eveneens ten overstaan van de leden der commissie: M i chi e I ten 
H 0 v e en J 0 han n e sHu d d e, ten huize van den essayeur 
La u r ens K e e r w 0 I f in de Kalverstraat, in het voo'rjaar van 1679 

verricht; en weI, volgens attestatien van den laatste van 14 Februari en 

van 22 Maart 1679, - met gunstigen uitslag. Uit gewoon zand werd een 

glas gesmolten, en dit de eene maal met, de andere maal zonder zilver 

verhit. In het eerste geval werden 6 aas goud verkregen op 1 mark zil

ver 2), terwijl in het laatste geval niet meer dan 0,5 aas goud kon afgezon-

') 1 Dukaat goud bevatte 3.4904 gram goud. 
In mijn laboratorium werden volgens de broo·mloog-methode enkele monsters zand 

op hun goudgehaJte onderzocht, en de hoeveelheid daarvan, na verwijdering van aile 
de vergelijking bemoeilijkende bestandeelen, langs colorimetrischen weg geschat 
(D e B 0 e r). In eene zandsoort uit No 0 r d-S lee n (Dr.) von den wij eene hoe
veelheid goud, die aan 1 gram van het metaal beantwoordde op circa 700 i\1'. zand! 
Eene zandsoort uit Gaasterland leverde zeUs in het geheel geen aantoonbare goud
reactie. B e c her's berekening is dus zeker veel te hoog; aan eene rendabele exploi
tatie van zulk een bedrijf is in onze dagen weI in het geheel niet meer te denken. 

l) De Weensche mark zilver was geJijk aan 1.14 Hollandsche mark zilver; deze 
Hollandsche mark was aequivaJent aan 10 rijksdaalders of 25 fiorijnen. Volgens H. 
Halk e, Handworterbueh der Mlillzkundc, Berlijn (1909), moet 1 
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derd worden, en de thans verkregen slak, met zilver behandeld, nog 5 aas 
goud opleverde. Volgens K e e r w 0 1 f zouden met 100 mark zilver 
aldus in zes dagen tijd 3500 aas goud geextraheerd kunnen worden. 

Buiten voorkennis, en tijdens de afwezigheid van Be c her, lieten Ten 

H 0 v e en H u d d e, of schoon zij zich tegenover hem tot geheimhou

ding verplicht hadden, deze v66r-proef 66k nog eens stilletjes in Den 

H a a g 1) herhalen; het resultaat stemde volgens den essayeur Bra u n

s t e i n aldaar, overeen met de uitkomst der proefneming in A m s t e r
dam. In de vergadering der Staten van 30 Maart 1679 bracht Ten 

H 0 v e rapport uit omtrent de voorloopige proefnemingen, en deelde hij 

mede, dat van de zes aas goud, die per mark zilver gewonnen werden, er 

vijf noodig zouden zijn ter bestrijding der kosten, zoodat er 1 aas goud per 

mark als zuivere winst zou overblijven; voorts dat Be c her zich nu 
weliswaar bereid verklaard had, om de proefneming met 1111 mark zilver 
uit te voeren, "maer dat den voornoemden B e c k e r aan hem, Heere ') 

Ten H 0 v e, hadde toegesonden verscheyde poincten, hetselve middel 

concernerende, aen 't eynde deser van woorde te woorde geinsereert." 

De bezwaren, die Be c her nu weer opperde, waren blijkbaar dezelfde 

als in zijn schrijven uit We z e I (zie pag. ~ 13): of, "als er meer 
als een aes gout's daeghs of een Cento per Cento in een marck silver 

jaarlijcks komt gebracht te werden, zijn recompens naer 't selve sal ghe

proportioneert worden? Hoedanigh, ende op wat manier 't werck sal ge

secreteert worden? Hoe 't octroy sal verleent worden?" Voorts vroeg hij 

daarbij inlichting over de uitgebreidheid van het te verleenen octrooi in 

de provincie's der Unie, en een voorschot op het hem te betalen honora-

rium. De zaak werd nu in de Statenvergadering van 30 Maart 1679 we-
derom ter tafel gebracht, waarbij de commissie ver.klaarde, dat B e c her 

"sich nu gereet bevondt om een proeve van syne gedane propositie te doen 

in soodanigen proportie, dat deselve een dertighste deel soude uytmae-

cken van het dertighste deel van een millioen Rijcxdaelders, by syne 

propositie voorgeslagen jaerlycks te proffiteren, en sulcks dat daertoe met 

hondert elf ende een half marcken silvers souden moeten gearbeydt wor-

aas hier op circa 0.05 gram gesteld worden. Eene mark was 8 onzen of 161ood, of 2BB 
grein; 16 aas zouden dan ongeveer 1 grein moe ten zijn. 

De Nederlandsche mark in dien tijd was ongeveer 246.1 gram. 
1) De Min era Are n a ria, (I6BO), p. 420: ,;Dum itaque aggrederer, et Pro

bam Amsterodami coram Dominis designatis Commissariis facerem, ut videri potest 
ex Lit. K. Idem Dom. Com m iss a r i i sine me utpote temporis Amsterodami 
degente, a parte Hagae Comitis aliam probam instituerunt, et concordantem cllm mea 
Amsterodamensi invenerunt." 
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den; dat hy, Heere Bee k e rs alvorens tot de voorschreve proeve van 
hondert elf ende een half marck silver te komen, aen de gemelte Heeren 

haer Ed. Groot Mog. Gecommitteerden hadde ghepraesenteert een expe

riment van desselfs gedane propositie in het kleyn t' haerder praesentie, 

onder toesegginge van secretesse te doen, ende oock soodanigh hadde ge

daen, dat uyt sant tot de voorschreve operatie, met toesettinge van ver
scheyde andere materialen, ende specialyck van silver, sooveel goudts in 
den tydt van een dag was getrocken, dat naer proportie van dien een 
marck silver ses asen goudts des daeghs quam te renderen, sulcks dat 

van de voorschreve ses asen de vijf voor de onkosten werdende gelaten, 

ende het seste aIleen geproffyteert, daerdoor de propositie van den Heere 
Be c k e r bewaerheydt soude zyn, indien de proeve in het groot hetselve 
effect quam te praesteren, en de su1cks door het employ van het silver, 

het capitaal van dien, boven alle onkosten, in den tydt van een jaer 

verdubbelt soude worden; dat de gemelte Heeren Gecommitteerden 

van meeninge zynde, om het voorschreve experiment door luydeIi, hun 

des verstaende, in secretesse, by maniere van contraproeve te laten doen, 
hadden bevonden, dat de voorschreve operatie by ymandt, wesende in den 
dienst ende eedt ~an den Lande, alhier in den Haghe op deselve wyse 
zynde gedaen als tot Amsterdam, in praesentie van gemelte Heeren haer 

Edele Groot Mog. Gecommitteerden was geschiet, bevonden was, dat de 

operatie alhier gedaen, met die van Amsterdam accordeerde, .ende sulcks 

mede getoont was, dat door het employ van silver in de voorschreve ope
ratie op een dagh in een marck silver ses asen goudts wierden bevonden. 
De Commissie was dus blijkbaar overtuigd van de deugdelijkheid van 

Bee h e r.'s project; en na eenige deliberatie werd dan ook door de Staten 

besloten "dat de grote proeve met hondert elf ende een halve marck silver 

sal worden voortgevaren." Tevens 1:wamen nu de door Be c her ge

noemde "Poincten" in beraadslaging, en het eind was, dat besloten werd, 
om na het gelukken der "grote proeve" , "alsdan aen den gemelten Heere 
Be c k e r op afkortinghe van de toegeseyde proemie, een seeckere som

me van penningen soude konnell uytgereyckt worden, tot ve.rval van de 

onkosten, bij hem te doen"; voorts, "om in cas van goedt succes, eene re

delijcke somme 'hem ter handen te steIlen", welke 80m vervQIgens op 3 

April 1679 door de Staten op f 1O.QOO werd bepaald, op voorwaarde, dat 
Be c her binnen drie maanden na deze proeflleming er eene op dertig

maal grootere schaal zou ondernemen 1) . 

1) De Min e ra Arenaria perpetua, (1680), p. 484. 
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Hij werd nu ontboden naar 's-G r a v e n hag e, om daar de proef met 

de 111 i mark zilver uit te voeren; maar noch bood men B e c her eene 

gelegenheid, waar hij die proef kon doen, noch was er ook maar cen enkel 

apparaat daarvoor aanwezig. In plaats dat dus het procede met de Ill! 

mark 'zilver werd uitgevoerd, verlangde men, dat hij bij herhaling de 

proefneming weer op kleinere schaal voor daartoe aangewezen personen 

zou uitvoeren, waarmee dan ook het grootste deel van den zomer voorbij

ging 1). De aanleiding tot deze handelwijze was gelegen in tegen hem 

plaatshebbende intrigues, die voor een deel van Fransche zijde geko

men zijn, ten deele echter ook te Wee n e n hun oorsprong hadden; 

bovendien scheen men te hopen, op deze wijze allengs achter het geheim 

van het procede te zullen geraken. AIle protesten van Be c her bleven 

zonder uitwerking; en of hij al betoogde, dat deze handelwijze streed 

tegen het besluit der Staten, het was alles te vergeefs, zoodat hij tijd en 

geld a:1,dus op nuttelooze wijze moest verknoeien. Tenslotte echter deed 
hij de proef op eigen risico met 200 mark zilver, in tegenwoordigheid van 

een groot aantal personen, 'Waaronder de leden der Staten, de pensiona

rissen, verscheidene gezanten, en vele edellieden, en weI met het beste 

succes en onder toejuiching van de aanwezigen 2); wat echter niet ver

hinderde, dat B roe rAp pel a e r 3). een bekend journalist uit die 

') I bid. pag. 421 : "Sic istis parvis Probis loco minime commodo, person is ad id 
designatis, aliis magis quam his rebus occupatis, potior anni pars, nempe tota aestas 
consumpta est; cum que multoties protestarer, .... nihil tamen obtinui." 

0) De Min era Are 11 a ria, (1680), p. 421 : "Et licet private Proba cum du
centis marcis in praesenti a multorum Hominum, quorundam Dominorum Statnum, 
Pensionarii variorum, Residentium, pluriurnque Nobilium, optimo cum successu et 
admiratione peracta fuerit; 11ihilominus Ultrajectinus iUe Novellarnm notissimns 
compilator, B roe l' A p pel a e r, in novellis suis contrarinm scribere, a tque ope
ration em denigrare debuit: cuins impulsu, omnium optime ipse sCiverit, subornatus 
Histrio." 

0) Zie over de geschiedenis del' nieuwsbladen in de 17e eeuw o. a.: N. van de r 
M 0 n d e, U t l' e c h t v 0 0 r h e e n e n t han s, Tijdschrift voor Geschiedenis, 
Oudheidkunde en Statistiek te Utrecht, 3, pag. 163, 181, (1846); J. L. B. de M n
l' a I t, U t l' e c h t 5 C h e V 0 I k 5 a I man a k, (1858), pag. 108; W. J. S aut ij n 
K 1 u i t, Bijdr. en Meded. van het Rist. Gen. Utrecht, I,-pag. 26 (1870);]. Wag e
n a e r, Am s t e r dam in z ij n e 0 p k 0 m s t, A a n was, G esc hie den is 
enz.3,390, (1765);]. va n Lennep en Tel' Gouw, De Uithangtee
k e 11 5, e nz. 2, 378; etc. 

Behalve de Gentenaar Gel' a l' d L 0 d ew ij k z. de lVI a g h t (d e 1\1 a e c h t), 
die \vaarschijnlijk reeds in 1655 te Utrecht onder het pseudoniem: Ant h 0 n y 
Ben e d e t t i (B e n e d i c t i), Ant 0 n i e Pie t e r s e, J a n van S w 0 I enz. 
eene courant "de Mercurius", en in 1660 ook "de Ordinaris Donderdaeghsche Euro
pische Courant" uitgaf, in zijne zaak "recht over 't P aushuys", doch die wegens her
haalde conflicten met de overheid in 1669 voor goed nit Utrecht en Holland verban
nen werd, - werd in 1674 te U t l' e c ht levenslang octrooi als journalist verleend 
aan B roe l' A P pel a e r (= A p pel boo m). Deze was cen zoon van ] 0 0 s t 
B roe r z., "gewesen Courantier tot Amsterdam" ; ook zijn grootvader B roe r 

I 

,I 
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d.agen, in de Utrechtsche Courant alle moeite deed, o~ het project ver

dacht te maken, terwijl ook Van N is pen I), de Generaalmeester der 

~unt van de Republiek der Vereenigde Nederlanden voor de provincie 

Holland, zich niet ontzag om op de heftigste wijze openlijk zijne afkeu

ring over R e c her's vinding uit te spreken. Ongetwijfeld was er hier 

sprake van eene in Den H a a g systematisch tegen hem opgezette 

campagne, waaraan buitenlandsche invloed, - hij spreekt hier vaak van 

"nonnulli extranei Minis~ri", -- niet vreemd was. E~ndelijk zou men 
B e c her toestaan, zijn procede uit te voeren ten huize van een Fran
schell kapper in Den H a a g, die blijkbaar omgekocht was om de fi

nesses der zaak af te kijken, en deze dan aan anderen mee te deelen; echter 

Jan s z. had reeds in 1623 te Am s t e r dam als "out Courantier in 't Legher 
van Sijn Princelycke Excellentie" eene I{ran t uitgegeven "gedruckt by B roe r 
Jan s z. op de Nieu-zijdsche Achter-Borchwal in de Silvere Kan, by de Brouwerye 
van de Hoy-bereh", en in 1652: '"de T ydinghe uit verschillende quartieren." Om
trent B ro e rAp pel a e r, door Be c her op smalenden toon als "Ultrajec
tinus ille Novellarum notissimus compilator" aangeduid, leert men uit de nog overige, 
in klein quarto-formaa t uitgegeven exemplaren van zijne "Utrechtsche Maendaeg
sche Courant", en van de "Utrechtsche Vrydaegse Courant", dat hij talrijke malen 
van woonplaats wissel de : zoo viuden wij hem in 1675 als "geoctroyeerde Courantier 
van de Ed.Mog. heeren Staten" in "de Lijn-marckt in 't Koninghs Ledekant"; in 
1677 "over 't Stadhuis"; in 1681 "op de Nicuwe Gracht by de Wittevrouwebrug"; 
in 1648 "op de hoeck van de Ballemakersstraet, over de Bree-straet, in de Courant"; 
in 1686 "op de Neude, in de Courant"; in de jaren 1687 tot 1690 "op de Oude Gracht 
by de J acobiebrug, in de Courant"; enz. Herhaaldelijk werd hij aangeklaagd wegens 
onjuiste of tendentieuze berichtgeving; in 1681 en 1682, later nog eens in 1687 door 
de regeer ing van K e u len, in 1683 door die van L ti b e c k, in 1687 en 1690 door 
de overheid van Am s t e r dam, zoodat hem zelfs in 1690 zijne vergunning ont
nomen werd. In Juli 1690 stierf B roe rAp pel a e r; zijne kinderen zetten daarna, 
ondp,r den z elf den naam, de affaire voort tot 1710: in 1701 bijv. "by B roe r 
A p pel a e r op de Oude Gracht op de hoeck van de Water-steeg, in de Courant". 
In 1711 ging het octrooi over aan N i col a as C h e val i e r, "die nevens eene 
Fransche, ook uitgaf "eene Nederduytse Courant in plaetse van de kinderen van 
B roe rAp pel a e r daervan affstaende". In de exemplaren van 1678, 1681, enz. 
welke nog in Utrecht over zijn, komen geene berichten v~~r, op Bee her be trekking 
hebbende, noch in de exemplaren, welke mij welwillend door de firma Ens c h e de 
te Ha a r I e m ter inzage gegeven werden, of in de H a a r 1 e m mer C 0 u ran t 
van die dagen; trouwens juist uit de tweede helft van 1679 en het begin van 1680 
ontbreken de nummers der Utrechtsche Courant in genoemde verzameling. 

') De Min e ra Are n a ria, pag. 421: "Certe Hagae Comitis Monetarum Prae
fectus generalis Van N i s per n, adeo insulse, con temp tim, et passionate de hoc 
opere locutus est, ut etiam in publicum Aulae illum prodire, coronam constituere, 
atque in ejus medio, circumstanti populo passiones suas, et opinionem contra hoc 
opus, obtrndere non puduerit: sicut et alienam Causam Forensem, ipsum prorsus 
non concernentem alterius Caus'a in odium mei, Hagae suscepit." 

Mr. J 0 han van N i s pen, van wi en hier sprake is, was cen ZQon van M r. 
Ju s t u s van N i s pen (t 1652) en Eli s abe t h van de r G rae h t . 
Hij was van 1654 tot 1708 Raad en Generaal-meester der Munt van de RepubJiek 
voor de Provincie Holland, een ambt, dat ook zijn vader en grootvader reeds bekleed 
hadden. In 1652 huwde hij met Din g n a van de r G rae h t, eene dochter van 
Will e m van de r G rae h t, Secretaris bij het Hof van Holland, en agent der / 
stad G ron i n gen. 
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mislukte bij die gelegenheid alles, aangezien deze .. beunhaas", zooals 
Be c her zegt I), - Diet lette op datgene, waarop hij letteD moest, Doch 

eeDige toewijding voor de zaak had; waarschijnlijker is het ,dat ook dit 

alles een van te voren beraamd complot was, om Be c her aldus in dis

crediet te brengen, en om zijne projecten op oogenschijnlijk deugdelijke 

gronden in den doofpot te kunnen stoppen. Ook tot de Staten drongell de 
lasterberichten door, zoodat deze tenslotte evelleens weinig lU,st meer 

gevoelden de zaak nog verder voort te zetten. 

Intusschen werd de geheele situatie van Be c her hier te lande bij 

den dag kritieker en onhoudbaarder: niet slechts had hij door al zijne 

proefnemingen en de voortdurende tegenwerking der autoriteiten zijne 
eigen middelen uitgepu t, doch zich blijkbaar ook in de schulden gestoken 2) ; 

ook schijnt hij, zoowel te Am s t e r dam als elders, het slachtoffer van 
speculanten en oplichters geworden te zijn, en werd hem het leven zuur 

gemaakt door allerlei schuldeischers, die hem onder protectie der lands

wetten voorldurend vervolgden, terwijl anderzijds van terugbetaling zij

ner onkosten door de Staten niets kwam. Eene kwaadaardige ziekte tastte 
bovendien zijne familie aan, waarvan verscheidene leden stierven 3); doch 

hij had toen niet eens meer de middelen, om naar hen heen te gaan, en 

orde op zijne zaken te gaan stellen. 

Tenslotte openbaarde zich in het laatst van 1679 bij Bee her het 

begin van een ziekte-toestand '), welken hij aan het voedsel en het kli-

') Loco cit. p. 421: "Tandem cum semper ad magnam Probam provocarem, illa 
secunda quidem vice permissa est, sed denuo ut nomine meo, et quidem in loco pri
vato eandem instituerem. Extructo igitur Furno apud Tonsorem quendam Gallum, 
reperta est loci propter ignis violentiam postea inhabilitas; itaque negligenda, quae
cunque ibi incepta fuerunt, et alius locus in Officina publica fusoria petendus erat, qui 
tamen obtineri non potuit: Furiis interim et maledictis per totam Hagam agebatur 
Rabula ille Tonsor, quod domi suae opus prosequi non voluerim, sive potius, quod 
ille non minima quaeque prospicere, aliisque ad id clam conductus referre potuerit. 
Et sic ad magnam Probam, quae pro D.D. Statibus, juxta illorum resolutionem fieri 
debebat, hactenus deveniri non potuit; idque sane non ea mea causa, qui totam 
aestatem praeteriti Anni ea propter consumsi." 

0) De Min era Are n a ria, p. 486: "vero ego in Diversorio commoratus sum, 
non solum ibi aliquot centum Imperialis persolvi, sed etiam in aes alienum incidi, 
proptereaque inquietatus fui," etc . 

• ) De Min era Are n a ria, p. 486: "quod in Selandia a malignis ex proaeresi 
mendaciis inductus, et deceptu5 sex mille Imperialium, in HoUandia vero majoris 
summae facturam fecerim, ne dicam de multis Parasitis, et adversariis, qui sub prae
textu Amicitiae, et Officiorum praestandocum, mihi nocumento fuerunt, interim 
Amstelodami aliam fortunae meae Malignitatem expertus sum, dum Familiam me am 
invasit, aestuosa, malign a, et contagiosa Febris, quae septem Homines e medio 
sustulit, sic ut illuc me conferre, ibique res meas disponere non potuerim." 

4) ibid. p. 486: "tandem ipse in morbum delapsus neque Hollandorum edulia, 
neque gravitatem Coeli diutius sustinere potui, sed necessario Coelum mihi mutan
dum fuit, siquidem eventus docuit, quod simulatque hoc factum fuerit, me melius 
habere coeperim, cum procul dubio aliter gravissimum morbum contraxissem." 
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maat in Holland tooschreef, en waarvoor hij volgens zijn zeggen, in het 
betere Engelsche klimaat genezing hoopte te vinden. In het algemeen 
krijgt men den indruk, dat hij zijn vertrek naar Engeland, hetwelk toch 
zeker voor een goed deel zijn oorsprong yond in zijne finantieele malaise, 

in dit gedeelte der Min era Are n a ria tracht good te praten door 

met al te veel nadruk te wijzen op zijne wankele gezondheid en het hem 

hier te lande aangedane onrecht. 
Diep gegriefd en ten zeerste verbitterd 1), en eindelijk ook nog van uit 

Wee n e n door schuldeischers vervolgd, besloot hij om naar Engeland 

uit te wijken, en zijn fortuin daar opnieuw te beproeven. 

Aan de machinatie's tegen Bee her zijn zeer zeker Von Sin t
zen d 0 r f f en zijne partij niet vreemd geweest, daarbij geholpen door de 

talrijke vijanden, die Bee her zich in Oostenrijk en Duitschland, en 
ook in Frankrijk gemaakt had bij de diplomatie en in de kringen der 
groote kooplieden. Aldus had het gestook vanuit Wee n e n, via den 

Oostenrijkschen gezant in Den H a a g, aan Bee her ook in de 

Nederlanden het leven onverdragelijk gemaakt; zeer zeker moet het 

algemeen wantrouwen, waarmede hij tenslotte in het laatst van 1679, 
zoowel te 's-G r a v e n hag e als elders bejegend werd, voor een be
langrijk deel op rekening van de kwaadwilligheid zijner talrijke tegen

standers gesteld worden. 

Zoo ontvluchtte Bee her dan in het einde van 1679 de Nederlanden, 

om zich in het begin van 1680 te Lon den te vestigen. Ook daar lieten 

zijne onverzoenlijke vijanden hem aanvankelijk geen rust 2); doch kort 
daarop overleed Von Sin t zen d 0 r f f, die door eene machtige oppo
sitie steeds meer in het nauw gedreven, tenslotte ten val gebracht en in 
ongenade gevallen was. 

Eerst na den dood van Von Sin t zen d 0 r f fechter, in 1680, 

schijnt de intrigue vanuit Wee n e n allengs gestaakt, en voor B e

c her een weliswaar armoedige, doch ook rustiger tijd 'aangebroken te 
zijn, waarin nog een aantal geschriften van zijne hand het licht gezien 

hebben. Te Lon den verkeerde hij aan het hof van K are I II waar 

0) De Minera Ar e naria, p. 486,487. Tenslotte zegt hij, na het verhaal zijner 
ongelukken gedaan te hebben, dan ook : "Utrum vero posthaec omnia considerata, et 
praestita, insipienter et inconsulto fecerim, quod ad delectationem Adversariorum 
meorum tam indigenarum, quam extraneorum perire. Hyemem similiter, ut Aesta
tern inutiliter terere, Scientiam prostituere, totamque Salutem, Valetudinem, et 
Familiam meam propterea negligere, et perdere ulterius noluerim, Lectori studio 
Partium incorrupto, judicandum relinquo." -

1) Daarbij bedienden zij zich van den keizerlijken staats-secretaris te Londen, 
zekeren Von Nab i t z of Nat i t z, over wien echter geen nadere bijzonderhe
den gevonden konden worden. 
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hij omgang had met diens arts en alchemist E d m 0 n d D i c kin son 1), 

in aanraking kwam met J 0 h n M a i t 1 and, her tog van L a u

de r d ale 2), met R up r e c h t van de P f a 1 z I), met Sir J 0 h n 

Wi 1 d man 4), en anderen. 

Beha1ve R u pre c h t van de P f a I z, muntte dit geze1schap niet 
uit door bijzondere deugden, en verschijnt Becher's persoonlijkheid door 
de keuze van dezen omgang niet in gunstiger licht: Die kin son was 

een alchemist, W i 1 d man een rumoerig en in trigueerend pro pagan -

dist, en de hertog van L a u d e r d ale een debaucM, die zich slechts 

door zijn invloed op K are 1 II en door zijne inso1entie staande hie1d. 
In opdrachtvan den he r to g van La u d er d ale, die van Bee her's 
mijnbouwkundige kennis wenschty gebruik te maken, ging hij .in 1680 
naar Schotland tot het uitbrengen van mijnbouwkundige adviezen, tijdens 

welke, vier weken durende, zeereis, hij (volgens zijn zeggen) te midden van 

voortdurendenstorm de "Narrische Weisheit"en het "Lumen 
t r i n u m" zou geschreven hebbeu. Op verzoek van Ru pre c h t van de 
P f a 1 z bezocht hij in 1681, tesamen met den inspecteur van den mijn
bouw F r i e d ric h Hey n suit Got h a, de mijnwerken van 

Cor n wall. Te F aIm 0 u t h sehreef hij het "L abo rat 0 r i u m 

po r tab i 1 e", te Cow e s op het eiland Wig h t de "M i n era 

sup e r t err a n e a." In 1682 verliet hij Cornwall vanuit T r u r 0, 

') Ed m 0 n d D i c kin son, (1624-1707), alchemist en arts, oorspronkelijk te 
Ox for d, en later, na 1684, hlijvend te Lon den gevestigd. Sinds 1656 beoefende 
hij, daartoe gebracht door The 0 d 0 0 r M u n dan us, de alchemie. K are I II 
gaf hem een laboratorium in zijn paleis, onder's konings slaapkamer, zoodat de vorst 
langs eene geheime trap daar kon komen en tesamen met den her. tog van 
B u c kin g ham D i c kin son's proefnemingen ongemerkt kon bijwonen. 

') John Maitland, Duke of Lauderdale, (1616-1682), zoon van 
J 0 h n M a i t 1 and 0 f T h i r 1 est a n e en van I s abe 1 Set 0 n, was een 
man, die zeer geinteresseerd was in de kerkelijke en politieke twisten van zijn tijd, 
en die een enormen invloed op K are 1 II had. Verscheidene malen, het laatst in 
1679, deed het Parlement eene poging om de macht van dezen gehaten gnnsteling 
te knotten, doch steeds tevergeefs. 

0) Ruprecht van de Pfalz, (1619-1682), een jongere broeder van 
K a r I L u d wig van de Pfalz, en zoon van F r i e d ric h V, studeerde te Lei
den, en kwam in 1635 voor het eerst in Engeland. Hij nam een levendig aandeel aan 
de politieke gebeurtenissen, die het land onder K are I I, C rom well en K a
reI II beroerden, was een tijdlang admiraal en nam deel aan den oorlog tegen Zwe
den (1660). Sedert 1663 was hij lid der Royal Society. Hij was een uitvinder en meeha
nicus, ook een niet onverdienstelijk teekenaar. R u pre c h twas eene romantische 
en ridderlijke persoonlijkheid; hij had den bijnaam van "de Cavalier". 

') J 0 h n Wi 1 d man, (c.a. 1621-16.93), was een invloedrijk politicus, royalist, 
doch desondanks eerst tegen C rom well intrigeerend,later steeds tegen anderen. 
Hij bracht meermalen zijne dagen in de gevangenis door, zoo o. a. van 1661 tot 1667. 
In B e c her's tijd was hij lid van het Parlament, doch in 1685 moest hij naar Hol
land vluchten. 
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waar bij het "A 1 P h abe tum min era 1 e" samenstelde. In 1682 
keerde hij terug naar Lon de;, waar hij op 24 Maart de voorrede van 

zijn lijvig, inmiddels voltooid werk "C h Y m i s e h e G I ii e k s h a

fen" sehree£. 

Bee her overleed in armmoedige omstandigheden te Lon den in 

October 1682, alwaar hij ook begraven is. Zoo stierf deze rustelooze, van 

altijd nieuwe plannen vervulde man tenslotte in den vreemde als balling 1), 

ver van het land, dat hij steeds naar zijn beste weten had traehten te dienen, 

en welks grootheid hij bij al zijne pogingen steeds in de eerste plaats in 

het oog had gehad. In den loop der tijden is men het belang van Becher's 

optreden voor het Duitsehe rijk gaan bezien in een meer onbevangenlieht, 

en heeft men besefd, dat aan dezen wapnen patriot, ondanks al zijne fou
ten, tijdens zijn leven te weinig erkenning en te veel blaam ten deel geval

len zijn . Zoo moge dan tenslotte het eind-oordeel van B u e her, een 

zijner vroegste biografen, waarheid blijken: .. also bin ieh in dem ('-oneept 

von J diesem Manne verstareket worden, naeh welchem ieh stets darvor 

gehalten, dasz das Gute, so er an sieh gehabt, seine Fehler die zu so vielen 

wiedrigen Urtheilen Anlasz gegeben, bey weiten iiberwogen." 

Groningen, Mei 1919. F . M. J. 

BIJLAGE I. 

VERDRAG TUSSCHEN DE WEST- INDISCHE COMPAGNIE TE AMSTER

DAM EN FRIEDRICH CASIMIR, GRAAF VAN HANAU, OMTRENT DE 

VESTIGING EENER DUITSCHE KOLONIE IN GUYANA 2). (18 JULI 

1669). 

Naedemael het den hooghgeboren heere F red e ric k C a
si m i r, Grave tot Hanauw, Rieneck ende Sweybrucken, Heer van 
Muntzenbergh, Lightenbergh ende Ochsensteyn, Erff-Marschalck 

' ) B e c h e r stierf t en slottc in groote armoedc en ellende. In het voorbericbt der 
.. N a r r i s c h e W e i s h e i t" (Frankfort, 1682) zcgt hij o.a. van zijne vijanden : 
.. Gott vergebe es ihnen, sie haben mieh in den aussers ten Ruin gebraeht, UIid war 
ihnen nieht genug mieh in Teutsehland zu verfolgen , sondern sie habens nocb in 
Holl. und Engelland getban, nnd soleber Gestalt pressirt, dasz wenn ieh solcher 
Privat-Personen wegen mieh hatte rachen wollen, wie Bar cia ju s sagt, ieh mei
nem allergnadigsten Kayser einen grossen Sehaden von ,Interest und Quecksilber, 
und anderen Schaden jahrlich hatte thun konnen .. . . Indessen dasz man micb von 
allen Mitteln gebracbt, bleibt doeh das jenige bestandig, welches mir Gott gegeben, 
nemlich das Donum inventionis, etc ... . 

S) Het origineele document bevindt zich in bet Alg. Rijl<s-Arcbief te 's-Gravenbage. 
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ende Overste tot Strasburgh, gelieft heeft herwaerts af te depu
teren desselfs Geheymen Raet, den heere L e B e c k e r, om met 
de Heeren Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West-Indische 
Compagnie der Vereenighde Nederlanden te tracteren over het 
opreghten van een Hcioghduytsche colonie in de West-Indien, en
de den voorgemelte heere L e B e c k e r aen de voorgemelte 
Heeren Bewinthebberen ter Camere deser stede desselfs volmacht, 
door den welgemelten Heere Grave op deri 9/19 Juni 1669 tot 
Hanauw verleent, ter handen gestelt ende overgelevert hebbende, 
de voorgemelte Heeren Bewinthebberen met den voorgemelten 
heere L e B e c k e r , in den name als boven ende uyt craghte 
van desselfs brieven van credentie ende volmacht, over het op
rechten ende stabilieren van de voors. colonie met reciproquen 
contentemente sijn verdragen, soo sy by desen instrumente ken
nelijck 't geene voIght. 

(1.) De Heeren Bewinthebberen van de Geoctroyeerde West
Indische Compagnie der Vereenighde N ederlanden staan by desen 
tegenwoordigen toe aen Sijn Hooghgemelte Excellentie een 
streecke lants, gelegen op de Wilde Cust van America, tusschen 
Rio d'Orinoque ende Rio de las Amasonas, welcke Sijn Excellen
tie ofte syne gemachtichde zullen gelieven te kiesen, mits blivende 
tenminsten ses hollandsche mijlen van andere colonien, door de 
voorn. Geoctroyeerde West-Indische Compagnie ofte met hare 
permissie aldaar opgerecht ende geestablisseert, van omtrent dar
tigh Hollantsche mijlen breet langs de zee, ende hondert mijlen 
landwaerts in, ofte sooveel meer als de voors. coloniers in tijt ende 
wylen sullen connen besetten ende cultiveren ende h:aer ~e nutte 
brengen, onder conditie dat de voors.landstreecke binnen den tijt 
van twaalff jaeren langhs de zeekant sal moeten wesen bebouwt 
ofte dat hetgeene dat alsdan langhs de zeekant onbebouwt sal sijn, 
wederom ter dispositie van de Compagnie sal staen om aen andere 
tot het aenvaerden ende cultiveren van deselve permissie ende 
. consent te geven, blijvende dese conditien ten respecte van het
geene alsdan bebouwt sall'Jijn, in haer geheel. 

(2.) De Compagnie geeft de voors.landstreecke aen Sijn Excell.ie 

. uyt als een leen off feudium, met aIle sijn regalen ende toebehoo
ren, hooge, middelbaere ende laege jurisdictie, sulcx dat Sijn Ex
cell. ie aen de Compagnie in den naeme van de Hoogh Moogende 
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Heeren Staeten-Generael in de voors. colonie op de Wilde Cust 
door sijn gemachtighde homagie, sooals alhier geannecteert, sal 
presteren ende vervolgens, in den naeme als boven, aldaer vassael 
van de Compagnie sal sijn, sonder desselfs prejuditie in Europa 
ende het Roomsche Rijck, welcken volgende Sijn Excell.ie oock 
alleen de voors. Compagnie gehouden sal sijn te assisteren op ende 
omtrent de Wilde Custe, daer de colonie sal sijn, en de Compagnie 
aen Sijn Excellentie, voor sooveel als boven oock geen verder pro
textie als aldaer schuldigh sal sijn. 

(3.) Het voors. leen sal volgens feudale costumen strecken op 
kinderen ende kintskinderen, broeders ende broeders kinderen ofte 
de naeste erven van den leenhouder, eeuwiglijck ende erfflijck, 
doch soo dickwils als hetselvige op een ander persoon overgaet, 
wederom nieuws op dese artyckelen verheft worden, betaelende 
telcken reyse voor heergewaede vyff dusent ponden suycker, te 
redimeren met honderd ducaten. 

(4.) Sijn Excell. Ie sal de voors. landen naer sijn welbehaegen en
de believen mogen verdeelen ende geven aen wien het hem sal ge
lieven, op soodanige conditie als hy best ende geraeden duncken 
sal, ende dienvolgende daervan achter- ofte onderleenen uytgeven 
voor eeuwigh ende erffelijck ofte op termijnen, met ende sonder 
jurisdictie, naer desselfs eygen goetvinden, des dat de voors. on
derleenen ofte subfeudationes aen die Compagnie bekent gemaeckt 
ende by deselve geconfirmeert sullen werden, mits betalende voor 
heergewaede vyff hondert ponden suycker, te redimeren met tien 
ducaten. 

(5.) De Compagnie sal gehouden sijn Sijn Excell. ie t'allen tyden 
by dessselfs feudum te maintineren ende als hetvannoodensalsijn 
't selvige te renoveren, sondeI' eenigh dispuyt ofte veranderinge 
van dese articulen, soolange Sijn Excell.le het homagium mede 
naercomt. Desgelijcx sullen door de Compagnie mede gemainti
neert werden de coloniers by haere contracten van onderleenen, 
die sij met Sijn Excell. ie sullen aengegaen ende gemaeckt hebben, 

, ende indien, in tijt ende wylen, eenige questien tusschen Sijn 
Excell. Ie en de desselfs onderleenen int poinct van leen mochten 
ontstaan, sullen deselve door de Compagnie aIleen als by het over
leen-hoff vereenight ende geslight werden. 

(6.), Sijn Exc.ell.ie sal in de voors. colonie selfs ofte door sijn ge
machtighde, soo over de politie, justitie, als militaire saecken, de 
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volcomen ende absolute dispositie hebben, ende dienvolgende al
daer soodanige ordonnantien maecken op het stuck van de regee
ringe, onderhoudinge van de politie, in wereltlycke ende kercke
lycke saecken, mitsgaeders administratie van justitie, ende wat 
verder daeraen dependeert, als Sijn Excell.ie goet duncken sal, 
sonder dat van eenige saecken, van wat nature die souden mogen 
sijn, eenige provocatie ofte appel sal vallen buy ten de voors. colo
nie, maer alles aldaer by arrest finalycken ende uyt absolute dis
positie afgedaen ende geordonneert werden, mits dat de voors. or
donnantien desen niet en contrarieren ende aen de Compagnie 
werden gecommuniceert. . 

(7.) Sijn Excell. ie sal ingevolge van het voorgaende articul in de 
voors. colonie gehouden sijn, de gebruikelycke publycke exerci
tien ende ceremonien te admitteren van allerhande religien, die in 
Godt gelooven, mits dat elck sich eerlijck come te dragen, sonder 
eenigh schandael te geven ofte quaet leven te voeren ofte dat 
eenige religien sich tegens den anderen sullen opposeren, op soda
nige poenen, ten lasten van de schuldige, als Sijn Excell.ie naer tijt 
ende gelegentheyt sal vinden tot de gemeene ruste nootsaecke
lijck te zijn. 

(8.) Aile de coloniers, die haer in de voors. colonie mochten ne
dersetten, sullen met neeringen, hantwercken, culture ende eygen 
indushje hae~ profijt mogen soecken, sonder eenige gilden, oc
troyen ofte collegien subject te sijn, we1cken volgende aen nie
mant eenige octroyen of particuliere concessien in het tegarde van 
de voors. voorige poincten aengaende de neringen boven andre 
gegeven sullen mogen werden. 

(9.) AIle de vaert naer de voors. colonie toe ende van de voors. 
colonie vandaen, sal uyt ende naer de Vereenighde Nederlanden 
moeten geschieden, soodat aIle behoeftigheden van coopmanschap
pen, vivres, materialen ende generaIijck van aIle andere waeren, 
die de coloniers van nooden sullen hebben, uyt dese landen aIleen 
derwaarts sullen mogen gevoert werden, ende dat wederomme aIle 
de vruchten, in tijt ende wylen in de voors. colonie yallende ende 
die uyt de voors. colonie naer Europa sullen werden vervoert, op 
dese landen sullen werden gescheept, om aldaer ofte vandaer ge
debiteert te werden, daer ende soo Sijn Excell.ie te raeden vinden 
sal, doch sal het Sijn Excell.1e ofte diegeene, die Sijn Excell.1e 

daertoe consent sal geven, vrijstaen de voors. waeren ende coop-
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manschappen selfs buyten dese landen te haelen ende copen waer 
het Sijn Excell. ie best ende geraeden duncken sal, als aIleen de
selve maer uyt dese landen naer de voors. colonie werden ge-

I 

scheept ende afgesonden, eI).de sal Sijn Excell.ie om de voors. colo-
niers ende goederen te transporteeren, met aile ende een iegelijck 
alhier te lande konnen accorderen, 500 als hy het tot sijn minste 
costen sal connen becornen. 

(10.) Indien in tijt en wijlen de voors. colonie eenige swarten 
slaeven ofte negros van noden mochte hebben, blijft de negotie 
van deselve voor de Compagnie privative gereserveert, ende sal 
dienvolgende de Compagnie, des vermaent sijnde, de voors. colonie 
van de nodige negros ofte slaeven voorsien tot soodanigen civilen 
prijs, als de Compagnie deselve in andere colonien ende eylanden 
is debiterende. 

(11 .) Alle goederen ende persoonen, comende in de voors. colo- . 
nie ende aldaer uytgevoert werdende, sullen aldaer vrij sijn van 
aIle lasten, sonder dat oyt door de Compagnie of deselve aldaer 
eenige lasten ofte belastinge gestelt sullen mogen werden, doch 
aIle goederen ende persoonen, vanhier uytgaende ende vandaer 
incomende, sullen alhier voor eerst betaelen vijf gulden Hollants 
per last van ieder schip uytgaende, ende vijf gulden per last thuys 
comende, ieder last omtrent op 4000 U gereekent, sijnde dit de ge
regticheyt, die aen de Compagnie voor 's lants ende de Compagnies 
geregtigheden tegenswoordigh werden betaelt door aIle scheepen, 
naet de colonien op de Wilde Cust ende elders varende, sonder 
dat de voors. last en naederhant hooger sullen mogen werden 
gestelt , ten waere de Heeren Staeten-Generael over de sche· 
pen, naer de colonien, in America gelegen, varende, eenige hoo
ger gerechtigheden mochten goetvinden alhier te lande op te 
stellen, wanneer de goederen ofte schepen uyt de voors. colonie 
comen:de oft daernaer toegaende, niet meer als andere sullen 
werden beswaert. 

(12.) De Compagnie, Sijn Excellentie, desselfs gemachtighde 
ofte onderleenheeren, sullen geen lasten, imposten, axcysen ende 
andere beswaringe ende lasten mogen opstellen in de voors. colo
nie, maer sullen in plaets van dien voor een generale last over de 
geheele colonie werden getrocken eens twaelf ende een half ten 
hondert voor eeuwighlijck ende erffelijck van de slaven, vruchten, 
bestialen ende mineralen, aldaer vallende, ende sullen de voors. 
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twaelf ende een half ten hondert werden genoten als voIght; by de 
Compagnie vijf, by Sijn Excell.ie vijf ende by de heeren gesubfeu
deerde twee ende een half, ende sullen de voors. lasten niet mogen 
werden verhooght als met gemeen consent van de Compagnie, Sijn 
Excell. Ie ende de heeren gesubfeudeerde, doch ieder desselfs voors. 
gereghtigheyt aen malcanderen int geheel ofte; ten deele mogen 
transporteren of te cederen naar haer welgevallen, ende sal een 
ieder in het sijne, soo de Compagnie, Sijn Excell.le als heeren ge
subfeudeerde een ofte meer rentmeesters mogen stellen, die de 
voors. gereghtigheden jaerlijcx snllen inmin ende ontfangen, son
der dat ditto rentmeesters eenige meerder authoriteyt sullen heb
ben als de' voors, gereghtigheden te innen, sullende deselve door 
den gemachtighde van Sijn Excell.ie daerinne werden gemainti
neert ende des noots met de stercke handt geholpen werden vol
gens het homagium. 

(13.) De Compagnie sal hiervoor gehouden sijn de voors. colo
nie, als het de noot sal vereyschen, naer gelegentheyt te waeter te 
maintineren ende beschermen, sullende (de) voors. colonie te 
lande sulcx selffs mogen doen alsmede te water soo haer gelegent
heyt sulcx mochte toelaeten, ende in cas van oorloge (die Godt 
verhoede) t' haeren profyte aIleen behouden aIle hetgeene op den 
vyandt met haer eygen macht sal verovert sijn, doch hetgeene met 
de macht van de Compagnie sal werden verovert, sal dienen tot 
verval van derselver oncosten particulier. 

(14.) De Compagnie sal gehouden sijn neffens het eerste trans
port van ditto coloniers beneffens den Gouverneur van Sijn Excell. 
ofte gemachtighde mede te senden een of te meer gemachtigh
dens, om na gebruyck de possessie aen Sijn Excell. Ie of gemach
tighde over te geven ende daertegen wederom te ontfangen van de 
volmachtighde van Sijn ExceIl.ie den eedt ofte homagie. 

(15.) Van dese voorgaende artyckelen sullen gemaeckt werden 
twee van een inhoudt, een voor de Compagnie en een voor Sijn 
Excell. ie, en van de beyde syde," te weten soo door de Compagnie 
als door Sijn Excell. ie onderteecken werden ende salop deselve 
confirmatie van de Hooge en Moogende Heeren Staeten-Generaal 
volgens costume versocht werden. 

(16.) Het homagium, dat by Sijn Excell.le ende desselfs heeren 
gesubfeudeerde sal werden gepresteert, sal hierin bestaen, dat 
Sijn Excell. 1e alsmede de heeren gesubfeudeerde respectivelijck de 
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landen, in feudum, uytgegeven, niet en sullen vervreemden noch
te alieneren van de Vereenighde Nederlanden ende de West-Indi
sche Compagnie, ende dat deselve dese tegenswoordige articulen 
onverbreeckelyk sullen houden, gelijck de Compagnie aen haere 
syde mede deselve onverbreeckelyck sal presteren. 

Aldus gedaen, geaccordeert ende gearresteert tusschen de 
hooghgemelte part yen in Amsterdam den 18 Juli 1669. 

(w.g.) FRIEDRICH CASIMIR. 
B. C. HANAU. 

(w.g.) J. BONTEMANTEL,als Bewint
hebber. 

NICOLAS VAN BEECK. 
ARNOUT H. HOOFT. 
JAN VAN ERPECOM. 

Ter ordonnantie van de Heeren Bewinthebbers, 

MICH. TEN HOVE. 

BIJLAGE II. 

CONTRACT TUSSCHEN BURGEMEESTERS EN REGEERDERS VAN HAAR
LEM TER EENRE, EN JOAN JOACHIM BECKER, ISAACQ VAN 
NICKELEN, HENDRICK VAN NOYEN ENDE VERDERE COMPAG
NONS TERANDERE ZIJDE, BETREFFENDE DE FIJNE ITALIAAN
SCHE ZIJDEREEDERIJEN GESLOTEN. - 1678, FEBRUARI 21. 

Alsoo de Heeren Burgemeesteren ende Regeerders der stadt 
Haerlem vertoont is geworden, dat naerdemael alhier te lande . 
ende besonderlijck oock in de voors. stadt vele constige ende coste
lycke zijde stoffen ende andere manufacturen werden gemaeckt 
ende gefabriceerd, daertoe een grote quantiteyt van bereyde sijde 
van noden sijnde, men sigh alhier te lande ende oock in dese stadt 
weI heeft beneerstight om veelerhande rouwe zijde, uyt verschey
de quartieren van de werelt alhier gebracht, op pijpen aff te win
den ende voorts te reden ofte te twijnen ende bequaem te maecken 
om tot het fabriceren van de voors. sijdestoffen ende manufactu
ren verbruyckt te werden, maer dat men eehter alhier te lande tot 
noeh toe niet heeft connen int werek stellen de rederijen van de 
fijne rouwe Italiaense sijde, doordien de arbeytslonen, die gegeven 
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soude moeten werde~ om de rouwe fijne Italiaense sijde op pijpen 
aff te winden, soo hoogh soude lopen, dat men deselve fijne Itali
aense sijde betercoop, volcomen gereet om tot de sijdestoffen ende 
mamifactuyren verbruyckt te werden, herwaerts uyt Italien can 
becomen, alsdat men deselve alhier soude connen reden; dat over
sulcxs eenige persoonen, haer hebbende laten gelegen sijn om te 
ondersoecken seeckere inventie, die in Italien in practijcq is, om 
met seer weynige costen de rouwe fijne Italiaense sijde op pijpen 
aff te winden, deselve eyntelijck naer veel moeyte cennisse van de 
voors. inventie becomen ende deselve in veel beter en meerder 
perfectie hebben uytgevonden als die oyt in Italie is gepractiseert 
geworden, dat de voors. personen tot uytvoeringe van het voors. 
werck een compagnie hebbende geformeert ende door de ernstige 
instantie van de eersame Isaack van Nickelen ende Hendrick 
Noyen haer hebbende laten persuaderen om de practijcque van de 
voors. sijdewindinge ende sijderederije alhier ter stede in het werck 
te stellen, op hoope, dat de gemelte stadt in den nieuwen uytlegh 
daertoe plaetse, gelegentheyt ende een bequaem gebouw soude 
willen timmeren en de het gebruyck daervan voor eenige tijt van 
jaeren aen de comp.ie vry vergonnen, deselve in het werck prote
geren, maincteneren ende de secrete sse van dien, soovee1 moge
lijck ende doenlijck is, soude willen behertigen, soo ist, dat d' Hee
ren Burgermeesteren ende Regeerders voornt. vanwegenide voors. 
stadt Haerlem ter eenre, ende den heere Dr. J ohan Joachim 
Becker, raetsheer van sijne Keyserlycke Mayesteyt, mitsgaders 
Isaack van Nickelen ende Hendrick Noyen voor haer selven, als
mede als last en procuratie hebbende van hare verdere compag
nons, ter andere sijde, tesamen sijn verdragen, versproocken ende 
geaccordeert als volcht. 

(1.) Dat de voorgemelte Heeren Burgemees(eren alhier ter ste
de in de nieuwe uytlegginge, ter plaetse daer het aldaer bequaemst 
sal connen geschieden, tot costen van de voors. stadt sullen op
bouwen een goet, bestandigh ende bequaem gebouw, bestaende in' 
wooningen ende werckhuysen, waerinne de voors. inventie sal 
connen int werck gestelt ende gepractiseert werden volgens de aff
teyckeninge, daervan gemaeckt ende vanwegen de voors. com
pagnie alrede vertoont ende overgelevert, welck gebouw volgens 
het besteck niet minder sal comen te costen als de sofume van 

/ 
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vijfentwintigh a dertigh duysent guldens, ende dat het gebouw 
van hetselve, soo ras het saisoen tot timmeren bequaem sal sijn, 
bij der hant genomen ende daerin met aIle mogelycke vlijt ende 
spoet voortgevaren sal werden om hetselve gebouw soo haestigh 
gereet te krijgen als eenighsints mogelijck ende doenelijck sal 
sijn. 

(2) Dat hetselve gebouw voor den tijd van vijftien achtereen
volgende jaren, ingaende met den dagh, dat hetselve aen de voors: 
COmp.Ie ingeruymt sal werden, aen de voors. compagnons in huyre 
sal gegeven ende bij deselve in huyre aengenomen werden, gelijck 
hetselve respectivelijck nu voor alsdan in huyre gegeven ende aen
genomen wert, by des en voor sodanige somme jaerlijcx als de in
terest van vier ten hondert in het jaer sal comen te belopen van 
hetgene 't welcke het voors. gebouw sal hebben gecost, ende dat 
voorts de gewoonelijcke ofte ordenaris reparatien van het voors. 
gebouw bij de voors. COmp.fe sullen werden gedragen. 

(3.) Da t de·voors. Comp. fe geraden vindende octroy op de voors. 
inventie te versoecken, de Heeren Burgermeesteren voornt. henluy
den sullen geven de behulplijcke hant om daertoe te geraken ende 
aIle debvoiren sullen aenwenden, ten eynde hetselve aen de voors. 
Comp.fe magh werden geaccordeert ende het daernaer sien te be
lijden, dat de Comp.ie niet moge geobligeert werden hare inventie 
te vertoonen. Ende indien het voors. octroy voor een seeckeren 
tijt van jaeren wierde verleent, sulcxs dat het voors. octroy naer 
de voors. vijftien jaren eerst soude commen te exspireren, soo sal 
de voors. huyre ten wederzijden moeten gepresteert werden tot de 
uyteynde van hetselve octroy toe. 

(4.) Dat de voors. vijfftien jaren sijnde geexpireert ofte den 
meerderen tijt, die het octroy naer de voors. vijfftien jaeren nogh 
mochte comen te duyren, ende de voors. Compagnie genegen sijn
de om de voors. inventie nogh langer tepractiseren, de stadt als
dan gehouden sal sijn ende van nu off aenneemt aen de voors. 
Comp.fe alsdan de voors. huyre te continueren voor soolangh als 
de voors. Comp.fe naer den voors. tijt van vijfftien jaren oftehet 
exspireren van het gepresuponeerde octroy de voors. inventie 
sal willen practiseren ende in het werck steIlen, gelijck aen de an
dere sijde de voors. COmp.Ie naer de voors. vijfftien jaeren ofte het 
expireren van het voors. octroy de voors. inventie binnen de voors. 
stadt van Haerlem soolange sal blijven practiseren, als sijluyden 

NED. ECON.-HlST. ARCHIEF. JAARBOEK V. 9 
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deselve in de Voors. stadt met proffijt sullen connen int werck 
houden ende de voors. Compagnie in wesen sal blijven. 

(5.) Dat de Heeren Burgemeesteren tot voortsettinge van dese 
fabrycque aen de Compagnie de behulpsame handt sullen leenen 
in het becomen van de kinderen, die tot het voors. werck sullen 
werden gebruyckt, ende in de armhuysen van dese stadt soodani-
ge ordre sullen stellen, dat de voors. Compagnie vandaer met soo- (I 
vee! kinderen sal gerieft werden, als naer de constitutie van de
voors. armhuysen eenighsints gelegen sal comen, mits dat aen de-
selve bij de Compo te een goet ende redelijck loon sal werden be-
taelt. 

(6.) Dat de Heeren Burgemeesteren de voors. compagnons bij het 
voors. werck, inventie en fabrycque naer alle haer vermogen sul
len maincteneren ende protegeren tegen een yegelijcken, die haer 
daerinne soude willen hinderen ofte beletten, aen niemant, wie het 
oock sij, eenige occasie sullen toestaen, daerdoor het secreet van 
het voors. werck, inventie ende fabrycq soude connen affgesien 
ofte geperscruteert werden. 

(7.) Dat de voors. compagnons alleenigh met hare inventie 
sullen affwinden de rouwe fijne Itaeliaense ofte ande,re fijne zijde, 
die hier te lande al te beswaerlijck ende met al te grote kosten en 
schade soude moeten affgewonden werden, ende dat oock aIle de 
fijne Italiaense ofte andere fijne sijde,. die bij haer sal affgewonden 
werden, alhier ter stede by de compagnons sal werden gereet en
de nergens anders. 

(8.) Dat de voors. compagnons, soolangh als de obligatie van dit 
contract volgens de conditie van hetselve duyrt, het voors. werck, 
inventie ende practijcq nergens binnen het ressort ofte het gebiedt 
van desen staet sullen mogen in het werck stell en als aIleen hier 
ter stede, .oock niet buyten het resort ofte het gebiedt van desen 
stadt, indien hetselve aen de zijderederije, alhier ter stede op te 
rechten, mochte schadelijck offte prejudiciabel bevonden werden, 
nogh gesamentlijck, noch yemant van den haren int bijsonder 
voor haer ofte sigh selffs \roor andere ofte met andere in com
pagnie, in het grote nochte klein, directelijck ofte indirectelijck, 
in geenderhande manieren. 

(9.) Dat de stadt in erkentenissen, dat de voors. Comp.te het 
voors. werck, inventie en practijcque Hever alhier ter stede als weI 
elders heeft willen in het werck stellen ende haer tot het voors. 
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verbinden, aen de voors. Compagnie sal remitteren,gelijck de Hee
ren Burgemeesteren van wegen de stadt haer remitteren bij desen 
de eerste vijff jaren huyr, die deselve aen de stadt volgens de 
voors. conditie soude schuldigh sijn, met verseeckeringe, dat de
selve ende hare personen altijts bij de Heeren Burgemeesteren in 
alle gelegentheden in favorable recommandatie sullen werden ge
houden. 

(10.) Indien t' eeniger tijt eenige andere compagnonsindese 
Compie. mochten incomen, t'sij dat eenige van de jegenwoordige 
compagnons door overlijden ofte andersints uyt dese Compagnie 
quame te geraecken ende andere in derselver plaetse ingelaten 
wierden ofte meerder persoonen in dese COmp.ie tot de tegenwoor
dige compagnons wierden geassumeert, soo sullen deselven in te 
comene compagnons benevens de resterende genieten aIle deselve 
voordelen, die' de voors. compagnons bij dit tegenwoordige con
tract hebben bedongen, ende oock aan de andere sijde haer 
moeten verbinden tot hetgene, waertoe de tegenswoordige com
pagnons haer bij desen contracte hebben verobligeert. 

Aldus gedaen, gecontracteert, geslooten ende tot naercominge 
van hetselve door de H~eren Burgemeesteren verbonden des 
stadts middelen en de effecten ende door de voors. compagnons 
haere persoonen ende goederen, mitsgaders die van hare verdere 
compagnons, waervan sijluyden procuratie sijn hebbende ende 
twee alleensluydende instrumenten. Onderteeckent in Haerlem, 
den XXlen Februarii, aO. XVlo acht en tseventigh. 

Ter ordonnantie van de Heeren Burgemeesteren ende Regeer
ders der stadt Haerlem. Ende was geteyckent: Dam mas G u 1-
dewa g e. Lager stont: J 0 han n J 0 a chi m Be c k e r, 
I s a a k van N i eke I e, Hen d ric k N 0 yen. 

(Alschrilt naar het oorspr. contract (Inv. v. h. 
archie! der stad Haarlem, 2e Ald., no. 571.) 
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BIJLAGE III. 

AFSCHRIFT VAN HET PROTOCOL VAN DEN NOTARIS CORNELIS VAN 

ACHTHOVEN, TE AMSTERDAM, BETREFFENDE HET CONTRACT 

VAN 8 OCTOBER 1697, GESLOTEN TUSSCHEN 1. VAN NIKKELEN 

EN D. VAN CATTENBURCH OVER HET OPRICHTEN EENER COM

PAGNIE VOOR DE ZIJDETEELT. 

Ophuyden, den 8en October 1679, compareerden voormij, Cor
nelis van Achthoven, openbaer notaris, ende present de naarge
noemde getuygen, Sr. D irk van Cat ten bur g, woonende 
binnen dese stad, ter eenre, ende Sr. I sac q van N i c k e
len, woonende tot Haarlem, ter andere zyde, ende verclaarde de 
voornoemde comparante overeengecomen ende verdragen te sijn 
wegen~ het opregten van eene compagnie ende societeyt van 
voorttelen van sijde in aile koele landen, daar moerbeyeboomen 
connen groeyen, ende dat op conditie en de manieren naarvol
gende. 

(1.) Eerstelijk, dat de voorn. comparanten ' tesamen ende tot 
hun gemene voordeel sullen aangaan voor den tijd van vijftien ag
tereenvolgende jaaren vast eene societeyt van sijdetelinge in aIle 
landen, die buy ten de seven Nederlantse provintien gelegen sijn, 
geen van dien uytgesondert, welke konstbij hem, tweede compa
rant, gelnventeert ende uytgevonden is, binnen welken tijdt van 
vijftien jaren de voorn. Isacq van Nickelen niet en sal vermogen 
de voorn. konst van zijdetelinge buyten de seven Nederlantse 
provintien t'exerceren ofte door anderen te do en exerceren, als 
ten voordeel ende proffijte van hun, comparanten, ieder voor de 
geregte helft ofte van haar erven off regtvercrijgende. 

(2.) Vorders belooft den voorn. tweede comparant, Isacq van 
Nickelen, aan hem, eerste comparant, regtsinnig t'openbaren en
de voorts bekent te maken de kunst ende wetenschap der voorn. 
zijdeteling, mitsgaders ailes wat daaraan dependeert. Gelijk ook hij, 
twede comparant, mits desen magt is gevende aan den voorn. eer
sten comparant omme met aIle ende een iegelijk, die hy, eerste 
comparant, raetsaam agten sal, te sluyten ende aan te gaan alsul
ke contracten als tot voortsettinge van de voorn. kunst ende we
tenschap ende tot meeste bate ende proffijte van hun voorsz. com-
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pagnie strecken sal ende als aan deselve vereyscht sal sijn, hetsy 
om de sijde te doen twijnen en om die dan tot alle couleuren te 
doen verwen ende om daarvan te connen maken aIle soorten van 
gebloemde en andere stoffen, ende voorts wat aan de zijde ende 
goude lakenmanufacturen behoort, ofte in dier voegen als hem, 
eerste comparant oordeelen sal te strecken tot meeste benefitie 
van hunne comparanten, hetwelk hy, twede comparant, alles laat 
aan de goede directie van hem, eerste comparant. Sullende ten op
sigt deser contracte hy, eerste comparant, gehouden sijn, gelijk 
als hy belooft ende sig verbint bij dese, aIle mogelijke middelen 
aan te wenden omme de voors. sijdetelinge bij gecroonde hoofden,. 
keurvorsten, princen, hertogen, graven ende andere heeren aan te 
geven ende deselve aan te moedigen tot het aannemen der meer
genoemde sijdetelinge, gelijk hij, eerste comparante; 'tselve alge
reets bij een der ceurvorsten aan doen geven heeft, ende vorders 
wat aan de zijdetelinge dependeert. 

(3.) Gelijk hij, eerste comparant, insgelijcx belooft ende sig ver
bindt aan den voorn. tweeden comparant off sijn erven te sullen 
uytkeren, voldoen ende betalen de geregte helfte van de premien, 
mitsgaders van 'tgeene hij bij accoort off andersints sal comen te 
bedingen ende te onfangen van de meer hooggemeIte personagien 
ende dat met d' eerste gelegentheyt cort na den ontfanck; gelijck 
hij, eerste comparant, me de gehouden sal sijn aan denselve tweede 
comparant ofte aan sijne erven uyt te keren, te voldoen ende te 
betaelen de helfte van aIle 'tgene hij boven de voorn. premien by 
vereeringe, gifte off gaven mogte comen te genieten, niets daarvan 
uytgesondert, 'tzij op wat pretext ofte door wat middelen de voor
noemde eerste comparant deselve vereeringen mogte becomen 
van eenige koningen, keurvorsten, hertogen, princen, graven ende 
andere heeren. 

(4.) Gelijk hij, tweede comparant, insgeleycx belooft ende sich 
verbint bij desen aan denselven eersten comparant ofte aan sijn 
erven off sijn regtvercrijgende te sullen uytkeren, voldoen ende 
betalen de geregte helfte van aIle hetgene hij bij accoort off ander
sints, op wat pretext het soude mogen wesen, sal comen te genie
ten ofte ontfangen van eenige gecroonde hoofden, keurvorsten, 
prinsen, hertogen, graven, ofte heeren, alsmede van alle hetgene 
hij, twede comparant, van meer hooggemelte potentaten tot een 
vereeringe mogte becomen, niets'van alle hetselve uytgesondert, 

, 
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'tzij Op wat naam off wat pretext hij, twede comparant, deselve 
premien, gifte ofte vereeringe mogte hebben becomen. 

(5.) Ende off het gebeurde, dat de voorn. contractanten qua
men te resolveren om met een koninck off een der keurvorsten, 
hertogen of andere potentaten te tracteren over de zijdetelinge en 
wat vorders daaraan dependeert wegens een jaarlijcx tractement 
ende wat daarboven nog mogte bedongen werden, soo bij accoort 
als andersints, datselvige tractement met alle sijne voordelen sal 
mede comen ten profijte Van de voorn. comparanten, hare erven 
off haer regtverkrijgenden, ende dat ieder voor de geregte helfte 
ende dat soolang als een der contractanten hetselvige bedongen 
tractement sal comen te ontfangen ende te genieten, met conditie 
dat, soo het gebeurde dat een der contractanten quame te overlij- ' 
den binnen den tijd van den termijn van de voorsz. jaarlijcx trac
tement, dat in de plaats van den affgestor~en sal succederen sijnen 
erven off sijns regtvercrijgende en dat die deselve voordelen sullen 
ontfangen ende genieten, alsoff de voorgenoemde comparanten 
beyde nog in 't leven waren. 

(6.) En off het mogte comen te gebeuren tegen verhope, dat een 
van den comparanten desen contracte met aile desselfs con
ditien in aile sijn delen niet en quam na te comen, soo sijn de voor
noemde partijen metten anderen overeengecomen ende verdragen, 
alsdat den overtreder in soodanig een gevalle versteken sal sijn 
van aIle de penningen, die by de voornt. accoorden off andersints 
sullen bedongen sijn, welke penningen in dien gevalle sullen-comen 
ten ~oordele ende proffijte van diegeene, die desen accoord naar
gecomen ende in eeren gehouden sal hebben, ende sal denselven 
overtreder daarenboven nog versteken sijn van alle 'tgeene we
gens de voorz. sijdetelinge by accoort off andersints bedongen sou
de werden, ende nog voor een boete van beloftbrekinge verbeuren 
eene somme van ses duysent guldens, ten behoeve van de ael
moesseniersarmen deser stede. 

(7.) Eyndelyk is nog geconditioneert, alsdat den voorn. tweden 
comparant, lsacq van Nickelen, uyt de twede paye, die bedongen 
sal worden wegens de sijdetelinge; vooraff sal genieten ende ont
fangen een somme van vijffentwintig hondert guldens eens, gelijk 
mede uyt het twede accoort, dat de voorne. comparanten met 
imand comen te maken, hy, twede comparant, insgelycx uyt de 
twede paye vooraff ontfangen ende genieten sal gelijke vijffen-

· \ 
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twintig hondert guldens, ende soo wanneer de voorgenoemde com
paranten met den koninck van Engelant off desselfs parlementen 
een accoort quamen te maken wegens de sijdetelinge om die in En
geland, Schotland off Yrland te doen, soo sal den tweeden compa
rant off sijn erven uyt die penningen, die van den koninck van 
Engelandt off sijn parlementen sullen genoten werden, uyt het 
gedeelte'van den eersten comparant aftrecken de somme van vijf£ 
duysent guldens eens, ende dit mede tot een erkentenisse van dat 
den voorne. twede comparant hem, eerste comparant, sal aanwij
sen ende van alles wat aan de sijdetelinge is dependerende, volco
men onderrigtinge geven sal, als ook mede ten opsigte dat de 
voorz. comparanten desen accoorde metten anderen sijn ~ange
gaen. 

(8.) Autoriserende hy, twede comparant, om ter plaatse, daar 
hij, eerste comparant, raetsaam agten sal, soodanige persoon off 
person en aan te stellen ende te volmagtigen omme met uytheemse 
potentaten en mogentheden te handelen ende hunne gemeene n~· 
gotie van z~detelinge en anders voort te setten ende te bevorderen 
als hem, eerste comparant, oirbaar agten sal, ende, des neot sijnde, 
aan deselve persoon off personen uyt de gemeene penningen soo
danige premie te beloven ende vereeringe te doen, als hij sal oor
deelen tot meeste benefitie van hunne gemeene com pagni te suilen 
strecken, 'twelk hij, twede comparant, aan de goede directie van 
hem, eerste ~omparant, is latende. 

(9.) Ende in deser voegen verclaarden de voorne. partijen over
eengecomen ende verdragen te sijn ertde beloofden malcanderen 
als luyden met eeren desen accoorde in aIle sijn leden en deelen te 
sullen nacomen en agtervolgen, onder verbintenisse en submissie 
als naar regten, ter goeder trouwen. 

Aldus gedaan binnen Amsterdam. Present Sr. Jan van der He
den, Willem Hendk. de Coninck, als getuygen vorn. hiertoe ver
sogt. 

(w.g.) W. H. DE KONINCK. 

(w.g. DIERK VAN CATTENBURH 

ISAAK VAN NICKELE. 

J. V. D. HEEDEN, 1697. 
C. VAN ACHTHOVEN, Not. 
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IV. 

ZESTIENDE-EEUWSCHE KOOPMANSBRIEVEN, 

MEDEGEDEELD DOOR DR. H . E. VAN GELDER. 

In de Bijdragen en Mededeelingen van het Historisch Genootschap 

voor 1911 publiceerde ik gegevens voor de geschiedenis der haringvissche
rij, vooral uit de zestiende eeuw, gegevens welke ik voor een groot deel 
ontleende aan de in het Algemeen Rijksarchief bewaarde papieren van 

den Delftschen burgemeester Nicolaes Adriaensz. van Adrichem, groot

handelaar in compagnieschap met zijn zwager Gerrit Fransz. Meerman. 

Het scheen aanvankelijk mogelijk en gewenscht om van dit - in zijn 

soort zeker ze1dzaam - handelsarchiefje een grootere publicatie te maken. 

Een paar grootboeken uit 1565-'68, verschillende rekeningen en een 

groote hoeveelheid brieven zouden daarvoor de stof kunnen leveren. Maar 

bij nader onderzoek viel dat niet mede. Er was te weinig in dezen zin, dat 

rekeningen en brieven en grootboeken niet .als een geheel te beschouwen 

waren en elkander. niet aanvulden; en er was aan den anderen kant te 
veel, d.w.z. de omvang zou te groot worden in verhouding tot de betee-

kenis. Immers tenslotte kon wat over een zoo'n handelshuis te vertellen 

en mede te dee len was, niet meer beduiden dan het laten zien van een 

type, conclusies van verder strekking en meer algemeenen aard zou men 

er kwalijk uit kunnen trekken. 

Zoo werd het denkbeeld der groote publicatie opgegeven, maar 

het plan opgevat om toch naar een quintessence van de merkwaar

dige collectie in enkele kleinere bronnenuitgaven te trachten. Terwijl 

ik in een meer algemeen gehouden opstel 1) de beteekenis van den handel 

der beide zwagers en de verschillende categorieen, waarbinnen hij zich 

bewoog, in het licht trachtte te stellen, yond ik in deze J aarboeken ge

legenheid gaandeweg enkele dier kleinere bronnenuitgaven te plaatsen. 
In dat van 1916 vindt men eenige rekeningen van vroege Guineavaarten 

(1596-'98), daar de beide Delftenaars ook, zoodra deze oorspronkelijk 

1) Voordracbt op bet Philologencongres te Utrecht, 1916, gedrukt in Dud·Holland 
van dat jaar. 
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zoowel gewaagde als veelbelovende vaart hier te lande ter sprake kwam, 
schepen ervoor hadden uitgerust. In het Jaarboek voor 1917 publiceerde 
ik eene veel omvangrijker verzameling van scheepsrekeningen, waaruit 

tal van gegevens over onze vrachtvaart en vrachtvaart-methoden in de 

tweede helft der zestiende eeuw samen te lezen zijn. Terwijl deze uitgave 

reeds vrijwel geheel persklaar was, ontdekte dr. Meilink op het Aig. Rijks
archief te midden van geheel andersoortige archivalia een copieboek van 
koopmansbrieven uit dezen zelfden tijd, dat door mij al zeer spoedig 

herkend werd als tot dezelfde Adrichempapieren te behooren. Het begint 

met 1581 en loopt door tot 1597. Ret is dus oqk niet meer dan een frag

ment, en loopt slechts gelijk op met enkele der rekeningen e;n niet met 

de bovengenoemde grootboeken of met de Guineavaarten. Toch opende 
'deze vondst weder den weg tot eene publicatie. Nog altijd waren de 
talrijke door Van Adrichem ontvangen brieven onbewerkt; en met reden. 

Immers eene corresporidentie blijft tamelijk duister, wanneer van haar 

weI de ingekomen, maar niet de uitgegane stukken bekend zijn. Dat werd 

nu opeens anders, doordat een belangrijk fragment van de laatste voor ons 
kwam te liggen. Toch bleef ook hier aanvankelijk de teleurstelling niet 
uit. De correspondentie van Nicolaes Adriaensz. van Adrichem, - of 
laten wij Hever het minder grootscheepsche Claes Adriaensz. gebruiken!

is en blijft die tusschen een gewoon koopman en zijn factors en schippers; 

zij bepaalt zich tot den handel in graan, zout, haring en hout, en zij bevat 

bijna geen andere belangstellingen. Afwisselend is zij niet en onderhoudend 
aIleen voor hem, die met bijzondere belangstelling begiftigd is voor de 

diverse categorieen onzer economische ontwikkeling. Maar toch dient ook 

dit te worden overwogen, dat bij dit alles de briefwisseling dateert uit een 

bijzonder belangrijken tijd, en dat, hoe dan ook, de adem Van dien tijd 

daarover is gegaan. 
Dit zou echter een onbesnoeide uitgave van de enkele honderden ons 

overgebleven brieven nog niet rechtvaardigen. Wat hier voIgt is dan ook 
iets anders. Men zal namelijk in chronologische orde een kleine keur der 

l?rieven vinden, van elk der correspondenten zijn er een paar, terwijl ten

slotte tusschen de brieven van cen der correspondenten gevoegd is hetgeen 

door Van Adrichem aan dezen geschteven werd. Maar in deze laatste 

meer volledige correspondentie is toch heel wat weggelaten; bijv. de 
resumpties van vorige brieven, de resumpties van ontvangen antwoor

den, en de opgaven over de prijs-noteeringen op de vreemde markt. Die 

laatste niet omdat zij niet van deze priefwisseling een interessant deel 

uitmaken! Integendeel, zij zijn er wellicht het belangrijkst van, gezien uit 
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een aigemeen gezichtspunt; juist daarom heb ik gemeend beter te doen 

-- met die opgaven niet in de brieven te laten staan en het aan den lezer over 

te laten de afwisseling van hoog en laag op te merken en de zich erindoor

zettende tendenzen na te gaan. De opgaven zijn afzonderlijk onder hoof

den gebracht en in tabellen vereenigd, welke het overzicht mogelijk 

en de vergelijking gemakkelijk maken. Deze tabellen volgen aan het 
einde der correspondentie. 

.. 

Het is onnoodig om bij deni,nhoud der correspondentie lang stil te staan, 
maar enkele algemeene opmerkingen moeten toch voorafgaan. Eerst iets 

over de briefschrijvers. De correspondenten zijn voor een deel factors, dat 

wi! zeggen vaste handelsvertegenwoordigers in andere havens. Het is niet 

onwaarschijnlijk, dat daarvoor jongere stadgenooten, soms, indien het 

mogelijk was, familieleden werden uitgekozen: de Dantziger factor Huych 
Adriaensz. was blijkbaar een goede bekende, Adriaen Bartelmeesz. Ver
burch zet in den aanhef van zijn brieven .. Cousijn", en wij weten dat ook 
Van Adrichems broeder Jacob een tijdlang o.a . te Keulen zijn vertegen

woordiger was. De positie der factors was niet een van volkomen afhanke

lijkbeid ; zij konden ongetwijfeld ook voor eigt:n rekening zaken drijven; 

herhaaldelijk blijkt dit uit de brieven. De schippers, wier brieven verslag 
geven van hetgeen zij in de vreemde havens ten behoe'Ve hunner reeders 
hebben gedaan, of die er telkens in worden vermeld, zijn oude bekenden 
uit de scheepsrekeningen, die ik reeds publiceerde: zoowel Michiel Jansz. 

als zijn broeder Aper Jansz. hebben jarenlang voor Van Adrichem ge

varen. Welke tochten zij deden, bleek reeds uit de rekeningen; de brieven 

doen niets dan het beeld, dat ons uit gene reeds bekend was, nog wat 
verdu,idelijken. 

Dit laatste is van deze brieven de beteekenis. Uit de posten der vroeger 

gepubliceerde rekeningen was het mogelijk eene voorstelling op te bouwen 

van het handels- en vrachtvaartbedrijf, dat Zuid-Frankrijk, Portugale.n 

Spanje verbond met de havens van de Oostzee, doch waarvan de winsten 
bij de Nederlandsche reeders terecht kwamen. Uit deze brieven wordt 
de voorstelling aangevuld. Daaruit blijkt een geregelde berichtgeving 
over de prijsschommelingen op de markt, maar tevens hoe gebrekkig het 

contact tusschen reeder en factor nog was en hoe tenslotte de orders toch 

altijd gegeven moesten worden met de reserve, dat hunne al of niet uit

voering aan den ontvanger werd overgelaten. Wij zien ook hoe wisselvallig 
het bedrijf was, hoezeer en hoe snel de prijzen stegen of daalden, door hoe
vele zaken die prijsschommeling werd veroorzaakt, welke moeilijkheden 
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schippers en factors te overwinnen hadden om goede lading te krijgen of 

behoorlijk te verkoopen en te koopen. Men zie bijvoorbeeld de pogingen 

door H uych Adriaensz. in het werk gesteld om ~oor een specialen bemidde
laar bij een landedelman in Thorn zijn oogst op te koopen (brieven nrs. 
48, 49, 51, 52, 56). 

Van beteekenis zijn de brieven ook door de tal van gegevens, die zij 

bevatten over geld en geldswaarden. Het is niet onbekend, maar het 

blijkt uit deze correspondentie toch weI heel duidelijk, welk een wonderlijk 

ingewikkeld muntwezen onze zestiende-eeuwsche handelende voorouders 

moesten kennen om het niet zonder al te veel bezwaar en gevaar voor 
hun beurs te gebruiken. Niet aIleen dat men de Portugeesche munten -

meestal werd alles tot milreis'en herleid - moest kennen, en in de in 

Oostpruisen gebruikelijke daalders en groschen kunnen herleiden, erwas 

als het op betalen aankwam, een keur van munten, die gangbaar waren. 

Dan werden zelfs Hongaarsche ducaatjes gebruikt, Poolsche guldens, cru

sades - soms "met corte" soms "met lange cruys" -, crabbelaers, halve 
milreisen, goudguldens en verschillende soorten van daalders: Philips
daalders, Hollandsche daalders, Statendaalders. Een der brieven (nr. 17) 

doet ons weten, hoe men in Polen de daalders van Berg enBommel en 

de Geldersche en Utrechtsche liever niet zag; op sommige plaatsen waren 

zij op IS, in andere op 14, in Dantzig op 16 gesteld. De schrijver raadt 
dan ook af dergelijke munten voorloopig te zenden. 

Veiliger was het om met wissels te betalen. Ret is curieus en voor de 

groote beteekenis van Antwerpen als de geldmarkt van het Westen plei

tend, dat de wisselkoers op Antwerpen die is, welke de correspondenten 

interesseert. De prijs ervan was in 1581 op 102 % maar zij daalt dan 
daarna tot zelfs 88 % in 1583 en stijgt daarna nooit hooger dan tot 96 %. 
Voor de ontwikkeling van het

l 
gebruik van den wissel ten onzent zal men 

dan ook nog weI wat kleine trekken aan de brieven kunnen ontleenen. 

O. a. is dit wellicht van beteekenis, dat de bedragen van de wissels, die 

men trekt, nooit heel hoog zijn. 

Ook voor taal en stijl, voor bepaalde uitdrukkingsvormen en dergelijke, 
bevatten de brieven weI bijzondere gegevens, welke echter in dit verband 
niet op den voorgrond kunnen komen. 

AIle brieven zijn nit de Div. C:oIlecties: V. Adrichem, Alg. Rijksarchief, 

te '5 Gravenhage. 

H. E. v. G. 

J 
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1. IS80, ]ANUARI 19. - APER ]ANSZ. UIT AMSTERDAM AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

Eersame bisondere ghueden vrundt, Claes Adriaensz., ick ghe
biede mij seer tot uwaerts. Voerts dyent desen om uwers L. te 
adverteeren de ghelegentheyt alhier. De eoopluyden sijn hier van 
meeninghe, dat soe wanneer daer iemant toemaekt 1), dat wy 
alsdan mede sullen toemaken, om alsoe wat gheselscap te heb
ben; ende bij alsoeveer, het nyet en vryesset met een wassen
de mane. sullen daernae terstont sehepen toemaeken. Voerts 
sende iek Uwer L. de seereehten, ghemaeekt int jaer van '63, 
ende enhebben gheenen weeten te beeomen van't jaerevan '51 1), 

wordt oock anders worden hier gheenen saecken der seevaert 
belanghende ternedergheleyt dan aftervolghende dese rechten. 
Voerts soe hebbe ick hier met oude schippers ghesproecken be
langende de ghebargde goederen van 't schip van Willem Mi
chielsz. ende segghen, dat de volle vracht van de ghebergde goe
deren niet eer verscheenen en is dan wanneer de goederen met 
Goeds hulpe gebracht sijn ter plaetse, daer se op anghenomen sijn; 
ende is haer seggen meede, dat men te weeten de hueren ende voe
ringhen van 't volek, bij Uluyden versehoeten, soude moeten 
slaen over de goederen, soewel van seheepsweeghen als van eoep
mansweeghen gheberght, ende alsoe ghelyeke lasten draghen, 
naedemael het doer 't volek ghebercht is. Dit is hetselfde dat 
ick alhier van uyt oude schippers van dese saecke vernemen 
can; coempt oock weI overeen metten 3 artyckelen van desen 
boeck, soedat haer segghen is dat Uwer Hefden altans nae de 
volle vracht nyet e'n moecht staen. Voerts vant bevraehten, daer 
sijn een ofte meer te bevrachte op Browaege 3) ende Konineks
bergen, sullen te vracht hebben 23 en 24 gulden, ina~r van 
over Spaense see en hebben noch van gheen bevrachtinge ghe
hoert. Anders en weet ick uwer liefden nyet te scriven, dan ver
hoepe op morghen op sijde te legghen. 

2. 1580, FEBRUARI 12. - APER JAN'SZ. UIT AMSTERDAM AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

Ick ghebiede mij seer tot uwers L. Voorts is desen om Uwe L. 
') Schip zeilree maken, een synoniem is toesteken. .) ZOoals later blijkt uitgaven 

van het Wisby'sche zeerecht dat inderdaad in 3 artikelen het bergingsrecht behan
delt. Zie Teltings uitgavc. 8) De Fransche zoutstreek. 

j 

1 
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te adverteeren onse ghelegentheit. Belangende het schip, is God 
10f ghereet om 't seyl te gaan ende verhopen op morgen mit de 
vloet t' seyl te gaan, de Heere Almachtich verleen ons behoude 
reyse tot ons salicheyt. Voerts belanghende de oncost en, mijn 
dunckt, het sal my omtrent 25 gulden meer costen als ick ghe
meent hadde, want ick bevinde tot aIle plaetsen meer te moeten 
betalen als ick ghemeent hadde; te weten tot de seylmaeker ende 
tot de lijnslagher, soe dat het by aldusdanighen tyden, die soe 
costelijck sijn, soe nauwe nyet en is te gissen. Wij hebben beyde de 
lichters op huyden aengeleyt, dewelcke ons in Tessel sullen 
volgen, dan omdat het op huyden gheregent heeft en hebben 
wij niet moghen afdraghen, verhopen daeromme, soet op morghen 
droech weer is, tselfde in de lichters te hebben, want wij tselfde 
weI in een dach moghen doen. Ende wanneer wij alomme betaelt 
hebben als 't schip of is, sal Uwer L. terstont de reeckeninge 
oversenden. Voorts sij,n hier elf schepen in Tesselingecomen van 
Sentubys 1), hebben vandaer geweest 17 daghen; den prijs van 
't sout 18, 19,20 stuyvers tmoy 2); rogge 10, 11 stuyvers talckers, 
tarwen 14, 15 stuyvers ta1ckers; ende missen, God betert, noch 8 
schepen, welke te versorghen is dat op sijwinden doch omgeco
men sijn, waeronder twee van onsen compagnie; sij noch bij ons 
waren, als wij de laeste worp waeters incregen. Anders en weet ick 
Uwer L. niet te scrijven, dan God sij met U en ons als boven. 

3. 1580, FEBRUARI 23. - APER JANSZ. UIT AMSTERDAM AAN 

CLAES ADRIAENSZ . 

. . . Is voerts dese om U. 1. te adverteeren onse ghelegent
heyt. Aengaende het schip leyt met Goeds hulpe weI verwaert 
voor den ijsganck, naer aIle menschen segghen ter plaetse waert 
leyt, te weeten voer Dorickerdam aen de Waterlantsche sijde. 
Dan goeden vrundt, soe ons God wil verkorten, tys quaet voor hem 
te bewaeren. Vorders soe en hebbe ick int boeck, welcke ick Uwe 
L. overgelevert hebbe, nyet gestellt mijne ontfanck van de ghe
meene reeders, te weeten in de geheele somme 1293 gulden, daer
omme wi! uwer L. soe weI doen, ende stellen 'tselfde daeJ;in. 
Voerts soe verhope ick, wil God, dat ,de vorst gedaan heefft ende 
wanneer 't schip weeder 't seyl is, sal U.l. tselfde laten weeten. 

') Setubal in Portugal. ') De gebruikelijke zoutmaat. 
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4. 1580, APRIL 3. - HUYCR ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 
CLAES ADRIAENSZ. 

Ick gebiede mijn seer diensteIycken aen V. 1. mits desen te 
adverteeren de marckt ende gelegentheyt vanhier: rogge, slecht 
goet ut die water l ), 38-40 £1. 2); van de buena) 42-i-, 43fl.;Gru
dense weyte ut die water 53 f1.; van de beun 55,56 f1. Warderweyte 
ende puyck van brouweyte 51 f1. ut die water; van de beun en 
wordt niet gecoft, noch oock blau wagenschot noch klaphout; 
Sintubal sout 11 fl., pik 14 f1., teer 11 fl., asse en ishier sonder
lingh nyet te koop Browaetge (sout) 10 f1. Doordien daer sout
schepen ut Browaetge in die Sont sijn, is te vermoeden Iaeger te 
komen als sij hier zijn; Maestrantze harinck 30 f1.; wissel op 
Antwerpen een maent nae sicht 98. Vrachten op Amsterdam en
de die Maes 9 gld. Hier en is noch sonderling goet bij der stat aff
gecomen; die rogge, die daer gecomen zijn, valt slecht, drespich 
ende bruyn, hoe se wesen sal, die daer van boven kompt, mogen 
wij sien, alsij van boven kompt. Dat geschrey is bij de Polen, 
datter weynich rogge voorhanden is; dan ick vermoede,. dat dese, 
Moge marckt sal uyt doen brenghen datter is, doch heel goede 
koop en zijn wij niet vermoedende; die marckt hout hem weI so 
slap alsij gedaen heeft door die slappinge bij U. 1. Indient bij 
U. 1. niet geslapt hadde, die rogge hadde hier op 50 fl. gelopen 
ende weyte over 60 fl. Hoe 't hem begeven sal, als er nu meerder 
goet affcomt, mach den tijt met brengen. 

Wyder gunstige vrundt V. 1. schrijven en penninghen van de 
9de passado is mij den 2den dezer in handen gecomen ende het 
inhout van dien weI verstaen, alsdat ick 50 lasten souts soude 
koopen, zoo ick a 12ft. off daar beneden soukoopen, waertoeick 
weI soude coomen, dan mijn insien is, dattet Iaeger salloopen, 
dan het is hier alII fl.. gegeven ende hier en is noch sonderlinge 
gheen gecoomen, zoodat mijn hoope is, dattet laegher sal coomen. 

Daerom sal ick 't noch wat insien, verhoopende hetselfde tot 
mindere prijs te koopen. Ick sal U . 1. en Willem Joostens beyde in 
een ruym leggen. Wat mijn soude mogen resteeren boven die pen
ninghen, die mijn U. 1. gesonden heeft, salicknaar V.l. begeerten 
trecken. Zijt den Heer bevolen. 

') Rogge utt de water, d. w. z. ongesorteerd uit het rivierschip, dat het aanvoert. 
oJ Fl., hierIilede wordt de fiorijn bedoeJd, die 30 van onze stuivers waarde had. 0) Van 
de boen : nit de boede of schuUJ:: ; in brief 27 - biz. 160 - wordt ook gesproken 
van zout " uyt die spijckers" (zolders). 
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5. ' 1580, APRIL 41). - MAERTEN ARIENSZ. UIT MIDDELBURG 
AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Na aIle groetenis en is mijn scrijvens niet bijsonders dan U 
te laten weten dat ick geseilt ben van Syntuibers den 22sten Mar
tius, dan wi mosten onse besceyt halen tot Lissebuen aen duck
dalf, want daer en mosten in die tijt gheen scepen seilen; also 
dat wij onse besceit creegen doer gelt geeven ende doer voorsprack 
van Guide Claude. Vorts, Claes Arensz., heb ick U gescreven, dat 
ick ons coren verkoft heb; een part heb ick verkoft voer het 
Corenhuis, het aIle hier tot 10 fl. ende die reste heb ick verkoft " 
uit het scip, het aIle hier voer 10 fl. want daer veel Bartuenen 2) 
waeren, also dat ick qualick tot vercopen cost comen ende U co
ren is verkoft het aIle hier tot 10 fl. en een baet uitgelevert voer 
het last 212 allehier. Claes Arensz., also daer ~ last gerest is, so 
en hebt ghigeenen gueden maet en dit voerscreven gelt heb ick 
gewisselt aen millreesen, als ick U weI gaer bewisen sal. Vorts, 
Claes Arensz., so heb ick mijn sout gekoft tot Lissebon, Sintu
bers te ontfangen, die moey voer 18 f1. en heb ontfange 230 
moy; vorts so heb ick mit Godt voergenome tue seilen op Dans
vick met Willem Michielsz. Die Reer geeve ons voerspoet tot 
onser salicheit. Vorts, Claes Arensz., en weet ick niet sonders te 
scrijven dan daer mocht weI wat anderin(ge) int coren vallen 
in Portegael doer oersaeck dat die Bartuenen upgehouden worden. 

6. 1580, MEl 22 a). - RUYCH ADRlAENSZ. UIT DANTZIG AAN 
CLAES ADRIAENSZ. 

Ick gebiede mijn seer dienstlick aen U. L. mits desen U. 1. 
te adve~teeren, die marckt houdt hem zeer wiilich, doordien hier 
zeer weynich goet affcompt door het soobergewas, datter in 
Poolen geweest is, hetwelcke wij nu weI gewaer worden ende oock 
datter korts vee! scheepen geweest zijn. Rogge 47-48 ft., 
puyck houden ze op 50 ft., brouweyte 54 ft.; voor Warder back
weyte, ende en is die beste niet, is geboode 58 ft. ende houden 
se op 60 ft.; puyck houden se onder 63 niet; gheene med 31, 
32 ft., blau wagenschot 51,52 ft., blaeu klaphout 78, 80ft., pick 

') Ontvangen 7 April 1580. 2) Bartuenen = Bretagners. 0) Ontvangen 14 Juni 
1580. 
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13t fl., teer 10l-lot fl ., croonasse36-38fl., cruijsasse 24-26 fl., 
Sintubers sout 13 fl., Brouwaege lot fl. Vrachten op Amsterdam 
6-6t gld., opdie Maes 7-7! gld. Wissel op Antwerpen een maent 
nae sicht 98. Hier is zeer weinig goet bij der stat, zoo daer weynighe 
scheepen comen, zijnt machtich wech teneemen. Goede vrundt , die 
Reere wil verleenen, datter een goet gewas mach coomen, dan 
zoo het faelheerde, zoo waer daer een groote duerte te vermoeden, 
dan hooch in Poolen, daer het goet gevoert wort, geld deese vast 
60 fl. , enyghe seggen van 70 fl. Het heeft hier langhe drooch 
weeder geweest; waert des Heeren wille, het hooge landt hadde 
weI reeghen van doen, doch het staet al in zijne handen. 

Wijder gunstigen vrundt, ich heb den ISen deeser D.L. schrij
ven ende penninghen per Adryan Jaspersz. ontvangen, waerin 
ick zeer schroopeljoos ben dieselfde aen te legghen, doordien aIle 
waeren hier bij zoo hooge prijs zijn, zoodat ick niet en weet op 
deese marckt waeraen ickt be steede sal, daer D.L. profijt aen 
sout mooghen doen; dan goede vrundt, ich mach sien wat mijn 
voorvalt, iet vermerckende sal ick in 't aenleghen van dien 
doen, of mijn eyghen saecken waren. 

Belanghende int koopen van 't hout en hebbe ick noch niet 
gedaen, doordien hier noch weynich overhoop geweest is. Hier 
zijn nu sommighe soutscheepen uit Brouwage ingekoomen, men 
mach sien, wat het doen sal naedie sesdaghen; die koop magmijn 
zoo aenstaen, ick sal SO fl. cooren verkoopen. Vaert weI ende sijt 
den Heer bevoelen. 

7. 1580, MEl 29. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 

,CLAES ADRIAENSZ . 

. . .. Hier compt sonderlang gheen goet aff, dan sint voor 
Pynksteren 1) en zijn hier maer 4 off S kaenen gekoomen, die
welcke op gisteren eerst gecoomen zijn, somma dat hier weynich 
voorhanden is. Hier is van de weeck vast goet gekoft om nae 
Lubeck, Breemen, Hamburcht te scheepen, oock worter gekoft 
ende gescheept naar Poomeren; somma, dat het schijnt off daer 
nergens beeter hier ostwaerts aen greynen te bekoomen is als hier ; 
belangende het nieuwe gewas vertoont hem hier op veel plaat. 
sen zeer weI ende op sommige plaetsen klaghen zij, doch het is 

1) 22 Mei 1580. 

• 
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noch droogh; daervan te schryven het staet al in Goods handen. 
Wyder, gunstige vrundt, ickheb voor U.L. 6lasten weyten, 't last 
a 52!, fl. diewelcke ick op dato per Adryaen J ansz. van Rotterdam 
scheepe gemeen met Willem Joosten goet. Goede vrundt, aile 
waeren zijn hier zeerhooch, waerdeur ich zeer schroopeljoos ge
weest ben in 't aenleghen van U.L. penningen. Dan naerdien ick 
gheen beteringe voor het eerst vermerke, zoe en heb ick 't niet 
derven naelaeten U.I. penninghen te besteeden. Op dato is hier 
slecht rogge a 48 fl. gegeven; het laet hem aensien off die rogge 
weI op 50 fl. mocht coomen, dan 49 fl. wort er geboode. Ret sout 
en kan ick noch niet mee te werck coomen, dan hier coomen wey
nich soutscheepen. Goede vrundt, ick mach sien watter noch 
compt; zoo haest ick in werck kan cornen, soe sal ick de reste 
tot die 50 lasten koopen. 

8. 1580, JUNI 2. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 
CLAES ADRIAENSZ. 

Ick gebiede mijn seer dienstlicken aen U.L. mitsdeesen U.L. te 
adverteeren die marckt van hier: rogge ut die water 46---46i, 461 
fl.; van de beun 48---50 fl., brouweyte 54, 55 fl., backweyte 
59-60 fl., puyck houden sij op 62, 63 fl., 'meeI31-33 fl., asse 
croon 36, 40 fl., cruys 26, 28 fl., blau klaphout 78---80 fl., 
blau wagenschot 55-60 fl.; Sintuber sout 14, 14i; Brouwaetge 
I at fl. Wissel op Antwerpen een maent nae sicht 96-98 per p. 
Vrachten, op Amsterdam 6-7 gld., op die Maes 6t-7t. gld. 

Van de week is hier tamelick wat aengekoomen, dan sij koopen 
even duer in. Belangende het nieuwe gewas: weyte staet alder-
weeghen zeer schoon, rogge staet op die eene plaats beeter als op 
die andere. Wijder gunstige vrundt, ick sende U.L. per brengher 
deeses, Adryaen Jansz. van Rotterdam, 6laste weyte, leyt gemeen 
met 16lasten voor onderin 't schip, waervan WillemJoostenende 
Jacop Bruynsz. die reste sal ontfanghen. Vracht per last 7t gld. 
Die Reer laet het U.I. alles met lieff ontfanghen. Daer zijn vast 
soutscheepen in de Sondt, ick mach sien als se coomen, hoe hem 
die marckt sal aensteilen; zoo het tot redelicke prijs compt, sal 
ick 50 last voor U. L. koopen. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBO E K V. 10 

-, 



• 

146 ZESTIENDE-EEUWSCHE KOOPMANSBRIEVEN. 

9. 1500, JULI 12. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 
CLAES ADRIAENSZ . 

. . .. Die marckt houdt hem weI zoe slap ais zij gedaen heeft, 
doordien hier kortelinge wat goets aengecoomen is, dan het is in 
Poolen oock affgeslagen. Belangende het nieuwe gewas, heeft hier 
op sommige plaetsen schaede geleden van den hagel, die 't ter 
aerde gesmeeten heeft. In Poolen klagen zij, dat het op veel 
plaetsen soober staet, dan hier in Pruyssen staetet weI. Die Reer 
laet het met lief incoomen. Wijder, gunstige vrundt, ick heb 
U.l. den lOden deeser gesonden per Michiel Jansz. 3 lasten 13! 
schepel weyte ende voor 't schip 10 lasten. Die Reer laetet U Liefde 
met lieff ontfanghen. 

10. 1580, JULI 16. - ' APER JANSZ. UIT AMSTERDAM AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

Ick ghebiede mij seer tot Uwerliefde, voerts is desen om Uwer 
liefde te adverteeren, hoe dat ick den 14dendesernoch200souts 
vercoft hebbe, 't hondert tot 27 pont ende wort op huyden ghe
meeten. Voerts soe ick de reste tot 28 pont hadde willen vercopen, 
mij dunckt ick soude dye op huyden welquijtghewordenhebben, 
dan hebbe 't selfde op 29 ghehoude, dan soe daer op Manendach 1) 
gheen ander tydinghe coempt, sal hetselfde, soe ick daertoe 
mach comen, tot marckt-ganck vercopen. Daer is seer luttel 
treckx, soedat het lichtelicke conde comen dat het op 't hoech
sten ware. Voerts soe is hier seer quae tijt vleis te becomen; soe 
het Ruych Jacobsz. goet dochte, dat men tot Delff 2 ofte 3 mate
licken ossen cofte om te slaen~ dat soude mij weI dunken goet te 
wesen, dan soe hem 't selfde gheen oerbaer en dunckt te weesen, 
mach Uwer 1. mij 't selfde laeten weeten. Aengaande de scryften 
van Uwer 1. hebbe ick bestelt, dat deselfde sullen getranslateert 
worden ende sal deselfde met de bode weederomme senden;wan
neer daer eenighe tijdinghe uyt Poertugael ofte Spanghen coempt 
sal 't selfde U met den eersten Iaten weeten. 

') 18 Juli 1580. 

• 
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II. 1580, JULI 18. - APER JANSZ. UIT AMSTERDAM AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

Ick ghebiede mij seer tot Uwers; voerts is desen am Uwer l. 
te adverteeren 'Onsse ghelegentheyt; te weeten ick hebbe alsnoch 
den 14en vercoft 2 hondert tot 27 pont, alsoe ick UI. op Saterdach 
verleden 1) geschrieven hebbe; ende op Saterdach verleden is 
alhier vercoft tot 29 pont het hondert. Voerts is op dese tijt een 
coepman nae het schip ghevaren om het sout te besien am de reste 
te neemen; soe wanneerick yet gedaen sal hebben, sal't selfde U 
met den eersten laten weeten. Aengaendedepeperhebbeickvoer 
moghen hebben 18 stuyver 't pont, dan verhope meer te crijgen. 
Voerts soe hebbeick Uwer l.ineen bryeffden 16enaditogescieven "), 
dat ghij soe wei wildt doen ende vermanen Huych Jacobsz van 
ossen te copen, want hyer tans gheen goet vIeys te becomen en is; 
wij hebben een langhe reysse voer hande, daeromme.behouven wij 
weI wat goets te hebben, daeromme wildt mij toch met de eersten 
laeten weeten wat hem goet dunckt ende of hij begheert, dat ick 
mijn biervaten tot Delff sal senden ofte bier tot Aemsterdam laten 
brouwen. Voerts soe hebbe ick Maerten Ruichaver ghedaen doer 
anwijsing van Erick Wijllems. 37t mylrees tot 6 gulden 3 stuy
vers; bedraecht uytwijsende sijn hantscrift 40 pont 6 st. 5 groten. 
vlaems, welcke handschrift ick U. 1. hier in den brieff sende. 
Voerts, goeden vrundt, soe de rijcksdaelders tot Delff wat te 
becomen sijn, soe waert van node, dat men se wat vergaerde, 
want wij sullen in Noerweegen daelders moeten hebben. Voerts 
aengaende de wijnvaetjens, die hebbe ick tot Heynderick Lee
nertsen bestelt. Het groetste sal hebben Maltelt Adriaensz. ende 
groetste daernae Uwer 1., de andere twee Bruyn Jacobsz. ende 
Jacob Adriaensz.; het andere, te weten het cruyt, sal ik Jan Ja
cobsz., mijn neef in sijn tonne doen, am dat bewaert sal wesen; 
ende LeentienHuybrechsgoetmede. Aengaendedeveeren, wij sul
len hyer weI gansse veeren, dye seer goet sijn, crijgen, dan men 
mach hier om 7 stuivers swaensveeren cryegen, die mede seer 
schoen sijn; dan swaensveeren en worden nyet levende geplockt, , 
dus wildt ghy liever swaensveeren hebben als gansseveeren, mij 
dunckt men sal se van beyden partijen weI seer goet crijghen, 
daeromme soe hebt ghij nu van beyde de keur; welcke U'Yer I. nu 

<'I.) 16 Juli 1580. ") No. 10. 
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lyeff hebt, sal ik met den eersten oversenden; de scryften sullen 
t' a. vont ghedaen wesen, soe salick die mede met den eersten senden. 

12. 1580, JULI 19. - APER JANSZ. UIT AMSTERDAM AAN 
CLAES ADRIAENSZ. 

Ick gebiede mij seer tot Uwer 1. Voerts is desen om Uwer 1. te 
adverteeren hoe dat ick tijdinghe ghehoert hebbe, alsdat daer 
veel Lubeckse scheepen in Antwerpen ghecomen sijn, ende wort 
gheseyt, alsdat daer eenen van harentweeghen ge~omen was om 
te coopen 60.000 deelen. Ende de laeste scheepen, dewelcke van 
Sint Lucas ghecomen sijn, segghen aldaer te weesen een slappe 
marckt ende dat aile de deelen, 't welcke daer int voorgaende jaar 
ghebrocht sijn, noch onvercoft staen, daeromme wildt met mal
cander spreecken soe het U best geraden dunckt in Noerweeghen 
te varen, soe mach ik mij daemaer stellen, want ick sorghe de 
deelen wederom in Noerweeghen op hogher prijs te lopeno De
gheene, die jaers verleden veel schepen bevrachten, en hebben al
thans gheen commissie, daeromme wildt weI doen ende laten mij 
weeten waemaer ick mij sal reguleeren, want soude ick het volek 
op Noerweghen hueren ende daemae op een ander weeghe toeleg
gen, dat soude tot grote costen lopeno Voerts aengaende de peper, 
het scheelt hier ende tot Delff 5 ofte 6 pont ten hondert; soude 
men tot Delff 18 stuyvers moghen maken, en soude men alhier oeck 
niet me~r als 18 stuyvers ofte een weynich moghen meer crijgen; 
soe waert beter tot Delff gesonden overmidtsd'overwicht; Uwer 
liefde willt mij 't selfde Iatenweeten wat U best ghedaen dunckt. 

13. 1580, AUGUSTUS 12. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 
AAN CLAES ADRIAENSZ . 

. . . . Belanghende het nieuwe gewas, het heeft hier 2 of 3 daghen 
wat gereghent indien noch 7 ofte 8 daghen droogh weder geweest 
ware; het gewas hadde hier rontom al in geweest. Wijder, ghunstige 
vrundt, uw schrijven van den 23en Juli is mijn den 12en dezer in 
handen gecomen ende het inhout van dien weI verstaen, dat 
ick U.1. reste soude laeten resten ende oock het trecken van de 600 
gulden, ten waerdat hem die marckt veranderde, hetweleke hem 
laet ae"nsien, dat weI mocht geschieden. Int affcomen van 't 
nieuwe ghewas, soo ick tot redelicke prijse kan te werck kootnen:, 
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sal ick V.I. begeerte naecoomen endetrecken. Wijderhebi~kmet 
een Marienburger inwoonder. geweest om 100 lasten weyten, in 
weIck 50 last en puyck van boekweyt ende 50 Iasten puyck van 
brouweyte, diewelcke hij mij verlaetenheeft a 48 fl. ende ick 
boot hem 45, hetwelck 50 fl. die backweyte en 40 fl. die brouweyte 
waer geweest; dan doordien die weyte noch niet al in en is, zoo 
waeren er noch avonturen in te verwachten hoet noch soude 
moghen werden, zoo heb ick laeten staen ende hy wil mijn van 
beyts een sack weyten senden binnen 8 daghen, waernaa hij soude 
begeeren te leveren. Die prouve gesien hebbende, mach ick sien 
off wij die koop eens worden Die rogge is weder weI zoo willich 
als zij geweest is, doordien hier wat schepen aengekomen sijn, 
waerdeur ~ij se op 52 houden. Volle haring 67 fl., maatjes 461. 

14. 1580, AUGUSTUS 18. - HUYCR ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 
AAN CLAES ADRIAENSZ . 

. . . . Belanghende die nieuwe weyten valt op sommighe plaetsen 
schoon ende op sommige plaetsen brandachtig, zoodat wij dit 
jaer bnindighe weyten sullen hebben als wij het voorleden jaer ge
had hebben: Rogge valt alderweege seer schoon; dan op sommige 
plaetsen heeft den hagel in Poolen groot schaden gedaen, soo
datter niet gemayt sal worden; dan naerick verhoore, zoo sullen' 
wij dit jaer ongelycke meer weyten hebben als wij het voorleede 
jaer gehadt hebben,ende oock die menichte van de weyte, het 
gewas sal deese weeck meestal in sijn. 

Vorder gunstige vrundt, U. 1. schrijvens van den 4den deeser 
heb ick den 15den ontfangen ende het inhoudt van dien weI ver
staan, alsdat voor V . l. niet soude trecken, ten ware dat ick andre 
advys van V.I. ontfingh, hetwelck ick oock doen sal. Ick heb ver
staen, dat Willem Michielsz. in de Sondt in 3 weeken van Avero 
is gecomen ende is van meeninghe hier in te comen. Vaert weI. 

15. 1580, OCTOBER 16. - HUYeR ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 
AAN CLAES ADRIAENSZ. 

I 

Ick gebiede mijn seer dienstelijcke aen V.I. mits deesen V. 1. te 
adverteeren die marckt van hier is door het aencoomen van de 
scheepen zeer gewilIicht ende oock mede en compt hier sonder
langh gheen goet, waerdeur ganseIijck te besorghen ishier gheen 
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\ 'voordeel te doon sou zijn van den gerst, zoolange die schepen hier 
zijn. Rogge 55 fl., backweyte 60 fl., brouweyte 48, 55 fl., meel 
30, 32 fl., piek 14! fl., teer II fl., Sintubels sout 16t fl., brou
wage 12t fl.. Volle haring 80 fl.., maetjes en ielle 45,46. Wyder, 
gunstige vrundt, ick soude U. l. per brenger deeser Jan Cornelisz. 
per reste van U. l. penningen gesonden hebben, dan doordient 
hij 't niet heeft moghen laeden, zoo ist naergebleeven, dan hij 
meende noch weI 8 lasten in te nemen. Iek salt U. 1. bij d'een 
off bij d'ander senden. 

16. 1580, DECEMBER 10. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRIAENSZ . 

. . . . Wijders, gunstighen vrunt, hier en is gheen veranderingh 
zedert het laaste sehrijven van den 18den passado aen U.l. Het 
laet hem aensien, dat hier van den winter niet te doen sal vallen, 
doordien hier sonderlinge geen goet bij der stadt en is ende 
geheel veel beter koop en is hier niet te verwachten teghen 
het voorjaer, tenwaer bij U. 1. door slappinge; doch men mach 
sien wat den tijt met sal brengen. U. 1. reeckeninge sal ick rede 
maeeken ende U. 1. senden. 

17. 1581, JANUARI 24 1). -HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRIAENSZ . 

.... Van onze nacie en wort niet geeoft, danhetlaathemaan
sien ofte Denemarken hier weI mochte trecken .... Sooveel ick 
verstaan kan is er in Polen meerder rogge als het verleden jaar 
geweest is. In Pruissen is ongelijck meerder rogge als 't voorleden 
jaar geweest is. Wattet doen sal mettet open water, mach de tijt 
keeren; slappinghe in 't Nederlant kan der veel goots in doen, 
doch heel goode hoop en zijn wij niet te vermoeden ..... Belan
gende koers ende ganck des gelts is 't eender doen als 't voor
leden somer geweest is, behalve Bergsche daelders zijn gans 
onwillich, ende die in 't jaer van '78, '79, '80 geslagen zijn, 
zijn geprobeert ende niet meer waerdich gevonden als 15 ende 
op sommige plaetsen in Poelen op 14 gestelt ende hyer op 16 st. 

1) Ontvangen '4 Maart 1581. 
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aengeslaeghen, somma dattet gans geen raet en is tegen het voor
jaer Berghse, Bommelsche, Utrechtsche en Geldersche daelders 
te senden. Dan tot Warsau wort bij den koninck eenen rijcxdach 
gehouden, waer mogelijk oock mede van de munte gehandelt sal 
worden. let verhoorende salt U. 1. adverteeren. Wijder, gunstige 
vrundt, ick sende hier U. 1. reeckening, dewelcke ick U.1. al voor 
die Toorense marckt gesonden soude hebben, dan doordien daer 
in langhe geen bode gereyst is, en hebbe ick geen middel gehadt te 
senden. 

18. 1581, APRIL 24. ~ HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRIAENSZ . 

. . .. Wijder, gunstige vrundt, u.1. schrijvens heb ick per Jan 
Cornelisz. ontfanghen den 22sten deeser ende het inhout van dien 
weI verstaen; belanghende U. 1. reeckening sal ick doorsien. 
ende U.l. als dan antwoorden, ende die penninghen per Jan 
Cornelisz. sal ick ten beste oerber bested en sooveel mijn doenlijk 
is; ick denke hem op Amsterdam te bevrachten. Wijder heb ick 
per Maerten Adryaensz. 80 millereesen, hetwelcke ick met het
geen U.l. is restende per slot van reeckening naer U. 1. begeerte 
in gemeene brouweyte sal besteden ende dieselfde in Maerten 
Adryaensz. verscheepen. 

19. 1581, MEl 5. - HuYeH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 

CLAES ADRIAENSZ . 

.... Hier is korts wat tamelijck puyck van rogge aengekomen; 
wi! hier wat aancoomen, soo men seyt datter noch voorhanden is, 
so mocht men weI weder rogge tot 40 fl. koopen. Wijder heh ick 
gekoft voor Jan Cornelisz. 6i last weYten volgende deese inge
legde reeckeninge; door het ongeluck heeft hij vast veel gelt ver
spilt, waardeur hij mijn te weynygh gelt gegeven heeft. Ick heb 
U. I. voor dato per Maerten Adryaensz. 7t last weyte gesonden. 

20. 1581, JUNI 13. - FRANS HUYCH BRUYNSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Eersaeme, beminde cosijn, naer behorelicke gruttenisse suit 
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weeten, dat ic V.I. briefen van den 18en en de 27ste passado ont
fanghen hebbe; dan van de 30sten April noch niet vernomen. 
Aengaende dat ghij scrijft het ,sout alsnu 500 van Maerten Adri
aensz. ende Willem Michielsz. te vercoopen, sal ic do en, ten ware 
de scipper ende mijn iet voorquam proffytelycker te zijn te hou
den dan te vercoopen, want Iaeger alst is kan 't niet loopen ende, 
nae hem die mart hier houdt ende bij ons is, soo ist al scaede wat 
wij hier coopen, want de terwe deur die tijdinghe van Spanghen 
hier seer gewillich is, ja alrede veel gecoft om tegens die tijt te 
sceepen, waerdeur hyer weI goede vrachten op Spanghen uytgaen 
mochte, dus dat ic de coop, bij mijn lest gesonden, niet crygen sal 
ende daer is gheen voordeel op geweest; dus dat het nu bekayt 
werck hier is, want wat men coopt na 't uytwijsen van die mart bij 
ons, is verlies, ten ware die daer veranderde, want hyer comt wey
nich goets af; daerom sooals de schippers eerst aengecomen sijn 
ende die boode vaerdich was om te reyssen, weet ic noch niet te 
scrijven wat het sout gelden mach ende oeck wat ick coopen sal, 
dan ic sal V metten eersten breeder advis scrijven. Ic hadde V.1. 
gescreeven, dat ic een request an die burgemeesters vertoonen 
soude, naedemael het bescheyt van Sijnder Ext1e soolange affter
bleef, dan is mijn ontraeden, naedemael ic gheen bewijs hebbe van 
de burgemeysters, alsdat sijt schuldich bekennen te sijn; dat daer
om best is dat ic nae het bescheyt van S. Ext1e wachten soude. 
Angaende die mart: backterwe 52-60 fl., brouwey.te 42-50 fl., 
rogge 36-40 fl., mee124-27 fl., gerst3t-4t fl., Spaenssout 15 
-1St fl., browaetsen lIt, 12 fl., croonasse 36, 42 fl., c1aphout 
76~9 fl., waegeschot 36-42 fl. , pick 12t-13 fl., teer9t-l0 fl., 
Maesterlandsche harinck 23-24 fl., wissel opAntwerpen 97-98 
gross per pont. 

21. 1581, OCTOBER 10. - ADRIAEN BARTELMEESZ. VERBURCH 
UIT DANTZIG AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Eersaeme, discrete, zeer beminde couzijn ClaesAdryaensz., ick 
ghebyede mijn seer dyenstelicken aen U. 1. mits deesen U. 1. 
te adverteeren die markt ende ghelegenheyt van hier. Tarwe en 
weet ick gheen markt of te schrijven dan bij ghissinck, want 
daerop wort weenich gecoft; backtarwe van 56 tot 60 fl., brou
tarwe van 48 tot 51 fl., rogghen van 37 tot 40 fl., puyck van oude 
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rogghen is hier lest gegeven voer 41 fl., tonnemeel van 20 tot 
24 fl., gherste van 24 tot 27 fl., vollen haerynck is hier lest 
gegeven voor 54-56 fl., hollen harynck is hier vandaech 
gegeven voer 31 t fl. uyt tschi p van Jan Cornelisz., 't Melckmeys
ken; widt zoudt, naerdattet is, 13t ende 131 fl., Browaets zout 
II fl. ende 10 gros, blaeu c1aphoudt 78-82 fl., blaeu waegeschodt 
40, 44 fl., pick 11t-12 fl., teer 11 fl., gherst 5 fl. die tonne, 
wIssel op Antwerpen een maendt naer zicht, 99 gros, vrachten op 
Aemsterdam van de tarwe 9 gulden, rogghen 8 gulden per last ende 
daer wordt zeer weinich gescheept, hiercoemt noch zeer weinich 
goets off. Ret heeft hier nu weI acht ofte thyen daghen aen den 
anderen ghereghendt; ick zoude meenen, dattet waeter nu weI ge
wassen is; wij zijn hier aIle dach goet. verwachtende, het en heeft 
ons hier anders nergens aen gebroecken dan aen waeter; wij had
den ~er anders goets genoech gehadt, byzonder rogghen diezijn 
wij meest verwachtende. Voerts, mon couiijn, u.1. bryeff van den 
12en passaedo is mijn den 9den dyto bij Michael Jans van de Ra
ven behendicht, diewelcke hier met lyeff gecoemen is, die Reer die 
zij gedankt. Min schip en is noch nyet binnen ende leydt noch te 
Remundt, ten mach nyet opcoemen, overmits dattet te zeer 
waeydt ende 't is in de windt. Belanghende den haerynck die zal 
ick vercoepen ten hoechsten prij s, 't gelt daervan coemende, zal ick 
overlegghen 't zij aen tarwe ofte rogghen. Ick zal van dien den 
oerber raemen. 

Voerts, mon couzijn, daer U. 1. schrijft dat ick mijn geabu
zeerdt zoude hebben, te weeten dat die bootsgesellen mijn zoude 
betaelt hebben 2 last 50 scheepel ende ick schreef 2 last 40 schee
pel, ick en heb van de bootsgezellen gheen ghelt ontfangen dan 
aIleen van Michyelsz. ende die en heeft mijn nyet meer betaelt als 
2 last 40 scheepel; die specyfycaetie vandt ghelt heb ick noch bij 
mijn, waervan ick U. 1. hier een dubbelt van overzende; doen 
hij indt tellen was vandt ghelt, zoe zeyden ick : "ghij moet toch 
ghelt hebben," ende gaff hem weeder 21 Rijcxdaelders, ende 
lyet hem noch inhouden 33 fl. 10 gros, als ghij bij de specyfycatie 
vinden zult ende daer schoot over 5 gros, daermede was die 2 last 
40 scheepelen betaelt; hij heeft mijn van eersten af anders nyet 
gezeydt dan van 2 last en 40 scheepel ende daerop zoe liet ick den 
tarwe meet en ende slooten oock mijn reeckeningop den 27sten 
Juni. Ais hij omme die bryeven quam ende ick met hemreeckeIlde, 
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zeyden hij : "iek most meer gelt heb ben", weI, zeiden ick, "wat raer. 
Ick heb gereeckent dat schip hebben zal een last 50 scheepel, zoe 
mocht schipnyet meer alseenlast tarwehebben, wyezalmydandie 
50 scheepel betaeIen". Doen zeydeihij : "ick heb hier noch 'wat ghelts 
van mijn broeder Jan Jansz., ick zal zien hoe verde dat reycken 
mach"; doen gaff hij mij die specyfycatie, waervan ick D.l. hier 
dub belt van zend ende datter aen te cort was, dat zouden op mijn 
schaede ende baedt gaen ende als Jan Jansz. hier weeder quam, 
zoude mijn daervan reeckening doen; 't zelfde en is anders 'nyet 
geschiet als ick D. l. hier ben schrijvende. Ick en heb hem zonder
lanck van de zaeck nyet gesproecken, hij zeydt die stierman had
de zoeveel in, ick ende mijn broeder zoeveel, soeals hij zeydt 
zouden beloopen 2 last 50 scheepel, hoeveel elck daerin hadden, 
daet en weet ick ghans nyet off; hij heeft mijn van eersten an 2 
lasten 40 scheepel gezeydt ende hij en heeft mij oock anders nyet 
betaeIt, dat weet ick zoe weI als dat ick weet, dat ick leeff; als ick 
die specyfycatie daer van niet gevonden en hadden, zoe mocht ick 
er aen twijfelen, maer nu bevinde ick dat perfect goed, als ghij bij 
mijn eopie zuIt bevinden ende ick heb oock die specyfycaetie 
langher hij mij gehadt, waeraen ende wadt gelt ick hem gegeven 
heb vandt schips weeghen, dat hij gehadt heeft, blijckende bij mijn 
reeckening ende die selfde en kan ick nyet vinden. Zoe ick, nyet 
en wiste dat zulcx gesehied en waer, ick en sehreef ofte en zeyde 
sulcx nyet omme duysent mael zoeveel;' staet mijn noeh zoe weI 
voer oft eerst v~n de weeck geschiet waer. 
. Ick zieder hem voer aen, dat hij zal wiilen gheIijck hebben; hoe 

ick met hem zal vaeren dat mach ick wijs worden, wandt dat hij 
voerneempt daer blijft hij zoe vast bij ende is daer nyet of te 
breynghen, zou de ick dat moeten uydtkeeren, zoe zal ick dat tot 
mijn onrecht uytkeeren, wandt indt aenzegghen hoeveel datter die 
boetsgezellen daerin zouden hebben, heeft hij 10 scheepel te 
cordt gezeydt ende gerekendt; het moet zoe geschyet weesen, 
wandt ick en heb nyemant van zijn volck gesproecken noch ghelt 
daeroff ontfanghen dan van hem aileen. Hoedat zij dat met maI
cander ghereeckent hadden ende hoeveel elck daerin hebben zou- _ 
den, is mij bnbekent, altoes en heeft hij mijn nyet meer betaelt als 
2 last 40 scheepeI, dat weet ick zeer weI ende ,daer schoet 5 gros 
over. 
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Cop i e per m e m 0 rye. 

Ontfanghen van Michyel Jansz., en dat van 
weeghen zijn bootsgezellen, ende zullen in de 

<broutarwe v.an 48 fl. hebben 2last4Oscheepel, 
coemt ................. . 

In den eersten ontfanghen 4 ongers guldens 
N och 22 PhIs. daelders . . . . . . . . . 
Noch 30 rijcxdaelders . . • . . . . . . 
Noch ontfanghen ende Michyels weederom-

me gegeven aen gelt 21 rijcxsd. . . . . . . 
Noch hem aen gelt laeten houden ende 

reecken hier als ontfangen . . . . . . . . 

Cop yep e r m e m 0 rye. 

128fl.- 0-0 
, 7,,-14-0 
27" -26 
35" ...... 0-0 

24" -15-0 

33" -10-0 

Ady 27 Juni. Mi~hiel Jansz. van Delft hadden gelaeden voert 
schip een last 50 scheepel tarwe, ende alzoe alst schip zoeveel 
gelts bij de beurs nyet en hadden, zoe en zalt schip nyet meer 
hebben als een last ende die andere 50 scheepel, bedraegende 40 fl., 
daer heeft Michyel Jansz. myn op betaelt vanweeghen zijn broe
der Jan Jansz. die specyficate naarvolgende. 

In den eersten 2 Batenburgsche duycaetges 
Een goudtgulden 
12 rijcksdaelders. . . 
Noch 7 rijcksdaelders 

.-

3ft.-l0 
1,,-:-8 

14 " 
8,, -- 5 

Somma . . 26 fl. - 23 
Rest hyeraen noch . . 13" - 7 
Deese 13 fl. ende 7 gros sullen op mijn schaede ende baet loepen 

ende Jan J ansz. za1 mijn reeckening daervan doen, als hij met 
lieff weder hier coemt. 

22. 1581, OcTOBER 23. - ADRIAEN BARTEiMEUSZ. VERBURCH 

UIT DANTZIG AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Eerzaeme, seer beminde couzijn ClaesAdryaensz., ick gebyede 
mijn seer dyenstelick aen U.l. mits deesen U. l. te adverteeren die 
mardt ende ghelegenheyt van hier bij ghissynk; die backtarwe 
ende oeck broutarwe is hier zeer weenich bij der stadt ende daer 
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wordt weenieh geeoft: baektarwe van 55 tot 58 fl., zoe der puyek 
ware, zij zoude meer ghelden, dan puyk en is hyer nyet; broutar
we van 46,50 ende weenieh te beeoemen, in de rogghen zijn 'wij 
weI offslaeh waehtende, mer in den tarwe zonderlanck nyet, 
doerdyen hyer zeer weenich is ende valt zoe goedt nyet als die dat 
voerleden jaer gedaen heeft; het waeter is nu met den reegen 
ende snee weI gewassen, zoedat zederdt een Zaeterdaeh voer
leden thyen ofte twaelf kaenen met roggen zijn affgecoemen ende 
die rogghen is weI vol snee, zoedat diezelffde niet weI scheepbaer 
en is ende die burgers coepen die uydt de ~ater voer 33, 34 fl. 
ende oeck dyerder nae se drooeh is, van de beun van 35 tot 37 
fl., tonnemeel van 19 tot 23 fl., wit zoudt is hier lest gege~en 
voer 13t, Browaets zoudt II fl. 12 gros, voIlen haerynek is hyer 
lest gegeven voer 52 ende 56 fl., hoIlen harynek van 29 tot 31 t 
fl. Ryer is vandaech tijdynck gecoemen, datter een schip met 
Maeszerlantzen haerynck in de Zondt is gelaeden met 60 last ende 
zoude hyer coemen; als die hyer is, wadt die Vlaemschen hae
rynck dan zal ghelden, werdt die tijdt metbreynghen; wisselop 
Antwerpen een maendt nae zicht 97,98. Voerts, mon couzijn, zoe 
is den haerynck van Michiel Jansz. vercoft 4 last, per last 31t 
ende die repen voer 31 fl. ende daer is ingehoecht 17 tonnen, coemt 
vrij gelevert 11 last ende eene tonne. Miehyel J ansz. zouden ick 
hoepen, zal van de weeck gearriveert sijn, ick zal rogghe ende 
tarwe voer 't schip coepen, daer ick best ken aen geraecken, hij 
heeft 7llast as 1) in te vracht ende zal te vracht hebben per last 8 
gulden ende hij zal voert soe in rogghen ende tarwe in hebben 
end zal te vraehten in hebben 11 ende 12 gulden per last; die 
Reer laet het met lyeff overcoemen, hadt hy tot dees tijdt toe 
verbeydt mette vraehte, hij zouden meer gecreghen hebben; daer 
is vandaech op Amsterdam gheboeden pel last van de rogghen 15 
gulden 5 st. ende wilde niet Ininder als 17 gld. hebben. Doen der 
schepen waeren, doen wasser gheen rogghen, ende nu hyer tae
melick goet is, nu zijn der gheen sehepen. Wij meenden noch een 
vloedt seheepen van Amsterdam en van de Maes gehadt te heb
ben ende dat mist ons. Ick heb wadt rogghen voor Guerdt Bro
wer geco£ft. Ick en weedt nyet hoe ick die zal wech crijghen; hij 
wil die op Amsterdam hebben. Anders nyet dan hier mede zijt 
d~m Reer Almachtich ende 't woerdt zijnder genae de bevolen. 

, I) Potasch. 
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23. 1581, OCTOBER 29. - ADRIAEN BARTELMEUSZ. VERBURCH 

UIT DANTZICH AAN CLAES ADRlAENSZ. 

Ick gebyede mijn seer dyenstelicken aen U. 1. mits deze U. 1. 
te adverteeren die mardt en de ghelegentheydt van hyer: tarwe 
en weet ick zonderlangh gheen markt off te schrijven dan bij gis
synck, doerdyen hier zee~ weenigh tarwe bij de stadt is ende daer 
wordt weenigh g~coft; backtarwe van 55 tot 58, broutarwe van 
46 tot 50 fl., rogge van 33 tot 35 ende weI te becoemen tonnemeeJ 
van 18 tot 23 fl., volle harynck 54 fl., holle harynck 27,28, widt 
zoudt 13t fl., Browaetszoudt I Itfl., gherstweynich te becoemen, 
ghelt 4--4l daelder de tonne, wissel op Antwerpen een maendt 
naer zicht 98 gros. Voorts, mon couzijn, zoe heb ick de haerynck 
vercoft ende zende U. 1. alhier die reeckeninge daervan ende oock 
die reeckening van' t gheen Michyel J ansz. meede gelaeden heeft; 
hij heeft in 3 last tonnemeel, gecoft per last 19 fl., noch 7t last 
rogghen ende leydt ghemeen met 16 last waervan ontfanghen 
zal die bootgeZellen een last 55 scheepel; Moedgen Maddeleen 1) 
45 scheepel, Jacob Bruyns ende mijn broeder, 5 last Jan Dircz. 
Timmer, mijn couzijn, 8* last, wort tezaemen dus 16 last ende 
is gecoft per last a 34 fl. 20 gros, die Heer laet met lyeff over
coemen. Mon couzijn. ick heb Michyel van de 10 scheepel we
der vermaent, hij blijft daer even vast bij, hij zeydt 5Q scheepel 
betaelt te hebben. nochtans weet ick zoe weI ali; ick weet dat 
ick leeff, dat ick nyet meer en heb ontvanghen, ende ick heb 
hem die specyfycaetie voergelesen, " waerop hij zeyden: die 
boodtgesellen en hadden hem geen ongers' guldens gegeven. 
Wadt geldt hij van de bootsgesellen ontfangen hadden, is mij 
onbekend, dat ghelt heeft hij mij gegeven ende meerder niet; 
daer is nyet ingedaen ende staet noch op sijn beloop; die 13 
fl. 7 gros, die ick moet hebben, en heb ick oock nyet ontfangen 
ende zal dat laeten staen tot wanneer Jan Jansz., sijn broeder, 
met lyeff weeder hyer comt. Mon couzijil, Michyel daer met lyeff 
coemende, moocht hem ten ghelegender teyt daer eens aff vermae
nen, 't is anders nyet, als ick U. 1. hier ende oock hier voennaels 
geseid heb, int1 aensegghen hoe veel die bootsgezellen darin zouden 
hebben:, mach hij hem vergreeperi hebben, meenenende 50 schee-

1) Waarschijnlijk: Maddeleen in de Clock, zie Jaarboek 1917, biz. 212. 
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, 
pel te segghen ende heeft nyet meer als 40 scheepel gezeyt ende 
betaelt. 

24. 1581, OCTOBER 29. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Wijder, gunstige vrundt, hyer is noch van Jan Comelisz. 
onverkoft 3 lasten harinck, die seer slecht is, waerdoor ick tot 
geen vercoopen heb weeten te coomen, welcke 3 lasten harinck 
ick tegen het last 27 fl. versehieten; wat se mangelt sal U.L. 
altijts bij mij vinden. U.L. soude ooek een half last rogge meer 
gehadt hebben, den hij heeft weI 4t last weder opgesonden, dat 
hijt nyet in moecht neemen, soheb iek hem het oversehot voI
gende mijn rekeninge gegeven. Vaert weI en sijt Godt bevolen. 

25. 1581, NOVEMBER 10. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Wijder, gunstyge vrindt, Jan Comelisz. haring heb ick nu voor 
dato a 28 verkoft. Doeh ick mis de penningen tot opt voorjaer. 
Tegenwoordich, nu de Maesterlantsehe haering geeomen is, soude 
sij boven 25, 26 nyet gelden. Doordien het so geheel saeht is, is het 
soe soet. Doet dat met de Vlaemsehe haring, dat Jochim Gijssen 
ende andere meer dan een last voor haerseiven hebben, nyet ko
men verkoopen, maer opleggen. Vaert weI en sijt den Heere bevo
len. 

26. 1581, DECEMBER 7. - ADRIAEN BARTELMEUSZ. VERBURCH 

UIT DANTZIG AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Iek ghebyede rnijn seer dyenstelieken aen U. 1. mits deezen U. 1. 
te adverteeren die mardt ende ghelegenheyt van hyer; van de 
tarwe en weet iek gheen mardt of te sehrijven dan bij gissinck, 
doerdyen hyer gheen ghecoft en wordt ende daer is zeer weenich 
byder stadt zoewel backtarwe als broutarwe; backtarwe van 52 
tot 56,broutarwe'van 42 tot 46 fl., rogghen is hyer van de weeek 
geeoft, die beste die bij der stadt is ende is op Koppenhaeven ge-
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scheept voer 31 fl., gherste van 23 tot 2S fl., 'tlasttonnemeelvan 
17 tot 21 fl., Vlaemschen vollen ende hollen haerynck (daer en is 
ghans gheen vraeghens naer vollen haerynck) is hyer vercoft, 
maer 't was die beste nyet, op Paesschen dach, Pyncxter weI 
betaelt voor 40 fl. 't Jast. Ick heb goedt. goedt horen verlaeten 
voer 42 fl. baer gelt; zij en willender ghans nyet aen doordien hyer 
zoeveel Maeserlantzen harynck coemt. Voer hollen haerynck is 
van de weeck noch gheboeden 24 fl., Maeserlantzen haerynck 
van 28 tot 29t fl. ; wissel op Antwerpen een maent naer zicht ~8, 
99, ende zeer weenich te becoemen, doordyen de spraeck alhyer 
onder die coepluyden is, dat men het ghelt bij ons zal opzetten; 
wat daeroff is, dats mijn onbekendt, waerdoer alhyer gheen wissel 
is te becoemen. Wit zout uydt die spijckers 1) 12t fl., Browaets 
zout lIt fl., andere waeren daer en wordt nyet off gecofft, der
halve en weet ick daer gheen maerkt of te schrijven; die rogghen 
is te Leblung 2) in de jaermart gecoft ende op 't voerjaer hyer te 
leveren 'tlast 26 fl. 't Is seer goedt, dat daer sulcke koop ge
schyet is, wandt andere steden alSJToeren reguleeren haer ge- . 
meenelicken naer die mart. Hier zijn eenighe van onsse naetie, 
die hyer voercoep gedaen hebben met burgers ende hebben die 
rogghen ghecoft omme opt voerjaer hier te leveren tot 28 ende 
29 fl. 't last, wadt die te Toeren zal willen gelden werdt de tijdt 
met breynghen. 't Is altijd, Godt dank, beeter dant een tijdt 
lanck geweest is. Mon couzijn, zoe U. 1. op 't toecoemende jaer 
eenich gelt zondt, zoe en zendt gheen duycaetges, die tot Luy
pick, Hamburch, Embden ende bij eenyghe bisschoppen geslae
ghen zijn, noch Zalsburgers, Turcxe, Simmersse, dees en willen 
zij nyet hoogher hebben als 50 gros ende bij ons, zoude ick weI 
meenen, doen die zoeveel als ongers guldens, dus wilt hyer op 
verdacht weessen. Anders nyet. 

27. 1581, DECEMBER 78. - ADRIAEN BARTELMEUSZ. VERBURCH 

UIT DANTZIG AAN CLAES ADRIAENSZ . 

. , ... Die backers coepen die backtarwe van 52 tot 56 fl. 
rogghen coepen zij tot 30, 31 fl., puyck 32 fl., broutarwe bij 
ghissinck, wandt daer en wordt gheen gecoft, gherst van 40 fl. 

1) Spijcker (Speicber), zolder. I) Lees Lublin, in Polen. 
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tot 45 fl. , tonnemeel van 16 tot 19 fl., gherste en mach hyer 
nyet uydt ende ghelt 24, 25 fl.; vlaemschen volle ende hollen 
harynck en is ghans nyet begeerdt, gheen vraeghens naer, doer
dyen hyer veel Maeszerlantschen haerynck is ende noch dae
gelicx coemt. Ende het is hyer een zacht winter; vlaemscbe 
voUen harynck is hyer in de andere weeck gegeven voer 44 fl. 
ende 10 gros, te betaelen een maendt n.aer Paschen; hollen ha
rynck bij ghissynck, wandtdaer en wordt gheen vercoft, 22, 
24 fl., Maeserlantschen haerynck van 30 tot 32 fl.; wissel op 
Antwerpen een maendt naer zicht 98, 99 gros ende zeer weenich 
te becoemen; wit zout uydt diespijckers bij ghissink, wandt daer 
en wordt nyet vercoft ende daer en is gheen oftreck; 13 B. ; 
Brouwaets zoudt II t B. H yer coemen alle dach Poolen ende bye
den haer rogghen uydt omme te vercopen ende opt voerjaer te 
leveren; die burgers hebben weI bij de 3000 laste rogghen ghecoft 

. op leverantye; ende coepen die naer de rogghen is ende naer dat 
die vroech ofte laet op 't voerjaer zal gelevert worden, voer 26, 
ZJ, 28 ende 29 B. Hyer zijn burgers, die exempte puyck vanrog
ghen ghecoft hebben'op leverantye voel' 29 B. ende sullen dieop 
Michaeli toecoemende 1) eerst betaelen. Die Pool wildehaer 80 
last levere.n ende zij en begeerden nyet meer als 36 last te ont
fangen. Somma naer die Poelloept ende die graech is omme zijn 
rogghen te vercoepen, zoe moeter veel rogghen voorhanden weesen, 
willen die scheepen op_ 't voerjaer wadt laet hyer coemen ende 
verbeyden, totdatter wadt menichte van rogghen bey den coop
luyden waer. Ick soude verhoepen, dat wij puyck van rogghen 
onder 30 fl. zouderi coepen. Die Heer verleendt ons altijdt die 
mert; hij coept; die ghelt heeft, die tijdt zal leeren. 

28. 1582, MAART I. - APER JANSZ. UIT DANTZIG(?) AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

Ick ghebiede mij seer tot U. 1. Voerts dient desen oni U. 1. te 
adverteeren, dat ick op huyden U. I. brieff ontfangen hebbe, 
waerinne U. 1. scrijff, dat Pieter Cornelisz. Schoenmaker gheseyt 
heeft, dat hij met mij veraccordeert was. Ick en hebbe met hem 
gheen accort gemaeckt, dan dat hij mij gevraecht heeft wat de 
costuyme was ende hebbe hem 'tselfde gheseyt, gelijck icktegens 

' ) 29 September 1582. 



ZESTIENDE-EEUWSCHE KOOPMANSBRIEVEN. 161 

V. 1. vermaent hebbe, te weten 2 guldens ter weecke ofte 100fte 
12 gulden van de reyse, ende waert, dat hij hier betaelde, soude 
hij licht gelt geven, en betaelde hij in Poertugael, soude hij swaer 
gelt geven. Voerts dat hij gheseyt heeft van het veranderen van 
den bryeff, en staet riUj gans nyet van v~~r. Voerts, ghueden 
vrindt, is het ijser gewoghen en weeght 1300 pont, dan omdat het 
soe roestigh is ende vergaen was, maackte de 'smit que stye' ende 
heeft gecort over de somme 4 gulden ende omdat ick met hem 
noch nyet gerekent en hebbe, want hij is doende aan het iserwerk 
van de rapaerden 1), 'twelcke op huyden ghedaensalwesenenhij 
heeft impost en waechgelt verscoten, soe sal ick V. 1. overscrieven, 
wat daer suyver van gecomen is. Dan 't gene V.I. ontfangenheeft, 
sal der weIoverscyeten, God loff. Voerts hebbe ick een deel van de 
'Hollantsche daelders uytgegeven tot een halve stuyver ende 
verhoope de reste mede weI quijt te worden, sal V.I. dan 'tgene van 
beyde partijen coempt oversenden. Voerts dat mijn broeder Mi-
chiel Jansz. in Seelant gheweest is, hebbe ick hier tijdinghe van en 
het wayt weder een fraye windt. De Heere verleene haer behQu
den reyse tot haer salicheyt; waert dat de windt goet wayde, 
verhoepten wij op morghen tseyl te gaen. 

29. 1582, MAART 15. - CLAES ADlUAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick heb U brieff van den 24en 
Januari met mijn reeckeninge de aO. 80 ontfangenenbevindedat 
ghij V daerin versien hebt; ghij scrijft alsdat U van mij rest de 
aO. 79-42 fl.. 19 grossen 3t penn. V rest niet meer als 36 fl.. 17 
gros. 6 penn., als ghij bij de inleggende reeckeninge breder bevin~ 
den suIt. Voerts soe hebt ghij U versien in U reeckeninge de aO. 
'80. Ghij scrijft alsdat de penningen, die ick V per Cornelis J anss. 
van Delft gesonderi heb, niet meer en bedragen als 228 fl.. 29t gros. 
Sij bedragen 274 fl.. 291 groot., sulcx dat ghij V daer versien hebt 
46 fl. 4 gros 13t d. Ghij hebt vergeten de 43t Prinsche daelders, die 
in 't gelt van Cornelis J ansz. waeren te stellen op mijn reeckeninge . 
. Somma sommarum, dat mij rest bij 't slot van reeckeninge de 
aO. 80 van U 58 florijns 1 gros. Wilt mij hierop scriven; antwoert 

') Affuiten . . 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK V. 11 
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of ghij tselfde (in U boeck hebt). De penningen, die Maerten 
Ariensz. U van mijnentwegen van Lisbona brengen sal, wilt die 
besteden an broutarwe mettet s10t van mijn reeckening. 

30. 1582, SEPTEMBER 12. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 

ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme, gunstige, goede vrient Huych Adriaensz. Ick sende 
U per den brenger van desen, Jan Cornelisz. van Delffshaeven, 2 
last 7 ton volle harincx, 14 last yelen, toecomende tgemeen schip, 
begerende ghij die wilt vercoepen ende die penningen wederom be
steden an de beste rogge, die ghij weet te becomen; indien de 
nieuwe rogge beter is als de oude, soe coopt nieuwe rogge, mer 
indien ghij goede broutarru weet te copen van 42--44t fl. ende 
U oerberlicker dunckt broutarru gecoft als rogge, soe wilt brou
tarru coepen ende Jan Cornelisz. inscepen ende hem de reecke- . 
ningh medegeven. Huych Adriaensz., wilt den oerber raemen, 
indien ghij rogge coept, soe wilt de beste rogge coopen, die ghij 
weet te becomen, indien daer gheen puyck van rogge te beko
men is, soe coept broutarru. Wilt den oerber raemen en overleg 
gen, wat proffitelixt dient gecoft om wat te proffiteren. 

31. 1583, JANUARI 8. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 

ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., desen is alleen om U. 1. te adver
teeren alsdat Jacob Adriaensz., mijn broeder, per Huych Jansz. 
van Groenewegen heeft op Dantsick doen overmaken an U. 1. ten 
behoeve van Michiel Jansz: schip die somma van 140 £ gr. als 
breder bij de wisselbrieff beneffens desen gaande. U. l. sal die 
140 £ 0 st. te boeck stellen op mij als boeckhouwer van Michiel 
Jansz.' schip. Voerts is mijn begeeren, ghij wiltcoepenexcellente 
puyck van rogge, te weten 12 lasten, tot behoeff van Michiel 
J ansz.' schip; coept puyck, die op Antwerpen diennen sal ende en 
siet een gulden niet an. Voerts, Huych Adriaensz:, is mijn begee
ren, alsdat ghij wilt op wissel trekken tot mijn behoeff 150 £ gr. 
ende op mijn reeckening stellen, ick sal die te dancke op sijn tijt 
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betaelen, begerende ghij daervoer wilt coepen puyck van rogge 
ofte gemeen broutarru, daer U best an dunet te sijn om wat te 
proffiteeren. Begerende ghij die wilt op de Maes schepen ende suIt 
weI doen. Wilt mij altemet een brieffge van de mart scrieven. 

32. 1583, FEBRUARI 9. , - CLAES {\DRIAENSZ. AAN HUYCH 

ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Huych Jansz. heeft U. 1. den 25 Januarii uyt Antwerpen ge
sonden een wisselbrieff, inhoudende 121 £ 10 st. ten behoeve 
van Michiel Jansz.' schip, te betaelen den lesten Maert per Lode
wijck Harmesz. 100 gros per pont, begerende ghij die wilt beste
den an exempte puyck van rogge, als die op Antwerpen sal dienen 
gesceept, ofte indien Ubeter geraeden soude duneken om baek- of 
broutarru te besteden, wilt daerin den oerber doen. Voerts heb ik 
U in den voergaenden brieff gesereven, alsdat ghij daervoer mij 
wilt opnemen 150 £ 0 gr., ick sal die te dancke op sijn tijt betae
len. Ick heb U in den voergaenden gescreven, alsdat ghij die 
besteden sout an puyck van rogge oft gemeen broutarru. Ick ben 
nu van andere advijs geworden; wilt die besteden an Poels of 
Podoels tarru, die suyver is om beschuyt off te backen ende 
op de Maes schepen, ende suit weI doen. 

33. 1583, MAART. 12. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Iek sende U met den brenger van desen, . Willem Michielsz., 
schipper, in een gemerkt sackge 71 rijcxdaelder, 35 ongerse du
caetges, 12 crusaetges met lange cruys en 4 crusaetges met corte 
cruys, begerende ghij die op mijn reekeninge wilt stellen. Voerts 
heb ick U gezonden ten selffde daeche in een sackge, gemerct als
voeren, per schipper Maerten Ariensz. van Delffshaeven 136 phiis. 
daeiders, begerende ghij die mede op mijn reeckeninge wilt stellen. 
Voerts heb ick U gescreven den Ben J anuarii 1) ende 'tselffde den 
gen Februarii i) noch eens venp.aent, alsdat ghij voer mij wilt aldaer ' 
op wissel trecken 150 £ 0 gr., ick sal die op sijn tijt betaelen. In
dien ghij 'tselffde noch niet gedaen en hebt, begerende ghij a!s~ 

1) No. 31. 0) No. 32. 



164 ZESTIENDE-EEUWSCHE KOOPMANSBRIEVEN. 

noch 't selffde wilt doen. Voerts is mijn begeren, alsdat ghij vOer 
mij wilt coepen wat Poels ofte Podoels tarru, die suyver ende 
droeeh is, per faulte van den gemeen broutarru, ende wat exempte 
puyck van rogge, ende wilt het Maerten Ariensz. ende Willem 
Michielsz. inschepen ende sult weI doen. Voer soe is Michiel J ansz. 

'- naar Lisbona, als Aper Jansz., sijn broeder V breder seggen sal; 
indien ghij sijn 'peimingen breder besteedt hebt, wilt het houden 
leggen tot de compste van Aper Jansz., die op huyden nae Am
sterdam reist om op Dantsick toe te steken; indient niet besteedt 
en is, moocht vertoeven tot Aper Jansz. compste. 

34. 1,583, MAART 18. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 

. CLAES ADRIAENSZ. 

V.L. schrijvens van den Ben en vanden genFebruaryl)hebick 
op gisteren ontfangen en den inhout van dien wen verstaen, als 
datt V.L. begeeren·is, alsdatt ick VOOI' V.L. 150 £ sou~e trekken 
ende deselffde in Poolse en Podoelse weyten te besteden. In de 
wiss~l te trecken ben ick seer schropelyoes, doordien sij so geheel 
laech is, doch de kramers uyt de markt comende van Lublyn en 
Poosen, maech ick sien wat se geven willen. Kan ick iemant tref
fen, die mij 94, 94t wilde geven, ick sal voor V.L. trecken, en so 
haast ick Poolse oft Podoelse weyten kan becomen, daerin beste
den volgende V.L. begeeren. Podoelse weyten valt een part so 
schoon, nae veel dyverse proven, die ick heb gesien, alse tot eny
ger tijdden gedaen heeft. Dan (men zegt) dat er een part wat 
laet hier sall comen, naedat er hooch ofte laech gescheept wordt. 

35. 1583, MAART 24. - APER JANSZ. AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Ick gebiede mij seer tot V.L. Voerts dyent desen om V.L. te 
adverteeren de gelegentheyt vant oude ijser. Het ijser weecht 
tsamen 1300 pont, tot 57 stuyvers '(hondert, beloept 37 gulden.I 
stuyver. Hiertegens bedraghen de.oncosten ende 't ghene de smit 
gecort heeft, beloept 6 gulden '18 stuyvers 12 penn., soedat daer 
suyver gelts off, gecomen is, God lof, van dese halve slanghe I) 30 
gulden 2 stuyvers 4 penn. Hiertegens heeft V.L. ontfangen op 

') No. 32. 2) Klein scheepsgeschut. 
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rekeninghe 24 gulde.n ende betaelt aen Huych Jacobsz. 5 gulden 
10 stuyvers, coempt tsamen 29 gulden 10 stuyvers, soedat U.L. 
soude resteeren van het oude ijser 12 stuyvers 4 penn. Voerts, 
goeden vrindt, hebbe ick U.L. Hollantsche daelders uytgegeven 
tot 331 stuyvers, waervan U mede coempt 34 stuyvers 12 penn., 
soedat U.L. moet hebben van beyde partijen tsamen 2 gulden 7 
stuyvers; hetwelck ick aen Tonijs Kornelijsz. gescreven hebbe, 
daf hij U.L. 'tselffde sal betalen ende dat vanweegen 't gheene 
ick hier op oncosten van de gotelyngh(!l) betaelt hebbe. Voerts, 
goeden vrindt Claes Adriaensz., verhopen wij op huyden morghen 
tseyl te gaen. Tijdynge van oesten en is hier nyet, dan men 
seyt van een lat.e v~rst, soe.dat daer cortelynge noch sleeden 
over de Elbe sijn gelopen. 

36. 1583, MAART 30. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

. . . ' Hier is geen middel om aen wissel te raeken. Oock 
mede dunckt mij rrlet geraden voor U.1. te trecken, doordien 
dye wissel so laech is en het is gesien, datt se noch Iaeger san 
Ioopen. 

37. 1583, APRIL 24. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

Ick ghebiede mij zeer dyenstelycke aen U. 1. myts desen, U. 1. 
te adverteren die ge1egentheydt van hyer: rogge uyt de waeter 
28-30 fl., van de boen 29-33 fl., backweyten, die hyer noch son,. 
derling niet en is' gecomen als uyt Polen, gelt 58-63 fl., brouwey
te en isser niet; daer en is noch niet eene kaen van Maryenburch 
gecomen. PoIse tarwe 54-57 fl. die glasich is, meel19, 20 fl., pick 
13!, 14 fl., teer 12 fl., Sintubals sout 14 fl., Brotiwage sout 12 fl., 
vrachte op Amsterdam 11-12 gulden; wyssel 'op Antwerpen een 
maent nae sicht 88 gros per £. Hyer is zeer veel guet buyten; dan 
tis zoe droog, dattet niet en kan comen. Op gysteren zijn hyer 
noch bij hondert scheepen gecomen, waerdoer te vermoeden is, 

') Klein scheepsgeschut. 
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dat die marckt bij deesen prijs weI sal houden noch voert eerst;· en 
sonder dat mochtet weI wat geslapt hebben. 

Ick sende U.E per brenger Maerten Adryaensz 3lasten wey
ten, leit gemeen 22 lasten, vracht per last II gulden. Die Heere 
wil se met lyef laeten ontfangen. Ick soude U 1. oock in Willem 
Michielsz. soeveell gescheept hebben, dan doordien ick aen weyten 
heb weeten te raecken, so ist nagebleven. Dan Jan Comelisz. is in 
de Sondt ge'Yeest met scheepen, die hier sijn; die selff4e hier 
comende, so salt ick 't bij hem senden. Voor Michiel Jansz. 
heb ick in Aper Jansz. gescheept 7lasten weiten, 6 last a 56 fl. en
de 1 last a 58 fl., gelijck die van 56 fl. soude ick tegenwoordich 
well a 53, 54 fl. coopen. Dan die maerckt is tegenwoordich meer 
genegen tot slappen als tot rijssen. 

38. 1583, MEl 19. - CLAES ADRIAENSZ . . AAN HUYCR ADRI
AENSZ. TE DANTZIG. 

Ick sende U met Willem Michielsz. van De1ffshaeven in een 
gemerckt sackge 58 halve milresen, ·20 ongerse ducaetges, 1 
crusaetge corte cruys, 81 phil. hongerse daelder, 22rijcxdaelder, · 
2 halve poelse guldens, 48 crabbelaers, 43 daelders, wilt die op 
mijn reeckeninge stellen ende besteden an gemeen broutarru, soe 
die tot redelicke prijs is, ofte an excelent puyck van rogge, daer 
U oerbelicst an dunct ende wilttet Willem Michielsz. inschepen. 
Beroerende Michiel Jansz., daervan sal ick U per Aper Jansz. 
mijn advijs scrieven; de wissel is te groete schade te trecken. 

39. 1583, JUNI 2 - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCR ADRIAENSZ. 
TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick sende U per Jan Jacobsz. van 
Delffshaeven in een sackge tot behoeff van Michiel J ansz. schip 107 
ongerse ducaetges met 42 halve milresen. Wilt die op mij als 
boeckhouwer van Michiel Jansz.' schip te boeck stellen. Voerts als 
Michie! Jansz. tot Dantzick comt, soe wilt sijn sout vercoepen 
ende hem geven soeveel hij tot de oncosten van sijn schip behoe
ven sal ende wilt tgunt ghij overhout met de voorsz. penningen 
besteden an goede Poels tarru ofte backtarru, die droech is ende 
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hem inschepen, begert'mde ghij hem, soedra Umogelickis, vande 
wal wilt helpen, op hoepe dat hij noch een deurgaende browaet
sche reis mocht doen. 

40. 1583, JULI 10. - HuYeR ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 

CLAES ADRIAENSZ. 

Eersaemen, gunstige-vrindt Claes Adryaensz., ickghebiedemi,t 
seer dyenstelycke aen U. 1. mits desen U. 1. te adverteren de 
markt ende gelegentheyt van hyer. Rogge comt hyer tegenwoor-, 
dich weynich omt kleynen waeters willen, waerdoor sij willich 
wordt gehouwen, dan so haest het waeter wast, so sal der mijns 
beduncke weI goet comen. Hyer is geen goede rogge tegenwoor
dich te becomen. Eenyge, die puyck van rogge hebben, begeeren 
se niet te vercoepen. Rogge van 30 tot 34 fl., den daer is well rogge 
die 35 fl. souden gelden, weyten isser weynich bij der stadt. Sij 
houden se op 60, 66 fl. en is niet goet nae haer prijs. Meel 19-22 
fl., pick 17 fl., teer lIt fl., Sintubus sout 13t fl., Brouwage 14 fl., 
wyssel op Antwerpen ende op Amsterdam 94-95 gros per pont, 
een maent nae sicht; vrachten op Amsterdam ende op de Maes, 
8 gulden. 

Belangende het gewas in Lettouwen heeft et vast schaede ge
daen, waerdoor het Koenincksbergen gewillich was, den het isser 
weder geslapt. In Poelen heeft et oock op eenyge oorden mede door 
de vorst schaede geleden. Dan heeft geen noott, dan op andere 
plaetsen staettet weder schoen; principael rogge ende weyten, dan 
garste ende haever staet alderwegen soober. Hyer int Warder 
staet de weyten zeer schoon. Het laet hem aensien oft se weI veel 
suyverder mochte vallen als up andere jaer. In Pruyssen heeft 
het gewas aen eenige oorden meede schaede geleden, dan int dor
schen sal men tbest bevinden wattet gewas in heeft. De" Heere 
wilt met Iyef)n de schoeren Iaten coemen. 

Ick heb voor Michyell Jansz. weyten gecoft" 1) de beste, die 
ick heb weten te becomen, doordien ick geen gemeen tarWe en 
heb weten te becomen. Daer is een last meer als ick op sijn 
reekeningh heb gestelt, 'tselfde last moecht ghij gemeen met de 
sijne Iaaten vercoepen ende 't gelt moecht ghij mij stmden. " 

I) 2;ie de rekening Jaar(boek 1917, biz, 223. 



168 ZESTIENDE-EEUWSCHE KOOPMANSBRIEVEN. 

41. 1583, JULI 15. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI
AENSZ. TE DANTZIG . . 

Ick sende U per Willem Michielsz. van Delffshaeven in een ge
merkt sackge de naegescrevene perceelen vangelde: 174Hollant
sche daelders, 190 phIs. daeider, 2trijcxdaeidet, 40 crabbelaers, 11 
halve milresen, 7 crusaetges met lange cruys, 4 crusaetges met 
corte cruys, 1 ongers ducaetge, een goutgulden, begerende ghij die 
op mijn reeckeninge wilt stellen ende besteden an puyck van rogge 
ende die Willem Michielsz. inschepen. Dit doende suit weI doen. 
Wilt mij scrieven hoe ghij die Hollantsche daelders uytgegeven 
hebt. 

42. 1583, AUGUSTUS 28. CLAES ADRlAENSZ. AAN HUYCH 
ADRIAENSZ TE DANTZIG 

Ick sende U per Jan Cornelisz. tot behoeff van zijn Iadinge 397 
Hollantsche daelder, 57 phIs. daelder, 2 rijcxdaelder. Wilt die op 
mij als boeckhouwer te boeck stel1en en besteden an puyck van 
rogge ofte tenwaere de broutarru op 43, 44 fl. waer ende U oer
belicker docht b~o:utarru gecoft als rogge, geve U oversulcx volle 
commissie. Moecht met Jan Cornelisz overleggen off Jan Cor
nelisz U vennaende om noch 50 pont 0 st ~ot behoeff va~ sijn 
schip op te nemen, wilt die opnemen~ ick sal se hier te danck~ 
betaelen. 

43. 1583, AUGUSTUS 31. CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 
ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Ick sende U per Michiel Jansz. 19 £ 18 st. 5 pen,n. 12 miten, 
voer soeveel vrij gelt gecomen is van 't last tarru bij U. 1. in 
Michiel Jansz. gesceept. Voerts soe wilt op wissel trecken ten 
behoeve van Michiel Jansz. 160 £ 0 op Amsterdamofte Ant
werpen, ick sal die te dancke betaelen. U wilt die besteden an 
puyck van rogge ende hem inschepen, off ten waere hij vracht op 
Westen annam, soe wilt hem soeveel gelts van de 160 £ geven als 
hij tot de oncosten van sijn schip behoeven sal ende wilt die reste 
besteden als voeren ende op de Maes schepen in een die gescut 
voert ofte in Willem Michielsz., diewelcke wederom op Dantsick 



, I 

ZESTIENOE-EEUWSCHE KOOPMANSBRIEVEN. 169 

toesteken 541, mer indien de nieuwe broutarru goet valt ende U 
proffitelicker soude duncken tarru gecoft als rogge; geven U , 
oversulc,,", volcomen last; wilt op de droechte letten. Voerts sende 
ick U 2 schaepekaesen, wilt die wissel int trecken soelange ver
toeven, alsghij moecht, ende hit coepen verhaast U niet, want 
alhier apparentie is van ' slappinge. 

44. 1583, SEPTEMBER 11. ~ CLAES AORIAENSZ. AAN HUYCH 

AORIAENSZ. TE- DANTZIG. 

Eersaeme, gunstige, goede vrint Huych Adriaensz., ick sende 
V.l. met den brenger va~ de~en Willem Michie~sz., . schipper, 300 
Hollantsche daelder in een gemerckt sackge, begerende ghij die op 
mijn rekeninge wilt stellen ende besteden an puyck van TOgge ofte 
an · goede brouta~, die suyver is, daer U dunct, dat wat an ver
dient soude moegen worden, steUende 'tselffde in Uwe handen; 
ende op de Maes schepen. Ick heb U voergaende per Michie~ 
Jansz. ende Jan Comelisz. geschreven om voer hem te coepen 
puyck van rogge ofte tenwaer de broutarru op 43, 44 fl. waer; 
goede vrint, ick adverteer U bij desen, zonder dat ick U prijs van 
de broutarru scrijff, want het somtijts op ecm florijn ofte 2 toe
comt, indien U profitelicker dunct broutarru gecoft als rogge, soe 
wiIt voer Michiel J ansz. ende Jan Comelisz. penningen broutarru 
coepen, die suyver is ende wilt op de droechte letten. 

45. 1583, SEPTEMBER ..lB. - CLAES AORIAENSZ. AAN HUYCH 

AORIAENSZ. TE ' DANTZIG. 

Ick sende U met den brenger van desen, Aper Jansz., schipper, 
in een gemerct sackge 217t Hollantsche daelder, 92lnieuwe 
rijcxdaelders, 35 phIs. daelder, B ongerse ducaetges,6 crusaetges. 
Wilt die op mijn reeckening stellen ende besteden an nieuwe 
rogge, indien diegoet is ofte an·broutarru ofte .Poels tarru, daert 
U best an dunct te weseh, ende op de Maes schepen,'mer indien de 
rogge e.nde tarru tot een ·hoeche prijs is en~e daertoe hoech'e 
vrachten uytgaen, wilt 't sellfde alsdan niet bestedtm, yc;>er; in de 
winter als de .schepen vandaer sijn . . So~marum, Huych Adri-

/ 
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aensz., ick heb Aper Jansz. mijn meninge van als verc1aert breder 
als ick U. 1. scrieven kan. Indien Aper Jansz. tarm ofte Togge voer 
sijn schip' coept, soe wilt mijn penningen mede besteden ende in
dien hij met vrachtgoet overcomt ende voer hemselven niet ge-
coft en heeft, soe wilt mijn penningen mede onbesteedt laeten tot / 
in de winter toe ende wiltet dan besteden an tarru ofte rogge, daer 
U dunct proffitelicxt om te wesen. Indien ghij voer mij coept, soe 
en wiItet Aper Jansz. niet inschepen, want mijn 1- int schip en goet 
toecomt, want het is herffstdach, su1cx dat ick soeveel in een 
schip niet en begeer op den herffst te avontueren. 

46. 1583, SEPTEMBER 29. - CLAES AORIAENSZ. AAN HUYCH 

AORIAENSZ. TE DANTZIG. 

Ickheb U gesonden den lien dito per Willem Michielsz. 300 Hol
lantsche daelder, ende den 18en dito per Aper Jansz. 217t Hol
lantsche daefder, 92! nieuwe rijcxdaelder, 35 phIs. daeider, 8 
ongerse ducaetges ende 6 cmsaetges, verhopende ghij die met 
lyeff ontfangen hebt ende op mijn reeckeninge gestelt hebt. 
Voerts, Huych Adriaensz. is mijn begeren, indien ghij de voorsz. 
penningen noch niet besteedt en hebt, soe wiIt die besteden an 
broutarru ofte Poels tarm, die suyver is ofte an puyck van nieuwe 
ofte oude rogge, daer U oerbelicxt an dunct te wesen ende op de 
Maes schepen. Voerts, Huych Adriaensz., soe wilt voor mij in de 
winter als de wissel weI te becomen is, trecken 200 pont, ick sal 
se te dancke betaelen, liever op Amsterdam als op Antwerpen, 
ende wilt die besteden an puyck van rogge ofte an tarm, daert 
U oerbelicxt an dunct te sijn. 

47.1583, DECEMBER 30. - CLAES ADRlAENSZ. AAN HUYCH 

AORIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme IIuych Adriaensz., U scrieven van II Novembris heb 
ick dim 7en Decembris ontfangen ende daemyt vetstaen, alsdat 
ghij voer mij gesceept hebt per Jacob Claesz. 4 last tarm ende per 
Huych Corenhardt 91- last tarm, diewelcke ick met lyeff ontfan
gen heb. Voerts soe scrijft U .L. opgenomen te hebben ten behoeve 
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van Michiel J ansz. schip 160 £ gr., om bij mij betaeH te worden in 
Antwerpen medio December an Hans van Geel, noch 200 £ van 
Lodewijck Harmansz., om bij mij betaelt te worden in Antwerpen 
ultimo December an Jacques de Verne, welcke betaelinge alle 
beyden al gedaen sijn. Voerts, Huych Adriaensz., indienghij die 
200 £ gr. besteedt en hebt, is weI gedaen, indien niet, soe wilt 
die besteden an rogge ofte tarru, daer U oerbelicxt an dunct ende 
in de eerste schepen op Amsterdam schepen ende verscriven an 
Hendrick Hubertsz. Voerts Huych Adriaensz., soe is Michiel 
Jansz. ende Jan Cornelisz. met Iyef£ tot Lisbona gearriveert, 
God heb loff, ende waeren den 6en Novembris al gelost. 

48. 1584, FEBRUARI 28. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 
AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Ick sende op morgen mijn dyenaer nae Tooren, daer is een partij 
puyck van rogge, daer ick voormaels heb om geschreven en heb 
noch geen antwordt becoomen. Ick sou de hoopen, daU hij die 
well a 32 saIl becoomen; indien se tegenwoordych hyer waren, sij 
souden well 34 gelden, ja sij is well 35 waert, nae andere hier 
gelt; daer sijn well enyge, die hier binnenlandts vandaen puyck 
van rogge becoomen. Dan sij en begeeren niet te vercoopen. So 
ick die rogge becoome, U. l. suIt er 10 lasten in hebben. 

49. 1584, MAART 13. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 
CLAES ADRIAENSZ. 

Wijder, gunstyge vrindt, ick heb U.1. voormaels geschreven, 
alsdat ick mijn dyenaer uyt soude se'nden om van een partij rogge 
bescheyt te hebb~, die op voorleden Vrijdachl) thuysisgecomen, 
dan de rogge is noch'Qnverkoft. Den edelman was van huys, doch 
sij meenden, daU hij op voorleden Vrijdach thuys soude sijn en hij 
was begerych om te vercoopen. Oock hadde hij den borger in 
Tooren geseyt, dat hij se niemant anders en soude vercooj>en als 
hem, dye se' mij ten beste soude coopen, dIe op voo.r1eeden Vrij
dach daerheene soude reysen; en, gecoft sijnde, soude hij mij een 

1) 9 Maart 1584. 

\ . 
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boode 6fte sijn dyenaer senden, die ick vetwacht ende mijn dye
naer heeft hem last gegeven tot 33 R. te coopen, en hij se soude 
laeten, doch metten eersten kaenen te leveren. 

50. 1584, MAART 14. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI
AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., U.1. scrievens uyt Tooien heb 
ick ontfangen ende daeruyt verstaen, alsdat ghij die 200 £ gr. 
o'iltfangen hebt. Voerts angaende mijn reeckeninge, die ghij mij 
scrijft gesonden te hebben den 27en Decembris per Jan Pietersz. 
Hoof, heb ick niet ontfangen, overmits Jan Pietersz., tot Emden 
eomende, heeft sijn brieven den Dantsicker bode over gelevert, 
diewelcke van de malecontenten gevangen is ende die brieven 
sijn verbrant, daerom sal U gelieve mij andermael die reeckeninge 
te senden. Voerts angaende die 160 £ gr. bij U. 1. ten behoeve 
van Michiel Jansz. schipopgenomen, heb iek op sijn tijt betaelt, 
mitsgaders die 200 £ gr; bij U. 1., opgenomen van Lodewijck 
Harmansz., als ick 'u. 1. breder gesereven heb ,den 30en Decem
bris. Indien U. 1. die noch niet besteedt en hebt, !:ioe wilt die be
steden, alst U oerber dunet, an rogge ofte an broutarru, die suyver 
is, ofte an Poels tarru, daer U oerbelicxt an dunet, ende wilt die 
schepen op Amsterdam ende verscrieven an Hendrick Hubertsz. 
Aper Jansz. sal U. I. ' van inijnentwegen van Lisbona wat gelts 
brengen, wilt 't selffde op mijn rekening stellen ende wilt die 
penningen besteden an rogge ofte an beschuyt tarru ofte an brou
tarru, daert U oerber an dunct ende 'tselffde Aper Jansz. ofte 
Willem Miehielsz. insehepen, mer in Maerten Ariensz. niet, over
mits dat ick in de penningen, die Maerten Ariensz. U brengen sal, 
mede portie heb, die hij U sal Iaten besteden volgende sijn memo
rie, ende in een ruym op hemselven laeten schepen ende niet met 
schepengoet gemeen. 

51. 1584, MAART 17. ~ HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 
CLAES ADRIAENSZ. 

Wijder, gunstige vrindt, ick heb nog geen antwordt van Tooren 
van de rogge becomen. Iek soude hoopen of wij sullen se weI 
becomen, den, datt ick geen antwordt hebbe, vermdede ick datt 

\' . 
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om de quaede wechs willen is. Mijn dienaer heeft hem last gegeven 
tot 33 fl. te coepen. Sij souden hier well 36 gelden ; bescheyt heb
bende, so sal ick V. 1. de facto schrijven. 

52. 1584, MAART 25. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 

CiAES ADRIAENSZ. \ 

Wijder, gunstige vrindt, ick sende V. 1. per brenger deses, 
Pieter Oets van der Schellingh, 8t last weyten, in die voorwinter 
gecoft. Daervan is · 4 last voor V ende de reste voor Willem 
Michyelsz. met sijn reders; leyt gemeen met 35t lasten, daervan 
Aper Jansz. 11 last mede van toecomt ende den reste Symon 
Adriaensz. Vrachtper last 8t gulden. Dye Heere wi! V.I. maer 
Jaeten ontfangen. Goede vrindt, ick heb noch geen antwordt van 
de rogge. Dan ick verstae door anderen, datt de edellman noch 
niet vercoopen will, sodatt ick voor V. 1. an~ere rogge sal schee
pen, dan so ick se naemaels noch becoomen ende so V. 1. hier 
gelt hebt, so suit ghij daer noch dee 1 in hebben. Ick presomme~r, 

. datt dyt jaer hier niet veel rogge sall c'omen alst is. Ick heb rogge 
a 36 gecoft. Dan konde ick tot civylder prijs aenraecken, ick soude 
er voor V. 1. ~open, so niet, so salick se op morgen.ofte overinorge 
voor V. l. scheepen. Vaert well en sijt den Heer bevoolen. 

53. 1584, APRIL 2. - APER JANSZ. (op REIS NAAR DE SONT) 

AAN CLAES ADRIAENSZ. 

Eersaeme, bysondere ghueden vrindt Claes Adriaensz., ick ghe
biede mij seer tot V. 1. Voerts dyent desen om.V te adverteeren de 
ghelegenheyt. Ick hebbe Van Maerten Adriaensz. ontfangen in 
Sintubals van weegen V . l. 105t milreesen, een Portugeese testoen 
ende q. stuyver aen payment, coempt tsamen 105, 615 rees, 
't weIck gelt ick, tot Dantsick coemende, sal best ellen aen Huych 
Adriaensz. uytwijsende. U. l. memorye. 

Voerts, gh'ueden vrindt, aengaende de saecke van mijn broeder 
Mychiel Jansz., daer was copie gecomen uyt de sentensij van Ba
rent .Florijsz. van Avero, deweIcke al gheladen lach met sout, elide 
sijn gelt worde hem benoemen ende het worde hem wederomme 
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gegeven ende dyt schip was leech ende soude int rijck om sout 
varen, soedat wij verhopen, dat het sal helpen, dan soe dat nyet 
en vordert, salt seer swaer vallen om wat weer te crijgen. Aen
gaende onse scheepssaecken, wij hebben ingenomen 290 moyen 
souts a 25 stuyvers 't moy, de prijs was tot Lisbona 400 rees ende 
tot Sintubal 390, 380, 370 rees, dan wij coften tot Lisbona om 
Sintubal te leveren, soedat ons dat soe veel proffyteerde. Aen
gaende de marckt van de granen is in Portugael heel slap ende hoe 
langher hoe slapper, rogge uyt de coghe om 50 rees, daer alle on
costen op ghedaen sijn. Voertijdinge nyet bisonders. Ick verhope 
dat ick en briefie in de Sont sal vynden van de gelegenheyt waer
nae ick mij wat sal reguleeren. Wij sijn van Sintubijs ghescheyden 
den 12en Marty, anders nyet dan God sij met U ende ons allen, 
spare U langhe vrolick ende ghesont, als boven. 

54. 1584, APRIL 21. - CLAES ADRI4ENSZ. AAN HUYCH AORI
AENSZ. TE DANTZIG. 

Ick sende U met den brenger van desen, genaemt Willem 
Ghijsen, in een gemerct sackge 150 phIs. daelder, 75 crabbelaers, 
22 halve milresen, 2 crusaetges met corte cruys, wilt die op mijne 
reeckeninge stellen. Voerts soe sal Hendrick Hubertsz. U. 1. van 
mijnentwegen senden van Amsterdam omtrent 200 £ gr., wilt, die 
ontfangen hebbende, mede op mijn reeckeningstellenendedaeroff 
adverteeren, Pieter Oetsz. . .. ende J ansz. van der Schelling sijn 
beyde met lyeff, God heb loff, tot Amsterdam den 12en dito ge
arriveert. Ick verhoep, alsdat mijn penningen vroech genoech tot 
Dantsich gecomen sullen sijn ende dat ick in de rogge, die tot 
Thoeren lach, 10 last hebben sal. Indien niet, soe wilt Inijn pen
ningen besteden an rogge ende die op Amsterdam schepen ende 
verscneven an Hendrick Hubertsz. 

55. 1584, MEl 9. - CLAES AORIAENSZ. AAN HUYCH AORIAENSZ. 
TE DANTZIG. 

Desen is om U. 1. te adverteeren, alsdat Hendrick Hubertsz. 
van Amsterdam U van mijnentwegen gesonden heeft 400 rijcx-
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daelder, te weten per Lambert Jansz. van Amsterdam 300 
daelder ende per Olbrant ofte Olfert Tiaertsz. van Vlielant 100 
daelder. U sal die gelieven op mijn reeckeninge te stellen ende be
steden an rogge ende schepen op Amsterdam ende verscrieven an 
Hendrick Hubertsz. van Rijswijck. Dit doende sal weI doen. 

56. 1584, Mei 27. - HUYCH AORIAENSZ. UIT DANTZIG AAN 
CLAES AORIAENSZ. 

Op gysteren heb ick U. l. penningen per WOlbrant Jarychsz. 
ontfangen en oock voor dato per Willem Gijssen en Lambert 
Jansz., weIcke ick volgende U. l. advys in rogge sall besteden, 
waertegens ick gecoft hebbe 12 last van de Torense rogge a 33i 
R., dye ick hoope, datt binnen 3 ofte 4 daegen ten langste hyer 
sall sijn. Diergelijcke rogge wordt hier all op 36 R. gehouwen. 
Ick ben van meningh de reste van U. 1. penningen in guede ge
meene (brouwtarwe) te besteden, die ick hoope omtrent 30 R. 
te becomen. 

57. 1584, Juni 6. - CLAES AORIAENSZ. AAN HUYCH AORIAENSZ. 
TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adri~ensz., desen is alleen om U. l. te adver
teeren, indien ghij de penningen noch niet al besteedt en hebt, soe 
wilt die besteden an Poels tarru ofte rogge ende den brenger van 
desen inschepen; soe ghij die voer dato desen besteedt ende op 
Amsterdam gesceept hebt, is weI gedaen. 

58. 1584, SEPTEMBER 19. - CLAES AORIAENSZ. AAN HUYCH 
AORIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., Uw scrievens van den 31en Mey 
per Jan Cornelisz. heb ick ontfangen ende U last, rogge vercoft, 
dlWr is vrij gelt offgecomen 61 gulden 18 st., 't weIck ick U sende 
per Arien J ansz., offgetogen 3 fl. 20 gr. lOt penn., tot 36 st. de flo
rijn, blijft 15-5-18 an 33 Hollantsche daelder, tot 33} st. Voerts 

· . 
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soe heb ick ontfangen mijn reeckening V'ant voerleden jaer, daer
bij U. 1. scrijft, dat U soude comen bij slot van reeckening 29 fl.. 
27 gros 9t p. Ick heh die deurgesien en bevinde, dat gij U ver
grijpt 17 fl.., te weten: den 2gen July hebt ghij ontfangen per Wi!.:. 
lem Ghijsen. 481 fl.. 8t gros ende U. 1. stelt 'op U reeckeninge 471 
fl. 8t gr. Den 3en Octobris hebt ghij ontfangen per Aper Jansz. 
377 fl. 23 gros ende ghij stelt oj>' de reeckening 370 fl. 23 gros, 
sulcx dat U. 1. niet meer en comtbij slot van reeckeningvan tjaer 
'83als 12 fl.. 27 gros 9t penn., diewelcke ick swcx op U reeckening 
gestelt heb. U. 1. moecht 't selffde rechten. Voerts sende ick U 
met den brenger van des~n vanwegen. Michiel Jansz., schip 2 
schaepekaesen. U. 1. sult die gelieve te dancke te ontfangen; ende 
als Michiel J ansz. met lietf van Avero tot Dantsick comt, wilt sijn 
sout vercopen, ende soe ghij hem an vracht op Westen weet te 
helpen, begerende ghij hem behulpeIick wilt weesen, want hij het 
weI te doen heeft, overmits het ongeluck, dat hij de voerleden 
herffst tot Lisbona gehadt heeft, U. 1. weI bekendt, ende soe hij 
nae Westen seilt, wilt hem soeveel gelts' tot sijn scheepsoncosten 
geven, als hij te doen heeft, ende die reste besteden als U oerber 
dunct an rogge ofte tarru ende op de Maes schepen. Indien hij 
gheen vracht op Westen en becomt, soe laet hij vracht op Amster
dan annemen ende moecht sijn gelt besteden als voeren ende hem 
inschepen. Voerts het vIas per Arlen Jansz. heb ick ont£angen. 

59. 1584, SEPTEMBER 25. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AA~ CLAES ADRlAENSZ. ! 

Wijder, gunstige vrindt, dye heeren sijn voor ettelijcke daeghen 
thuys gecomen, dye bij den .coninck sijn geweest. Den secreta
ryus heeft mondelingh met den coninck en den groot cantzelaer 
gesprocken van de saecke van Michell Weyt en haer van alles ge
remonstreert. Wilt dattet tot groott nadeel van de lande soude 
sijn, so sij zulks sou de toelaeten, dan, den cantzelaer sulcks well 
verstaende, antwoorden, men soude hem de saecke bevelen, hij 
wilde sorge draeghen, daer en soude geen swaerycheyt vallen, 

l alles wat dye saecke belangende sonde men hem toestellen, den 
alles watt -deesen Michell Weyt gegeven is, is tot affwijssinge en 
oft daer diergelijcke mandaeten meer quamen, men souder onbe-
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kommert in sijn, den onder dees rijckszegell saIl bijt nyet beco- . 
men, en watt onder des rijckszegell nyet en is, is null en van geen 
waerde. Den secretaryus albyer, die met den coninck en cantze
laer beeft gesprocken, dye seyt wij soude ongekommert sijn, daer 
en sall geen swaerycbeyt vallen. Hyer is over acbt ofte 10 daegben 
bescheyt van de stadt aen den coninck en raet gecomen. Het 
bescheyt aen den coninck wordt den cantzelaer toegeschickt, dye 
den coninck selve will over · antwoorden. 

60. 1584, OCTOBER 1. - CLAES ADRI,AENSZ. AAN HUYCH 

ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., desen is alleen om U. 1. te adver
teeren, alsdat ick U sende met den brenger van desen Adriaen 
Cornelisz. de Jager van Delffshaeven in een gemerct sackge de nae
volgende perceelen van gelde, te weten 78 rijcxdaelder, 59 phIs. 
daelder, 58 Hollantsche daelder. U sal die gelieve op mijn reecke
ning te stellen ende mij scrieven voer hoeveel ghij de Hollantsche 
daelder uytgegeven hebt. Ick schepe omtrent 11 last yele harincx 
per Hendrick Hendricxsz. van Delffshaeven; daerbij ick U breder 
scrieven sal, moechte die penningen bij U soelange houden. 

61. 1584, OCTOBER 2. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 

ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick sende U met den brenger van 
desen, Hendrick Heyndricxz. van de Haeven, 11 last 4 ton yele ha
rinck, gemerct mettet buytenstaande merck, te vracht per last 2 
marck, mits van 4 tonnen geen vracbt te geven. U sal die gelieve 
ten oerber te vercopen ende die penningen, daervan comende, 
mitsgaders tgunt ick U per Adriaen Cornelisz. de Jager gesonden 
heb, te besteden, als die scbepen vandaer sijn, an rogge ofte 
tarru ende die houden leggen tot breder advijs. Noch sende ick U 
bij deselffden die 2 schaepekaesen, die Adriaen J ansz. Beest ver
get en heeft mede te nemen ende dat vanwegen tgemeen schip 
van Michiel Jansz. 

NED. ECON.- HIST. ARCHIEI'. JAARBOE K V. 12 
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62. 1584, OCTOBER 14. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 

ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick he'b U gesonden per Heyndrick 
Heyndricxs'van de Haeven 111a~t 4 ton yelen haring, daer sommige 
onsuyver haring onder is. Noch per Arien Cornelisz. de Jaeger 78 
rijcxdaelder 59 phls. daelder, 58 Hollantsche daelder, die ick 
hoepe ghij voer desen ontfangen suit hebben. Wilt den haring 
vercoepen ende die penningen, daervan comende, met de pennin
gen, die ick U per Arlen Cornelisz. de Jaeger gesonden heb, te be
steden, als de schepen vandaer sijn, an rogge ofte tarru, daert U 
oerbelicxt an dunct, stellend 'tselffde an U.1., betrouwende ghij 
den oerber sult doen ende 'tselffde daer houden leggen tot opt 
voerjaer ende dan metten eersten schepen op Amsterdam an Heyn
drick Hubertsz. Ik heb U per Hendrick Heyndricxsz. ende Arlen 
Cornelisz. gsscreven, alsdat ghij die voorsz. penningen besteden 
sout an rogge, dan ben nu anders bedacht; alssoo daer altemet weI 
wat op tarru verschijnt ende oerberlick er dient gecoft als rogge,soe 
ben ick nu voertan van meninge om 'tselffde aItoes an U. 1. te 
stellen, U toebetrouwende ghij den oerber voer mij doen suit. In
dien Michiel Jansz. gheen vracht op Westen en becomt, soe wilt 
hem helpen an vracht op Amsterdam. . 

63. 1584, NOVEMBER 10. - APER J ANSZ. AAN JACOB ADRIAENSZ. 1) 
TE DELFT. 

Eersaeme, bisondere ghueden vrindt Jacob Adriaensz., ick ghe
biede mij seer tot U. 1. Voerts is desen om U te adverteeren, als
dat ick U sende met den brenger van desen voer het schip van 
Michiel J ansz. 2 halve vaten vryese boter, 15 stuckx coyen caesen, 
een engelse tonne gort, 2 smaltonnen, een met boenen ende andere 
met grauwe erryten, 2 halve vaten ael, altesamen aldus gemerkt 
met dyt buytenstaende merk. Claes Adriaensz. had ghescreven 
om li'Schippont coyen case, dan mij dunckt het half vat ael prof
fijtelijcker is als de coyen caes, want tot ael be~oeft hij gheen 
boter. Ick stell hieronder, wat elck op hemselv'en cost: 

g. st. penn. 
om 2 tonne vryesse boter · . . . . . . . . . 47 00 

') De broeder van Claes Adriaensz.; hij was "coepman en de brouwe~, woenende in 
de Vynck aen d 'Oude Delft. '! 

t 
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weeghen over tsamen 53 pont, 'tpont tot 5 
stuyvers 15 penn., coempt. . . . . . . ' . 

om 290 pont coyen caes, tschippont tot 15 gul-
den, coempt . . . . . . . . . . . . 

van waechgelt van de caes, ende boter . . . 
om 6 schepel gort, 't schepel gl. 3 st. 
om 4t schepel grau erryten, 't schepel gl. 5 st. 
om 4t schepel bonen, 't schepel 19 st. 
om 1 engelse tonne, 2 smaltonnen . 
van voeren van de boter, caes ende tonne 

gl. 
7 

14 
0 
6 
5 
4 
1 

st. p. 
15 11 

10 0 
7 0 

18 0 
12 8 
5 8 
0 0 

met potspijs . . . . 0 3 8 
om 2 halve tonnen ael . . . . . . 11 8 12 
van voeren van de ael. . . . . . . 0 8 
Coempt dyt voorsz. goet tsamen met de on-

costen te staen . . . . . . . . . . . . . 98 11 7 
Ick sal U. 1. daernae laten weeten, aen wien ghij de penningen 

betalen suIt, want de biersteker van Bruyn J acobsz. is te Delfft. 
Voerts wat daerover ende met malcanderenghedaenhebt, dunct 
mij weI ghedaen te weesen, ende soe ghij alhier noch eenich 
dinck te doen hebt, sal 't selffde met den eersten bestellen. 
Anders nyet dan God sij met U ende ons allen, als boven. 

64. IS85, MAART 12. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

• 
Eersaeme Huych Adriaensz., ick sende U per Jacob Claesz. van 

Delffshaeven wat souts, gecomen uyt MichieIJansz.'buys, bij hem 
den voerleden herffst van Avero gebrocht. De schipper sal te 
vracht hebben per last 20 gros, des moet hij 't lastgelt in de Sont 
verscieten, 't weIck ghij hem tot Dantsick wederom betaelen suIt, 
mitsgaders noch i daelders van soevee] lasten souts, als hij boven 
de 21 last souts-- tot Dantsick uytleveren sal; de reste vant sout 
heeft Jochum Ghijsen geladen, die ghij gelijcke mede betaelen suIt 
i daelder vant last, tgunt hij(boven de 21lasten) tot Dantsick uyt
leveren sal. In dese 2 partien souts comt mij toe de i parten ende 
Aper Jansz. i paerten. Wilttet selffde vercoepen ende tgunt daer 
vrij gelt off comt, wilt daervan den i paerten op mijn reeckeninge 
stell en ende de i paerten op Aper Jansz.: particuliere reeckening 
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ende wilt de penningen, van Aper Jansz. igecomen, bestedenan 
goede Pruysce rogge, alst U goet dunct, ende daerbij soeveel van 
mijnentwegen bijschepen, dat mijn de een helft ende Aper Jansz. 
de andere helft toecomt ende op de Maes schepen; ende mijn vor
der penningen, vant sout gecomen, mitsgaders de penningen, die 

\ ick U per Jochum Ghijsen heb gesonden, mede besteden an goede 
rogge, alst U goet dunct, ende op Amsterdam schepen. Ickheb U 
gesonden per Jochum Ghijsen 110 Staetendaelders ende 124 
Hollantsche daelders. 

65. 1585, MAART 25. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick sende U metten brenger van 
desen, Eewout Willemsz. Slickgans, schipper van Rotterdam, 123 
rijcxdaelder, 113 phis. daelder, 120 Hollantsche daelder, 2 Poelse 
guldens in een gemerct sackge. Voerts heb ick U gesonden per 
Jochum Ghijsen 110 Staetendaelder, 124 Hollantsche daelder, die 
ick hoep ghij met lyeff voer desen ontfangen suit hebben. Voerts 
is mijn begeren, alsdat ghij voer mij wilt coepen 50 last St. Thuy
nes sout, indien ghij tot 11 ofte 12 fl. weet te becomen ende 't 
selffde houde leggen tot nader advijs. Ick en twijfel niet ofte 
ghij en sult het weI beneden de 12 fl. coepen, want daer veel 
schepen met sout comen sullen. Dan indien ghij tsout, dat ick 
gesonden heb per Jochum Ghijsen ende Jacob Claesz., perfaulte 
van slappe vente ende tot gheen vercoepen hebt weeten te comen 
ende oversulcx 't selffde hebt moeten opleggen, oversulcx soe en 
wilt de 50 last souts voer mij niet coepen, mer aldan mijn pen
ningen an rogge besteden ende op Amsterdam schepen, mer in
dien ghij 't voorsz. sout vercoft hebt, soe wilt wederom voer mij 
50 last St. Thuynes sout coepen ende mij daeroff adverteeren. 

66. 1585, MAART 31. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick heb U gesonden per Eewout 
Willemsz. Slickgans van Rotterdam 123 rijcxdaelder, 113 phIs. 
daelder, 120 Hollantschedaelder, 2 Poelse guldens; ontfangen 
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hebbende, wilt die op mijn reeckening stellen. Voerts is mijn be
geeren, alsdat ghij mijn penningen niet en wilt besteden an rogge, 
ofte ten waer die tot 30 fl. quam ofte tarru, voerdat ick U anders en 
scrijff. Voerts is mijn begeeren, alsoe van Westen ende oock van 
hier veel schepen met sout op Dantsick sullen comen, soe is mijn 
begeeren, indien men St. Thuynes sout om 12 fl. ende daer bene
den coept, alsdat ghij voer mij wilt coepen 50 last St. Thuynes 
sout ende 't selffde houden leggen tot breder advijs. Mer indien 
ghij 't sout, dat ick U gesonden heb per Jochum Ghijsen ende 
Jacob Claesz., opgeleit mocht hebben, in sulcken gevalle soe en 
wilt de 50 last souts niet coepen, mer wilt het opgeleide sout hou
den leggen tot breder advijs, mer soe ghij 't selffde vercoft hebt, 
soe wilt voer mij coepen 50 last St. Thuynes sout ende 'tselffde 
houden leggen. 

67. 1585, APRIL Ill}. - HUYCR ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRIAENSZ . . 

Wijder sende ick U. l. per brenger van desen, Jacob Claesz. van 
de Haeven, 14lasten puyck van rogge; voor U. l. 7 last en ende 
voor Aper J ansz. 7 lasten, leyt gemeen met 19lasten, daervan den 
schipper die reste van toecomt. Vracht per last 5t gulden. Ick heb 
oock voor U. 1. gescheept voor dato per Tijde Jacobsz. van der 
Schellingh 12lasten rogge. Godt de Heer wil se U. l. met lief laten 
ontfangen. Guede windt, dit is wei duere rogge, doch hier is voor 
het eerste weinich betering verwachtende, tenwaer dattet Godt 
die Heer sonderling versach, dattet water wies, daer weynich hope 
toe is. Het most alliangen tijt regenen aen den anderen, aleer daer 
water compt, den het aertrijck is seer drooch. Doch Godt die 
Heer is almachtich, die het haest kan versien alst sijn godde
licke wille is. So bij U. 1. iet te doen will (vallen, het is apparente
lick die greynen hier hoger te lopeno 

68. 1585, JULl 16. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCR ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick sende U per brenger van desen, 
Willem Ghijsen, in een gemerct sackge 76 rijcxdaelder, die vrij gelt 

1) Ontvangen 28 April. 
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gecomen sijn van V 21asten 10 scepel rogge, die ghij per Michiel 
J ansz. gesceept hebt. Voerts angaende mijn resterende penningen, 
indien ghij die an sout besteedt hebt, is wei gedaen. Indienniet. 
soe wilt die bij U houden staen, totdat ick U anders scrijff, want 
ick niet en begeer, dat ghij die an rogge ofte tarru besteedt, want 
die mart hier hoe langer hoe slapper wort ende watter van Oesten 
comt, is verlies voer de handt. Aldus wilt die penningen bij V 
houden staen, totdat ick V anders scrijff. 

69. 1585, SEPTEMBER 17. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 

ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme, gunstige Huych Adriaensz., desen is aIleen om U.l. 
te adverteren, alsdat mijn begerenis, alsdat ghij mijn penningen 
wilt besteden an gemeene rogge ende 'tselffde op de Maes schepen 
in 2 schepen; alsoe het laet int jaer is, ick hadde weI verhoept, dat 
ghij int voerjaer mijn penningen an sout besteedt soude hebben 
volgens mijn scrievens, dan tschijnt ghij sulcx niet gedaen en hebt. 

70. 1585, SEPTEMBER 29. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 

ADRlAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme, gunstige Huych Adriaensz., desen is aIleen om V.l. 
te adverteeren, alsdat ghij die reste van mijn penningen niet en 
wilt besteden, voerdat ick U anders wederom scrijff. 

71. 1585, NOVEMBER 2. - HUYCH ADRIAENSZ. UIT DANTZIG 

AAN CLAES ADRlAENSZ. 

Die greynen zijn weI soo-slap als sij geweest hebben, doordien 
hier geen schepen en te becomen sijn. 

Belangende dat ick geen sout voor V. I. heb gekoft, 'tselffde 
bedroeft mijn ende doet mijn wee, dat ick U. 1. commissie niet 
heb gevollicht. Dan, door andere woorden, ick sach haftich 1) ge
maeckt, die hier vermoeden het sout op 9-10 fl. te comen, die 
mijn tevoren om soudt geschreven hadden ende het mijn weder 

') Haftich maecken, sterk maken. 
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affsehreven. Soe was ganseliek mijn hope. dattet tot lager prijs 
soude eomen ende middelertijt quaem de verandering, waerdoor 
hetselfde nae bleeff. Het sout houdt hier soe slap als voor dato. 
Aper J ansz. [lading] is noeh onverkoft. Iek soude garen 30 fl. heb
ben op Paessehen 1), dan iek en kan daer noch niet toe comen. 

72. 1585, DECEMBER 14. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 
ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., desen is om U. 1. te adverteeren, 
alsdat ghij daer voer mij wilt opnemen alst U best verscienen sal 
op Amsterdam te betaelen die somma van 100 u. gr. Ick sal die 
V<llgende Uwisselbrieff te daneke betaelen. Voerts is mijn begeren, 
alsdat ghij de reste van mijn penningen, mitsgaders die 100 u, 
die ghij suit opnemen, voer mij wilt besteden, een partie an rogge 
ende een partie an broutarru, ende wiItet mette eerste scepen int 
voerjaer offscepen, te weten den rogge op Amsterdam ende den 
broutarru op de Maes. Wilt hierin den oerber doen, als ick U. I. 
weI toebetrou. Vranek Henriexsz. sal U. 1. van mijnentwegen om 
120fte 15 fl. an spreecken. Wilt hem die geven ofte, indien hij 
2 ofte 3 fl. meer begeert, wiltet hem geven. 

73. 1586, JANUARI 11. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 
ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick heb per scipper Jochum Ghij
sen ontfangen mijn reeckeninge de anna 1585, diewelcke ick 
deurgesien heb ende bevinde, dat ghij vergeten hebt daerin te 
stellen de 212 fl. 2 gros 12 penningen, die vrij gelt gecomen sijn 
van 11 last 4 ton yelen harinek, bij mij an U. I. gesonden in Octo
ber 1584 per Henrick Henricxz. van Delffshaeven 2) ende bij U 
eerst vercoft sijn in Januario 1585. Sulcx dat ick U. 1. hier inge-
sloete sende een staet van reeckening tussen U. 1. ende mij de 
anna 1585 ende bevinde, dat mij van U. 1. noch resteert hoven de 
15 last rogge, die ghij den 20en November vOer mij tot Melning 
van Jacob Laurijn geeoft hebt om int voerjaer 1586 voer mij eerst 
off te scepen op Amsterdam, die somma van 49 fl. 28 gros. U. 1. 
mocht de reeckening deursien ende mij metten eersten overscrie-

') 3 April 1586. I) Zie brief 61 en 62. 
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ven off wij accorderen. Indien ghij het sulcx bevindt, soe sal ick 
die 49 ft. 28 gros te boeck stellen op pr. January 1586 mij van 
U. 1. te resteren bij slot van reeckening de anna 1585. Voerts soe 
wilt voer mij opnemen 100 U gr. Ick sal die volgens Uw wisselbrieff 
betaelen, dan soe de wissel soe laech loept, dattet U geen oerber en 
dunct getroeken, wat ghij daerin doet sal weI gedaen sijn. Indien 
ghij 100 U treekt, soe wilt die besteden in broutarru ende op 
Amsterdam seepen. Iek heb U voergaende gesereven om den tar
ru op de Maes te see pen, mer ben nu van ander advijs. Wilt den 
rogge ende tarru op Amsterdam seepen an Hendrick Hubertsz. 
ende suIt weI doen. 

74. 1586, FEBRUARI 8. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH 
ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huyeh Adriaensz., iek heb U voergaende gesereven, 
alsdat ghij U geabbuseert hebt in U reeekening, die ghij mij ge
sondenhebt deao.158S te stellen 212ft. 2t grosgeeomen van l11ast 
4 ton yelen harinck, die ick U gesonden heb per Henrick Henriexz. 
van Delffshaeven. Ick heb U voergaende gescreven, alsdat ghij de 
15 last rogge, die U. 1. voer mij geeoft hebt leggende tot Melning 
int v oerjaer metten eersten op Amsterdam seepen sout, dan ben nu 
van ander advijs. Wilt die niet eer offscepen voer dattet vlot daer 
gearriveert sal sijn ende de vracht tot een Iaeche prijs gecomen sal 
sijn. Want apparenteliek bier int voerjaer niet te doen sal sijn, dus 
wilt U int seepen niet verhaesten. Voerts heb iek U voergaende 
geserieven om aldaer voer mij 100 U op te nemen ende die aen 
broutarru te besteden bfte tenwaer de wissel soe laech liep, dattet 
U geen oerber en dacht, wat ghij daerin doet, sal weI gedaen sijn. 
Wilt daerin den oeroer voer mij doen, als ick U. 1. weI toebetrou. 
Indien ghij broutarru coept, sceept se op Amsterdam. 

75. 1586, FEBRUARI 14. - CLAES ADRIAENSZ. · AAN HUYCH 
ADRIAENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huyeh Adriaensz., U. 1. scrievens van den 2gen 
Decembris heb ick den 13en dito ontfangen ende daeruyt ver
staen, alsdat de wissel aldaer is op 93 gros. Ick heb U voergaende 
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gescrieven, dat ghij daer voer mij trecken sout 100 u, indien die 
tot redelicken prijs te becomen waer, dan alsoe de wissel is a 93 
gros, 't sal U geIieve nae te laeten te trecken, totdat ick U anders 
scrijff; Hendrick Hubertsz. sal U van mijnentwegen senden een 
wisselbrieff van 100 U, die hij gesloeten heeft met CorneIis Pie
tersz. Hooft, te betaelen in D.antsick den 20en Aprilis per pont 95 
gros. Voerts angaende de 15 lastenrogge, tot Melningleggende, sal 
U gelieve int schepen niet te verhaesten, als ick U voergaende den 
8en dito mede gescreven h~b, dan wilt verwachten het ancomen 
vant vlot, int geheel niet twijfelende, ghij suit 't last weI ben eden 
6 gulden besteden, dus wilt U niet verhaesten, want hier int 
voerjaer nae alle apparentte niet te doen sal wesen. 

76. 1586, MAART 15. - CLAES ADRIAENSZ. iAN HUYCH ADRI
AENSZ TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., U scrievens van den 28en Ja
nuary heb ick den Sen dito ontfangen ende daeruyt verstaen, als-

I dat U.I. naelaetensult, also de wissel daer heellaech is, de 100 U gr 
op mij te trecken, dan soe U. 1. tot redelickheyt weet te geraec
ken, dat ghij voer 100 U an broutarru voer mij coepen suIt opt 
voerjaer te betaelen, dat ick daerom j>rovisie mette eerste schepen 
senden soude, 't weIck ick verhoep ghij gecoft hebt. Hendrick 
Hubertsz. heeft U. 1. van mijnentwegen gesonden den 17en Fe
bruary een wisselbrieff van 100 U, te betaelen den 20en A priIis, 95 
gros 't pont, noch den 8en dito een wisselbrieff van 100 u, tot 
96t gros, te betaelen ultimo Mey, welcke wisselbrieven ick ver
hoep ghij voer desen ontfangen suIt h~bben. Angaende de 100 U, 
die den 20enAprilis vervallen sullen,hebickgesondentegensde 100 
U, die ghij an broutarru geemployeert suit hebben. Indien niet, soe 

wilt se in broutarru besteden ende schepen op de Maes, als het 
vlot uyt de Maes aldaer gearriveert sal sijn, om de beste coep
vracht te becomen. Ick heb U voergaende gescreven, dat ghij de 
broutarru mede op Amsterdam scepen sout, dan ben nu van ander 
advys, wilt se op de Maes scepen. Aengaende de 15 last rogge, 
tot Melning leggende, wilt die, alst vlot aldaer gearriveert sal sijn, 
op Amsterdam scepen. Angaende de 100 U, die ultimo Mey ver
sqenen sullen, sal U gelieve in rogge te besteden ofte aen tarru 
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ende mede op Amsterdam seepen. U sal gelieve voertan op de 
brieven te scrieven Adrichem, en niet Adrichum. 

77: 1586, MAART 29. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HuYeH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., ick sende U per brenger van desen 
Aper Jansz. in een gemerct sackge de naevolgende perceelen van 
gelde, teweten 16Orijc~daelder, 16 penningen vanAlenc;oen, 40ngerse 
ducaetges,30crabbelaers. U sal die.gelieve te bestedenan baektarru 
die suyver ende droeeh is om beschuyt off te backen, ofte an brou
tarru van cleine prijs. Indien de broutarru merc~elick beter eoep 
is als backtarru, wilt in sulcken gevalle broutarru eoepen ende 
'tselffde Aper Jansz. ofte Maerten Jaspersz. inseepen ende indien 
sij 'tselffde niet soude moegen laeden, wilt in sulcken gevalle dan 
in een ander inseepen ende op Amsterdam. Angaende de 15 last 
rogge sal U gelieve op Amsterdam te seepen, alst U oerber dunet. 
Iek heb U per Maerten Ariensz. den 15en dito gesereven, alsdat 
Heyndrick Hubertsz. U.1. van mijnentwegen gesonden heeft 2 
wisselbrieffen, elex inhoudende 100 'tI, waeroff den 20enAprilis 100 
N vervallen sal ende ultimo Mey 100 'tI. Ick hoep, ghij voer den 
ontfang van desen voer 100 'tI an broutarru voer mij op de Maes 
geseeept suIt hebben Angaende de lOON de ultimo Mey verval
len sal, die sal U getieve te besteden an backtarru, broutarru ofte 
rogge ende op Amsterdam scepen. U sal voertan gelieven te serle
ven in de plaets van Adrichum: Adrlchem . 

. 78. 1586, APRIL 2. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., U scrievens van den lOen Fe
bruary heb ick den len Aprilis ontfangen ende daeruyt verstaen, 
alsdat ghij met de gesonde reeekening met mij accordeert. Voerts 
scrijft U. 1., dat ghij op den 2en February van meninge waert om 
na" Melninge te reysen ende aldaer voer mij te coepen 8 ofte 10 
last broutarru, 't weIck ickverhope ghij gedaensulthebbenendedat 
ick daertoe U. 1. provisie senden soude int voerjaer mette eerste 
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schepen. Ick heb U. 1. den 2gen passado 1) gesonden per Aper 
Jansz. 160 R., dan 16 penningen van A1en~oen, 4 ongerse du
eaetges ende 30 erabbelaers, die ick hoep ghij voer desen ontfan
gen suIt hebben. Iek heb U. I per Maerten Ariensz. gesereven den 
15en Maeri, dat U. 1. voer 100 $ an broutarru op de Maes seepen 
sout, niettegenstaende iek voergaende op Amsterdam gesereven 
hadde de broutarru te seepen, dan alsoe iek uyt U serievens ver
stae, dat ghij van menige waert 80fte 10 last broutarru voermij 
tot Melninge te eoepen ende U moeeheliek niet weI gelegen sal 
sijn van Meininge op de Maes te seepen, soe adverteer iek U. 1. blj 
desen, dat U. 1 gelieve de 8 ofte 10 last broutarru te seepen, daert 
U best int bevraehten gelegen sal sijn, tsij op Amsterdam ofte de 
Maes, hoe ghij doet, sal weI gedaen sijn; beroerende de 15lastrogg
wilt die op Amsterdam seepen. Angaende de reste van mijn pen
ningen, ais die 15 last rogge mitsgaders de 8 ofte 10 last broutarru 
offgeseeept sal sijn, sal U. 1. gelieve alst U oerber dunet te be
steden an baektarru, broutarru ofte rogge, daert U best an dunet 
ende oJ> Amsterdam seepen. 

79. 1586, APRIL 19. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI
AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huyeh Adriaensz., iek heb U lest D) gesereven, alsdat 
ghij de reste van geIt besteden sout an baektarru, broutarru ofte 
rogge ende op Amsterdam seepen. Mijn begeeren soude nu weI 
wesen, indien U voercomt ende oerber dunet, dat ghij wat Poels 
tarru, die suyver ende droeeh is, eofte ende opAmsterdam seeepte. 

80. 1586, MEl 17. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI
AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huyeh Adriaensz., mijn serievens is niet bisonders, 
dan alleen om U. 1. te adverteeren, alsdat ghij de reste van mijn 
penningen wilt besteden alst U oerber dunet an rogge, broutarru 
ende die op de Maes seepen; de mert is hierin als seer slap ende 
apparentie van meer te slap~n. Nieuwe rogge van 44 tot 50 fl., 

1) No. 77. I) No. 76. 
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broutarru van 60 tot 65 fl. toe. Wilt hierop int incoepen wat let
ten, niet twijfelende ofte ghij hebt van de slappe vente, die hier int 
lant is, advertissement voer desen al van Amsterdam gehadt. 
Olbrandt Adriaensz. van Medenblick is met die 15 last rogge, die 
U dienaer voer mij tot Melning offgesceept heeft, met lyeff tot 
Amsterdam gearriveert ende mach tot gheen vercoepen comen, 
soude niet meer als 48 fl . ten hoechste gelden. Wilt U int coepen 
niet verhaesten. ' 

81 . 1586, MEl 21 . - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., mijn begeeren is, alsdat ghij de 
penningen, die ick U per Aper Jansz. gesonden heb, mitsgaders de 
100 fI, die ultimo Mey verscienen sullen, besteden wilt an goede 
rogge, die droech is, ende op de Maes scepen. Ick en begeer gheen 
tarru te hebben, alsoe ick verstae, dat die daer weinich verhanden 
is ende de rogge dagelicx slapt, dus laet niet weI de reste van 
mijn penningen an rogge besteden ende op de Maes scepen. 

82. 1586, MEl 27. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRIAENSZ. 

TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., mijn begeeren is, alsdat ghij de 
100 fI, die ultimo Mey vervallen sullen, besteden wilt an goede 
rogge, die van boven comt, aIsoe ick uyt U scrievens verstae, dat 
die veel beter valt ais de binneniantse rogge ende 'tselffde Aper 
J ansz. ofte Maerten J aspersz. scepen op de Maes. Voerts wilt gij 
scrieven, hoeveeI penningen ghijVranckHeynricxsz. gedaen hebt. 

83. 1586, JULI 23. - CLAES ADRIAENSZ. AAN HUYCH ADRI

AENSZ. TE DANTZIG. 

Eersaeme Huych Adriaensz., U. 1. sal gelieve de reste van mijn 
penningen te besteden an oude ofte nieuwe 'rogge op een partie 
oude of nieuwe rogge omme den anderen, sulcx U. 1. voer mij 
oerbelicxt bevinde suIt te wesen ende dat voIgende de mart ende 
't selffde Aper Jansz. inscepen ende suIt weI doen. . 
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84. OPGAVE VAN ENKELE MUNTVERHOUDINGEN. 

rosenobel 7 gulden en 15 stuivers 
goudgulden 6 

" 
10 

" rijksdaalder - 2 
" " 

2 
" philipsdaalder - 2 

" 
5 

" Bergsche daelder 
" " 

15 
Hollandsche daalder IS 
oertjes daalder 

I 
101 

1 reael - 4 
" 1 reael van achten 1 

" " 
12 

t milrees 3 3 
" 1 ducaat (crusa~t) 2 

" 
10 

marck 
" " 

4 
" 

florijn 
" 

16 .. 
gros - " 

Deze opgaven zijn uit de brieven en rekeningen (Jaarboek 
1917) getrokken. De waarden zijn echter verre van constant; 
zie daarvoor bijv. brief no. 17. 
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85. 

Roggevanden Rogge I Poolsche aanvoerenden van den 
I Datum van den brief. schipper graanzolder Brouwtarwe Baktarwe. - tarwe. 

1 
gekocht. gekocht. 

I 
24 Januari '81 - - 43-45 - -

II 24 April '81 39-40 - 44-47 54-58 -
5 Mei '81 4(}-41 - 46-49 56-58 -

29 Juli '82 29-31 3(}-35 52-53 - -
18 Maart '83 29-33 - 49-53 57-60 - II 
30 Maart '83 29-331 - 48-53 59-62 -
24 April '83 28-30 29-33 - 58-63 54-57 

I ~ 12 Mei '83 27-31 3(}-34 - 58-6(}-63 -
22 Mei '83 27-31 3(}-34 5(}-54 6(}-64 5(}-56 
29 Mei '83 28-33 3(}-34 46-54 6(}-65 58-63 
5 Juni '83 28-32 3(}-34! 46-54 6(}-65 5(}-58 

12 Juni '83 26-32 29-35 48-54 6(}-66 5(}-58 

IJ 

10 Juli '83 3(}-34 - - - -
31 Juli '83 3(}-34 3(}-36 - 62-64-66 -
26 October '83 3(}-32 28-34 44-49 - -
29 October '83 31-32 

I 
33-35 46-51 56-58 -

6 Januari '84 26-30 - 42-44 5(}-54 -
19 Januari '84 27-28 - - - 38-42-44 
24 Januari '84 29-31 - 43-46 52-54 38-42-44 
6 Februari '84 31-32 - 42-46 54-55 -

28 Februari '84 3(}-33 1 - 46-49 53-55 -
13 Maart '84 32-35 - 45-49 53-55 -

!l 17 Maart '84 3(}-36 - 45-48 52-55 -
25 Maart '84 31-32 3(}-36 46-49 52-55 -
28 Maart '84 31-31* 32-36 46-49 52-55 -
30 Maart '84 32-34 33-34 48-50 - -
14 April '84 3(}-34 33-34 46-50 52-55 -
24 April '84 3(}-34 33-34 4(}-50 53-55 -
9 Mei '84 3(}-32 29-36 43-48 53-54 42-52 , 31 Mei '84 29-30 26-37 44-48 53-57 -
3 Juni '84 27-33 29-37 48-50 52-57 43-48 , 

9 Juni '84 28-33 29-37 44-48 52-56 -
29 Juni '84 29-34 28-37 46-52 54-57 42-48 
29 Juli '84 3(}-35 '3(}-37 48-53 57-60 52-57 
16 Aug. '84 3(}-34 3(}-38 48-53 57-61 -
25 Sept. '84 I 34-35 3(}-37! 48-54 58-61 -
13 October '84 3(}-36t 3(}-38 46-54 58-62 -
16 Nov. '84 35-35* 37-38 48-33 48-53 -
25 Nov. '84 34-35 35-36! 48-52 56-58 -
21 Dec. '84 34 35-36-361 48-50 56-58 -

7 Jan. '85 3(}-32 - 48-52 56-58 -
8 Febr. '85 35-36 - 5(}-52 6(}-62 -

16 Maart '85 36-37 38-38! 5(}-52 6(}-62 -
30 Maart '85 37-37t 33-35 5(}-52 58-61 

I 
-

4 April '85 371-38 38-40 - - -
11 April '85 38!-39 4(}-41 5(}-53 59-62 -
16 April '85 39-40 41--'-42 5(}-53 59-62 -
20 April '85 4(}-41 41-42 5(}-53 59-62 -
4 Mei '85 37-39 39-4(}-41 5(}-52 58-60 -
9 Mei '85 37-39 38-39-40 5(}-52 58-50 -

26 Mei '85 34-36 35-39 48-52 
I 

56-58 -
26 Juni '85 27-34 34-39 45-50 54-58 -
22 Sept. '85 33-34 35-42 5(}-56 I 59-62 -
2 Nov. '85 34-36 - 4(}-48 56-58 -

N .B. De prijzen zijn in florijnen (a 36 stuiver) op de markt te Dantzig. 

, 
1 

• 

I · 
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28 
26-29 
16-21 
18-20 
17-20 
19-20 
18-20 
18-20 
17-19 
17-19 
18-21 
19-22 
19-22 
21-23 I 
40-43 
19-21 I 

18-19-21 
18-21 
18-22 
19-22 
19-22 

22 
22 

2~22 
21-23 
2~24 

18-22 
19-22 

19-23-24 
21-24 
2~24 
2~23 
2~24 
22-24 
21-22 
21-23 
21-23 
2~23 

22-24 
22-23 

2~22 
21-22-23 

19-23 
2~22 
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Teer. 

10 
9i 

14 

11 t 
12 
12 
12 

Ilt-12 
III 
111 
11 t 
1St 

11l-12 

12-13 
12 
12t 
12 

12 
12 
12 

12 
15 
14t 

14-14i 
14t 

121 

12 

9. 
9t 
9 

11 
lOt 
lOt 
lOt 
lOt 

lOt 
lOt 
101 
10 
9 

Pik. 

13 
13 

13t 
13t .. -14 

14 
13 
15 
15 
15 
14 

15l-16 
1St 

, 15 
16 
lSi 
16 

16-16!- . 

16 
18 
19t 
19t 
19t 
20t 
191· 

18 

1St 
14l 
14 

14 
13! 
131 
131 
131 

13l-14 

13t 
13t 
12 
12 

Haring. 

~54 
38 

57-58 
35-35t 

35 
31 

30 

31 

31 
34 
30 
30 
31 

54-56 
54 

29-38 I 30-35 
3~35 
46-47t 

47-47t 

33-34 
. 32- 34 
32-33 
32-33 

31-32t 

Zout uit 

Setubal. 

I 
15-18 I 

16t 
12!-13 

12 
13 
14 

121-13 
lIt . 

12t 
131 
14 
14 

131-14 

13! 
131-13* 

1~101 

1~lOf 
10l-lOt 
II-lit 
II-lit 
11-11! 

IIi 
IIt-12 

12 
12t 
14 
14 
14 
15 

14 
13t-14 

12t 
12t 

11t-12 
lIt 

111-12 
12-12. 
13-131 
18-18! 

22 

Wissel op 
Zout uit 

Brouage. 
Antwerpen 

Vracht op 
Amster

dam 
in % I in gld. 

12! 
14 
lOt 
12 
li t 
12 
12 

111-12 

12! 
14 
15 
13t 
lIt 

13! 
131--13l 

10 

10 
lOt 
11 
11 

lOt-lOt 
101-10t 

lOt 
10 
11 
11 
101 
10k 
11 

11 
11 
11 
11 
11 
20* 
lOt 
11 
III 
19 
26 

102 
98 
98 
97 
93 
92 
98 

88-89 
90 

90 
I 93-94 
I 94-95 

95 
95 
98 
95 
94 i 

94-95 
93-94 
92-93 

93-94 
92-93 

91-92 
92 

91-92 
92 
93 

94-95 
95-96 

95 
96 

95-96 
95-96 
94-95 
931-94 
93l-94 

95-95t 
95-95t 

95 
95t 

95-95t 

95-95t 
95-95l 
95-95t 

96 
96-961 

96 
95-96 
94!-95 

1~12 
12-13 

11-12 
12-13 
11-12 

11-12 
9-10 

5i-6-6! 
1~11 

1St 

8-9 

8-8t 
71-8 
7t-8 
7-7! 
6-7 
6-6! 
51-6 
5-51 
5-5l 
5-5l 
7-7t 
7-7t 

8-9-9t 

7 
61-7t 
6t-7l 
51-6 
4-4t 

4 
4 
4 

31-3t 
7 

131-14t 



v. 

DE AANVANG DER NEDERLANDSCHE DEMOGRAPHIES 
MEDEGEDEELD DOOR Dr. LEONIE VAN NIEROP. 

De stand en de loop der bevolking van Nederland in de Middel
eeuwen ligt nog vrijwel in het duister gehuld. Volkstellingen zijn 
tot nu toe niet gevonden. Een geboorte- of sterfteregister is een 
hooge zeldzaamheid 1). WeI is een enkel maal met een militair of 
fiscaal oogmerk een gedeelte, der bevolking opgenomen. 

ZOb kennen wij het aantal poorters van Hulst in 1417 1), het ge
tal weerbare mannen, dat in 1418 uit Leiden ten strijde trekt 2). 
De En que s tee n de ,I n for mat i e 3) van 1496, de I n
for mac i e ') van 1514 noemen het aantal haardsteden, in 
1477, 1496, 1504 en 1514 in de steden en dorpen van Holland en 
West-Friesland geteld, de laatste ook het aantal communican
ten. Uit het kohier der vermogensbelasting in 1498 te Leiden 
geheven, is door P 0 s t hum u seen statistiek der aangeslage
nen naar de beroepen opgesteld 6). 

Deze gegevens hebben groote waarde voor de kennis van de 
sociale structuur der Nederlandsche bevolking in de Middeleeu
wen. Zij maken ook een globale vergeIijking mogeIijk van den 
omvang van verschillende plaatsen of van dezelfde plaats op ver
schillende tijdstippen, mits het met voorzichtigheid geschiedt. Be
grippen als "communicant" en "haardstede", zeUs in de beteeke
nis van woning, staan niet altijd vast 8). De belastingkohieren -
en dit geldt ook van die van later eeuwen - zijn meestal niet vol
ledig. 

1) Zie W. S. Unger, De oudste Nederlandsche Bevolkingsstatistiek, De Economist 
1913, p. 762 en Mr. S. J. Fockema Andreae, Het Oud-Nederl. Burg. R., I, p. 136 . 

• ) P. J. Blok, Geschiedenis eener Hollandsche Stad (1910) , p. 74. 
3) Editie Fruin 1876. 
4) Editie Fruin 1866. 
6) De Geschiedenis van de Leidsche Lakenindustrie, I, Bijlage XII. 
6) E. C. G, Brunner, De order op de buitennering van 1531, p. 18, en Unger, 1. c. 

p. 750. 
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Berekeningen van het zielental op grond dezer gegevens en 
buitenlandsche verhoudingscijfers 1) hebben een hypothetisch 
karakter en blijven schattingen 2). 

I 

De oudste, ons bekende, census wordt te Leiden den zevenden 
Augustus 1574 zeer nauwkeurig gehouden. Niet met een demo
graphisch doel, maar om het brandende voedselvraagstuk gedu
rende het beleg te kunnen ovetzien 3), wordt de geheele bevol
king opgeteekend, niet geteld. De plattelandsbevolkirig, die 
binnen de muren een schuilplaats gevonden heeft, wordt mede 
opgeschreven. De verhouding tusschen feitelijke en werkelijke" 
bevolking is niet vast te stellen. Dit houde men in het oog bij 
een vergelijking van dezen census met de B esc h r y v i n g e 
van alle de Poorters ende Inwoonders deser 
s tad Ley den g e d a e n i n d e Mae n t S e pte m
b r is ann 0 1581, een uitgewerkt bevolkingsregister, ver
moedelijk met een militair doel samengesteld '). 

Uit het einde der zestiende eeuw dagteekenen ook bijna overal 
de eerste sinds dien regelmatig voortgezette bronnen voor den 
loop der bevolking in de Republiek der Zeven Vereenigde Neder
landen. Het zijn de kerkelijke registers: de doop-, trouw- en be
grafenisboeken, die in alle Katholieke en Protestantsche Kerken 
veelal in klad en in net door de kosters gehouden worden. De 
begrafenisboeken aIleen, voor zoover in de kerk begraven wordt. 

In denzelfden tijd stelt de wereldlijke overigheid in Holland 
ondertrouw- en huwelijksregisters in: Uit de Pol i tic que 
Or don nan tie van 1 April 1580, die he t g ant s c he 
E c h t reg l-e men t van Holland en West-Friesland omvat 6}, 
vloeien de stedelijke keuren voort 6), welke het inschrijven van 

') Zie voor deze berekeningen Posthumus, 1. c. p . 373; Blok, 1. c. p. 74; Unger, 
l.c. p. 755. 

") Vergelijk: v. Inama Sternegg in voce : Bevolkerungswesen. Handwort. der 
Staatswiss. II, p. 882. 

") W. S. Unger, Hoeveel inwoners had Leiden tijdens het beleg van 1574 (Bijdr. 
v. Vad. Gesch. en Oudh. 1914), p. 86 e.v. Hij meent de vraag, of de zuigelingen hier
onder ook gerekend zijn, - een vraag, die zich in verband met het doel der telling 
voordoet, "- bevestigend te moeten beantwoorden; p . 90 noot. 

") Bevolkingsregister van 1581. Gem. archief te Leiden. Zie vooral Posthumus in de 
Handelingen van het 6de Ned. Philologencongres, 'po 169. 

") Gr. PI. B". III, p. 502. 
") VergeJijk: Handvesten van Amsterdam, p. 647. 

NED . E CON .-HlST. ARC H[ EF. J AAR BOE K V. 13 
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ondertrouw en huwelijk der leden van de Gereformeerde Kerkge
nootschappen in hunne kerken, der belijders van andere gezind
ten en dissenters ten stadhuize in daarvoor bestemde registers 
uitdrukkelijk gelasten. 

Het bijhouden der doopboeken w6rdt alleen aan de Gerefor
meerde Kerk door de Regeering voorgeschreven, krachtens de 
K e r c k e n-O r den i n g e v an den Jar e 15911). 

Het houden van begrafenisboeken, op het kerkhof door den 
doodgraver, in de kerk door den koster, wordt in de meeste Hol
landsche steden door den magistraat verlangd 2), meestal ten be
hoeve der weeskamer, waaraan aile personen, overled~n metach
terlating van onmondige kinderen, moesten aangegeven worden 3). 

Maar terwijl de regeling omtrent doop- en huwelijksregisters 
mutatis mutandis ook in de andere provincies wordt aangetrof
fen '), ontbreekt bij voorbeeld in vele steden van Overijsel en in 
Drenthe elke aanteekening over de sterfte 5) . 

Uit het begin der zeventiende eeuw zijn nog eenige volkstellin
gen in de Republiek bekend, partieele opgaven over den stand 
der bevolking, die ook niet met een demographisch oogmerk te 
boek worden gesteld. 
. Zoo Iegt Holland in 1622, ten einde het "Hooftgelt over aile 
Personen in deze Provincie wonende" 8) te kunnen innen, ko
hieren der bevolking aan. Zij worden in hun geheel nooit uitgege
yen. Del a Co u r t ontleent daaraan zijnen staat van het 
zielental der "Zuydhoilandse steden met de dorpen gelyk het 
ter Rekenkamer is geregistreerd" 7) en Burgemeester S c h a e p 
zijne aanteekening van het inwonertal van Amsterdam 8). Hoe
weI het placaat zware straffen inhoudt tegen hen, die door zich 

1) Gr. PI. B. III, p. 456. 
2) Vergelijk : Amsterdamsche Secretary, p. 354. 
8) Vergelijk : E. Bergsma, Over de Weeskamers, p. 50. e.v. 
4) VergeJijk : Het Echtreglement voor de Generaliteitslanden van 1656 (Gr. PI. B. 

IV, p. 2429). 
6) Verhandelingen van de Natuur- en Geneeskundige Correspondentie Societeit, 

I, IIa, p. 464. Fockema Andreae, I. c. p. 138. 
') Gr. PI. B. I, p. 1540. 
7) Interest van Holland, (1662), p. 18. 
8) Het bedraagt volgens hem 104932. (Manuscript, deel III, aanwezig Gem. Arch. 

Amsterdam). Volgens een gedrukte lijst, ook aldaar aanwezig, bedraagt dit getal 
104961. 

Vergelijk ook N. Struyck, Nader Ontdekkingen Noopens den Staat van het Men-
schelyk Geslagt, (1753), p. 118. . 
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niet aan te geven, de belastfng trachten te ontduiken, meent d e 
1 a C 0 u r t, "d a tin d ita a n g eve n u i t nee men d 
g roo t bed r 0 g is 0 m g ega an," zoodat het, mede met 
het oog op het feit, dat "gevangenen, landtloopers, en die aan 
de andere zijde van de linie waren gereist alsmede alle Forenses", 
buiten de bela sting vallen, een open vraag blijft, of de cijfers een 
beeld der werkelijkheid geven. 

Niet nauwkeuriger is de census, die Burgemeesteren van Am
sterdam, bevreesd voor broodschaarschte, in 1630 door de Kapi
teins der Schutterijen laten houden 1). De bewoners der wijken 
buiten de wallen worden niet medegeteld. Daarbij geven Bur
gemeesteren 114.949 als totaalsom en de Kapiteins 115.249 op. 
Wag e n a a r teekent hierover dan ook aan, "dat er een misslag 
zijn moet, of ' in de optelling, of in de bijzondere getallen" I). 

Ook deze gebrekkige gegevens kunnen nooit meer dan een 
graadmeter van den omvang van een stad of dorp in een bepaald 
jaar heeten. Ais bron voor de demographie hebben die tellingen 
weinig beteekenis, ook, omdat zij op zich zelf staan, en niet op 
gezette tijden worden herhaald ') . 

Aan het einde der zeventiende eeuw worden de bronnen voor 
den loop der bevolking in Holland aangevuld. De placaten van 22 
Juni en 26 October 1695, die het "middel op het begraven" in
voeren en om ontduiking te voorkomen, den doodgraver of kos
ter gelasten, wekelijks aan de secretarie van stad of dorp aan
gifte te doen van het aantal dooden door hen begraven, bepalen I 

tevens, dat .ten stadhuize een "pertinent register", zal worden ge
houden, waarin ieder aangegeven sterfgeval wordt opgeteekend '). 

En uit de eerste helft der achttiende eeuw dagteekenen de 
eerste geboorteregisters van sornmige kerkgenootschappen te 
Amsterdam. De Opzienders der Doopsgezinde Gemeente leggen 
op verzoek van Burgemeesteren in 1714 geboorteboeken aan, 
daar de Mennonieten, die eerst volwassen worden gedoopt, veelal 
hun staat in het geheel niet kunnen aantoonen 6). 

1) Res. Yr. 1 Nov. 1630. Deel 15, p. 167 v .. 
• ) Amsterdam in zijne opkomst, fol. I, p. 518. 
Ter Gouw, Amstelodamia, n, p. 281 , meent, dat de zuigelingen niet zijn mede-

geteld. Verg. boven p. 193, noot 3 . 
• ) Vergelijk : Struyck, 1. c. p. 3. 
oJ Gr. PI. B. IV, p. 899-904. 
' ) Handvesten van Amsterdam, p. 464. 
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De Israelietische Gemeenten, die hunne huwelijken en begra
fenissen reeds registreerden 1), stelleit uit eigen beweging offi
cieele geboorteboeken in, waarin zoowel jongens als meisjes wor
den ingeschreven. De Portugeesche in 1735 I), de Hoogduitsche 
ongeveer vier jaren later I). 

Elders, zooals te Nijmegen en Amersfoort, waar "de J ooden 
mede nog talrijk gevonden worden," ontbreekt meestal .hier
over ieder gegeven a). 

De belangstelling . in de demographie begint omstreeks dien
zelfden tijd in de Republiek te ontwaken. 

In couranteri en tijdschriften komen nu eens maandelijks, dan 
weer jaarlijks, of tot staten over verscheidene jaren vereenigd, 
opgaven over het aantal gedoopten, gehuwden en begravenen 
v~~r. In de Middelburgsche Courant geregeld sedert 1736. 

Men schatte dit werk evenwel niet te hoog. De tijdgenoot reeds 
staat er sceptisch tegenover . 

. Men kent den samensteller niet en trekt zijne wijze van werken 
in twijfel. Zelfs aan den man van wetenschap worden "uit .eene 
verkeerde eigenliefde" soms geflatteerde cijfers over het aantal 
begravenen verschaft, en het komt voor, dat het aantal onder
trouwde paren in stede van het aantaI gehuwde a~ hem wordt 
opgegeven C). N i col a asS t r u y c k 6), de bekende wis- en 
sterrekundige, lid 'van de "Koniglyke.Societeit" van Londen, ver
baastzich in zijne N a d e rOn t d e k kin g e n n 0 0 pen s 
den S t a a t van he t M e n 's c h ely k G e s 1 a g t over 
hem, "die tot grondslag neemt zodanige berigten, daar men de 
zekerheid niet of ze1fs de onzekerheid en valschheid · weI van 
weet; naamelyk de gemeene Doop- of Sterflysten" 6). 

Hij betreurt het ontbreken van algemeene periodieke volks-. 
1) De begrafenisregisters der Port. Isr. Gem. dagteekenen van 1616,. de huwelijks

registers van 1673. In de voorrede van bet eerste geboorteregister staat uitdrukkelij'k, 
d'at de aanleg uit eigen beweging plaats vindt. Mededeeling van den Heer A. ]. Men
des da Costa, secretaris der Port. Isr. Gem. Het oudste begrafenisregister der "Hoog, 
duitsche ]oodsche Gemeente", datgeekent van 1669. Het oudste nog aanwezige llU
welijksregister is van 1720; het was het derde register:. Mededeeling van Dr. D. M. 
Sluys, secretaris der Nea. Isr. Hoofdsynagoge. 

') Aanwezig op de Bibliotheca Rosenthaliana te Amsterdam. 
3) Verh. Holl. MU. van Wet. dee! XVIII, p. 262 
4) Verh. Holl. MU. v. Wet. deel XIV, p. 562, 583. 
5) 1687-1769. 
6) 1. c. p. 152 en p. 2. noot. 
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tellingen, "met al de onderscheidingen, die er noodig zijn om den 
Staat van 't Menschelyk Geslagt regt te · kennen" 1). 

Naast de telling van 1622 noemt hij nog enkele andere; zooals 
een onnauwkeurigen census in 1716 te Gouda 2) ' gehouden, een 
telling te Schiedam bij gelegenheid der invordering van de 
"Liberaale Gifte" in 1747 3), een omschrijving der Friesche steden 
eq grietenijen in hetzelfde jaar f), die hij voor Leeuwarden reeds 
niet geheel juist acht, ell' een onvolledige volkstelling te Haar-

~ lem 5), die in 1748 plaats vond. 
Zijn . tijdgenoot, Will e m K e r sse boo m '), ' ordinaris 

Klerk ter . Kamere van Auditie der Gemeenelands-Rekeningen 
van Holland, die als beoefenaar der levensverzekeringwetenschap 
beroemd zal worden, tracht de Pro b a b 1 e M e e n i g ted e s 
Vol k sin de Pro v i n tie van H 0 11 and ten West
V r i e s 1 and t te berekenen uit geboortecijfers, die niet vast
staan 7). Aan dit werk is nooit waarde gehecht 8). De werkelijke 
"Meenigte" kan trouwens ook volgens hem slechts door ambte
lijken census worden vastgesteld. 

Ook de officieele opga yen over den loop der bevolking worden 
door beide schrijvers noode gemist. 

En wanneer de statistici tot de bronnen teruggaan, om de ge
gevens te verzamelen, beantwoorden de registers bij verre niet 
altijd aan dit doe!. 

Het aantal huwelijken kan uit de boeken, ten stadhuize en in 

1) Ibidem. p. 3 . 
• ) Ibidem, p. 109. Waarschijnlijk naar de kohieren van het familiegeld opgemaakt. 

Op het Gemeente-Archief is niets van een volksteUing aanwezig. Mededeeling van 
den Heer Dr. J. Huges, gem. arch. van Gouda. 

I) Ibidem p. 108. Op het gemeente-archief is hiervan niets over. Mededeeling van 
den Heer Dresch, arch. der gem. Vermoedelijk hebben de lijsten der bevolking naar de 
kohieren der verponding,door commissarissen met de inning der "Liberaale Gifte' > be1ast, 
zoo nauwkeurig mogelijk opgemaakt, tot grondslag eener volkste11ing gediend. Deze 
kohieren zijn niet altijd nauwkeurig. Gr. PI. B. VII, p. 1160. Vergelijk ook Verh. 
Holl. Mit van Wet: deel XIV, p. 561 e.v., p. 597. ,. . 

') Niet in het Rijksarchief der Provincie aanwezig. Mededeeling van den Heer Mr. J .L. 
Berns, arch. van Friesland. Deze omschrijving is gehouden volgens Res. der St. v. Fr. 
van 14 Juni 1748. (Verz. v. Plac., 1796, p. 24). Zie ook Verslag der Provincie van 1849 
bijlage C. 

6) Ibidem, p. 113. Niet op het gem. arch. aanwezig. Mededeeling van den Heer 
Knappert, arch. van Haarlem. Zie boven, sub. 3. 

6) 1691-1771. 
7) Proeven van Politique Rekenkunde. (17.48) • 

. 8) Verge1ijk de stu die van Mr. A. Beaujon in de Bijdragen van het Statistisch Insti-
tuut, (1885). p. 69. . 

, 



}98 DE AANVANG DER NEDERLANDSCHE DEMOGRAPHIE. 

de Gereformeerde Kerken aanwezig, onder djfers worden ge
bracht. 
, De statistiek der geboorten is moeielijker op te maken. Zelfs 
indien het doopboek goed wordt bijgehouden en niet, wat voor
komt, slordig of niet wordt ingevuld 1), is het geengeboorteregis
ter. 

Hoevele kinderen sterven niet, alvorens het doopsel te hebben 
ontvangen! K e r sse boo m oordeelt, dat de sterfte der 
jonggeborenen zoo groot is, dat zij met de doodgeborenen, die 
ruet in het doop-, weI in het begrafenisboek worden opgenpmen, 
"misschien de voornaamste oorzaaken zijn van de zeer groote 
Disproportie, dewelke .... tusschen het getal der Dooden en 
dat der Geborene of Gedoopte te bespeuren is" 2). 

De "ondervinding" leert, dat te Broek in Waterland 1/&0 deel 
der jonggeborenen binnen twee dagen, 1/28 deel binnen vier dagen 
na het levenslicht te hebben aanschouwd, sterft I). 

En het aantal ongedoopt gestorvenen zal in de achttiende 
eeuw toegenomen zijn, naarmate de gewoonte meer en meer 
in zwang kwam, de kinderen op ouderen leeftijd of in andere kerk
genootschappen, dan waarin de ouders gehuwd zijn, te laten 
doopen '). Vit het feit, dat het aantal doopelingen in de meeste 
Protestantsche Kerken te Amsterdam in den loop der eeuwaf
neemt, mag derhalve geenszins de gevolgtrekking gemaakt wor
den, dat het geboortecijfer kleiner wordt 6). 

In de tweede plaats zijn de lidmaten der kleine Protestantsche 
Kerkgenootschappen en de Katholieken vooral ten plattelande, 
veelal genoodzaakt hunne kinderen in een naburige stad of dorp 
ten doop te houden, wanneer in hunne woonplaats de kerk hunner 
gezindheid ontbreekt. Ook worden de laatsten dikwijis door on
verdraagzaamheid gedwongen, de godsdienstige plechtigheid 
heimelijk te doen geschieden, gelijk waarschijnlijk te Gouda ge-

') Verh. Holl. Mil. v. Wet. deel XIV, p. 594. 
') 1. c. p. 9. In Arnhem worden de doodgeborenen oak niet in de begrafenisregisters 

ingeschreven. Verh. der Nat. en Gen. C. S. II, I p. 136. 
I) Struyck, 1. c. p. 121. Vergelijk Verh. der HoII. Mil. van Wet. deel XIV, p. 588. 
') Struyck. 1. c. p. 128. Kersseboom 1. c. 2e Verh. p. 20. Gen. Jaarboeken, IV, 2. p. 

103. 34e Rapport der Commissie van Geoeeskundig Toevoorzicht te Amsterdam 
(1798) p. 17. Nieuweohuys, Proeve ceoer geoeeskuodige plaatsbeschrijving der stad 
Amsterdam (1816), I, p. 271. 

6) Struyck. 1. c. p. 130, zlet er "eeo der Redeoen In, waaruit men zou kunnen 
vermoeden, dat de VOlkrijkheid in Am 5 tel dam eerder af· dan toeneemt." 
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beurt, wanneer de J ezuietenkerk in 1708 door de overheid ge
sloten wordt 1). 

De geboorteregisters in de Doopsgezinde Gemeente en door 
de Israelieten te Amsterdam gehouden, zijn, naar S t r u y c k 
zegt, verre van volledig, daar velen verzuimen hunne kinderen 
aan te geven 2). 

Ook het opmaken der sterftestatistiek kost moeite. De regis
. ters, krachtens het placaat van 1695 in Holland ingesteld, zijn 
een gemakkelijk te bereiken, maar niet altijd een geheel zuivere 
bron. 

Ret overlijden dergenen, die in Gast- en Pesthuis sterven, 
wordt in Amsterdam en Raarlem bij voorbeeld niet aangeteekend, 
in Alkmaar weI 3). 

Ook moeten zij, die hunne dooden naar elders vervoeren, 
aldaar en in hunne woonplaats belasting betalen, met uitzonde
ri~g der Israelieten, die hen slechts behoeven op te geven in het 
dorp of de stad, waarheen zij ze ter laatste rustplaats brengen '). 
Vooral voor Amsterdam bieden deze registers derhalve een ver
keerd beeld. S t r u y c k geeft, om de sterfte aldaar te weten, 
dan ook de voorkeur aan de cijfers ontleend aan "de Boeken van 
't Stadhuis" en "de openbaare aantekeningen". Wat hieronder 
verstaan moet worden, zegt hij niet 5). 

Ret baart geen verwondering, dat deze statisticus het gebrek
kig materiaal uit de officieele registers met allerlei andere gege
yens - uit de kohieren der verponding, uit de lidmaatboeken der 
kerken - probeert aan te vullen. Ook slaat hij zelf weI de hand 
aan de ploeg, telt persoonlijk de huizen van Naarden, de ledig
staande woningen van Amsterdam. In 1739 en volgende jaren 

1) Struyck, I. c. p. 109 . 
• ) Ibidem, p. 121, 123. 
0) Ibidem, p. 113, 143. Verh. Holl. MIJ. van Wet. deel XIV, p. 591. 
4) Gr. PI. B. IV. p. 902. Struyck, I. c. p. 113. Verh. der Holl. Mii. v. Wet. deel 

XIV, p. 586. 
5) I. c.p.143. Er schijnt te Amsterdam van tijd ,en wijle een lijst der sterfte van 1701 

af ·gedrukt te zijn, zonder dat de bron aangegeven wordt. Struyck memoreert er eene 
van het jaar 1747 en eene van 1751; in de Geneeskundige Jaarboeken, IV, IIp. 66, 
staat een statistiek van 1701 tot 1780 en op het Gem. Archief van Amsterdam bevin
den zich twee exemplaren van een .. Lijst der Dooden van eene geheele Eeuw van het 
Jaar 1701 tot 1800" binnen Amsteldam (bij Jan Janszen, Boekverkooper in de Nieu
we Lelystraat, bij de Princegragt. Z.Z.) 1801. Deze lijst is evenals een anonieme, in 
handschrift zich aldaar bevindende .. Staat der Geborenen van 't Jaar 1700 tot 1814 
ingesloten" (zonder bron), uit bet jaar 1828, overgenomen in het Statistisch Jaarboek 
de: Gemeente Amsterdam, 1909, p. 83 en Aanh. p. 2 
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laat hij den stand en den loop der bevolking van tal van Noord
Hollandsche dorpen "met de uiterste zorgvuldigheid", "niet 
voor geld, maar uyt Liefhebbery", "in stilte" voor zich opnemen, 
door personen, wier namen hij noemt 1). Hij weet een lijst ter 
inzage te krijgen van aile personen, in Broek in Waterland tus
schen 1654 en 1738 geboren, waarbij nauwkeur}g de dag van hun 
dood staat aangeteekend, door "een voomaam Man, die daar 
woonde," begonnen en door zijn~ nazaten voortgezet I). 

Zoo wordt door hem een massa materiaal verzameld, waaruit 
hij de toe- of afname der bevolking en plaatselijke verhoudings
cijfers tracht aan te geven en op te maken. Het blijven schattin
gen. 

Ondanks de vele bezwaren, aan de studie verbonden, breidt 
zich de kring van hen, die in het dorre cijfermateriaal belang 
stellen, voortdurend uit. Aan de zijde der wiskundigen schajen 
zich de regenten, predikanten en vooral de geneesheeren. 

De meer wetenschappelijke beoefening der medische politie, 
"der geneeskundige staatsregeling" 3}, het ontwakend besef, dat 
voorkoming en genezing van ziekten onder algemeene regelen 
te brengen zijn, dat de ziekte geen individueel, maar massaal 
verschijnsel is, afhankelijk van natuurlijke en maatschappelijke 
oorzaken, van zeden en gewoonten, openen de oogen voor de 
waarde eener goede bevolkingsstatistiek, als een der hulpmidde
len om den gezondheidstoestand der bevolking te leeren kennen. 

Doch terwijl de wiskundige, steunende op de wet der groote 
getailen, uit de gebrekkige globale gegevens vele demographische 
verschijnselen weet vast te stellen ') - wij noemen slechts de 
grootere geboorte van jongens dan meisjes, de grootere sterfte 
der eersten dan der laatsten in heteerstelevensjaar-, verlangt 
de medicus, wiens veld van waameming begrensd is, meer en 
'zuiverder gegevens. Om den omvang der kindersterfte 5}, den 
invloed van klimaat en jaargetijden 8) op het heerschen van be-

1) I. e. p. 2 en 3. 
I) Gissingen over de Staat van bet Mensebelijk Geslagt, p. 38 I. 
") Frank-Bake, Geneeskundige Staatsregeling (1787). p. 2, 3, 14. 
') Kersseboom, 2e Verb., p. 32. Struyek, I.e. p. 161, 171. Verb. der Nat. en Gen. 

C. S. I, IIa, p. I I, 534. 
5) Gen. Jaarboeken, IV, II p. 21. 
8) Verb. der Nat. en Gen. C. S. I, p. 26, II. I p. 8. 
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paalde ziekten, de verhouding van het "grasseeren" van pokken 
en mazelen 1), de voor- en nadeelen ('der koepokinenting '), de 
gevolgen van het uitoefenen van bepaalde beroepen, de sterfte 
in verhouding tot den welstand der bevolking z) te kunnen be
wijzen, behoeft hij naast de totaalcijfers tal van onderverdee
lingen, die wederom in onderling verband kunnen worden ge
bracht. 

Reorganisatie der bronnen is noodig. 
De eerste stap in de goede richting wordt te 's-Gravenhage 

gedaan. 
Op verzoek van den hoogleeraar S c h wen eke wordt al

daar sinds 1 J anuari 1755 volgens eene mondelinge s) instructie 
van Burgemeester J 0 han Pie t e r Die r que n s ') de aan
gever der dooden ter secretarie gevraagd naar den leeftijd waarop, 
en de ziekte, waaraan de overledene gestorven is, waarvan "zon
der dat iemant der Cedulle-schrijvers wist, tot wat einde"5), aan
teekening wordt gehouden. In het 35e en volgende deelen der 
Bib I i 0 the que des sci e nee set des art s ver
schijnen daarop zorgvuldige naar deze gegevens keurig bewerkte 
overzichtelijke staten van de sterfte naar de oorzaken van den 
dood van 1755 tot 1775 naar de maanden gerangschikt. 

Afzonderlijk wordt in 1774 een V e r z am eli n g van 
n a a u w k e uri geL ij s ten e n z. uitgegeven, waarin de 
o.pgave van de sterfte naar den Ieeftijd, mede naar de maanden 
gegroepeerd, de eerste plaats inneemt, naast andere statistische 
gegevens en conclusies over den gezondheidstoestand te 's-Gra
venhage, uit dit cijfermateriaal getrokken. 

Het werk, anoniem verschenen, is van de hand van Die r
que n s. De openbare meening geeft er hoog van op en acht 
"ce recueil digne des Iumieres de Ce respectable Magistrat" 8). 

Amsterdam voIgt bijna twintig jaren later het Haagsche voor
beeld. Sinds 1773 worden aldaar de ziekten, waaraan de Christe
lijke en de Israeiietische bevolking overleden is, aangeteekend, 

1) Zie de artikelen van den hoogleeraar Schwencke in de Verh. du Holl. Mij. van 
Wet. deelen'V en VIII. 

I) 34e Rapport, p. 40 en 66. 
0) Een schriftelijk besluit· bestaat niet. Mededeeling van den Heer Mr. W. Moll, 

adjunct-archivaris van 's-Gravenhage. 
') (1709-1780). Verh. der Nat. en Gen. C. S. I, III, p. 15. 
5) Zie hoven sub. I; V, p. 163. 
') Bibl. des &c. et des arts, XVI, p. 176. 
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sinds 1777 de Ieeftijd, waarop de eerste gestorven is. Maandelijks 
worden hiervan drie afzonderlijke verzameistaten v~~r het Colle
gium Medicum opgemaakt, die in afzonderlijke jaarstaten ver
eenigd worden. De elders gestorvenen, die in de stad begraven, 
alsmede zij, die op het "Pest-Kerkhof" ter aarde besteld worden, 
zijn op de jaarstaten ook vermeld. Een resolutie over deze orga
nisatie is niet te vinden ,); door wien de sterfte der Israelietische 
bevolking iedere veertien dagen wordt aangegeven, is ookniet 
na te gaan 2). 

Ook elders wordt aan de bevolkingsst'atistiek aandacht ge
schonken. Mr. R. Pal u dan u s, raad in de Vroedschap van 
Alkmaar en Directeur der H 0 11 and s c heM a a t s c h a p
p ij e d e r Wee ten s c hap pen, die in het veertiende deei 
harer verhandeIingen een studie wijdt aan de bevoiking zijner 
vaderstad, deelt aldaar mede, dat Burgemeesteren op zijn ver
zoek in 1771 door buurt.meesteren een nauwkeurige volkstelling 
lieten houden, en sinds 1774 den ouderdom der overledenen laten 
aanteekenen 8). 

De beweging ligt in de Iucht. In 1770 had lId e H 0 II a n d
s c heM a a t s c hap p ij e de r Wee ten s c hap pen" een 
prijsvraag uitgeschreven, luidende: "Welken zijn de ziekten der 
Menschen, die uit de natuurlijke gesteldheid van het Vaderland 
voortvloeyen ?" 

Daar de schrijver van het in 1777 met goud bekroonde ant
woord '), de Haagsche ge~eesheer I man J a cob van den 
B 0 5 C h, lid van verscheidene buitenlandsche Academien, be
treurt, dat niet meer statistieken dan de Haagsche en Rotter
damsche hem ten dienste staan om zijne waamemingen en die 

- zijner collega's nader te bepalen, en zijne studie uit den aard der 

') De staten bevinden zich in ,het archief van het Collegium Medicum op het Ge
meente-Archiei te Amsterdam. Het 34e Rapport zegt op p. 35, dat de reorganisatie 
geschiedde "op bevel van Burgemeesteren." Een Res. van Reg. en bud-Burg. van 
23 April 1777 stelt vast: '"Aan Secretarissen jaarlijks /100 toe te kennen voor den 
Clercq, die door hun wordt geemploieert, om het Doodboek te houden en de lijst der 
overledenen voor Heeren Burgemeesteren en Inspectoren van hetCollegium Medicum". 
(Arcb. Burg. Extr. Res. van Reg. en Cud-Burg. 22 Jan. 1768-23 April 1777.). Verge
lijk ook Gen. Jaarboeken IV, p. 92 e.v. 

") Van Swinden,zegt in lB04,dat het eens per maand door de Parnassims gescbiedde 
(Alg. Konst- en Letterbode II, p. 366) . 

") P. 552 e. v. 
4) Verschenen in dee) XVIII der Verb. der H. M.; een uittreksel indeGen.Jaarb. II, 

p. 153 e. v. en 245 e. v. en Alg. Vad. Letteroefeningen I, I. p. 186. 
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zaak tal van Ieemten heeft, richt hij op voorbeeld van een derge
lijke in 1766 door den Her10g van C hoi 5 e u i 1 in Frankrijk 
opgerichte vereeniging 1), met Die r que n 5 en anderen in 
1779 de Nat u u r- enG e nee 5 k u n dig e Cor res, p 0 n
den tie Soc i e t e i tin d eVe r e e n i g deN e d e r-
1 and e n op. Haar doel, de geneeskundige beschrijving van 
Nederland, tracht zij te bereiken, door geneeskundigen en an
dere mannen van wetenschap in de eerste plaats aan te sporen 
tot het opmaken van "behoorlijke Geboorte en Sterflysten, uit 
elke byzondere plaats, tot het waarschynelyke berekende getal 
leevenden". In de tweede plaats komt het doen van weerkundige, 
in de derde het doen van geneeskundige waarnemingen in aan
merking. 

Om deze laatste te beschrijven, worden "de Heeren Correspon
deerende Leden verzocht, niet om byzondere gevall~n en Genee
zingen op te geeven, en Verhandelingen daarvan mede te deelen; 
maar om zich alleenlyk te bepaalen tot de heerschende Ziekten 
en Epidemien, beneffens derzelver behoed- en Geneesmiddelen; 
tegelyk ook in 't oog houdende de ligging van de Plaats, het on
derscheid van Grond en Water, aismede het verschil der Luchts
gesteldheid enz. 2)" 

Het is hier de plaats niet, om op de geschiedenis der Societeit 
uitvoerig in te gaan. Zij ligt, evenals het grdotste gedeelte der 
verhandelingen - in zeven dikke banden vervat -, meer op 
historisch-medisch terrein. Hier worde slechts aangestipt, dat 
zij spoedig met de Fransche Societeit evenals met de Paltisch
Keurvorstelijke samenwerkt, dat zij weI Will e m V haar 
eersten Maecenas mag noemen, maar toch voortdurend met geld
gebrek te kampen heeft, cfaar zij niet zooals hare Fransche zus
ter door de Kroon gesubsidieerd, zelfs niet door de Hollandsche 
Maatschappije der Weetenschappen, hare voedstermoeder, onder
steund wordt, maar moet zien rond te komen met de traagvloei
ende contributies van leden en donateurs 3). Vandaar dat hare 
verhandelingen slechts onregelmatig uitkomen, te meer waar de ~ 

1) Verb. der Ned. en Gen. C. S. I, I, p. XVI en XXII. Zie ook Verb. der H. M. v . W. 
XVIII, p. 661. 

I) Verb. der Nat. en Gen. C. S. I, III, II p. 6. 
') Verb. der Nat. en Gen. C. S. I, I. Zie voorts: Gen. Jaarboeken, III, II, p. 1~5 en 

aanbangsel, p. 25. IV, II, p. 17. N. Gen. Jaarboeken I. I, p. 305; It III. p. 237; III. 
II, p. 109; IV. p. 107. 
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berichten ook langzaam binnenvloeien. Zij heeft het ongeluk, 
haren eersten Voorzitter, oud-Burgemeester Die r que n s, 
reeds in 1780 door den dood te verliezen; haren eersten secreta
ris Dr. I. J. van den B 0 s c h, die te 's-Gravenhage moet 
wonen en zonder voorkennis van den voorzitter de stad niet mag 
verlaten(!) 1), in 1789 . • 

Haar invloed op de ambtelijke organisatie der aanteekeningen 
omtrent den loop der bevolking is niet zonder beteekenis. Op 
voortdurenden aandrang van geneesheeren, leden der Societeit, 
besluit achtereenvolgens de overheid van Zutphen, Middel
burg, Enkhuizen, 's-Hertogenbosch, St.-Maartensdijk in Zeeland 
en andere plaatsen op een of andere wijze aanteekening te laten 
houden van geboorte en sterfte, zooveel mogelijk met onderver
deelingen t) . 

. De uitvoerigste organisatie wordt te Deventer op verzoek 
van den lector in de ontleedkunde J. W ij n g a a r d ingesteld. 
Zijn: "Ontwerp ter naauwkeuriger en uydvoeriger dagtekenin
gen der huwelijken, geboornen, enoverledenen", den vierden 
December 1778 in de vergadering van de Schepenen en den Raad 
van Deventer aangenomen, en naar zijn zeggen den lSden De
cember van dit jaar ingevoerd 3), verdient, waar zijn stelsel ge., 
heel te Zutphen 4), gedeeltelijk ook in andere steden geldt, een 
nadere beschouwing. 

In de eerste plaats stelt hij een volkstelling voor, en weI on
derverdeeld naar Getrouwde Mans en Vrouwen, Weduwenaars 
en Weduwen, Vryers en Vrysters, Jongens en Meisjes. Daarbij 
is cen opname van het aantal huizen en ook der "Manken en Ge
bochelden" noodzakelijk. 

Om den loop der bevolking vast te stellen moet de Lector in de 
Ontleed- en Vroedkunde worden belast met het ambt van "houder 
der algemeene dagteekeningen", die den lSden December van ieder 
jaar de statistiek zal opmaken, welke tegen 1 Januari in ~k 
verkrijgbaar gesteld, of bij wijze van Nieuwjaarsgroet door "de 

1) Wetten van de Nat. en Gen. C. S. in de Verb. I, III. 
0) Verb. der Nat. ell Gen. C. S. I, III p. 59. 
0) Ibidem p. 24 e.v. Op het gemeente-archief van Deventer zijn geen statistieken 

meer aanwezig. Ook zijn de "Algemeene Tafels", als voorbeeld, nooit, zooals Wijn
gaard zegt, in bet Resolutieboek ingelascbt, maar daarvoor zijn vier folio's wit open
gelaten. M.ededeeling van den Heer Acquoy, arcbivaris van Deventer. Men vindt de 
Tafels over bet jaar 1779 ingevuld in de Verb. der Nat. en Gen; C. S. I, III, p. 46-. 

') Verb. der Nat. en Gen. C. S. II, I, p. 228-. ' . 
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• 
Kinderen van de~ Armenstaat" bij de notabe1enkan worden 
rondgebracht. Ieder tienden jaar worde dan een generale sta
tistiek over den stand en den loop der bevolking uitgegeven. 

De gegevens voor de Statistiek van ondertrouw en huwelijk . 
moet het Consistorie der Openbare Kerk hem verschaffen, dat 
tot nu toe nauwkeurig aanteekening hield van de huwelijken bij 
alle gezindten gesloten, en nu door de vroedschap gelast wordt 
hare bemoeiingen uit te breiden . . 

-Om de geboortestatistiek samen te stenen wordt met de doop
boeken gebroken. Aan de vroedvrouwen, die in vele pl~atsen 
reeds van tijd en wijle onvolledige gegevens aan het Collegium 
Medicum verschaffen 1), wordt opgedragen maandelijks ingevulde 
lijsten ter secretarie af te geven. Hierop staan de datum der ge
boone, de naam, godsdienst en woonplaats der kraamvrouw, het 
geslacht en de staat van den jonggeborene, zijn levend .of dood, 
tijdig of ontijdig ter wereld komen, het beroep van den vader, 
de naam van het garnizoen, waarin deze dient. Zelfs moet mel
ding worden gemaakt van de hulp bij miskramen verleend. 

De tabel der geboorten wordt naar deze opgaven ingericht. 
De bron voor de ,;sterftetafel" is het "Aanteekeningslijstje~' 

van den aanspreker, in duplo ten stadhuize ingevuld, waarvan 
een exemplaar ter secretarie aan bovengenoemden ambtenaar 
en een aan den bewaarder van kerk of kerkhof wordt ter hand ge
steld. 

Na de begrafenis bezorge dez~ laatste zijn briefje ten stadhuize 
en doet tevens aangifte der overledenen in het Diaconie- en ar
menhuis, die niet met aansprekers begraven worden. Een fooi 
bij Kerstmisof Nieuwjaar zal hem voor zijne moeite beloonen. 

De "ruitkaart" -uit deze gegevens maandelijks opgemaakt, on
der$cheidt de sterfte naar geslacht, leeftijd, huwelijkschen staat, 
godsdienst, oorzaken van den dood en beroep. 

De sterfte naar den leeftijd wordt verdeeld in groepen van vijf 
jaren -boven en in jaarlijksche beneden den leeftijd van vijf jaar. 
De oorzaken van den dood, gekozen na bestudeering der voor
naamste Europeesche lijsten, en in het Nederlandsch, en in het 
Latijn vermeld, worden met "derzelver invallenden tijd" en met 
"de Beroepen en Handwerken der Ovetleedenen" in verband ge-

') Vergelijk Struyck, 1. c. p. 125. 
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bracht, zoodat tevens de grondslag worde gelegd van een sta
tistiek der beroepsziekten. 

Ook deze statistieken, in de Haagsche lijsten, de Verhandelin
gen der Societeit en de sinds 1778 verschijnende Geneeskundige 
Jaarboeken uitgegeven, dienen cum grano salis te worden opge
vat. De tijdgenoot trekt de juistheid der opgaven van de doods
oorzaken, met uitzondering van de pokken en dergelijke ziekten, 
reeds in twijfel. Vooral indien zij, zooals te 's-Hertogenbosch, door 
het Gerefonneerde Weeshuis, dat aile doodkisten vervaardigt en 
bij de levering dan tevens naar ·de doodsoorzaak vraagt, wor
den opgemaakt! 1) De nomenclatuur toont reeds aan, dat oor
zaak en gevolg veelal verward worden, en de kwakzalver, niet de 
geneesheer, de diagnose maakt 2). W ij n g a a r d oppert daar
om de mogelijkheid, dat de geneesheer aan den aanspreker en 
den kerkbewaarder op hun verzoek de doodsoqrzaak zou opge
yen 3). 

Ook is de juiste leeftijd, vooral van ouden van dagen, veelalon
bekend en wordt aileen het tienvoud genoemd. De legende van de 
groote sterflijkheid in deze zoogen.aamde trap- of moordjaren 
werd door S t r u y c k ') reeds uit dit feit verklaard. Die r
que Ii s hecht er nog geloof aan 5} . 

De regelingen zijn plaatselijke. Wanneer de Staten van Hol
land zich te elfder nre met de boekhouding der bevolking be
moeien, houden zij aan de oude gewoonte vast. Het besluit van 
15 Juni 1792, behelzende, dat doop- en trouwboeken voortaan 
in duplo buiten kosten der ingezetenen bij aIle gezindten ge
houden moeten worden, en dat ook dag en plaats der geboorte 
zal aangeteekend worden, is niet meer dan een codificatie en 
aanvulling van een twee-eeuwen oud gebruik 6). 

Ook de Societeit verliest hare levenskracht. In 1793 geven Di- ' 
recteuren het laatste deel harer verhandelingen uit, waarin zij 
zuinigheidshalve nog hebben gesnoeid 1). Het ligt niet in hUlU1e 

') Verh. der Nat. en Gen. C. S. I, IIII. p. 290. 
2) Ibidem I,llI, p. 16. Gen. ]aarboeken IV, II, p. 95. 34e Rapportjp. 49. 
0) Vergelijk Verh. Nat. en Gen. C. S. I, III, p. 21. 
') 1. c. p. 181, 182. 
5) Verzameling van lijsten § XXVI e. v. 
8) Gr. Pl. B. XI, p. 247. 
1) Zie voorbericht tot dit dee!. 
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bedoeling tevens een voorstel te doen om de Societeit te liquidee
ren. Men wil het werk op minder kostbare wijze nog voortzetten. 
En zoo wordt in 1794 met een tweeden druk der verhande
lingen een aanvang gemaakt, waarvan een deeltje verschijnt. 
Verder wordt het werk niet voortgezet. Tot hoelang de Societeit 
is blijven voortleven, is niet bekend 1). 

Wanneer de revolutie van 1795 nieuwe besturen van stad, 
gewest en land op het kussen brengt,· nemen deze met de 
organisatie der administratie ook de regeling der bevolkings
statistiek ter hand. Alomme wordt een census gehouden. In 
1796 geeft de Com m iss i e tot h e ton t w e r pen van 
e e n pIa n van con s tit uti e de eerste "Volkstellinge 
in de Nederlandsche Republiek" uit. 

De Commissie, door den Amsterdamschen Raad den 13denJa
nuari 1798 benoemd om een plan van een Comite van Gezond
heid op te maken, ontwerpt in haar 34e Rapport "over al het-

. geen dienstig is, om te oordeelen over den Staat van Gezondheid, 
de uitgestrektheid der Ziekten, en het af- en toeneemen van volk
rijkheid en van welvaart" 2), de inrichting van de statistiek van 
den loop der bevolking. Zij weet deze derhalve ook nog niet van 
de medische politie te scheiden. In wezen stelt zij naast uitvoeri
ger beschouwingen niets anders voor, dan hetgeen W ij n
g a a r d, wiens naam met eere genoemd wordt, te Deventer be
oogd heeft. 

Doch 'ook hiervan is niets ingevoerd. De Hoogleeraar van 
S win den, die deel uitmaakt dezer Commissie en in de "Alge
mene Konst- en Letterbode" van 1804 een studie wijdt aan de be
volking van Amsterdam, deelt aldaar mede, hoe het plan, in ad
vies gehouden, totdat een e f f e c tie f Stedelijk Bestuur aan 
het werk zou zijn, is blijven steken. Het heeft nog tot grond
slag gediend van een ontwerp voor de geheele republiek, dat ook 
in de dagen der revolutie bij de wisseling der regeeringen nooit tot 
wet is verheven 3). De Fransche tijd eerst zal, krachtens keizerlijk 
decreet van 19 April 1811 4), registers van den burgerlijken stand 

1) Op bet Haagscbe Gemeente·Archief is hiervan niets over. 
t) (1798). 
I) Alg. Konst· en Letterbode I, p. 376, 377. 
') Bulletin des lois nO. 6872. Zie verder Algemeene Statistiek van Nederlan<,l, 9eel 

II p. 20 en Geschiedenis van de Statistiek in het Koninkrijk der Nederlanden. (1902). 
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invoeren. waaruit de statistiek van den loop der bevolking is op 
te maken. 

Doch wanneer wij bedenken. hoe laat in de negentiende eeuw 
de ambtelijke bevolkingsstatistiek in het Koninkrijk der Neder
landen hare intrede doet. en hoe langzaam zij tot wasdom komt, 
mogen wij de eenvoudige leden der "Societeit" niet vergeten, 
die hare grondslagen hebben willen leggen en voortrekkers op dit 
gebied mogen heeten. 



VI. 

HET KAMPER PONDTOLREGISTER VAN 1439-1441, 
MEDEGEDEELD DOOR DR. H. ]. SMIT. 

Toen in den oorlog tusschen de Wendische steden en de Hollanders 

(1438-1441) koopl.ieden uit de neutrale steden Kampen en Deventer door 

Hollandsche kapers waren beschadigd, werd er in 1439 na lange onder

handelingen besloten, dat er te Kampen van aIle uit Holland, Zeeland en 

West-Friesland afkomstige goederen een pondtol zou worden ' geheven, 

aan wien zij ook toebehoorden, als ze den tol passeerden. De" verschuldigde 

sommen werden door meester Pelgrim, secretaris van Amsterdam, te 

Kampen in ontvangst genomen; tal van Hollandsche schippers en koop
lieden, die de belangrijke inarkten te Deventer wilden "bezoeken, moesten 

zich voortaan dus aan belasting op schip en goed onderwerpen. Ook aan 
het Zwarte Water werd tol geheven, maar slechts gedurende korten tijd; 

in 't begin van 1440 werd de heffing hier gestaakt en het gelukte niet ze 

te herstellen, hoeveel pogingen men daartoe ook deed. Bij Kampen werden 

echter groote sommen ontvangen; teg\m ontduiking werd dan ook nacht 

en dagstreng gewaakt. Hier 'werd met de tolheffing in Sept. of Oct. 1439 
een begin gemaakt, en zij werd voortgezet tot 24 Augustus 1441; Y:l"en 
had men naar het oordeel der Hollanders voldoende om de schade der 

IJ selsteden te vergoeden, en Kampen schikte zich dan ook in de ontvangen 

som. Met Deventer was dat niet het geval, waarom aan de Hollandsche 

kooplieden en schippers verboden werd de St. Lebuinusmarkt aldaar te 

bezoeken; ze moesten hun waren desnoods te Kampen te koop aanbieden. 
Deze bepaling schijnt nu echter ook onder de Hollanders ontevredenheid 

veroorzaakt te hebben; ze weigerden betaling van het pondgeld en slechts 

van enkele schepen werd na 24 Aug. 1441 nog iets ontvangen. Ret resul

taat der heffing was intussch~n door meester Pelgrim of een zijner dienaren 
nauwkeurig aangeteekend in een register, dat thans nog op het Gemeente
archief te Kampen berust. Ret is een lijvig boek, geheel van papier, dat 

236 bladen bevat, waarvan vele"echter niet beschreven zijn. In de volgende 

bladzijden "is de tekst ervari niet geheel volledig uitgegeven; waar het 
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mogelijk was, zijn de ladingen der schepen in een som aangegeven, met 
vermelding evenwel van de namen van alle bevrachters, en verder zijn 
telkens voorkomende namen van munten en achtervoegsels als "soen" 

afgekort en onbeteekenende woorden uitgelat en. Ook de posten der uit

gaven, die, voorzoover ze van belang zijn, reeds door Mr. Nanninga Uiter

dijk in de "Bijdragen tot de geschiedenis van Overijsel (1888)" zijn ver
meld, werden hier weggelaten. 

Hoe de verhouding was tusschen de betaalde sommen en den prijs der 
verschillende wa,ren, blijkt uit geen der stukken, die op den tol betrekking 

hebben. Uit versch~llende posten in het register kunnen we echter afleiden, 

dat de tol ongeveer 1/85 van de waarde der artikelen bedroeg 1) . Zoo kan 

men den prijs der verschillende waren en ook den omvang van den ge
heelen IJ selhandel der Hollandsche steden en dorpen, die het register 
vermeldt, althans bij benadering berekenen. Daarbij veroorzaken de vele 

munten, die genoemd worden, even weI moeilijkheden; bovendien kloppen 

de summa's van den schrijver aan het eind van elke bladzijde, door ons 

aan den rand naast den tekst afgedrukt, dikwijls niet geheel, omdat er soms 
door gebrek aan pasmunt iets te veel of te weinig werd betaald. De ge
wone munt is een gulden "(g.) van 10 stuivers (s.) of 12 Vlaamsche grooten 

(VI.), maar daarnaast komen ook de Rijnsche gulden (Kg.) van 20 s . of 

24 VI., het Philippusschild (Ph. sc.) van 145., de Beiersche gulden (B. g.) 

van 14 s . en de Postulaatsgulden (P. g.) van 20 VI. voor. Kleine munten 

als de kromstaart (k.) en de leeuw (1.) vertegenwoordigen in het register 
. meestal een waarde van 2/3 s. ; een oortje (0.) heeft nu eens een waarde 
van 1 s., dan weer van 1 k., en een "butken" wordt gewoonlijkietslager 

berekend dan een s. of een VI. Verder ontving meester Pelgrim soms 

munten van twijfelachtige waarde, en ook daarmee moest hij l;>ij z'n op

telling rekening houden. 
Het register is ve,rdeeld in verschiIIende afdeelingen naar tijdperken, 

die samenhangen met de verschiIIende markten van Deventer, en in elk 

van die afdeelingen worden schepen en goederen weer gerangschikt naar 

Hollandsche, Westfriesche of andere plaatsen. Daarmee bedoelde de schrij

ver van de tollijst niet, dat alle onder een bepaalden plaatsnaam genoemde 
schippers en kooplieden in die stad o~ dat dorp woonachtig waren, want 

1) Voor zout met een waarde van ISO g. betaalt men 2{· g., voor een kist met fransijn 
ter waarde van 100 g. II g. ; voor een partij koper, die 65 g. kost, krijgt men I g., tin
werk ter waarde van 35 g." brengt 1 g. op; kramerijen, die 25 g. waard zijn, brengen 
4 s. op; voor 60 g. stokvisch betaalt men 1 g., voor 6 g. visch Is., voor 200 g. 
stokvisch 3 g. , enz .. Daarnaast komen posten voor, die op een andere verhouding 
wijzen, maar een vast systeem schijnt men bij de tolheffing nooit gevolgd te hebben. 
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telkens komen b.v. onder "Van Aemstelredamme" kooplieden uit Harder
wijk of den Haag enz., en schippers uit Kampen of andere plaatsen voor. 
De bedoeling was slechts aan te du.iden, dat de een of andere schipper van 

de boven zulk een onderafdeeling genoemde plaats afvoer. Zoo komt het 

voor, dat een schipper uit Deventer van Amsterdam naarden IJsel zeilt 

met goederen van een koopman uit Haarlem aan boord, dat een uit 
Monnikendam ~aar Kampen varend schip waren van Deventer en Kamper 
burgerl;i, uit Antwerpen afkomstig, vervoert, dat een schipper, die van 
Haarlem afvaart, laken te Kampen brengt, door Deventer burgers te 

Bergen gekocht, en dat Amsterdammers optreden als bevrachters van 

een schip, uit Kampen afkomstig, dat van Leiden uit naar de overzijde 

van de Zuiderzee gaat. Daar echter vele schippers telkens weer van dezelf

de plaats afvaren, mag men veilig aannemen, dat ze daar woonden, en ook 

met de kooplieden, die steeds weer onder denzelfden plaatsnaam worden 

aangetroffen, was dat weI het geval. AIle schippers nu, die voorkomen, 

zijn vrachtvaarders, en dat niet, zooals een vijftigtal jaren later het geval 

schijnt te zijn, in dienst van Amsterdamsche groothandelaren, maar meest

al alleen van bevrachters uit eigen woonplaats. In enkele gevallen is de 
schipper zelf bezitter van een deel der lading, maar regel is dat niet. 
Gewoonlijk maakt hij de reis naar den IJsel meer dan eenmaalperjaar, 

soms zelfs meermalen in een der tijdperken van het register. Het getal der 

vaartuigen, die in de Noordhollandsche watersteden aanwezig waren om

streeks 1440, moet buitengewoon groot geweest zijn, want het register 

noemt vooral uit haar honderden verschillende namen; en daar komt dan 

nog bij, dat vele schippers in deze jaren waren uitgezeild om te kapen. 
Nog altijd was de scheepvaart in Noord-Holland en West-Friesland een 

gewoon bedrljf in stad en dorp . . Groot schijnen de vaartuigen voor het 

Zuiderzeeverkeer niet geweest te .zijn: het register noemt "scepe", die 1 g. 

tol betalen, en <;lvel'S, jachevers, waterschepen, kleine schepen en schuiten, 

waarvoor i g. voldoende is. 
Wat de waren betreft, daaronder nemen de oorspronkelijke Noord

hollandsche handelsartikelen boter en kaas nog altijd een eerste plaats in. 

Slechts Amsterdam heeft zich bijna geheel onafhankelijk van ze gemaakt, 

maar de tweede h,andelsstad, Hoom, bestaat er nog voor een groot deel 

van en industrieplaatsen van beteeken.is als Naarden en Weesp, die veel 

eigen laken opleveren, brengen toch ook nog heel wat boter en kaas op 

de markten van Deventer. Alkmaar, Purmerend, Akersloot, Westzaan, 

de Waterlandsche polder Bumma of de Bom en Medemblik bloeien door 

scheepvaart en handel in zuivelproducten; Enkhuizen kent naast deze 
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beide middelen van bestaan ook nog den vischhandel (bokking en aal); 

Edam, Monnikendam en Muiden, het eerste vooraI; hebben ook eenigen 

handel in vreemde waren, en Wijk aan Zee bestllat vooral doo~ scheep

vaart en visscherij (schol en haring). In de meeste der genoemde plaatsen 

is er echter gewoonlijk een handelstak, waar naast dit alles nog veel aan . r 
gedaan wordt: de zouthandel; deze speelt een belangrijke rolin de econo-

!JllsChe ontwikkeling van Noord-Holland in dezen tijd 1). Of de handel in 

boter en kaas nog in handen was van de boeren-producenten zelf, is zeer 

de vraag; ' meestal treft men boterhandelaren aan, die ook weI ander~ 
artikelen, al5 laken verkoopen, maar ook da~ bewijst misschlen nog niet, 
dat zij geen veehouders wal;en. De eigenlijke kooplieden, zooals we ze te 

Amsterdam 'vooral aantreffen, verkoopen overigens te Deventer ook de 

meest verschillende waren, vaak in zoo groote hoeveelheden, da1; men 

daarbij moeilijk aan kleinhandel kan denken 2). l 
Onder deze artikelen staat laken op den voorgrond. Tal van soorten 

worden in de pondtollijst genoemd, en niet alle schijnen van even goode 
kwaliteit geweest te zijn. Van een Amsterdams~h, Leidsch of Schiedamsch 

laken betaalde men 2 Vl~ tol, evenals van de als laken "van den besten" 

en "voerwollen.laken" of, "voedaken" aangeduide soorten. Lakens uit 

Mon¢kendam, Naarden, Hoort?-, Weesp, Muiden, Haadem, den Haag, 

Delft, Rotterdam, Vlaanderen, Yperen en Engeland brachten echter 
slechts 1 VI. c:>P en eveneens de lakens "van d~ nieuwekoor", vanSpaarische 
en van "anderde" woI. 24 lakens vormen een teerling, zoodat daarvan 

bij de eefSte soorten 2 R. g. of >4 g., bij de laafste 1 R. g. of 2 g. wordt be

taald. Eindelijk heeft men nog kwaliteiten, waarvan minder dan 1 VI. 

tol· wordt ontvangen; zoo de lakens van Aalst in Vlaanderen, waarvan een 

teerling 14 s. of 1 B. g. opbrengt, de :,smale Engelsce witte" en de 

Engel5che "stocbrede", waarvoor men nog mindel; dan t VI. schijnt schul

dig geweest te zijn, de witte lakens uit Norwich ("Noirtsce witte':'), waar

voor meestal i VI. of 1 k. betaald wordt en de Brabantsche lakens uit 

Maastricht of St. Geertruidenberg. Voor de kwaliteit van het laken was 

die van de wO.l beslissend; terwijl men nu voor een zak Spaansche wol 

~.vI. moest betali'm, leverde een zak Engelsche 1 R. g. op. 

1) In hoever de eigenhandel van de klein ere plaatsen omstreeks 1500 vernietigd 
was en plaats had gemaakt voor vrachtvaart in Amsterdamschen dienst, kan hier 
niet worden uitgemaakt; Hapke (Die Regierung Karls V. und der Europaiscbe 
Norden, p. 25) gaat bierin minder ver dan van· Ravesteyn. 

0) Vgl. mij'n: Opkomst van den handel van Amsterdam, p. 308, 309. De in de daar 
gedrukte tabelJen van den Amsterdamschen handel m~t Deventer genoemde cijfers 
zijn me bij herhaalde optelling echter deels onnauwkeurig gebleken. 
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De beoordeeling van hoeveelheid en prijs der andere artikelen wordt 
vaak lastig gemaakt door de oude benamingen van maten en gewichten 
Door vergelijking van de betaalde geldsommen kan men uit het register 

althans eenig inzicht krijgen in de verhouding der maten onderling, maar 

het omzetten van haar inhoud in onze metrieke eenheden blijft meestal 

onmogelijk. Naar aanleiding van bet onderstaande overzicht maak ik er 

verder op opmerkzaam, dat bij de tolheffing nooit een vast systeem 

consequent werd doorgevoerd, maar dat het blijkbaar dikwijls aan de 
beoordeeling van meester Pelgrim werd overgelaten, om in verband met 
de kwaliteit der waren en den tijd van het jaar, die den prijs kon doen 
stijgen of dalen, meer of minder te vragen dan de ge~one som. 

H oeveelheid: Betaalde to1: 

1 ton boter 2 s. 

1 last boter 2 g. 4 s. 

1 schippond (N) kaas 1) ·1 s. 

1 last haring 1 g. 

1 ton haring 1 VI. 

1 last zeep 2g. 

1 ton zeep 2 VI. 
1 pijp olie 5is. 
1 ton olie 2 s. 

1 kwartier zout I) 7 s. 

1 last koit 0) 1-ig. 
1 ton koit t-i VI. 
1 hoed kolen i VI. 
1 ton aal of plagaal 1 VI. 

1 ton teer i VI. 

-----

Hoeveelheid: Betaalde to1: 

1 last teer i g. of 6 VI. 

1 last (=20stro)bokking 6-10 VI. 
1 stro 4) bokking i VI.. 

1 last 5) gerst 4 VI.-6 s. 

1 pijp of boot romahije 7 VI. 

1 pijp basterd of 
malvezije 9 VI. 

1 pijp wijn van Poitou 3 VI. 
1 koppel 8) fruit 1 VI. 

1 korf schol 

1 wagen schol 

1 ton azijn 

1 last azijn 

100 stokvisschen 

1 last stokvisch 

2-4s. 

4 of 6 s. 
i VI. 
6 VI. 

2 s. 
2g. 

') 165 kazen worden gerekend op 7 N, 150 op 71 N, 100 op 51 U. Een schippond 
kleine Texelsche kazen 1;>rengt 2 s. op. Hoeveel van die kaasjes op een schippond 
gingen is niet zeker, want men betaalt zeer uiteenloopende sommen van ze. 

0) Bij zout heeft men verder ook nog. tonnen, mudden en loopen. Voor een mud 
wordt meestal ruim lis., vOor een ton is., en voor een loop nog minder betaald. 

0) Soort bier, vooral bereid in Haarlem en Gouda. 
4) Stro is misschien een hoeveelheid van 1000 stuks. 
6) De betaalde sommen loopen bij gerst zeer uiteen. Men krijgt den indruk, dat een 

last ongeveer 30 mud gerst was, en dat een loop weer vrij wat minder was dan een 
mud. Voor 50 mud betaalt men 10 VI., voor 28 mud 6 VI., voor 300 loop ± 2 g. 

6) Evenals fruit werden uit Vlaanderen ook vijgen en rozijnen gehaald. De eerste 
vertolt men per korf (voor 6 korf betaalt men by. 2 5.), de laatste per top (voor 6 
top I 5.). Het Mnl. Wdb. geeft aan, dat een koppel rozijnen 4 toppen of 2 kotven 
was, wat met bet bovenstaande goed klopt. 
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Hoeveelheid: 

1 ton oeren 1) 

1 ton honig 
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Betaalde tal: 

1 VI. 

2s. 

H oeveell!eid: 

.. last hopbier 
1 paar guets I) 

Betao.ld~ tol: 

6 VI. 

3 s. 

Slechts als men precies de grootte der oude maten, gewichten en munten 

kent, zal men zich uit het register een nauwkeurige voorstelling kunnen 

vormen van den IJselhandel der Noordhollandsche watersteden, en daar
door van hare economische toestanden in 't algemeen. Ten opzichte van 

plaatsen als Haarlem, Leiden, Gouda, Kampen en zoovele andere is dit 

ook met behulp van het Pondtoiregister niet mogelijk, daar de artikelen 

dezer steden op de markten van Deventer niet altijd een karakteristiek 

deel van haar geheelen warenomzet vormden. Met de eerstgenoemde plaat
sen schijnt dat weI het geval geweest te zijn en zelfs met onze gebrekkige 
kennis van de in 't register genoemde maten en munten krijgen we van 
haar handel weI een juister begrip. Dat de pondtol in bijna twee j'aren 

toch zeker 6500 g. opbracht, wat een kapitaal van 425000 g. vertegen
woordigt, doet ons het belangrijk:e van het economisch leven in Noord
Holland zien, al is de beteekenis van een gulden in het middeleeuwsche 

verkeer moeilijk precies voor moderne voorstellingen uit te drukken. En 

evenzoo zegt het feit, dat de Amsterdamsche kooplieden Dirc Bolenz., 

coman Meynert en coman Jan van Oct. 1439-Aug. 1441 resp. 62 g., 55 g. 

en 37 g. tol betalen, en dat de beide laatsten voor gemeenschappelijk 
bezit bovendien nog 22 g. schuldig zijn, ons weI iets omtrent den snellen 
opbloei van Amsterdams handel in de 15e eeuw; in een tijd, dat geld nog 
schaarsch is, wijzen handelskapitalen van 4000 g., 3500 g., 2400 g. en 
1400 g., die in overeenstemming zijn met de genoemde tolgelden, op een 

belangrijken groothandel, te meer, omdat de kooplieden nog andere 

markten bezochten dan die van Deventer. 

H. J. S. 

DIT IS DE RAKENINGE VAN DEN PONTTOLLEN, ONtFANGEN TO 

CAMPEN VAN DEN HOLLANTSCHEN, ZEELANTSCE ENDE WEST

FRIESSCE GUEDE IN SINTE MARTINSMERCTE a) ANNO XXXIX. 

Ontfal'lgen vor den R. g. 19,. s .. Ontiangen vor den Ph. sc, 14 s .. 

[1.] Van Aemst elredamme: Scipper Claes Scout voer sijn 
scip 1 g .. 2 teerling Aemsterdams laken 4 R. g .. 2 pac Engelsce la-

1) Oeren zijn forellen. 
') De beteekenis van dit woord is me niet geheel duidelijk. Waarschijnlijk moet zij 

gezocht worden in de richting van guets, goederen als lijfgoederen, kleeren. 
3) 11 November. 

't 

, 
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ken I R. go> Gerijt Pauwe 2 teerling Aelsce laken 2 P. g .. I pac En
gelsce laken, 1 pac Amsterdamsce laken, tsamen 2 R. g .. Huge 
Baers 6t last harinx 6t g .. 6t paer gudes 19t s .. 

Van scipper Jan Lemz. voer sijn scip I g .. 17t paer guedes 5 g. 
3 s .. Van ene mande mit solonen ende vellen t g .. 1 teerling Aem
sterdamsce laken 2 R. g .. 5t last harinx 5t g .. 1 pac alrehande la
ken 2 g .. 10 Neertsche laken 10 VI.. 5 Aemsterdamsce laken 10 VI.. 
1 mande cramerien 1 g .. 1 sacken korles 2 VI.. 10 grove laken 8 s .. 
1 vat boteren 2 s' Summa 48 g. 4 

Van scipper M~thijs Melijsz. voer sijn scip 1 g .. Van Dirc Bolenz. VI. 

28 pipe olij, de pijp 5t s., facit 15 g .. 8 s .. Ave Dirc Claessoens 2 
terling Aemsterdamsce laken 4 R. g .. 4 teerling Aemsterdamsce 
laken 8 R. g .. 3 pac Engelsce laken It R. g .. 

Van scipper Claes Mynnen voer sijn scip 1 g .. 3 tonne asscen 
ende 2 tonne teers, 3 vate boteren ende 3 u kesen, tsamen 12 s .. 
Otto Heynenz. van Herderwijc 2 last harinx 2 g .. Evert Jacobsz. 
t vat boteren Is .. Comen Meynert 8 pijp olijs 4 g. 4 s .. Noch 60 g. 
an crameryen 6 s .. Comen Jan 2 teerling Aels laken 2 Ph. sc .. 1 
teerling Aemsterdamsce laken van der nier coer van 21 laken 1 
P. g .. Wendelmoet Lockers 13 Amsterdamsce laken ende 61aken 
van der nyer coer, tsamen 2t g. 2 VI .. Aelert Symensz. 1 teerling 
Amsterdamsce laken 2 R. g .. Noch een half teerling van der nyer 
koer t R. g.. Claes Heynenz. 1 teerling Aels laken 1 Ph. sc .. 1 
mande mit scapenleder van 35 g. tg.. S. 65 g. 13 k. 

Van scipper Pieter Meye van D~venter niet ontfahgen. Betgen 
7t last harinx ende 3 tonnen 7t g. 3 VI .. 

Van scipper Dirc Jansz. Albert Barentzs. swagher vor sijn scip 
1 g .. Jan Symonsz. 4 last harinx 4 g .. Pouwels Albertsz. 4 last ha
rinx. . .. Coppijn 1 teerling Vlamessche laken 1 R. g .. 

VanscipperPieter Andreesz. voersijnscip 1 g .. ArentkenOemsz. 
1 teerlinc Noersce witte, 1 pac Noersce witte van lQ halve laken, 
4 Noertsce witte, tsamen 2t g. 2 VI .. 

Henric Claesz. heft vertolt 1 pac Engelsce laken vor It g .. 
Wermbolt Henrixz. heft vertolt 1 pac Engelsce laken ende 1 kijf
laken voer 1 B. g .. Egbert Lap heft vertolt 1 pac Engelsce laken 
voer 1 B. g .. 

Huge Baers 10 pijp~ olij, de in scipper Claes Vrederixzs. scip 
waren ende worden ghevoert to Swolle, ende Huge seide, dat de 
10 pipen uit Vlanderen ghekomen weren. s. 22 g. 8 VI. 
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Comen Jan heft vertolt 17 tonne seeps 3 g. myn 2 VI.. Noch 18 
pijp olijs at g. 145 .. Noch 2 last seeps 4 g .. 

Van scipper Rolof Jansz. voer sijn scip 1 g .. 3,. last harinx 3,. g .. 
Noch 27 paer guedes at g .. 

Van scipper Jan Jansz. voer sijn scip 1 g .. 5 last harinx 5 g .. 6 
paer gudes 18 5.. 16 Monikedammer laken 16 VI .. 

Van scipper Lourens Petersz. voer sijn scip 1 g .. 24 vaten bot
teren 4 g. 8 5.. 50 N kasen 5 g .. 

Van scipper Jan Simen Remkesz. voer sijn scip 1 g .. 9 last ha
S. 59 g. 8 VI. rinx 9 g .. 

[2.] Van M 0 n ike dam me: [In de schepen van Lambert, 
Pieter Jansz., Jacob Pietersz., Gerbrant Symensz., Claes Monenz. 
en Jan Claesz. bevinden zich 29,. last min 4 ton haring en 2 ton aal, 
56 vat boter, 26 N kaas en 15 Geertenbersce lakens, waarvoor 

s. 49 g. 8 s. resp. 28,. g. 10 V!., 10 g. 12 S., 2 g. 6 s. en 10 k. worden ontvangen.] 
[In de schepen van Jacob Pietersz., Jacob Jansz., Gerbrant Sy

monsz., Claes Semmenz. en Jan Rijser bevinden zich 16,. last ha
ring, 49 vat boter, 60,. N kaas en 2 Amsterdamsche lakens, waar
voor resp. 16t g., 8 g. '18 S., 3t g. 25t s. en 4 VI. worden ontvan-

S 37 g. 6s.1 VI. gen.] 
[3.] Van Ye dam m e: Van scipper Jacob Claesz. mit een 

cleyn ever,. g .. 4 vate boteren 8 s .. 1 t N kasen 1 t 5 .. 
Van Simen Jansz. voer sijn scip I g .. 4 last harinx 4 g .. Coman 

Pieter 1 terling Amsterdamsce laken van der nier coer 1 R. g .. 
Noch een kocmande mit solonen 8 k .. Simon Cttenz. van Stave
ren, wonende to Edam, 23 smale Ypersce laken 23 VI.. Noch een 
sac hanneps 6 VI. gr .. Melis Jansz. 36 Monikedammer laken3 g .. 
Willem Ghisebertsz. 20 Amsterdamsce laken van der nyer koer 
1 P. g .. 

Van Peter Jansz. voer sijn scip 1 g .. 37t paer guets 11 g. 21 s .. 6 
tonne nebbelinx 1) 6 VI. gr .. 

Van Nannync Rode voer sijn scip 1 g .. 8 last harinx 8 g .. 1 N 

kasen 1 5 .. 15 vate boteren 3 g.. . 
Van Jan Beyersz. voer sijn scip 1 g .. 5 quartier souts 3t g. 1 o. 

S. 45 g. 3 s. min myn van 1 koo 
1 o. van 1 k. V· V d . H'll b ... I h' an re enc I e rantsz. voer SIJn SClP 1 g .. 3 ast annx 3 g .. 

15 vate botteren 3 goo 10 N kasen 1 g .. 2500 cleyne casekens, 80 N 

talges, tsamen 5 5 .. 
1) Vol~ens Kiliaen "'" aal. 
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Van Pieter Pietersz. voer sijn scip 1 g .. 4 last harinx ende 4 ton-
nen 4 g. 4 VI .. 17t vat boteren 3t g .. 5 u kasen 5 s.. S. 17 g. 10 VI. 

[4.] Van Pur mer end e: [In de schepen van Lourens 
Gerijtsz., Pieter Vinke, Ysebrant Pietersz., Symon Louwe, Jan 
van Purmereynde en Jan Pouwelsz. bevinden zich 6 ton haring, 
83 vat boter, 80 U kaas, 118 paer guets, 50 loep zout en 100 U on
gel, waarvoor resp. 6 VI., 16 g. 6 s., 8 g., 35 g. 4 s., 1 P. g. en 2 k. 
worden ontvangen. Verder:] Claes Pietersz. 30 vate boteren 6 g .. 
40 U kasen 4 g. ende voer sijn seip 1 g.. S. 79g. 31 k. 

Van scipper Jan Jaebbsz. voer sijn scip 1 g .. WermHenrixz. 3 
last harinx ende 3 tonneri 3 g. 3 VI.. S. 4 g. 3 VI. 

[5.] Ute r Bum m a: [In de schepen van Jacob Claesz., Pie
ter Claesz., Jacob Claesz. , Nannine Symonsz. en Coep Heynenz. 
bevinden zich 10 last 10 ton haring, 157 vat boter, 114 U kaas, 9 
ton sciers aels en 6 paar guets, waarvoor resp. 10 g. 10 VI., 30 g. 
14 s., 10 g. 14 s., 18 VI. gr. en 18 s. worden ontvangen.] s. 6 1 g. 14 k. 

[6.] Van H 0 r n e: [In de schepen van Jan Wellaer en Claes 
Martsen bevinden zich 120t vat min een vierendeel boter en 85 U 

kaas en verder een c1eyn pac smal Engels laken en 20 paar guets, 
waarvoor resp. 21t g. 110! s., I R. g. en 6 g. wordt ontvangen.] s. 41 t g. 10. 

Van scipper Jacob Jansz. vorsijnscip 1 g .. 9 tonne herinx 9 VI.. van 1 s. 

Jan Dirxz. 1 terling Ipersehe laken 1 R. g .. It vat botteren ende 
1 t U kasen 4t s .. Jan Pietersz. 6 paer guets 18 s .. Jacob Pietersz. 
10 U kasen 1 g .. Noch 4 vate botteren 8 s .. 6 karseye ende 6 kijf
laken t R. g .. Gerbrant Foy 12t vat boteren 2tg .. 6t U kasen 6t s .. 
Dire Petersz. 2 halve terling Hoims 1 R. g .. Simon Claesz. 1 ter
ling Hoims ende 3laken 1 R. g. 3 VI.. Jacob Gerijtsz. 18 tonne bo
teren 3 g. 6 s .. 8 U kasen 8 s .. 

Van scipper Albert Henrixz. voer sijn scip 1 g .. 2t vat boteren 
55 .. Claes Doesoen 3 terling smal Ypers laken 3 R. g .. Pieter Mart
sen 5t vat bott~ren ende 8 U kasen 195 .. Dire Claesz. 20'vate bote
ren 4 g .. 16 U kasen 16 s .. Jan Gaylst vat boteren ende 2t U ka
sen 13t s .. 9 Hoims laken 9 VI .. 18 Noirtsce witte 12 VI.. Dire 
Egbertsz. 27 smale Engelsce witte 10 VI.. 21 karseye 14 s .. Jan 
Barentsz. 5! vat boteren ende 5 U kasen 16 s .. 200 onghels 2 5 .. S. 42 g. 4 s. en 

I d h P· S' J G" Pi M 1 quaet gr. [n esc epen van leter Imonsz., an en]tsz., eter aert-
sen en Arent Garbrantsz. bevinden z;ieh 124! vat boter met 80 U 

kaas, 80 loop zout en t teerling Hoomseh laken, waarvoor resp. 
24 g. 8St s., 2 g. 11 s. en t R. g. wordt ontvangen.] s. 40 g. 9 s. 1 o. 

van 1 s. 

/ 
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Van scipper Coep Wit voer sijn scip 1 g .. Andrees Crayng van 
' Zutfen 2t last harinx 2t g .. [Verder voor 59 vat boter 10 g. 18s., 
voor 40t u kaas 40t s. en voor 2 ton haring 2 VI..] 

[In het schip van Jan Petersz. bevindt zich 64t vat boter en 49t 
'N kaas, waarvoor men samen 13 g. 4st s. ontvangt.] 

Van scipper Marten Pietersz. voer sijn scip 1 g .. 31ast harinx 3 
g .. 1 vat boteren 2 s .. 33 tonne ugens 2 VI.. C1aes J ansz. vor 21aken 

s. 42 g. 9 s. ende 1 stuc 2 VI.. 
Van scipper Jan Andreesz. voer sijn scip 1 g .. 21 vate boteren 

ende 1 virendee12 g. 2.1 s .. 14 U kasen 14 s .. 24 Enge1sch stocbrede 
8 VI.. 13 Hoims laken 13 VI.. Jan Kin 6 Hoirnessce laken 6 VI.. 
Noch 2 Aemsterdamsce 1aken 4 VI.. Lubbrech Tames 1 roet En
ge1schlaken t VI .. Garbrant 6 Hoimsce laken 6 VI.. 2 mud ger
sten t s. , 

Van scipper Jacob Dirxz. mit een ever -! g .. t broute Goutsce 
koyte 4 s .. Jan Goyer 1 Hoims laken 1 VI.. 

Van scipper Jacob Tidemens vor sijn scip 1 g .. Hedde 2 last ha
rinx 2 g .. 40 loep souts Hoimsce mate 14 VI .. 10 tonne ugens t s .. 

s. 131 g. 1 o. 2 vate boteren 4 5 . . 1 u kasen 1 s .. 
van 1 s. V I d . h 1 [7.] an Enchusen: [n eJac eversvanJanPouwesz., 

Herrnen Dirxz. en Jan Vo1kersz., die elk t g. betalen, bevinden 
zich 47 vaten boter met 8 U kaas, 3 Enkhuizer lakens en 11 ton 
haring, waarvoor resp. 3 g. 72 s., 3 k. en 11 VI. worden ontvangen.] 

'[8.] Van Te sse 1: Van Symon Geylinc vor sijn jachever t 
g .. Huge Gerijtsz. '1600 k1eyn U kasen; Alijt Giseberts 1400 cleyne 

S. 15 g. 3 s. en N kasen, tsamen 2 g .. 
1 o. van 1 k. V E h V' J b MI" " . . [9.] ann c use n: an sClpper aco e SlJZ. vor slJn 

scip 1 g .. 9 tonne boteren 18 s .. 6t N kasen 61 s .. 2 Enchuser 1a
ken 2 ,k.. Outgher Simonsz. 9 vate boteren myn 1 virendell7t s .. 

Van scipper Reyner Pietersz. voer sijn scip 1 g .. lot vat botte
ren 2 g. 1 s .. 6 Enchuser 1aken 6 k. . t last gersten 3 s .. Jan Ma
thiesz. t vat botter 1 s.. 1 tonne souts t s .. 2 N kasen 2 s .. 

Van scipper Zegram Meynertsz. vor sijn scip 1 g .. 3t vat bote
ren ende 3t N kasen 1 at s .. 600 scollen 1 s .. 3 mud mostertsades 
1 s .. 

Van scipper Gerbrant Arentsz. voer sijn scip 1 g .. Jan Pietersz. 
6 hoet kolen 3 VI.. 

Van scipper Jan Broersz. vor sijn scip' mit versche sce1vissce 
S. 13 g. 3 s. 1 gheladen tsamen 4 s ... 
VI. 
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[10:] Van _M e den b 1 i c k: [In de schepen van Reyner 
Jansz. en Heyn Gerwertsz. bevinden zich 152t vat boter met 75 
u kaas, 100 U ongel, eenig tinwerk en een deel Texsel kasen, • 

waarvoor resp. 24 g. 139t s., 1 s., t g. en 5 s. ,wordt ontvangen.] s. 41 g. 1 s. 

[11.] Van N a e r den: [In 't schip van Marten Arentsz. be
vinden zich 1 terling en 2041akens, deels als _Naersce aangeduid en 
behoorend aan de bevrachters Albert Rutghers, Gerijt Deyn, Ma
thies Dammys, Willem Andreesz., JacobHermensz., Bertolt Smit, 
Jan Gerijtsz., Henric Hermansz., Albert, HenricGheerts, Willem 
Kerstgensz., Gerijt Claesz., Evert Jacobsz. en Eybken; men ont
vangt er 2t g. 1 R. g. 162 VI. voor; verder voor 1 paer guets 
3 soo] 

Sc~pper Meus Petersz. van Herderwijc niet vor sijn scip. Guet
ken Oelrix heft do en vertollen 3 packen van 40 N aersce laken vor 
2 P. goo 1 vat boteren 2 Soo 

Jan Woutersz. van Naerden heft vertolt 8 Naersce laken 8 VI.. S. 23 g. 3 s. en 
• - . 1 o. van I k. 

[12.] Van Mud e n: Van sClpper Kersteken Slmonsz. vor 
sijn scip 1 goo 10 last harinx 10 goo 12 vate boteren 2 g. 4 soo 6 U 

kasen 6 5 .. 

Van Vrederic Lourensz. voer sijn scip 1 goo 9 last harinx myn 1 
tonne 9 g. myn 1 VI.. Claes Heynenz. 1 c1een terling Aels 1 goo 2 
paxken van 14 Mudensche laken 14 VI.. 2 vate boteren ende 3 U 
kasen 7 Soo -

Van Willem Bolte voer sijn scip 1 goo 26 vate boteren 5 g. 2 Soo 1 
last harinx 1 goo 9t U kasen 9t Soo S. 34 g. 9 s. * k. 

[13.] Van Wesep: [In 't schip van Anzen Zweers bevinden 
zich 2 teerling, I pak van 17, 1 pak van 11 en 219, deels als Wees
per aangeduide, lakens, behoorend o.a. aan Reyner Jan Diers, Al
bert Jansz., Jan Reyners, Jan Gerijtsz., Reyntgin Martenz., Tide
men Rolle, Dirc Barentsz., Arent Hasenz., Claes Ansemsz., Jan 
,Meerlap, Claes Swaeuken, Tideman Dirxz. van Muden, Merten 
Lap van Ankeveen, den schipper en Pieter Jacobsi.; men ont-
vangt er 2 R. g. en 247 VI. voor. Verder voor Ii vat boter 3 soo] S. 25g. Bs.min 

Van scipper Jan Gisebertsz. vor sijn scip mit cole tsamen 1 goo 10. van I k. 

Van Pieter Gisebertsz. van Utrecht nyet. 14 tonne boteren 2 g. 
8 Soo 150 kasen voor 7t U gerakent 7t Soo 

Van Lambert Gisebertsz. voer sijn scip 1 goo 4 quartier souts 
2tgoo 

Egbert Gerijtsz. van Apkoude ,hevet ghehad in Gerwer Lou-
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rensz. van Utrechts scip 12 tonne boteren ende 27 U kasen, de 
Gerwer voirscr. vertolt ende betaelt heft op dese vorwerden: ist 

• dat Egbert voirscr. guden bethoen brengt, daUet Stichsce gude 
sin, so sal men hem to Mitvasten sijn gelt wedergheven, ende het 

s. 13 g. 2i s. belopt 5 g. 2 s .. 
[14.] Van H air 1 e m: Van scipper Jacob Jansz. voer sijn 

scip mit eeti deel ugens, tsamen 1 g .. 
Van scipper Gerijt Woutersz. voer sijn scip 1 g .. 6 tonne aels 6 

VI.. t vat boteren 1 s .. 
Van scipper Claes Symonsz. voer sijn scip 1 g .. 8 last harinx 8 g .. 

S. 12 g. 2 sack rijs 4 s .. 
[IS.] Van A k e r s I 0 e t: Van scipper Florijs Remboltsz. 

voer sijn scip I g .. Van 3 last harinx 4 g .. 2 paer guets 6 s .. 
Van Hasse Qaesz. voer sijn scip 1 g .. 20 mud Steenberchs souts 

s. 8 g. 6 s. 2 g .. 
[16.] Van Lei den: Van scipper Jan Arentsz. voer sijn scip 

I g .. Willem Allert 12 last harinx 12 g .. Ghisebert Bertelmeusz. 
van Hairlem 3 last harinx 3 g .. Van Claes Gisebertsz. I pac Leid
sce laken van 10 halve laken 20 VI.. 

Van scipper Ludeken Hugenz. voer sijn scip 1 g .. Zegram 
Claesz. van Noertwijc 10 last harinx 10 g .. 

Van scipper Mathijs Jacobsz. voer sijn scip I g .. Van Arent van 
RoUen 9 last harinx myn 3 tonne 8 g. 9 VI.. 

Van scipper coman Gerijt voer sijn scip I g .. DircGisebertsz., 
Parida gheheten, 6 last harinx 6 g .. 2 vate azijns 1 VI.. 

Coman Meynert van Amsterdam 6 pipe olijs 3 g. 3 s .. Noch co
man Meynert 12 vate seeps 24 VI .. Comen Meynert 1 pac smaelre 
Ypersce laken 1 R. g .. Noch coman Meynert 6 pijp olijs 3 g. 3 s., de 

s. 56 g. 1 s. Henrie Stoefken van Campen brochte. 
[17.] Van We s t zan den: Van scip'per Yssebrant Ba

rentsz. voer sijn scip) g .. Merten van Deventer.35 vate boteren 
7 g .. 33 U kasen 3 g. 3 s .. Dire Qaesz. van Aemsterdamme 1 terling 
Amsterdamsce laken 2 R. g .. 

Van Pieter Dirxz. voer sijn scip 1 g .. 40 vate boteren 8 g .. 100 
S. 24 g. 7! s. kasen St s .. 

[18.] Van A I c m air: [In de schepen van Michiel Sibrantsz.; 
Pieter Willemsz., Jan Pietersz. en Jan Visscer van Swolle, welke 
laatste niets betaalt, zijn 39t vat boter met 29t U kaas en 40 paar 

s. 25 g. 81 s. guet, waarvoor resp. 9t g. 13t s. en 12 g. wordt ontvangen.] 
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[19.] Van Uterwijck: Van scipper Bartout Woutersz. 
voer sijn scip 1 g .. 11 last harinx 2 tonne myn 11 g. 2 VI. myn. 3t 
vat botteren 7 s .. 8 u kasen 8 s.. ~I 13 g. 401de 

[20.] Van De v en t e r: Van Andrees Henrixz. van Deven- . 
ter voer sijn scip niet. Van 12 last harinx 12 g .. 

[21.] Van Cam pen: Van Jan Henrixz. van Campen 18 
vate koits 9 VI.. 

Van Evert Dam van Campen voer sijn scip niet. 3 tonne he
rinx 3 VI.. I teerling Amsterdamsce laken van der nyer koer 1 R. 
g .. 25 paer guets 7t g .. 

Noch 100 kesen, 5 kesen, It vat boterel)., 2baelmeeden, [waar-
voor] burge [is] Jan Valke, 6 S., 3 s. en niet. S. 23 g. 31 s. 

[22.] Van Has s e I t: Van scipper Helmich van Hasselt 
voer sijn scip niet. 11 vate boteren 2 g. 2 s .. 

[23.]. Van V r e e d I and: Sc~pper Merten van Vreedlant 
vor sijn scip niet. 15 mud souts 2 g. 1 s .. 

Lambert Pouwelsz. van Sloten uit Vreeslant hevet inghenomen 
op den diepe 4 vate boteren 8 S., 1 tonne teers t s., 100 kasen 5 s., 
I virendeel boteri;m t s.. s. 5 g. 7 s. 

[24.] Ontfangen van Jan Mathiesz. ende Marten, der stad dien-
re van Campen, van datselve, dat se ontfangen hebben to Hasselt 
boven den ohkost ende teergelt, de daarop ghecomen is, 50 g .. 

[25.] Summa summarum van den ontfange vorscr. belopt 
1060 g. ende 5t s.: 

Summa summarum van den uitgeven beloopt 89 g. It s .. So bli
vet to Campen 921 g. 4 s .. 

DIT IS DE RAKENINGE VAN DEN PONTTOLLEN, ONTFANGEN TO 

CAMPEN VAN DEN HOLLANTSCEN ENDE ZEELANTSCE ENDE 

WESTFREESSCE GUEDE NA SINTE MARTINSMARCT TO PAES

SCEN 1). ' 
Ontfangen vor den R. g. 20 s. of 24 olde V1 .. 

[26.] Van -A ems tel red a m m e: Van scipper Claes 
Scout voer sijn scip 1 g .. Yoest Gerijtsz. 2 last harinx 2 g .. Jacob 

1) 27 Maart . 
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van der Goude 2 last harinx 2 g .. Dirc J ansz. 2t last harinx 2t g .. 
. Van scipper Mathijs Melijsz. voer sijn scip 1 g .. Vechter Wil
lemsz. van 1 teerling Aels ende Maestriche laken 1 B. g .. Komen 
Meynert 16 pijp dlijs ende 5 tonne olijs 9 g. 8 S .. Noeh 2 last seeps 
4 g .. Andrees, komen Meynert neve, een sac hannyps 3 VI .. 2 dosijri 
solonen 2 VI.. 3 top rosinen ende 1 coppel froits 2 VI.. 150 tI man
delen 4 VI.: 4t vat boteren 9 s .. Gerijt van der' Horst 2t tonne teers 
1 VI .. Dire Jansz. van voederinge weerdich sijnde 4 VI .. Comen 
Jan 22 vate seeps 2 g. 20 VI .. Komen Meynert 1 teedinc lakens 
van der nyer koer 1 R. g .. 

S. 32 g. 6 s. Van scipper Willem Claesz. voer sijn scip. 1 g .. 
Van scipper Claes Gisenz. voer sijn scip 1 g .. 8 vate boteren ende 

4 tI kesen 2 g .. 
Bi scipper Jan Woutersz. van Campen: Arent Jacobsz. 1 pac 

mit cousen 2 g .. Vechter Willemsz. 1 teerlinc Brabantsce laken 14 
s .. Coppijn Woutersz. 1 terlinc van der nyer koer 1 R. g .. Desuste
ren van der nyer coer 20 laken 20 VI.. Jacob Boudewinsz. 7 Aem
sterdamsce laken 14 VI .. Symen Jan Rysers I pac lakens 16 VI.. 
Willem Reynersz. 2 last teers 1 g .. Peter Arentsz. It last harinx It 
g .. Heyne Kerker 12 Neertsce laken 12 VI.. Jan Jansz. de verver 
I 0 ~ eseper lake.n 10 VI.. Claes Claesz. 8 kanynenpelse 3 VI.. Jan 
J acobsz. 8 bote romenyen, 20 korf vigen ende rosynen, tsamen 

s. 22 g. 5 s. 1 k. 5 g. 5 VI.. 
Scipper Hermen Claesz. voer sijn scip 1 g .. 38 tonne harinx 3 g . . 

2 VI.. 20 stro buckinx 10 VI .. Meyster Gisebert Andreesz. voer een 
bael rijs, 100 Gentsce koken ende 100 tI mandelen, tsamen 
9 VI.. 

\ 

Scipper Cla,.es Hillenz. voer sijn scip niet. Coppijn Jan Woutersz. 
12 Monikedammer laken 12 VI.. 31aken van der nyer koer Aem
sterdamsce 3 VI .. 7 Westersce witte 10 VI.. Aelert 23 top rosinen 
4t VI.. 

By scipper Boldewijn van Campen in sijn scip: Claes Garst 10 
laken 20 VI.. Jan Garst I teerlinc Amsterdamsce laken 2 R. g .. De 
susteren 6 laken van der nyer koer 6 VI.. Henrie Stuver 10 laken 
20 VI.. Lambert 1 teerlinc Aels laken 14 s .. Jan Bicker 3laken van 
den besten ende 7 ander laken 13 VI.. Rolof J acobsz. 27 smale 
Y persce laken 27 VI .. Comen Claes 18 smale Ypers ende 4 anderde 
wolle 22 Vl.. Y sebr~nt Brunynxz. 1 teerlinc Amsterdams half een 

s. 25 g. 6 s. 1 half ander 3 g .. 
quaet gr. 
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Van scipper Jan Backer voer sijn scip 1 g .. 9 tonne herinx 
9 VI .. 

Van scipper Mathies Melijsz. vor sijn scip 1 g .. 9 last herinx 
9g .. 

Van Henric Ludekensz. ende Melijs, sijn broder, 14 laken van 
den besten ende 6 van der nier koer, tsamen 34 VI.. 

[27.] Van Bum m a: Scipper Jan Claesz. voer sijn scip 1 g .. 
12 tonne boteren 24 s .. 6 u kasen 6 s.. S. 18 g. 7 VI. 

[28.] Van M 0 n ike dam m e: Van scipper Claes Jansz. 
voer sijn scip 1 g .. 7 tonne boteren ende 3 u kasen 17 s .. Dire 
Aemsz. 4 Monikedammer laken 4 VI.. Komen Pouwels 12 U kasen 
12 s .. Pil Jansz. t tonne boteren, It u kasen 2t s .. Reyn Walraven 
I u kasen 1 s .. 

Van scipper Claes Jan Hugenz. voer sijn scip 1 g .. Jan Wou
tersz. 7 last harinx 7 g .. 

Van scipper Jan Sijmons voer sijn scip 1 g .. 2 last harinx ende 2 
tonne 26 VI.. 1 teerling laken 1 R. g.. 10 .1aken 10 VI.. 1 u kasen 
1 s .. 

Van scipper Gerbrant Sijmensz. voer sijn' scip 1 g .. Arent Ja
cobsz. I packen grover laken 1 g .. Thomaes Pieter Reynersz. 2 
paegken lakens 2 g. 1 s .. Arent Jan Oemenz. 4 laken 4 VI.. Jan 
Leyenz. 4 laken 4 VI .. 

Van scipper Geert Symonsz. vor sijn scip 1 g.. S. '24 g. 4i s. 

[29.] Van Ye dam: Van scipper Jan Beyersz. voer sijn scip 
1 g .. 5 quarti·er souts 3t g. . . 

Van scipper Jan Thaemsz. voer sijn scip 1 g. ; Camper guet van 
Vlanderen komende had hi in. 

Van scipper Vrederic Hilbrantsz. voer sijn scip 1 g .. Slast ha
rinx S g .. 2 to~ne aels ende 6 kintkijn aels tsamen 3 VI.. 1 U kasen 
1 s. . s. 11 g. 81 s. 

[30.] Van Hoy r n: Van scipper Jan Pietersz. voer sijn scip 
1 g .. 17 tonne boteren ende 1 virendeel 341 s .. 10 U kasen lOs .. 2 
last harinx ende 1 tonne 2 g. I VI.. 29 stro buekinx 141 VI .. Jan 
Dirxz. 1 pac mit 8 karseye 5 5 .. Gerbrant Foy 2 stro buckinx I VI .. 
Jan Gerijtsz. 1 maude mit 6 witte 2 s .. 

Van scipper Tideman Wolmersz. voer sijn scip 1 g .. t last teers 3 
VI .. 3 pac Engelsce laken 20 VI.. Hermeu Jansz. 2 poick 1) Spaen
seer wollen .... 

1) poick = baal, zak. 
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Van scipper Jan Andreesz. voer sijn scip I g .. 5 tonne vissces 
2t VI .. Dirc Jansz. van Herlem I cleyn pac Engelse I g .. Godevert 
Jansz. 1 poeck Spaensce wolle 3 VI .. 

Van scipper Jan Jacobsz. voer sijn scip 1 g .. 10 hoet kolen3 VI .. 
Van scipper Marten Pietersz. voer sijn scip 1 g .. 150 g. an soite 

s. 19 g. 61 s. 2t g .. 
[In het schip van Claes Martensz. zijn 12 vaten boter en 8 16 

kaas, waarvoor 32 s., in dat van Jan Claesz. 300 loop gerst en 18 
s. 7 g. 3 s. loep haver, waarvoor 2 g. I s. wordt ontvangen.] 

[31.] Van Pur mer e y n de: [In de schepen van Jan 
Claesz., Ysebrant Petersz., Floris Pietersz., Claes Petersz., Simon 
Heyn, Jan Auwelsz., Lourens Gerijtsz., Simon Louwe en Symon 
Heyn bevinden zich 50 vaten boter met 26t 16 en 5 kazen en 100 

S. 22 g. 51 k. kleinekazen, waarvoor2g. 1I6s. en 1 k. en Its. wordtontvangen.] 
en 81 s. [32.] Van Ene h use n: voer Letare ,) tlast buckinx 10 VI. 

ghegeven: [In de schepen van Meynert Semenz. en Jan Pietersz. 
en in een jachever hebben Peter Tadenz., Jan Petersz., Albert 
Gerbrantsz., Jan Volkertsz., Frederic Jansz., Volkert Petersz., 
Hermen Pouwelsz., Luytken Segersz. e. a. 23! last en 77 stro 
bokking, waarvoor 2 g. 252 VI. wordt ontvangen, doordat men 
voor een last 10, voor een stro t VI. betaalt.] 

Van Willem Leync myt sijn deyn jachever niet, omdat hi niet 
op en voer. 10 stro buckinx 5 VI.. It vat boteren 3 s .. 

Van Luytgen Zegramsz. voer sijn jachever, 3t last buckinx, 
tsamen 2 P. g.. • 

S. 29 g. 5 Vl. [33.] Van En c h use n: na Letare 1) van tlast buckinx ghe
geven t g.: [In de jachevers van Volkert Gerbrantsz., Zivert Pe
tersz., Jan Pouwelsz., Wolter Jansz., Peter Petersz., Jan Pietersz., 
J onge Meynert en Frederic Petersz. bevindt zich 24t last 72 stro 
bokking, waarvoor 12g. 18 s. 3 VI. wordt ontvangen, doordat men 
voor een last t g., voor een stro t s. betaalt.] 

s. 18 g. t s. [In de schepen van Nan Hermensz., Meynert Frederixz., Otitger 
Petersz., Reyner Petersz. en in de jachevers van Peter Tadenz" 
Jan van Baten, Reyner Penninc en Gerijt Gerijtsz. bevinden zich 
3It last min 5 stro bokkingmet I vat boter, 2t last visch en t last 
+ 11 ton haring, waarvoor resp. 10 g. 26 s. 39 VI., 16 VI. en 14 
VI. worden ontvangen.] . 

S.2Ig.2quade [In de jachevers van Dirc Jansz., Simon Geylinc, Rudwaert Zij-
gr. en 3 g. 9 VI. ___ _ 

') 6 Maart. 
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brants en Albert Guetkensz. bevindt zich 9 last 33 stro bokking, 
waarvoor 3t g. 24 VI. min een oert wordt ontvangen.] 

Van scipper Hayck van Texel niet, myts dat hi om sine vracht 
vuer ende niet opwers. 100 vissces 3 VI.. 

Pouwels Evertsz. 8 last herinx 8 g .. Jan Meynertsz. 2t last 
herinx 2t goo 

Dits na Palmen 1): Van scipper Jan Pietersz. vor sijn jachever 
t g .. 2 last b~ckinx, de hi eens vertolt heft, t g.. S. 19 g. 

[34.] Van Me den b 1 Y c k: Van scipper Pieter Jansz. vor 
sijn scip 1 g .. Jacob Andreesz. 13t tonne boteren 27 s .. 

[35.] Van T e x s e 1: Van scipper Ysbrant Wilemsz. voer 
sijn scip ende cabbelau 1 g.. s. .. g. 7 s. 

[36.] Van Hay r 1 em: Van scipper Jacob Vetting voer sijn 
scip 1 g .. 22 tonne harinx 22 VI.. 2 u kasen 2 s .. 

Van scipper Claes Petersz. vor sijn scip 1 g .. 
Van scipper Gerijt Woutersz. vor sijn scip 1 g .. Comen Jan van 

Aemsterdamme 18 tonne seeps 3 g .. Noch 2 pijp 12 tonne oHjs 3S s. 
1 kerc 2) alluyns 5 s .. Peter comen Jansz., sijn broder, 2 sac korls 
2 s .. Noch t vat boteren I s .. Willem Jansz. 22 Aemsterdamsce la
ken van der nyer koer 22 VI.. 10 laken van den besten ende 7 van 
der nier koer 27 VI.. 2 vat boteren 4 s .. 8! U kasen at s .. 

Van scipper Gerijt Woutersz. vor sijn scip 1 g .. 
Van scipper Peter Petersz. vor sijn scip I g .. 4 last harinx 

4 g.. S. 23 g. 8 VI. 

[37.] Van Alcmer, Akersloet ende Westzan
den: [In de schepen van Hasse Claesz., Jan Jacobsz., Ysebrant • 
Bertenz. en Pieter Dirxz., in den ever van Pieter Hassen en het 
waterschip van Jacob Petersz., welke laatsten t g. betalen, 
bevinden zich 6t vat boter met lIt u kaas, 48 loop zout en 
eenige karpers, waarvoor resp. 241- s., 2 g. en 3t k. worden ont
vangen.] 

[38.] Van U i t de r w ij c: Van scipper Dirc Arentsz. vor 
sijn scip 1 g .. 2 last tonne vissces 1 goo 1 U kasen 1 s .. 4 tonne hoef-
de I k.. S. 11 g. 8i s. 

[39.] Van Ley d en: Van scipper Hermen Dirxz. v<;)Cr sijn 
scip 1 g .. 14 last herinx 14 g .. t teerling Scedammer laken 12 VI .. 

') 20 Maart. 
oJ Kerc is een gewicht van 400 pond. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK V. 15 
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Jan Gerijtsz. 11 Leidssce laken 22 VI.. 17 corf vygen t g .. Goym;l.ll 
van Deventer 2 terling Leidsce laken 4 R. g .. Agate Jan Michiels 
van 1 eorf leders t g .. 

Van seipper Claes Gerijtsz. vo'r sijnseip 1 g .. 5 teerling Leidsee 
laken 10 R. g .. 9 teerline Seedammer laken 9 R. g .. Dire van der 
Goude It last seeps 3 g .. De scipper vorser. It last boteren 3 g. 6 s .. 

Van scipper Dirc Meyssen vor sijn scip 1 g .. Wouter Ysebrantsz. 
) 

21 coppel froits, 21 top rosinen, tsamen 1 P. g. 2 k .. Vranc 
Jansz. 8laken 16 VI .. Serevel Willemsz. 6laken 12 VI.. Jan Pou
welsz. t last seepts I g .. 1 kist mit fransijn,weerdich wesende 100 
g., It g .. 3t vat boteren 7 s .. 

Van scipper Pieter Claesz. vor sijn scip 1 g .. 7 last harinx 7 g .. 
2t tonne boteren 5 s .. Jacob Willemsz. 7 sac medes 1 g .. 

Van scipper Egbert Gerijtsz. voer sijn scip 1 g .. 6 last harinx 
6 g .. 

Van scipper comen Gerijt vor sijn scip 1 g .. 3 last herinx ende 2 
tonnen 3 g. 2 VI.. 1 teerling Leidsce laken 2 R. g .. 1 teerling Hagen
see laken 1 R. g .. 2 vate boteren 4 s .. 

Winnen Dire Wonnensoens 8 Leidsce laken 16 VI. . 
' [40.] Van de r Go u d e: Van scipper Jan Jacobsz. vor sijn 

scip 1 g .. 23 tonnen herinx 23 VI.. 2 last Goutsce koite I g .. 2 tonne 
seeps 4 VI.. 5 stro buckinx 2t VI.. 

[41.] Van Wee s p e: Van scipper Albert Dyer vor sijn scip 
1 g .. Van 13 g. wert torfs 2 s .. 

Van scipper Heyn Scuttersz. voer sijn scip 1 g .. It vat boteren 
3 s.. 1 U kasen 1 s .. 20 Naertce laken 20 VI .. Jan Hey 18 
laken 18 VI.. Peter Gijseberts 10 laken 10 VI .. Reyner Martsz. 10 
laken 10 VI .. 

Van scipper Arent Loef Aenszens voer sijn scip 1 g .. 162 Wees
per laken 12 g. 18 VI.. 

Van scipper Lambert Gijsebertsz. vor sijn scip 1 g. ende hadde 
ynne turf, in Sticht thuis horende. 

Van scipper Jan Boutsz. vor sijn scip 1 g .. Van turf 2 VI.. 
Pieter Jacobsz. 12 laken 12 VI.. 
[42.] Va n Mud e n: Van Dirc Hubertsz. voer sijn scip 1 g.; 

tguet, dat hi ynne hadde, hoerde t Utrecht thuis. 
Van scipper Jan Claesz. voer sijn scip 1 g .. 1 vat boteren 2 S .. 

10 g. wert turfs 2 Vi.. Jacob Claesz. I teerling Aels la~en van 27 
stue 1 P. g .. 
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Van s'cipper Arent Hubertsz. vor sijn scip 1 g .. Claes Jansz. 8 
karseye, 6 Noertsce witte, tsamen 6 s .. Noch claes Yansz. 3 pipen 
romanyen 2 g .. Gijsebert Scuttersz. 1 teerling Aemsterdamsce la
ken van den best en 2 R. g .. 20 Amsterdamsce van der nyer koer 
20 VI.. 10 voerlaken ende 16 van der nyer koer 3 g .. Egbert Jansz. 
20 laken van der nier koer, 4 voerlaken van deri besten, tsamen 
28 VI.. 

Van scipper Willem Boutsz. vor sijn scip 1 g .. 9 g. wert torfs 
2 VI.. S. 19 g. 7 s .• k. 

[43.] Van Neerden : GerijtvanAlphen53Iaken4g.5Vl.. 
[44.] Van Amersvoirde : ScipperJanJoestvorsijnscip 

niet. Lambert Lambertsz. van Huesden 20 g. wert messe 3t VI:. 
[45.] Van 0 v e r m e e r: Scipper Jan Reynersz. voer sijn 

scip niet. Van wat turfs 2 5 .. 

[46.] Van Her d e r w ij c: Gerbrant Hagen 5 last harinx 
ende 4 tonne 5 g. 4 VI.. Claes Henrixz. 25laken van der nyer koer, 
36 Noersce witte, tsamcn 4 g. 1 VI.. By Stoefken ontfangen van 
1 sac meede 3 VI.. S. 13 g. 16! 

[47.] Van De v e n t e r: Scipper Jacob Pieter Meisz. mit sijn Vl. 2 s, 

jachever niet. 25 stro buckinx 1 g .. 
[48.] Van G ron in ge n: Henric de Maec 1 teerlinc Am-

sterdams 2 R. g .. Noch 15 Noertsce witte 10 VI.. s. 5 g. 10 VI. 

[49.] Van Cam pen: Scipper Jacob Top van sijn jachever 
niet. Arent van Ael by Tsertigenbossee, Dire van Herlems knecht, 
de van Utrecht is, als hi seide, van 112 corf vigen ende rosinen, 
tsamen 2 P. g .. In desser manyeren: ist, dat hi guet betoech bren
get, dattet tUtrecht thuis hoert ende in den lande van Hollant, 
Zeelant niet ghekoft en sy, so sal ment hem wedergeven. Dit be
toech sal hi brengen tussen dit ende Paesscen. Hi hevet betoech 
ghebrocht, ende hem is wederghegheven 2 P. g .. 

Henrie van Borchem 4 sac Spaensce wolle 1 g .. Boyen Scotelers 
swager 3 sac Spaensce wolle 9 VI.. 

Huge Baers 12 piip olijs 6 g. 6 5 .. Huge noch 32 tonne herinx 32 
VI.. N och 8 tonne seeps 16 VI.. 

Hillegont Knigge 1 teerling Amsterdams half van der nier, 
half den besten; t teerlinc van der nyer koer; 151aken van der nier 
koer; tsamen 5 g. 3 VI.. 

Haneken SuveJs 5 ton asscen 2t VI.. 2 poec wollen 6 VI.. 
Willem Asenz. t last herinx, 1 tonne seeps 8 VI. . S. 19 g. min 

1 o. van) s. 
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[50.] Van u i t den 0 g e: Willem Petersz. uit den Oge van 
sijn jachever t g .. 8 tonne vissces 4 VI.. 

[51.] Ontfangen van Jan Mulert to HasseIt, de de tolle van 
Jan Mathiesz. was bevolen te bewaren, 15 g. an gelde ende des 
heft hi daerof 2 g. voer sijn 'arbeit; aldus blijft aldaer 13 g .. Ont
fangen tZwoI van Luytgen van Hattem van comen Jan ende co
men Meynerts wegen van 14 pijp olijs ende t last seeps, de tZwerte 

S.22g.2s.4V1. Water opquemen, tsamen at g. 2 s .. 
[52.] Summa su~arum van den ontfange vorscr. beloept 537 

g. ende 3 1. myn 1 o. van 1 1 .. 
Summa summarum van den uitgeven beloept 95 g. 8 s.; so 

. blivet tho Campen 441 g. 3 s. 1 VI .. 

DITS DE REKENYNGE ENDE ONT~ANGE THO CAMPEN VAN DEN 

HOLLANDERS, ZEELLANDERS ENDE WESTVREESSCEN GUEDEN 

VAN MEYEMARCT, DATS TE WETEN TUSSCEN PAESSCEN ENDE 

PINXSTEREN 1) ANNO XLo. 

[53.] Van A ems tel red a m me : Van sci pper Claes 
Scout vor sijn scip 1 g .. 2 vate boteren 4 s .. 2 N kasen 2 s .. 1 viren
deel wagenscotes 2 k.. 13 Aels Iaken 10k.. 

Van scipper Mychiel Aelertsz. vor sijn scip 1 g .. 1 last teers 6 VI.. 
7 tonne zeeps 14 VI .. 8 vate boteren 16 s .. 7 N kasen 7 s .. 

Van scipper Jan Lemsen vor sijn scip 1 g .. It N kasen It s .. 
It vat boteren 3 s .. Van 25 guldenwert eramerien 4 s .. 

Van scipper Gise Jacobsz. vor sijn scip 1 g .. 3 N kasen 3 s .. 
1 vat boteren 2 s .. 40 bendel hannops It s .. 

Van scipper Jan Jansz. vor sijn scip 1 g .. 5 tonne souts ende 2 
S. 12 g. i 1. tonne teers, tsamen 2 VI .. 

Van Dire Symonsz. vor sijn scip 1 g .. 4 tonne zeeps 8 VI.. 5 
Neertsche Iaken 5 VI.. Dire Arentsz. 4 Neertsehe Iaken 4 VI .. 

Van scipper Claes Gise vor sijn scip 1 g .. 5 N kasen 5 s .. 2 pac 
lakens 2t g .. 

Van scipper Gisebert Dirxz. vor sijn scip 1 g.. -, 
Van Henrie Ottenz. van sijn jachever t g .. Hennen Rom 4 

. :poeck Spaensce wolle 1 g .. Hermen Rom 4 Amsterdamsce laken 

' ) 15 Mei. 
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van den best en 8 Vl .. Noch 1 Amsterdams laken van der nyer 
koer 1 VI .. Hermen Rom 2 terling Nairdsce laken 2 R. g .. Hermen 
Rom 1 teerling Aels laken 1 B. g .. 

Van Albert de Hovessce van 35 g. wert tynwerx t g .. 
Scipper Jilcob Barentsz. vor sijn waterscip t g .. Van 20 tonne 

versch groens grof aels 1 g.. Jan Godersz. 4 vate boteren 8 s .. 
Heyne Cort 2 Spaensce Aemsterdamsce laken 2 VI.. S. 18 g. 1 k. 

Bi Claes Hillenz. ghebracht: Heyne Alertz. 12 laken van der 
nyer koer 12 VI.. 8 laken van den besten 16 VI.. 14 van der 
nier koer ende 4 van den besten, Peter Dirxz. to behorende, 22 VI .. 
Gerijt Willemsz. 11 Iaken van der nier koer 11 VI .. Gijsebert Scut
tersz. 5 voerlaken 10 VI .. N och 9 Iaken van der nier koer 9 VI .. Go
dert Willemsz. van Apcoude 26 kasen ende t vat boteren 2 s .. Jan 
Ruyssce 15 karseye 15 1.. Evert de bontwerker 1 kist mit bont
werc 1 B. g .. Albert Prigge van Swolle 12laken van der nier koer 
12 VI.. 

By Gerijt Hutze to Campen gebrocht: Rolof Jacobsz. 14 Yper
sce laken 14 s .. 6 Sinte Geertenbersce laken 4 VI.. Peter Copperts 
5 laken van den besten 10 VI .. 9 laken van der nyer koer 9 VI.. 
Claes J ansz. 7 laken van der nyer koer 7 VI .. Pieter Rode J ansz. 7 
karseye 7 1.. Reyner J ans 10 karseye 10 1 .. 

Van scipper Jan Codde vor sijn scip 1 g .. Jacob Andreesz. 10 
Iaken van der nier koer 10 VI.. J onge Dire tsamen gerakent 42 
laken van der nier koer 42 VI.. s. 20 g. 91 k. 

Jan Jan Willemszoensz. de verwer Nan sijn ingebudell P. g .. 
Comen Claes Jansz. It last zeepen 3 g .. 2 manden mit solon en en
de 2 sack koirls, tsamen 15 VI.. 

Heyne comen Petersz. 7 tonne zeeps 14 VI.. Van groven witten 
ende wat korls, tsamen 6 VI.. 

Andries Willemsz. 1 pack Aels laken, 8 karseye, 8 vate zeeps, 1 
sac korls, 1 sac mit 15 solonen, tsamen 5 g .. 

Gerijt Bennynck 1 pac witte, 1 mande solonen ende kussenbla
de, 1 sac korls ende 6 vate zeeps, tsamen 32 VI.. 

Van scipper Voppe vor sijn waterscip mit brasene t g .. Van 
scipper Scout Jacobsz. vor sijn waterscip mit brasen ! g .. 

By Copken gebracht van Kampen: De susteren van Sce. An
gnieten 6 laken 12 VI.. N och 8laken van der nier coer 8 VI.. Grote 
Dirc Claesz. 3 terling van 60 laken nye coer 5 g.. S. 22 g. 81 s. 

[54.] Van Monikedamme: [In de schepen van Jan 



s. 14 g. 2 k. 

s. 5 g. i k. 

S . 12 g. 4 k. 

S 15 g. 2 k. 

s. 7 g. 21 s. 

s. 12 g. 7 s. 
1 o. van 1 s. 
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Claesz., Hillebrant Henrixz., Reyner Oemsz., Claes Jansz., Rey
ner Ysebrantsz., Claes Outgersz. en Jan van Lonen bevinden zich . 
I4t vat boter met 25 U kaas, 4 Monnikendammer lakens en 6 
ton plagaal, waarvoor resp. 2 g. 33 S., 4 VI. en 6 VI. wordt ont
vangen.] 

Van scipper Jan Florijsz. v.or sijn scip 1 g.; niet gheladen. 
[In de schepen van Lambert Grebbersz. en Claes Jacobsz. be

vinden zich I vat boter, 2 U kaas, t last + 4 halve vaten plagaal 
en 28 Trichtsche lakens, waarvoor resp. 2 S., 2 S., 6 VI. 2 k. , en I 
g. wordt ontvangen.] 

Van scipper Gerijt Simonsz. vor sijn scip 1 g.; gheladen mit 
Brabantsce guede, to Campen to huis horende. 

[55.] Van Ye dam: Van scipper Claes Jansz. vor sijn scepe- , 
ken mit cleynen casen 1 g .. [Verder bevinden zich in de schepen 
van Claes Jan Coppenz., Pieter Jansz. en Heyn Symonsz. 17 va
ten boter, 12 U kaas, 2600 en eenige cleyne casekens en 2 ton ha
ring, waarvoor resp. 2 g. 14 S., 12 S., 4! 1. 2 s. en 2 VI. wordt ont
vangen; niet geladen zijn de schepen van Jan Arentsz., Symon 
Jansz. en Frederic Hillebrantsz .. ] 

[56.] Van Pur mer e y n de: [In de schepen van Simen 
Louwe, Louwerens Gerijtsz., Ysebrant Pietersz., Pieter Vinke, 
Jan Claesz., Jan Auwelsz., Claes Petersz. en Jan Jacobsz. bevin
den zich 2I t vat boter met 27t U kaas, en 500 kleine kaasjes, 
waarVoor resp. 70t s en 1 VI. wordt ontvangen.] 

Van Jan Pouwelsz. vor sijn scip 1 g .. 15 vate boteren 3 g .. 15 
U kasen It g .. 

Van scipper Arent Arentsz. vor sijn scip 1 g .. 
Van scipper Melijs vor sijn watersdp t g .. Van wat groens aels 

3 VI.. 
[57.] Van Bum m a: [In de schepen van Jacob Jansz. , Jacob 

Vinc, Symon Claesz. 'en Jacob Jacobsz. bevindt zich 27t vat bo
ter met 31 11 kaas, waarvoor 86 s., en 3 ton teer, waarvoor It VI. 
wordt ontvangen.] 

[58.] Van Hoi r n: Van scipper Peter Reynnersz. vor sijn 
scip 1 g .. Pieter Jacobsz. 14laken 14 VI.. 20 karseye 13 VI.. 41a
ken 4 VI.. 4 tonne teers 2 VI .. 

Van scipper Claes Melijsz. vor sijn scip I g .. 3 pack Engelse witte 
smal doec 20 VI.. Van 20 g. wert vellen 2 s .. t vat boteren 
Is .. 

/ 
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Van scipper Splinter vor sijn scip 1 g .. Van scipper Hercke 
Lourensz. vor sijn scip 1 g .. 

Van scipper Jan Gerbrantsz. vor sijn scip 1 g .. 7t vat boteren 
15 s.. ' 

Van scipper Dirc van Hetersem vor sijn scip 1 g .. 2 halve vate 
boteren 2 s .. 

Van scipper Jacob Wijbrantsz. vor sijn scip 1 g .. 
Van scipper Pieter Louwe vor sijn scip 1 g .. 24 g. wert corles 4 

VI .. 10 karseye 7 VI.. 1 tonne zeeps 2 VI.. 500 u scomakersongels 
5 VI .. 

Van scipper Coep Wit vor sijn scip I 'g .. 1 vat boteren 2 s.. S. 17 g. 2 

V . Will Cl .. . V . P butkens. an sClpper em aesz. vor slJn SCIP 1 g.. an sClpper ou-
wels Wijnkensz. vor sijn scip 1 g .. 

Van scipper Coep Wit vor sijn scip 1 g .. 4 tonne boteren ende 1 
virendeel Bt s .. 

Van scipper Jan Andreesz. vor sijn scip I g .. 2 halve vate 
boteren 2 s .. 

Van scipper Willem Symonsz. vor sijn scip I g .. Van 65 g. wert 
copers I g .. Van een verwersketel5 VI .. Van 33 mud gersten t g .. 

Van scipper Symon Outgersz. vor sijn scip ende van IO hoet 
kolen, tsamen I g .. 300 cop boteren ende gaf 4 cop boters, dewelke 
ghepunteert sijn den ondersokers ende tobesierres. 

Van scipper Claes Martensz. vor sijn scip I g .. Jan Foye 4 tonne 
boteren, I U kasen 9 s .. Gerbrant Foy 2 tonne boteren ende 4 U 

kasen 8 s .. Pieter 2 vate boteren 4 s .. Jacob Pietersz. 4 vate bote
ren 8 s .. Willem Foye 1 t vat boteren 3 s .. Jacob Gerijtsz. 3 vate 
boteren 6 s.. S. 13 g. II ! k. 

N och int vorscr. sci p: Jan Heese 1 pac karseye van 42, It N orts 
witte, tsamen 3 g .. Jan Alijnsz. 8 Nortsche witte, 3 Hoernsce la
ken, tsamen 13 VI.. Noch 13 smale witte Engels 6 VI.. Claes 
Claesz. IO laken IO VI .. 225 cop botters 2 s .. 

Van scipper Jan Claesz.'vor sijn scip I g .. 5 last gersten 1 P. g .. 
1 t tonne boteren 3 s .. 

Van scipper Gerijt Lambertsz. vor sijn scip 1 g .. 2t last ende 30 
loep gersten 1 g .. 

Van scipper Jan Pietersz. vor sijn scip 1 g .. Henric Harinck 4 
boet romenye 2 g .. Pieter Claesz. 2 mande mit solonen, smallaken 
ende bedc1etten ende 1 sac hannops, tsamen 2 g .. Vechter It vat 
boteren 3 s .. Dirc Claesz. 3-!- tonne boteren ende -! U kasen 7t s .. 



S. 19 g. 10 
k. 1 o. 

S. 14 g. 71 s. 
I quaet sr. 

S. 21 g. 6 k. 
I butken. 

S. 3 g. 1 VI. 

S. 9 g. 4 s. 
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Meeus! vat boteren ende Jan Pietersz. I t vat 45 .. Jan Hermensz. 
2 vate boteren 4 5 .. Jan Dirxz. t vat boteren ende Albert CIaesz. 
It vat 45 .. 16 smale Engelse witte 6 VI.. 4laken ende 1 karsey 5 
VI .. Jacob Claes Trudenz. 5 vate boteren 10 s .. 

Van scippet Jan An4reesz. vor sijn scip 1 g .. 3 U kasen 3 s .. Il 
vat boteren 3 5 .. Jan Dirxz. 3 Iaken ende t vat botters 4 VI.. 
Heyne CIaesz. 4 Iaken, 8 Noirtsce witte 9t VI.. Jan Vrese4Hoirn
sce laken 4 VI.. Gael CIaesz. 18Iaken 18 VI .. 

Van scipper Arent Jansz. vor sijn scip I g .. 
Van scipper Alert Jansz. vor sijn scip 1 g .. Willem Meynertsz. 

6 vate boteren 12 s .. 
Van scipper Aellert Heynenz. vor sijn scip 1 g .. Grymme at vat 

boteren 17 s .. Albert CIaesz. 71 vat boteren 155 .. Albert Heyn
nenz. I vat boteren 2 s .. Pieter Meye 7 vate boteren 14 s .. 

Van scipper Jacob Melijsz. vor sijn scip I g .. 10 hoet kalx 2 s .. 
[59:] Van En c h use n: [In de schepen van Rotger Martsz., 

Jan Meynertsz. en Meynert Frederixz., in de jachevers van Florijs 
Mathijsz., Reyner Frederixz. en Pieter Pietersz. en in de schuit van 
Luitgin Simonsz., die niets betaaIt, bevinden zich 1371 tonnen 
plagaal en 6 tonnen aal, waarvoor 1431 VI. wordt betaald; niet 
geladen zijn de schepen van Reyner Vrederixz., Pieter Meeusz., 
Wolvert Lubbertsz., Meynert Wijbrantsz. · en Gerbrant Vol. 
kersz .. ] 

[Niet geladen zijn de jachever van Pieter Pietersz. en de sche
pen van Pieter Meeusz. en Reyner Pieters; in den jachever van 
Danckaert Pietersz. is I ton plagaaI.] 

Van scipper Gerbrant Dorst vor sijn waterscip mit brasen 1 g .. 
Van scipper Hermen Hermensz. vor sijn jachever mit mosselen 1 g .. 

[60.] Van Me den b Ii c: [In de schepen van Heyne Ger
brantsz., Symon Reynersz., Peter Jansz. en Eve Gerbrantsz. be
vindt zich 7 ton boter; geen lading is vermeld bij die van Symon 
Reynersz. en Heyne Godevertsz .. ] 

[61.] U it den 0 g he: Van scipper Willem vor sijn cleyne 
scepekenmit 8 bennen 1) 1 g .. 

[62.] Van T ex e 1: Van scipper Jan Reynersz. vor sijn scip 
I g .. 

[63.J Van. Nay r den: By Meus Pietersz. ghebrocht: Albert 
Mathiesz. 13 laken 13 VI.. Guetgen O.elrixz. 48 laken 48 VI;. 

') benne = vischmand, 
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Willem Andreesz. 16 laken 16 VI .. Reyner Meynertsz. 16 laken 16 
VI.. Jan Woutersz. 14laken 14 'VI.. 

Van scipper Hesselt vor sijn scip 1 g .. It vat boteren 3 s .. 
[64.] Va n Muden: VanscipperReyner Jacobsz. vorsijnseip 

I g .. 6 eod seollen 181.. VanscipperWillemBoutvorsijnscip I g .. s. 13 g. 5 VI. 

[65.] Van Wee s p e: Henrie Kempe 24 halver laken 2 g .. 
Noeh Henrie 19 laken 19 VI.. . 

Van scipper Lambert Ghijsbertsz. vor sijn scip 1 g .. 4 quartier 
aschsouts 20 s .. 

Van scipper Jan Boutsz. vor sijn scip 1 g .. Van scipper Albert 
Dier vor sijn scip I g .. 

Van seipper Arent Loefzen Ansems vor sijn scip 1 g .. Albert 
J ansz. 25 halve laken 25 VI.. Garbrant 16 laken 16 VI .. Jan Hey
nenz. 17 laken 17 VI.. Claes Ansemsz. 13laken 13 VI.. Claes Zwaken 
181aken 18 VI.. Hanne Meer 161akert 16 VI.. Marten ende Albert, 
sijn broder, 181aken 18 VI.. Reyner Jansz. 6 laken 6 VI.. Ansem 
Sweersz. IS laken IS VI.. Pieter J aeobsz. 7 laken 7 VI.. Marten 
Reynersz. 12 laken 12 VI .. 

Van scipper Jan Ghijsebertsz. vor sijn scip 1 g .. Gheladen mit 
torf, ende gaf niet van den torf, vermits dat hi wederomme vuer. 

Van scipper Claes Tidemensz. vor sijn scip 1 g .. 1 last teers t g .. 
8 cod scollen 16 s.. S. 28 g. 1 s 

Van scipper Bloc Reynersz. vor sijn scip 1 g .. II U kasen 11 s .. 
50 bendel hannop 1 s .. 2 vate boteren 4 s .. 

Van seipper Outger Vrankenz. vor sijn scip 1 g .• 10 of 12 g. wert 
torfs 2 VI.. 

[66.] Van Vr e del ant: Van scipper Gisebert Lap van 
Vredelant vor sijn scip met. 12 U kasen 12 s .. 7 Weesper laken 7 
.VI .. 2 tonne boteren 4 s .. 

Van scipper Claes Jansz. vor deen heHte van sinen scepe, de in 
Hollant tohuis hoerde, t g .. 

[67.J Va n Nyc h t eve e h t: Van Seout Hugenz. vor sijn 
scip niet. Henrie Kemp 15 Weesper laken 15 VI .. 75 tonne 
keselinx 1) I s .. 

[68.] Van 0 v e r m e e r: Jan Reynersz. van OVermeer van 
15 g. wert torfs 3 VI.. s. 8 g. 2 VI. 

[69.J Van Her I e m: Van scipper Geerijt Woltersz. vor sijn 
scip 1 g .. 

') Kesclinc - kiezel, grint. 
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Van scipper Allijn Dirxz. vor sijn scip 1 g. ; gheladen mit 36 vate 
malevezeye, romanye ende bastert, thuis horende tho Brugge. 
Gerijt Daemsen 6 tonne boteren 12 s .. 

Van scipper Arent Rolofsz. vor sijn scip 1 g.; gheladen mit pot-
aerde, waerdich sijnde 20 g., 3 s .. 

Van scipper Sceel Egge voer 'sijn scip 1 g .. 1 cod scollen 2 s .. 
Van scipper Gerijt Woltersz. vor sijn scip 1 g .. 
Van scipper Simon Florijsz. vor sijn scip 1 g .. 4 tonne koits 2 VI.. 
Van scipper Claes Jans vor sijn scip 1 g., inhebbende 2 terling 

lakens, gecoft to Bergen, thuis horende to Deventer. Jan Willemsz. 
in de Paeuwe 9 halve vate boteren 9 s .. Noch 7 cod nater scollen 

s. II g. 3 k. 1 o. 7 s .. Dirc Willemsz. 7t corl naetter scolle 7l s .. 
Van scipper Mecke Outgersz. vor sijn scip 1 g .. 15 cod scol1en 

3 g.. 17 laken Herlems 17 VI.. )1 tonne tynwerx 18 VI .. 
Van scipper Henric Jacobsz. vor sijn syip 1 g .. 7 cod scollen 

211.. 1 last zeeps 2 g .. Van 26 g. wert korls ende alluins 4 s .. Arent 
Seeerre 2 ton boteren, 1 tonne zeeps, 1 t laken 6 s .. 

Van scipper Gaue Dirxz. vor sijn scip 1 g .. 5 vate boteren 10 s .. 
Van smedeskolen 3 VI.. 

Van scipper Jan Reykens; voer sijn scip 1 g .. 2 tonne teers 1 VI.. 
S. 16 g. 6i s. Van scipper Berwolt Dirxz. vor sijn scip 1 g .. 

Van scipper Claes Jacobsz. vor sijn scip 1 g .. I last Herlems 
koits 6 VI.. 

Van scipper Pieter Dirxz. vor sijn scip I g .. 200 tonne kalx 10 1.. 
[Verder zonder lading de schepen van Jan Jacobsz., Henrie 

Arentsz., Jacob Vettinc, Pieter Pietersz., Diert Jansz. en Herman 
s. 9 g. 2 VI. Pietersz .. ] 

[70.] Van Lei den: [Zonder lading zijn vermeld de schepen 
van Egbert Gerijtsz., Mathijs Jacobsz., Godevert Frankenz. en 
Jan Arentsz .. ] 

Van scipper Luitken Hugenz. vor sijn scip 1 g .. 3t corf scoJlen 
7 s .. 

Van scipper Claes Gefijtsz. vor sijo scip 1 g .. 5 terling Leidsce 
laken lOR. g .. 2t last boteren 6 g .. 6 U kasen 6 s .. 1 last zeeps 2 g .. 
Van 20 g. wert wit leders 3 s .. 6' loep zouts 3 s .. 

Van scipper Jan Pouwelsz. vor sijn scip 1 g .. Van 100 g. wert 
leders ende fransijns It g .. 2 vate boteren 4 s .. 

Van scipper Pieter Claesz. vor sijn scip I g .. 15 corf scol1en 3 g .. 
\ I vat zeeps 2 VI.. I vat boteren 2 s .. 
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Van scipper comen Gerijt vor sijn scip 1 g .. 22 corf scollen 
Noirtwijx 44 s.. s. 48 g. 81 k. 

Van scipper Egbert Gerijtsz. vor sijn scip 1 g .. 14 cod scolien 
42 s.. s. 5 g. 2 s. 

[71.] Van A I c m air: [Zonder lading worden vermeld de 
schepen van Jan Garbrantsz., Jan Pietersz., Claes Woltersz. en 
Jacob Arentsz .. ] 

Vanscipper Pieter Yong vor sijn scip I g .. 4 quartier souts 2 
B.g .. 

Van scipper Jan Jacobsz. vor sijn scip I g .. 2 vate boteren 4 s .. 
I u kasen 1 s.. C-

Van scipper Jan Garbrantsz. vor sijn scip 1 g .. LuitkenBarentsz. 
van Zutphen 1 cod scollen 31.. Noeh 4 tonne plagaels 4 :Vl.. 3 eorf 
Meyvissces I VI.. s. 10 g. II VI. 

[72.] Van Ute r vi ij e: [In de sehepen van Willem Gelijsz., 
Jan Claesz., Dirc van Gemen,. Claes Claesz., Claes de Vrese, Dire 
van Gemen en Jan Meeusz. bevindt zieh 40 korf sehol, waarvoor 
80 s., en 9 wagen sehol, waarvoor 36 s. wordt ontvangen; geen la-
ding bij de schepen van Jan Eylertsz. en Willem Arentsz .. ] S. 20 g. 6 s. 

[73.] Van We s t zan den: Van scipper Y sebrant Barentsz. 
vor sijn scip 1 g .. Van scipper Ysebrant Barentsz. vorse. noeh vor 
sijn scip 1 g .. lot vate boteren 2 g. 1 s .. 2t u kasen 2t s .. 2 eorf 
seollen 4 s .. 

Van scipper Pieter Dirxz. vor sijn seip 1 g.. s. 5 g. 7! s. 

[74.] Van Ak e r s I 0 e t: Van Hasse Claesz. vor sijn seip 1 g .. 
Van scipper Florijs Remboutsz. vor sijn scip I g .. 

Van seipper Pieter Ysebrantsz. vor sijn scip 1 g .. 2 halve vate 
boteren 2 s.. S. 3 g. 2 s. 

[75.] Van G ron y n g en: Henric de Maeek 1 teerline Am
sterdamsee laken 2 R. g .. Helmer Evertsz. 23 Hagensee laken 23 
VI.. 

[76.] Van de r K u y n r e : Nolle Zirx 3t last Herlems koits 
13 s .. 

[77.] Van P a I b 0 r m 1): Wolmer van Palbom 8 Amster-
damsee laken 16 VI.. s. 8 g. 5i s. 

[78.] Van Cam pen: Henrie Valke 1 tonne zeeps 2 VI.. 
Arent de Seeerre I tonne zeeps 2 VI.. Hermen Kuper 2 poeek wol-

1) Paderborn. 
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len 6 VI.. Hillegont Knigge 1 packen Engels la,kens 4 VI.. Y se
brant Bruninxz. 10 Amsterdamsce laken van den besten 20 VI.. 
Noch 6 ander wollen laken 6 VI.. Noch 10 van der nyer koer 
Amsterdamsee laken 10 VI.. 

Reyner Dirxz. I last garsten 4 s .. Hilgont Knigge 18 laken van 
der nier koer 18 VI .. 

S. 8 g. 21 k. Van Wenemer de Kramer mit ander cramers von froit 21 s .. 
[79.] Summa summarum van den ontvange belopt 438 g. t 1.. 
Summa summarum van den uitgheven belopt 74 g. 6 5.; so 

blivet to Campen 363 g. 6t 1.. Van deser summa heeft meister Pil
gram geleent tot sijn eostgelt buten, als hi thuis reisede, 50 g .. 
So blijft de somme op 313 g. 6t k .. 

DItS DE REKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGEN TO CAMPEN 

VAN DEN HOLLANDER, ZEELANDER ENDE WESTVRIESSCE 

GUEDE VAN SINTE JOHANSMARCTE1)TEDEVENTER, DATSTE 

WETENE TUSSCEN PINXSTEREN ENDE ONSER LIEVER VROU

WENDAGE VISITACIO 2). 

[80.] Van Aemstelredamme: Van scipper Marten 
Pietersz. vor sijn scip 1 g .. 1 last teers t g .. 2 tonne boteren 4 s .. 
'4 tonne zeeps 8 VI.. 

Van scipper Jan Backer vor sijn scip 1 g .. Grote Dire Claesz. 13 
halve laken van der nyer koer 13 VI .. Dire Bolenz. 1 teerling 
Amsterdamsce laken van den best en 2 R. g .. Gisebert Scuttersz. 4 
laken 8 VI.. Noch 4laken van Spaensee wolle 4 VI .. 

Van scipper Jan Rijser vor sijn scip 1 g .. 49 U kasen 4 g. 9 s .. 
21 vat boteren 42 s .. 1 Amsterdams laken van der nyer koer, 2 
Noirtsce witte, tsamen 2 VI.. 

Van scipper Vrederic Hanyexz. vor sijn seip 1 g .. 26 U kasen 
26 s .. 2-!- tonne boteren 5 s.. 1 quartier souts 7 s .. 1 teerling Bra
bantsee laken van den lichten 1 g .. 1 bael meedes 2 VI.. 

Van scipper Claes Scout vor sijn scip 1 g .. 3 tonne boteren ende 
~. 28 g. 3 s. I 9 U kasen 15 s.. ' 

Van scipper Jan Lemzen vor sijn scip 1 g .. Coppijn Jan Wou
tersz. 2 pac Engelsc laken 2t g .. Coman Jan ende coman Meynert 

IJ 24 Juni. IJ 2 Juli. 
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1 t last zeeps 3 g .. 2 pac Engelsc laken 18 VI.: 1 mande mit solonen 
ende cussenbladen 10 k.. 2 bont bastes 1 s .. 4 tonne edix 1 t s .. 
2 dosijn solonen 2 s .. I sac korls van 200 U 3 VI.. 30 wannen 1 t 
VI.. 6 top rosinen 1 s .. Noch comen Jan t last zeeps; comen Claes 
Jansz. I mande mit solonen ende glavien, tsamen 1 g .. Henrie 
Stuver I pack Walins Iaken I g .. 10 tonne boteren ende I viren
deel Jan de Verwer 20t s .. Noch Jan de Verwer 5 scippont kasen 
5 s .. Evert Krijt 8t tonne zeeps 17 VI.. Coman Meeus 1 mande mit 
solonen, I bondt basts ende 2 rolIe lodes, tsamen 8 s .. Coman 
Pieter to bont basts 2 k.. Noch 2 tonne zeeps 4 VI.. s. 16+ g. 3 s. 

V . R I K .., Cl L b 1 o. van 1 s. an sCIpper oe amper vor sIJn SCIP 1 g.. aes am ertsz. . 
2t vat boteren 5 s .. 2 N kasen 2 s .. 

Van scipper Claes Geyenz. vor sijn scip I g .. 22 tonne boteren 
44 s .. 36 U kasen 36 s .. 28 Delfsce laken 28 VI.. IS bendel hannops 
t VI.. 

Van scipper Ghijsbert Dirxz. vor sijn scip' I g .. Emont van 
Apcoude 18 tonne boteren 36 s .. 24 N kasen 24 s.. . 

Van scipper Jan Luitginsz. vor sijn scip I g .. It tonne boteren 
3 s.. 2 U kasen 2 s .. 

Van scipper Jan Ystgen vor sijn scip 1 g .. 
Van scipper Jan Melijsz. vor sijn scip 1 g .. 20 Noirtsce witte 

I3t VI.. 25 smale Engelsce witte 8 VI.. Noch 10 smale witte 2 VI .. 
2 tonne boteren 4 s.. I U kasen 1 s.. 200 Berger vissces 8 VI.. S. 26 g. 7 s. 

Van scipper Jan Willemsz. vor sijn scip I g .. Jan Weyn 8 paer 
guets 24 s .. 15'00 stocvissces 3 g. '9 VI.. 2t paer guets 7t s .. 

By scipper Gerwert Louwerensz. van Utrecht: Jan Symonsz. 4 
pipen romenye 28 VI.. Jan Jacobsz. I pijp maelvezeye ende 1 pijp 
romanye 16 VI.. Coman Pieter 2 pack stocbrede laken Engelsc, 
2t pac Noirtsce witte, tsamen 46 VI.. 7 tonne zeeps 14 VI.. 

Van scipper Jan Jansz. vor sijn scip I g .. Jan Symonsz. 49 
stocbrede laken 16 VI.. 4 Noirtsce witte 2t VI.. 14 karseye 14 k.. 
4 mande smeers 5 s .. 2 tonne boteren ende 2 U kasen 6 s.. 1 sack 
korIes van 60 U 1 VI.. 3 top rosine 1 k .. t vat traens 1 s .. 2 stoc
brede laken Engelsc I butken. I kist mit 6 stocbrede witte 2 VI.. 
20 bendel h~mnops I k., S. 22 g. 5 s. 1 

By Blankert van Campen ghebrocht: Peter Colijnsz. 18 voer- o. van 1 k. 

laken ende 6 Spaensce 3t g .. Melijs Luytkensz. 8 voerIaken ende 4 
Spaensce 20 VI.. Coman Meynert 1 teerling van 12 Noirtsce witte 
ende 11 nie koer 19 VI .. Albert Symonsz. 20 nye koren 20 VI .. 



S. 45 g. 1 o. 
van 1 s. 

S. 36 g. 8 s. 
! k. 
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Dirc Bolenz. 18 voerlaken 3 g .. Noch 161aken van der nyer koer 
16 VI.. Heyne Albertsz. 23 voerlaken 46 VI.. N och 16 laken van 
der nyer koer 16 VI.. Albert Woutersz. I pac van 12 Engelsce witte 
.... Gisebert Scuttersz. 10 Nairdsce laken 10 VI.. Noch 5 voerla
ken 10 VI.. Noeh 5 nye koren 5 VI.. Jonge Gerijt Jansz. I teerling 
Monikedammer laken 1 R. g .. I teerling Aels laken I B. g .. Noeh 
5 voerlaken ende 5 van der nyer koer 15 VI.. Egbert Jan Gerijtsz. 15 
voerlaken 30 VI.. Jacob Spaens II voerlaken ende 2 van der nier 
koir 24 VI.. Jan de Wael 13 voerlaken ende 21- groefken 28t VI.. 
Willem Albertsz. 26 voerlaken ende 2 Spaensce 54 VI .. Jacob 
Andreesz. 10 nie koren ende 6 Noirtsee witte 14 VI.. Arent jan 
Oemenz. 12 voerlaken 24 VI .. Noch 15 van der nyer koer 15 VI.. 
De susteren van See. Marien 9 Spaensce laken 9 VI.. Lumen 
Claesz. 6 dubbelde Engelsce laken a VI.. Noch 6 Noirtsce witte, 3 
earseyen ende 2 grove laken a VI.. Jan Ysebrantsz. 12 voerlaken 
ende 6 Spaensce 30 VI.. 

Van scipper Jacob Brasen vor sijn scip 1 g .. Jan Lucienz. 10 
laken van der nier koer 10 VI.. N och 7 voerlaken 14 VI.. Pieter 
Dirxz. 6 laken van der nier koer 6 VI.. Noch a voerlaken 16 VI .. 
Jan Garst 18 voerlaken 36 VI.. Claes Garst 18 voerlaktm 36 VI.. 
Jan Albettsz. 13 voerlaken 26 VI.. Dire Helmer 22 nye koer 22 VI.. 
Barnt Gijsebertsz. 12 voerlaken 24 VI.. Noeh 2 ander wollen laken 
2 VI.. 3t tonne boteren 7 s .. GiJsbert Huisman 2 voerlaken 4 VI.. 
Willem Claesz. 22 voerlaken ende 1 ander laken 45 VI.. Vechter 
Willemsz. I teerling Aels laken I B. g .. Rolof Jaeobsz. 1 terling 
Aels laken I B. g .. Noch 6 van der nyer koer 6 VI.. Thaems Rey
nersz. 6 voerlaken 12 VI.. Noch 6 Spaensce laken 6 VI.. Jacob 
Kynne 8 voerlaken ende 4 Spaensce 20 VI.. 8 Noirtsce witte 5 VI.. 
Reyner Dirxz. 36 Noirtsee witte 24 VI .. 25 stoebrede ende I 
Engels witt at VI.. Emont van Apcoude 1 pae lakens van 10 nye 
korer 10 VI.. Pieter Lambertsz. 4 karseye ende 7 stoebrede 7t Vl.. 
Melijs Luitkensz. a voerlaken ende 2 Spaensce 1 a VI.. Jacob Jonge 
Jacobsz. 12 voerlaken ende 6 Spaensce 30 VI.. 

By Henric Stoefken van Campen gebrocht: Vranck Jacobsz. 
uten Hage 2 teerling Hagens laken 2 R. g .. De susteren van See. 
Barbaren 7 voerlaken 14 VI.. Noeh 5 laken van Spaensee wolle 5 
VI.. 

Van scipper Willem Wi1lemsz. vor sijn scip 1 g .. 50 wannen to
horende coman Meynert 3 VI. . .. 
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Van seipper Hermen Claesz. vor sijn scip 1 g .. Cleyne Koert 1 
pac Maestrisce laken van IS 9.VI .. 1 cleyne mande mit stocvissce 
1 VI .. 

By Claes Hillenz. ghebrocht: Cleyne Koert 1 terling Nairdsce 
laken 1 R. g .. Luytgin ·Seut 1 teerling grover laken gelike Aels 1 
B. g .. Dirc Bolenz. 1 teerling voerlaken 2 R g .. Noch I teerling 
Noirtsce witte 1St VI .. Willem Egbertsz. 10 voerlaken ende 14 
Spaensce 34 Vi.. Jan Woutersz. 4 voerlaken ende 6 grove 14 VI.. 
Dire Jansz. 1 tonne mit wat bontwerx 9 VI.. s. 22 g. 4 s. 

S V d 
. I min 1, VI. 

[ 1.] a n M 0 n y k e a m me: DIre J ansz. 5 ha ve tonne . 
boteren 5 s .. 

Van scipper Gerijt Symonsz. vor sijn scip l .g.; geladen tAnt
werpen mit Campers ende Deventers guede. 

Van scipper Garbrant Symonsz. vor sijn scip 1 g.; 6ick geladen 
tAntwerpen mit alsulken guede. 

Van scipper Garbrant Symonsz. vor sijn scip I g.; geladen mit 
seelpen. Garbrant Claesz. 3 paer guets 9 s.. 6 halve laken 
6 VI .. 

Van scipper Claes Monenz. vor sijn scip 1 g .. Jacob Ryser 3 vate 
boteren myn 1 virendeel st 5 .. Noch Jacob 1 ton boteren, 1 U 

kasen 3 5 .. Dire Florijsz. 11 halve laken 11 VI.. Jan Woutersz. 3 
laken,1 U kasen 4 VI. . Reyn Walraven 5 tonne boteren, 6 U kasen 
16 s.. N och 1 tonne boteren ende 2 U kasen 4 s .. 

Van scipper Jan Florijsz. vor sijn scip 1 g .. 1 U kasen I 5 .. 

[Geen lading wordt vermeld bij de sehepen van Pieter Monenz., 
Reyner Ysebrantsz., Claes ·Semenz. en Willem Claesz.] s. 15 g. 1 s. 

[In de schepen van Jan Claesz., Gerijt Vrederixz., Claes 
Outgersz. , Jan Jacobsz. en Reyner Oemsz. bevinden zich 
10 vat boter, S U kaas, 1 bodem smeer van 60 U en 4 
halve lakens, waarV'oor resp. 20 s., S s., t s. en 4 VI.. wordt 
ont-vangen; geen hi.ding bij de sehepen van Pieter Lijsenz. en 
Jan van Lonen.] 

Van 3 ledige seepe om der kere steen van Monykedamme niet; 
Reyner Claes, burgermeister tho Monikedamme, geloeft heft daer-
voer to verantwerden jof te betalen. s. 10 g. 1 s. 

V Y d 
1 VI. 

. [S2.] a ned am: [In e schepen van Y sebrant Barentsz. 
van Westzanden, Jan Heynenz., Jan Beyer, Vrederic Hilbrantsz., 
Claes Vedelaer, Claes Jansz., Arent Jansz. en Symon Jansz. bevin-
den zich 10l tonnen boter, 2 'It kaas, 12000 kleine kaasj es, voor 
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8 g. kaas, 14 mud Steenbergsch zout en 4 kwartier 31 mud zout, 
waarvoor resp. 21 s., 2 s. , 1 g. 12 s., 2 s., 19 s. en 75 s. wordt ont

S. 22 g. I s. vangen.] 
[In de schepen van Jacob Symonsz., Heyn Symonsz. en Pieter 

Jansz. bevinden zich 29t vat boter en 33 U kaas, waarvoor resp. 
59 s. en 33 s. wordt ontvangen; verder 2600 kleine kaasjes, waar

s. 12 g. 2 s. van men enkele als tol betaalt.] 
[83.] Van Pur mer e y n d e: [In de schepen van Louwe

rens Gerijtsz., Jan Auwelsz., Jan Jacobsz., Florijs Pietersz., 
Y sebrant Pietersz. en Symon Louwe bevinden zich 26 vat boter, 
28 N kaas, 25 kazen, 300 kleine kaasjes en 5t kwartier zout, waar-

s. 18 g. i k. voor men resp. 52 S., 28 s., 2 butkens, 1 k. en 38t s. ontvangt.] 
[In de schepen van Symon Heyn, Claes Pietersz. en Jan Claesz. 

bevinden zich 37t vat boter, 65 N kaas en 2000 kleine kaasjes, 
s. 17 g. Ii s. waarvoor men resp. 2 g. 54t 5.,65 s. en 2 s. ontvangt.] 

[84.] Van Bum m a: [In de schepen van Jacob Claesz. ge
heten Bouck, Symon Claesz. en Jacob Jansz. is 102 vat boter en 

s. 39 g. 2 s. 158 N kaas, waarvoor 20 g. 4 s. en 15 g. 8 s. wordt betaald.] 
[85.] Van Hoi r n: [In de schepen van Jan Henrixz. van 

Deventer, Claes Martzen, Jan Andreesz. en Pieter Symonsz. be
vinden zich 37* vat boter, 16t N kaas, 6 ton teer en 1 Hoornsch 
laken, waarvoor men 75t S., 16! S., 3 VI. en 1 VI. ontvangt. Geen 
lading bij de schepen. van Jan Heynenz. en Jan Garbrantsz .. 
Verder nog:] 

By Jan Henrixz. vorscr. gebrocht: Pieter Hoeck 34 laken 34 VI .. 
Pieter vorscr. 21 Noirtsce witte 14 VI.. Noch 8 Hoirnsce laken 8 
VI .. Pieter Beedze 5 smale Engelsce witte 2 VI.. Grymme mitten 
kolok It , vat boteren 3 s .. De scipper vorscr. 2 ton boteren 

s. 20 g. I k. 4 s .. 
. [In de schepen van Jan Symonsz., Claes Splintersz., Pieter Sy

monsz. vorscr., Jan Heynenz. en Pieter Louwe bevinden zich 
2500 kleine kaasjes van Wieringen, 106* ton boter en 86 U kaas, 
o.a. afkomstig van schipper Jan Heynenz. en Melijs Claesz., 25 
smale Engelsche witte en 8 karseY'e, o.a. afkomstig van Melijs 
Claesz., 7 Engelsce witte en 10 paar guets, waarvoor resp. 3 g., 

s. 41 1 g. I k. 299t s., 1 g. 4t S., 2 VI. en 30 s. wordt ontvangen.] 
[In de schepen van Jan Barentsz., Jan Pietersz., Jan Edicxz. 

en Jan Garbrantsz. bevinden zich 63 vaten boter en 47 U kaas,3 
bote romanye van Jan Heesse, 20 paar guets en 27 Hesicxe witte. 
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waarvoor men resp. betaalt 173 s., 21 VI., 6 g. en 7 VI .. Geen la-
ding bij het sehip van Dirc van Yetersem.] s. 30 g. 6 s. 

Van scipper Claes Martzen vor sijn scip 1 g .. Beyer Jansz. 97 ! k. 

smale Engelsce witte 32t VI.. 13 brede witte 4 s .. 21 Trixsce laken 
1 g .. Pieter Michielsz. 4 paer guets 12 s .. Jacob Simonsz. 7 paer 
guets 21 s.. Dirc Egbertsz. 12 karseye 12 1.. 6 smale Engelsce 
witte ende 2 brede witte 5 VI.. 4 laken van der nyer coer 4 VI.. 
[Verder voor Sst ton boter en 40 N kaas 109. 56t s .. ] 

[In het schip van Jan Andriesz. bevinden zieh 38f ton boter, 
31t N kaas en 2 lakens, waarvoor resp. 77t s., 31t s. en 2 VI. 
worden ontvangen.] s. 37 g. 7 9. 

min 1 o. van 
Van scipper Jan Barentsz. vor sijn jaehever t g.. 1 s. 

Van scipper Pieter Reynersz. vor sijn scip 1 g .. Claes Maertzen 
2 paer guets 6 s .. Jan Rutgetsz. 2 paer guets 6 s .. 200 c1eyne case
kens 2 s .. Pieter Mychielsz. 2 ton boteren 4 s .. Jacob Allertsz. 2 ton 
boteren ende 1 N kasen 5 s .. Peter Harexz. 2t paer guets 7t s .. 
Claes Claesz. 10 laken 10 VI .. Garbrant Foy 3t tonne boteren 75 .. 
4 Noertsce witte 4 VI.. 12laken 12 VI.. 

[In de schepen van Albert Heynenz., J aeob Pietersz. en Coep 
Wit bevinden zich 48 ton boter en 27 N kaas, 56 paar guets en 18 
lakens, waarvoor resp. 123 s., 13t g. 33 s. en 18 VI. worden ont-
vangen.] s. 41 g. en 1 

[In de schepen van Dire Dirxz., Gerijt Lambertsz. en Claes o. van 1 k. 

Jansz. bevinden zich 34t ton boter, 24 N kaas en 71akens, waar
voor resp. 68t s., 24 s. en 7 VI. wordt ontvangen; geen lading is 
vermeld bij de schepen van Pieter Jansz. en Arent Jansz .. ] 

Van scipper Jong~ Claes Symon~z. vor sijn scip 1 g .. Dode 
Claesz. 1 terling smal Engelsc laken, noch 3 smale Engelsce laken, 
tsamen 12 s .. Meeus Willemsz. 4 Noirtsce witte 4 k.. It tonne bo-
teren ende t N kasen 3t s.. s. 17 g. 6~ s. 

[86.] Van Ene h use n: [In de schepen van Meynert Wij
brantsz., Reyner Petersz. en Harke Rewertsz., in het kleine schip 
van Aellert Guetginsz. en de jachevers van Aellert Guetginsz., 
Garbrant Dorst en J aeob Melijsz. bevinden zich 10 tonnen aal, 
42t ton boter en 21 N kaas, waarvoor 4 s. 2 butkens, 84t s. en 21 
s. worden ontvangen. Geen lading is vermeld bij het schip van 
Wolffert Lubbertsz .. ] 

Van scipper Garbrant Dorst vor sijn waterscip ende versch ael 
10 k.. S.18g.7s·ik. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK V. 16 
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[In de schepen van Meynert Vrederixz., Hennen Nannenz., 
Reyner Petersz. en Olfert Lubbertsz. bevinden zich 2 lakens, 56t 
ton boter en 44t u kaas, waarvoor 2 VI., 5 g. 63 s. en 2 g. 24t s' , 

5. 20 g. min worden ontvangen.] 
1 VI. l' d [87.] Van Me den b 1 C k: [In e schepen van Jacob Nan-

nynxz., Yeve Garbrantsz. en Marten Andreesz. bevinden zich 121 
vat boter, 86t U kaas en 150 kleine kaasjes, waarvoor 4 g. 207t s., 
86t s . en 3 kaasjes worden betaald. Geen lading bij de schepen 
van Heyn Garwertsz., Reyner J ansz., Symon Reynersz. en 

s. 40 g. "s. Pieter J ansz .. ] 
[Geen lading wordt venneld bij de schepen van Symon Rey-

s. 3 g. nersz., Reyner Jansz. en Sibolt Andreesz .. ] 
[88.] Van ute n , 0 g e: Van scipper Pieter Symons vor sijn 

scip 1 g .. 27 mud garsten 6 VI.. 
Van scipper Reyner Dirxz. vor sijn clein scip mit wat drogede 

s. 21 g. hoefde ende witinge, tsamen 1 g .. 
[89.] Van T ex e 1: Van scipper Albert Jansz. vor sijn scip 

1 g .. Van een deel droge hoefde ende cabbelyaus 1 s .. 2100 Texe1 
kesen dedit 16 caseos. 

By scipper Jacob Claesz. van Campen gebrocht: 26 scippont 
Texels casekens 52 Soo 

Van scipper Evert Pietersz. vor sijn jachever t g., mit wat 
sco1pen ge1aden. 

Van scipper Lauwerens vor sijn scip 1 goo 1500 cabbeljaus hoef
s. 8 g. :2 s. de, 1500 zwambalchs, tsamen 4 s .. 

[90.] Van N air den: [In de schepen van Arent Claesz., 
Marten Al'entsz. en Jan Aetsz. bevinden zich 5lakens van Naar
den, 331akens, 6t ton botel' en 1 u kaas, waarvoor 5 VI., 33 Vl., 
13 s. en 1 s. wordt betaa1d; in dat van Gerijt Louwen 1681akens, 
afkomstig van Henric Hermansz., Jan Brouwer, DircCanetginsz., 
Gerijt Jaeobsz., Hermen Jansz., Loeeh Lambertsz., Willem 
Kerstginsz., Jacob Hermensz., Henric Gerijtsz., Jan Claesz., den 
schipper en Naessen Jansz., en verder 1 ton boter van Henrie 

s. 22g. 7s.1k. Gerijtsz. en Naessen Janszoo Men ontvangt ersamen 170 VI. voor.] 
[91.] Van Wee s p e: Tidemen Garbrantsz. 9 vate boteren 18 s .. 
Van scipper Heyn Scuttersz. vor sijn scip 1 g .. 6t tonne bo

teren 13 Soo 

Van scipper Heyn Seuttersz. vor sijn scip 1 g .. 34t vat boteren 
69 s .. 12t U kasen 12t s .. 
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Van seipper Outgher Vrankenz. vor sijn scip g .. Van wat 
torfs 1 s .. 

[In het sehip van Arent Loefsz. bevinden zich 102 lakens van 
Ansem Zweertsz., Albert Jansz., Gerijt Oem, Dire Baridzen, Pie
ter Jaeobsz., Claes Zwanynxz., Reyner Jan Diersz. en Jan Lub
bertsz., waarvoor men 102 VI. ontvangt; verder 19! vat boter, 13 
W kaas en 8 paar guets, waarvoor 39t s., 13s. en24s. wordenont

vangen. Geen lading bij de schepen van Albert Dier en Reyner 
Reynersz .. ] S . 331 g. 

Van scipper Jan Reynersz. vor sijn scip 1 g .. Dire Jansz., Jan 
van der Haer, Arent Jansz., Jan Romer, [allen] van Apeoude, 
[samen] 2 ton boteren 3 W kasen 7 s., It YI kasen t ton boteren 
2t s., 3t paer guets lOt s .. Jan Jacobsz. van Utrecht 4t paer 
guets 131 s .. 

Van scipper Jan Boutsz. voer sijn scip 1 g .. 50 paer guets 15 g .. 
40 laken 40 VI.. 

Van scipper Jan Gijsbertsz. vor sijn scip 1 g .. 2t tonne boteren 
5 s .. 3 W kasen 3 s .. 

Van scipperClaesAelbertsz. vor sijn scip borge Peter Gijsbertsz. 
ter kennysse van Ansem Zweers. Claes Zwaninxz. 7 paer guets 
myn 1 virendeel2 g .. Claes Deyn 3t paer guets lot s .. Jan Rey
nersz. 4 paer guets 12 s .. Pieter Gijsberts.z. 12 paer guets 36 s .. 
Noeh 6 laken 6 VI., ende hi steet vor den scipper. 

Van scipper Claes Tymansz. vor sijn scip 1 g .. 10 ·paer guets 
30 s.. Heyne Kempe 4t paer guets 13t s .. 

Van scipper Gerijt Willemsz. vor sijn scip 1 g .. 4 quartier souts 
28 s.. S. 43 g. min 

Van scipper Corstgen Jansz. vor sijn scip 1 g .. Van scipper 1 o. van 1 k. 

Lambert Gijsbertsz. vor sijn scip 1 g .. 3t quartier zouts 24t s .. 
[In het schip van Reyner Rollenz. zijn 145 lakens, o.a. van 

Ansem Zweersz., Claes van Lonen, Heyn Kemp,PieterGijsbertsz., 
Bout Claes Heynenz., Heyne Vranck, Gerijt Oem, Mertijn Rey
nersz., Reyner Mertensz., Jan Romer, Reyner Reynersz., Jan 
Meer, Claes de Verwer en Heyn Lambertsz.; er wordt 145 VI. voor 
betaald.] s. 17; g. ! k. 

[92.] Van Mud e n : Van scipper Louwe Reygersz. vor sijn 
waterscip mit brasen t g .. 

Van scipper Willem Bout vor sijn scip 1 g. ; geladen mit 1 last 
botters, thuis horende ter Bambrug. 
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Van Dirc Hubbertsz. voer thalve scip, in Hollant thuis horende, 
t g., inhebbende coman Jacobs cramerie van Utrecht. 

Van Arent Hubertsz. vor sijn scip 1 g .. 2 paer guets 6 s .. 
Van Jan Claesz. vor sijn scip 1 g., geladen mit hoy. 
Van Willem Bout vor sijn scip 1 g .. Van wat torfs 1 s .. 
Van scipper Louwe Reygersz. vor sijn waterscip t g .. 

' Van Corstgin Symonsz. vor sijn scip 1 g., inhebbende 2 hoet 
kolen, niet. 

[93.] Van H air 1 em: [Geen lading bij de schepen van Pie
ter Dirxz., Jan Dirxz. en Claes Gerijtsz.; in dat van Arent Loefsz. 
6t paar guets 19t s .. ] 

Van scipper Jacob Vettinge vor sijn scip 1 g .. 9 cod scollen 
27 s .. 3 tonne boteren 6 s .. 2 tonne zeeps 4 VI.. 3 mande mit 
rosinen 2 VI .. 

Van scipper Mycke Woutersz. vor sijn scip 1 g .. 1 korf scollen 
35 .. 6 sneeze rochen 1) lout bodken. 

Van scipper Simon Florijsz. vor sijn scip 1 g .. 4 U kasen 4s .. 3 
kisten mit inboel 5 s .. 

Van scipper Gerijt Jansz. vor sijn scip 1 g .. 20 tonne boteren 
ende 50 U kasen 9 g .. 1 pac mit 9 Noirtsce witte 6 VI.. 

[Geen lading bij de schepen van Pieter Dirxz., Herman Pie
tersz., Pouwels Dirxz., Jan Jacobsz. en Florijs Zijbrantsz. ; in 
die van Heynric Jacobs, Willem Jacobsz. en Gerijt Woutersz. 
bevinden zich 59 vaten boter en 136 U kaas, o.a. van Jacob 
Backer en Gerijt Aemsz .. ] 

Van scipper Sceel Egge vor sijn scip 1 g .. 8 quartier aschzouts 
5 g. 6. s .. 1 tonne copers 4 s .. 

Van scipper Evert Petersz. vor sijn scip 1 g .. 20 Hairlems hoet 
garsten 2t g .. 

[Geen lading bij de schepen van Jan Reynersz., Jan Vrederixz., 
Heynric Gerijtsz. en Claes Pietersz .. ] 

Van scipper Pieter Bienz. vor sijn scip 1 g .. 7t tonne boteren 
15 s .. 16 U kasen 16 s.. . 

Van scipper Jan van Hairlem vor sijn scip 1 g .. 6 quartier souts 
42 s.. Van coperwerck 3 s .. 

Van Mannetgijn Elke vor sijn scip 1 g .. 1 last zeeps 2 g .. 1 vat 
boteren 2 s .. 

I) Aan taJ vischkuiten. 
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[94.] Van Ley den: Van scipper coman Gerijt vor sijn scip 
I g.. 18 korf scollen 7 g. 2 s .. t tonne boteren I . s .. 

Van scipper Pieter Claesz. vor sijn scip 1 g .. 27t corf scollen 11 g .. 
Van Mathijs Jacobsz. vor sijn scip 1 g .. 10 korf scollen 4 g. 6 g. 

wert torfs 1 s.. t tonne boteren 1 s .. 
Van scipper Jan Pouwelsz. vor sijn scip 1 g .. 14t korf seollen 

5 g. 8 s .. 300 wit leders, 1 vat asijns, tsamen 3 s .. 
Van scipper Jan Gerijtsz. vor sijn scip 1 g .. 20 korf scollen 8 g.~ 

300 wit leders 3 VI.. 1 pac Leytsce laken van 15laken 2t g .. 
Van scipper Claes Jansz. vor sijn scip 1 g .. 4 korf seollen 16 s .. 

Jan Pouwelsz. I dusent wit leders 10 s .. Jan vorser. noeh 1 mande 
mit fransijn 3 s.. s. 48 g. 21 s. 

[Geen lading bij de schepen van Andrees Petersz., Jan Arentsz. 
en Jacob Jansz .. ] 

Van scipper Egbert Gerijtsz. vor sijn scip 1 g .. t last azijns 3 VI .. 
ISO glavien t g .. Dirc van Utrecht t last zeeps 1 g .. 

Van scipper Claes Gerijtsz. vor sijn scip I g .. 4 terling Sce
damsce Iaken 4 R. g .. 1 pac Hagens Iaken van 22, 22 VI .. 8 teeding 
Leidsce Iaken 16 R. g .. 10 vate zeeps 20 VI.. I dusent wit seapen
leders lOs .. 1 tonne boteren 2 s .. 1 U kasen 1 s .. 1 sack lijins 1 k.. 

Van scipper Dirc Volkersz. vor sijn scip 1 g .. Jan Pieter Cla
renz. 22 Leidsce laken 44 VI.. Pieter Dircxz. 10 laken 20 VI .. 
Jacob Huge 12 Iaken 24 VI.. Jacob Doem 161aken 32 VI.. Egbert 
Esse 4 pac, elx van 16 laken, 10 g. 8 VI.. s. 73 g. 2 5. 

[In het schip van Pieter Scalsoen bevinden zich 1 teerling 1 VI. 

Leidsch, 1 teerling Haagsch lakeh en 1 teerling 135 lakens, van 
Willem Philipsz., Kersteken Nannenz., Jacob van Sonnevelt, 
Jacob Doem, Rijkenz., Gerijt Boys, Wolter Ysebrantsz., Dire 
Ysebrantsz., Claes Willemsz., Jan Gijsbertsz. en Boye Gerijtsz.; 
er worden hiervoor resp. 2 R. g., 1 R. g. en 2 R. g. + 270 VI. ont
vangen. Geen lading in de sehepen: van Dire Mensenz., Jacob 
Henrixz. en Godevert Vranckenz .. ] 

Van scipper Gijsbert Dire Bartoutsz. vor sijn scip 1 g .. Dirc 
Florijsz. mit synen medegesellen 49 laken 4 R. g. 2 VI.. s. 45 g. 8 VI. 

[9S.] Van Del f: Van scipper Gijsbert Louwenz. vor sijn 
seip 1 g .. 5 teeding jot pack Scedamsee laken, Peter Plattijnma-
ker, Willem Bruun ende hoir vennotscap tohorende, 5 R. g .. 

Van scipper Jan Louwenz. vor sijn scip I g .. 13t korf scollen 
5 g. 4 s .. Claes van Steen 18 laken 18 VI.. S. 18 g. 9 s. 
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[96.] Van Ale mae r: [In de schepen van Pieter Reynersz. , 
Pieter Claesz., Jan Garbrantsz., Jan Pietersz. en Gerijt Payenz. 
bevinden zich 90 ton boter met 21 !!if kaas, 1100 scelvissces en 
kabeljaushoefde en 3 korf schol en wijting, waarvoor resp. 3 g. 
170t s., 4 s. en 8 s. worden ontvangen; geen lading is vermeld bij 

s. 27 g. 21 s. het schip van Rembolt Jansz .. ] 
I . 

[In de schepen van Jan Jacobsz., Olef Jefsz. en Olof Jefsz., die 
tweemaal tot betaalt, zijn 23t ton boter met 2t !!if kaas en 6 halve 

s. 8 g: 4i s. lakens, waarvoor men 49t s. en 6 VI. ontvangt.] 
[97.] Van A k e r s 10 e t: [In de schepen van Pieter Au

weIsz., Boldewij n Olbrantsz. , Garbrant Andreesz., Claes Reynersz., 
Florijs Remboltsz., Wouter Geye, Boldewijn Remboltsz., Willem 
Oelbrantsz. en Hasse Claesz. bevinden zich 22t kwartier + 12 
mud zo'ut, 351- ton boter, 65 !!if kaas en 16 smale witte, waarvoor 

s. 39 g. 2* s. resp. 7 g. 82t s., 6 g. lOt s., 6 g. 5 s. en 4t s. worden betaald.] 
[98.] Va n We s t zan den: [In de schepen van Ysebrant 

Barents en Pieter Dirxz. zijn 62 tonnen boter en 131 !!if kaas, 
s. 27t g . waarvoor men 12 g. 4 s. en 12t g. 6 s. ontvang't.] 

[99.] Van Ute r w ij c: [In de schepen van Claes de Vrese, 
Andrees Mathiesz., Claes Mangnus, Willem Gelijsz., Matheusz., 
Dirc van Gemen, Jan Claesz., Symon DiertenJanMeeusz. bevin
den zich 14 wagen 33t korf schol, 2 korf + 2000 drogede hoefde 

s. 28 g. 4 s. en 1 korf schelvisch en wijting, wat 184t S., 8 s. en It s. oplevert.] 
[In de schepen van Claes Dirxz., Berent Woltersz., Claes Man

gnus, Wermbout Claesz., Andrees Mathijsz., Beyer, Philips Da
menz. en Willem Gelijsz. zijn i 4 korf 4 wagen + 40 tal schol, 8t 
ton boter met 2t !!if kaas en 4 kwartier zout, waarvoor resp. 
70 s., 19,. s. en 28 s. worden ontvangen; verdernog600cabbel-

s. 20 g. 1 VI. jaushoefde, 1000drogede schelvisch en wat zeeschuim, samenSk. .] 
[100.] Van Ape 0 u d e: Van scipper Heyn Kemp van sijn 

scip niet. 6 paer guets uit Hollant 18 s .. 
Emont 9 laken 9 VI .. Noch It paer guet 4t s .. 
[101.] Van Mae r sen : Van Reyner Juntginsz. vor sijn 

scip 1 g., vermits dat hi uit Waterlant is ende heft vor Meye ghe
woent to Muden, na der tijt, dat de composicie gemaect waert ende 
gien betoech en hadde, dat hi buerman was to Maerssen. Int selve 

s. 5i g. scip 6 tonne boteren 12 s., 3 !!if kasen 3 s .. 
[102.] Van V r e e d 1 ant: Van Gijsbert Lap vor sijn scip 

staet op betoech van de van Weessep, als op Ansem Zweersz. ende 
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op Lapken, of hi geven sal of niet vor sijn scip ende guet, dat hi 
int Stichte kopet. 25 tonne boteren 5 g .. 25 1M kasen 25 s .. 

Van Giisbert Lap noeh vor sijn scip ende staet op sulek betoeeh, 
als vorser. staet. 2 tonne boteren 4 s .. 

[103.] Van 0 v e r m e e r: Van scipper Wouter Jansz. vor 
sijn scip 1 g., vermits dat men seit, dat hi van Wesep is; ende 
kent Ansem Zweersz., dat hi niet sculdich en is, men salt hem we
dergeven. 33 1M kasen 33 s .. 28 tonne boteren 56 s .. 20 halver la-
ken Weseps 20 VI.. S. 19 g. 4 s. 

[104.] Van Z u t ph e n: Heynric Hermansz. van 40 g. wert 1 k . 

vissces 6 s .. 
[105.] Van Z w 0 1: Van scipper Jan Jansz. vor sijn scip niet. 

1 twedeel van 1 seippont kasen 1 k. . 50 cop boteren 1 k. . 100 dro
ges kabbeljaus 2 k.. 

[106.] Van E e m b rug : Van scipper Lambert Egbertsz. 
vor sijn scip niet. 7 quartier souts 49 s.. S. 5 g. 7 s. 1 k. 

Van Geerlof van Amersvoert 200 kabbeljaushoefde I climmer. 
[107.] Van De ve n t e r : Van Dirc Henrixz. van sijn jach

ever niet. 4 tonne boteren 8 s .. 
Wessel Cramer 6 tonne honyehs 12 s .. Noeh I tonne zeeps 2 VI.. 
Van scipper Pieter Meye vor sijn scip niet. 12 tonne boteren 

24 s .. 9 1M kasen 9 s.. s. Sf g. en 1 

V C H'll K . Ado. van 1 k. [108.] a n amp e n : 1 egont mgge 9 mster amsce 
laken van den besten 18 VI.. Frederic Straetken 6 halve vate 
boteren 6 s .. Andrees Blalnkert 6 halve vate boteren 6 s .. Reyner 
Dirxz. van 28 mud garsten 6 VI.. Jan Woltersz. van 14 ton koits 
7 VI .. Zijbrant Winter van 14 ton koits 7 VI. ; Jan Golt 8 scippont 
Texels kesen 16 s .. De susteren op den Vioetdijck2sackenEngeisce 
wolle, wegende 3 sack wegens ende 17t nageI 1

), 2t g .. Jan Dirxz., 
Dirc Bolenz. enc;le de van Campen 2 sac Engelsce wolle 2 R. g .. 
Evert Claesz. 4 poeck Spaensce wolle 12 VI.. S. 13 g. 7 k. 

[109.] Summa sl,lmmarum van den ontfange belopt 1209 g. 
8 s. myn 10. van I s .. 

Summa summarum van den uitgeven beloept 46 g. 3 S.; so 
blift to Campen 1163 g . .s s. myn 1 0 .. Van deser somme is gegeveii 
Jan Heynenz. 2) bij wille ende consente sraets van Campen 100 
Ph. se.; so blift de somme 1013 g. 5 s. myn I 0 .. 

') Bepaald gewicht, vooral bij wol. 
") Schout van Amsterdam. 



248 HET KAMPER PONDTOLREGISTER. 

DITS DE REKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGEN TO CAM

PEN VAN DEN HOLLANDEREN, ZEELLANDEREN ENDE WEST

FRIESSCEN GUpE, 'VAN SINTE JACOBSMARCTE 1) TE DEVEN

TER, DATS TE WETEN TUSSCEN ONSER LIEVEN VROUWENDAGE 

VISITACIO 2) ENDE DEN SONNENDAGE NA ONSER VROUWEN

DAGE ASSUMPCIO 3) DAERNAEST VOLGENDE. 

[110.] Van A ems tel red a m m e: Van scipper Jan 
Lemz. vor sijn scip 1 g .. Jan de Verwer 5 vate boteren ende 1 
virendeel lOt s .. 7, u kasen 7t s .. 4 paer guets 12 s .. 3 vate bo
teren 6 s .. 2t u kasen 2t s .. 3 vate asijns 1 s .. 30 wannen 2 s .. 9 
bont bastes 1 s.. I cleyn bont raeuleders I VI .. 2 sack muls ,) 2 s .. 
2 vate zeeps 4 VI .. Otte Albertsz. 20 tonne zeeps 2 P. g .. 

Tidemen Gijsbertsz. 5 Leydsce laken 10 VI.. Noch 3laken van 
der nyer koer 3 VI.. 

Van scipper Roel Jansz. vor sijn scip 1 g .. 3 vate boteren 6 5 .. 

4 u kasen 4 s.. I 

S. 13 g, Ii s. Van scipper Dire Symonsz. vor sijn scip I g .. 
[In de schepen van Ysebrant Dirxz. en Michel bevinden zicb 31 

ton boter met 53 U kaas en 165 kazen = 7 u, o.a. afkomstig van 
Jan Symoensz., Claes Dirxz. en Gerijt Reynersz.; ze leveren 
samen 6 g. 52 s. op. Geen lading bij het schip van Jan Backer.] 

Van scipper Marten Pietersz. vor sijn scip I g .. Voer 3500 stoc
vissces 6 g. 9 VI.. 

Van scipper Henric de Konynck vor sijn scip 1 g .. Jan Weyn 8 
paer guets 24 s .. De scipper vorscr. 7laken van der nyer koir 7 VI .. 

By Blankeit van Campen gebrocht: Gijsbert Scutters 2 laken 
van der nier koer 2 VI.. Herman Hayk 4 Neertsce laken 4 VI.. 

S. 28 g. 14 k. Jan Ysebrantsz. 18 laken van der nier koir 18 VI.. 
Van scipper Jan Rijser voer sijn scip 1 g .. 1. paer guets 3 s .. 

Meyster Gijsbert Andreesz. 3 boet romenyen 21 VI .. 1 last zeeps 
noch meister Gijsbert vorscr. 2 g .. Pieter Gent 6laken van der nier 
koer 6 VI.. Bart Ghijsbertsz. mit Margriet, zijn zweger, 4 laken 8 
VI .. Noch 141aken van der nier koer 14 VI.. Noch 4 stocbrede la
ken 2 k.. 

Van scipper Mathies Melijsz. vor sijn scip I g .. Coman Meynert 
1) 25 Juli. 
0) 2 JulL 
3) 21 Augustus 1440. 
4J Meekrapbast. Zie Mnl. Wdb. 
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2t pack lakens 4 g .. Noch 4 tonne zeeps ende 2 halve tonnen 10 
VI.. Noch 1 pack mit solonen 2 VI .. I tonne alluyns ende I sack 
3 VI.. It rollen loets 1 VI.. 1 teerling sma! Ypers 14 s .. 200 leders 
van 2 U grot en, tohorende Heyn Jansz., 4 s .. 1 sack mit hannop 
van 100 cleyne pont 1 s .. 

Van scipper Jan Backer vor sijn scip I g.. s. 16 g. 7~ s. 

[111.] Van M 0 n ike dam me: [De schepen van Claes 
Semmenz., Jan Jacobsz., Claes Jansz. en Claes Semmenz. zonder 
lading, van Gerijt Frederijxz. met 2 vat boter en 3 u kaas.] s. 5 g. 7 s. 

[1 12.] Van Y e dam: [In de schepen van Claes Pietersz., 
Jacob Jansz., Claes Jansz., Jan Boys, Frederic Hilbrantsz., Moen 
Petersz. en Jan Beyer bevinden zich 3000 en eenige kleine kaasj es, 
19t ton boter, 15 U kaas, 2 Edammer lakens en IS mud 7 kwar
tier zout, waarvoor resp. 5 VI. 2t s., 38t S. , 15 s., 2 VI. en 69 s. 
worden betaald; geen lading bij den jachever van Jan Jacobsi .. ] s. 15 g. 1 VI. 

[113.] Van Purmereynde: [In de schepen van Symoen 
Louwe, Jan Claesz., Jan Pouwelsz. , Florijs, Jan Jacobsz. en Peter 
Vinke bevinden zich 25t ton boter met 64 u kaas, 6 paar guets en 
2 last 3t kwartier zout, waarvoor lISt S. , 18 s. en 29 s. worden 
ontvangen.] s. 22 g. 2!, s . 

[114] Van B 0 m m a: [In de schepen van Heyne Claesz., 
Symoen Claesz. en Jacob Jansz. zijn 211 ton boter, 33 U kaas en 
20 paar guets, wat 21-g. 18 S. , 33 s. en 6 g. opbrengt.] s. 16 g. 6 s. 

[115.] Van Hoi r n: Van scipper Claes Splinter vor sijn scip 
1 g .. Jan 'Petersz. 16t paer guets 49 s .. Albert Claesz. 4 paer guets 
12 s .. Jan Pieter Claesz. 5 vate boteren ende 4t U kasen 141s .. 
Claes Wijnsz. 3 vate boteren ende It u kasen 7t s .. Willem Sy
moensz. 2 vate boteren myn 1 virendeel3t s .. Noch 2t U kasen 
21 s .. Gerbrant Foy 10 paer guets 30 s .. 

Van scipper Jan Heynenz. vor sijn scip 1 g .. 40 U kasen, 24 
tonne boteren, tsamen tohorende Meynert Dirxz., Meus Symonsz. 
ende Claes Jacobsz. , 64 s. tsamen. 

Van scipper Jan Jacobsz. voer sijn scip 1 g .. Zijgert Meynerts, 
Aellert Claesz., Jan Hermensz. tsamen 30 paer guets 9 g .. Heynric 
Pietersz. 1 terling Ypersce laken 27 s .. 

Van scipper Claes Martzert vor sijn scip I g .. 2 tonne boteren 
ende 1 U kasen 5 s .. Jan F oye 16 paer guets 48 s .. Marten Martensz. 
6 tonne boteren ende 8 U kasen 20 s .. Pieter M ychiel; z. 1 t paer 
guets 4t s .. J aGob Aellert I paer guets 3 s.. S. 42 g. '1 s. 
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[In het schip van Jan Andreesz. bevinden zich 5 Hoornsche 
lakens van den schipper, die daarvoor S VI. betaalt, en verder 39t 
ton botel met 29t U kaas van Jan Dina., Dirc Petersz., Jan Ge
rijtsz., JanWoutersz. en Dirc Claesz.; in 't schip van Dirc Dirxz. 
hebben Jan Andreesz., Jan Gerijtsz., Jan Petersz. en Claes 
Wijmsz. 6t paar guets, Albert Claesz. lOt vat boter en 16 U 

kaas.] 
Van scipper Gerijt Jansz. vor sijn scip 1 g .. 4quartiersouts 285 .. 

s. 23 g. 7 k . 2~- paer guets 7t 5 .. 

[In 't schip van Willem Foy hebben Copken, Meynert Dirxz., 
Jan Hermensz., Claes J acobsz., Meeus en Y sebrant Brunynxz. 
28t vat boter en 32t U kaas, de schipper zelf 13 paar guets; in de 
schepen van Jacob Jansz. en Marten Pietersz. is 9 kwartier zout, 
dat 63 s. oplevert.] , 

Van scipper Pieter Symoensz. vor sijn scip 1 g .. 4 quartier souts 
28 s .. Moerken omtrent 150 U Seeusce wolle 2 5 .. Pieter Scout van 

s. 26 g. 4 k wat kasen ende vissces 2 VI.. 
[116.] Van E e n c h use n : [In de schepen van Meynert 

Frederixz., Pieter Meegsz.; Nanne Hermansz. en Gerijt Petersz. is 
8 kwartier en 14 ton zout, 26 ton boter en 25 U kaas, waarvoor 
men 2 g. 29 s. en 77 s. ontvangt; geen lading wordt vermeld bij den 
jachever van Lambert Petersz .. ] . 

Van scipper Albert Guetginsz. vor sijn jachever t g .. Reyner 
J anz. 4 tonne aels 4 VI.. 

Van scipper Vrederic Albertsz. vor sijn jachever t g .. Van wat 
droges vissces 3 VI.. 

Van scipper Garbrant Dorst vor sijn waterscip t g .. Van wat 
s. 20 g. 6 k. 10. groens aels 2 s.. ' 

Van scipper Martijn Jansz. vor Peter Meyen scip van Deventer 
1 g .. 14 U kasen 145 .. 1St tonne boteren 31 s .. 5 mud mostert
zaets 1 t s .. Van een koe 2 s .. 

Van scipper Aellert Guetginsz. vor sijn jachever t g .. 15 tonne 
,s. 10 g. ~ s. boteren ende 7 U kasen 37 s .. 

[117.] Van Me den b 1 i c k: [Geen lading 'bij de schepen 
van Zijbolt Andreesz., Martijn Andreesz., Tideman Garbrantsz., 
Reyner Jansz. en Heyn Claesz., die allen om steen varen; in dat 
van Marten Andreesz. bevindt zich 56 ton boter en 47 U kaas, 
o.a. van Jacob Andreesz., Coman Jan, Thomas Jansz., Oeff 
Jansz. en Pieter Gerijts.] 
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Van scipper Reyner Jansz. vor sijn scip om steen 1 g .. Reyner 
vorscr. 3 halve vate aels J t VI.. S. 23 g. en 1 

[118.] Van T e x e 1: Van Pieter Jonge van sijn cleyn scip t o. van 1 s. 

g .. Van 500 droge cabbeljaus t g .. 2000 cabbeljaushoefde 3 s .. 200 
drogede hoefde 1 s .. 

Van scipper Robbe Jansz. vor sijn scip 1 g .. lot scippont Texels 
kasekens 21 s .. 

[119.] Van uit den Oge: VanscipperPieterSymoensz. 
vor sijn scip 1 g.. S. 5 g. 5 s. 

[120.] Van Wee s p e: Van scipper Lambert Gijsbertsz. vor 
sijn scip 1 g .. 10 g. wert torfs 1 braspenninc. 

Van scipper Gerijt Louwerensz. vor sijn scip 1 g .. 4 quartier 
souts 28 s .. 

Van scipper Arent Loefsz. vor sijn scip 1 g .. Heyne Vrankenz. 3 

ton boteren ende 2t U kasen 8t s .. Noch 6 halve laken 6 VI.. Al
bert Petersz. 4 tonnen boteren ende 6 U kasen 14 s.. Anzem 
Zweersz. 8 paer guets 24 s .. Claes Zwaninx 8 paer guets 24 s .. Claes 
Ansemsz. 4 paer guets 12 s .. Noch 10 halve laken 10 VI.. Mar
tin Jan Oirtsz. 4 laken 4 VI.. Noch 1 pack van 12 halve laken 
12 VI.. 

By Heyn Kemp van Baembruge geb~ocht 10 paer guets ende 8 
laken, tsamen 36 s .. 

Van scipper Wouter Jansz. vor sijn scip 1 g .. 10 tonne boteren 
ende IOu kasen 30 s .. 6 halve laken 6 VI.. S. 34 g. 91 ,. 

Van Gijsbert Lap vor sijn scip I g .. 18 paer guets 54 s .. 10 halve 
laken 10 VI.. 

Van Bloc Reynersz. vor sijn scip 1 goo Van 7 g. wert torfs 1 So. 4 
tonne boteren ende 4 U kasen 12 s .. 

Van scipper Jan Reynersz. voer sijn scip 1 goo 2 paer guets 6 So. 

Noch 7 u kasen 7 So. De scout van Apkoude 3 paer guets 9 So. Jan 
van der Hair 2 paer guets 6 s .. 

Van scipper Claes Albertsz. van der Horst vor sijn scip niet. 
Peter Gijsbertsz. 8 vate boteren 16 So. 9 U kasen 9 So. 

Van scipper Albert Dier vor sijn scip 1 goo Van scipper Outger 
Vrankenz. vor sijn scip 1 goo S. 17 g. 121 k. 

[121.] Van Mud e n: [In het schip van Jan Claesz. zijn 10 
tonnen b~ter en 8 U kaas van Lapkin en Isebrant Volmersz., en 3 
paar guets van Garbrant Petersz. ; bij dat van Symon Lambertsz. 
wordt geen lading vermeld.] s. 5 g. 7 s. 
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[122.] Van H a i rl e m: [In de schepen van Gerijt Wou
tersz., Jacob Vetting, Willem Jacobsz., Heynric Jacobsz. en Gerijt 

\ Dirxz. is 67t ton boter en 136 U kaas, o. a. van Jacob Backer en 
Jan Huysser; in dat van Evert Aessack is 2 hoet kolen, in dat van 
Jacob Meynnertsz. voor 10 Ph. sc. aan krijt en in dat van Arent 
Rolofsz. wat potaarde, waatvoor resp. 1 k., 2 s. en 3lelide kromst. 

S. 37 g. 6 s. 
min I quaet 
gr .• 

worden betaald; geen lading bij de schepen van Jan Dirxz. en 
Mycke Outgersz .. ] 

Van scipper Jan Dirxz. vor sijn scip 1 g .. Van 25 duynkase
kens 1 k.. 

Van scipper Pieter Dirxz. vor sijn scip 1 g .. 
[123.] Van Sp .arendamme: VanscipperJanvanSande 

vor sijn scip 1 g .. 18 tonne Herlems koit 6 VI .. 
Van scipper Jan van Sande vor sijn cleyn scip t g .. It last coits 

6~1.. 
[124.] Van We s t zan den: [In de schepen van Peter 

s. 17 g. 1 k. Dirxz. en Ysebrant Baerntsz. is 30 ton boter en 45 U kaas.] 
[125.] Van A I c rna i r: [In de schepen van Jan Garbrantsz. 

en Rembolt J ansz. bevinden zich 21 tonnen boter en lOt u kaas; 
verder van coman Heynric 600 droges scelvisches en 200 cabbel
jaushoefde, samen 2 k..] 

[126.] Van A k e r s 1 0 e t: [In de schepen van Florijs Rem
brantsz., Thames Auwel.sz. en Boudwijn Oelbrantsz. zijn 5 ton
nen boter met 10 U kaas, 5 kwartier zout en 17t Zevenbergsch 

s. 18 g. "5. zout, waarvoor men 2 g., 35 s. en 26 s. ontvangt.] 
I VI. [127.J Van Ley den: Van scipper Lutken Huge vor sijn 

scip 1 g .. V~n 4 g. wert torfs 1 k.. Jacob Willemsz. 12 sack meede 
ende muls 1 g .. 

By Heyn See1lander gebracht: Gerijt Petersz., Jacob Huge ende 
Dirc Heerman tsamen 45 Leidsce laken 7t g .. 

[128.J Van t s G r a v e n hag e: Jan Gerijtsz. 20 Hagensce 
s. 11 g. 3, k. laken' 20 VI.. 

[129.] Van M air sen: Van scipper Reyner J untginsz. vor 
sijn scip 1 g., mits dat hi vor Meye te Muden plach te wonen. 

Van scipper Dirc Hubertsz. vor thalve scip, dat in Hollant to 
s. 17i s. huis hoert, t g .. 2t U casen 2i- s .. 

[130.J Van G ron in g e n: Willem Jans 2 Amsterdamsce 
laken van den best en 4 VI .. Fye Lamberts van 12 mud garsts 2 VI.. 
Heynricus de Maecke 13 ton zeeps 26 VI .. Noch ene grove tonne 
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rosinen 4V1 .. Claes Grijppe van 1 groet sack hannops 4 s .. De ba- ' 
ginen tho Gronyngen 2 poyck wollen 6 V!.. ' 

[131.] Van Z w 0 11 e: Claes van Gonge 12 mud garsten 

/ 

2 VI.. s, 4 g. 1 k. 

[132.] Van Campen: JacobClaesz. 10 scippontTexelska
sen 20 s .. Jan Scilder It scippont Texels kasen 3 s .. Reyner Dirxz. 
4 scippont Texels kasen 8 s .. Jan Golt 19 scippont Texels kasen 
38 s .. Luytgin Petersz. 3 Amsterdamsce laken 6 VI.. Wobbeken 
Pieters ende Gese Hermens 2 11 kasen 2 s.. S. 7 g. 6 s . 

[133.] Summa suinmaruni van den ontfange belopet 415 g. 5 s. 
en de I o. van 1 k .. 

Summa summarum van den uitgeven beloopt 58 g. 4s .. So blift 
to Campen 357 g. ende 2 butkens. 

DITS DE ~EKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGENTHO CAM

PEN VAN DEN HOLLANDEREN, ZEELANDEREN ENDE WEST

FRYESSCE GUEDEN VAN SINTE LEBUWIJNSMARCTE, DATS TE 

WETEN TUSSCEN ENDE VAN DEN SONNENDACH NA ONSER 

VROUWENDACH ASSUMPCIO 1) TOT SINTE LAMBERT 2) TO DAER

NAEST VOLGENDE . 

[134.] Van A ems tel red a m m e: Van scipper Mathijs 
MeIijsz. Vor sijn scip 1 g., Coman Meynert 5 tonne zeeps 10 VI.. 
Van wat glavienscachte 3 VI .. Van een virendeel wannen 1 VI.. 
Van wat oide rosinen 1 VI.. Van 3 dosijn salonen 4 VI.. Coman 
Meynert noch I teerling Iakens van 12 voerwollen, 2 Weesper ende 
8 Noirtsce witte, tsarilen 2 g. 7t VI.. Van It c1eyne rolle Ioets It 
VI.. Noch coman Meynert 1 pack lakens 1 g. 8 VI.. Van 350 g. wert 
stocvissces 3t P. g .. 6 tonne Goudsce koit 3 VI.. 1 tonne traens, 2 
tonne zeeps, 2 bont basts, tsamen 8 k .. 

Van ·scipper Jan Petersz. vor sijn scip I g .. 
Van scipper Claes Scout vor sijn scip I g .. It last harinx It g .. 

9 11 kasen 9 s.. 1 SO stocvissces 3 VI.. De scout van Apkoude 3 
tonne boter, 9 11 kasen 15 s .. 7 g. wert hannyps 2 k.. S. 19 g. 10 k. 

, [In het schi p van Michiel Albertsz. bevinden zich 19t ton boter 

1) 21 Augustus 1440 
' ) 1 i September. 
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en 36 U kaas van Andrees Auwelsz., Claes Dirxz., Claes Aellertsz., 
Jan Symonsz., Gerijt van Oistzanden en Claes Auwelsz.; verder 
voor 20 g. oud koper, waarvoor 2 k. worden betaald.] 

Van scipper Jan Lemz. vor sijn scip 1 g .. Jan de Verwer 5 tonne 
boteren, 12 U kasen 22 s .. 1 tonne boteren, 3 U kasen 5 s .. 20 wan
nen 1 s .. Van 60 g. wert stocvissces 1 g .. Van 8 g. wert velIe ende 1 
tonne olts harinx, tsamen 2 s .. 

Vanscipper Jan Willemsz. vorsijnscip 1 g .. 8tonneboteren, 10 
U kasen 26 s .. Noch 22 g. wert hannops 5 k .. Peter Jacobsz. 800 

stocvissces It g .. Emon~ van Apkoude 1 pac lakens van achten 8 
VI.. De scipper vorscr. 6 halve laken van der nier koer 6 VI.. Peter 

s. 20, g. 1 Vl. Boschkoper 1 pac van 15 stocbrede 3t s .. 
Jan de Louwe 7 breed Engelsce witte, 12 dosijn leeders, 400 

hannyps, tsamen 2t g .. 
Van scipper Claes Gijsen vor sijn scip 1 g .. 23 tonne boteren 

ende 1 virendeel46t s .. 24 U kasen 24 s .. 1 pack Noirtsce witte 14 
olde tunen. 1 tonne oerren 2 s .. 

Van scipper Jan Guertsz. vor sijn scip 1 g .. 3 last stocvissces 6 
g .. Van olden harinc 3 VI.. Claes Petersz. 1 last scomakerssolts 
2t s.. _ 

Van scipper Herman Claesz. vor sijn scip 1 g .. Arent Jansz. van 
Scedamme 4t Scedams laken 9 VI. . 1 tonne boteren, t U kasen 
2t s.. 42 wannen 2 s.. 3 laken 6 VI.. 

Van scipper Jan Lamb~rtsz. vor sijn scip 1 g .. 6 last vissces, 
Moyert Jansz. tohorende, 12 g .. Clement 40 tonne olts herinx 1 g .. 

S. 38 g. 3 s. Coman Claes 1 last zeeps 2 g .. Heyne Kerker 6 stocbrede 3 k. 
en 1 o. van 
1 k. Van scipper Martijn Garst vor sijn scip 1 g .. Egbert Lap 5 voer-

laken ende 15 Hesicxe witte 16 VI.. Coppijn Jan Woutersz. 20 
Noirtsce witte 14 VI .. Noch 5 voerlaken ende 5 Weesper laken 15 
VI.. Gijsbert Scuttersz. 10 Spaensce 10 VI.. Dirc Bolenz. 1 vorwol
len ende 1 Spaens laken 3 VI.. Pieter Coppertsz. 10 voerwollen 
ende 8 ander wollen 28 VI.. Jan Posch 20 voerwollen laken 40 VI.. 
Meynert Claesz. 15 voerwollen ende 6 Spaensce 36 VI.. Jan Yse
brantsz. 6 voerwollen ende 4 Spaence 16 VL Jan Garst 13 voer
wollen ende 4 ander wollen 2t g .. Claes Garst 10 voerwollen ende 
4 anders 24 VI .. Jan Cort 10 voerwollen ende 10 Spaensce 2t g .. 
Gerijt Jacobsz. 14 voerwollen 28 VI .. Pieter Han 13 voerwollen 
ende 3 anders 29 VI.. Gijsbert Huisman 6 voerwollen ende 4 an
ders 16 VI .. Andrees Jacobsz. 15 voerwollen ende 6 anders 3 g .. 

I' 
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Bloc 1 teerling Aels laken 1 B. g .. Allert Simonsz. 13 voerwollen 
26 VI.. Jan de Wayl 10 voerwollen 20 VI.. Dire Bolenz. 2 teerling 
voerlaken 4 R. g .. Noeh 1 teerling Spaensce 1 R. g .. Jacob Pillenz. 
27 voerlaken 4i g .. Herman Byenz. 1 pac mit karseyen 20 k .. Dire 
Claesz. 1 pac van 12 voerlaken 24 VI.. S. 55 g. min 

Van scipper Lambert Gerijtsz. vor sijn scip 1 g .. 1100 stocvissces 1 o. van 1 k. 

22 s .. 450 cabbellaushoefde 4 k .. 1 bael mede van 450 3 s .. 
Bi Boldewijn van Campen gebrocht: Bette Roellen 1 terling Am

sterdamsce laken 2 R. g .. Dirc Helmer 10 Spaensce laken 10 VI.. 
Heyman Pietersz. 18 voerwollen 3 g .. Leen Peter Gents wijf 10 
voerwollen, 8 Spaens 28 VI.. Jan Woutersz. 7 voerwollenende 14 
Spaens 28 VI.. Henrie Lijnslager van touwe2 botkens. 

By Claes Hillenz. gebracht: Jacob Jacobsz. 1 teerling 
van 20 laken van den besten 40 VI .. Iteyn Kerker 10 halve 
laken 20 VI.. Willem Albertsz. 17 van den besten ende 2 ander 
3Q VI.. Aerent Jan Oemenz. 13 nie koir 13 VI.. Melijs Luytkensz. 
8 voerwollen, 4 Spaensce 20 VI. . Claes van Steen 10 Delfs laken 
10 VI .. 

\ 

Van scipp~r Gerijt Dongman vor sijn scip 1 g .. Claes Jansz. 3 
last harinx ende Henric van Prage 3 g.. S.32g.min l k. 

[135.] Va n M 0 n ike dam m e: [Geen lading bij de sche
pen van Garbrant Symonsz., Gerijt Symonsz., Garbrant Sy
moensz., Adaem Dirxz., Hilbrant Henrixz. en Henric Claesz.; in 
die van Jan J acobsz., Simon J ansz., Claes J ansz. enPieter Meynsz. 
bevinden zich 5 last haring, 2lakens, 16 ton boter met 15 u kaas, 
2000 kleine kaasjes en 4 ton pla:gaal, waarvoor resp. 5 g., 2 VI., 
47 s., 4 VI. en 4 VI. worden betaald.] 

Van scipper Daentgin vor sijn scip 1 g .. Dirc Jansz. 20 U kasen 
2 g .. 8 mud roggen 4 butken. Dire Jansz. vorscr. noch 1 pac lakens 
van 14, borge Claes Garst. s. 23 g. II ! k. 

[136.] Van Y e dam: [In de schepen van Claes Veedlaer, 
Jan Thaemsz., Jacob Jansz., Jan Boes en Jan Heynenz. bevinden 
zich 6900 kleine kaasjes, 8 kwartier zout, 12 ton boter met 1 U 

kaas en 61a,st haring, waarvoor men 6 VI. 10 k., SSt s., 25 s. en 6 g. 
ontvangt.] s. 20 g. 2 k. 

[137.] Van Pur mer e y n d e: [In de schepen van Louwe- 1. o. 

rens Gerijtsz., Peter Lourensz. , Jacob Louwe, Simon Heyn, Dirc 
Claesz., Jan Jacobsz. en Florens Petersz. bevinden zich 40! ton-
nen boter met 66t U kaas, o.a. van Pouwels Petersz. en coman 



\ 
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Garbrant van der Graft; verder 4t kwartier zout, waarvoor 31 t s. 
betaald wordt.] 

Van scipper Jan Auwelsz. niet vor sijn scip, mitts dat al sijn guet 
s. 24 g. 9 s. benomen was van den Vriesen. 

[138.] Van B u m_ m a : [In de sehepen van Symon Claesz., 
Jacob Jansz. en Jacob Claesz. zijn 44 tonnen boter en 66 U kaas; 

s. 18 g. 7 s. verder 200 stoevissees, die 3 s. opleveren.] 
[139.] Van Hoi r n: Van scipper Jan Bairdzen vor sijn scip 

1 g .. 40 ton boteren ende 30 U kasen 1 I g .. IS Noirtsee witte IO VI.. 
Van scipper Claes Splinter vor sijn scip 1 g .. 26 Hoirnsee laken 

21 yl.. Melijs Dirxz. 7 ton boteren ende 3 U kasen 17 s .. Noeh 1 
tonne boteren 2 s .. Jan Harek 14 heel Ypersce laken 28 s .. Noeh 8 
Hoirnsee laken 8 VI.. Claes Doesoen 2 terling Ypers laken, te we
ten elc terling 26 halve Ypers laken; noeh 19 Hoirnsee laken, tsa
men 6 g. 7 s. I k.. 

[In het sehip van Peter Louwe zijn 1st tonnen boter en 9 U 

kaas, 0: a. van Dire Petersz., Reyner Rippersz. en Dire Jansz.; 
verder 21akens, 100 hennyps + 4 Hesiexe witte lakens van Pieter 
Hille en 2 Noirtsee witte van Reyner Rippersz., waarvoor 2 VI., 

S. 33 g. I k. 2t s. en t s. wordt betaald.] 

S. 31 g. 3 s. 
1 quaet gr. 

Van scipper Jan Heynenz. vor sijn scip 1 g .. Jan Pietersz. 2 boet 
romanye 14 VI.. Noch I karsey 1 k.. 40 tonne boteren ende 19 U 

kasen 9 g. 9 s .. Noch 19 Hornessce laken 19 VI .. Vanhoelvoten 1 s .. 
Van scipper Dire Dirxz. vor sijn scip 1 g .. I paer guets 3 s .. 1 

laken I VI.. 
Van scipper Jan Claesz. vor sijn scip I g .. IO laken ende t paer 

guets I I t VI.. 
[In de schepen van Albert Heyn en Pieter Jaeobsz. hebben Wil

lem ·Foy, Aellert Claesz., Dire Vrederixz., Jan Foy, Jacob AlJertsz. 
en Jan Allijnsz. 44 ton boter en 24t U kaas; verder 3 paer guets 
9 s .. ] 

[Verder nog in het schip van Pieter Jaeobsz.:] Pieter Harcxz. 3 
paer guets 9 s .. Gerijt Albertsz. I paer guets 3 s .. Jan Dirxz. Oem
kenz. 3 Noirtsce witte 2 VI.. Claes Jansz. I ton boteren, I kintken 
aels 2 s .. Noch t tonne botter Is .. 200 cleyne kasekens I k.. 

Van scipper Jan Jaeobsz. vor sijn scip 1 g .. 4 paer guets 12 s .. 2 
g. wert kleyne casekens t k .. Jacob Petersz. 10 top. boteren, 6t u 
kasen 26t s .. Syvert 6 ton boteren ende 1 virendel ende 5 U kasen 
17t s .. 
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[In de sehepen van Coep Wit en Jan Andreesz. hebben Veehter, , "-
Jan Pietersz., Jan Meeusz., Jan Gerijtsz., Jan Dina., Dire te Ruge 
en Dire J ansz. 4et ton boter en 3et u kaas; verder Jan Gerijtsz. 5 
paer guets en Dire Jansz. 4 karseyen, die resp. 15 s. en 4 k. opbren-
gen.] s. 25 g. 1 VI. 

Van scipper Gerijt :Jan Hilbrantsz. vor sijn scip 1 g .. 4 quartier 
$Outs 28 s .. 

Van scipper Jacob Dirxz. vor sijn scip, van koyt, tsamen 1 
g. 8 k.. s. 5 g. 5 k. 

[140.] Van Ene h use n: Garbrant Petersz. 5 tonne Her-
lems koit 2t b~tken. 

Van scipper Peter Meeehsz. vor sijn scip 1 g .. 3 quartier $Outs 
21 s .. 

Van scipper Garbrant Zeegersz. vor sijn jaehever t g .. 
Van scipper Outger Petersz. vor sijn scip 1 g .. 4 koyen 8 s .. 3 

paer guets 9 5.. 15 tonne ugens 1 s .. 
Van scipper Garbrant Dorst vor sijn waterscip t g .. Van ael 

3 VI.. ~ 
Van scipper Dankert Pietersz. vor sijn jachever t g .. 2 tonne 

plagaels 2 VI.. Noch 6 g. wert vissces 1 s .. 
[In het schip van Meynert Frederixz. hebben Willem Fexz., 

Herman Pouwelsz .. , Outger Zweedersz., Outger Symonsz., 'Dire 
Sybrantsz., Marten Snider en Pieter Smit 33 ton boter en 12 ' U 

kaas; verder Otken Obez. 2t ton boter en 3 ton roet loex, Peter 
Jansz. 1 ton boter en 4 halve lakens, waarvoor zij resp. 5t s. e'n 6 
VI. betalen.] ) s. 17 g. 3 £. 

[In het sehip van Albert Meynertsz. en den jaehever van Jacob 9 k. eo 1 o. 

Melijsz. zyn 35t tonnen boter en 15 U kaas; geen lading bij de 
jaehevers van Vrederic Albertsz. en Pieter Jansz .. ] 

Van scipper Herman Nannenz. vor sijn scip 1 g .. 5 tonne bote
ren ende 2 U kasen 12 s .. 7 deker hude 15 VI.. Gerijt Garbrantsz. 6 
ton boteren ende 1 virendel 12t s .. Noch 8 U kasen 8 s .. 3 halve 
laken 3 VI. . 

By Peter Meyen scip van Deventer gebrocht: 3 ton boteren 
myn 1 virendel ende t U kasen 6 s .. Gerijt Petersz. 2 Enchuser la-
ken 2 VI.. 4 ton boteren 8 s .. 8 tonne souts 4 s .. 3t ton plagaels 3t s. IS g. 7 s. 

VI .. 1 vierse van 8 g. 1 s .. Noeh 2 Enehuser laken 2 VI.. ~~a~t ::. 1 

[141.] Van Me den b Ii c k: [Geen lading bij de schepen 
van Nanne Lutkensz., Allert Petersz., Heyne Garwertsz., Eve 

NED. E CO N.-HIST. ARCHIEF. JAARBO E K V. 17 
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Garbrantsz. en den jachever van Jan Martensz.; in de schepen 
van Marten Andreesz., Eve Garbrantsz. en Jacob Nannenz. heb
ben'1acob Andreesz., Gerijt Dirxz., Pieter Gerijtsz., coman Jan, 
Thaems Jansz., Andrees Jansz. e. a. 80! ton boteren42 U kaas, 

s. 27 g. 13 k. terwijl verder voor 1 Engels wit 1 VI.. wordt betaald.] 
en 1 o. 

[142.] Van T ex e 1: [In de schepen van Robbe Jansz. en 
Lambert Feyersz. zijn 17 U Texelsche kaasjes, die 34 s. opleve

s. 5 g. 9 s. ren; geen lading by den jachever van Pieter Abbe.] 
[143.] Van N air den: [In de schepen van Gerijt Heynenz. 

en Albert Pietersz. bevinden zich.3t tonnen boter en 1 U kaas; in 
dat van Gerijt van Herderwijc hebben Albert Rotgersz., Lanfen 
Jansz., Gerijt Guedekens, Arent Boyrse, Gerijt Claesz., Dirc Oem
kenz., Willem Korstginsz., Albert Lanfenz. en Ghijtsgin Willemsz. 
92 Naardsche lakens, die 2 g. 68 VI. opbrengen.] 

s. 10 g. 13 k . Van een man, de den reve opquam, 5 laken 5 VI .. 
en 1 o. [In de Nairder baersze hebben Jan Woutersz., Jan Camper, Jan 

Hermansz., Albert Mathijsz., Arent Korstginsz., Loych Jansz., 
Claes Loychsz., Henrie Bartoutsz., Reyner Meynertsz. en Bloc 

S. 7 g. 2 VI. Vrankenz. 86 lakens, die 86 VI. opleveren.] 
[144.] Van Wee s p: [Geen lading bij het schip van Outger 

Vrankenz. ; in die van Gerijt Martensz. en Reyner Reynersz. is 8! 
kwartier zout, dat 57! s. opbrengt; in dat van Gijsbert Reynersz. 
30 paar guets.] 

Van scipper Gerijt Willemsz. vor sijn 2 scepe 2 g.; in beyden 
seepen 7t quartier souts 52 s.. I 

Van scipper Jan Reynersz. vor sijn scip 1 g .. Dirc Jansz., scout 
tApcoude, 2 paer guets 6 s .. Jan Romer, Marten 2t paer guets, 1 
U kasen 8t s .. Jan van der Hair 2 paer guets, I U kasen 7 s .. 

Van scipper Albert Dyer vor sijn scip 1 g .. 8 g. wert torfs 2 bot
S. 27 g. 3 k. kens. 
en 1 o. 

S. 8 g. 5 k. 

[In het ' sehip van Reyner Rollenz. hebben Anzem Zweersz., 
Claes Ansemsz., Albert Jansz., Jan Reynersz., Jan Meer, Martijn 
Reynersz., Tideman Garbrants en Heyne Vrankenz.671akens, 
waarvoor zij 1 g. 50 VI. betalen. Verder nog:] De scipper vorscr. 
16 laken, de in tseip gevonden worden meer, dan hi eerst vertolt 
hadde, 16 VI.. 

[145.] Van Mud e n: Van scipper Arent Hubertsz. vor sijn 
scip 1 g .. 

Van scipper Willem Bout vor sijn scip I g .. 15 paer guets45s .. 
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Van scipper Lambert Egbertsz. voerby geseylt, geladen mit 
sout. S. 61 g. 

[146.] Van Hairlem: [IndeschepenvanGerijtWoltersz., 
Heynric Jacobsz., Mecke Outgersz.,.Gerijt Dirxz., Claes Auwelsz., 
Eve Zegersz. en Willem Jacobsz. bevinden zich 72t tonnen boter 
met 181 U kaas en 9t kwartier zout, waarvoor resp. 16 g. 166 S. en 
66t S. wordt ontvangen. Geen lading wordt vermeld bij de sche-
pen van Henric Arentsz. en Jan Reynersz .. ] s. 48 g. 21 S. 

[In de schepen van Scee1 Egge, Gijsbert Bertelmeeusz. en Her
man Pietersz. bevindt zich 7t kwartier zout, 6 last haring en pot
aarde, waarvoor 53 S., 6 g. en niets wordt betaald. Geen lading bij 
de schepen van Symon Florijsz., Claes Andreesz., Pieter Pieters 
en Ysebrant Pietersz .. ] 

[147.]1y a n Spa r end a m m e: Van scipper Jan van Zan
den vor sijn cleine scip t g .. It last Herlems koit t g .. 

[148.] Van ,We s t zan den: [In de schepen van Pieter 
Dirxz. en Yssebrant Arentsz. 33t ton boter en 50 u kaas.] S. 33 g. 

[149.] Van A I c m air: [In de schepen van Jan Jacobsz., 
Jan Garbrantsz., Jan Gerijtsz., Dirc Claesz. en Olof Eefsz. bevin
den zich 38 tonnen boter, 14 U kaas, 5t kwartier zout, 50 
mud gerst, 2 paar guets en 3 Brabantsche lakens, waarvoor resp. 
76s., 14 S., 3et s., 10 VI., 6 S. en 2 VI. worden betaald.] S. 19 g. 41 s. 

[In de schepen van Peter J onge en Albert Claesz. is 14t kwartier 
zout, waarvoor 5 g. SIt S. wordt betaald.] 

[150.] Van Ute r w ij c k: [In't schip van Beyer Rem
brantsz. hebben Albert Symonsz., de schipper en Gerijt Bayrs 8t 
ton boter en 6i u kaas.] s. lSi g. 

[151.] Van A k e r s I 0 e t: [In de schepen van Louwe Lut
kensz., Hasse Claesz., Thaems Auwelsz., Garbrant Dodenz., Wil
lem Wolbrantsz., Reyner Remboutsz., Claes Gerijtsz., die voor 
z'n klein schip t g. betaalt, Wybrant Claesz., Florijs Rembrantsz. 
en Jan Willemsz. bevinden zich 14t tonnen boter, 12 U kaas en 39 
kwartier min 3 ton zout, waarvoor resp. 29t s., 12 s. en 267t s. 
wordt betaald.] s. 39 g. 14 s. 

[152.] Van Ley den: Van scipper Godevert Vranckenz. 
vor sijn scip 1 g .. 32 ton scomakerssouts, daer eens harinc mede 
gesolten heeft geweest, t g .. 

Van scipper Jan Willemsz. vor sijn scip 1 g .. 6 ton botter ende 
5 U kasen 17 s .. Nocb. 1 g. wert torfs, niet. Gerijt Deyman 11 laken 
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Leids 22 VUGerijt Jansz. 61aken Leyds 12 Vl .. Peter Dirxz. 61a
ken 12 VI.. Kersteken Bouwijnsz. 1 laken 2 VI.. Jan Gerijts 10 
Leidsce laken ende 10 Hagens 30 VI.. Noch 6 Hages 6 VI .. 

S. 12 g. 2 s. Van scipper coman Gerijt vor sijn scip 1 g .. 
[In het schip van Jan Pouwelsz. hebben Vranek van Rotter

dam, ElbreehEsking, Gerijt Goyman van Devente'r, Peter Stoep, 
Gijsbert, Herman Louwerensz., Pieter Florijsz., Pieter Boud
wijnsz., Pieter Robbreehtsz., Willem Andreesz., Heyne Reynersz., 
Claes Jan Geylenz., Claes Gerijtsz., Dire Heerman, Boldewijn, co
man Heyn, Willem Topp, Florijs van Sijll, Wynne Koenen en 
Arent Willemsz. 2691akens, 27 Haagsehe en 10 Sehiedamsehe la
kens, waarvoor resp. 8 g. 442 Vl., 27 en 20 VI. worden betaald. 
Verder:] 3 eod holscoen 8 VI.. 1 cod van 300 leders 5 VI.. N och 

S. 52 g. 4 VI. 1200 leders I! g .. 
[153.] Van Sci e dam: Gerijt Dirxz. 1 teerling van 17 la

ken 34 VI.. Andrees Andrees~. 1 terling van 18 laken 36 VI .. 
[154.] Van de r Go u d e: Van scipper Pieter Outgersz. vor 

s. 6 g. 10 VI. sijn scip 1 g.; geladen mit guede, the Brugge thuis horende. 
[155.] Van Amesvoird: VanseipperMeeusJacobsz.vor 

sijn scip niet. 5 tonne boteren ende 1 U kasen 11 Soo 

[156.] Van A pc 0 u d e: Van scipper Henrie Kempe vorsijn 
s. 5 g. 3 k. scip niet. 12! paer guets uit Hollant 37t s .. 4 halve laken 4 VI.. 
min 1 o. 

'[157.] Van 0 v e r m e e r: By scipper Wouter Jansz. ge-
braeht: 20 paer guets, uit Hollant komende, 6 g .. 

[158.] Van de rHo r s t: Van scipper Claes Albertsz. vor 
sijn scip niet. 15 ton boteren ende 8 U kasen 38 s .. Claes Zwan

s. 12 g. 6 k. nyncx 6! ton botter, 7 U kasen 20 Soo 7 Weesper laken 7 VI.. 
min 1 o. 

[159.] Van B rue k e 1: Van Wouter Arentsz. vor sijn seip 
niet. 11 g. an torve 2 s .. 

[160.] Van G ron y n g e n: Meister Gijsbert Andreesz. 2 
boet romanyen 14 VI.. Heynrie de Maeck 1 ton tynwerx t g., 400 

s. 2 g. 5, k. wegende. 
[161.] Van De v e n t e r: Jan Jaeobsz. van 300 stocvissees 

t g .. Daem Knij£ 4 ton boteren ende 2 U kasen lOs .. Jan Henrixz. 
s. 2 g. 3. s. 2t ton boteren ende 31 U kasen at s .. 

[162.] Van Cam pen: Jan van Vyanen 4karseyen,4stoe
brede 6 k .. Blankert 1 la~t Goudsce koite t g .. Jacob Claesz. 7t 
scippont Texels kasekens 15 s .. Peter Hoyek 7 Hoirnessce laken 7 
VI.. Noch 500 leders 1 g .. Reyner Dirxz. 400 deyne U Texels ka-



HET KAMPER PONDTOLREGISTER. 261 

sekens 4 k.. Noch 300 cleyne U Wieringer kasekens 3 k.. JanMa
thijsz. 1 terling Leidsce laken van 20 laken 40 VI., by Jan: Henrixz .. 
van Campen gebrocht. Boldewijn Plems, voernsgast, van 200 g. 
wert stocvissces 3 g.. S. 10 g. 12 k. 

[163.] Summa summarum van den ontfange beloept 740 g. 1 k.. min 1 0 .• 

Summa van den uitgeven belopt 46 g. 1 s.; so blift to Campen 
694 g. myn t k.. 

DITS DE REKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGEN TO CAM

PEN VAN DEN HOLLANDEREN, ZEELLANDEREN ENDE WEST

FRIESCE GUEDEN VAN SINTE MARTI]NSMARCTE, DATS TE 

WETEN TUSSCEN SINTE LAMBERT ENDE SINTE KATERINEN

DAGE 1) TO DAERNAEST VOLGENDE. 

[164.] Van A ems tel red a m me: By Claes Hillenz. ge
bracht: Claes vander Myede 4 voerwollen laken ende 4 Spaensce 
12 VI.. Gijsbert J ansz. 13 voerwollen laken 26 VI.. Pieter Coppertsz. 
6 voerwollen laken ende 4 Spaensce 16 VI.. Jan Dirxz. I teerling 
van 20 voer laken 40 VI.. N och I pack Engels laken 14 VI .. 

Van scipper Jan Sniit vor sijn scip I goo 
Van scipper Jan van Medenblick vor sijn scip I g .. Jan van Pur

mer 10 Spaensce laken 10 VI.. 
Noch bi Claes Hillenz. gebracht: Gael Claesz. 3 last harinx myn 

I tonne 35 VI.. Jacob Claesz. 22 tonne harinx 22 VI.. 
. Van scipper Jan Backer vor sijn scip I goo 
Van scipper' Dirc Jansz. vor sijn scip I goo 8 last harinx 8 goo 
By scipper Volker van Kampen gebrocht: Arentken Oemenz. 

II voerlaken,4 Spaensce ende noch 4 stocbrede ende 2karseye, 
tsamen 29 VI.. De susteren van sante Angnete 10 voerlaken20Vl.. S. 30 g. 8 VI. 

Van scipper Arent Claesz. vor sijn clein scip mit coel t goo 
-Van scipper Claes Pietersz. vorsijn scip I g .. 6 last harinx 6 g .. 
Van scipper Mathijs Melijsz. vor sijn scip I g .. Jacob Melijsz. 7 

Norytsce witte ende 6 smale witte. ende 1 Engels grau, tsamen 10 
VI.. Dire Symonsz. 1. pack Noirtsce witte 14 VI.. De scipper 
vor~er. 3 iast harinx 3 g .. Gerijt Claesz. 250 stocvissces 5 Soo Coman 
Meynert Jansz. 8 pijp olijs 4 g. 4 s .. Noch It pac witte smal ende 
Noertwijx, noch 1 sack korls, 2 tonne toppen, 6 bont wannen, 
tsamen 2 g .. 

1) 25 November. 
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Van scipper Claes de Grebber vor sijn scip I g .. Jacob Jacobsz. 
mitten scipper vorscr. 10 last harinx 10 g .. Dirc Symonsz. 18 
laken Aels 10t s.. . 

Van scipper Tidemen Posch vor sijn scip 1 g .. 6t last harinx 
6t g .. Noch 7 Sinte Geertenbercsce laken 7 butken. 

Van scipper Marten Pietersz. vor sijn scip 1 g .. Wermer 4t last 
harinx 4t g .. Arent 30 g .. wert cramerie t g .. 8 tonne koyts ende 
200 cobusen coyls 4 VI.. Dirc Helmer 500 stocvissces ende 3 tonne 
oeren 1 g. 3 VI.. 

Van scipper Jan Rijser vor sijn scip 1 g .. Symon Ackerman 4 
last harinx 4 g .. It tonne boteren 3 s .. 3 'H kasen 3 s .. 2t last stoc
vissces 5 g .. 

Van scipper Jacob Pietersz. vor sijn scip I g .. Claes Balding 6 
last harinx 6 g .. De scipper vorscr. ISO stocvissces 3 s .. 1200 co
busen koels 3 s .. Van een c1eyn sacken Scotsche wolle 2 k.. 

Van scipper Claes de Goyer vor sijn scip 1 g .. 11 last harinx 11 g .. 
Van scipper Gijsbert Dirxz. vor sijn scip 1 g .. 12 tonne harinx 

I g .. 5 tonne boteren ende 1 virendeel lOt s .. 15 'H kasen 15 s .. 
Van scipper Heyne Knoep vor sijn scip I g .. 5 last harinx 5 g .. 

Clement Claesz. 450 stocvissces 9 s .. 
[In het schip van Michiel Albertsz. hebben Claes Dirxz., Jan 

Symonsz., Gerijt van Sirx, Peter Jacobsz., Dirc Kuper, de schip
per en Jan de Meer 41 ton boter en 51 t 'H kaas; verder 1 sack han
nops I s. en Jan Pouwelsz. 14 tonne harinx 14 VI..] 

By Blankert van Campen gebracht: Hermen Berenz. 24 tonne 
Goudsce koit 12 VI .. 

Van scipper Dirc Jansz. vor sijn scip 1 g .. 6 last harinx 6 g .. 
S. 31 g. 3 s. Noch 4 tonne boteren 8 s .. 
I o. van I k. Van scipper Jan Lemzen vor sijn scip 1 g .. Jan de Verwer 8 paer 

guets 24 s .. Meeus Pieter Reynersz. 3 last harinx 3 g .. Peter 
Croeck 1 pack van 28 smale witte 141.. Vrederic Jacobsz. It tonne 
boteren 3 s .. Henrie de tymmerman 2 ander wollen laken 2 VI.. 
25 poys woude 1) 2 s .. Coman Meynert Jansz. 6 tonne zeeps 1 g .. 
Noch 1 mande mit solonen 3 s .. Coman Meeus 21 dosijn leders, 
16 riemstucken, 7 groetken hosveteren, 6 U scaepszijde, 2 koker 
mit pijlen, 4 dozijn slaepmutzen, 15 goltvelle, 3 rolle loets we
gende 4 hondert, tsamen 8 VI.. Noch 5 tonne zeeps 10 VI.. 

1) Verlstof, in de lakenbereiding gebruikt. 

I 
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Van scipper Gijse van Nairden vor sijn scip I g .. 2 quartier 
zouts 14 s.. S. 13 g. 2 s. 

Van scipper Aellert Barentsz. vor sijn scip I g .. Claes Broeck 
2i ~ast harinx 2t g .. Vechter Willemsz. 2 pack van 28 Brabantsce 
laken 28 butken. Comen Pieter 1 tonne olijs 2 s .. Noch I sack mit 
cleynen lyne I k.. I t tonne boteren ende 2 U kasen 5 s .. Vrederic 
Baers 2 tonne souts ende 2S side spex t g .. 

Van scipper Royl ende Lambert vor hoer scip I g .. Claes Codde 
16 paer guets 4 g. 8 s .. Claes Martensz. 500 stocvissces 1 g .. Jan de 
Verwer 3t paer guets lOt s .. 

By Claes Hillenz. gebracht: Gijsbert J ansz. 7 voerwolIen ende 
7 Spaensce 21 s .. 

Van scipper Claes Dirxz. vor sijn scip I g .. Claes Heynenz. 2 last 
harinx 2 g .. Dirc Lijsen IO tonne boteren ende 12 U kasen 3 g. 2 s .. 
Emont 5 bosch hennyps 1 leliden k.. Gerijt Jacobsz. I pac stoc
brede lOs .. J onge Jacob 3 tonne asscen 2 VI.. Henric Luytkensz. 
4 tonne koits 2 VI.. 

Van scipper Claes Scout vor sijn scip I g .. Claes Heynenz. 8 last 
harinx 8 g .. De scipper.} u kasen I s.. S. 32 g. 8 s. 

V . H ' Cl .., 1 M J 1 botken. an sClpper erman aesz. vor slJn SCIP g.. oyert ansz. 
2050 stocvissces 4 g. 1 s .. Noch 4 tonne oeren ende 1 tonne zeeps 
6 yI.. Dirc Claesz. 1 pack guder Engelsce laken 1 P. g .. 2 bosch 
bastes t k.. Heyne Cort 16 voerlaken 32 VI.. 

Van scipper Claes Mynne Vor sijn scip I g .. Dirc van Wormer 16 
pijp olij .... 

Van scipper Claes Gijsenz. vor sijn scip I g .. 8 paer guets ende 1 
virendeel boteren 24k s .. Noch 2 tonne boteren 4 s .. 

By Helmich van Hasselt gebrocht: Rembolt J ans 3 last ha
rinx 3 g .. Parida van Noirtwijc 4 last herinx 4 g .. Noch i tonhe 
boteren ende I U kasen 2 s .. 

Van scipper Dirc Jansz. vor sijn scip 1 g .. Mathijs Blanke van 
Campen 9 last harinx 9 g .. 

By Claes Hillenz. gebracht: Jan Purmer 3 voerwollen, ende 12 
Spaensce It g .. Peter Blawert 2 voerlaken 4 VI.. Berent de Ver
wer 25 voerlaken 2! g .. Willem Egbertsz., de verwer, 28 vorwol-
len 2 R. g. 8 VI.. S.4tg.minis. 

Van scipper Jan Jansz. vor sijn scip I g .. Luitken Scut 800 stoc
vissces 16 s .. Gerijt Jacobsz. 14 voerwolIen laken 28 VI .. Vechter 
Willemsz. een pack Noertsce witte 14 VI.. Noch It teerling Aelsce 
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laken 21 s .. JacOb van der Goude 10 laken van den besten 20 VI.. 
Lumen Claesz. 4 sack mandelen 7t s .. Coppijn Jan Woutersz. 10 
laken 24 k. . Coman Meynert Jansz. 13 bont glavien 2 s .. 5 sack 
gagelkruits 2 butkens. Coman Pieter 14 Noertsee witte 8 s .. 

Van scipper Jan Lambertsz. vor sijn scip 1 g .. Jan Jacobsz. 2 
pack lakens, tsamen van 24 Nairdsce laken ende 12 Brabants 
laken, 32 VI .. Meeus Garbrantsz. 12 voerlaken ende 6 ander laken 
21- g .. Arentken Omenz. een pack stocbrede 11 VI .. 14 anderde 
wolle 14 VI.. 

By Heyne van Prage gebracht : Jacob Pillenz. 15 vorwollen 
ende 1 ander wollen 31 VI.. Claes Hals 8 vorwollen ende 6 Spaen
sce 22 VI .. Dirc Bolenz. 2 teerling lakens van den besten 4 R g .. 
Claes Willemsz. 7 vdI"wollen ende 10 Spaensce 24 VI. Willem Ge
rijts uten Hage 5 Hagens laken 5 VI.. Noeh Dirc Bolenz. 8 Noirt
see witte 5t VI .. 

By Claes Hillenz. gebracht: Gijsbert Huismansz. 5 voerwollen 
ende 4 Spaensee 14 VI.. Worm 1 pack lakens van 8 Noirtsce witte 
7 k.. Jan van Tyveren 7 laken van der nier koer 7 VI.. Claes Garst 
1 terling van 15 voerlaken 21- g .. Jan Albertsz. 6 voerwollen ende 
10 Aels laken 19 VI.. Jan de Wael13 voerlaken 26 VI.. Jan Garst 
19 voerlaken ende 4 Engelsce 42 VI .. Pieter Han 15 voerlaken 30 
VI.. Henric Auwelsz. 10 laken 20 VI .. Duyfkin 10 laken 20 VI.. 
Jan Woutersz. 1 packe van 12vorwollenlaken 1 Rg .. Jacobvan 
der Goude 1 pack van 18 Aels laken lOs .. 

By Blankert van Campen gebracht: Claes van der Myede 23 
laken van der nier koer 23 VI.. Noeh Claes vorscr. 13 voerlaken 
26 VI.. Jan Claesz. 14laken van der nier koer ende 1 Engelsc 15 
VI.. Symen Jan Rijser 5 laken van der nier koer 5 VI.. Jacob 
J acobsz. 27 voerlaken in tween packen 54 VI.. Coman Meynert 16 
tonne zeeps 32 VI.. Coman Jan 1 teerling Aemsterdamsce laken 
van 21 nyer coer 21 VI.. Noch comen 1 mande mit solonen 
5 s .. 

Van scipper Jacob Jacobsz. vor sijn scip ende Lambert 1 g .. 
4t last harinx 4t g .. 2 teerling lakens Jan Dirxz. ende Dirc Bo
lenz. tohorende 4 R g .. Gelijs Petersz. 8 laken van der nier koer 
ende 2 voerlaken, tsamen i 2 VI .. 

Van scipper Gerijt Dongman vor sijn scip 1 g .. Symon 41- last 
harinx 4t g .. Noeh 1 aem wijns, dedit 1 quarte wijns. 

By Jacob Storm van Deventer gebrocht: Jan Lucienz. ende 
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Jan Symonsz. 10 last harinx 10 g .. 2 last harinx ende 3 tonne, to 
Herlem thuis horende, 2 g .. Henric Scoteler van Campen t last 
edix 3 VI.. N och 3 ton edix 1 t VI.. 

By Blankert ghebrocht: Dirc Bolenz. 2 pack lakens van 24 
laken 4 g.. S. 36 g. 4. VI. 

[165.] Van M 0 n ike dam m e: Van scipper Gerijt Sy-
monsz. vor sijn scip 1 g.; geladen tAntwerpen mit Antwerper 
guede. 

[In de schepen van Gerijt Vrededxz., Pieter Coppijn Jansz., 
Henric Claesz., Lambert Grebbersz., Jan Claesz. en Pieter Jan 
Gebbenz. bevinden zich 29t last haring, o.a. van Vechter Willemsz., 
Claes J ansz. en Jan Symonsz., en 600 cobussen koels, die 29t g. 
en 1 braspenning opleveren; in d~t van Claes J ansz. zijn 16 ton
nen boter en 20 u kaas, terwijl niets verme1d wordt bij dat van 
Claes Heynenz .. ] S. 43 g. 8 s. 

[In de schepen van Pieter Lijsen, Gerijt Symonsz., Outger 1 k. 

Dirxz., Gerijt Symonsz. met zijn ander schip, Jan van Lonen, 
Jacob Petersz., Pieter Meynsz. en Aem Dirxz. bevinden zich 12t 
ton boter met 19 ukaas, 4lakens, 29t last min 3 ton haring, o.a. 
van Koen van Delf, Gerijt Gey en"Pieter Jansz. van Wormer, 100 
smeers, 12 hoet kolen en 500 cobuyssen koels, waarvoor resp. 441-
s., 4 VI., 28t g. 9 VI., 1 k., t g. en 1 k. wordt ontvangen.] S. 42 g. 6 s. 

[166.] Van Y e dam: [In de schepen van Jan Lambertsz., I k. 

Frederic Hillebrants, Claes Veelair, Jan Beyer, Claes Veelaer, 
Frederic Hillebrantsz., Heyn Symonsz. en Dirc Claesz. bevinden 
zich 11 last 9 ton haring, O.a. van Pieter Jansz., Yssebrant Pie
tersz. en schipper Dirc Claesz., St kwartier 42 loop lOt mud zout, 
10 mud Zevenbergsch zout, 2t ton boter en 1200 Edammer kaas
jes, waarvoor resp. 11 g. 9 Vl., 68 s., 15 s., 5 s. en2s. wordenont-
vangen.] s. 28 g. 7. s. 

[In de schepen van Heyn Jacobsz., Claes Pietersz., Heyn Scout 
Jansz. en Jan Veellaer bevinden zich 25t ton boter met 1st u 
kaas, 6700 Edammer kaasjes, 2 last 6 ton aal en 9t last haring, 
waarvoor men resp. 4 g. 241 s., 1 g. 4 5., 2 g. 3 VI. en 9t g. ont
vangt.] 

[167.] Van Pur mer end e: [In de schepen van Jan Pie
tersz., Louwerens en Jan Claes bevinden zich 12 tonnen boter met 
19 11 kaas, 2000 kleine kaasjes en 9t mud zout, waatvoor 43 S., 

S k. en 15 s. worden betaald.] S. 32 g. 7 s. I k. 

/ 
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[In de schepen van Jacob Louwe en Jan Pouwelsz. is 14} ton 
boter en 24t U kaas; bij dat van Coep Grebber wordt geen lading 
vermeld; in dat van Jan Auwelsz. heeft Claes van'Bulderen van 

s, 19 g. 3 s, Deventer 10 last haririg, waarvoor hij 10 g. betaalt.] 
[168.] Van Bum m a: [In de schepen van Jacob Jansz" 

Heyn Claesz., Symon Claesz. en Jacob Claesz. bevinden zich 59}
ton boter en SOt u kaas, o.a. van Hillebrant Claesz., en 29 paar 

S. 29 g. 8! s. guets.] 
[169.] Van Hoi r n: [In de schepen van Claes Splinter, Jan 

Andreesz., Jan Jacobsz., Jacob Jansz., Pieter Symonsz., Marten 
Pietersz., Tideman Gerij tsz. en Willem Symonsz. bevinden zich 1 t 
last 18S mud gerst, 2 mud bonen, 2 Hoornsche lakens, 3 ton oude 
haring, 17 ton boter met 1 t u kaas, 8 kwartier zout, 2 paar guets, 
en 800 en voor 13 clinkers aan cobuyssen koel, waarvoor t g. 31 VI. 
lIt k, t k, 2 VI., 2 k , 35t s., 56 s., 6 s. en 2 s. 5 k wordenont-

S. 23 g. 7 k. vangen; geen lading bij 't schip van Albert Jansz .. ] 
Van scipper Pieter Jans vor sijn scip 1 g .. 5 quartier souts 35 s .. 
Van scipper Dirc Albertsz. vor sijn scip 1 g .. 9 last harinx 9 g .. 
Van scipper Jan Bairdz. vor sijn scip 1 g .. 2 last harinx 2 g .. Jan 

Hermansz. 8 ton boteren ende 4 U kasen 2 g .. Zijger Meynertsz. 
27 tonne boteren ende 1 virendeel 54i s .. Zyds 2 paer guets 6 s .. 
Dirc Vrederixz. 3 tonne boteren 6 s .. 

Van scipper Garbrant Jansz. vor sijn scip 1 g .. t last wytinx 
4 k .. i· paer guets It s .. Vechter Jansz. 2t ton boteren ende It u 
kasen 6t s .. 

Van scipper Albert Heynenz. vor sijn scip 1 g .. t last harinx t g .. 
Jacob Jans 28 tonne boteren ende 1 virendeel 5 g. 6t s .. Noch 7t 
U kasen 7 t s .. Willem F oye 16 tonne boteren ende 8 U kasen 4 g .. 
Dire de Ruge 1 t tonne boteren 3 s .. 

Van scipper Jan Heynenz. vor sijn scip 1 g .. 50 paer guets 15 g .. 
S. 57 g. 1 VI. 8 laken 8 VI.. 

Van scipper Jan Pietersz. vor sijn scip 1 g .. 14 tonne boteren 
ende 7t u kasen 3 g. 5ts .. Dirc de Ruge 1 paer guets 3 s .. jacob 
J ansz~ 1 paer guets 3 s .. Albert Claesz. 2 paer guets 6 s .. Symoen 
Claesz. 8 U kasen 8 s .. Noch 2 paek lakens, de een 11 Hoirns 11 
VI;; dander 28 smale witte 14 k. Dire Petersz. 18 tonne boteren 
3 g. 6 s .. 13 U kasen 13 s .. 

Van scipper Albert Jansz. vor sijn scip 1 g .. 2 last harinx ende 2 
tonne 2 g. 2 VI.. 
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Van scipper Pieter Jansz. vor sijn scip I g .. 3 tonne boteren 6 s .. 
Jan Pietersz. 25 tonne boteren ende 15 N kasen 6 g. 5 s .. Jacob 
Albertsz. 8 tonne boteren ende 12 N kasen 28 s .. 

Van scipper Pieter Reynersz. vor sijn scip 1 g .. 6 mud garsten 
2 k.. Noeh 2 tonne boteren ende 2 N kasen 6 s .. 

Van scipper Pieter Myehielsz. vor sijn scip I g .. Jan Foye mit 
sinen gesellen 40 paer guets 12 g .. Garbrant Pietersz. 10laken 10 
VI. . S. 42 g. 9 s . 

Van scipper Jan Andreesz. vor sijn scip I g .. Jan Dirxz., Jacob! k. 

Geertsz. ende de scipper vorscr. tsamen 30 tonne boteren ende 40 
N kasen 10 g .. 

[In de sehepen van Claes Splinter en Harck Louwerensz. hebben 
Veehter, Dire Claesz., Jan Pietersz., Zijbrant Pieter Henriesz., 
Melijs Dirxz., Hedde Dygenz. e.a. 43! ton boter en 31 ton kaas; 
Dirc Vrederixz. en Jan Frederixz. 15 paar guets,en verder zijn er 
4 lakens en 15 loop zout, waarvoor men 4 VI.. en 4t s. betaalt.] 

Van scipper Claes Melijsz. vor sijn scip I g .. Jan Lucienz. ende 
Jan Symonsz. 5 last harinx 5 g .. 

Van scipper Dire Dirxz. vor sijn scip 1 g .. Gerijt Wisse 9 last 
harinx 9 g .. 

Van scipper Coep Witte vor sijn scip 1 g .. 1 last harinx ende 7 
hoet colen 1 g. 4 s .. 

Van scipper Jan Jaeobsz. vor sijn scip 1 g .. 30 mud garsten ·lO 
k.. I hondert smeers ende 5 stro buckinx 4 s .. 1000 wit kobussen 
koel 2 k.. 5 tonne boteren lOs .. 

Van seipper Jan Claesz. vor sijn scip I g .. It last harinx I t g .. 
Jan Woutersz. 5 tonne boteren myn I virendeel 9t 5 .. Noch 2t 
, I 

N kasen 2t 5 . . 

Van scipper Arent Jansz. vor sijn stip I g .. Jan Kruyff 8 last 
harinx 8 g .. 

[170.] Van. Ene h use n: [Geen lading by de jachevers van 
Pieter Pietersz. en Garbrant; in de sehepen van Outger Pietersz., 
Marten Jansz. en Garbrant Volkenz. hebben Henrie Woutersz., 
Koen van HaerIem e.a. 24 last 6 tonnen haring, die 24 g. 6 VI. 
opbrengen. ] 

Van scipper Reyner Vrederix vor sijn jaehever t g .. -~ last gar
sten 2 VI.. 

Van scipper Jan Volkersz. vor sijn scip I g .. 3 virendeel vaets 
boteren Its .. 

s. 48 g. 8 k. 

s. 15 g. 9 s. 
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Van scipper Aellert Goetkensz. vor sijn jachever ! g.; geladen 
mit querensteen van Campen. 

Van scipper Volkert Petersz. vor sijn scip 1 g .. 1 last harinx 
1 g. ende oec mit ander guet geladen in Vlanderen, to Campen 
thuis horende. 

Van scipper Jan Gosensz. vor sijn jachever t g .. Albert Trister 
van Hasselt van wat vissces 1 s .. 

[In de schepen van Meynert Frederixz., Jan Meynertsz. en 
Gerijt Garbrantsz. bevinden zich 45 ton boter en 14 U kaas, o.a. 
van Willem Fexz., Outger Zweersz., Jan Volkaert, Meynert Fre
derixz., Jonge Pieter, Hermen Pouwelsz., Jan Sybrantsz. en Dire 
Sib rants; verder 2 ton 1 kintken aal, waarvoor men 1 t s. be
taalt.] 

Van scipper Jan Hermensz. vor sijn scip 1 g .. 3 tonne boteren 
ende 6 tonne koyts 8t s .. 300 cobuyssen koils t s .. t last harinxtg .. 
Fent Rycoutsz. 25 stro buckinx 6 VI.. Noch 14 tonne boteren ende 
3 U kasen 31 s .. 

[In de schepen van Outger Pietersz. en Reyner Pietersz. en in 
het waterschip van Garbrant Dorst bevinden zich 2t last 30 ton 
haring, 8t ton boter met 1 U kaas, 2 lakens en 4 ton groen aal, 

s. 9 g. 11 k . . waarvoor men resp. 2t g. 30 VI., 18 s., 2 VI. en 4 k. ontvangt.] 
[171.] Van Me den b 1 i c k: Van scipper Reyner Jansz< vor 

sijn scip 1 g .. Claes Woutersz. 5 Hoirnsce laken 5 VI .. 
Van scipper Aellert Pietersz. vor sijn scip 1 g.; om steen. 
[172.] Van T ex e 1: Van scipper Robbert Jansz. vor sijn scip 

1 g .. 200 eabbeljaushoefde, 2 cod witinx, tsamen 2 s .. 4 U Texels 
s. :3 g. 9 k. easen dedit 10 easeos. 
1 o. [173.] Van N air den: Van scipper Marten Andreesz. vor 

sijn scip 1 g .. Scutter Gijskensz. 2 last harinx 2 g .. 2 fon botter en
de 1 U kasen 5 s .. Noch 18 Neerdsee laken It g .. 

Van scipper Claes Pietersz. vor sijn scip 1 g .. 2 paek van 18 la
ken 18 VI.. 1 t tonne boteren ende t u kasen 3t s .. 

[In de sehepen van Albert Pietersz. en Tideman Jansz. zijn 112 
lakens, o.a. van Gerijt Jaeobsz., Dire Oemtginsz., Willem An
dreesz., Jan Claesz., Jan Brouwer, Jan Gerijtsz. en Henrie Ma
thiesz. en t ton boter va~ Willem Andreesz., waarvoor 2 g. 88 VI. 

s. 19 g ... k. en 1 VI. wordt betaald.]' 
(174.] Va n Wee s p e: Van scipper Gerijt Willemsz. vor sijn 

scip 1 g .. 2 quartier souts 14 s .. 

, 

.j 

( 
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Van scipper Gerijt Evertsz. vor sijn scip 1 g .. 5 quartier souts 
niyn 4 tonne 33 s .. 1 tonne boteren 2 s. : 

Van scipper Pieter Ghijsbertsz. var sijn scip 1 g .. 32 tonne bote
ren ende 18 U kasen 9 g. ? s .. Reyntgin Diertsz. ende de scipper 
29 laken 29 VI.. 

Van scipper Wouter Jansz. vor sijn scip 1 g .. 20 paer guets 6 g .. 
J 3 tonne edix 1 VI.. . 

Van sdpper Jim Reynersz.vor sijn scip 1 g .. De scout van Ap
koude 4 paer guets 12 s.. Jan van der Hair t paer guets 1 t s .. 
Noch 1 tonne botter ende 6 U kasen 8' s .. Jan Romer 3t tonne 
boteren ende 11 u kasen 18 s .. 

Van scipper Jan Boutsz. vor sijn scip 1 g .. Emont van Apkoude 
1 paer guets 3 s .. Albert Pietersz. 7 paer guets 21 s .. 

Van scipper Gerijt Willemsz. vor sijn scip 1 g .. 7t last harinx 
7t g.. S. 43 g. 4i s. 

[In het schip van Heyne Kempe hebben Tideman Garbrantsz., 
de schipper en Heyne Scuffer 47 ton boter en 27 U kaas; in die 
van Heyn Scutter en Korstgen hebben o.a. Albert Gerijtsz., Lam 
Peter Mijnlinx en schipper Heyn Scutter 12 last haring; in dat 
van Lambert Gijsbertsz. hebben Gijsbert Lap, 'Swerte Meynriert, 
Albert Pietersi., Tidemen Dirxz., Claes Ansemsz., Jan Meer en 
Bout Claesz. IOlt laken, waarvoor 'men IOlt VI. ontvangt.] 

Van scipper Arent Loefsz. vor sijn scip 1 g .. De scipper 2 quar
tier souts 14 s .. Ansem Zweersz. 6 tonne boteren, 5 U kasen 17 s .. 
Noch 12 laken 12 VI.. S. 41 g. 61 s. 

I h h· Al bb G ., 0 B G 1 quaet gr. [n et sc Ip van bert Dyer he en enJt em, ertout e-
rijtsz., Bout Claes Heynenz. en Claes Swanynck 31 lakens, Reyn
tgin t laken anderde wolle en Gerijt Oem t ton boter, wat alles te-
zamen 32t VI. opbrengt.] , 

[175.] Va n Mud e n: Van scipper Dirc Hubbertz. vor sij'n 
scip 1 g.; geladen tAntwerpen mit Stichtsce guede. . 

Van scipper Jan Claesz vor sijn scip 1 g .. 1St tonne boteren 
ende 7t U kasen 38t s .. Noch 2 last harinx 2 g .. 

Van scipper Volmer Henrixz. vor sijn scip 1 g .. 14 paer guets 
42 s.. . 

Van scipper Reyner Juynkensz. vor sijnscip 1 g .. Outgher Gijs-
bertsz. 7 last harinx 7 g.. ' S. 24 g. 7~ s. 

. I B - Cl . H I 1 quaet gr. [176.] Va n H a ere m: y aes Hennxz. van asse t ge-
bracht: Gijsbert Bertelmeeusz. van Harlem 8 last harinx 8 g .. 

'\ . 
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Van scipper Ysebrant Jacobsz. vor sijn cleyn scip i g .. Van 
Harlemsce koite 12 butkens. • 

Van scipper Pieter Pietersz. Donnebreeyn vor sijn scip 1 g .. 
Zijbrant Pietersz. 14 last harinx 14 g .. 

Van scipper Thomaes J ansz. vor sijn scip 1 g .. 7 last harinx 7 g .. 
7 Engels grawe laken 4t VI.. 

Van scipper Gerijt Dirxz. vor sijn scip 1 g .. 6 quartier souts 42 5 .. 
[In de schepen van Claes Andreesz., Henric Jacobs en Willem 

J acobsz. bevinden zich 34 tonnen boter met 62 u kaas, o.a. van 
Jacob Bicker, en 3t last Herlems hoppenbiers, waarvoor 21 VI. 
worden betaald.] 

Van scipper Jacob Vetting vor sijn scip 1 g .. Andrees de scipper 
st last harinx St g .. It tonne boteren ende It u kasen 4t s .. 2 
tonne hoppenbiers t s .. Heyn Damme 2 tonne ende 2 corf cra
merie 1 g .. 

Van scipper Arent Rolofsz. vor sijn scip 1 g .. Heyn Kemp van 
Weesp 4 paer guet 12 s .. Copgin Jacob Gerijtsz. St tonne boteren 
11 s .. Noch 4 U kasen 45 .. 

Van scipper Symon Florijsz. vor sijn scip 1 g .. 3 last harinx 3 g .. 
Van scipper Jan Willemsz. vor sijn scip 1 g .. Blast harinx myn 

2 tonne 7 g. 10 VI .. Bartout Mouwersz. 14 karseye 14 k.. , 
Van scipper Pieter Pietersz. vor sijn scip 1 g .. Ma:theeus ende 

Dirc Willemsz. 14 last harinx 14 g .. 
Van scipper Gerijt Woltersz. vor sijn scip 1 g .. 4t last harinx 

4t g .. Henric Woltersz. van Campen lot last harinx lOt g .. 
By Willem de koman van Deventer gebracht: Matheeus 9 last 

harinx 9 g .. Scelinge Egge 7t tonne boteren 15 s .. 
Van scipper Sceelu Egge Dirxz. vor sijn scip 1 g .. 121astharinx 

12 g .. Noch 2 ton boteren ende 4 U kasen 8 s .. 
[177.] Van We s t zan den: [In de schepen van Pieter 

Dirxz. en Garbrant Barentsz. zijn 4S tonnen boter en 80 u kaas, 
die 17 g. opbrengen.] 

[178.] Van A k e r s 1 0 e t: [In de schepen van Garbrant 
Doesoen, Auwel van Steenwijck, die niets betaalt, Hasse Claesz., 
Reyner Rembrantsz., Florijs Rembrantsz. en Hasse Claesz. be
vinden zich 22t kwartier 7 ton ZOlit, 4t last haring, t vat boter en 
4 U kaas, waarvoor men 159} s., 4t g., } s. en 4 s. betaalt.] 

[179.] Van Ale m air: [In de schepen van Pieter Jonge, 
Jan Jacobsz., Rembout Jansz. , Nanne Dirxz., Jan Petersz. en 
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Jan Garbrantsz. bevinden zich 84t ton boter met 89 u kaas, ' 
lot kwartier zout, 1 t last viseh en 1 last haring, waarvoor men 
19 g. 68 s., 69 s., 8 VI. en 1 g. betaalt.] s. 40 g. 51 k. 

[180.] Van Ute r w ij c k e: [In den jachever van Dire 
Arentsz. en de sehepen van Diert Symonsz., Bartout Woutersz., 
Bertelmeeus Gijsbertsz. en Bartolt Woutersz. bevinden zieh 32t 
last haring en 1 t ton boter, waarvoor men 32t g. en 3 s. betaalt.] s. 37 g .. 3 ~. 

[181.] Van L e,Y den: Van scipper Jan Pouwelsz. vor sijn 
scip 1 g .. 2 last harinx 2 g .. 1500leders Ii! g .. 

Van seipper coman Gerijt vor sijn scip 1 g .. 5 last harinx 5 g .. 
Van scipper Gijsbert Baersz. vor sijn seip 1 g .. Albert van 

Hoirn, Pieter Stoep, Claes Wit, Vranc van Rotterdam hebben ver
pontgelt vor al de van Leiden uit tseip vorser. 342 laken 47 g .. 

Van scipper Luitgin Hugenz. vor sijn scip Ig .. Seeelu Egge 
Dirxz. 3t last harinx 3t g .. Koentgin 4 last harinx 4 g .. Gijsbert 4 
last harinx 4 g.. S. 81 g. 

[182.] Van Arne s v 0 e r t : Van scipper Geerlof Henrixz. 
vor sijn scip niet. 8 last harinx 8 g .. 

[183.] Va nAp e 0 u d e: Van scipper Jan Symonsz. vor sijn 
scip niet. 5 last harinx 5 g.. S. 13 g. 

[184.] Van E e m b rug g e: Van scipper Bertelme'U,s vor 
sijn scip niet. 3 last harinx ende 3 tonne 3 g. 3 VI.. s. 3 g. 3 VI. 

[185.] Van Z u t P hen: Albert Philipsz. van 100 klinkert 
wert vis sees 2 g .. Noeh Albert Philipsz. van 150 g. wert snoeeken-
de karpere 2 g .. Henrie Hermansz. noeh van vyssee 2 g.. S. 6 g. 

[186.] Van G ron in g e n : Henrieus de Maeek 25 Nairdsee 
laken25 VI.. Noeh Henricus de Maeek 1 tonne tynwerx,400 we
gende, 1 g .. 

[187.] Van S tee n w ij c k: Herman Graver van 4 voelen 
10 VI.. . 

[188.] Van B I e s d ij e k: Florijs Albertsz. van 100 mud 
taruwe 4 g.. S. 7 g. 11 v!. 

[189 ~ ] Van Cam pen: Frederic Straetken 4 quartier souts 
myn 1 virendeel26 s .. Blankert 2 last harinx 2 g .. Pieter Jansz. 5 
last harinx 5 g .. Berent van der Wede 4tquartiersouts3Its .. Ti
deman Dire Henrixsoensz. 4 quartier souts 28 s .. Boudewijn ende 

I Blankert tsamen 7t last harinx 7t g .. Erenst de cramer 1 last zeeps 
2 g .. Jan Symonsz. 3 last harinx 3 g .. Ysebrant Keyser 6 last ha
rinx 6 g .. Jan Claesz., Jan Bruynsz. tsamen 6 scippont Texels ka-
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sekens 16 s .. Jacob Volkersz. 9 tonne harinx 9Vl..ClaesDobbeltsz. 
s. 36 g. 61~. wijf 6 tonne koyts 3 VI.. 

Henrie Byen wijf 5 tonne zeeps 10 VI .. Vrederie van Aemstelre
dam 17 mud bonen ende 6 mud arwiten .... Grietken van Kam-

s. 14 k. pen 1 N kasen 1 s .. 
[190.] Summa suminarum van den ontfange beloept 1328 g. 

7t Soo 

Summa summarum van den uitgeven beloept 87 g. 2 s .. So blift 
tho Campen 1241 g. 5t s .. Van deser somme heft meister Pilgram 
geleent to sijn costgelt buten, als hi thuis reisde, 100 g .. Aldus so 
blijft de summa op 1141 g. 5t s .. 

DITS DE REKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGEN TO CAMPEN 

VAN DEN HOLLANDEREN, ZEELLANDEREN ENDE WESTVREES

SCEN GUEDEN VAN SINTE KATERINENDAGE LESTLEDEN TO 

PAESSCE 1) TO DAERNAEST VOLGENDE, ANNO XLI. 

[191.] Van Aemstelredamme: VanscipperRolofTi
demensz. vor sijn scip I g .. Dire Bolenz. 6 pijp olijs 32 s .. De scip
per vorscr. 2 pijp olijs 1 I s .. 1 It tonne boteren 23 soo 10 U kasen 
I g .. 

By Heyn Zeellander van Campen gebroeht: Jacob Andreesz. 
vor 100 g. wert froits It g .. 

Van scipper Gerijt Raesse vor sijn scip 1 g.; geladen mit Bus
seen guede. 

Van scipper Jan Claesz. vor sijn scip t' g.; oeck geladen mit Bus
scen guede. 

Van scipper Mathijs Melijsz. vor sijn scip 1 g .. Comen Meynert 
ende comen Jan 6 pijp olijs 33 s .. Noch 4 cleyn tonne olijs 7 s .. 
Noell comen Meynnert 1 last zeep 2 g .. 1 kere alluyns 3 s .. 1 pack 
Engelsee witte 12 VI .. 

Van scipper Jan Claesz. vor sijn scip 1 g.; geladen mit Busscen 
s. 21 g. 4 s. guede, niet. 

Symen Jacobsz. van 40 g. wert froits 10 k .. 
By scipper Claes Hillenz. gebracht: Dire Bolenz. ende Andries 

Jacobsz., hoeftlude gemaeet van den liken in scipper Claes Hil
lenzs. scip, de bigebrocht hebben 12t teerling lakens overal in 

1) 16 April. 
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tscip, facit 25 R. g .. Claes Jansz. de snider 22 Leidsce laken 44 VI.. 
Van scipper Claes Bairdenz. vor sijn scip 1 g .. Jacob JongeJa

cobsz. ende Jacob Pillenz., hoeftlude gemaect van den laken in 
scipper Claes scip, de bygebrocht hebben overal 16 packen, facit 
12t teerlinc 25 R. g .. 

Van scipper Moyert vor sijn scip 1 g.; geladen mit Bruxze guede, 
to Campen thuis horende. 

Van scipper Matthijs Melijsz. vor sijn scip I g .. Marten Winkel I 
last sprats ende 2 last harinx 21t s .. Noch 1 last garsten 7 but
kens. Comen Meynert el1de comen Jan J ansz. 30 koppel froits 2t 
g .. Noch t Jast zeep I g .. 

By scipper Volker van Kampen gebrocht: comen Jan 7 pijp 
olijs 3 g. 8t s .. Noch 20 koppel froits 20 VI.. S. 118 g. 9 s. 

V . PM '" i h bb d fr' I quaet gr. an sClpper eter eyssen vor SlJn SCIP 1 g., n e en e Olt, 
to Campen thuis horende ende tUtrecht. 

By Boudwijn gebrocht: Willem Doese 3 tonne mandelen ende I 
bael commijns, I sack zoets houts, 3 worsteyne 1),6 karseye ende 
15 Noirtsce witte, tsamen 3 g. 

Van scipper Jan Lemsz. vor sijn scip I g .. 14 mud gagelkruits 2 
s .. 2 tonne boteren ende 2t U kasen 6t soO 8 tonne zeeps 16 VI.. 18 
g. wert wicken ende bonen 5 k. . 2 tonne asscen 2 k.. Peter Lijsko
per 1 mande mit cramerie t g .. Van henop 2 butkens. 

Van scipper Dirc Simonsz. vor sijn scip 1 g .. Van scipper Claes 
Scout vor sijn scip 1 g . . 

By Blankert gebrocht: Jacob Pillenz. 12 voerwollen ende 10 
nie koir, facit 34 VI.. S. 13 g. 1 s. 

Van scipper Mathijs Melijsz. vor sijn scip 1 gOo Tidemen Han
nenz. 19 tonne zeeps 3 g. 2 VI.. Heyn Loen 7 tonne zeeps 14 Vi.. 15 
mud gagelkruits 2 s .. 2 u kasen 2 s .. Peter Croeck 29 laken nye 
koer 29 VI .. Henric Petersz. 5 Engelsce smale witte 2 VI.. Vor 12 
g. bast 2 s .. Comen Meynert ende comen Jan 2 pijp olijs 11 s .. 
Noch 1 last zeeps 2 g .. 2 tonne toppen 4 VI .. 2 manden mit solonen 
ende 1 sack koirls 7 s .. Noch comen Meynert 15 coppelfroits 15 VI.. 

Van scipper Moyert vor sijn scip 1 g .. Brunync Divel ende Claes 
Claesz. 40 coppel froits 40 VI.. Dirc Helmer 10 koppel froits 10 VI.. 
Noch Brunync vorscr. 2 sack solonen 3 VI.. Noch 6 tonne zeeps 12 
VI.. Egbert Petersz. 6 pijpe romanien ende 2 pipen bastert 5 g .. 

Van scipper Simen Claesz. vor sijn scip 1 g .. Hein Kerker 1500 
1) Soort laken. 

NED . ECO N.-HIST. ARCHIE F. J AARBOE K V. 18 
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S. 30 g. 3 s. stocvissces 2 g .. Jacob 12 coppel froyts 1 g .. 6 tonne zeeps 1 g .. 
en I o. van I .k . Van scipper Claes Grebber vor sijn scip 1 g .. Heyne Kerker 3t 

pack smale witte, 4 Noertsce witte, tsamen 2t g .. Rolof Jacobsz. 
10 voerwolIen ende 8 Aels laken, tsamen 25 VI.. Pieter J ansz. van 
Weespe 1 sack comijns 2 VI.. Hillebrant Vosse 3 pijp romanie 21 
VI.. Jan Jacobsz. 3 pipen basters ende 1 kordeelken 28 VI.. Claes 
Jacob Woutersz. 2 mande mit solonen 3 VI.. Jan Claesz. 1 cleyne 
mande mit smale witte 6 k .. It tonne boteren ende 2 U kasen 5 s .. 
Otte Albertsz. 1 last zeeps 2 g .. Dirc van Uitgeest 15 Rotterdam
sce laken 15 VI.. Symen Huge 13 geverude Noertsce laken 13 VI.. 
Noch 4 worsteyne 8 VI .. 

Van scipper Willem Claesz. vor sijn scip 1 g .. Andrees Andreesz. 
18 voerwollen laken 3 g .. Jan Jacobsz. 2 voerlaken ende 9 ander 
laken 13 VI. . 23 tonne oren ende 250 stocvissces, tsamen 2t g .. 

By Henric Wesselsz. ghebracht: Jan Symensz. 3 voerlaken ende 
15 grove laken 21 VI.. Roel Gerijtsz 4 voerlaken 8 VI.. Symen 

s. 27 g. 8 s. Jansz. 11 voerlaken 22 VI .. 
I o. van I k. By Volker van Campen gebrocht: De susteren van sinte Ang-

nieten 1 pack van 12laken 2 g .. Noch 4 ander wollen 4 VI .. Noch 1 
pack van 8 voerlaken 16 VI .. 

By Heyn ZeelIander gebrocht: Henric Auwelsz. 1 teerling la
kens half voerlaken 3 g .. N och 3 voerlaken. 6 VI.. Willem Egbertsz. 
42t voerwollen 85 VI.. Arent Jansz. 7 voerlaken 14 VI .. Jan Wou
tersz. 7 arider wollen 7 VI.. Reyner Dirxz. 4 tonne oeren, de eens 
vertolt weren4k..ArentJacobsz. van 1 karsey endewat vlasses 1 s .. 

By Jan Helmychz. van Deventer gebrocht : Henric Stuver It 
teerling Mestrixsce laken It g .. Noch 20 Aemsterdamsce laken 40 

S. 23 g. 2 s. VI.. Jan Posch 1 teerling van der nyer koer 2 g .. 
[192.] Van Monikedamme: [Geenladingbij desche

pen van Gerijt Symensz., Garbrant Symensz., Symon Jansz., Gar
brant Symensz. en Claes Semmenz. ; in die van Garbrant Simensz. 
en Andrees Florijsz. zijn 17 hoed kolen, die t g. 2 s. opleveren.] 

Van scipper Gerijt van der Horst vor sijn scip 1 g.; geladen mit 
froit, ten Bossce thuis horende. 

Van scipper Claes Jansz. vor sijn scip 1 g .. 4 tonne boteren ende 
15 U kasen 23 s .. 4 Monykedammer laken 4 VI.. 4 stro buckinx 
2 k.. 

Van scipper Gerijt Sy·monsz. vor sijn scip 1 g .. 27 poyse wouden 
s. 13 g. 12t k . ende wat kaerden 3 s .. 
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[193.] Van Yedam: [In de schepen van Claes Vedelaer, 
Jan Beyersz., Hilbrant Petersz. en Jan Heynenz. bevinden zich 
15 loop zout, dat to sinte Merten vertolt was, 3 kwartier zout, 
2200 kleine Edammer kaasjes met 1 ton haring en 2t ton boter 
met 4 'H kaas, waarvoor men resp. niets, 21 5., 1 s. 5 k. en 9 s. be-
taalt.] s. 7 g. 6! k . 

[194.] Van Purmereynde: [Geenladingbijdeschepen 
van Jacob AreJ;ltsz. en Jan Pietersz. ; in die van Y sebrant Petersz., 
Symon Henrixz., Lourens Gerijtsz., Jacob Louwe en Jan Auwelsz. 
bevinden zich Sf ton boter met 17t 'H kaas en 10 hoed kolen, 
waarvoor men 29 s. en niets ontvangt.] s. 9 g. 9 s. 

[195.] Va n Bum m a: [Geen lading in het schip van Jacob 
Jansz.; in die van Jacob Claesz., Simon Claesz. en Jacob Claesz. is 
5t ton boter en 19 'H kaas.] s. 7 g. 

[196.] Van Hoi r n: [Geen lading bij de schepen van Marten 
Petersz., Pieter Symonsz. en Jan Barentsz. ; in die van Peter Rey
nersz., Jan Jaeobsz., Claes Martensz., Jan Heynenz., Jan An
dreesz. en Peter Reynersz. bevinden zich 4t last gerst,S hoed ko
len, 121- ton boter met 9 u kaas, o. a. van Meeus Symonsz., 2 last 
haring van schipper Claes Martensz., voor 55 g. eomniijn, 6 Hoorn
sehe lakens ~n 2 kwartier zout, waarvoor ~p. 1 g. 5 VI., 2t VI., 
33t s., 2 g., 121.,6 VI. en 14 s. worden ontvangen.] s. 18 g. 6 ~ . ' 

V . J b J oo. J J b 1 I t en 3 o. van an selpper aeo ansz. vor slJn selp 1 goo an aeo sz. t as I s. 

garsten t goo . 
Van scipper Claes Splintersz. vor sijn scip 1 g .. Comen Lukens 

wijf 2 pacmande, 90 g. weerdieh, t goo Noch 6 corf vigen 2 Soo Dirc 
Claesz. 1 t 'H kasen ende 1 virendeel boteren 2 s .. t tonne honiehs 
1 s .. 
. Van scipper Merten Jansz. vor sijn scip 1 g .. 7 'H kasen ende It 

ton boteren, tsamen 1 g .. 
Van scipper Jan Jacobsz. vor sijn scip 1 g .. 4t last garsten It g .. 

14 smale witte ende 1 virendeel boter, tsamen 6 VI.. 
Van scipper Claes Martensz. vor sijn scip 1 goo Willem Foy 5 vi

rendeel boteren ende It u kasen 4 s .. De scipper vorser. 2 u ka
sen 2 Soo Jacob Allertsz. 15 Esixe witte ende 100 U ongels 6 VI. 
ende 1 s .. Jan Dirxz. 1 karsey ende 100 'H ongels, tsamen 2t 1.. 
Noeh Jan Dirxz. 18 Engelsee stocbrede 9 k.. S. 13 g. 8 k. 

Van scipper-Dirc Dircxz. vor sijn scip 1 g .. 2 tonne biers 1 1.. 
[197.] Van Ak e rslo e t: [Geenladingin'tschipvanHas-
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se Claesz. ; in dat van Florijs Rembrantsz. is 5 kwartier zout, waar
voor men 35 s. ontvangt.] 
. [198.] Van En c h use n: Van scipper Merten Jansz. vor 
sijn jachever t g., geladen mit Hans Ho'Vemans bier. 

Van scipper-Outger Petersz. vor sijn scip 1 g., inhebbende riet, 
niet. 
_ By een Camper man gebracht: Luitken Zegersz. 2 last buckinx 

ende 1 viren~el18 VI .. Noch Luytken vorscr. mit sijnre selscap 4 
last buckinx 32 VI .. 

[In de jachevers van Jan Tadenz., Jan.. Petersz., Aellert Gode
kensz., Syvert Petersz. en Symen Geylinc bevinden zich 11 last 17 
stro bokking, o.a. van Luitken Zegers, Ysebrant Garbrantsz., Vre
deric Jacobsz. en schlpper Syvert Petersz., en 13 ton haring, waar-

S. 17 g. 21 k. voor men 95 VI. en 13 VI. ontvangt.] 
- [In de jachevers van Jan Gerijtsz., Peter Ment, Vrederic Gar-

S. 15 g. ende 
1 quaet gr. 

S. 23 g. 

brantsz., Aellert Godekensz. en Jan Gerijtsz. bevind t zich 13t last 
min 6 stro bokking, wat 4 g. 40 VI. 181. 4 k. opbrengt.] 

-By Rotger Arentsz. van Campen gebrocht: Albert Meynertsz. 2 
last buckinx 16 VI .. 

Van scipper Heimen Vrederixz. vor sijn jachever t g., inheb
bende 10 g. wert vissces, op de Scellinge geladen, niet. 

By Rotger Arentsz. van Campen -gebrocht: Wijbrant Olfersz. 
12t tonne piackaeis 12t VI .. 10 stro buckinx 4 VI .. -

Van scipper Hermen Vrederixz. vor sijn jachever t g.; geladen 
mit verscen vissce. 

[In de jachevers van Jan Gerijtsz., Albert Garbrantsz., Peter 
Ment~ Aellert Godekensz., Jan Petersz., Pieter Ment en in het 
schip van Vrederic Jacobsz. bevinden zich 12t last 30 stro bok
king, o. a. van Ciaes Gerijtsz., Seger Meynertsz. en Volker Gar
brantsz., en 78t ton plackaal met t ton boter, o':a. van Meynert 
Luitkensz., Rutger Martensz., schipper Aellert Godekensz. en 
Reyner Jansz. ; daarvoor wordt resp. 8 g. 2 s. 171. en 2 g. 54 VI. 
betaald.] 

By Rotger Arentsz. van Campen gebrocht: 20 tonne piagaeis 
ende 4 stro buckinx 22 VI .. Meynert Luitkensz. 16 tonne plagaels 
16 VI .. 

Van Enchusen na Letare 1): Van scipper Allert Godekensz. 
vor sijn jachever t g .. I U kasen ende I last buckinx, tsamen 5 VI. . 

') 26 Maart. 
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Van scipper Reyner Petersz. vor sijn scip I g .. Van Peter Jansz. 
vor sijn scip I g.; om steen. 

[199.] Van Me den b 1 i e:. [In de sehepen van Peter Jansz. 
en Peter Jansz. bevinden zieh 7 tonnen boter met 3 u kaas, o.a. 
van eomen Jan en J acob Andreesz., 3t last gerst, o.a. van Jonge 
Jan, en voor 16 g. tinwerk van Claes Jansz., waarvoor men resp. 
17 s., 9 VI. 5 k. en 3 VI. ontvangt.] 

[200.] Van u it den 0 g e: Arent Bouman 8 tonne ha-
rinx 8 VI.. s. 8 g. 9 k. 

[201.] Van N air den : Van scipper Jan Arentsz. vor sijn en 1 o. 

scip I g .. 
By Gerijt Louwe gebrocht in de reve: Jan Kamper 18 laken 

ende 2 grove witte 19 VI.. Boel Willemsz. 9 laken 9 VI.. Tidemen 
J ansz. ende Rutger 12 laken 12 VI.. Claes Heyn 14 laken 14 VI. . 
Hilgont Elbouts 16laken 16 VI.. Blocxken 1 t laken 1 t VI.. Henrie ' . 
Vriese 6 laken 6 VI.. 

Van scipper Jusker Jansz. vor sijn scip I g .. Gerijt Deyn als een 
hoeftman van 8 packe Nairsce laken, in wesende 90 stuc, dewelke 
Gerijt vorscr. vor 80 laken vertolt walde hebben, gegeven 90Vl .. s. 15 g. 9 s. 

20 V W V · J Ph" . 1 out butken. [ 2.] an e e s p: an sClpper an osc vor SlJn SCip 1 
g .. 3 tonne boteren ende 2 u kasen 8 s .. 200 bendel hennops 6 s .. 

Van scipper Jan Reynersz. vor sijn scip I g .. yan scipper Bloc 
Reynersz. vor sijn scip I g .. 8 g. wert torfs 2 k.. 

Van scipper Gerijt Willemsz. vor sijn scip 1 g .. 2 quartier souts 
ende I virendel van I quartier 1St s .. 

Van scipper Gerijt Mertensz. vor sijn scip 1 g .. Lapken ende 
Marten 1 pac van 15 laken 15 VI.. N och I pac van 18laken 18 VI.. 
De seipper 50 bendel hannops 2 s .. Heyne Kemp 200 bendel han
nops 6 s .. De scipper 3 tonne boteren 6 s .. 

Van scipper Allert Dier vor sijn scip 1 g .. 12laken 12 VI.. Van 
15 g. wert steens 3 VI.. S. 14 g. 7 k. 

[203.] Van Mud en: Van seipper Dire Hubertsz. vor sijn scip 1 o. 

I g .. Florijs van Hairlem 200 mud weits .... 
Van scipper Dire Hubertsz. noch vor !.'ijn scip I g., inhebbende 

froit ende plavuisen, tUtreeht thuis horende. 
Van scipper Albert Dier vor sijn scip 1 g .. Van scipper Jan 

Claesz. vor sijn scip I g.. S 4 g. 

[204.] Van H air 1 e m : Van scipper Gerijt Jansz. vor sijn 
scip 1 g .. 70 u kasen 7 g .. 12 tonne boteren 24 s .. 
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Van scipper Evert Aessac vor sijn scip 1 g .. 8 tonne Harlems 
koite 4 butkens. 25 kercsparren 1 s .. 

Van Pieter Pietersz. vor sijn scip 1 g .. Seeel Egge 30 mudde 
weits 1 g .. Egbert 6 Noirtsce witte 4 VI.. Een man van Dordreeht 
5 Brabantsee laken 2! VI.. 

By Henrie Wesselsz. gebrocht: Jan Willemsz. vor 190 c1eyne 
s. 16 g. min top rosinen 17 s .. 
I o. van I s. W d V . Y b [205.] Van est zan en: an sClpper se rant Ba-

rentsz. vor sijn scip 1 g .. 5 tonne boteren ende 32 u kasen 4 g. 2 s .. 
S. 6 g. 2 s. Van scipper Ysebrant Barentsz. noeh vor sijn scip 1 g .. 

[206.] Van Al c m air: Van scipper Jan Gerijtsz. vor sijn 
scip 1 g .. 50 mudde garsten ende 2 Noirtsce witte, tsamen It! 1.. 

Van scipper Albert Claesz. vor sijn scip 1 g .. 5 oert van 1 quar
tier souts 9 s .. 30 mudde garsten 4 s .. 1 tonne boteren 1 s .. 

Vanscipper JanJacobsz. vorsijnscip 1 g .. VanscipperJanGar-
brantsz. vor sijn scip 1 g.. r 

Van scipper Rembout Jansz. vor sijn scip 1 g .. Vandrogecab
S. 7 g. 9 s. beljauwe 11 1.. 

[207.] Van U itt e r w ij e: Van scipper B~yer Rembrants 
s. 2 g. vor sijn scip 1 g .. 3 corf scollen 9 s .. 1 u kasen 1 s .. 

[208.] Van Ley den: By Stoefken gebrocht: Jan Eggert 
26 Leitsce laken 4 g. 4 VI.. 1 u kasen 1 s .. 

Van scipper coman Gerijt vor sijn scip 1 g.; geladen mit froit, in 
Vlanderen ende tAmesvoerde thuis horende. 

Van scipper Jan Pauwelsz. vor sijn scip 1 g .. 2400 wit leders, 
thondert weerdich 6 g., 24 s .. 1 last Goudsce koite 6 VI.. 109. wert 
fransijns 2 VI.. 

By Boudwijn gebrocht: Zijbrant Dirxz. 4laken 8 VI.. 
Van scipper Claes Jansz. vor sijn scip 1 g .. 2hoet kolen 1 VI.. Ja

cob Willemsz. vor 50 g. wert mul ende meed 10 VI.. 
Van scipper Claes Gerijtsz. ende van scipper Dirc Volkersz. voer 

hoer scepen ende laken to 750 to, daerin gerakent 4 teerling Ha
gens laken, eapteyne daerof waren Jan Gerijt, Pieter Stoop ende 
Claes Wit, 117t g .. 

Van scipper Luitken Hugenz. vor sijn scip 1 g.; geladen mit la
s,. 130 g. 9 k. ken, de hi to Swolle hadde gevuert, niet. 
mm I o. 09 V d G d . P' Ou [2 .] an e r 0 u e: Van sClpper leter tgersz. vor 

sijn scip 1 g., inhebbende froit ende romanye, in Vlanderen thuis 
s. I g. horende, daer de koepman guet bescijn van brochte. 
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[210.] Va 11 De v e n t e r: Van scipper Jan Heynrixz. vor 
sijn scip niet. De scipper 15 mudde garsten 2 s .. t tonne aeIs t s .. 
100 U ongels myn 15 u, Is .. 

Wessel de kramer vor 8 g. cramerie 2 butkens. 
Jan Helmichz. blijft sculdich 2 last harinx 2 g. , de men hem cor

ten sal in betalinge van sijnre sommen. 
[211.] Va n S w 0 11 e: By Stoefken gebrocht : Jan Lambertsz. 

3 coppel froits 3 VI.. Meister Gijsbert Andreesz. 5 coppel froits 
5 VI.. s. 1 g. 2 k. 

[212.] Van Z u t ph e n : Albert Philipsz. van 125 g. voerne 
2 g .. Henric Hermen Vrederixz. van 110 g. visch 18 s .. Noch Alber 
Philipsz. van 60 g. wert visch 1 g .. 

[213.] Van Arne r s v 0 e r d: Van scipper Tidemen Gijssen 
vor sijn scip niet. Dirc Smitts kindere van Aemsterdam 5 quartier 
souts 35 s.. s. 8 g. 3 s. 

r [214.] Van Cam pen : By Heyn Zeellander gebrocht : Mar-
ten van Enduwen van 22 g. wert woude 6 k.. Dirc de Pottemaker 
van 5 rolle loets 5 s .. Jan Valck 3 voerwollen Amsterdamsce laken 
6 VI.. Jan J ansz. de verver van Deventer 3 bael meeds 6 s .. De 
nye verwer 1 bael meed ende 2t poyse woude, 4 1. . 

Evert van Wilsem vor 200 mud natte tarwe 2 g., de men hem 
corten sal van sijnre sommen. 

De susteren van Sinte Michiels huis van 1 c1eyn sac wollen 
1 P. g .. 

By Blankert ghebrocht: Hobbe Mertensz. van 18 ton vissces 
9 VI .. 

Suster Alijt Rode 1 sack Engelsce wolle 2 g .. Femme Spaens en
de Wijcher Suvell sack wollen 2 g .. Ysebrant Brunynxz. 9 tonne 
harinx 9 VI.. Claes de Sceerre 24 ton harinx 24 VI. . s. 11 g. 51 k. 

[215.] Summa summarum van den ontvang beloept 593 g. 3 s. 
ende 1 quaet gr .. 

Summa summarum van den uitgeven beloept 65 g. 7 s.. So 
blift to Campen 527 g. 6 s. ende 1 quaet gr. . 
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DITS DE REKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGEN THO CAM

PEN VAN MEYEMARCTE, DATS TE WETEN TUSSCEN PAESSCEN 

ENDE PINXSTEREN 1), VAN DEN HOLLANDEREN, ZEELLAN

DEREN ENDE WESTFREESCEN G UEDEN. 

[216.] Van A ems tel red a m m e: Van scipper Bartout 
Jansz. vor sijn scip 1 g. ; geladen mit scelpen, niet. Yemont Hen
rixz. 3 tonne boteren 6 s .. Noch 1 tonne zeeps 2 VI.. 

By scipper Copken van Kampen gebroeht: Jan Symonsz. 4 
voerwollen ende 10 ander laken 18 VI.. Y sebrant Brunijnxz. 3 
vorwollen ende 3 ander 9 VI.. Gerijt J acobsz 4 voerwollen ende 
2 ander 10 VI .. 

By scipper Jan Symonsz. van Apeoude gebrocht: De sdpper 
3t ton boteren ende 5 u kasen, in Hollant gevaUen, 12 s .. Dirc 
Florensz. 10 Monikedammer laken 10 VI.. 

Van scipper Claes de Grebber vor sijn scip 1 g .. Hermen Claesz. 
van Kampen 6 laken .... 8 tonne oeren ende wat rekelinx 2) 
10 VI.. 3 halve tonne boteren ende 1 U kasen 4 s .. 

S. 10 g. 2 s. Van scipper Jan Lemsz. vor sijn scip 1 g .. t tonne boteren 1 s .. 
1 o. van 1 k. 

[Ge~m lading wordt vermeld bij de sehepen van Dire Symonsz., 
Lambert Gerijtsz., Dire Symonsz., Jan Lemsz., Jan Backer, Ber
tolt Jansz. en Claes de Grebber.] 

Van scipper Michiel Aellertsz. vor sijn scip 1 g .. 8 U kasen ende 
1 t tonne boteren 11 s .. Jan Leydensz. 14 voerlaken 28 VI.. 

By Meynert gebrocht: comen Pouwels 6 U kasen 6 s .. 
Van scipper Pieter Jaeobsz. vor sijn s,eip 1 g .. Comen Dire uit 

der Wijc It wagen scollen 9 s .. Albert Dirxz. uit der Wijc 1 wagen 
scollerl 6 s ... Dirc Woltersz. uit der Wijc 3t korf scollen 10 s .. 

Van scipper Mychiel Allertsz. vor sijn scip 1 g .. 20 wagenscote, 
s. 15 g. 7 s. den broderen tohorende, niet. 

[217.] Va n M 0 n ike dam m e: [Geenladingbij deschepen 
van Garbrant Symensz., Lambert Grebbersz., Andrees Florensz., 
Gerijt Symonsz. en Jan van Lonen; in die van Henric Claesz., 
Jacob Dirxz. en Claes Jansz. zijn at ton boter en 16 U kaas; in 

s. 12 g. 9i k. dat van Syvert Daenkensz. 8 hoed kolen, die 4 VI. opbrengen.] 
[218.] Va n Y e dam: [In de sehepen van Vrederic Hil

brantsz., Claes Pietersz., Claes Petersz., Jan Heynenz., Hillebrant 

') 4 Juni. 
0) Soort viscb; zie Mnl. W db. 
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Petersz. en in den j achever van Jan Claesz. bevinden zich 13500 
kleine kaasjes, 4t ton boter met 7 U kaas, en 3 kwartier aschzout, 
waarvoor 4 VI. 8 s. 61. 7 k., 16 s. en niets wordt betaald; geen la-
ding bij het schip van Jan Claesz .. ] . s. 10 g. 1 s. 

[219.] Van Pur mer e y n d e: [Geen lading bij de schepen 
van Jan Arentsz., Jan Jacobsz., Jan Pietersz. en Jacob Arentsz.; 
in die van Andrees Symonsz., Louwerens Gerijtsz., Jan Pouwelsz., 
Symon Heyn en Jan Auwelsz. bevinden zich 9t ton boter met 3 U 
kaas, 500 kleine Edammer kaasjes en 8 hoed kolen, waarvoor 21 s., 
1 s. en 4 VI. worden betaald.J S. 11 g. 8 k. 

[220.] Van Bum m a: [De schippers Jacob Buick, Jacob 
Claesz. en Jacob Woutersz. hebben in hun schepen 8t ton boter 
en 17 U kaas, waarvan zij de eigenaars zijn.] _ s. 6 g. 4 s. 

[221.] Van Hoi r n: [In de schepen van Harck Louwer~nsz., 
Claes Splintersz., Jan Garbrantsz., Dirc Dirxz., Jan Barentsz., 
Coep Wit, Jan Heynenz. en Claes Martsz. bevinden zich 33 tonnen 
boter en 1 U kaas, o. a. van Vechter Jansz., Pieter Mychielsz., 
Willem Foy en Jacob Jacobsz.; geen lading bij het schip van Wil-
lem Symonsz .. J. S. 15 g. 7 s. 

[In de schepen van Jan Jacobsz., Claes Martsz., Jan Heynenz. 
en Jan Peters bevinden zich 17 t ton boter met t u kaas, o. a. van 
Vechter Jansz., Daem Kroech en schipper Jan Peters, 4lakens 
van Pieter Hoeck en 1 last gerst; daarvoor ontvangt men resp. 
32 s. 4 VI., 4 VI en 4 k.. Geen ladingbij de schepen van Peter Sy
mensz., Lourens van, Hoerne en Jacob Jansz .. ] 

Van scipper Jan Andrees~. vor sijn scip met, mits dat hi sijn 
scip in een pael zeylde op Camperdiep, inhebbende Jan Dirxzs. 
garste. 

By Nannync Hardenz. van Campen gebrocht: Jan Pptersz. 
van Hoirn 11 t ton boteren ,23 s.. • S. 13 g. 6! k. 

[222.] Van En c h use n: [Geen lading in de jachevers van 
Herman Vrederixz. en Albert Meynerts en in de schepen van 
Reyner Petersz., Garbrant Entsz., Albert Martsz., Reyner Pe
tersz. en Dirc Albertsz .. In de jachev'ers van Meynert Frederixz., 
Jan Pietersz., Fent Fentsz., Willem Gerijtsz. en Meynert Frede
rixz. bevinden zich 4 tonnen boter, 2t ton plagaal met t ton boter 
en 6 tonnen koit, waarvoor 8 5., :3 VI. en 3 butkens worden ont-
vangen.] s. 9 g. 7 s. 

[Geen lading in de schepen van Symon Bruinsz., Albert Jansz., 1 o. 
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Peter Jansz. en in den jachever van Fent Fentsz.; in de schepen 
van Peeter Meeusz. en Reyner Petersz., in den jachever van 
Outgher Zwedersz. en in 't kleine schip van Jan Pietersz. bevin
den zich 5! ton boter en 2t wagen schollen, hetlaa tste van J oest 

S. 9 g. 1 s. Bertelmeeusz.; daarvoor ontvangt men resp. II s. en 15 s .. ] 
[223.] Van M e den b I i c: [De schepen van Reyner J ansz., 

Heyn Claes, Peter Jansz., Jan Reynersz., Heyn Gerwersz., Allert 
S. 7 g. Pietersz. en Pieter J ansz. zonder lading.] 

[124.] Van Mud e n : [De schepen van Albert Dier en Dirc 
Hubertsz. met plavusen, waarvoor men niets betaalt, geladen; 

s. 5 g. geenladingbij dievanJanClaesz.,AlbertDierenArentHubertsz.] 
[225.] Van Wee s p e: [Geen lading bij de schepen van Jan 

Boutsz., Gijsbert Lap, Gerijt Lap, Elbert Dier en Jan Reynersz.; 
in die van Gerijt Willemsz., Jan Posch, Jan Reynersz. en Jan 
Posch bevinden zich 6! ton boter met 6 1ft kaas yan Heyn Kemp 
en schipper Jan Posch, en 200 ton keselinx, waarvoor resp. 191 s. 

S. 13 g. B! s. en 6 VI. worden betaald.] 

S. 26 g. 1 
leliden k . 

S. 9, g. 

/' 

[226.] Van H air I e m : [Geen lading bij de schepen van 
Willem Jansz., Gerijt Woutersz., Brantken Pietersz., Henrie 
Arentsz., Gerijt Woutersz. , Jan Reynersz., Willem Jacobsz., Claes 
Jansz. en Jacob ]ansz i . ] 

Van scipper Arent Rolofs vor sijn scip 1 g .. Van poteerde 4 
lelide k .. 

Van scipper Mecke Outgers21. vor sijn scip 1 g .. Koen van den 
Eyke 4 wagen scollen 24 s .. Dirc Willemsz. 2 wagen scollen 12 s .. 
Gijsbert Bertelmeeusz. 2 wagen scolleil 12 s .. 

Arent Pouwelsz. van een scip tarwe 3 P. g .. 
Van scipper Jan Willemsz. vor sijn scip 1 g .. IO! korf scollen 

3It s .. 
Val1 scipper Brantken vor sijn c1eyne scip t g .. 1 t last koits Her

lems 9 butken. 
[227.] Van We s t zan den: Van scipper Ysebrant Ba

rentsz. vor siJn scip 1 g .. 6 1ft kasen ende 2t ton boteren 11 s .. 
Van scipper Ysebrant Barentsz. vor sijn scip 1 g .. 20 tonne 

boteren 40 s .. 
[228.] Van A k e r s I 0 e t: Van scipper Rembrant Florijsz. 

vor sijn scip 1 g .. 5t ton boteren ende 3 1ft kasen 14 s .. 
[229.] Van Ale m air: [Geen lading bij de schepen van Jan 

Petersz., Jan Garbrantsz., Gerijt Claesz. en Gerijt Payenz.; in die 
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van Jan Jaeobsz., Rembout Jans, Hillebrant Jansz., Jan Gar
brants en Peter Petersz. bevinden zich 4t ton boter met 31- u 
kaas, o.a. van Heyn Symonsz. en schipper Peter Petersz., en 4 
mudden gerst, waarvoor men resp. 121- s. en 1- s. betaalt.] s. 10 g. 3 s. 

[230.] Van U itt e r w ij c : [In de sehepen van Bertelmeus, 
Andrees Jan Mathiesz., Jan Bertelmeeusz., Bertolt Woutersz., 
Meeke Outgersz., Claes Mangnus, Willem Gelijsz. en Dire van 
Gemen bevindt zieh 13 wagen 70 korf sehol, o.a. van Claes Kruve, 
Jan Reynersz., Dirc Willemsz., Koen en Jan Tol, waarvoor 221 s. 
worden betaald.] s. 30 g. ,r s. 

[In de sehepen van Peter Dirxz., Willem Gelijsz., Wermbolt 
Claesz., Jan Jan Mathiesz., Gelijs Florijsz., Peter Dirxz., Dire 
Louwe, Jan Claesz. en Willem Gelijsz. bevinden zich 23t wagen 11 
korf schol, o.a. van Jan Meeusz., Claes Cruve, Albert Seomaker, 
Simen' Diert, Floer, Peter Zijbrantsz. en Albert Dirxz., en t ton 
boter, waarvoor men resp. 173 s. en 1 s. betaalt.] s. 26 g. 4 s. 

[231.] Van Ley den: [Geen lading bij de sehepen van Claes 
Jansz., Jacob Jansz., Egbert Gerijtsz.,Jan Arentsz. en Mathies 
Jacobsz.; in die van Luken Hugenz., Claes Gerijtsz. en Luytken 
Hugenz. bevinden zich 15 kOl'ven schol, 72 Leidsche lakens van 
Godevert Gerijtsz. en t ton boter, waarvoor men resp. 45 S., 12 g. 
en 1 s. betaalt.] 

[232.] Van E g m 0 n d t: Van scipper Willem Gerijts vor 
sijn scip 1 g .. 7t korf scollen 22t s.. • 

[233.] Van u i t den 0 g e : Van scipper Egbert Bouman 
vor sijn scip 1 g .. 

[234.] Van T e x e I: Van scipper Jan Reynersz. vor sijn 
scip 1 g.. S. 29 g. 8i s. 

[235.] Van Has s e It: Willem Melijsz. van Hasselt 2t 
U kasen 2t s .. · Willem Gelijsz. 2 halve ton boteren 2 s.. • 

[236.] Van Z u t P hen: Gerijt Esscinc It tonne boteren 3 s .. S. 7 ~ s. 

[237.] Va n De v e n t e r : Wenermer Godevertsz.7 tonne 
koits 3t butken. 

Van scipper Jan Henrixz. vor sijn scip niet. 11 tonne boteren 
ende 3 U kasen 25 s.. Peter J acobsz. 4 tonne boteren 8 5.. s. 3! g. 

[238.] Van Cam pen: By Blankert gebracht: Michiel van 
Eemden 4 tonne zeeps 8 VI.. Claes Geerlofsz. 2 Amsterdamsce la-
ken 4 VI .. Luitken Cleisz. 6 Amsterdamsce laken 12 VI .. 

By Rotger Arentsz. gebrocht : 19 ton aels 1 P. g .. Gijsken Mykert 
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8 Amsterdamsce laken 16 VI.. Henric van Borchem 17 Naertsce 
s. 6 g. 2~ s. laken 17 VI.. 

[239.] Summa summarum van den ontfange beloept 283 g. 
2 VI.. 

Summa summarum van den uitgeven beloept 79 g .. So blift to 
Campen 204 g. 2 VI.. 

DITS DIf REKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGEN TO CAMPEN 

VAiN SINTE JANSMARCTE, DATS TE WETEN TUSSCEN PINXSTE

REN ENDE ONSER VROUWENDAGE VISITACIO 1) VAN DEN HOL

LANDEREN, ZEELANPEREN . ENDE WESTVREESSCE GUEDE. 

[240.] Van Aemstelredamme: [Geen lading in de 
schepen van Dirc Symonsz., Jan Backer, Merten Herm.ansz., 
Dire Symonsz. en Lambert Heer; in die van Claes Scout en Jan 
Outgersz. zijn 22 ton boter en 48 U kaas.] 

Van scipper Gerijt Dirxz. vor sijn scip 1 g .. De scipper 150 stoc
vissces 3 s .. Andrees Hoernemans knecht 600 stocvissces 12 s .. 

Van scipper Mathies Melijsz. vor sijn scip I g .. Jan Dirxz. van 
der Horst 10 Aemsterdamsce laken 20 VI.. Henric Pietersz. 1 sack 
korls van 200,3 s .. I sack mit solonen ende 100 leders 3! s .. N och 
2 bont leders I! s .. Comen Meynert ende Andrees, sijn neve, 6 ton 
zeep 12 VI.. 2 sack korls 500 wegende 6 VI.. 1 mande mit 18 smale 

s. 24 g. 4 k. witkens 9 1.. 
[In het schip van Michiel Allertsz. bevinden zich 35 tonnen bo

ter met 51t u kaas van Peter Jacobsz., Peter Boen, Peter van 
Gispe, Claes Dirxz., Louwe, Peter de Hodemaker, Brunync Gijs
sen en Gerijt Reynersz.; verder t paar guets van Arent van Ap
koude, een klein pakje grove lakens van Gerijt ]acobsz. en 2t 
mud gagelkruid, voor welk laatste resp. It s., 5 s. en t s. wordt 
betaaldJ I 

Van scipper Lambert Gerijtsz. vor sijn scip I g .. 3'last oeren 3 g .. 
400 stocvissces 8 5. . I t ton boteren 3 s .. 

Van scipper Jan Lemsz. vor sijn scip 1 g .. Jan de Verwer 5 paer 
guets 15 s .. Emont 4 paer guets ende noch 1 u kasen 13 s .. Claes 
Scomaker 3 paer guets ende 4 ton oeren, tsamen 12 s .. Jan Gue
denz. 4 paer guets 12 s .. Jan Willemsz. I ton boteren, 2 s .. Een 

') 2 Juli. 
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snider 3 i!I kasen 3 s .. Claes Gijsen 1 paer guets ende I i!I kasen 
4 s .. Jan Louwe 250 commijns ende 30 stocbrede, tsamen It g .. 2 
manden mit so]onen t g .. Henric Luitkensz. 6 ton Goudsce koite 
3 Vl.. Claes J ansz. 5 tonne zeeps 10 VI.. S. 29 g. 2 k. 

By Blankert gebrocht: Jacob Spaens~. 9 Ledessce laken 18 VI.. 
Copken Keteler van wat oude coperen potte 2 butkens. 

Van scipper Gerijt Willemsz. vor sijn clein scip ende plavusen 
1 g .. Emont I paer guets ende van hennop, tsamen 4 s .. 

By Blankert gebroch t: Jan Blankert 10 voerwollen laken Aem
sterdams 20 VI.. Noch 8 Noirtsce witte 5t VI.. 

Van scipper Dire Ysebrantsz. vor sijn scip 1 g .. 600 stocvissces 
ende t ton boteren, t i!I kasen 13 s .. 1 tonne rafs 2 butkens. 

Van scipper Gelijs Claesz. vor sijn scip 1 g .. 4 pipen romanien 28 
VI.. t ton boteren, t i!I kasen It s .. 

Van scipper Claes Melijsz. vor sijn scip 1 g .. Dire Bolenz. 2 teer
ling lakens 5 P. g .. Jacob Pillenz. 1 pac lakens van 15 voerwollen 
laken ende 7 anderde wollen laken, tsamen 37 VI.. Jacob Jonge 
J acobsz. 11 voerwollen ende 10 ander wollen 32 VI.. Jan Cort 8 
voerwollen ende 6 ander wollen 22 VI.. De scipper It ton boteren 
3 s .. 

[Geen lading bij de schepen van Gerijt Mathiesz. en Bartout 
Jansz .. ] s. 29 g. 9 s. 

• 1 o. van 1 s. 
By Stoefken gebrocht: Melijs Petersz. IS Nalrdsce laken 15 VI.. 

Bertolt de verwer van Monikedamme 8 Monikedammer laken 8 
VI.. 

By Boudwijn gebrocht: Coman Meynert 1 boet maelvezeie ende 
1 boet suetwijn 16 VI.. Noch 10 pipen Poytous 30 VI.. Noch 2 sack 
hennops van 300, 4t VI.. 8 Ypersce laken 16 s .. Noch 14 Noirtsce 
witte 10 VI.. 2 tonne blawe rosinen 6 VI.. 3 bont basts It s .. 

By Claes Hillenz. gebrocht: Gijsbert Huismansz. 11 voerlaken 
ende 2 anderde laken 2 g .. Willem van der Duyn 15 Leydsce laken 
30 VI.. Andrees Andreesz. 8 Harlems laken 8 VI.. Symen Jansz. 5 
voerlaken 10 VI.. Jan Pur mer 1 pack Engels laken 13t k.. J onge 
Dirc 1 teerling Amsterdamsc laken 4 g .. Aellert Symensz. 12 
Nortsce witte 8 VI.. Claes Willemsz. 5 voerwollen 10 VI.. S. 21 g. 6 s. 

[241.] Van M 0 n ike dam me: [Geen lading bij de schepen 1 quaet gr. 

van Lambert Grebbersz., Andrees Florijsz., Gerijt Frederixz., Jan 
Rijser, Pieter Moensz., Claes Semmenz., Jan Jacobsz. en Ysebrant 
Mathiesz.; in de schepen van Claes Jansz., Jacob Dirxz., Henric 
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Claesz. en Jan Claesz. bevinden zich 12 tonnen boter, 22 u kaas 
en 2 paar guets.] 

Van seipper Garbrant Symonsz. vor sijn scip I g;; geladen tAnt
S. 18 g. 2 s. werpen mit Deventer ende Camper guede. 

[242.] Van Y e dam me: [Geen lading bij 't schip van Lam
bert Pouwelsz., die niets betaa1t; in de sehepen van Jan Beyersz., 
Vrederie Hilbrantsz., Hillebrant Petersz., Claes Vedelaer en Peter 
Petersz. is iets meer dan 13 kwartier zout, waarvoor men 92 
s. betaa1t; in die van Arent Jansz., Claes Pietersz. en Peter Ja
cobsz. bevinden zich 8 tonnen boter met 6 U kaas en 12000 kleine 

s. 21 g. 4 s. Edammer kaasjes, die resp. 22 s. en 24 VI. opleveren.] 
[Geen lading in het sehip van Claes Gael; in dat van Jan 

Thaemsz. is 4 kwartier zout, waarvoor men 28 s. betaaIt; in die 
van Claes Jansz. en Pieter Jansz. zijn 5500 kleine Edammer 
kaasjes en 13!ton boter met 19 u kaas, waarvoor II VI. en 51 s. 

S. 12 g. 12 k. worden ontvangen.] 
1 o. [243.] Van Pur mer e y n d e: [Geen lading in de schepen 

van Jan Claesz. van Oesthusen en Jan Auwelsz.; in die van Jacob 
Louwe, Jan Claesz., Jan Petersz., Jan Pouwelsz., Jan Jacobsz., 
Jacob Arentsz. en Lourens Gerijtsz. bevinden zich 33t ton en 3 
kindekens boter met 30 u kaas en 5t kwartier zout, waarvoor 
men 98t s. en 3Bt s. ontvangt.J 

[244.] Van Bum m a: [In de schepen van Jacob Claesz. en 
s. 37 g. 7 s. . Symon Claesz. zijn 37 tonnen boter en 57 U kaas.] 

[In de schepen van Jacob Claesz. en Claes Zayl zijn lit ton 
s. 5 g. 7 s. boter en 14 u kaas.] 

[245.] Van Hoi r n: [In de schepen van Jacob Jansz., Pieter 
Symonsz., Jan Gerijtsz., Pieter Symonsz., Herck Lourensz., Wil
lem Meynaertsz., Willem Symonsz. en Jacob Jansz. bevinden zieh 
83t ton boter met 67 u kaas, o.a. van Peel Jansz., Albert Hey
nenz., Mathies Petersz., Jan Hermensz., Zeger Meynertsz. en 
Dirc Petersz., 4 kwartier zout en 11 paar guets, waarvoor men 
resp. 12 g. 114 s., 28 s. en 33 s. ontvangt. Geen lading in het schip 

s. 38l g. van Dire van Hetersem.] 
[In de schepen van Jan Heynenz. en Lourens Outgersz. zijn 61 

paar guets van Claes Jacobsz., Meeus Symensz., schipper Lou
rens Outgersz., Dirc Jansz. en Peter Symonsz., St ton boter met 
51 u kaas van Jan Garbrantsz. en Peter Symonsz., en 6 Ezixe 
witte, Q dozijn leer met een dozijn salonen van Peter Claesz., waar-
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voor men resp 15 g. 33 s., 16 s. en 81. betaalt; in de schepen van 
Claes Splintersz., Jan Barents,Jaeob Jansz. en Coep Wit bevinden 
zich 77! ton boter met 68 u kaas, o.a. van Jan Petersz., Albert 
Claesz., Vechter Jansz., Wermer, Heyn Hermansz., schipper Coep 
Wit en Jacob Jansz., 4 pijp romanie van Dode Henewijs en 3 sma-
le witkens, waarvoor resp. 233t s., 28 s. en 1 s. wordt betaald.] s. 51 g. 2 s. 

I d h D· P' J J 1 o. van 1 k. [n esc epen van Ire letersz., Peter aeobsz., an Jaeobsz. 
en Pieter Reynersz. hebben Jan Dirxz., Jan Petersz. en Dire 
Jansz. 59 ton boter en 55 u kaas.] 

Van scipper Claes Martsz. ·vor sijn scip 1 g .. 20 paer guets 6 g .. 
Peter Luitkensz. 6 smale witkens 2t k. . 

Van ·scipper Jan Gerijtsz. vor sijn scip 1 g.; geladen mit Oest-
·vreescen gueden. s. 29 g. 7 k. 

Van scipper Jan Jacobsz. vor sijn scip van Amesvoert, niet. 3 
paer guets 9 s .. Jan Foy 1 paer guets 3 s .. Grete Jan Frederixzs. 
wijf 6 laken 6 VI.. 

Van scipper Claes Melijsz. vor sijn scip 1 g .. 2900stocvissces, to-
horende een eoepman van Leiden, 5 g. 8 s.. s. 8t g. 

[246.] Van Ene h use n: [Geen lading wordt vermeld bij de 
sehepen van Albert Meynertsz., Pieter Meeusz., Albert J ansz. en 
Olfert Lubbertsz. ; in die van Meynert Vrederixz., Gerijt Jacobsz., 
Dirc Albertsz., Claes Pietersz., Jan Petersz., Reyner Pietersz .. en 
Symon Bruinsz. bevinden zich 62t ton boter met 58t u kaas, o.a. 
van Outger Zwedersz., Wijbrant Olfersz. en Herman Pouwe]sz., 3 
ton plagaal, 2t kwartier 1 oort zout, voor 20g. schollen en 4 paar 
guets, waarvoor men resp. 7 g. 113t s., 3 VI., 18 s., 51. en 12 s. 
ontvangt.] S. 32 g. 6! k. 

[Geen lading bij de schepen Vi;Ln Pieter Jansz., Albert Jansz. en 
in het mosselscepeken van Jan Petersz., waarvoor t g. betaald 
wordt; in die van Nanne Hermensz.; Volker Petersz. en Jan Vre
derixz. bevinden zich 4 kwartier zout, 4 hoed kolen en 8t u kaas 
van Gerijt Garbrantsz., waarvoor 28 s., 2 VI. en at s. betaald 
wordt.] 

Van scipper Marten Jansz. vor sijn scip 1 g.; geladen mit Oest-
vreesseen guede. s. 10 g. 3 s. 

[247.] Van Me den b 1 i c: [Geen lading in de schepen van 1 o. van 1 k . 

Reyner J ansz., Allert Pietersz., Reyner J ansz. en Jacob Dirxz.; 
in die van Heyn Claesz., Heyne Gerwertsz., Yve en Marten An
dreesz. hebben schipper Heyn Claesz., Peter Andreesz., Jacob 
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jansz., coman jan, PieterGerijtsz. e.a. 92i- ton boter en 44 u 
kaas, wat 7 g. 104 s. oplevert, daar van 26 ton boter en 3 U kaas 
niets betaald wordt; verder voor 40 g. schapenleer en 19t paar 
guets van Yeef j ansz. en Garbrant Foy, waarvoor men resp. 101. 
en S8t s. ontvangt.] 

[248.] Van u it den 0 g e: Van scipper Pieter Symonsz. 
vor sijn scip 1 g .. johannes Kerstekensz. 4 wagen scollen 24 s .. 

Van scipper Egbert Willemsz. vor sijn scip 1 g .. 5 wagen scollen, 
Jan Tol tohorende, 3 g .. 

[249.] Van T e x e 1: [Geen lading in den jachever van Asse 
van Texel en het schip van Huge Albertsz.; in de schepen van 
Robbert Jansz. en Albert Geerlofsz. hebben o.a. Hemix Dirxz. en 
Zijbrant Jacobsz. 15 U Texelsche kaasjes, waarvoor zij 30 s. 
betalen.] 

Van scipper Walich Bardenz. vor sijn scip 1 g .. 8 cod scollen 
24 s .. 

Van scipper Jan Brodersz. vor sijn cleyne scip t g .. Huge Ge
rijtsz. 1100 casekens, dedit caseos. Andrees Saskersz. 400 casekens, 
dedit caseos. 

[250.] Van W y r i n g e n: Van scipper Jan Herxz. vor sijn 
scip 1 g .. 4 scippont Wyringher kasen 8 k .. Mits dat de van Wy
ringen niet in der composicien niet en sin, so ist dat gelt by on

s. II g. 14 1<. weten geboert ende anders ghien gelt van WyIingen. 

S. 22 g. 1 o. 
van 1 k. 

[251.] Van N air den: Van scipper Jan Arentsz. vor sijn 
scip I g .. 10 corf scollen 30 s.. . 

Van scipper Tydeman Jansz. vor sijn scip I g .. 5 tonne boteren 
10 s .. Gerijt Claesz. I pack van 15 laken 15 VI.. Tydemen J ansz. 14 
laken 14 VI.. Lubbert Lamffensz. 121aken 12 VI.. Jan Camper 14 
laken 14 VI.. Arent Buers 9 laken 9 VI.. Lamff Elfersz. 4 laken 
4 VI.. 

Van scipper Huesscer Jansz. vor sijn scip 1 g .. Dirc Kampenz. 
ende Gerijt J acobsz. tsamen 28 laken 28 VI.. 3 ton boteren 6 s .. 

By 5cipper Arent Gerijts van der Scellinge gebrocht: Lamf 
Jansz. 191aken ende 2 halve ton boteren 21 VI .. Gerijt Deyn 7 la
ken 7 VI.. Jan Gerijtsz. 241aken 24 VI.. 

Van scipper Albert Pietersz. vor sijn scip 1 g .. 13laken 13 VI.. 
[252.] Van Wee s p: [In de schepen van Gerijt Willemsz., 

Reyner Reynersz. en Jan Willemsz. is 12 kwartier 1 oort zout, dat 
8St s. oplevert; in die van Jan Bouts en Jan Rijck ziJn 77 paar 
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guets, o.a. van Jan Rijck en Dirc Swanynxz., en 3 halve lakens, 
waarvoor men 21t g. 16 s. en 3 VI. betaalt.] . 

By scipper Jan Dirxz. van der Horst gebrocht: 8 hoet kolen 
4 VI.. . 

Van scipper Jan Posch vor sijn scip 1 g .. 12 paer guets, in Hol
lant thuis horende, 36 s .. 

Van scipper Gijsbert Lap vor sijn scip 1 g .. 60 paer guets, daer 
hoert 16 paer of in tStichte 13 g. 2 s.. S. 56 g. i k. 

[In het schip van Arent Loefsz. hebben Marten Reynersz., Jan 
Heynenz., Ansem Zweersz., Claes Ansemsz., Jan Meerloes en 
Claes Zwanynxz. 41! ton boter en 32 U kaas; verder zijn er 9 hal
ve lakens in, die 9 VI. opbrengen. In de schepen van Outger 
Vrankenz., Bloc Reynersz. en Jan Reynersz. bevinden zich 56! 
paar guets, o.a. van Dirc Jansz. en Claes Deyn, 3 U kaas en 4 
halve lakens. Geen lading in het schip van Albert Dier.] S. 34 g. 11 k. 

[253.] Van Mud e n: [In de schepen van Dirc Hubertsz., 3 o. 

Jan Claesz. en Simon Lambertsz. zijn 5 ton boter met 4 U kaas en 
6t kwartier zout, waarvoor men resp. 14 s. en 45! s. betaalt.] 

Van scipper Albert Dier vor sijn scip 1 g .. Lapken, Ysebrant 
Volmers ende Peter Martsz. hebben tsamen 25 paer guets 
7t g.. S. 17 g. 4l S 

[254.] Van H air I em: [Geen lading in de schepen van Jan 
Jacobsz., Jan Tidemensz. en Gerijt Woutersz.; in die van Willem 
Jacobsz., Jan Claesz., Mecke Outgersz., Heynric Jacobsz., Gerijt 
,Dirxz. en Pouwels Dirxz. bevinden zich 51 t ton boter met 141 

U kaas, o.a. van Jacob Backer van Aemsterdam, schipper Jan 
Claesz., Jan Huyssersz., Gerijt Daemsz. mit sijnre geselscap en 
Claes Willemsz., en 3 kwartier zout; in het cleyne scepeken van 
Jacob Jansz. heeft Ghijsbert Bertelmeeusz. 3 wagen schollen, die 
18 s. opbrengen.] : s. 37 g. 8 s. 

[Geen lading in de schepen vaJ Claes Pietersz., Auwel Gar
brantsz., Claes Gerijtsz., Claes Dirxz., Arent Rolofsz., Jan Ja
cob~z. en Jan Dirxz.; in die van Herman Petersz., Rembrant 
Jansz., Ysebrant Petersz., Ysebrant Jacobsz. en Jan Reynersz. 
bevindt zich 1 ton boter met 7 U kaas, 1 wagen schollen, wat pot
aarde, 12 hoet kolen, It last koit en 8 ton zout, wat resp. 9 s., 6s., 
3 VI., 6 VI., 9 butkens en 2 s. opbrengt.] s. 14 g. 4. s. 

Van scipper Jacob Jansz. vor sijn scip 1 g.. U kasen ende 1 
sack soets houts 2 s .. 

NED. ECON .-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK V. 19 
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Van scipper Manetgin vor sijn scip 1 g .. Hasse Claesz. 3 quar· 
s. 4 g. 3 s. tier souts 21 s .. 

[255.] Van Ley den: [In de schepen van coman Gerijt, 
Jacob Jansz., Jacob Henrixz., Luitken Hugenz. en Mathijs Ja. 
cobsz. bevindt zich 65t korf schol, waarvoor men 18 g. 16t s. ont· 
vangt; in dat van Egbert Gerijtsz. is t ton boter en geen lading 
wordt vermeld bij dat van Claes Jansz .. ] 

Van scipper Gijsbert Bertoltsz. vor sijn scip 1 g .. Jacob Wil. 
lemsz. 6 bael meden ende mullen 7 s .. 

Van scipper Claes Gerijtsz. vor sijn scip 1 g .. Pieter Stoep, Jan 
Wolbrichsz. 350 Leidsce laken 58 g. 4 VI .. De scipper heft vertolt 

s. 91 g. 91 5. 50 Hagens laken 4 g. 2 VI .. 
Van scipper Peter Lambertsz. vor sijn scip 1 g .. Van 1 mand 

mit 100 leders ende wat francijns 2 VI.. AndreesHugenz. 9 halve 
laken 18 VI.. 

Van scipper Jan Gerijtsz. vor sijn scip 1 g .. Jan Eggert 8laken 
16 VI.. Symon Jansz. 1 grote tonne tinwerx ende noch 1 mande 

s. 6 g. 6 s. mIt tynwercke, tsamen 1 P. g .. 
[256.] Van A I c m air: Van scipper Jan Petersz. vor sijn 

scip 1 g .. Barwolt Dirxz. 8 ton boteren 16 s .. Coman Garbrant van 
der Graft 10 ton boteren 10 s .. Desse twe coeplude vorscr. 25 to 
kasen 25 s .. 

Van scipper Jan Garbrants vor sijn scip 1 g .. 6 korf scollen, 4 
co.rf drogede hoefde, tsamen 24 s .. 8 ton boteren ende 1 U kasen 
17 s .. 6 cleyne manden mit scaepskesen 2 soo 

[Geen lading in het schip van Gerijt Payen; in die van 
Pi~ter Willemsz., Hilbrant Jansz., Pieter Pietersz. en Albert 
Claesz. zijn 17 tonnen boter met 67 U kaas en It korf schol van 
Thomaes Aellertsz., waarvoor men 3 g. 1 at s. en 4t s. ont· 

s. 21 g. 9 5. vangt.] J 

[In de schepen van Pet~r Claesz., Jan Jacobsz. en Rembout 
Jansz. zijn 15 tonnen boter met 9t U kaas en 1 kwartier zout; 

s. 9 g. 6! s. geen lading bij die van Olof Yefsz. en Willem Pietersz .. ] 
[257.] Van A k e r s I 0 e t: [In de schepen van Gerijt Baes, 

Willem Oelbrantsz. en Hasse Claesz. is 13 kwartier zout, waar
voor men 91 s. ontvangt; in dat van Florijs Rembrantsz. is 100 
mud weit, waarvoor men 3 g., en in dat van Claes Petersz. 9 ton 
boter met 11 U kaas, waarvoor men 29 s. betaalt. Geen lading bij 
het schip van Rembrant Florijszoo] 
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[258.] Van We s t zan den: [In het sehip van Ysebrant 
Barentsz. zijn 14 tonnen boter en 30 N kaas.] s. 27 g. 8 s. 

[259.] Va nUt e r wij k: [In den jachever van Jan Sij
brantsz. en de sehepen van Wermbout Claesz., Dirc van Gemen, 
Jan Mathiesz., Bartolt Woltersz., Claes Mangnus, Jan Claesz., 
Berthelmeus Gijsbertsz. en Claes de Vrese bevinden zich 16 wagen 
18 korf schol, 1 ton boter en 1 N kaas, waarvoor men 96 + 54 s., 
2 s. en 1 s. betaalt.] S. 23 g. 8 s. 

[In de sehepen van Bertelmeus Keel, Dire Louwe, Dire Arentsz. 
Willf'm Gelijsz., Dire van Gemen, Beyer Rembrants en Jan Zij
brantsz. bevinden zieh 6t wagen 6 korf sehol, 7 ton boter met 24 N 

kaas, 4 kwar.tier zout en wat kaas en viseh, waarvoor men 57 s., 
38 s., 28 s. en 2t s. ontvangt.] s. 19 g. i s. 

[260.] Van de r Go u d e: Van scipper Pieter Jaeobsz. vor 
sijn scip 1 g .. 

[261.] Van Am e s v 0 e r t: By Geerlof Henrixz. gebrocht: 
De scipper v~rser. 6 korf seollen 18 s .. Claes van Udam 5t tonne 
boteren 11 s.. S. 3 g. 9 s . 

. [262.] Van Nyc h t eve c h t: By scipper Scout Hugenz. 
gebrocht: Geert Willemsz. van Wesep 4 quartier souts 28 s .. 

[263.] Van Z u t ph en : By scipper Henrie Hermansz. ge-
broeht: De scipper vorser. 40 g. wert karpers 6 So. 

By scipper Godevert Dirxz. gebroeht: 6 N kasen ende 2 tonne 
boteren 10 s .. 3t korf seollen lOt s .. Nagel 1 aem wijns 2 butkens. s. 5 g. 8t k. 

[264.] Van D eve n t e r: By scipper Dirc Henrixz. mit sijn 
jachever gebroeht: 150 enden 1 s .. 

By Willem Koninc gebrocht: Jan Willemsz. 5 korf scollen 15 s .. 
By Jan Henrixz. gebroeht: 10 paer guets 30 s .. Pieter Jaeobsz. 

van Hoirn 7 paer guets 21 s .. 
[265.] Van Has s e I t: De scipper 3t N kasen ende 3 ton 

boteren 9t s.. S. 7 g. 6i s. 

[266.] Van Ape 0 u de: By scipper Jan Symonsz. gebroeht: 
De scipper vorser. 7 halve tonne boteren, in HolIant geeoft, 7 s .. 
Noeh 5 Y,I kasen, in HolIant thuis horende, 5 s.. S. 12 s. 

[267.] Van Cam pen: By Henric Wesselsz. gebrocht: 
Meester Arent van Wijc van Oldensale 2tton boteren 5 s .. 2 N 

kasen 2 s .. 
Herman Frederixz. 59 g. wert aels, Herman Frederixz. 35 g. 

wert aels, tsamen 1 g .. Jan Bruunsz. 2 Y,I Texels kasen 4 s .. Zael-
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ken Philips van 25 g. wert karpers 3 VI.. Claes Foppe 6 voerlaken 
s. 3 g. 8! s. Aemsterdams 12 VI.. Noch Claes Foppe 6 ander wollen laken 6 Vi.. 

[268.] Summa summarum van den ontfange beloept 832 g. 
2 k. 30 .. 

Summa summarum van den uitgeven Mloept 66 g. 2 VI.. So 
blijft to Campen 766 g., 1 o. van 1 k .. Jan Heynenz. van deser som
me by wille Pouwels Albertsz. gegeven 40 g., van denwelken hi 
gude rakeninge of doen sal. So blift de somme 726 g. 1 o. van 1 k .. 

DITS DE REKENINGE VAN DEN PONTGELDE, ONTFANGEN TO KAM

PEN VAN DEN HOLLANDEREN, ZEELLANDEREN ENDE WEST

VREESCE GUEDE VAN SINTE JACOBSMERCTE TO DEVENTER, 

DATS TE WETEN TUSSCEN ONSER LIEVER VROUWENDAGE 

VISITACIO ENDE SINTE BERTELMEus 1); DAER SIN DE SOLT

SCEPEN IN GESCREVEN, DE TO DEVENTER WAREN IN SINT 

LEBUYNUSMERCTE 2). VOERT IN SINTE LEBUYNUSMARGT, THO 

CAMPEN GEHOUDEN, EN IS GHIEN PONTGELT GEGADDERT 

NOCH ONTFANGEN, MITS DE REBELLICHEIT, DAT MEN NIET 

OPVAREN EN MOCHTE. 

[269.] Van A ems tel red a m me : [In de schepen van 
Claes Scout , Jan Lemsz. en Jan Rij ser bevinden zich 1 last 19t ton 
boter met 85 U kaas, het laatste o.a. van Claes Dirxz. en Meynert, 
en 1 kleine zak hennip, waarvoor men 6 g. 88 s. en t s. ontvangt; 
geen lading in 't schip van Mychiel Aellertsz .. ] . 

By Claes Hillenz. gebrocht: Comen Andrees Willemsz. 13 ton 
zeeps 26 VI.. Noch 1 pack van 16 Aels laken 16 butkens. 2 tonne 
mit rosynen 2 s .. Pieter Jansz. van 1 sack solonen, commijn ende 

s. 22 g. 61 s. suethout 5 s .. 
[270.] Van M 0 n ike dam m e: [Geen lading bij de sche

pen van Jacob Dirxz., Gerijt Symonsz. en Claes Semmenz.; in dat 
van Claes J ansz. zijn 8 tonnen boter en 7 U kaas, in dat van Gerijt 

s. 7 g. 9 s. Frederixz. 2 paer guets.] 
[271.J Van Y e dam: Van scippet Claes Jan,sz. vor sijn scip 

1 g .. 5000 c1eyne kasekens 10 VI.. 
By scipper Symon Jansz. van Aernhem gebrocht: Claes Pie-

') 24 Augustus. 
2) 12 November. 
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tersz. 3500 cleyne kasekens 7 VI.. Symon Gerijtsz. 5 tonne boteren 
ende 4 YIf kasen 14 s .. 

[In het schip van Claes Pietersz. hebben de schipper, Dirc Pe
tersz., Jan Vernyel en Heyn Loen 9t ton boter, 2 YIf kaas en 3000 
kleine kaasj es, waarvoor zij 18t s., 2 s. en 6 VI. betalen; in de 
schepen van Vrederic Hilbrantsz., Hilbrant Petersz., Jan Beyer, 
Claes Vedelaer, Peter Petersz. en Jan Petersz. is 1St kwartier 3 
ton zout, dat lOBs. opbrengt. ] s. 24 g. 2! k. 

[272. ] Van Pur mer e y n de: [In de schepen van Jan 
Coppenz., Jan Claesz., Jan Claesz. van Oisthusen, Jacob Arentsz. 
en Jan Petersz. bevinden zich 49t ton boter met 42 YIf kaas en 2t 
kwartier zout, waarvoor men 141 s. en 17 s. ontvangt.] 

[273.] Va n Bum m a: [In de schepen van Jacob Boyck, 
Symon Claesz., Jacob Claesz. eri Jan de Groet bevinden zich 59 
tonnen boter en 41 YIf kaas.] 

[274.] Van Hoi r n; [Geen lading in de schepen van Albert 
Symonsz., Willem Symonsz. en Albert Jansz.; in die van Gerijt 
Dirxz. van SwolIe, die niets betaalt, Jan Jacobsz., Pieter Rey-
nersz., Claes SpJintersz. en Jan Heynenz. hebben Pieter Jansz., 
schipper Pieter Reynersz. en Jan Hermensz. 18 paar guets, Vech-
ter Jansz., Aellert Claesz., comen Peter e. a. 1 last 51 ton boter en 

S. 20 g. 8 s. 

S. 17 g. 9 s. 

84 YIf kaas.] S. 33 g. 4 s. 

[Geen lading in de schepen van Albert Symonsz., Claes Splin
tersz. en Albert Symonsz., die beide malen om steen vaart; in die 
van Jacob Jansz., Dirc Petersz. en Claes Martsz. hebben Vechter 
Jansz., 1acob Allertsz., Jan Dirxz. e. a. 52 ton boter en 72t YIf 

kaas; in dat van Jan Petersz. is 3t kwartier zout, dat 24t s. op
brengt.] 

[275.] Van En c h use n: Van scipper Peter Wijbrantsz. 
vor sijn jachever t g .. 

Van scipper Nanne Hermensz. vor sijn scip 1 g .. 4 quartier souts 
28 s .. Daem Knuyt 12 Noirtsce witte 8 VI.. S. 32 g. 1 k. 

Van scipper Wolter Jansz. vor sijn jachever t g.; geladen mit 
Vreesscer botter. 

[Geen lading in de schepen van Frederic Jacobsz., Frederic Al
bertsz., Outger Pietersz., Peter Meesz., Symon Bruinsz., Albert 
Jansz., Grebber Melijsz., in het kleine schip van Peter Meesz. en 
den jachever van Pieter Pietersz.; in het schip van Claes Pietersz. 
is 4 kwartier zout, in die van Reyner Petersz. en Pieter Barentsz. 
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zijn 23t ton boter en 5 YI kaas, terwijl Garbrant Zegersz. voor zijn 
s. 20i g.. jachever met versche aal t g: betaalt.] 

[276.] Van Me den b 1 i c k: [Geen lading in de schepen 
van Reyner Jansz., Heyn Claesz., Pieter Jansz. en Jacob Wou
tersz., die om steen vaart; in dat van Pieter Jansz. hebben Jacob 
Andreesz., coman Jan, Ove Jansz. en Katerine Allerts 36 ton bo
ter en 27t YI kaas.] 

[277.] Van T e x e 1: Van scipper Robbert Jansz. vor sijn 
scip 1 g .. 3 scippont Texels kesekens 6 s .. 

Van scipper Huge Albertsz. vor sijn scip 1 g .. Van wat Texels 
kesekens, dedit caseos. . 

Van scipper Jan Brodersz. vor sijn clein scip t g .. De scipper 
S. 18 g. 1 s. van wat Texel kesekens dedit case.os. 

[278.] Van Wee s p: Van scipper Gijsbert Lap vor sijn scip 
1 g .. 5 quartier souts 35 s .. 

Van scipper Jan Rijck Vor sijn scip 1 g.; geladen mit Dire 
Janszs. ende Jan van der Hair Van Apcoude ende Arent Janszs. 
van Utrechts suvel, ruet. 

Van scipper Bloc Reynersz. vor sijn scip 1 g .. Jan Meer 10 ton 
boteren ende 15 YI kasen 35 s .. Dire Jansz. van Apcoude 2 paer 
guets, in tStieht gevallen. Block Reynersz. ende Jan Meer vorscr. 
6 ton boteren 12 s .. 

Van scipper Arent Loefsz. vor sijn scip ende 4 quartier souts 
38 s .. Van scipper Heyn Scutter vor sijn scip ende 3 quartier souts 
31 s .. Van scipper Reyner Reynersz. vor sijn ·scip ende 3t quar
tier souts 34t s .. Van scipper Gerijt Willemsz. vor sijn seip 1 g .. 
4 quartier souts 28 s .. 

[279.] Van Mud e n: Van scipper Dire Hubertsz. vor sijn 
seip 1 g.; geladen mit Uterssche gueden. 

Van scipper Albert Dier vor sijn scip 1 g .. Lapken 200 kasen 
ende 3 ton boteren 16 s .. Ysebrant Volmersz. 200 kasen ende 5 
ton boteren 2 g .. De scipper 3 paer guets 9 s .. 

Van scipper Volmer Henrixz. ende Lambert Egbertsz. vor hoer 
scip I g .. 6 quartier souts, afgekort een scilt, blijft 37 s., mits dat 
men se weder moste halen, also als se by nachte vorby gevaren 

S. 36 g. 5i s. waren. 
[280.] Van H air 1 em: [Geen lading in de sehepen van 

Gerijt Woltersz. , Jan Dirxz., Jan Jacobsz., Henric Jansz., Pieter 
Dirxz. en Jan Bluffer; in die van Willem Jacobsz., Jan Gerijtsz. 
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en Gerijt Jansz. hebben Andrees Petersz. e. a. 2 last 15 ton boter 
en 135 U kaas.] 

Van scipper Jan Pouwelsz. vor sijn scip van Leiden 1 g .. Vor ) 
90 g. wert Ieders van Leiden It g .. 3 Leidsee laken 6 VI.. 

Van scipper Brantken ]aeobsz. vor sijn seip ende koit 1 g .. 
Van scipper Claes Claesz. vor sijn seip ende 3 quartier souts .... 

vat myn, 28t s .. 
[281.] Van We s t zan den: Van scipper Zijbrant Ba

rentsz. vor sijn sSip 1 g .. Seeel Egge mit sijnre selscap 20 ton bote-
ren 4 g .. 40 U kasen 4 g.. S. 46 g. It s. 

[282.] Van A I e m air: [In de schepen van Michiel Zij
brantsz. en Peter Petersz. is 9t kwartier zout; in die van Jan Gar
brantsz. en Jan Petersz. hebbe:Q schipper Jan Garbrantsz. e. a. 34 
ton boter en 54 U kaas, en verder zijn er 2 korven met droechde 
hoefde en viseh, die 3 s. opbrengen.] 

Van scipper Albert Claesz. vor sijn scip mit 6 quartier souts 52s .. 
. Van scipper Nanne Di'rxz. vor sijn scip mit 2 quartiersouts24s .. 
IOU kasen en 10 halve ton boteren 20 s.. , 

[283.] Van A k e r s I 0 e t: [In de schepen van Florijs Rem
brantsz. en Willem Oelbrantsz. is lOt kwartier zout.] 

[284.] Van de r G r aft: [In het sehip van Berwolt Dirxz. 
zijn 20 tonnen boter en 20 u kaas.] s, 49 g. 

[285.] Van Ley den: Voer een scipper van Leiden, de de 
dienre in tscip wolde-beholden, vor sijn scip 1 g .. 

Van scipper Mathijs Jacobsz. vor sijn scip 1 g .. Van scipper 
Willem Willemsz, vor sijn scip 1 g., ende was Luken Hugenzs. 
knecht. 

[In het schip van Jan Gerijtsz. zijn 49 Haagsche lakens, die 49 
VI., en 85 Leidsche, die 170 VI. opbrengen.] 

[286.] Van U it de r w ij e: [In de schepen van Jan Claesz. 
en Dire van Gemen zijn 8t ton boter en'28 U kaas.] s. 28 g. 7t s. 

[287.] Van 0 v e r m e e r: Scipper Claes Albertsz. vor sijn 
scip niet. Emont 11 ton boteren .... Heyne Kemp van Weesp 7 
ton boteren ende 12 u kasen 27 s .. Voert geladen mit Jan Romers 
ende Jan van der Hairs guede van Apkoude, in tSticht gevallen. 

[288.] Van Z u t ph e n: Van Henrie Hermensz. vor 35 g. 
wert aeis t g .. Van scipper Gooevert Dirxz. 12 tonne boteren 24 s .. 
23 U kasen, tohorende den scout van Saerdam 23 s .. Scipper Jan 
Dirxz. 4t ton boteren ende 1 u kasen lOs .. 
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[289.] Van De v e n t e r: Van scipper Claes Lambertsz. vor 
sijn scip niet. De scipper vor 12 g. wert kasen 2 s .. 

[290.] Van U i t gee s t: [In de schepen van Louwe Luit
s. 16 g. 91 g. kensz. en Garbrant Lukensz. is 8t kwartier zout.] 

[291.] Van K amp e n: Jan Bruinsz. It scippont T~xels ka
sekens 3 s .. Peter Witte I I?ack van 17 Weesper laken 17 VI.. 

[292.] Va.n B rue k e I: Van scipper Wolter A.rentsz. vor 
sijn scip niet: Vrederic Havixz. 2t las.t harinx 2t g .. 

[293.] Van Z w 011: By Blankert gebrocht: Willem Oelrixz. 
s. 5 g. 2 k. 5 voerlaken Amsterdams ende 1 ander 11 VI.. 

[294.] Summa summarum van den ontfange beloept 370 g. 
myn t k.. 

Summa summarum van den uitgeven van denonkost,gedaen 
op Sinte Jacobsmarct, up'Sinte Lebuynusmarct, up Sinte Mar
tinsmarct, belopt tsamen 115 g. 9 s .. So bIijft to Campen 254 g. 1 k .. 

[295.] Summa summarum van den ontfange belopt 6644 g. 1 s. 
ende 1 VI.. Gegeven van desser vorscr. somme op rakeninge 
meister Pilgram vor sine moynisse ende arbeit 100 Ph. sc. ende 14 
g., de hi bynnen de en twe jaren, als hi to huis was, verteerde. Al
dus so blift de summa van den ontfange op 6480 g. 10k.. 

To Kampen betaelt den borgeren ende mit dat noch in de kiste 
is, de summa van 6367 g., als men in den boke der betalinge vin
den sal. De van Deventer is betaelt 113 g. 10 k., als in den boke 
vorscr.. Summa summarum van alder betalinge belopt 6480 g. 
10 k.. 

, 
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