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NAAMLI]ST
DER LEDEN VAN HET
NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHlEF
op 31 DECEMBER 1921.
BESTUUR:
Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de RijksUniversiteit te Utrecht, Voorzitter. (1925.)
Dr. Mr. S. Muller Fz., Oud-Rijks-archivaris te Utrecht, Onder- Voorzitter.
(1922.)

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e SecreiarisPenningmeester, (Keizersgracht 274, Amsterdam). (1925.)
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Amsterdam
(1923.)

Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den 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 Secretaris,
(M athenesserlaan 464, Rotterdam). (1926.)
Dr. C. J. K. van Aalst, President der N ederlandsche Handel Maatscha ppij,
te Amsterdam. (1926.)
Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te
Utrecht. (1924.)
Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de GemeenteliJke Universiteit te Amsterdam. (1925.)
W. A. Engelbrecht,lid derfirma WambersieenZoon, teRotterdam. (1923.)
H. J. H. Gelderman, Fabrikant, te Oldenzaal.
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-AssociatieWertheimen
Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1923.)
Mr. P. Hofstede de Groot, Directel1r der Amsterdamsche Bank, te Aerdenhout. (1923.)
G. J. Honig, te Zaandijk. (1924.)
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, Burgemeestervan Groningen. (1926.)
Mr. R. Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1926.)
C. A. P. van Stolk, Lid der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator
der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1925.)
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financien, te 's·Grayenhage.
(1923.)

J. IJzerman, Oud-Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam,
te 's-Gravenhage. (1924.)
Het DAGELI)KSCH BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde zes
leden van het Bestuur.
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RAAD VAN ADVIES:
Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, Minister van Arbeid , te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. H. Blink, Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging voor
Economische Geographie, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. P. J Blok, Hoogleeraar in de Geschiedcnis aan de Rijks-Universiteit te Leiden.
Ch. E. H . Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor
Handelsonderwijs, te Amsterdam.
C. L . Bressers, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te
Dongen.
Dr. J. L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Technische Hoogeschool, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, Hoogleeraar in de Staathuishoudkllnde aan
de Vrije Universiteit, te Amsterdam.
G. L. M. van Es. koopman, te Rotterdam .
Mr. J. C. A. Everwijn, Nederlandsch gezant te Washington.
Prof. Mr. R. Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage.
Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam.
Dr. C. W. Janssen, te Naarden.
A. G. Kroller, te Wassenaar.
A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek "De Porceleyne
Fles" te Delft, te Rijswijk.
Dr. W. W. van der Meuleu, Lid van den Gemeenteraad, te's-Gravenhage.
H . R. du Mosch, Lid der firma Maintz & Co., Curator der Nederlandsche
Handels-Hoogesch901, te Amsterdam.
Prof. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te
's-Gravenhage.
Wouter 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 Amsterdam.
Dr. D. F. Scheurleer, Bankier, te 's-Gravenhage.
Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.
Mr. J. A. van Sonsbeeck, Secretaris van de Vereeniging vOOr den Effectenhandel, te Amsterdam.
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, te Amsterdam.
A. B. van der Vies, te Amsterdam.
M. P. Voftte, Lid der firma Mirandolle, Voute & Co., te Amsterdam.
W. G. Wendelaar, Voorzitter"van de Vereeniging voor den Effectenhandel,
te Amsterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder, te Amsterdam.
I. IJssel de Schepper, te Gouda.
Dr. ]. W. I]zerman, te Wassenaar.
B. C. E. Zwart, Directeur van de Amsterdamsche Boek- en Steendrukkerij
v/h. Ellerman, Harms & Co., te Amsterdam .

III
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COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI:itN.
Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Voorzitter. (1925.)
Mr. Dr. S. van Brake!' (1924.)
Prof. Dr. H. Brugmans. (1925.)
Dr. H. E. van Gelder. (1924.)
Dr. Mr. S. Muller Fz. (1922.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris.

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF.
Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter . (1924.)
Mr. Chr. P. van Eeghen. (1923.)
H. G. A. Elink Schuurman. (1925.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Seretaris.

LEDEN.
(De oprichters der Vereeniging zijn door een

*

aangeduid).

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te 's Gravenhage.
Dr. C. J. K. van Aalst, te Amsterdam.
F. van Alphen, te 's-Gravenhage.
A. Andriesse, te Amsterdam.
F. C. van den Arend, te Rotterdam.
C. R. Bakhuizen van den Brink, te Rijswijk.
Mr. C. Bakker, te Hilversum.
J. Frederik Bangert, te Amsterdam.
Dr. H. E.' Becht, te Hengelo.
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. I. 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.
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam.
D. G. van Beuningen, te Rotterdam.
Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdam.
Mr. J. G. Blink, te 's-Gravenhage.
E . Bloembergen, te Utrecht.
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. *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.
*Cbarles E. H. Boissevain, te Amsterdam.
J. Boissevain, te Schiedam.
Mr. Dr. W. P. J. Bok, te 's-Gravenhage.
yv. C. Bolle, te Rotterdam.
Prof. Mr. Dr. H. C. W. Bordewijk, te Groningen.
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velsen.
Mr. R . Bouwman, te Gravenhage.
*Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht.
Job. Brautigam, te Rotterdam.
P. Bredil1s, te Rotterdam.
*C. L. Bressers, te Dongen.
W. K. Brevet, te 's-Gravenhage.
O. W. G. Briegleb, te Amsterdam.
*Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. E. G. C. Briinner, te Utrecht.
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam.
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam.
L. Biickmann, te Amsterdam.
G. H. Biihrmanll, te Overveen.
Mr. M. Burgerhout, te Rotterdam.
H. A. Burgerhout, te Rotterdam.
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, te Utrecht.
Ch. Calkoen, te Baarn.
Dr. J. A. Carp, te Helmond.
James Catz, te Rotterdam.
J. B. Catz, te New-York.
A. S. Chabot, te Rotterdam.
Ad. Chabot, te Rotterdam.
D. 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.
Mr. J. Coert, te Rotterdam.
Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen.
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.
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D. Croll, te Rotterdam.
W. H. Croockewit, te Rotterdam.
W . van Dam, te Rotterdam.
M. Davidson, te 's-Gravenhage.
W . Dekking, te Rotterdam .
Mr. :q. A. Delprat, te Batavia.
Henri Dentz, te Amsterdam.
Theod. C. Dentz, te b-msterdam.
H. W. A. Deterding, te Londen.
S. 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.
J. J. M. Driebeek, te Rotterdam.
A. van Driel, te Rotterdam.
W. van Driel Jr., te Rotterdam.
Prof. mr. W . H . Drucker, te Rotterdam.
J. Dudok van Heel, te Amsterdam.
E. J. Duintjer Jzn., te Veendam.
P. Dumon Tak, te Middelburg.
D . Dunlop, 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.
Prof. Mr. J. A. Eigeman, te Rbtterdam.
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam.
E . Elias, te Tilburg.
J oh. E . Elias, te Amsterdam.
*H. G. A. Elink Schuurinan, te Bussum.
S. Elzinga, te Haarlem.
G. J . Engelberts, te Arnhem.
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 's-Gravenhage.
W . G. J . Eschauzier, te 's-Gravenhage.
F . Th. Everard, te },.,msterdam.
C. Everts, te Amsterdam.
*Mr. J . C. A. Everwijn, te Washington.
D. P. D. Fabius J .C.zn., te Amsterdam.
*Mr. Ph. Falkenburg, te Amsterdam.
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Dr. J. Feenstra Kuiper, te Tokyo.
Mr. E. Fennema, te Amsterdam.
F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht.
M. Feuer, te Scheveningen.
Edo Fimmen, te Amsterdam.
Mr. M. J. van der Flier, te Scheveningen.
Mr. D . Fock, te Buitenzorg.
R. K. Fraay, te Durban (Z.-A.)
Mr. J. W . D. Francken, te Amsterdam.
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam.
*Prof. Mr. R. Fruin, te 's-Gravenhage.
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam.
Mr. Dr. H. Frijda, te Amsterdam.
F. van Gardinge, te Eindhoven.
Mr. C. C. Ceertsema, te Groningen. ,
*Dr. H. E. van Gelder, te 's-Gravenhage.
J. van Gelderen, te Buitenzorg.
H. J. H . Gelderman, te Oldenzaal.
Joan Gelderrnan, te Oldenzaal.
J. Th. Gerlings, te 's-Gravenhage.
J. Gerritsz, te Haarlem.
Mr. J. Gerritzen, te 's-Gravenhage.
Ed. Gerzon, te Amsterdam.
J ul. Ed. Gerzon, te Amsterdam.
C. M. Ghijsen, te Middelburg.
A. J. A. Gilissen, <te Rotterdam.
A. Gips, te Rotterdam.
F . B. J. Gips, te Dordrecht.
A. Gleichman, te Rotterdam.
J. M. P. Glerum, te Amsterdam.
Mr. J. R. Goddard, te Rotterdam.
H . Goedhart Jr., te Arnhem.
L . J . B. Compertz, te Amsterdam.
G. Gonggrijp, te Rotterdam.
Prof. dr. A. Goslinga, te Amsterdam.
*Prof. Dr. 1. H. Gosses, te Groningen.
J. H . Gouda, te Amsterdam.
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam.
J . Grelinger, te Laren (N.-H.).
Mr. W. H . de Greve, te Leeuwarden.
B . J. H. Haitink, te Scheveningen.
B . C. D . Hanegraaff, te Rotterdam.
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam.
Frans L. Hartong, te Rotterdam.
J ac. Haslinghuis, te Rotterdam.
Mr. F. van Hasselt, te Rotterdam.
M. J . van Hattum, te Beverwijk.
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I. J .Ha velaar, t e Rotterdam.
Dr. W. A. A. Hecker, te Delft.
Prof. Mr. J. E. Heeres, te 's-Gravenhage.
J. N. Hendrix, te Amsterdam.
Mr. A. J. van Hengel te Amsterdam.
J. F. van Hengel, te Amsterdam.
G. Hennus, te 's-Gravenhage.
W. F. van Heukelom, te Amsterdam.
Dr. G. J. van der Heyden, te Amsterdam.
Mej . A. Hingst, te Amsterdam.
J. van Hinte, te Amsterdam.
G. Hintzen, te Rotterdam.
Joh. van 't Hoff, te Rotterdam.
*Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam.
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.
A. B. van Holkema, te Amsterdam.
Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten, te Assen.
Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam.
*G. J. Honig, te Zaandijk.
J. J . 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.
J. Hudig, te Rotterdam.
J. M. Hudig, te Rotterdam.
W. C. Hudig, te Rotterdam.
Dr. G. E. Huffnagel, t e Utrecht.
C Hiilsmann, te Amsterdam.
Dr. C. Huysman, te Enschede.
A. W . F . Idenburg, te 's-Gravenhage.
F. B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet.
Mr. Ed. Jacobson, te Rotterdam .
G. Jannink, te Enschede.
*Dr! C. W. Janssen, te Amsterdam.
Mr. Richard Janssen, te Amsterdam.
Mr. F. A. Jas, te 's-Gravenhage .
. Mr. A. M. Joekes, te's-Gravenhage.
I
P. J . J . Jonas van's Heer Arendskerke, te Amsterdam.
Jhr. Mr. B . de Jong van Beeken Donk, te Bern.
M. Jongeneel Jr., te Rotterdam.
P. C. J ongeneel, te Rotterdam,
Herman de J ongh, te Rotterdam.
Prof. J. G. de Jongh, te Rotterdam.
Mr. J. C. Kakebeeke, te Deventer.
J. A. Kalff, te Utrecht.
G. M. Kam, te Nijmegen.
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J. B. Kann, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. A. P. C. van Karnebeek, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, te 's-Gravenhage.
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenbage.
D. Keesing, te Amsterdam.
H. van Kempen, te Amsterdam.
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam.
*Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.
A. B. A van Ketel, te Overveen.
Mr. Dr. E. van Ketwich Verschuur, te Groningen.
Prof. Mr. J. C. Kielstra, te Wageningen.
W. T. Klaare, te 's-Gravenhage.
S. E. K. Klatte, te '~-Gravenhage.
Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Alphen aid Rijn.
O. S. Knottnerus, te Rotterdam.
D . Kok, te 's-Gravenhage.
J. E. F. de KOk, te 's-Gravenhage.
E . Kol, te Amsterdam.
H. H. van Kol, te Voorschoten.
S. Koperberg, te Weltevreden.
1. I. Korndorffer, te Amsterdam.
M. A. J. Kortenoever, te Gouda.
Mr. L. G. Kortenhorst, te Amsterdam.
J. Koster, te Heeden.
Mr. J. J. Krantz, te Rotterdam.
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage.
Jhr. J. A. van Kretschmar van Veen, te Utrecht.
*A. G. Kroller, te Wassenaar.
N. E. Kroller, te 's-Gravenhage.
W. N. A. Kroller, te Hilversum.
R. Kuyper, te Amsterdam.
A. R. Laan, te Bloemendaal.
J. A. Laan Jr., te Wormerveer.
E. Laane, te Bergen-op-Zoom.
E. S. Labouchere, te Amsterdam.
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 's-Gravenhage.
Dr. J. van Leeuwen, te Utrecht.
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam.
Murk Leis, te Rotterdam.
C. van Lennep, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. L . H. van Lennep, tc Amsterdam.
Mr. J. Leopold, te Rotterdam.
F. Lieftinck J .Hzn., te Amsterdam,
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Mej. Dr. C. Ligtenberg, te Leiden.
Th. Limperg Jr., te Amsterdam.
Corn. Loeff, te Utrecht.
F. B. Lohnis, te Scheveningen.
Th. P. Lohnis, te Rotterdam.
Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage.
J os. Loopuit, te Amsterdam.
P. Loopuyt, te 's-Gravenhage.
Vincent i..oosjes, te Haarlem.
Victor R Los van Aarlanderveen, te 's-Gravenhage.
F. Lugt, te Maartensdijk.
Simon A. Maas, te 's-Gravenhage.
Mr. H . R . van Maasdijk, te 's-Gravenhage.
Mr. A. Madaine Pont, te Haarlem.
Mr. K. P . van der Mandele, te Rotterdam.
Mej. Dr. Ch. A. van Manen, te 's-Gravenhage .
.Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam.
G. H. de Marez Oyens, te Amsterdam.
C. Mattbijsen, te Helmond.
Paul May, te Amsterdam.
Robert May, te Amsterdam.
J. J. van Meel, te Rotterdam.
W. J. J. van der Meer, te 's-Gravenhage.
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam.
A. C. Mees, te Rotterdam.
Mr. R . Mees, te Rotterdam.
Mr. W. C. Mees RAzn., te Rotterdam.
H. Meinesz, te Haarlem.
• Dr. W. W. van der Meulen, te 's-Gravenhage.
Scato Molkenboer, te Oldenzaal.
Mr. H. M. Moll, te Rotterdam.
C. N. J. Moltzer J .Czn., te Amsterdam.
Mr. M. J. A. Moltzer, te Bussum.
C. de Monchy, te Rotterdam.
E . P . de Monchy Rzn., te Rotterdam.
Mr. E. P. de Monchy, te Hilversum.
H. G. J . de Monchy, 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.
A. de Neeve, te Rotterdam.
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage.
Mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam.
Mr. H . A. van Nierop, te Amsterdam.
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*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam.
L. B. van Nierop, te Amsterdam .
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.
P. J . van Ommeren, te Rotterdam.
*M. Onnes van Nijenrode, te Breukelen.
H . W . A. van Oordt, te SCheveningen.
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.
N. Ottema, te Leeuwarden.
J. Oudegeest, te Amsterdam.
M. van Overeem, te Utrecht.
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.
Mr. G. G. Pekelharing, te Utrecht.
J . J. Pelt, te Rotterdam.
Mr. V. van Peski, te Rotterdam.
J. Ph. Peters, te kotterdam.
G. M. Philippi, te Scheveningen.
A. F. Philips, te Eindhoven.
Dr. G. L. F. Philips, te Eindhoven.
W. F. Piek, te Rotterdam.
'Jacq. Pierot Jr., te Rotterdam.
L. Pieters, te Rotterdam.
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam.
A. A. Pit, te Rotterdam.
Dr. A. Plate, te Rotterdam.
Chr. Pluygers; te Amsterdam.
H . J . Pluygers, te Rotterdam.
Dr. H . A. Poelman, te Leeuwarden.
*S. 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.
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Ary Prins, te Schiedam.
J. D . D . Pruissen, te Haarlem .
• P. A. Pijnappel, te Hilversum.
Jhr. H. L. Quarles van Ufford, te Amsterdam.
Mr. E. E. van Raalte, te 's-Gravenhage.
-Edwin Vom Rath, te Amsterdam.
L. J. C. J. van Ravesteyn, te Rotterdam.
A. van Rede, te Rotterdam.
Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam.
Mr. R. van Rees, te Amsterdam
L. M. H. F. Regout, te 's-Gravenhage.
Mr. L. van Regteren Altena, te Amsterdam.
Jhr. D. F. Reuchlin, te Rotterdam.
W . B. Reynen, te Heemstede.
Prof. Mr. H. R. Ribbius, te Rotterdam.
P. Ribbius Peletier, te Utrecht.
Jhr. Mr. Th. H. F. van Riemsdijk, te 's-Gravenhage.
H. W . van Riet, te Rotterdam.
Jhr. Mr. Dr. A. Roell, te Haarlem.
W. Roessingh, te Veenendaal.
L. V. van Rossem, te Rotterdam.
Dr. J. Rueb, c. m. i., te 's-Gravenhage.
Dr. J. Ruinen, te Bussum.
B. E. Ruys, te Rotterdam.
Willem Ruys, te Rotterdam.
Mr. A. E. von Saher, te Amsterdam.
Mr. C. D. Salomonson, te Amsterdam.
C. J. van Schaardenburg, te Rotterdam.
Mr. H. M. Schadee, te Rotterdam.
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam.
Prof. Dr. A. A. van Schelven, te Haarlem.
·Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.
J. Schilthuis, te Rotterdam.
P. W. Schilthuis, te Rotterdam.
Mr. Dr. C. F. Schoch, te Amsterdam.
Dr. M. Schoengen, te Zwolle.
H. J. Scholte, te Amsterdam.
W. A. Scholten, te Groningen.
Mr. J. G. SchOlvinck, te Amsterdam.
J. Schouten, te Rotterdam.
Mr. IJ. A. Schuller tot Peursum, te Amsterdam.
Mr. J. G. Schiirmann, te Rotterdam.
A. H . van Schijndel, te Waalwijk.
Prof. Jhr. Dr. J. Six, te Amsterdam.
Prof. Dr. J . G. Sleeswijk, te 's-Gravenhagel
Mr. G. van Slooten Azn., te Scheveningen.
F . Smit s. i., te Kinderdijk.
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Dr. H. J. Smit. te Groningen.
L . J. Smit. te Kinderdijk.
R. C. Smit. te Brussel.
Dr. M. F. J. Smith. te Rotterdam.
Dr. Z. W. Sneller. te ·s-Gravenhage.
A. Solleveld. te Rotterdam.
*Mr. J. A. van Sonsbeeck. te Amsterdam.
Mr. Dr. M. Spaander. te Amsterdam.
Mr. B. J. M. van Spaendonck. te Tilburg.
Albert Spanjaard. te ·s-Gravenhage.
I. J. Spanjaard Dzn .• te Borne.
J. J. C. van Staay. te Rotterdam.
C. Stahl. te Rotterdam.
J. Stakenburg. te Amsterdam.
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.
W. Stork. te Hengelo.
C. Sijthoff. te Rotterdam.
M. Tabingh Suermondt. te Rotterdam.
Mr. A. Tak van Poortvliet. te Cannes.
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.
J. C. van Tienhoven. te Utrecht.
Mej. Dr. E. M. A. Timmer. te ·s-Gravenhage.
Mr. P. Tjeenk Willink. te Haarlem.
Mr. C. L . Torley Duwel, te ·s-Gravenhage.
A. Tresfon. te Rotterdam. .
Prof. Mr. M. W. F. Treub. te ·s-Gravenhage.
Mr. J. J. van Troostenburg de Bruyn. te ·s-Gravenhage.
Ewald Tweer. te Amsterdam.
Tj. J. Twijnstra. te Leeuwarden.
Dr. W . S. Unger. te Middelburg.
*C. G. Vattier Kraane. te Amsterdam.
A. Veder, te Rotterdam.
J. C. Veder. te Rotterdam.
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J. H. Veder, te Rotterdam.
Prof. Mr. J. A. Veraart, te 's-Gravenhage.
Jan Verheyen, te Roosendaal (N.-Br.).
Prof. dr. P. E. Verkade, te Rotterdam.
P. Verschuijl, te Amsterdam.
J. T. Vervloet, te Rotterdam.
F. P. J. Vester, te Amsterdam.
*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. W. Volz, te 's-Gravenhage.
A. Voogd, te Rotterdam.
P. Voogd, te Laren (N.-H.).
G. Voorhoeve, te Rotterdam.
*M. P. Voftte, 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.
Dr. R. de Waard, te Groningen.
L. F. M. van Waesberghe, te Hulst.
J. M. Wagenaar Hummelinck, te Vlaardingen.
, Mr. H. Waller, te Utrecht.
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtuin.
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.
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.
A. C. van der Wilde, te 's-Gravenhage.
U. Wilkens, te Veendam.
Mr. Jb. Willeumier, te Amsterdam.
G. Ph. van der Willigen, te Rotterdam.
J. Wilmink, te Amsterdam.
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B. Wilton, te Rotterdam.
J D. Wilton, te Rotterdam.
J. H. Wilton, te Wassenaar.
W. Wilton, te Rotterdam.
P. J. J. de Wit, te Helmond.
Dr. E. B. Wolff, te Bussum.
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage.
J. F. Wiistenhoff, te Amsterdam.
Jhr. Mr. H. C. van der Wijck, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. W. F. van der Wijck, te Amsterdam.
Mr. H. van Wijk ezn., te Scheveningen.
N. van Wijk, te 's-Gravenhage.
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam.
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam.
*1. IJssel de Schepper, te Gouda.
*J. IJ zerman, te 's-Gravenhage.
Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam.
Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam.
M. Zeldenrust Szn., te 's-Gravenhage.
*B. C. E. Zwart, te Amsterdam.

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN.

•

Algemeene Nederlandscbe Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam.
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, Afdeeling "Handel",
te Buitenzorg.
Koninklijk Instituut voor de Taal-, La~d- en Volkenknnde van Ned .
In die, te 's-Gravenhage.
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht.
Vereeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handelsschool te Amsterdam "Hou' en Trouw", te Amsterdam.
RK. Openbare Leeszaal "Geloof en Wetenschap", te Bergen-op.Zoom.

CORRESPONDEERENDE LEDEN.

J. de Groot, te Weltevreden.
D. van Lookeren Campagne, te Wassenaar.
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DONATEURS.
*Prof. Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage.

]hr. H. Loudon, te Wassenaar.
Ph. Mees, te Rotterdam.
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen, te
. Utrecht.
*Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar.

DONATEURS VOOR HET LEVEN.
G. Eschauzier, te 's-Gravenhage.
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam.
*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Frans Jurgens, te Nijmegen.
A. de Koster, te Leiden.
*A. Labouchere, te Rijswijk.
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.
Dr. 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.
Algemeene NederlandJch-Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster~m.

\

.

Anton Jurgens' Vereenigde Fabrie~en, te Nijmegen.
Bank-Associatie Wertheim en Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853,
te Amsterdam.
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage.
Van den Berghs Limited, te Rotterdam.
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, te Amsterdam,'
Het "Deli Archief", te Amsterdam.
W. van Driel's Stoomboot- en Transport Ondernemingen, te Rotterdam.
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements CalveDelft, te Delft.
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Furness' Scheepvaart- en Agentuur Maatschappij, te Rotterdam.
Le Gue en Bolle's Handel Maatschappij, te Rotterdam.
Handelsveem, te Rotterdam.
Handelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam.
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf),
te Hengelo.
Holland-Amerika Lijn, te Rotterdam.
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam.
HollaDdsche Draad- en Kabelfabiek, te Amsterdam.
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.
Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij, te Amsterdam.
Hudig en Veder, te Rotterdam.
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging"Rotterdatn", teRotterdam.
Java-China-Japan LijD, te Amsterdam.
Javasche Bank, bijkantoor te Amsterdam.
Koninklijke Cacao Fabrieken C. J. van Houten en Zoon, te Weesp.
Koninklijke Hollandsche IJoyd, te Amsterdam.
Koninklijke Nederlandsche Stoomboot Maatschappij, te 's-Gravenhage.
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam.
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek "Gouda", te Gouda.
Koninklijke West-Indische Malldienst, te Amsterdam.
Lijm- en Gelatinefabriek "Delft", te Delft.
Maatschappij van Berkel's Patent, te Rotterdam.
Maatschappij 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 Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam.
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam.
Nieuwe Afrikaansche Handels-Vennootschap, te Rotterdam.
Van Nievelt, Goudriaan & CO,'8 Stoomvaart-Maatschappij, te Rotterdam.
Philips' Gloeilampenfabrieken, te Eindhoven.
Pierson en Co., te Amsterdam.
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam.
Ro~terdamsche Droogdok Maatschappij, te Rotterdam.
Scheepvaart- en Steenkolen-Maats~happij, te Rotterdam.
Scheurleer & Zoonen, te 's-Gravenhage.
Solleveld, van der Meer en T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij,
te Rotterdam.
Steen~olen-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.
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Surinaamsche Bank, te Amsterdam.
Tabaksindustrie v. h. Gebr. Philips, te Maastricht.
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam.
De Twentsche Bank, te Amsterdam.
De Twentsche Bank, te Rotterdam.
J. Th. Wilkens, te Rotterdam.
N. V. Wilton's Machinefabriek en Scheepswerf, te Rotterdam.
Zeehaven en Kolenstation "Sabang", te Amsterdam.
Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, tel. 4858.
Het is geopend van v.m. half tien uur tot n.m. half vijf uur.
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STATUTEN
DER v'EREENIGING

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCHHISTORISCH ARCHIEF
GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

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

ARTIKEL 1.
De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te
's-Gravenhage.
ART. 2.
De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, bewaren en
bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang kan worden
geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en zijn
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 prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en industrieele ondernemingen enz.;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen
of instellingen, werkzaam op economisch gebied;
c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten
betn:iffende de economische geschiedenis van Nederland in
het algemeen;
d. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de
economische geschiedenis;
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een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeniging;
e. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bronnenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis van
Nederland; al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede
van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke
publicatii:!n;
f. door aile verdere wettige middelen, die tot het doel van de
Vereeniging kunnen leiden.
ART.

4.

Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden gesticht
ter bewaring van de door haar verkregen document en.
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 geschiedenis, zullen worden opgenomen.
ART. 5.
Het vereenigingsjaar loopt van I Januari tot ultimo December.

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.
ART.

Leden van de Vereeniging zijn:
Ie. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring
door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijksche 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 ineens van ten
minste f 100. - aan de Vereeniging te schenken of ten minste
f 25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen.
De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het
bepaalde in de artt. 9 en 19.
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ART. 8.
Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r
het eindigen van het vereenigingsjaar;
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling 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
5leden, 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 gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een vijfde der
bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch
Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond herkiesbaar.
ART. 11.
De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd en is
als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur.
De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur
benoemd. .
ART. 12.
Er is een Raad van Advies, bestaande uit:
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen person en ;
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 raadgevende
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stem in aIle aange1egenheden, die door het Bestuur aan hun oordee! worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal
per jaar met het Bestuur, dat het tevens op de hoogte houdt van
aIle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.
ART.

13.

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

14.

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

15.

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

16.

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

17.

Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene Vergadering
gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht
over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging in
het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring
dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd.
Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in
den Raad van Advies, vervuld.
Algemeene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oordeelt of als minstens 251eden dit ineen gemotiveerd schrijven bij
het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrach-
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ten worden gehouden over onderwerpen, verb and houdende met
den werkkring van de Vereeniging.
ART. 18.
Alle stemmingen over personen geschieden, tenzij de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.
AIle besluiten worden genom en bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over
zaken de Voorzitter.
ART. 19.
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 minsten 2S leden.
ART. 20.
Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming
van art. 1702 BurgerIijk Wetboek, hare eigendommen komen aan
het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de afbeeldingen
en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene
Vergadering de nadere bestemrning.

•

BIJDRAGEN
TOT DE
,
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

•

\

1.
EEN BOEK VAN PHOONSEN OVER DE AMSTERDAMSCHE WISSELBANK, MEDEGEDEELD DOOR DR. J. G. VAN DILLEN.

Tot de vrij schaarsche Nederlandsche economische litteratuur der 17de
eeuw behoort een boekje van Johannes Phoonsen, over de Amsterdamsche
Wisselbank, dat in het jaar 1677 bij den boekverkooper Jan Bouman in de
Kalverstraat is verschenen. Ret is tot dusverre weinig opgemerkt. W. C.
Mees heeft het voor zijn uitstekende "Proeve eener geschiedenis van het
Nederlandsche bankwezen" (1838) gebruikt. Aan E. Laspeyres, die in 1863
het bekende werk "Geschichte der volkswirtschaftlichen Anschauungen
der Niederlander und ihrer Litteratur zur Zeit der Republik" in het licht
gaf, is dit geschrift echter onbekend gebleven; hij kent Phoonsen aileen als
den auteur van het bekende werk "Wisselstijl tot Amsterdam", waarvan
hij echter slechts een druk van 1716 vermeldt, hoewel de eerste uitgave
reeds in 1676 is verschenen 1).
Johannes Phoonsen was in de Amsterdamsche handelswereld blijkbaar
een man van aanzien en gezag. Rerhaaldelijk werd hij door Burgemeesteren geraadpleegd; meerdere memories en adviezen van zijn hand, den handel betrefiende, zijn nog op het Amsterdamsche archief aanwezig. Van zijn
levensomstandigheden was tot dusverre zeer weinig bekend. Een daartoe
ingesteld onderzoek in het gemeentelijk archief te Amsterdam bracht
evenwel verscheidene biographische bijzonderheden aan het licht.
Uit de huwelijks-registers blijkt dat "Johannes Phoonse, cousecoper, out
23 jaar" in het jaar 1654 huwde met Elisabeth Borchorst 2). Hij is dus omstreeks 1631 geboren. In de Amsterdamsche doopregisters van dien tijd is
zijn naam echter niet te vinden, zoodat men moet aannemen dat de familie
1) Van Rees noemt Phoonsen in zijn "Geschiedenis der staathuishoudkunde in
Nederland" in 't geheel niet.
") Reg. Ondertrouw no. 474, f. 39; 24 Dec. 1654. Johannes werd geassisteerd door
zijn vader Laurens Phoonsen. De bruid was 21 jaar en woonde op de Ouweschans. Het
onderzoek naar Phoonsen werd niet weinig bemoeilijkt door de omstandigheid, dat te
Amsterdam in de tweede helft der 17de eeuw nog een tweede Johannes Phoonsen
leefde, een schoolmeester, waarschijnlijk een neef van den eersten. Uit de familie-relalies blijkt echter duidelijk, dat de schrijver Phoonsen inderdaad de in 1654 gehuwde
kousenkooper is geweest.
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van elders afkomstig is/ ). Bij zijn huwelijk woonde hij in de Ridderstraat.
Den kousenwinkel heeft Phoonsen blijkbaar spoedig aan kant gedaan.
Mogelijk was deze de zaak van zijn vader - Laurens Phoonsen - en werd
de jeugdige Johannes in 1654 "cousekoper" genoemd, omdat hij, toen nog
in het ouderlijk huis wonende, zijn vader in diens bedrijf behulpzaam was.
In elk geval staat het vast, dat Johannes Phoonsen later in den handel
werkzaam is geweest. Hij schijnt eenigen tijd op het kantoor der beroemde firma Daniel en Mattheus Lestevenon verlo.efd te hebben. Dat
blijkt duidelijk uit de opdracht van de "Wisselstijl". Daar dit curieuse
stuk aIleen in de oudste, tegenwoordig zeldzame drukken van dat werk
voorkomt, neem ik de gelegenheid te baat het hier in te lasschen. Deze opdracht is gedateerd 28 Mei 1676 en luidt als voIgt:
Aan den heer, mijnheer Mattheus Lestevenon,
voornaam koopman tot Amsterdam.

Mijnheer,
Verscheyden consideratien hebben mij de vrijmoedigheyt doen nemen om dit tractaatje aan Uw. Ed. te dediceren, waarvan weI de eerste en geenszins de minste, was, mijn plicht - vindende mij geobligeert hetseive toete eygenen aan dengenen, die - met recht - geen geringh recht van eygendom daerop te pretenderen heeft, als zijnde geteelt, gepluckt en vergaderl in den Iusthof van Uw Ed. negotie. Ontfangh het dierhalven als Uw Ed. eygen; ofte bij aidien Uw E. difficulteren mocht hetselve sodanigh aen te nemen, ontfangh het dan van
mij, als een blijck van erkentenis en een geringh teeken van danckbaarheidt, die ick voor veel genootene vriendschap en weldaaden aan
Uw E . geobligeert ben.
't Is een verhandeling van wisselstijl tot Amsterdam. Aen wien kan
hetselve eygenlijcker toegeeygent werden als een van de voornaamste
banquiers of wisselers die ·aldaar gevonden werden? Die - sonder
flatterij gesproocken - niemandt behoeft te wijcken, noch in den omslagh noch in de ervarentheidt van dien handel. Ick hebbe dierhalven
ge~stimeert, dat het oock geen klein·credyt dit tractaatje toebrengen
soude, soo wanneer hetselve met Uw Ed. naam - door de geheele
Christenwerelt (immers overal, daar genegotieerl en in wissel getracteerl werdt) bekent en beroemd - op 't voorhooft proncken en

') De familie behoorde blijkbaar tot de kleine burgerij. Een neef van Johannes,
Hendrick Phoonsen, was eerst .. cruydenier", later makelaar.
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praalen mocht. Dese en meer redenen hebben mij gemoveert om Uw.
E. tot patroon over dese mijne eersteling te versoecken.
Ontfang en tracteer deselve met soodanige affectie en toegenegentheydt ais ick ooyt en ooyt van Uw Ed. hebbe genooten; neem se in
Uw E. bescherminge, mainteneer en verdedigh se bij die haar (sonder
en tegen reden) onschuidigh soude mogen trachten overlast te doen en
t'onderdrucken; en daarentegen corrigeer en verbeter haar, daar Uw
E. oirdeelen suIt, dat sij of quade mine of eenigh wangestalte mochte
hebben; ick maeck 'er Uw E. absolut vooght en meester van en blijve
U w E .geobligeerden dienaer
. J. PHOONSEN.

Uit dit document mag men - dunkt mij - weI afieiden, dat Phoonsen
geruimen tijd op het kantoor van Lestevenon werkzaam is geweest. Dat
was ongetwijfeld een goede leerschool. De Levestenon's behoorden tot de
aanzienlijkste kooplieden van het 17de eeuwsche Amsterdam. Daniel Levestenon, die v . n. op Spanje handel dreef, was o.a . lid van het College van
Commercie, de oudste Kamer van Koophandel te Amsterdam 1) . Hij was
geassocieerd met zijn zwager onder de firma Daniel enMattheoLestevenon.
Na den dood van Daniel (in het jaar 1666) zette Mattheus Lestevenon
(1633-1693) de zaken onder eigen naam voort. Deze dreef handel op
Frankrijk, Spanje, Italie en de Levant; hij was groot-handelaar in zijde en
grof zeezout en wordt tevens als assuradeur en bankier vermeld. Hij verrekende door bemiddeling van de Wisselbank in het jaar 1678: t 1.679.000
en in 1685: t 2.676.000. Hij was eigenaar van de buitenplaats Groot Bentveld onder Bloemendaal en werd in 1674 aangeslagen voor een vermogen
van t 160.000 2) .
Wij weten dat Phoonsen OOk eigen zaken dreef. Sinds het jaar 1667 heeft
hij n.!. een eigen rekening in de Wisselbank. In het geschrift van zijn hand,
dat hierbij wordt uitgegeven en dat van 1677 dateert, duidt hij zichzelf aan
als "een kleen medereeder in het schip en mede-geinteresseerde in het huis
van de Wisselbank" . Tot degenen met wie hij - blijkens de overschrijvingen op iijn rekening in de boeken van de bank - voortdurend, en van den
beginne af, in drukke handels-relatie stond, behoorde o.a. de firma Leste1) Het college van commercie heeft slechts bestaan van 1663-1665. Prof. Brugmans heeft de interessante notulen en munimenten van dit lichaam uitgegeven in de
Bijdragen van het Historisch Genootschap, XVIIJ
.) Deze bijzonderheden betreffende de familie Lestevenon zijn ontleend aan Joh. E.
Elias, De Vroedschap van Amsterdam II, p: 712 en 713. Het geslacht was oorspronkelijk uit Zuid-Nederland afkomstig. In de 18de eeuw behoorden de Lestevenons tot
de voornaamste Amsterdamsche regeeringsfamilies.

4

J.

PHOONSEN,

venon. Men zou geneigd zijn hieruit te concludeeren dat Phoonsen sinds
1667 niet meer in dienst van Lestevenon stond. In het belastingkohier van
1674 wordt hij echter nog als "boeckhouder" aangeduid 1). Wil dit zeggen
ditt hij toen nog als zoodanig op het kantoor van Lestevenon werkzaam
was? Ret kan zijn, doch er bestaat nog een andere rnogelijkheid. Er
komt n .l. in de oude Amsterdamsche heerenboekjes een categorie van
"practiserende boeckhouders" voor, die men misschien eenigszins met
onze moderne accountants zou kunnen vergelijken. Het is dus mogelijk dat
Phoonsen naast zijn handelsbedrijf omstreeks 1674 deze functie uitoefende,
hoewel hij in het oudste bewaarde heerenboekje (1680) niet als zoodanig
wordt vermeld I). In eenige notarieele acten van het jaar 1675 wordt
Phoonsen als "coopman" aangeduid S). Ik acht het me est waarschijnlijk,
dat hij zelfstandig koopman was, doch daarnaast van tijd tot tijd nog
eenige werkzaamheden op het kantoor van Lestevenon verrichtte (vgl.
den brief hierachter, p. 9).
Roe dit zij, het is in elk geval zeker dat Phoonsen tusschen de jaren 1667
en 1678 eigen zaken dreef. Een belangrijk deel van de ontvangsten en uitgaven van een Amsterdamsch koopman uit dien tijd werd in giro door bemiddeling van de Wisselbank verrekena. De cijfers uit de rekening-courantboeken der Wisselbank kunnen dus althans eenigen indruk geven omtrent
den omvang van de zaken der kooplui. Men moet echter steeds in het oog
houden, dat er bovendien ook nog veel gebruik gemaakt werd van de
diensten der kassiers. Phoonsen verrekende in het tijdvak 1667-1678 door
bemiddeling van de Wissel bank de volgende bedragen 4) :
Febr. 1667-Aug. 1667
f 70.937
Aug. 1667-Febr. 1668
- 211.032
Febr. 1668-Aug. 1668
- 158.264
Aug. 1668-Febr. 1669
- 108.789
Febr. 1669-Aug. 1669
- 110.295
Aug. 1669-Febr. 1670
- 155.793
Febr. f670-Aug. 1670
- 148.420
Aug. 1670-Febr. 1671
Febr. 1671-Aug. 1671

- 130.965
- 125.090

'} Quohier van de 200ste penning (1674). Phoonsen werd aangeslagen voor t 50; zijn
vermogen bedroeg dus t 10.000. Hij woonde toen waarschijnlijk in de St. Luciensteeg.
'} Naemwijser, waerin vertoont worden de namen, wapens en woonplaatsen van
Hare. Ed. Gr. Achtb. regeerders der stad Amsterdam, deses jaers 1680. Mitsgaders van
verscheyden andere collegien en beampten.
'} Not. P. Schrick, Notarieel Archief Amsterdam, no. 4059.
'} Rekening-courant-boeken der Wisselbank 51-72. De .nos. 63 (Febr. 1673-Aug.
1673) en 71 (Febr. 1677-Aug. 1677) ontbreken.
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Aug. 1671-Febr. 1672
Febr. 1672-Aug. 1672
Aug~ 1672-Febr. 1673
/

Febr.
Aug.
Febr.
Aug.
Febr.

1673-Aug.
1673-Febr.
1674-Aug.
1674-Febr.

1673
1674
1674
1675
1675

-

54.577
- 187.843
- 32.140

-

95.251
- 108.286
- 95.224

1675-Aug.
- 116.170
Aug. 1675-Febr. 1676
- 174.928
Febr. 1676--Aug. 1676
- 106.686
Aug. 1676-Febr. 1677
- 218.828
Febr. 1677-Aug. 1677
Aug. 1677-Febr. 1678
- 304.846
Wanneer men deze cijfers vergelijkt met de hiervoor genoemde bedragen
betreffende den omzet van Lestevenon, dan blijkt weI, dat de zaken van
Phoonsen van tamelijk bescheiden omvang waren. Ret is eigenaardig, dat
- terwijl Phoonsen in de tweede helft van het jaar 1677 een bedrag verrekent, dat verre uitsteekt boven de sommen der vorige jaren - daarentegen in 1678 zijn girorekening plotseling ophoudt. Er blijft dan nog vele jaren lang een klein bedrag op zijn naam in de boeken van de bank staan,
doch hij verrekent totaal niets meer.
Dit feit wekte bij mij de verdenking, dat het met de handelszaken van
Phoonsen slecht is afgeloopen. Een onderzoek in het archief van de Desolate Boedelkamer bevestigde de juistheid van dit vermoeden. Den 16den
Februari 1678 heeft Phoonsen aan Burgemeesteren om hun bemiddeling
ter verkrijging van een -acte van surete de corps verzocht 1); blijkbaar
hadden dus zijn crediteuren zijn faillissement aangevraagd.
Den 22sten Augustus 1679 kwam een accoord tot stand; de crediteuren
ontvingen niet meer dan 8 % 2). De schulden bedroegen in totaal
f 104.417: lOst. Phoonsen was het slachtoffer geworden van andere bankroeten, zooals blijkt uit den aa,nhef van het accoord: "AIsoo Johannes
Phoonsen door veele banqueroeten ende andere considerable geleedene
schaede gestelt ende gebracht is in een staet van onvermoogentheyt omme
sijne crediteuren te cunnen voldoen .... ". Op de lijst der crediteuren staat
Mattheus Lestevenon bovenaan met een bedrag van f 11.262:4 st.:8 p.; bovendien blijkt deze nog t 17.414:9:8 te vorderen te hebben uit naam van de
firma Daniel en Mattheus Levestenon "uitten hoofde van de compagnie in
walvisbaerden van aO 1670". Phoonsen had n.1. in het jaar 1670 een con') Archief Boedelkamer 137, ,. 38. ') Idem portefeuilles losse stukken 1679·

6

J.

PHOONSEN J

tract gesloten met Dirck Blom om gezamenlijk handel te drijven in walvischbaarden 1). De firma Lestevenon had daarin ook v~~r een belangrijk
bedrag geparticipeerd. Deze onderneming heeft echter blijkbaar groot verlies opgeleverd. Er ontstonden bovendien onaangenaamheden tusschen de
compagnons; bij een acte van 17 October 1676, gepasseerd voor notaris
Jan Volckaerrtsz. Oli 2), wijzen Phoonsen en Blom, ten einde de kosten en
den omslag van een proces te vermijden, twee arbiters aan (die zich 9 Februari 1677 een derden assumeeren) om uitspraak te doen in de tusschen
hen gerezen geschillen naar aanlei:ding van de rekening, die Phoonsen over
den handel in walvischbaarden had opgemaakt. De arbiters veroordeelden
Dirck Blom tot betaling, doch dl:!ze schijnt daar echter geen haast mee gemaakt te hebben - Phoonsen had althans bij zijn faillissement nog een bedrag van t 16.000 van hem te goed. Lestevenon had wegens het compagnieschap in walvischbaarden volgens het gedane "verschot" en de verschuldigde intrest t 43.414:9:8 te vorderen; daarvan werd t 10.000 afgetrokken
als de helft der geleden verliezen en bovendien nog t 16.000, waarvoor de
vordering, die Phoonsen nog op Blom had, aan Lestevenon werd gecedeerd 8). Ret restant van de vordering der firma Lestevenon bedroeg dus

t 17.414:9:8.
Phoonsen stond aan zijn schuldeischers ook nog een vordering af, die hij
ten laste van den boedel van Octavio Busman bezat. Bij akte van 22 Februari 1680 werd Phoonsen gerehabiliteerd 4) . Rij had echter blijkbaar
geen moed meer om nogmaals zijn geluk in den handel te beproeven.
Op zijn verzoek werd hij den 4den October 1680 door Burgemeesteren
tot makelaar benoemd, terwijl hij den 11den April van het volgende jaar
tevens tot prijscourantier werd aangewezen 5). WeI een bewijs dat zijn
goede naam geenszins had geleden. Beide functies heeft hij tot zijn dood
toe bekleed.
1) Elias vermeldt Dirck BIom aIs reeder ter waIvischvangst, traankooper en handeIaar op de Oostzee, onder de firma Aert en Dirck BIom. Hij was van 1663 -1665 lid
van het College van Commercie en had van 1672-1679 zitting in de Vroedschap. In
1679 vertrok hij naar Indie, waar hij Raad van Nederlandsch-Indie werd. Zijn vertrek
stond waarschijnlijk weI in verband met den verwarden staat zijner financien. In een
pamfiet van 1672 wordt hij aangeduid als "BIom, geen burger, een portierssoon van
Dordrecht en bekent voor een scheIrn", Elias, II p. 573.
0) Notarieel Archief, no. 1561.
") Blijkbaar heeft BIom deze schuld niet voldaan. Want in het jaar 1680 verzoekt
Lestevenon aan Schepenen om uitkeering van een bed rag van ruim I 10.000, dat Jacob
Noirot als borgstelling voor Dirck Blorn in de consignatie-kas had gedeponeerd. Rechtelijk Archief 747, schepenen minuut-register.
4) Archief Desolate Boedelkamer 138, f. 32.
5J Archief makeIaars-gilde. Register van aIle rnae"keIaers der stadt Al1lsterdamme,
1575-1750.
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De beide werken, die zijn naam in de Amsterdamsche handelswereld nog
lang hebben doen voortleven - in de inleiding van een lateren druk van de
"Wisselstijl" wordt hij de "vermaarde" Phoonsen genoemd - heeft hij geschreven in den tijd, toen hij als koopman werkzaam was. In 1673 had hij
reeds de aandacht op zich gevestigd door een paar rapporten over de Wisselbank, die hij aari de Amsterdamsche Burgemeesteren had overgelegd 1).
Ret blijkt niet, of hij deze stukken op eigen initiatief of op verzoek van het
stedelijk bestuur heeft opgesteld. Kort te voren had de stad aanmerkelijke
schade geleden doqr de malversatie van Rutger Vlieck, een ontrouw.en
boekhoi.J.der van dd Wissel bank. In een dezer rapporten geeft Phoonsen
eenige middelen van controle aan de hand om voortaan dergelijke fraudes
te voorkomen. In het andere stuk ontvouwt hij het plan om in de Wisselbank, naast het giro-verkeer in bankgeld, voor de kooplieden ook een rekening in courant-geld te openen. Burgemeesters stelden deze memories in
handen van een commissie, bestaande uit den schout Hendrick Roeters;
den president-schepen Comelis Backer en den oud-burgemeester ]ohan
Munter. Deze heeren waren aile drie oud-commissarissen van de WisselI bank en werden dus blijkbaar als deskundigen beschouwd. De commissie
heeft - naar het schijnt 2) - een gunstig rapport uitgebracht. Het is echter voorloopig nog niet tot verwezenlijking dezer denkbe'e lden gekomen.
Door deze ervaring liet Phoonsen zich echter niet afschrikken; hij zette
zijn studie onverdroten voort. Ondanks zijn ongetwijfeld drukke werkzaamheden - en niet tegenstaande de tegenslagen, waarmee hij toen reeds
te kampen had - wist de ijverige man tijd en lust te vinden voor het schrijyen van de "Wisselstijl", waarvan de eerste druk in 1676 verscheen. Dit
werk is een uitvoerige verhandeling over het wisselrecht te Amsterdam; de
schrijver geeft tal van nuttige wenken aan de kooplieden en bepleit tevens
verschillende wijzigingen in de ordonnantil!n. Ais bijlagen zijn bovendien
nog de wisselverordeningen van vele andere groote handelsplaatsen opgenomen. Dit boek voorzag blijkbaar in een lang gevoelde behoefte van de
Amsterdamsche handelswereld. Reeds in het volgende jaar was een tweede
druk noodig; de derde druk verscheen in 1681, terwijl de vierde in 1688 het
licht zag. Ret aantal bijlagen werd bij iederen volgenden druk grooter.
Ook in de 18de eeuw werd dit, voor den Amsterdamschen koopman blijkbaar onmisbare, boek nog eenige malen herdrukt; mij zijn althans nog
drukken van 1716 en van 1755 bekend.
') Deze rapporten zijn nog in het archief der Wisselbank (portef. 2) aanwezig.
") Dat zegt Phoonsen althans in zijn "Berichten en Vertoogen". Zie hierachter p.
56. In de resolutie·boeken der Vroedschap is hieromtrent niets te vinden.
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In de "Wisselstijl" komt de Amsterdamsche Wisselbank meermalen ter
sprake; de door hem gewenschte veranderingen in de inrichting van de
bank worden door Phoonsen in het kort aangeduid. In het volgende jaar
verschijnt dan het speciale werk over de Wisselbank, dat den langademigen titel dra/agt "Berichten en vertoogen, raackende het bestier van den
omslagh van de Wisselbanck tot Amsterdam". De naam van den schrijver
wordt op de titel-pagina aileen met de letters J. Ph. aangeduid. In tegenstelling tot de "Wisselstijl" heeft dit werkje geen herdruk beleefd. De verschijning werd in een advertentie in de Amsterdamsche Courant van 10
Juni 1677 aldus aangekondigd: "t'Amsterdam bij Jan Bouman, boeckverkoper in de Calverstraet over de Nieuwe-zijts Kapel in de France boeckbinderij, is gedruckt en wert uytgegeven "Berichten en vertogen raackende
het bestier van den omslagh van de wisselbanck tot Amsterdam", ingesteld
door J. Ph. etc. Zijn bij deselve me de te bekomen de Wisselstijl door denselven auteur in quarto, dienstigh voor aIle cooplieden etc".
Deze werken getuigen van groote scherpzinnigheid en belezenheid. Ret
is weI merkwaardig, dat Phoonsen - die in kennis van handelsrecht en
economie onder de Amsterdamsche kooplieden zoo zeer uitblonk - het in
de practijk van den handel zoo deerlijk heeft afgelegd! Toch krijgt men uit
zijn boeken volstrekt niet den indruk, dat hier een kamergeleerde, wien het
aan practisch inzichtontbreekt, aan het woord is; in tegendeel-de schrijver
blijkt een man te zijn, die een nuchteren en helderen kijk op het handelsleven heeft. Ret zal dus weI waar zijn - hetgeen het bovengenoemde accoord aanduidt - dat hij het slachtoffer is geworden van een samenloop
van ongunstige omstandigheden. Riervoor werd reeds vermeld, dat Dirck
Blom zijn verplichtingen tegenover hem niet was nagekomen. Ret accoord
spreekt echter van "ve,ele bancquerouten" die Phoonsen in fi~ancieele
moeilijkheden gebracht hebben. Nu laat Phoonsen zich in zijn geschriften
steeds met groote bitterheid uit over de kassiers, die volgens hem "met het
geld van haare meesters speelen" en van wie er vele bankroet gaan. Ret is
- dunkt mij - niet al te gewaagd om te ondersteIlen, dat de schrijver
zelf het slachtoffer geweest is van de lichtvaardigheid en de kwade
praktijken dezer lieden.
In 1680 verkreeg Phoonsen dus, zooals boven reeds gemeld werd, behalve het makelaarschap ook de functie :van prijs-courantier. Vooral deze
laatste benoeming mag als een zekere onderscheiding worden aangemerkt.
Van de officieele Amsterdamsche prijscourant wordt voor het eerst in het
jaar 1613 melding gemaakt 1). Ret uitgeven van andere prijscouranten
1) Sautijn Kluit, De Amsterdamsche prijscourantiers in de 17e en 18e eeuw. Bijdragen voor Vaderiandsche Geschiedenis en Oudheidkunde, Nieuwe Reeks VII I (1 875).
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was verboden. In de tweede helft van de 17e eeuw waren vier personen van
stadswege met de samenstelling der officieele prijscourant belast. Op voorstel der prijscourantiers besloot echter de Oud-Raad den 26 Mei 1687
hun aantal tot twee te doen uitsterven. Vandaar dat de vacature, die 1702
door den dood van Phoonsen ontstond, niet meer werd vervuld 1).
Lange jaren is Phoonsen dus in deze beide functies werkzaam geweest.
Voor zoover wij weten heeft hij echter geen boeken meer geschreven. WeI
heeft hij nog meermalen adviezen aan het stedelijk bestuur uitgebracht.
Blijkb'a ar werd hij te Amsterdam in die dagen als een bijzondere autoriteit
op economisch gebied beschouwd. Toen in het jaar 1681 in de vergadering
der Staten van Holland over de herziening van het tarief der convooien en
licenten (in- en uitvoerrechten) werd beraadslaagd, gevoelde de Amsterdamsche deputatie behoefte aan deskundige voorlichting. En wie was daartoe meer aangewezen dan de schrijver van de "Wisselstijl"? In hun brief
van 8 October 1681 schrijven de Amsterdamsche afgevaardigden dan ook
aan Burgemeesters: " .... dat mede de maeckelaer Phoonsen soo ras doenlijck herwaerts aen mach werden geschickt om ons van sijne consideratii!n
op de voorvallende saecken van de lijste te dienen" 2).
Dat Phoonsen toen ter tijd inderdaad vele adviezen in zake de herziening van het tarief heeft gegeven, blijkt uit een dossier betreffende deze
kwestie, dat meerendeels uit stukken van zijn hand bestaat 8). Een rapport uit dit dossier betreffende den graanhandel zal in den volgenden jaargang van dit jaarboek gepubliceerd worden. Met bekende regenten, als
Hudde, van Beuningen, Jacob Hop en Cornelis Backer stond Phoonsen
toenmaalsvoortdurend in relatie. Dat blijkt o.a. ook uit het volgende curieuse briefje '). gedateerd 21 October 1681, dat gericht is aan Coenraad
van Beuningen, die toen als buitengewoon gezant te Londen vertoefde:
"Hoogh-achtbaare Heer. - Gisteren avondt na 9 uuren ordineerde
mij de Ed. heer burgemeester Hudde, dat ick een opstel soude maacken van het gepasseerde in de besoignes over de convoylijst, om aan
V.Ed.H.A. 'tselve heden in te sluiten ende toe te senden. Waartoe ick
lnij niet ten volle na lnijn wensch hebbe konnen verledigen, ter oorsaacke het heden Italiaansche postdagh was ~ende vermits de vercooping van de Compagnie.
De voormiddagh hebbe moeten appliceren tot de affaires van de
') Grootboek van ofiicianten, A. f. 39.
0) Missiven van gedeputeerden ter dagvaart, deel12.
") Portefeuilles "Personalia", in voce "Phoonsen".
') Ibidem.
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heer Lestevenon 1). Na het vertreck van die post hebbe ter loop ontworpen het ingeslooten sommier, dienende tot bericht aen U.Ed.H.
Achtb. van het gepasseerde. lck hebbe na U.Ed.H.A. vertrek bijna
mij t'eenemaal besich moeten houden met dese affaires en ick sal mijn
tijt en vlijt niet qualijck besteet achten, so het maar helpen mach.
Aanstaande week staan de besoignes weeder aanvang te neemen. Ick
sal mij t'aIlen tijden bereitwilligh laten vinden om na mijn gering vermogen te contribueren in aIle 't geen dat mij sal aanbevoolen en toevertrout werden.
Also ick niet so haast gereet konde sijn omme dit sommier te doen
insluyten bij de ingeslootene (?) missive, so gaan deselve hier ingeslooten. Ende mij gerecommandeert houdende in de onverdiende en onwaardige gunst van U.Ed. verblijve .... ".
Ook later heeft Phoonsen nog meermalen als economisch adviseur van
de stedelijke regeering gefungeerd. Zoo bestaat er o.a. nog een uitvoerig
rapport van zijn hand van 26 September 1690 - geschreven op verlangen
van burgemeester Hudde - naar aanleiding van een verzoek der brandewijnstokers om een verbod van invoer en van consumptie van Fransche
brandewijn uit te vaardigen ') .
Phoonsen had reeds in 1667 zijn vrouw verloren, die hem zes minderjarige kinderen naliet. Twee zoons zochten later hun fortuin in Judie; de
oudste zoon, Bernard Phoonsen, heeft het zelfs tot extra-ordinaris Raad .
van Indie gebracht. Zijn dochter Geertruid trouwde in 1685 op 17-jarigen
leeftijd met den makelaar Mattheus Seullijn. In dien tijd woonde Phoonsen
op de Deventer Houtmarkt (tegenwoordig N.Z. Voorburgwal), later is hij
verhuisd naar de N. Z. Achterburgwal. Hij stierf den 16en October 1702 en
werd in de Oude kerk begraven 8). Hem viel de eer te beurt van een "avontbegrafenis" bij het schijnsel van flambouwen, hetgeen in het toenmalige
Amsterdam over 't algemeen slechts bij den dood van aanzienlijke lieden
plaats had ').
Bij het opmaken van de inventaris van den boedel (akte van 27 April
1) Hieruit blijkt dus, dat Phoonsen ook na zijn faillissement nog steeds in relatie
stond met Lestevenon.
•) Portefeuille Handel en Bedrijf 1.
I) Register Middel op Begraven 1702. In deze belasting werd voor hem in de 2e
klasse, dus f 15, betaald (men onderscheidde vier klassen). Zie ook register Oude
Kerk 1702. Van de kinderen waren in 1702 nog slechts de oudste zoon Bernard en de
dochter Geertruid in leven. Bernard, extra-ordinaris Raad van Indie, sierf ongehuwd
en kinderloos in Indie in 1709. Geertruid overleed te Amsterdam in 1735.
4) Een avond-begrafenis was blijkbaar ook duur, "Betaelt voor de avont begrafenis
en wat daartoe heeft behoort f. 535:1:8". Akte v. boedelscheiding. Not. Archief, no.
6203.
I
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1703) trof de notaris Pieter Carel op de opkamer aan 1) "een boeckenkas
van negen plancken hoogh, waarin staat een biblioteeq van diverse soorten
van boeken, zoo folianten, quarten, octaven als andersints, waartoe" -zoo
heet het verder in de akte - "wert gerefereert tot de catalogus, die daarvan zal werden gemaakt" . Deze catalogus is echter helaas niet bewaard gebleven! Op zolder yond de notaris nog "een partij oude beschreven boeken
en oude beschreven papieren", benevens "twee vurenhoute boekekasten."
Blijkens de akte van boedelscheiding, opgemaakt door notaris Pieter
Carel den 18den April 1707, bedroeg de waarde zijner nalatenschap
t 17.047:4; na aftrek van de lasten en schulden bleef er echter slechts
t 6.229: 19 voor de erfgenamen over 2). Bevonden werd o.a. dat aan de weduwe van Mattheus Lestevenon - deze was zelf reeds in 1693 overleden"bij afrekeningh" nog een som van t 109:4: 14 toekwam. De portretten van
Phoonsen en van zijn vrouw werden aan den oudsten zoon Bernard toebedeeld.
Een groot fortuin had deze ongetwijfeld meest geleerde Amsterdamsche
koopman van zijn tijd dus niet bijeen kunnen brengen!
Ret boekje over de\Wisselbank is - in tegenstelling tot het vele malen
herdrukte werk over het wisselrecht - tegenwoordig zeer zeldzaam.
Slechts in enkele openbare bibliotheken is nog een exemplaar te vinden.
Zooals hierboven reeds vermeld werd, heeft Phoonsen al in het jaar 1673
rapporten over een hervorming van de Wisselbank uitgebracht. De aanleiding daartoe was gelegen in de malversaties van den boekhouder Rutger
Vlieck. Phoonsen beperkte zich echter niet aIleen tot het ontwerpen van
een nieuw systeem van controle, maar bepleitte in een tweede rapport teyens een reorganisatie van de bank, opdat deze meer nut voor den handel
zou afwerpen. Hoewel zijn plannen door de hierboven reeds genoemde commissie werden goedgekeurd, kwamen zij toch niet tot verwezenlijking. In
zijn boek wijt Phoonsen dat aan de moeilijke tijdsomstandigheden.
In de Wisselstijl, die in 1676 verscheen, duidde de schrijver slechts zeer
in 't kort zijn ideeen betreffende een radikale hervorming van de Wisselbank aan. In het volgende jaar komt hij dan in de "Berichten en vertoogen" uitvoerig op de zaak terug. Ret werk is gesplitst in drie deelen. In het
eerste betoogt de schrijver, dat het aanbeveling verdient om in de bank aan
1) Staat en inventaris van aile de goederen etc. Not. Pieter Carel. Akte van 27
April 1703. Not. Archief no. 6199. Phoonsen had een testament laten maken door not.
mr. Nic. Listingh. De protocollen van Listingh zijn echter niet meer aanwezig.
I) Akte van boedelscheiding van 18 April 1707. Not. Pieter Carel. Notarieel-Archief,
no. 6203.
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de kooplieden een rekening in courant-geld te openen. In het tweede'stuk
worden eenige maatregelen aanbevolen tot verbetering der contrale op het
personeel van de bank, terwijl de schrijver in het derde deel nog verschillende voorstellen doet, wier verwezenlijking z.i. tot groot nut van den handel zou strekken.
De Amsterdam~che Wisselbank was in 1609 opgericht om de verwarring
op monetair gebied te bestrijden. In het begin der 17de eeuw verkeerde het
geldwezen in ons land n.l. in een zeer slechten toestand. Buitenlandsche
betalingen werden nog slechts voor een klein deel door mid del van wissels
vereffend, zoodat - in dien tijd van snellen groei van den Rollandschen
handel- een massa vreemd geld ons land binnen stroomde. Vele vreemde
munten verkregen hier aldus burgerrecht en werden ook in de binnenlandsche circulatie gebruikt. Ret spreekt van zelf, dat zich hieronder vele
slechte, minderwaardige munten bevonden. Bovendien verkeerde ook het
Nederlandsche muntwezen in een uiterst verwarden toestand. In verband
met de gebrekkige staatsregeling der Republiek bestond er heel weinig eenheid op dit gebied. De muntmeesters der vele provinciale munten knoeiden
vaak op ergerlijke wijze. Terecht wijst Mees er op, dat zelfs die geldstukken
die. dezelfde benaming droegen, nog dikwijls verschillend in gewicht en allooi waren 1). Voorts was er veel te veel pasmunt in circulatie.
Onze zilveren standpenningen waren toen reeds de rijksdaalder en de
leeuwendaalder. De gouden munten - de rijder en de dukaat - fungeerden
in hoofdzaak slechts als handelspenningen. De gulden wasalleen rekenmunt.
De slechte toestand van het muntwezen gaf aanleiding tot een voortdurende verzwakking van de rekenmunL Weliswaar waren de Nederlandsche en de toegelaten buitenlandsche munten in de muntplakkaten op bepaalden prijs gesteld, doch - ondanks de zware straffen, waarmee de
overtreders bedreigd werden - kon men in de praktijk de tarifeering toch
niet handhaven. Gewoonlijk werd dan telkens door een nieuw plakkaat de
tarifeering verhoogd, waarmee dus officieel de verzwakking van de rekenmunt gesanctioneerd werd. Doch steeds bleef de verhooging in de plakkaten bij de werkelijkheid ten achter. Telkens weer gaf men zich aan de illusie
over door strenge strafbepalingen op een gegeven punt deze ontwikkeling
te kunnen tegen houden.
Men was toenmaals geneigd de muntverwarring grootendeels te wijten
aan de kwade praktijken van de wisselaars en de kassiers, die zich - zooals
1) W. C. Mees, Proeve eener geschiedenis van het Nederlandsche bankwezen, p. 8.
Zie ook W. F. Schimmel, Geschiedkundig overzicht van het muntwezen in Nederland.
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men het uitdrukte - aan "bicquetteeren" schuldig maakten, d .w.z. dat zij
de goede en zware munten uitzochten en deze achter hielden. Nu kan ongetwijfeld deze handelwijze het kwaad verergerd hebben maar het is duidelijk
dat de diepere oorzaken elders te zoeken waren. Aangezien de voomaamste
oorzaken echter niet gemakkelijk te bestrijden waren, maakten onze vooiouders zich gemakkelijk wijs dat het kwaad eigenlijk vooral in de manipulaties van de kassiers en wisselaars school. Te Amsterdam vaardigde de
Vroedschap in 1608 zelfs een absoluut verbod van het kassiers-bedrijf uit.
Ret bleek echter spoedig, dat de Amsterdamsche handel de kassiers niet
meer kon missen.
Wat lag nu meer voor de hand dan - wegens de misbruiken der winstbegeerige particuliere exploitanten - het 'bedrijf te socialiseeren ? Vandaar
dat den 31en Januari 1609 te Amsterdam een stedelijke wisselbank werd
opgericht, die zoowel het kassiersbedrijf als dat van geldwisselen zou uitoefenen. De bank werd dus opgericht om -

zooals het in het besluit der

Vroedschap heet - "alle steygeringhe ende confusie in 't stuck van de
munte te weeren" . Bij het geldwisselen zou de bank eenige winst mogen
nemen doch "soo weinigh toebaets als eenichsins doenlick sal wezen" . Als
kassier moest de bank zich echter streng aan de tarifeering der plakkaten
houden.
De Amsterdamsche Wisselbank was dus in hoofdzaak een giro-bank. De
kooplieden deponeerden een bedrag in geld en betaalden elkander door
overschrijving op elkanders rekeningen. De bank nam als kassier aileen
goede, ongeschonden specie - volgens den wettelijken koers - aan, terwijl de in de plakkaten tot "billioen" (d,w,z, ongeldig) verklaarde munt~n
door haar geweigerd werden. Van de l ngebrachte sommen mocht bovendien slechts 3 % uit pasmunt bestaan, Zoo vertegenwoordigde het bankgeld dus uitsluitend goede specie, terwijl het courante geld daarentegen..
voor een groot gedeelte uit minderwaardige munt bestond. In de circulatie
deden de goede, volwichtige geldstukken natuurlijk agio 1). Wie een deposito in de bank had kon oorspronkelijk zijn tegoed ten allen tijde in den
vorm van goede specie uitbetaald krijgen. Het spreekt dus vanzelf, dat het
bankgeld ook "steygerde". EeD merkwaardig resultaat van een maatregel,
die juist tegen de "steygeringhe" gericht was! Men heeft het agio, dat het
bankgeld boven het courante geld deed, langen tijd als een kwaad beschouwd. Later, toen het tyeek dat er niets tegen te doen was, heeft men er
zich echter bij neergelegd.
1) Misschien is het theore,tisch juister om te ·zeggen, dat de slechte munten dis-agio
deden.
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De verzwakking van de rekenmunt ging intusschen steeds voort. IIi 1617
en 1618 werden in de Zuidelijke Nederlanden op last der aartshertogen Albertus en Isabella twee nieuwe zilveren penningen gemunt, de dukaton en
de patacon. Deze kwamen al spoedig in ong land in circulatie tegen een
hoogere dan hun innerlijke waarde. De omloop dezer te lichte munten werd
weI verboden, doch zonder eenig succes. Ret gevolg was natuurlijk dat de
goede Rollandsche standpenningen - rijksdaalder en leeuwendaalder buiten omloop geraakten en aileen nog als handelspenningen gebruikt werden. De wisselbanken 1) waren verplicht zich aan de plakkaten te houden
en mochten dus de dukaton en de patacon niet aannemen. Ret gevolg was
dat omstreeks 1638 het agio van het bankgeld - dat natuurlijk in dezelfde
mate steigerde als de specie, die het vertegenwoordigde - bijzonder hoog
werd. De Amsterdamsche Wisselbank heeft toen eerst tijdelijk de dukaton
en de patacon in een soort van beleening aanvaard, doch in 1641 werdendaar deze maatregel niet beviel- de genoemde mun~en tot "goed bankgeld:' verklaard ; en weI de ducaton tegen den koers van t 3 en de patacon
van t 2 en 8 stuivers, terwijl deze munten in de circulatie respectievelijk
reeds t 3:3 st. en t 2: lOst. golden. Tijdelijk werd de koers, volgens welke de
bank dukatons en patacons aannam, in het jaar 1654 iets verhoogd, doch
in 1656 keerde men weer tot de oude tarifeering terug. Gedurende korten
tijd heeft de bank in het jaar 1656 deze penningen en ook ander vreemd
geld in beleening aanvaard; doch nadat de bank schade geleden had door
het aannemen van Russisch (Moscovisch) geld, heeft men dit systeem
weer afgeschaft.
Bij plakkaat van 11 Augustus 1659 hebben de Staten-Generaal twee
nieuwe standpenningen ingesteld, n.l. den zilveren rijder en den zilveren
dukaat, die in hoofdzaak overeenkwamen resp. met de dukaton en met d~
patacon. Voor deze standpenningen werd echter een dubbele tarifeering ingevoerd. Ais courantgeld schatte men de zilveren rijder op

t 3:3 st.

en den

zilveren dukaat op t 2: 10 st. Daam~ast stond echter de schatting in zwaar
geld. Rierbij hield men zich aan de tarifeering van het groote plakkaat van
1622; de oude Nederlandsche rijksdaalder bleef dus op t 2: 10 st. en de
leeuwendaalder op t 2 gesteld, terwijl in overeenstemming hiermede de zilveren rijder t 3 en de dukaat t 2:8 st. zouden gelden 2) . Nu werden de wisselbanken verplicht zich aan de tarifeering in zwaar geld te houden. Daar, 1) In 1616 was ook te Middelburg en in 1635 eveneens te Rotterdam een wisselbank
opgericht.
") In het gewone verkeer werd de zilveren rijder meestal .. dukaton" en de zilveren
dukaat veelal .. rijksdaalder" genoemd. De oude rijksdaalder kwam in de circulatie
niet meer voor en diende dus uit~luitend als handelspenning.
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mee werd dus het agio van het bankgeld, dat men vroeger als een euvel had
beschouwd, kunstmatig gehandhaafd en gesanctioneerd.
Sinds 1659 had het agio van het bankgeld dus steeds ongeveer 4i a 5 %
moeten bedragen. In werkelijkheid bedroeg het echter meestal veel minder. De bank hield zich n.!. niet meer aan het voorschrift, dat zij als kassier
geen opgeld mocht berekenen en de specie dus steeds volgens de wettelijke
tarifeering moest uit-betalen. Toen de bank werd opgericht, behoorden de
rijksdaalder en de leeuwendaalder nog tot het courante geld. Later geraakten zij buiten de gewone binnenlandsche circulatie, maar waren nog steeds
zeer gezocht als handelspenningen. Men kan zich voorstellen dat - wanneer voortaan door rekeninghouders specie werd verlangd - de bank bij
voorkeur niet in rijksdaalders en leeuwendaalders, doch in ander geld uitbetaalde. Immers als wisselaar mocht de bank opgeld berekenen, doch niet
als kassier. Ret gevolg was, dat de kooplieden er over begonnen te klagen,
dat zij bij de bank niet meer die soort specie konden krijgen, die zij wilden
hebben 1) . De Vroedschap heeft toenin hetjaar 1645 een gewichtig besluit
genomen; de bank mocht n.!. bij uitbetaling van bijzondere, gewenschte
specie een redelijk opgeld vorderen. Dat schijnt de bank voortaan steeds te
hebben gedaan. Betrekkelijk naar willekeur - volgens den prijs van sommige speciE!n of naar den koers van het bankgeld" van het oogenblik werd dit opgeld door commissarissen vastgesteld. De bankgulden had dus
geen vaste metaalwaarde meer, doch was - zooals Mees het uitdruktvoortaan ..bijna altijd eene min of meer gedeprecieerde cijfermunt". Niet
aIleen echter dat het agio meestal beneden het percentage stond, dat het
eigenlijk behoorde te zijn, doch het schommelde ook vrij sterk.
Daartoe werkte ook de algemeene verhouding van vraag en aanbod van
bankgeld mede, <loch volgens Phoonsen werd de schommeling in de koers
sterk in de hand gewerkt door de manipulaties van de wisselaars en kassiers, die ook in bankgeld handel dreven 2) .
Aldus was de inrichting van de bank in de dagen van Phoonsen. Oorspronkelijk was zij een courant-bank geweest, doch al spoedig deed het
bankgeld agio, omdat het slechts enkele bijzondere specil!n vertegenwoordigde. In 1659 was het verschil in koers tusschen courant- en bankgelddat oorspronkelijk een zeer reeele basis had gehad - door de dubbele tari') Volgens een memorie over de Amsterdamsehe Wisselbank uit het jaar 1616 (berustende in h "t Rijks-Archief van Zeeland, eolleetie Verheyen van Citters, no. 47 f)
hadden de koopJieden zleh toen reeds over deze praktijk te bekIdgen.
') Deze vluehtige uiteenzetting van,de gesehiedenis der Wisselbank in de 17e eeuw
is in hoofdzaak aan het genoemde werk van Mees ontleend.
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feering der nieuwe standpenningen kunstmatig gehandhaafd. In de tweede
helft van de 17de eeuw was de toestand van het courante geld weliswaar
nog lang niet volmaakt, maar toch reeds veel beter dan vroeger. Er bestond
dus veel minder reden voor het handhaven van het verschil tusschen banken courantgeld. Doch bovendien vertegenwoordigde het bankgeld - ten
gevolge der beschreven handelwijze der bank - de specie volstrekt niet
volgens een vasten maatstaf'
Ten gevolge dezer omstandigheden was de omloop van bankgeld lang
niet zoo groot als het geval had kunnen zijn - in aanmerking genomen den
grooten bloei van den Amsterdamschen handel. Den strijd tegen de kassiers had men al spoedig moeten opgeven. Reeds in 1621 werd het particuliere kassiersbedrijf weer toegelaten, zij het dan ook onder strenge voorschriften - die echter in den tijd van Phoonsen allang niet meer in acht
werden genomen I Ret spreekt van zelf, dat de handel- daar vele zaken in
courantgeld werden afgedaan - de kassiers niet kon missen . De noodz,akelijkheid om telkens bank- in courant-geld om te zetten, en omgekeerd,
veroorzaakte den kooplieden veellast. De schommeling in den koe!s van
de agio maakte bovendien aIle caIculaties onzeker. Voorts bleken de particuliere kassiers niet steeds even betrouwbaar te zijn.
Wegens deze omstandigheden bepleit Phoonsen, in het eerste bericht,
de instelling van een courant-bank. Terwijl hij in zijn rapporten van 1673
nog slechts alleen de wenschelijkheid had betoogd om aan de kooplieden
naast hun rekening in bank-geld ook een rekening in courant-geld te openen, geeft hij in zijn "Berichten en vertoogen" blijkbaar de voorkeur aan
het radikaler en eenvoudiger plan van de "reductie" der bank tot een cou- •
rant-bank. Met deze voorsteIlen - hoe rationeel ook - heeft Phoonsen
echter geen succes gehad. Terwijl de wisselbanken van Rotterdam en Middelburg reeds lang behalve in bank- ook in courant geld voor de kooplieden
kas hielden, wilde men te Amsterdam van deze nieuwigheid niets weten.
In het tweede bericht stelt de schrijver eenige maatregelen voor om
fraudes als die van Vlieck voortaan onmogelijk te maken. Ret voornaamste voorstel betreft de aanstelling van contra-boekhouders naast de gewone
boekhouders; deze nieuwe ambtenaren zouden door bijhouding van contraboeken controle op de boekhouders uitoefenen. Met dit denkbeeld had de
schrijver meer succes. Bij de nieuwe ordonnantie betreffende de Wisselbank van 1682 werd inderdaad het ambt van contra-boekhouder ingesteld.
Tot de opheffing der bank in 1820 zijn de contra-boeken steeds bijgehouden.
Ret derde bericht bevat eenige voorstellen van verschillen~en aard. Ret
voornaamste is weI, het voorstel betreffende de beleening van geld en on-
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gemunt metaal. Volgens dit plan zou de bank den inbrenger van sommige
soorten Nederlandsch en buitenlandsch geld of van ongemunt metaal nagenoeg voor de geheele waarde daarvan (behoudens eenig surplus) op
zijn bank-rekening crediteeren, terwijl de inbrenger het recht zou hebben
het ingebrachte geld of metaal, tegen afschrijving van de daarop voorgeschoten hoeveelheid bankgeld en tegen betaling van een zeer geringe rente,
binnen zes maanden wederom in te lossen. Desgewenscht zou de beleening
ook telkens weer voor zes maanden geprolongeerd kunnen worden. Phoonsen betoogt, dat dit den·Amsterdamschen metaalhandel ten zeerste zou bevorderen. Menig koopman zou van deze gelegenheid gebruik maken om aldus het in edel metaal belegd kapitaal- in afwachting van prijsverhooging - voor andere zaken te kunnen gebruiken. De schrijver spreekt het
vermoeden uit dat, bij invoering van dit systeem, telkens bij aankomst der
vloten uit Spanje "voor een ongelooflijcke waerde" aan edel metaal in de
bank zou worden gebracht.
Het zal Phoonsen stellig een groote voldoening gegeven hebben, dat in
1682 het door hem aanbevolen stelsel inderdaad is ingevoerd. Dit systeem
van beleening heeft er ongetwijfeld zeer toe bijgedragen Amsterdam meer
en meer tot het centrum van den Europeeschen metaalhandel te doen
worden.
Het denkbeeld van den schrijver om een notaris-kantoor in de Wisselbank te doen inrichten is daarentegen evenmin verwezenlijkt als zijn voorstel om de commissarissen der bank met rechtspraak in handelsgeschillen
te belasten. Opmerking verdient ook nog, dat Phoonsen de weder-oprichting van het College van Commercie - de oudste Kamer van Koophandel
van Amsterdam, die slechts van 1663 tot 1665 heeft bestaan - bepleit.
Ook dit college wi! hij gedeeltelijk met handelsrechtspraak en arbitrage belasten, ter vervanging o.a. der particuliere arbitrage (de z.g. "herberghcomparitien", aldus genoemd omdat de vergaderingen der arbiters gewoonlijk in een herberg gehouden werden) .
Het is ook een groote verdienste van Phoonsen, dat hij in dit boekje op
aanmunting van de rekenmunt - den gulden - heeft aangedrongen. Tot
ondersteuning van dit betoog geeft hij (zie het eerste bericht) een groot
aantal voorbeelden van aanmunting van rekeneenheden uit het buitenland. Evenwel moet hierbij worden opgemerkt, dat Phoonsen volstrekt
niet de eenige is geweest, die voor deze verbet~ring van ons muntstelsel
heeft gepleit. Maar zijn betoog zal er ongetwijfeld ook weI toe hebben bijgedragen, dat eerst de Staten van Holland (bij resoluties van 25 September
1681 en 22 December 1686) en daarna de Staten-Generaal (bij resoluties
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK Vll.
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van 7 Augustus 1691 en 17 Maart 1694) het gewichtige besluit namen om
het drie-gulden-stuk en de onderdeelen daarvan te doen aanmunten. Dit is
een van de meest belangrijke feiten onzer munt-geschiedenis; deze maatregel heeft er - naast enkele andere - weI in bijzondere mate toe medegewerkt, dat ons muntstelsel in de 18de eeuw als een der best geregelde van
Europa gold.
Hoewel in theoretisch opzicht misschien niet zeer belangrijk, leveren de
"Berichten en Ve~oogen" weI het overtuigend bewijs van den helderen
kijk, die de schrijver op de eischen der praktijk had. In het bijzonder is het
boekje echter van beteekenis als bijdrage tot de kennis van de gebruiken in
den Amsterdamschen handel gedurende de tweede helft der zeventiende
eeuw. De aardige beelden en vergelijkingen, die de schrijver hier en 'daar
gebruikt, maken zijn geschrift des te aantrekkelijker.
J. G. V. D.

,

BERICHTEN EN VERTOOGEN RAACKENDE HET BE STIER VAN
DEN OMSLAGH VAN DE WISSELBANCK TOT AMSTERDAM,
INGESTELT DOOR

J.

PH. 1).

DEN BANCQUIERS OFTE WISSELHANDELAARS EN ALLE
DIE HAAR VAN DE BANCK VAN WISSEL DER WIJTVER-

.

MAARDE KOOPSTADT AMSTERDAM BEDIENEN, HEYL EN
VOORSPOET.

Messieurs,'
(1.) Het is kenlijck en 't blijckt uit de ordonnantie, dat de
Banck van Wissel hier ter steede opgericht is tot ulieder gerijf en
securiteit. En dat het gerijf, 'tgene in de banck behoorde gevonden te werden, niet aileen bestaat in de afschrijvinge - 'tgeene nu ter tijd alleene, en noch maar stuckswijs in de banck
gevonden werdt - - maar oock in de verwisseling ofte omset, tinge van specien - - daarmede men seer selden meer in de banck
gerijft kan werden. En eindelijck in het deponeren van penningen in de banck, om dieselve penningen wederom uit de banck
te mogen lichten - - weIck gerijf geheel niet meer in de banck
te vinden is.
De menighvuldige klachten over het kleen gerijf dat men in de
banck vindt, ten opsichte van de groote accommoditeit, die in
deselve soude konnen gevonden werden;. alsmede over de differenten, die dagelijcks tusschen ulieden en de boeckhouders voorvallen, nu en dan mij voorgekomen; ende de eygen bevindinge en
experiente van dien - hebben mij aanleydinge gegeven, om in
dese berichten, raackende het bestier van den omslagh van de
Wisselbanck, te vertoonen, bij wat middelen en op wat wijse
aile degeene, die haar van de banck bedienen, het volkomen gerijf bij deselve souden konnen vinden.
(2.) Werdende ten dien einde in het eerste behcht aangeweesen,
1) Op de titelbladzijde staat voorts nog het volgende .. t' Amsterdam, bij Jan Bouman, boeckverkooper in de Kalverstraet, tegenover de Nieuwe-zijdts-Kapel, in de
Fransse Boeckbinder 1677".
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uit welcke oorsaack, en tot wat einde de Banck van Wissel hier ter
steede eertijts opgericht is; en dat de oprichtinge van een banckcourant, nu ter tijdt, strecken soude, tot een overgroot gerijf,
securiteit, mesnagie en voordeel voor de kooplieden, en honorabel,
profitabel en dienstigh soude wesen voor het gemeene best deser
steede.
Ende in het derde bericht verder voorgestelt wat a1 tot gerijf,
accommoditeit en profijt voor de kooplieden, en alle die haar van
de banck bedienen, omtrent het be stier ende de directie van den
omslagh van de wisselbanck - - ' t zij datter een banck-courant
opgericht werde of niet - - behoorde en diende in acht genomen,
en welcke van de ordres en costumen die tegenwoordigh bij deselve in observance. zijn, dienden gecorrigeert, welcke gemortificeert en afgeschaft, ende hoedanige nieuwe gestatueert en geobserveert diende te werden.
(3.) En wert in hetselve bericht aangewesen, onder andere
middelen: dat het strecken soude tot een overgroot gerijf en voordeel--voor dengeene die sich daarvan soude willen bedienen-·dat een yeder in de banck soude mogen brengen aile alsulcke
penningen van gout ofte silver, stucken van achten, baaren ofte
massen, etc. ter waerde ofte be100p van seshondert guldens op
't minste, en daarvoor ontfangen bijna de intrinsique waerde,
om binnen een gestelde tijdt hetselve ingebrachte wederom uit
de banck te mogen lichten, mits betalende het ontfangen geldt
ende een seer geringe interest; ofte te prolongeren, mits betalende
de interest; ofte dat anders het ingebrachte aan de banck vervailen soude zijn. En wert beweesen, dat dit het rechte middel
soude weesen, om den banck profijt en silver en gout en specien
aan te brengen; en dat dit, nevens de oprichtinge van een banckcourant, d'eenighste remedie is, om het wisselen encassieren van
particulieren te weeren en om een yeder, die eenige specien van
geldt in sijn handel noodigh heeft, door de banck voor een klein
opgelt te doen gerijven.
(4.) Verder werden in hetse1ve bericht verscheide middelen
gemoveert, streckende tot gemack en gerijf van aile die haar van
de ban·c k bedienen en onder anderen - - om die niet aile op
te tellen - - geproponeert, dat tot een overgroote accommoditeit en securiteit van de banquiers ofte wissel-handelaars en
prevenieringe van menighvuldige disputen en geschillen in materie
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van wissel, hier en buytenlandts, soude konnen en hooghnoodigh
behoorde en diende opgerecht en aangestelt te werden een
notaris-comptoir in de Wisselbanck. En dat de oprichtinge van
een banck-courant en van een notaris-comptoir in de Wisselbanck nootsaacklijck gerequireert werden om de banck in staat
te stellen, om ulieden alle mogelijck gerijf bij deselve te doen
vinden.
(5.) Raackende de securiteit: d'ervarentheidt heeft geleert, dat
omtrent dit hooghnoodighste seer slechte opsicht in de banck genoomen werdt. En dewijle sedert de ontdeckte ontrouw Ao. 1673
geen naauwer opsicht als voorheen op den omslagh van de Wisselbanck genoo"men is - - niettegenstaande de middelen, daartoe
applicabel, te dier tijdt aan eenige heeren als commissarisen,
specialijck daartoe gelast, aangewesen ende van dezelve geapprobeert zijn, en dat haar E.Ed. de onderneeminge voor nootsaacklijck geoordeelt en dienaangaande oock sodanigh rapport aan
de E .E. Groot-achtbaere heeren Burgermeesteren, hare committenten, ingelevert hebben - - wie kan sich verseeckert houden,
dat in het toekomstige niet wederom gebeuren sal, 't geene voorheen geschiet en soo lange jaaren verborgen gebleven is?
Zijnde dit seecker, dat niemand sich verseeckeren en des volkoomen gerust zijn kan, dat zijn gelt in de banck weI verseeckert
is en blijven sal, tensij datter andere ordre gestelt en naauwer
opsicht op het bestier van den omslagh van de banck genoomen
wert als nu geschiet. Dierhalven wert in het tweede bericht vertoont en aq.ngewesen op wat wijse en bij wat middelen sodanige
naauwe opsicht en achtinge op den omslagh van de Banck van
Wissel deser steede soude konnen genoomen werden, - - 't zij
datter een banck-courant opgericht werde of niet- - dat dezelve
niet verkort ofte benadeelt soude konnen werden, ofte het soude
sich ten langhsten aIle 6 maanden moeten openbaaren, streckende
tot een groote securiteit voor de stadt, die voor de banck respondeert, en van allen, die haar middelen en welvaaren in de banck
deponeren en vertrouwen.
(6.) Ick was voorneemens om in een vierde bericht voor te
stellen, dat het een seer loflijcke, dienstige; noodige ende ten
gemeene best voordeelige saack soude sijn, bij aldien de Banck van
Wissel gemaackt wiert tot een banck van judicatuure, en dat alle
saacken differentiaal onder de kooplieden voorvallende in materie
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van commercie - - ende niet specialijck staande ter judicature
van de E.Ed. heeren commissarisen van de Asseurantie en Zee-saacken - - ter eerster instantie voor de heeren commissarisen
van de Wisselbanck voorgedragen en getermineert wierden.
Item, dat oock het vervallen Collegie van Commercie wederom
opgericht en aangestelt wierdt. En aan te wijsen, hoe dat de
wederoprichtinge van het Collegie van Commercie het rechte
middel soude sijn om de kostelijcke herberghcomparitienenarbitragien - - die tegenwoordigh in langwijligheidt en naloopen,
mitsgaders spenderinge van tijdt en onkosten het vervolgen van
formeele processen voor den rechter veeltijts excederen - - te
doen cesseren en om aIle quaestien over materie van wissel ende
andere geschillen in den koophandel ende adjustementen van
reeckeningen voorvallende,in korten tijdt, buiten kosten van
partijen, te termineren.
Maar ick hebbe goetgevonden de instellinge van dit vierde be- ·
richt uit te stellen tot nader gelegentheidt, ende dese drie berichten aan ulieden te dediceren ende te offereren. Want ick
achte dat ick tot ulieden als tot verstandige van de saacken,die
ick verhandele, spreecke en die best kont oordeelen van 't geene
ick segge.
(7.) Ick bekenne, dat de consideratien, in dese berichten voorgestelt, voor het meerendeel bij mij geapprehendeert en in nota
genomen en voortgekomen zijn uit uwe doleantien en klachten:
want d'eene van ulieden heeft mij dit, een ander dat, en een derde
wat anders gecommuniceert, en over dese en gene bejegening, die
hem ontmoet was, gedoleert. Soodat de stoffe soo veele alsuw
eygen is, maar de form heb ick er bijgezet, en de vrijmoedigheid
gebruyckt van resolut voor te stellen 't geene ter saacke van
soodanigh belang, raackende uw particuliere intrest en welvaaren
en 't gemeene best deser steede, diendt. Ick weet niet dat ick yets
posere, of het ,is de waarheidt, ofte yets proponere als tot het
gemeene best. Segt men dat de waarheit niet aItijt behoeft geseidt, deselve magh noch moet oock niet aItijt geswegen zijn.
Vraaght men, wat mij gemoveert heeft in dese saacke soo te
ijveren, en hooghte en diepte soo scherp te peylen ? Ick antwoo'rde:
mijn plicht, als oordeelende, dat de minste matroos die te scheep
vaart, geobligeert is een oogh in 't seyl te houden en vooruit te
sien, ell landt of strand, klip of schip ontdeckende, den schipper
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en stuunnan te waarschouwen, opdat het schip op geen leegerwal
te stranden ofte aan splinters te stooten, en alsoo op d'eene ofte
d'andere wijse kome schipbreuk te lijden; hoeveel te meer ick,
die selfs een kleene mede-reeder aan 't schip ben en nevens ulieden een gemeene intrest hebbe. Ick hebbe dierhalven het mijn
plicht geoordeelt voor dus verre het mijne hiertoe te contribueren, en hebben mijns oordeels oock hiermede genoegh ter
saacke gedaan.
(8.) Klaagh nu voortaan niet meer tot malkanderen hier e~ daarover, maar doet en contribueer oock het uwe daartoe, dat is,
spendeer die tijdt en neem de moeite van dese berichten te overlesen, te overwegen en van soodanige consideratien, die ulieden
dienstigh, noodigh en voordeeligh ten gemeene best oordeelt, de
invoeringe en onderneeminge te recommanderen aan dengeni:m,
die de sorge voor de welstant van de banck en 't gemeene best
dezer steede aanbevolen is. Siet het daartoe te brengen, dat eenige
heeren uit de magistratuure -, - kennis hebbende van negotie
- - en eenige van de voornaamste bancquiers uit ulieden gecommitteert mogen werden, om een fonneele wisselordonnantie,
die in soo een vennaarde wissel-plaats als dese beurs is tot noch
toe niet ingestelt en tot prevenieringe van menighvuldige disputen en inconvenienten seer hooghnoodigh is, te ontwerpen: en
omtrent het be stier van den omslagh van de Wisselbanck
sood(l;nige ordres te concipieren, als dienstigh en noodigh oordeelen sult, dat tot gerijf en securiteit van aIle die haar gelt, en
veeltijts haar welvaart, in de banck vertrouwen, behoorden
ondernoomen te werden. Ick hebbe daartoe aanleidinge gegeven
\ met de beschrijvinge van mijnen Wisselstijl en dese Berichten.
500 wanneer ulieden die moeite doet, soo voorsie ick de vrucht
van mijnen arbeidt, en het sal mij aanmoedigen diverse andere
bedenckingen, noodigh en dienstigh ten gemeenen beste, te proponeren. En bij aldien ulieden sooveele u daar niet aan laat ~e
legen zijn en mijne voorstellingen in geen nader consideratie
mochten genoomen werden - het sal mij echter niet verdrieten,
dat ick mijn plicht betracht, de moeite genomen en den tijdt
gespendeert hebbe van deselve te ontwerpen, en de bevindinge
sal ter sijner tijd het belang en gevolg ontdecken. Vaarwel.
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EERSTE BERICHT EN VERTOOG RAACKENDE D'OPRICHTINGE
VAN EEN BANCK-COURANT.

Bericht en vertoog, waarin aangeweesen en beweesen werd, uit
welcke.oorsaacken tot wat einde de Banck van Wissel tot Amsterdam eertijds opgericht is; en dat de oprichtinge van een banckcourant nu ter tijdt strecken soude tot een overgroot gerijf,
securiteit, mesnagie en voordeel voor de kooplieden, enhonorabel,
profitabel en dienstigh soude weesen voor het gemeene best derselver stede.
(1.) Soo haast de werelt geschapen en Adam, onser ailer voorvader, in het Paradijs geplaatst was, is door Godt de Reere selve
onderscheidt gemaackt tuss.chen het mijn en dijn. Want aile '
boomen in den Paradijse wierden Adam geschoncken en tot hem
sooveel geseght als dat is het dijne, aileen de boom der kennisse
des goets en des quaats behielt Godt voor sijn eigendom. En nadat Adam dien boom berooft hadde - - ende de aarde om deser
overtredinge vervloeckt en den mensche opgeleght was, dat hij in
't sweet sijns aanschijns broodt soude eten - - wierd Cain een ,
landbouwer en Abel een veehoeder, en geene offerde den Reere
de vruchten des landts en dese de eerstelingen sijner schaapen;
oversulx hadde yder het sijne.
Dit bijsonder bewint en besit veroorsaackte bij d'een en d'ander
overvloed en gebreck, en daaruit ontstondt de eerste en oudste
wijse van negotie, te weten mangeling van ware tegens ware,
oite goet tegens goet. En ofschoon door Cain uitgevonden was de
mate en het gewicht, so hebben nochtans de ouden ook iets moeten
bedenken, dat ailemans gading en de prijs ofte mate soude sijn
van aile ander goederen, en dit was eerst het vee. Maar dewijle het
vee geen rechte mate van iets anders konde zijn, ter oorsaacke van
de ongelijckheidt in de qualiteit in haar selve oite van het eene
vee tegens het ander, soo hebben se daarna het gelt daartoe uitgevonden, hetwelke op een gelijcke fijnte, waerde ofte valeur
konde gefabriceert en op een seker gewicht konde toegewoogen
ofte, gemunt sijnde, toegetelt werden; en toen veranderde de
mangeling in koophandel.
(2.) Ret eerste gelt was gemunt van silver, een metaal ofte
materiaal/ seer bequaam om hetselve or een gestelde ~ehalte ofte
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fijnte te approprieren en op een selve swaarte te snijden en tot
gelt te stempelen; daarna heeft men ook gelt van gout gemunt
en van kooper; Lycurgus sloegh gelt van ijser. Men leest, dat den
Patriarch Abraham aan Ephron, in voldoening van een stuk
landts, dat hij van hem kocht, toegewoogen heeft vier hondert
sickelen silver, onder den koopman gangbaar. Waaruit blijckt,
dat de sickelen doen ter tijdt al gemund zijn geweest op een
,i
seeckere gehalte ofte fijnte en swaarte.
En soo het gelt de rechte mate van alle dingen sal zijn, soo
moet nootsaackelijck het gelt sich selven meeten, dat is, deselve
soort ofte penning even fijn en even swaar wesen ende de veelderlei so orten van gelt na haar fijnte en swaarte, dat is na haar intrinsique waerde, gelden en op elkanderen responderen. Oversulx
moet nootsaackelijk ieder geldtpenning hebben sijn vastgestelde
gehalte ofte fijnte, gewicht en waerde. Waarvan de waerde in
soodanige benaaming ofte prijs gestelt en begroot werdt, als yeder
oppermacht in sijn territoir ofte gebiedt, ten gemeene best van
sijn rijck, republicq ofte staat, oordeelt te behooren.
(3.) Zijnde oock het munten van geldt een voorrecht, dat alleen
een oppermacht ofte dengenen, die daartoe van denselven geauthoriseert werdt, toekomt. Soodat degeenen, die geldt naslaan
sonder publicque authoriteit, zijn onvrije ofte hegemuntersen ten
hooghsten strafbaar, al slaan se bet op een selve voet van fijnte
en swaarte.
En die het gelt soodanigh naslaan, dat se hetselve inwendigh
van andere stoffe maacken als het uitwendigh schijnt, ofte dat se
hetselve doorgaans van een stoffe maacken, van slechter alloy
ofte fijnte als de penning houd, die se naslaan, zijn valsche munters,
en sonder genade strafbaar metter doodt. Die het gelt, door
publicque autoriteit geslagen en op prijs gestelt, beschroeien
en lichter maacken, zijn munt-vervalschers en, volgens het 41.
art. van 't placcaat van keyzer Carel op de munte, openbaarlijck en crimineelijck strafbaar aan den lijve.
(4.) Onder de munt-vervalschers mogen mede met goet recht
getelt en met de geltschroeiers bijna in gelijke graat gestelt worden de muntmeesters, die in het rnunten het geldt in 't gewicht
beschaarsen en lichter rnaacken als behoort; item de wisselaars
en cassiers, die het gelt bicquetteren, de swaarste penningen uitweegen en in de smeltkroes doen smijten om in lichter te conver-
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teren en de lichtste onder de gemeente distribueren; oock die om
gewin en baatsucht het gelt in prijs doen monteren boven de
rechte waerde ofte evaluatie.
Want of het weI na rechten strafbaarder is, dat men de munt
beschroeit en lichter maackt, ter oorsaacke dat men de munt
schent, soo is het nochtans, ten reguarde van het gemeepe best,
bijna even schadelijk of den silveren rijder, die in de uitgift op 63
stuyvers gestelt is, twee stuyvers van de waarde in 't gewicht
lichter geslagen, ofte dat deselve soo veel beschroeit werdt: want
wie se beschroeit, maackt se oock maar lichter; ofte dat deselve op
haar swaarte blijvende, voor 65 stuyvers, zijnde 2 stuyvers boven
de waerde ofte d'evaluatie van de overigheidt, veeltijts tegens
wil en danck van den ontfanger, in betalinge opgedrongen werdt.
(5.) Oversulx - nademaal de evaluatie van het gelt en dat hetselve ongeschent en op prijs blijft en stand houdt, het fondament
is van de waarde van aIle onroerende ende roerende goederen, en
sonder 't selve weI te onderhouden geen sekerheidt van ·waerde
- - van het mijn en het dijn - - te maacken is - daaromme heeft men t'allen tijden in aIle weI gereguleerde rijcken
en respublycken op het muntweesen en d'evaluatie van het
geldt seer stricte ordres beraamt en scherpe placcaten tegens
de valsche munters, hegemunters en muntvervalschers geemanieert en gepubliceert. En specialijck hebben tegens deselve
sedert Ao. 1489 met grooten ernst geviguleert aIle degeenen, die
het bewint deser Nederlanden aanbevoolen is geweest, blijckende
bij de ampele placcaten van Maximiliaan, roomsch-koning, en
Philips, aarts-hartogh van Oostenrijck, van keyser Carel, item
van de grave van Leycester en de iterative en soo meenighmaal
gerenoveerde en geconfirmeerde placcaten van de heeren StaatenGeneraal en van de Staaten van Hollant, Zeelandt en Westfrieslandt, respective.
(6.) Maar desniettegenstaande is door den oorlogh, die gegewoonlijck alles schaars en dier maackt en waarin veeltijts getollereert ende geconniveert moet werden 't geene daarna niet te
redresseren valt, mitsgaders de invoeringe van verscheidene
goude ell silvere penningen buitenslandts geslagen, die tot hooger
prijs opgedrongen en uitgegeven wierden als de rechte ofte intrinsique waerde, en weI voornaamentlijck door de begeerlijcke
winsucht van liedens, die men wisselaars noemt - - bij dewelcke
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niet verstaan moeten werden banquiers ofte negotiant en in wissel
ofte op wissel buytens-Iandts, maar gelt-wisselaars ofte geltkoopers en verkoopers van handt in handt, die haar neering, fait
en werck daarvan maacken, om de goede en stercke specien van
gelt op te doen wisselen en die in andere swacke en uitheemsche,
oock in eenige geconterfeyte en vervalschte, goude en silvere
penningen te converteren, tot groot nadeel en intrest van het
gemeene best - - van tijdt to~ tijdt veroorsaackt de monture ende
ongeregeltheidt in de munte in dese Nederlanden, tot sooverre
dat binnen den tijdt van min als 120 jaaren soowel het gout als
het silvergelt in prijs seer considerabel, ja van een tot op drie
geaugmenteert is. 't Geen blijcken kan bij den ducaat van Hungarijen, deWelcke ten tijden van Maximiliaan, roomsch-koning,
en Philips, hartogh van Borgonjen voornoemt, al een bekende
munte geweest is en op hetselve gehalte en gewicht, gelijck nu
noch geschiedt" geslagen wierd. Deselve is in den jare 1489 bij
haar geevalueert op 26 stuyvers en Ao. 1520 van keyser Carel
gestelt op 39 stuyvers, Ao. 1589 door den grave van Leycester
.(als gouverneur van dese Geunieerde Provincien) op 68 stuyvers.
Ao. 1603 hebben H. H. M. de heeren Staaten-Generaal deselve
gestelt op 75 stuyvers, ende in haar placcaat van Ao. 1606 getol1ereert deselve te mogen uitgeven tot 80 stuyvers, zijnde meer
als driemaal soo hoogh in prijs als deselve 117 jaren te vooren
geevalueert was.
Ende belangende het silver: 't marck fijn is Ao. 1489 op prijs
gestelt van 25 schellingen 6 grooten Vlaams, zijnde fl. 7 : 13
stuyvers; van keyser Carel Ao. 1520 op 2 £ 1 sC. ·6 vlaams, zijnde
fl. 12 : 9. stuyvers, ende den grave van Leycester heeft in den
jaare 1586 geordonneert te munten een silveren Nederlantschen
reaal van 7 stucken en negen vier-en-sestighste gedeelten van een
stuck in de sneedein 't marck trois, houdendein alloy 10 penningen fijn silvers - - zijnde op dien voet, als de Philippus- ofte
konincks-daalders gemunt zijn - - die cours en gang soude
hebben tot 2 gulden 10 stuyvers, koomende het marck fijn silvers
op circa fl. 21 :. 5 stuyvers; en bij H. H. M. is Ao. 1606 den silveren Nederlandtsche rijcksdaalder, wegende 18 engelsch
28 asen, op de fijnte van 10 penningen, 15 greins, geevalueert op
47 stuyvers, ende alsoo het marck fijn silvers geestimeert op
omtrent fl. 22 : 10 stuyvers. WaaDlit blijkt dat in deselve tijdt
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van 117 jaaren het silver van fl. 7 : 13 tot op fl. 22 : 10 gemonteert zijnde, insgelijcks van een tot op bijna drie gesteygert is.
(7.) Oversulx H. H. M., te recht comsidererende dat door al te
groote steygeringe van het geIt de gemeente quam te verarmen,
aIle levens-noodtdruft~n te verduuren, confusie in den coophandel te ontstaan, een yegelijks soo des landts als der particulieren
inkoomen grootelijcks te verminderen, ende de staat van 't lant
stont te koomen in verwarringe, en weetende dat de steygeringe
ten principaJ.e ontstondt uyt de ongeadmitteerde opwisselinge
van specien, ende geremonstreert zijnde, dat dit ongeadmitteert
w~sselen meest ondernoomen wiert bij soodanige persoonen, die
men cassiers noemde, omdat se der kooplieden geIt ofte casse
bewaarden en derselver schulden invorderden en wederom voldeden, - - waaronder deselve groot bedrogh pleegden met het
uytweegen van swaare goude en silvere penningen ende deselve
op verboden ende andere munten te senden, omme geconverteert
te werden in nieuwe valsche ende andere opgedrongen penningen,
ende de lichte wederom onder de gemeente uit te geven - - ;
soo hebben deselve in haar placcaat van Ao. 1606) art. XXI,
verbooden aan aIle wisselaars van toen voortaan geen kooplieden
geIt ofte casse te bewaaren ofte voor deseive van yemant geIt te
ontfangen ofte uit te geven, op de verbeurte van deselve penningen, die bij haar, in maniere voorgeschreven, ontfangen ofte
uitgegeven souden zijn.
(8.) Nadat aivooren, namentlijck den 5. Juny Ao. 1604mijne
E. E. heeren van den Gerechte deser stede Amsterdam uit goede
en swaarwichtige redenen voorsien hadden tegen de groote
disordre en sware schade, die men bevont te ontstaan uit de
groote ongeregeltheit en ongebondentheit, die veele ende verscheidene persoonen, onder 't pretext van cassiers van verscheiden kooplieden, waaren practicerende. Doch alsoo differente kooplieden oordeeiden, dat het bedrijf der gepretendeerde cassiers niet
zoo schadelijk was als het weI was voorderlijck en dienstigh voor
de tra£ycque en koopmanschap, ende dieshalven groote instantien deeden, ten einde de voorschreven keure niet in 't werck
gesteIt en soude werden, soo is weI deselve keure bij conniventie
niet strictelijck geobserveert.
Maar de tijdt ende ervaarentheidt het contrarie leerende, invoegen dat in den tijdt van vier jaaren door 't bedrij£ der voor-
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schreven schadelijcke luyden - - als niet anders voor oogen hebbende dan om haar selven door schade ende het bederf der gemeente te verrijcken - - sooveele is te weege gebracht, dat het gelt
veel meer als in veele voorgaande jaaren, ja tot negen ten hondert,
verlicht, opgedrongen en versteigert is geweest, ende geschapen
soude wees~n noch veel meerder swarigheidt, ja het grondelijck
bederf der geheelder gemeente daaruit te sullen volgen ende ontstaan, indien daartegens niet behoorlij ck en wierde voorsien - soo
hebben mijne heeren van de Gerechte op den IS. July Ao. 1608 de
voorige keure van den S. Juny Ao. 1604 gerenoveert ende een
yegelijck weI scherpelijck verbooden voor eenige kooplieden
eenigh gelt ofte casse te bewaaren.
Doch op het vertoogh bij seeckere cooplieden overdesegerenoveerde keure is bij de E. E. heeren van den Gerechte deselve
keure geinterpreteert en gemitigeert, mitsgaders toegestaen: dat
een coopman weI een cassier buytenshuis soude mogen houden,
mits dat denselven cassier niemant anders als eenen coopman
soude mogen dienen ende alvooren eedt do en aan de heeren Burgermeesteren deser steede, dat hij hem met geene wisselingen sal
helpen en op geene munten handelen, nochte penningen bicquiteren, etc. En dat noch met dese expresse stipulatie, dat dit consent geschiede bij provisie en totdat de voorgenoome banck van
wissel in treyn soude zijn gebracht.
(9.) Daarop gevolgt is, dat in January Ao. 1609 - om alle
steygeringe ende confusie in het stuck van de munte te weeren,
ende de luyden, die eenige specien in de coopmanschap van noo.den hebben, te gerijven - lIlijne heeren van de Gerechte, met
authorisatie van de E. M. heeren Staaten en bij advijs van de
heeren XXXVI Raden deser steede, hooghnoodigh geacht hebben
datter ordre gestelt werde op 't stuck van de wisselen en 't geene
daaraan dependeert door het oprichten van een banck van wissel. Waaruit evidentelijck consteert, dat de Banck van Wissel
opgericht is: ten I. om het cassieren en het wisselen van particulieren tegen te gaan, en daardoor sooveel mogelijck de steygeringe ende confusie in 't stuck van de munte te prevenieren; ten
2. en ten principaalen, tot gerijf der kooplieden. Maar alsoo niettegenstaande d'oprichtinge van de banck het cassieren en door
het cassieren d'opwisseling van het gelt, en daardoor de steygeringe van 't gelt sijn gang ging, soo hebben H. H. M. geen beter
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middel uitgevonden om de steygeringe te weeren en de menigvuldige goude specien te supprimeren, als selfs te do en munten den
gouden ducaat, - - een penning overal bekent en gangbaar
- - en bij tollerantie te permitteren deselve soo hoogh in prijs
uit te mogen geven, dat meest alderley ander gout in ducaten,
met avantagie, konde vermunt werden.
Ende om de steygeringe in het silver en 't silvergelt te stuyten,
te doen slaan eerst den rijcksdaalder en leeuwendaalder, en
daarna den silveren rijder en den silveren ducaat.
(10.) Maar dewijle dese silvere penningen op prijs geevalueert
ofte gestelt zijn na haar valeur ofte waarde, in swaar banck- ofte
wisselgelt, en metter tijdt 1) getollereert is, dat deselve tot hooger
prijs loopend- ofte courant-gelt gedebite~rt zijn, en die verhooging
in prijs 500 niet heeft kunnen gestelt w~den, dat d'een tegen
d'ander, na haar intrinsique waerde, sonder eenigh different geheel net en juyst respondeerde - want met meer avantagie gemunt kan werden den silveren rijder, op 60 stuyvers swaar gelt
geevalueert, om tegens 63 stuyvers courant uit te geven, als een
silveren ducaat, die, op 48 stuyvers swaar gelt gestelt, maar
50 stuyvers courant in de uitgift doet - soo is daaruit ontstaan
niet aIleen een different in de waerde tusschen het swaar banckofte wissel- en het ordinaar courant- ofte casgelt, maar oock van
de aggio ofte het opgelt van het eene gelt tegen het ander.
En nademaal den koopman in sijn handeling dagelijks bankgelt voor cas-gelt, ofte cas-gelt voor banck- ofte wissel-gelt noodig heeft om hier te betalen, ende oock somtijts weI goude ofte
silvere. ducaten, rijcksdaalders ofte leeuwendaalders in specie om
te versenden, en bij de Banck van Wissel geen behoorlijcke ordre
gestelt nochte vlijt aangewent is, om de kooplieden daarmede te
gerijven, soo heeft sulcks nootsaacklijck veroorsaackt dat de
wisselaars en cassiers haar handel in banck- en courant-gelt en
specien op een oneenparige voet van aggio ofte opgelt tot haar
voordeel hebben weten te dirigeren.
pl.) Welcke negotiatie van de wisselaars eI1 cassiers, op 500
een oneenparige voet van aggio, notoirlijck en direct is streckende
tegens het dessein ofte het einde, waartoe de Banck van Wissel is
opgericht, en tegens het gerijf dat de kooplieden in de banck behoorden te vinden. Want dat gerijf, dat voor de kooplieden in de
1) In het jaar 1659, vgI. de inieiding. v. D.
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oprichtinge van de Banck van Wissel beooght en gepromitteert
wierdt, was driederley. Ten 1. dat door middel van afschrijvinge
een yder in de banck, sonder tijdt-versuym of moeyte, soude
konnen voldoen 't geene hij schuldigh is, of ontfangen 't geene hij
hebben moet. Ten 2. dat degeene, die eenige specien van gelde in
den koophandel soude van do en hebben, deselve in de banck
soude konnen bekoomen, mits daarvoor gevende soo weinigh
toebaats als eenigsints doenlijck soude wesen. Ten 3. dat een
yegelijck in de banck soude mogen brengen aIle alsulcke penningen, als hij soude goetvinden, en deselve penningen tot sijn
believen weder uittrecken.
Nu is het notoir en on~ederspreeckelijck, dat de kooplieden,
\ sedert een geruyme tijdt herwaarts dit eerste gerijf aIleen stuckswijs ofte ten deele bij de banck gevonden hebben, en dat het
tweede seer selden en het derde geheel niet in de banck meer te
vinden is. En dat oversulcks de kooplieden op verre na, nu ter
tijdt, dat gerijf bij de banck niet vinden, hetgeene in de oprichtinge van deselve haar belooften waartoe deselve aangestelt is.
Ick sal mij niet inlaaten om te ondersoeken 'en te ontdecken,
waaruit dit verval ontstaan en gesprooten is; maar aIleen vertoonen en aanwijsen, hoe hetselve te redresseren, en op wat
wijse en bij wat middel in de banck voor de kooplieden het driederley gerijf, hiervoor gemelt, ten vollen gevonden soude konnen
werden.
(12.) Het laatste van deselve, streckende tot een seer groote
accommoditeit voor de kooplieden, en daarbij de banck oock een
raisonnabel voordeel soude konnen profiteren, staat aIleen en
absolute ter dispositie van d'E. E. heeren commissarisen van de
Wisselbanck om hetselveaan een yeder toe te staan en te vergunnen. Maar het eerste sal onmogelijck, het tweede seer beswaarlijck konnen geschieden, tenzij dat opgericht en aangestelt
werde een banck-courant. In dewelcke boeck en reekening gehouden, betaalt en ontfangen soude moeten werden in en met courant- ofte loopend-gelt, en niet in swaar banck- ofte wissel-gelt,
gelijck in de tegenwoordige banck van wissel geschiet.
Welcke banck-courant opgericht sijnde, soo sal yder in de
banck konnen bij afschrijvinge voldoen allerley schult, 't zij uit
uit den hoofde van wissel ofte koopmanschap ofte waaruit her
spruitende, en oock van alderley schult voldaan konnen werden:
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en oversulcks een yegelijck ten vollen het eerste gerij£ voorgemelt,
daartoe de banck opgericht is, bij deselve konnen genieten.
Welcke banck-courant oock het beste midde1 soude sijn om het
cassieren en het wisselen van particulieren te weeren en om de
kooplieden en een yder t'allen tijden in de banck met soodanige
specien van gelde, als paar benoodight zijn, ten minsten met
banck- voor cas- en cas- voor banck-gelt, en met de voorgenoemde
vijf specien van onse eygene provinciale munte - te wee ten met
goude en silvere ducaten, rijcksdaalders, leeuwendaalders en
silvere rijders - voor een kleen opgelt te accommoderen, en alsoo
oock het tweede gerijf volkomentlijck bij de banck te doen
vinden. (
.
De banck-courant soude aangestelt en opgericht konnen werden ofte door reductie van de tegenwoordige banck van wissel tot een banck-courant, soodat de banck van wissel en banckcourant een en deselfde soude zijn; ofte door adjunctie van een
aparte banck-courant tot de banck van wissel, dese1ve me de in
.staat blijvende en stant houdende.

(

In cas van reductie van de tegenwoordige banck van wissel tot
een banck-courant, diende geobserveert:
(13.) Dat door de banck aan yeder, die tentijde van de reductie
a.vance in deselve soude hebben, aggio ofte opgelt daarvan goet
gedaan wierdt in een cours, bij haar E. E. Groot Achtbaarheden te
beraamen en daardoor de waarde van het swaar banck- ofte
wissel-gelt gereduceert tot courant-banck ofte grof silvergelt.
Dit geschiet zijnde, diende yeder gelt in de banck te mogen
brengen, te weeten, ducatons en silvere rijders tot 63 stuyvers,
rijcksdaalders tot 52 stuyvers, kruisdaalders en silvere ducaten
tot 50 stuyvers en deselve in die prijs bij de banck ontfangen en
aangenoomen werden. Daar benevens soude door ofte vanwegen
de banck versocht kunnen werden van H . H. M. de heeren Staaten-Generaal octroy ofte consent om te moogen doen munten
op de respective munten van dese Geunieerde Provincien den
silveren floreen ofte gout-gulden tot 28 stuyvers ofte eene
nieuwen guldenspenning tot 20 stuyvers van behoorlijk gehalte
en gewichte; en om te betoonen dat het banck-munt is, van
soodanige bysondere stempel als goetgevonden soude moogen
werden; welcke penningen de banck in die prijs soude uittellen
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en weder moeten aanneemen ofte ontfangen, mits dat den inbrenger voor opgelt daarnevens soude dienen te betaalen, om
die specien voor banck-courant gelt bij de bauck te doen gelden,
een per mille, dat is twee stuyvers van de hondert gUldens.
(14.) (Het do en munten van de guldens-penning - - daarvah
oock een dubbelde en halve konde geslagen werden - - soude
strecken tot een groote accommoditeit in den ontfang en uitgift:
want meest overal gepractiseert werdt, dat men soodanige munt
ofte gelt in specie heeft, als daarin men boeck en reeckening hout.
Bij voorbeelt: in Vranckrijck reeckent men in croonen en ponden
tournois, en daar heeft men silvere louisen, die een croon, dat zijn
net drie ponden, gelden; in Spagnii~n reeckent men in shlcken
van achten en realen, en die munt-penningen vint m'er; in Engelandt reeckent men in ponden en schelling~n steerlings, en die
heeft m'er; in Brabant en Vlaanderen reeckent men in ponden en
schellingen Vlaams, en den ducaton is aldaar geevalueert op een
half pondt ofte 10 schellingen, den patacon ofte cruysdaalder
gelt er 8 schellingen, de halve vier schellingen, het quart twee
schellingen, en dan vint men oock enkelde schellingen; tot
Hamburg en elders, daar men in marcken Lubs reeckent, heeft
men marck-stucken ofte dritteldaalders; op veele plaatsen in
Duytsland, daar men in florijnen van 60 creutsers reeckent, vint
men de 60-creutsers-penning, en daar men in rijcksdaalders
boeck en reekening hout, werden rijck:;daalders in specie gevonden. Tot Venetien reeckent men in ducaten, en bij deselve republicq is tot accommoditeit geresolveert te doen munten den silveren ducaat corrent, waarmede het verloop in het gelt ofte
d'aggio van het bauck-gelt, daarmede men aldaar van overlang
veel moeite van redudie gehadt, sedert t'eenemaal geprevenieert
heeft. Ook selve is bij keyser Carel in dese landen van herwaartsover gemunt den gouden en silveren Carolusgulden en die geevalueert op 40 grooten Vlaams, daarvan men noch te deser
tijdt hier te lande reecketring hout in carolus-guldens, doende
noch 40 Vlaamsche grooten, ofschoon de carolus-gulden in speCie
effective omtrent twee hedendaachse guldens soude zijn.)
Doch b~ aldien ruet goet gevonden mochte wyrden om ie versoecken - ofte versocht zijnde, aan de banck niet geaccordeert
bfte toegestaan wierd - floreenen van 28 stuyvers ofte een
nieuwen guldens-penning te doen munten, 500 soude konnen bij
NED. ECON.-HIST. ARCHIEI'. ]AARBOEK VII.
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de banck ontfangen en aangenomen werden soodanige en soo
veelderley payementen, in dese Geunieerde Provincien op de behoorlijke voet geslagen, als beraamt en goetgevonden soude
werden, mits genietende daarbij een vast gestelt kleen opgelt
om die payementen voor courant banck-gelt te do en valideren.
(15.) In de banck-courant diende yder van sijn avance te konnen en moogen disponeren bij afschrijvinge ofte overschrijvinge,
gelijk nu in de Bank van Wissel geschiet, sonder yets aan de banck
daarvoor goet te doen.
Die op de banck geassigneert wert en geen reeckening in de
banck heeft en dierhalven de voldoening in geld begeert, ofte
die reeckening heeft, gelt in specie uit de banck lichten wil en
tevreeden is met soodanigh gelt ofte specien, als bij de cassiers
van de banck haar aangetelt wert - deselve behoorden insgelijcks voor de aantelling aan de banck niet hoeven te verantwoorden. Maar soo yemandt specialijck ducatons ofte silvere
rijders begeerde, die diende een per mille, dat is, twee stuyvers
van de hondert guldens opgelt, deswegen aan de banck te moeten
goet doen, en voor rijcksdaalders, cruysdaalders ofte silvere dueaten, leeuwendaalders en ducaten it:! specie ofte ander specien
soodanigh opgelt te geven, als de heeren commissarisen op het
naauste, in faveur van die deselve noodigh heeft, daarop souden
koomen te stellen.
(16.) Die in de banck eenige somme betalen moet en geen
reeckening in de banck heeft, diende sich maar behoeven te
addresseeren bij yemant van de cassiers ofte ontvangers van de
banck ende deselve aantellen die somme, die hij voldoen wil,
neemende daarvan een recipisse; en de cassier, die het gelt ontfangt, diende geobligeert te zijn te versorgen, dat die betaalde
somme dien. selven dagh op de boecken van de banck valideert
in credit van dengeenen, die den betaalder ordonneert.
Niemant hoorde minder somme in specie in de banck te mogen
brengen ofte uit de banck te lichten ofte ontfangen, als drie
hondert guldens. Bij af- ofte overschrijvinge hoorde gepermitteert en geoorlooft te zijn te mogen assigneeren soo veel ofte soo
weinigh, ofte soo groote ofte kleene somme als men wil, vrij en
•
vranck.
.
Niemant diende op de banck meeer te mogen assigneeren als
hij avance heeft ofte in bekomt, op de boete van drie ten hondert
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daartoe staande; maar soo wanpeer yemant, die de banck intacqueert, 't selve redresseert, voordat hij door de boekhouders
gecalangieert ofte voordat hem sijn fout aangewesen werdt, die
behoorde vrij te zijn van de boete.
(17.) Om te prevenieren de klachte van die schultvordering
hebben, 't zij uit den hoofden van wisselbrieven, obligatien ofte
andersints, houdende in de banck van wissel ofte in banck-gelt
te voldoen, gepasseert voor de preadvertentie van de oprichtinge
van een banck-courant ofte voor de effectuele reductie van dien
- deswegen soude konnen geordonneert ,ende vast gestelt werden,
dat deselve wisselbrieven ofte obligatien ofte ander schult van
die natuur ten vervaldage :r;net de beraamde aggio soude moeten
voldaan ofte in cas van prolongatie daarmede geaugmenteert,
ende tot banck-courant-gelt gereduceert moeten werden.
En opdat niemant, soo binnen- als buytenlandts, ~gnorantie van
dese reductie soude pretendeeren, soo konde en diende, bij preadvertentie, eenige tijdt voor de onderneminge ofte in het werckstelling van deselve, deswegen publicatie gedaan ende deselve
niet alleen in de Nederduytse Amsterdamsche en Haarlemsche
courant en, maar oock in de Fransche, Spaansche en Italiaansche
gasettes gedruckt werden; opdat een yegelijck buytenlandts in
het wisselen sich daarna soude konnen en hebben te richten ende
te reguleeren.
(18.) Dese reductie soude seer gemackelijck vallen omme te
effectueren; men soude alsdan van geen aggio van banck-gelt
weten, als alleen van een vastgestelt kleen opgelt van de paye- .
menten, dat den koopman een groot gemack en accommoditeit
geven soude; alle ordres omtrent d'omslag van de Wisselbanck
soude voor het meerendeel in staat en stant konnen blijven, de. selve boeckhouders soude d'afschrijvinge konnen waarnemen: alleen de cassiers van de banck souden alsdan niet, gelijck nu
geschiet, voor niet te do en haar salaris niet trecken, maar oppassen
moeten en werck vinden.
In cas van adjunctie van een banck-courant tot de tegenwoordige banck van wissel, deselve in staat blijvende en stant houdende :
(19.) Soude de aggio ofte het opgelt tusschen het banck- en
courant-gelt op een vaste prijs behooren gestelt te werden, in
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welcke prijs de banck hetselve soude dienen aan te neemen en af
te schrijven, met een per mille onderscheidt.
Ret inbrengen van specien ende de uitlichtinge van dien, mitsgaders d'afschrijving, soude konnen geschieden ter banck-courant, invoegen als boven aangeweesen is. Doch, om abuysen te
eviteren, diende niemant van sijn reeckening per banck af te
mogen schrijven op yemants anders reeckening per cas, ofte van
sijn reekening per cas op eens anders reeckening per banck, maar
alle overschrijvinge op eens anders reeckeningh diende te geI
schieden directe van banck- op banck-, en van cas- op casreeckening. Maar het diende yeder gepermitteert te zijn van sijn
eygen banck- op sijn eygen cas-, en van sijn eygen cas- op sijn
eygen banck-reeckening af te schrijven, mits goed doende of genietende de vastgestelde aggio, met een per mille onderscheidt.
Dat aile wisselen en schulden in banck-gelt in de banck van
wissel, en aile wisselen in courant gelt in de banck-courant voldaan soude · moeten werden, diende , als dan scherpelijck aanbevoolen, onder poene van anders qualijck betaalt, en noch een
boete daarenboven verbeurt te hebben.
Yeder die geen reeckening in de banck, 't zij van wissel ofte
courant heeft, diende gehouden te zijn 't geen hij per banck voldoen moet, aan de cassiers van de banck in specie te betalen en
't geene hij per banck ontfangen moet, van de cassiers van de
banck in specie te ontfangen, onder seeckere po ene, bij de contraventeurs te verbeuren.
(20.) Dese adjunctie van een banck-courant tot een banck van
wissel soude van vrij meer omslagh zijn als de reductie; oock soude
de kooplieden gehouden weesen een dubbelde reeckening met de
banck, item in haar boecken sommige reeckeningen in banck-,
sommige in courant-gelt, oock een reeckening van aggio te houden; in soodanigh geval soude oock eenige meerder boeckhouders
in de banck, ofte ten minsten noch twee klercken'van deselve,
vereischt werden; op de afschrijvinge soude oock eenige andere
ordres moeten beraamt werden, opdat ailes sonder confusie
toegaan mochte.
Oversulks soude de reductie van de banck van wissel tot een
banck-courant gemackelijcker, maar de adjunctie soude voor de
banck ofte stadt profijtelijcker zijn, doch op d'eene en d'andere
wijse practicabel en uitvoerlijck.
.
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(21.) Waermede duydelijck genoegh aangewesen hebbende, hoe
een banck-courant soude konnen aangestelt en opgerecht worden:
sal nu verder betoonen en bewijsen, dat deselve soude dienstigh,
noodig en voordeeligh zijn en voor particulieren en voor 't gemeene best.
Voor particulieren soude deselve strecken ten 1. tot een groot
gerijf en accommoditeit, ten 2. tot securiteit, ten 3. tot mesnagie
en voordeel.
(22.) De banck-courant soude strecken tot ~en groot gerijf en
accommoditeit: Want, ten 1. het soude den koopman, renteniers
en winckeliers onwederspreeckelijck seer accommodabel en gemackelijck vallen, wanneer deselve bij afschrijvinge niet aIleen
haar schult in banck-gelt, maar oock de loopende schulden in
courant-gelt soude konnen voldoen: gelijk bij experientie bevonden wert, dat door de afschrijvinge in de tegenwoordige banck
van wissel een ongelooflijcke moeite van ontfang en uitgave en
de kostelijcke tijdt, die men daaraan spendeert, gemesnagieert en
veele confusie en disordres gepr.evenieert werden.
Ten 2. Souden de kooplieden oock ontlast zijn van de moei~e
van het koopen en verkoopen van banck-gelt en daarmede haar
tijdt op den Dam of beurs niet hoeven te consumeeren.
Ten 3. In cas van reductie van de banck van wissel tot een
banck-courant 'soude de kooplieden van menighvuldige reductien
van banck- tot courant- en van courant- tot bancJ<-gelt en een
reeckening van aggio, dat is opgelt van banckgelt, in haar boecken te maacken en dubbelde reeckeningen in courant- en banckgeltmet haar correspondenten te houden, gelibereert en bevrijt zijn.
Ten 4. In cas van adjunctie van een banck-courant- tot de
wissel-banck - - d'aggio vast gestelt zijnde - - soude d'OostIndische Compagnie en yeder, hoe considerabele somme van
banck- oite courant-gelt deselve benoodight mochte zijn, sonder
alteratie in de aggio, altijt, terstont ,in een partij of post, daar, mede konnen bij de banck gedient en geholpen werden.
Ten 5. Bij de oprichtinge van een banck-courant soude een
yeder konnen geinJungeert en aanbevoolen werden sijn eygen
schulden te moeten voldoen en in te vorderen en niemant te
mogen belasten met assignatien op een ander, van dewe1cke den
houder somtijts op een derde, en van die weI op een vierde overgewesen wert, eer hij satisfactie ofte voldoening bekomt; waar-
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door niet alleen d'een des anders schultmaaner werdt, maar
waaruit oock somtijts groote questien en geschillen ontstaan zijn;
weshaiven bij expresse willekeure deser steede hetseive weI scherpelijck al over lange is verboden en meermalen gerenoveert; maadeselve keure heeft niet konnen, en sal onmogelijck anders konnen, als door de oprichtinge van een banck-courant gemainterneert werden.
Ten 6. De banck-courant soude oock seer accommodabel
komen voor de cassiers en ontfangers van de publique stadts- en
lantscomptoiren.
/'
Ten 7. Alle namtissementen soude oock ter banck bij afschrijvinge konnen geschieden, en de E.E. heerenreeckenmeesterenen
andere collegien van de moeite van ontfang en weder uittellinge
van penningen konnen ontlast zijn.
Ten 8. Door de oprechtinge van een banck-courant soude, bij
een goede directie, de banck te beter in staat gestelt konnen
werden om een yegelijck, die eenige specien ofte penningen in sijn
koopmanschap benoodight mochte zijn, voor een kleen opgelt
daarmede te gerijven; zijnde dit gerijf van benoodigde specien,
gelijck hiervoor aangeweesen is, eene van de voornaamste insighten en eynden, waartoe de banck van wissel opgericht en 't geene
nu 't eenemaal bij deselve in verval geraackt is.
(23.) De bank-courant soude oock strecken tot securiteit.
Ten 1. Den afschrijver soude sigh konnen versekeren, dat sijn
crediteur voldaan en bij van schult ontlast is; daarvan, wanneer
hij op sijn cassier of op een ander assigneert, sich niet van verseeckeren ofte daarin gerust zijn kan, of moet er na vragen, dat
diffident, echter nootsaacklijck is, wil men gerust zijn. Want
meermalen gebeurt is, dat na de ongelegentheidt van den cassier
ofte"dengeenen, op dewelcke geassigneert was, den houder van de
assignatie te voorschijn is gekomen en voldoening gevordert
heeft van soodanige assignatien, die den ondertekenaar meende
allang voldaan waren.
Ten 2. Den afschrijver sou de oock pertinent en seeckerlijck
konnen weeten wanneer sijn crediteur voldaan werdt, en daarin
sijn respect maintineren; hetgeen door de cassiers met dilayeren
en uitstellen en niet prompt te voldoen 't geene op haar door haare
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meesters geassigneert werd, veeltijts buyten desselfs kennis, gekreuckt en gekrenckt werdt.
Ten 3. Den koopman ofte betaalder, wie hij zij. soude oock
t'allen tijden bij de boecken van de banck konnen doceren en
bewijsen, dat sijn schult voldaan is, en sich sooseer niet hoeven
te bekommeren over het vorderen en bewaren van quitantien en
assignatien, hetgeene seer considerabel is.
Ten 4. Die afgeschreven werdt, soude de voldoening oock
seeckerlijk bekomen van hetgeene, dat hem afgeschreven werdt;
daar ·een crediteur, die sijn cassier of een ander op sijn debiteur
assigneert, soo wanneer deselve oock andere schultvordering tot
debiteurs last en heeft, veeltijts van versteecken, en door de directie van den houder van de assignatie, het gelt bij hem ontfangen,
tot voldoening van d'eene schult gedestineert, op d'ander schult
afgeschreven werd.
Ten S. d'Afschrijvinge in de bank-courant soude oock strecken
tot dese securiteit van den betaalder, dat hij bij mistellinge niet
over betaalt; en van den ontfanger, dat hij niet te kort, noch
quaat ofte te kleen gelt t'ontfangen komt.
Ten 6. Soude een yeder bij het adjusteren van e1cken foly ofte
slot van sijn reeckening in de banck tot sijn securiteit gewaar
werden en het sich ontdecken, soo wanneer hij eenige post betaalt ofte 'ontfangen en niet te boeck gebrachfheeft.
Ten 7. Niemant soude in den verkoop, verwisselinge of omsettinge van sijn banck- in courant-gelt yemant hoeven te vertrouwen en sijn gelt te periculeren, gelijck men nu doen moet, en
veeltijts met schade van den afschrijver ofte geltgever geschiedt is.
Ten 8. Wanneer de koopman sijn avance in courant-gelt in de
banck heeft, soo sal hij niet hebben te vreesen nocht het perijckel
loopen, dat sijn gelt door sijn cassier een ander toevertrouwt sal
werden; ofte dat den cassier selve daarmede negotieren, hetselve
spenderen of verquisten, den grooten meester (uithangen) en
eindelijckdaarmede doorgaan en banquerot speelen sal, gelijck
sedert weinig jaaren differente cassiers gedaan hebben.
Ten 9. De kooplieden, die geen cassiers buytenshuis hebben,
maar haar dienaars binnenshuis haar cas doen houden, ende de
ouders en vrienden van soodanige dienaars sullen veel geruster
konnen zijn, wanneer deselve soo groote manieringe van penningen niet souden hebben.

.J

40

J.

PHOONSEN,

Ten 10. De kooplieden, die selfs bewaarders van haar cas zijn,
souden niet aileen geen tijdt hoeven te versuymen met den ontfang en nateiling van het ontfangene en d'uitgave, maar, groote
avance hebbende in de banck staande op haar reeckening, niet
ongerust hoeven te slapen, dat haar geldt van dieven met gewelt berooft ofte met practijck onder den duym afhandigh sal
gemaackt werden, hetgeene sij, wanneer se het gelt in huis ,en
in haar cas hebben, onderhevigh zijn.
Ten 11. Dien betaaling doen wil ofte doen moet aan yemant,
die uit stadt of niet te vinden ofte daar hij mede in dispuyt is,
soude sich met volkomen securiteit bij afschrijvinge in de banck
- - 't sij op sijn crediteurs reeckening directe, soo wanneer de
schult hetselve requireert, ofte op een reeckening van consignatie
- - van die penningen ontlasten, en meenighVl!Jdige disputen,
specialijck concernerende wisselbrieven, houdende in courant
gelt te betalen ten lasten van buytenwoonders, daannede geprevenieert konnen werden.
Ten 12. Die gelt onder haar hebben, 't sij inwoonders of vreemdelingen, schippers, administrateurs, bewinthebbers of boeckhoudE'rs van rederijen ofte voor andersints gemeene geinteresseerdens, en die hetselve onder haar niet vertrouwen en niet
weeten aan wie met volkomen gerustigheidt hetselve te vertrouwen, - sou den soodanigh gelt tot haar securiteit in de banck
konnen brengen en op haar reeckening doen stellen, en ter gelegener tijdt bij afschrijvinge daarvan disponeren ofte 't selve
wederom konnen lichten en uit de banck haalen.
Ten 13. d~Inwoonders, die geen burgers zijn, en de vreemdelingen, die haar van de banck;-courant souden komen te bedienen en
h~ gelt ofte avance daarin vertrouwen, soude die securiteit en
dat voorrecht d~arbij genieten, dat haare peningen, dewelcke in
handen van cassiers ofte yemants anders bewaaring, ja - - van
vreemdelingen, die hier geen domicilium hebben - - in haar
eygen cas arrestabel zijn, in de banck niet arrestabel souden
weesen.
Ten 14. Alle calculatien van de kooplieden op buytenlandsche
negotie, en specialijck van de banck selve op de handeling in het
silver en stukken van achten, soude - wanneer der door de oprichtinge van een banck-courant geen aggio ofte deselve op een
vaste prijs gestelt was - veel gewisser en seeckerder op te maac-
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ken zijn als nu geschieden kan, dewijle het op een onvaste aggio,
door verloop van deselve, aan d'een ofte d'ande"r kant veeltijts te
ontschieten komt.
Ten, 15. De banck-courant soude oock grootelijcks konnen
strecken tot securiteit van weesen, geinteresseerdens in boedels,
rederijen ofte tot andere gemeene effecten, bij aldien de voogden,
curateuren, administrateuren en sequesters geordonneert, gelast
en aanbevolen wierden en geobligeert ofte verbonden souden
zijn, wanneer sij een somme .van penningen - - bij haar E.E.
Groot Achtbaarheden te begrooten - - in handen hadden,
deselve te moeten brengen ofte af te schrijven in de banck ten
behoeven van die daartoe gerechtight, en haar alsoo van deselve
te ontlasten ofte gehouden zijn intrest daarvan te verantwoorden.
(24.) De banck-courant soude oock strecken tot mesnagie:
Ten 1. Van veel provisie, die de kooplieden aan de cassiers betaalen.
Ten 2. Van de courtagie, voor de omwisseling ofte omsettinge
van het banck- en courant-gelt en specien.
Ten 3. Van veel octaafjes en so,mtijts wat meer of min, die het
omsetten van het banck- en cas-gelt te kosten komt.
Ten 4. Van de kostelijcke tijdt, die men in de effectuele toetelling in het betalen spenderen moet; .zijnde notoir, dat in de
banck van wissel in een halve dagh door twee of drie boeckhouders meerder somme, sonder eenige abuysen te committeren, bij
af- en overschrijvinge betaalt en ontfangen gestelt, als door tien
cassiers in tien dagen elkanderen toegetelt kan werden.
(25.) Tot voordeel:
Want, ten 1. soude yeder, die afgeschreven werdt, des anderen
daaghs konnen weeten dat hij voldaan is, en over sijne avance
t'aUendageten voUen konnen disponeren, tot sijn groot voordeel
- hetgeene die een cassier houdt, onmogelijck weten noch doen
kan, doordien deselve veeltijts de betalinge dateren, voordat se
deselve do en en den ontfang eenige tijdt, nadat deselve is ingekomen, om ondertusschen, door d'avance van baar meesters,
largesse te hebben en met de omsetting en bijsetting van deselve
octaafjes te verdienen.
Ten 2. In hetverkoopen van goederen en koopmanschappen
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soude de betaaling in de banck-courant bedongen en vastgestelt
werden, en seeckerder staat daarop te maacken zijn als nu geschiedt.
Ten 3. De kooplieden, die slof d'invordering van haar uitstaande schulden op haar cassiers laaten aankomen, souden door dese
precisiteit aangeport werden om haar uitstaande schulden wat
ijveriger selfste doen invorderen; zijnde meermaalengebeurt, dat
de cassiers haar meesters debiteuren hebben geexcuseert, Verschoont en uitste1 gegunt, mits haar voordee1 daarvan treckende,
en dat daarna de meesters van het capitaal niets bequaamen,
daarvan de cassiers d'intrest, .ofte een goede steeckpenning voor
haar civiliteit, hadden genooten. '
Ten 4. Souden de kooplieden, die gewent zijn te kreupelen en
onder de vleugeIen, ofte Hever onder het scheermes, van sommige
baatsuchtige cassiers haar toevlucht te nemen, genoodtsaackt
zijn beter ordre op haar affaires te steilen, hetgeene deselve veeltijdts na vermoogen niet beijveren, omdat se haar op de adsistentie van soodanige cassiers al te veel en sorgeloos verlaaten.
(26.) Waarmede oock genoegsaam aangeweesen en beweesen
achte, dat d'oprichtinge van een banck-courant strecken ~oude
tot een overgroot gerijf, securiteit, mesnagie en voordeel van
particulieren, soodat aileen noch overigh is te betoonen, dat
oock d'oprichtinge van deselve zijn soude honorabel, profitabel,
dienstigh en nut voor het gemeene best.
d'Oprichtinge van een banck-courant soude zijn honorabe1
voor de stadt. Want de banck van Amsterdam alsdan in omslagh niet aileen de tegenwoordige banck van wissel alda~r,
maar oock aIle andere wisselbanckenwan de geheele werelt verre
overtreffen sou de; en dewij1e yemants eer en respect aangroeit
met sijn credit, soo soude oock door het credit ende de meerder
omslagh van de banck deselve te meer benaamt en befaamt
werden en, de middelparel zijnde in stads wapenkroon, te glorieuser, l"itsteekender en aansienlijcker flonckeren en praalen.
(27.) d'Oprichtinge van een banck-courant soude ook zijn
profitabel voor de stadt. Want ten 1. bij een goede directie soude
door de oprichtinge van een banck-courant het wisselen van particulieren in haar loop gestuit en geweert, en alsoo het voordeel,
bij de geltverwisseling te doen, aan de banck getrocken konnen
werden.
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Ten 2. Door de oprichtinge van een banck-courant soude de
silverfactorij van de wisselaars en cassiers t'eenemaal koomen te
vervallen en aan de banck konnen getrocken worden, hetgeene
een seer raisonnabel voordeel voor de banck geven soude.
Want als er een banck-courant was, soude door de heeren commissarisen het silver gestelt en bij de banck aangenomen konnen
werden in courant-gelt tot de allerhooghste en uiterste prijs, die
daarvoor gegeven soude konnen werden, om hier te lande op den
beraamden voet te munten. En wanneer de banck het silver alsdan voor half sooveel voordeels, als de factoors voor provisie
genieten, aan de muntmeesters overlieten, daarmede soude de
geheele binnelandsche silverfactorij koomen te vervallen. En
bij aldien, wanneer der buytenlantsche treck van silver was, de
kooplieden door de banck met silver om te versenden geaccommodeert en gerijft wierden - daarbij soude een considerabel voordeel voor de banck konnen overschieten. Want soo particulieren
gelt op intrest kunnen neemen en silver daarvoor koopen om hetselve met profijt wederom te verkoopen~ ja selve baaren silver
en gouden ducat en tegens een hoogen intrest beleenen, om daarbij noch te avantagieren, soo moet onwederspreeckelijck de
banck, die geen intrest hoeft te betaalen en daarin soo verre
prevaleert bij dese negotiatie, door een goede directie merckelijck konnen profiteren, en soude seeckerlijck, buyten der ingesetene schade, een seer groot voordeel bij den silverhandel
konnen doen.
Ten 3. Soo wanneer de banck van wissel tot een banck-courant
gereduceert wierdt, soude het opgelt van de inbrenginge van het
ordinaar courant-gelt en de uitlichtinge van ducatons en silvere
rijders ofte an~er courant-gelt een goede stuyver jaarlijx konnen
opbrengen.
(
Ten 4. Soo wanneer de banck van wiSsel in staat blijvende, tot
deselve een banck courant geadjungeert en de aggio van het
wissel- tegen het courant-gelt op een vaste prijs gestelt wierdt,
alsdan soude de een per mille, voor de overschrijvinge van de
eene banck op d'ander, een considerable somme, tot voordeel
voor de banck, komen te bedragen.
Ten 5. De banck van leening soude bij d'oprichtinge van een
banck-courant merckelijck profiteren, want sommige wisselaars
en cassiers alsdan soo groote voorraadt van penningen niet
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soude hebben om te konnen lomberden ende d'effecten van haar
schaarse en beboeftige nieesters met de largesse van baar andere
meesters te beleenen, veeltijdts tot hooger intrest als bij de banck
van leening genooten werdt.
(28.) d'Oprichtinge van een banck-courant soude oock dienstigh zijn voor 't gemeene best. Want een banck-courant soude
het rechte middel zijn:
Ten 1. Om alle steygeringe en confusie in de munte te weeren.
Ten 2. Om de valsche munte en bijslagen, item de beschaarsinge
in het gehalte en gewicht van het gelt, te eerder te ontdekken.
Ten '3. Om het biquetteren van de beste en gewichtighste penningen, daar sommige wisselaars en cassiers, die veel ontfang en
uitgift hebben, t'eenemaal haar fait van maacken, te prevenieren.
Ten 4. Om te weeren de collusie ende te ontdecken het secreet
van eenige muntmeesters met sommige wisselaars, die meer voor
het silver besteeden als andere konnen doen en daarvoor gegeven
kan werden, om bet gelt op behoorlijcke gehalte en gewicht te
slaan, en echter voort arbeiden als andere munten stil moeten
staan.
Want dat soodal'lige muntmeesters het in lengte ofte breete
vinden en den penning in 't all~y ofte in 't gewicht, ofte in beyde,
moeten beschaarsen, is onwederspreeckelijck en genoeghsaam
af te meeten geweest uit de sorge en bekommeringe, die soodanige wisselaars voor de geltkisten droegen, die se van de munt
verwachten, opdat deselve niet in handen van de heeren commissarisen van de Wisselbanck souden geraacken. En oock daaruit te besluiten dat deselve haar nieuwgemunte silvere rijders
veeltijds niet dorsten uitgeven als .gemengt onder andere ducatons en rijders, en de leeuwendaalders weI beter koop als andere
wilden geven, als de koopers wilden belooven deselve te sullen
versenden sonder aan Sieuwert Jansz., assayeur van de banck,
te vertoonen. Soodanige en diergelijke treecken en streecken
souden grootelijkx konnen geweert en voorgekomen, en, gelijck
geseght, soodanige prijs op het silver konnen gestelt werden, dat
onmogelijk bij particulieren meer daarvoor besteet soude konnen
werden om het hier te lande te doen munten; en soo wanneer
sul)r gedaan wierdt, hetselve soude een overtuygend blijck zijn,
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dat de munte, daarvan geslagen, noodtsaackelijck beschaarst
is.
Estimerende -hiermede oock genoeghsaam getoont en aangeweesen, dat de oprichtinge van een banck-courant honorabel en
profitabel soude zijn voor de banck ofte de stadt, en dienstig
voor het gemeene best, en alsoo mijn propositie en voorgeven
volkomentlijck geverifieert hebben.
(29) . Doch ten besluyt dienen noch wederlegt en gesolveert
diverse objectien, die tegens de oprichtinge van een banck-courant konnen gemoveert werden.
i 1. Objectie. d'Oprichtinge van een banck-courant soude strecken tot nadeel van de owisselaars en cassiers, alsmede van de
maackelaars in 't banck-gelt en 't silver, die daardoor sooveel
als geruineert en bedorven soude sijn.
(30.) Antw. Het wisselen van particulieren sonder speciale
authorisatie en consent van de Overigheidt is in meest aIle landen
verboden en van outsher oock hier te lande ongeoorloft geweest,
selis eer dat de banck van wissel hier te steede opgericht was.
Want in den jaare 1489 hebben koning Maximiliaan ende d'aertshartog Philippus hetselve seer scharpelijck in haar placcaat van
de munte geinterdiceert. Ao. 1520 heeftde keyser Carel 't selve
geconfirmeert; Ao. 1586 heeft de grave van Leycester, Ao. 1589
de Staaten-Generaal, Ao. 1603 de Staaten van HOllant etc., ende
deselve respective hooge- en grootmoogende heeren Staaten sedert menighvuldighlijck sulcks gerenoveert en groote poene
daarop gestelt, te verbeuren bij dengeenen, die sich bemoeide
met het opwisselen en verwisseleI) van eenige specien ofte zich
onderwonden in eeniger manieren hetgeene het bedrijf der wisselaars soude mogen aangaan, sonder speciaal consent en daartoe
beedight te zijn.
(31.) Belangende de cassiers: hiervoor is aangewesen, dat, om
het cassieren van particuliereJl te weeren, de banck van wissel
hier ter steede opgerecht is, en na d'oprichtinge van de Wisselbanck is op den 28. November 1609 een yegelijck weI scherpelijck
verbooden van to en voortaan voor eenige kooplieden eenigh gelt
ofte casse te bewaaren, ofte voor deselve van yemant anders
gelt te ontfangen ofte uit te geven, op de verbeurte van vijf en
twintigh guldens voor elcken hondert gulden, etc. En om de
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kooplieden te accommodeeren in het ontfangen van haare penningen, zijn bij mijne heeren van de Gerechte aangenoomen en
gestelt buyten-ontfangers van de ,banck; dewelcke, volgens ha.'are
instructie, onder anderen gehouden waaren binnen .drie dagen
na den ontfang de penningen te leveren aan den eygenaar van
dien, ofte desel ve ter banck te brengen en die den eygenaars
. aldaar op haar reeckening te do en valideeren; mitsgaders borge
te steilen ter somme van twaalf duysent guldens voor haar getrouwigheidt.
En op den 4. Juny 1621 is bij mijne heeren van den Gerechte
verstaan, dat het cassiersschap een officie soude zijn, ende dat
niemant hetselv.e officie hem soude vermoogen ondervinden te
exerceeren, tenzij deseIve alvooren bij de heeren Burgemeesteren
geauthoriseert souden zijn, cautie gestelt, haare instructie ontfangen en die beedight soude hebben.
(32.) Aangaande het maackelen in 't silver ofte goudt, hetselve
is bij keyser Carel in het 42. art. van sijn placcaat uitdruckelijck
verbooden, op poene van voor de eerste reyse te verbeuren 10
goude realen, van de tweede reyse gelijcke poene, en bovendien
gestelt te werden op 't pilori - dat is, op de kaack.
Is het maackelen in het silver etc. soo absolut ongeoorloft, en
staat het wisselen en cassieren volgens de placcaaten en keuren
niemant vrij als die daartoe geauthoriseert en beedight zijn, en
werd nu ter tijdt niet een eenige particuliere wisselaar ofte cassier
in de stadt gevonden, die geauthorissert en beedight is, wat
rechtmatige reden van klachten hebben dan soodanige lieden?
Of meenen se, dat het haar vrij staat, tegens aile keuren en ordo~
nantien, de banck te contramineren, en dat door de banck tegens
haar meneen niet behoorde ofte soude mogen gevigileert ende
ordre gestelt werden, om wederom aan deselve te trecken 't geene
sij de banck berooft en onttrocken hebben?
(33.) Exceptie. Eertijts hebben Haare Hoogh. Hogende ende
mijne heeren van den Gerechte geser steede met goet recht gevigileert tegens de ongebondentheidt van sommige cas siers en
wisselaars, die door baatsucht het gelt tot hooger en hooger prijs
opdrongen en t'eenemaal haar werk daarvan maackten om
specien te bicquetteren, tot groot nadeel van het gemeene best;
maar sedert een geruyme tijdt herwaarts heeft men van geen
steygeringe in het gelt geweeten, nochte van geen klachte over de

DE WISSELBANK VAN AMSTERDAM.

47

wisselaars en cassiers gehoort, als haar n~ stil houdende in haar
functie, streckende tot gerijf en dienst van de kooplieden. Wat
reden dan om soodanige goed,e ingesetene, door het oprichten
van een banck-courant, te stooten uit haar gelegentheidt en
welvaaren?
(34.) Antw. Gelijk in een stadt van negotie, daar men geen
publique wisselbanck heeft, de cassiers dienstigh en de wisselaars
. en makelaars in specien noodigh zijn; alsoo in tegendeel ter plaatse daar men een publique banck heeft, behoorden geen maackelaars in silver of gout en specien getollereert en geen particuliere
wisselaars geadmitteert te werden, en daar heeft lJ1en oock geen
cassiers, independent van de banck, van nooden ~ immers geen
soo groote cas-houders, die het haar schamen cassiers te heeten,
dewijl se pretenderen bancquiers te zijn.
't Is waar, de wisselaars en cassiers maacken het hedensdaaghs soo grof niet als andere eertijts gedaan hebben: maar
waar vandaan komt dat? Daar .valt nu ter tijdt sooveel niet te
schaccheren, als toen der soo veelderley goude en silvere specien
gangbaar waaren. Toen hebben andere gedaan dat se wilden;
dese doen tegenwoordigh sooveel als sij konnen en ten schort
haar niet aan de wil, maar aan het vermogen, dat se niet meer
en doen. En of er schoon geen soo publique klachten ten haaren
lasten gehoort werden, soo do en nochtans sommige van haar nu
en dan weI faiten, die beter nae>rgelaten waaren. Dewijle aile
haar studie en practijck daarop aanleidt, om directe met de handeling van 't gelt gelt te winnen, en om alles op een hair te klooven, op een aasje te wegen en een quart grein te fineren.
(35.) 't Gerijf en den dienst, die de koopliedenbij de wisselaars
en van de cassiers hebben, moeten se duur genoegh betalen; en
dewijle hetselve beter koop, gemackelijcker en seeckerder in de
banck konnen vinden, waarom soude se het daar niet mogen
soecken? d'Intentie is niet om de voor-verhaalde placcaten,
ordonnantien en keuren, tegen het wisselen en cassieren van particulieren en het maackelen in silver en specien geemanieert en
gepubliceert, te do en renoveren; dat soude toch maar verlooren
moeite en den moriaan gewasschen zijn. Want, ofschoon in sommige rijken en landen den uitvoer van gelt, ja in Sweeden selfs
van koopermunt, op lijfstraf verbooden is - echter vint m'er
waaghalsen, die haar sulx onderwinden op de galg aan. Wat
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scherpe placcaten hier te lande tegens de versendinge van het
silver na de buyten-munten geemanieert, en hoe meenighmaal
deselve gerenoveert zijn - 't heeft niet mogen helpen. De gelten silverhandel, het wisselen en cassieren, al wierdt hetse1ve op
den hals verboden, soude echter niet nagelaten werden. En dierhalven moet men met een politic que voorsichtigheidt, 'tgeen
door placcaten, keuren en ordonnantien onmogelijck is te weren,
met practijck en vigilantie sien te contramineren.
(36.) In de oeconomie siet, men dat de kinderen, op het verbodt
van dat zij haar met geen messen sullen beseeren ofte quetsen,
kleen, jaa geen reguard neemen, wanneer zij maar messen konnen
vinden om daar mede te snijden en te snipperen. Weshalven een
voorsichtig huisvader - weetende, dat de scherpste verbooden
veeltijds het eerste overtreden, en dat de ongehoorsaamheit een
erfsonde is ~ niet sooseer verbieden sal, dat sij zulkx sullen
laaten, ais weI het middel haar beneemen dat 2.ij het niet en
konnen doen, met de messen uit te weegh en van de handt te
leggen, daar zijn kinderen die niet konnen bereycken of vinden.
Even alsoo kan in de politic. somtijdts een ingewortelt quaat door
verboden, ordonnantien en beveelen van hetselve niet te sullen
nochte te mogen doen, 't zij op poene van geltboete of Iijfstraf,
wanneer het pleegen van hetseive baat ofvoordeeigeeft,onmogelijk geweert, maar veeltijdts weI door voorsichtigh beleidt gestuit en gekeert werden. en soo is het gelegen met het wisselen en
cassieren. Dat dierhalven een banck-courant opgericht en deselve weI gedirigeert werde; en laat bij conniventie wisselen,
cassieren en maackelen in gout, silver en gelt die wiL De meeste
sullen het welhaast moede sijn; en die in dese vrijheidt dan noch
klagen, sullen het buy ten recht en tegen reden doen.
(37.) En genoomen dat d'oprichtinge van een banck-courant
effective strecken soude tot nadeel van 20 ofte op 't hooghste 2S
soo wisselaars, cassiers, maackelaars als beunhasen, soude daarom
een saacke, soo dienstig noodigh en voordeeligh voor het algemeen,
moeten naarblijven? Behoort in een respubIicq van goede politie
het algemeene best niet meer te gelden als de particuliere intrest
van weinige? Isser weI ooit ten best en van het gemeen iets onder
regiementen ofte ordre gebracht, daar niet eenige weinige haar
bij benadeelt geacht hebben? Ick oordeele neen: en dat dierhaiven
dese objectie van geen soodanige consideratie is, - - ja selfs
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niet soude zijn, ofschoon de doleanten van een vrije neering en
hanteeringe waaren, gelijck voor aangeweesen is van neen - dat uit dien insichte een soo loffelijcke saacke geen voortgang
soude neemen.
(38.) II. Objectie. De kooplieden hebben haar tot noch bij de
tegenwoordige Wisselbanck ende het gerijf, dat se bij de wisselaars en cassiers vinden, weI bevonden; en d'oprichtinge van
een banck-courant soude wat nieus zijn, en de nieuwigheden hebben niet altijd(het succes dat men daarvan vetwacH, en daarom
sal het best zijn, dat men blijft bij het oude en in die gewoonte,
daar men in is en daar men sich weI bij bevindt.
Antw. Sedert 4 ofte 5 jaaren herwaarts zijn meer als soo
veel cassiers hier ter steede koomen te manqueren; 't is seecker
dat haar meesters, die bij haar te kort gekoomen zijn, haar niet
weI daarbij bevonden, maar de schade versmertt hebben. 't Is
waar, dat alle nieuwigheden geen even goet succes hebben, maar
d'oprichtinge van een banck-courant kan geen nieuwigheidt genoemt werden, want hetselve effective maar een renovatie en
reformatie ofte herstelling zijn soude van de banck in die staat,
daarin deselve in de eerste oprichtinge geweest en gestelt is. En
belangende 't succes ofte den uitslagh, dienaangaande estimere
hiervan soo overvloedige aanwijs en bewijs gedaan te hebben, dat
de banck-courant dienstigh, noodigh en voordeelig soude zijn,
dat geen mensch met gesonde hersenen daaraan dubiteeren noch
twijffelen kan. Soodat, indien de kooplieden haar nu weI bevinden
bij de tegenwoordige directie, sij sullen haar seeckerlijck en onwederspreeckelijck beter en secuurder bevinden bij de geproponeerde verandering.
Exempel heeft men aan de oprichtinge van de banck-courant
tot Venetien; want door de oprichtinge van de banck-courant
aIdaar is t' eenemaal geweert en geprevenieert 't verloop in de
aggio tusschen het banck- en courant-gelt, ende deselve vastgE?
stelt en blijft oock tot noch op 120 voor 100, daar se te vooren tot
125, 126, ja 128 en daarboven veeltijdt monteerde, soodat geen
staat daarop konde gemaackt werden, tot groot nadeel van de
negotie. Behalven dat, heeft d'oprichtinge van een banck-courant
aldaar de respublicq een bijsonder groot respect en credit aangebracht, en het eenighste middel geweest, waardoQr de banck van
wissel stand gehouden heeft en in staat gebleven is.
NED. ECON.·HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK VII.
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(39.) III. Objectie. De kooplieden moeten haar vrijheidt hebben en konnen nochte moogen niet geconstringeert werden,
hoe en door wie zij haar schulden suilen inmaanen en betaalen.
Antw. Dat de kooplieden die vrijheidt behouden; en laat er een
banck-courant aangestelt werden, en, gelijck gesegt, cassieren
die wil- alleenlijck dat alle wisselbrieven - - gelijck behoort,
en de keure deser stede weI duydelijck dicteert - - in de banck
voldaan werden, en laaten de kooplieden, die haar vooreerst niet
verder van de banck willen bedienen, haar cassiers te werck
steilen; 't gerijf, de securiteit en het profijt sal haar metter
tijdt weI tot de banck locken en het cassieren van selfs doen
doodtloopen.
(40.) De raat en magistraat van Neurenbergh hebben in het
derde art. van de ordonnantie van de wisselbanck aldaar, om
suffi<;ante rectenen, haare ingesetene wel een scherpe wet voorgeschreven, hoe se haar schulden, boven de tweehondert gulden
monterende, moe ten voldoen, dewelke overgeset zijnde, aldus
luyt: "Dat alle betaalinge over negotie,soowel van wisselals waaren
ofte koopmanschap, alsmede van aIle deposito-gelden, die over
-de tweehondert guldens monteeren en na het aanvangen van de
banck vervailen sullen, in de banck sal moeten geschieden en soo het gebeurde. dat d' een den anderen schuldigh wierdt, daarvan hij in tegendeel weder gelt hebben most, soo sullen zij hetselve onder haar niet vermoogen te rescontreren en aileen de
rest in de banck afschrijven, maar een yeder verbonden zijn
sijne geheele schult aan te laaten teeckenen. En soo wanneer
yemand wrevelich onderstonde buyten de banck een hooger
somme als de toegelaatene tweehondert guldens, onder wat
schijn hetseive geschieden mochte, te rescontreren, deselve sal,
op de bevindinge, in een boete van tien pour cent te betaalen
vervallenzijn." Waaruitconsteert, dat aldaar aIle schulden, boven
de tweehondert guldens bedraagende, in de banck moeten voldaan, en selfs 'geen rescontres mogen gemaackt werden, omdat
de voldoeninge i'allen tijden ie klaarder soude konnen aangeweesen en beweesen werden. Laat hier sooverre niet gegaan,
maar aileen geordonneert werden, dat aile schulden, hoedanig
deselve zijn, sullen moogen bij afschrijvinge in de banck voldaan
werden - soo werd niemand een wet voorgeschreven, die echter de
E.E. heeren van de Gerechte alhier, soowel als die van Neuren-
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bergh, haare ingesetene en onderdaanen soude voorschrijven
moogen.
(41.) IV. Objectie. Schoon datter een bauck-courant wert opgericht, soo sullen evenwel veel kooplieden haar van cassiers
moe ten bedienen om haa,re debiteuren tot de voldoening aan te
maanen ende haar kleene schulden in te vorderen en te betaalen;
waartoe dan de banck-courant aangestelt?
Antw. Tot dese aanmaaninge en invorderinge sullen de kooplieden haar dienaars binnenshuis, die haar telckens bescheidt
brengen en reeckenschap geven, beter en onkostelijcker konnen
employeren als een cassier; en die geen dienaar heeft ofte daa,rtoe
ontledigen kan en daartoe een cassier gebruyken wi!, sal bij een
banck-courant echter veel in de provisie avantp.gieren en noch
meer in de securiteit: want 't geene alsdan een cassier sal aanvertrouwt werden, sal geen capitaal behoeven te zijn, daar somtijts yemants welvaaren aan hapgt. En bij aldien een banckcourant opgericht werdende, de cassiers echter noch werck sullen
vinden, soo hebben se te minder reeden om tegens d'oprichtitige
van de banck-courant te doleeren.
(42.) V. Objectie. 't Sal met een banck-courant niet konnen
lucken: want hoe souden de kooplieden stellen als de banck geslooten is en zij courant gelt noodigh hadden?
Antw. Beter als nu; want als de banck geslooten is, soude alle
betaalinge, die bij afschrijvinge geschieden kan, stil staan, gelijck nu omtrent de Banck van Wissel geschiet. En soo wanneer
yemant oordeelt gelt in specie ondertusschen van nooden te sullen
hebben, soude sooveel hij goet vindt voor het sluyten uit de
banck konnen lichten en daarenboven soude in het sluyten weI
een ofte twee betaaldagen konnen geordonneert en vastgestelt
werden om de soodanige te accommoderen.
(43.) VI. Objectie. De cooplieden vinden een groot gerijf en
accommoditeit bij de cassiers, dat se bij de banck niet souden
vinden, hierin, dat de cassiers haar veeltijts banck-gelt afschrijyen om's anderdaags 't selve met courant gelt te voldoen, oock
weI courant gelt betaalen voor de waarde des andere daags in de
bank af te schrijven; oock konnen cassiers, die wat grooten
omslagh hebben, de avance, die se van den eenen meester hebben,
een ander meester - somtijts weecken lang - bijsetten, dat
veeltijts oock weI de grootste ende voornaamste kooplieden, wan-
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neer se voor een korte tijdt eenigh gelt benoodight zijn, een groot
gerijf is; en van dese' accommoditeit souden deselve, wanneer
der een banck-courant opgericht wierdt, versteecken zijn.
Antw. Kooplieden, die haar affaires weI dirigeeren, kan de at commoditeit van een dagh of twee, in de omsettinge van bancken casgelt, selden voordeelen, en souden alsdan te beeter voorsorge dragen enhetdaarnietop laaten aankoomen, dat se verlegen
souden zijn. Aangaande de bijsettinge van penningen bij leening
voor langer tijdt, daarin vergrijpen haar de cassiers veeltijds
groflijck. Want, ten 1., het gelt werdt haar toevertrouwt om te
bewaaren en niet om een ander te leenen, veel min om aan haar
behoeftige meesters te verschieten en te desbourseeren, om een
voordeel te trecken en te genie ten, die meer na woecker als een
behoorlijcke intrest gelijckt. Ten 2., als een soodanige behoeftige
meester komt te manqueren, moet de liberale cassier, wanneer
hij hem meer als sijn eygencapitaal bijgeset heeft, somtijts mede
faljeeren, en de goede meester, die de cassier sijn avance toevertrouwt heeft, het sijne missen. Dit heeft noch onlangs gebleecken
en dit sijn gevolgen van dese schoon opgepronckte accommoditeit.
(44.) VII. Objectie. Het accommodeert somtijts de kooplieden,
dat se op haar cassiers assigneeren, schoon se geen gerede avance
noch onder haar hebben en dat de cassiers in de aanneeminge van
soodanige assignatien, onder 't een ofte 't ander pretext, wat uitstel neemen ofte oock weI prompt voldoen, siende op andere assignatien die, se van soodanige kooplieden om in te vorderen in
handen hebben; weIck gerijf bij de banck niet te vinden, maar
aileen over het gereede te disponeeren soude zijn.
Antw. Dit discommodeert daarentegens veeltijts een ander, die,
soodanige assignatie bekoomende en staat maackende prompt
voldaan te sullen werden, van de cassier uitgestelt werdt. Maar
laaten soodanige cooplieden, die niet anders konnen, haar in
dier voegen van cassiers, en laaten anderen, die niet hoeven te
kreupelen, haar van de banck bedienen.
(45.) VIII. Objectie. d'Oprichtinge van een banck-courant
soude strijden tegens d'intentie van de oprichtinge van de
banck van wissel: want volgens de placcaten van H.H.M. mogen
de respective wisselbancken het gelt niet hooger ontfangen,
nochte het silver ofte goudt hooger inkoopen, als volgens de
evaluatie, dat is, den rijcksdaalder tot 50 stuyvers, den silveren
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ducaat tot 48 stuyvers, den silveren rijder tot 60 stuyvers etc. ·
Antw. De banck mach yeder, die eenlge specien noodigh heeft,
met deselve gerijven, treckende toebaat ofte opgelt; 't isoock
deselve g~oorloft, en niemant anders, de specien op te doen
wisselen, en toebaat ofte aggio op deselve te geven - oversulx is
de Wisselbanck niet soo stride gebonden aan de evaluatie, maar
mach den rijcksdaalder voor' yets meer als SO stuyvers en den
silveren ducaat, deselve van nooden hebbende, boven de 48
stuyvers ofte tot die prijs met eenigh opgelt daarboven, doen
opsoecken en aannemen, omdat die specien, na advenant van
andere munt, in haar selven yets meer waardigh en na andere
gewesten, tot voortsetting van den koophandel, begeert en benoodight zijn. Haar Hoog-Moogende, die den silverenducaat
hebben geevalueertop 48 stuyvers swaar gelt, seggen in haar
placcaat van den 11. Augusti 1659, dat deselve doet 50 stuyvers
courant gelt, en dat de silveren rijaer, geevalueerttot 60stuyvers
swaar gelt, doet 63 stuyvers courant; en mijne heeren ,:an de
Gerechte deser steede hebben Ao. 1672 gepubliceert, dat den
rijcksdaaltler, geevalueert op 50 stuyvers swaar gelt, cours en
prijs soude hebben tot 52 stuyvers courant. En dese specien zijn
oock in die prijs op aile comptoiren gangbaar; waarom soude dan ·
deselve bij de banck-courant in die courante prijs niet mogen
aangenomen en weder uitgetelt werden? Ofte soude de banck van
Amsterdam mindef< recht daartoe hebben als de banck van
Middelburgh in' Zeelandt, daar al voor lange tijdt 1) een banckcourant opgericht is geweest?
(46.) IX. Objectie. d'Omslagh van de banck, wanneer der een
banck-courant opgericht wierdt, soude te groot en niet om ordentlijck te dirigeren en uit te voeren zijn; specialijck, soo wanneer
oock bij de banck payementen ontfangen en weder uitgetelt
soude werden, sal het onmogelijck zijn dat een yeder sal konnen
gerijft en geaccommodeert werden; en dierhalven staat van een
banck-courant niet als confusie en embroullement te verwachten.
Antw. 't Geen swaar schijnt in het begin, is door een goede conduite en beleidt veeltijdts licht om uit te voeren; 'tselve soude
oock in d'oprichtinge van een banck-courant soodanigh bevonden
werden: ,.want, omtrent de afschrijvinge,soude een soodanigh

•

1) Uit een onderzoek in het gemeente'archief van Mlddelburg bleek mij dat
dit in 1641 geschied is. v. D.
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reglement en ordre konnen beraamt en gehouden werden, dat de
boeckhouders soowel dan als nu haar werck souden konnen
verrichten. Belangende de cassiers, die souden haar vingeren dan
weI somtijts wat blauwer tellen als sij nu doen; maar soo wanneer
haar het werck te swaar en lastigh viel en d'ontfang en uittelling
soo groot wierdt, dat het de cassiers te quaadt hadden en niet af
mochten, alsdan sullen Haar E.E. Groot Achtbaarheden seer gemackelijk eenige extra-ordinaris cassiers konnen stellen - 't sij
binnen-cassiers in de banck ofte buyten-cassiers van de banck om de payementen te ontfanger en teobetaalen, en de Drdinaris
cassiers ofte ontvangers van de banck daarvan te ontlasten.
(47.) X. Objectie. Veele verresiende kooplieden sullen tot de
oprichtinge van een banck-courant selve niet .genegen en van
advijs zijn, dat se van haar welvaaren al genoegh in de Wissel~
banck vertrouwen en dat de banck-courant maar strecken soude
~m meester te werden van haar geheele beurs, en van meest al
het gelt en 't geene daar men 't gelt af munt, datter in 't lant soude
te vinden zijn.
Antw. Alhet gelt, en daar men 't gelt af slaat, hetgeene in 't
landt is, moet in yemants hant zijn, Of van den eygenaar selve, Of
van een ander, aan dien of daar hij het vertrouwt. De vrage is,
waar het best bewaart en veylighst is? Niemant hoeft in de banck
meer te brengen ofte te laaten, als hij wil, oock niet langer als
hij wil; die dan swarigheidt soude maacken de banck yets meer te
vertrouwen, die doet nu onvoorsichtigh, dat hij aan de banck van
wissel yets vertrouwt. Wat kan het de stadt voordeelen of er 20
of 50 millioenen in de banck gevonden werdt, indien se haar van
de penningen der kooplieden niet bedient? En soo wanneer de
stadt haar daarin wilde vergrijpen, deselve aantasten, en haar
daarvan bedienen, hetselve soude soowel konnen geschieden uit
de minder als uit de meerder somme, en in soodanigh geval soude
men, hoe grooter 't effect in de banck was, te minder last lijden.
Maar dat de stadt haar van der kooplieden penningen, ter banck
gedeponeert, niet bediendt, heeft Ao. 1672 gebleecken; toen heeft
de banck haar proef uitgestaan en op den toets goet bevonden.
Behalven dat in aIle geval de stadt oock voor de banck respondeert en instaat.
(48.) XI. Objectie. Wat soude het baten, dat de stadt voor de
banck respondeert, als het gelt uit de banck gelicht en niet te
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vinden was? Den koning van Sweden heeft oock weI gerespondeert ofte ingestaan voor de banck te Stockholm; de magistraat
tot Middelburgh voor haar banck aldaar 1); den senaat van
Venetien heeft hetselfde gedaan voor haar wisselbanck; ondertusschen, nu de respective wisselbancken van Stockholm en Middelburgh in route leggen ofte soo goet als banquerot zijn, kan niemant niet aIleen geen gelt uit de banck bekomen, maar selve den
koning van Sweden, noch de magistraat van Middelburgh hebben
haare bancken soo verre niet konnen maintineren als den senaat
van Venetien den haaren tot noch gedaan heeft - namentlijck,
dat yder, niettegenstaande het achterstal van de banck, desniettemin met te assigneren op de banck zijn crediteuren en schulden
kan voldoen. Zijn die publicque wisselbancken tot soo verre gedeclineert, wat versekering dat oock de banck hier tot Amsterdam
tot soodanigh verval niet soude konnen komen; heeft men hier
niet soowel ontrouwe ministers van de banck gevonden als elders?
Heeft weI ergens eenige ontrouw soolange verborgen gebleven
als hier? Is sulx niet een teecken van een slechte. toesicht en
ordre? En is de pan hier al aangebrant geweest - waarbij kan men
gerust zijn, dat deselve metter tijdt niet doorbranden, en, gelijk men seidt, de boter in 't vuur geloopen, het met dese banck
eindelijck me de niet stineken sal?
(49.) Antw,: Dese objectie is de laatste en considerabelste en
soowel applicabel op de tegenwoordige banck van wissel als sij
op de banck-courant soude zijn, en derhalven van te grooter gevolg en bedenking en insolubel ofte onoplosselijck, tenzij dat aangeweezen werde een geruster en fondamenteelder cautie, verseeckering en waarburge, als men aan de borghtocht van de stadt
heeft. 't WeIck dese is, dat men onderneeme en practiseere te doen
't geene men tot noch toe niet gedaan heeft en do en kan : n~ment
lijck soodanigh naauw reguard en achtinge te doen neemen op
den geheelen omslagh van de Wisselbanck, dat door niemant, wie
hij oock soude mogen weesen, die eenigh bewindt, directie ofte
administratie in de banck heeft, aIleen nochte bij collusie door
verscheidene, op eenige wijse misslagen ofte onnosele erreuren gecommitteert, nochte voorbedagte frauden gepractiseert en ondernoomen soude konnen werden tot nadeel, schade ofte afbreuck
') De wisselbank van Middelburg heeft in het rampjaar 1672 hare betalingen moeten staken. v. D.

\.

56

J.

PHOONSEN,

van de Wisselbanck, die haar ten langsten aIle 6 maanden niet
souden openbaaren. En dat soodanige naauwe opsicht op den
omslagh van de Wisselbanck kan genoomen, ende hoe en wat
'wijse deselve soude moeten genoomen werden, is in den jaare
1673 aan de E.A. heeren Hendrick Roetet:6, Joan Munter en
Comelis Backer - - heeren kennis hebbende van negotie en
specialijck de aldergrondighste ervarentheidt hebbende van de
omslagh van de Wisselbanck, als geweest zijnde commissarisen
van deselve bij de E . G. A. heeren Burgermeesteren tot de opneeminge ende het ondersoeck van dit voorgeven te dier tijdt gecommitteert - - duydelijck geexpliceert 1) en klaarlijck gedemonstreert.
Bij welcke occasie aan de voorgenoemde gecommitteerde
heeren me de voorslagh gedaan zijnde raackende d'oprichtinge
van een banck-courant, en aangeweesen d,e maniere en middelen,
hoedanigh deselve soude konnen aangestelt ofte opgericht en
bestiert werden 2), soo hebben deselve heeren - nadat haar E.E.
in diverse bijeenkomsten alles naauwkeurigh ondersocht, rijpelijck overwogen en op verscheide gemoveerde objectien volkoomen solutie en satisfactie bekoomen hadden - aan de E.E. G. A.
heeren Burgermeesteren, haare committenten, voor rapport ingebracht, dat metter daadt soodanige naauwe opsicht op den omslagh en het be stier van de Wisselbanck konde genoomen werden,
en dat sulcks oock behoorde gepractiseert en ondemomen te
werden en dat hetselve, als mede d'oprichtinge van een banckcourant, haars oordeels, bijsonder noodigh, dienstigh en voordeelig soude zijn voor het gemeene best.
(50.) Maar niettegenstaande dit recommandabel rapport, soo
hebben nochthans soo hoognoodige, accommodabele en profitabele voorslagen toen ter tijdt geen effect gesorteert. Hetzij uit
- oorsaacke, dat Haar E.E. Groot-Achtbaarheden, in die bekommerlijcke tijdt, te veel besigheidt hadden om op deselve te letten,
ofte dat bij H. E. G. A. niet goetgevonden is ill'dien tijdt eenige
• ') Tn het jaar 1673 was ontdekt datde boekhouder van de Wisselbank Rutger Vlieck
zich aan ernstige fraudes had schuldig gemaakt. In v erband hiermede heeft Phoonsen
bij burgemeesters een rapport ingediend, waarin eenige maatregelen werden voorgesteld tot scherpere contr61e op de ambtenaren. van de bank. Dit rapport berust nog in ,
het Gemeente-Archief te Amsterdam. Vgl. de inleiding. v. D.
2) Phoonsen doelt hier op een tweede rapport, door hem bij d ezelfde gelegenheid ingediend, dat eveneens nog ten Gemeente-Arcbieve aanwezig is. v. D.
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ver~ndering in de Wisselbanck te maacken, ofte om andere redenen H. E. G. A. moverende.
Doch inmiddels de tijden, Godt 10ff, vrij zijnde koomen te veranderen, sal het nu ter tijdt verhopentlijck niet ontijdigh zijn, die
voorslagen nochmaals te rememoreren en op· 't tapijt te brengen.
Tot dien eynde is dit bericht en vertoogh ontworpen en sal oock
in 't korte in een tweede bericht ofte vertoog, onder verbetering,
voorgestelt en aangeweesen werden op wat wijse, en bij wat
middelen, soodanige naauwe opsicht en achtinge op den omslagh
van de banck van wissel deser stede soude konnen genomen
werden, - - 't zij datter een banck-courant opgericht werde of
niet--datdeselveniet verkort .nochte benadeelt soude kunnen
werden, of het soude sich ten langhsten aIle 6 maanden moeten
openbaaren; streckende tot een groote securiteit voor de stadt,
die voor de banck respondeert, en van een yegelijck, die haar
middelen en welvaren in de banck deponeren en vertrouwen.
Waarop dan noch te volgen staat een derde vertoog ofte bericht,
waarin als vooren aangewesen en voorgestelt sal werden wat al
tot gerijf, accommoditeit en profijt van de koopluiden en aIle, die
haar van de banck bedienen, omtrent het bestier ende de directie
van den omslagh van de Wisselbanck, - - ' t zij datter een banckcourant opgerecht werde of niet - - behoorden en dienden in
acht genoomen en welcke van de ordres en costumen, die tegenwoordigh bij deselve in observance :t.ijn, diende gecorrigeert,
welke gemortificeert en afgeschaft en hoedanige nieuwe gestatueert en geobserveert diende te werden.
Achtende in dit bericht en vertoog vooraf uitvoerlijck genoegh
niet aIleen gedemonstreert te hebben, dat de oprichtinge van een
banck-courant noodigh, dienstigh en voordeeligh soude zijn, maar
oock volkoomentlijck gesolveert te hebben de objectien, die daartegens ingebracht en gemoveert konnen werden.
(51.) En even gelijck - - om tot besluit nochmaals een gelijckenis uit de oeconomie te gebruycken - - een huysvader,
die met aIle vlijt sijn kinderen avanceert en voortset, sich daarin
verheugt, als het mannen geworden zijn, niet aIleen bequaam om
het vaderlandt dienst te konnen doen, maar dat deselve daartoe
geemployeert en gebruyckt werden, soo gaat het met degeene,
die yets meent uytgevonden en bedacht te hebben, onweder-spreeckelijck streckende tot voordeel en dienst van stadt of staat
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- deselve heeft mede een natuurlijcke hucht daartoe, en het geeft
herp een groot genoegen wanneer het geschiet, dat sijne concepten
aangenomen en ondernomen ofte in het werck gestelt werden, en
dat het gemeene best die voordeelen, dienst en nuttigheden
daaruit trekt, die er seeckerlijck in te vinden zijn.
Ick blijve alsoo oock verhopende en verwachtende, dat Haar
E.E. Groot Achtbaarheden, die de sorge over de welstandt van de
stadt en d'ingeseetene'Van dien aanbevoolen is, dese gedaane
voorslagen in nader overweginge en soodanigh resguard en besluit op deselve sullen neemen, als H. E. G. A., na haar hooghwijs
oordeel, ten dienst en ten besten van de banck ofte stadt in
't gemeen en van de kooplieden in het bijsonder sullen bevinden
te behooren.

TWEEDE BERICHT EN VERTOOG, RAACKENDE DE SECURITEIT
VAN DE WISSELBANCK.

Tweede Bericht en Vertoog, waarin aangewesen wert, op wat
wijse en bij wat middelen soodanige naauwe opsicht en achtinge
op den omslagh van de banck van wissel deser steede soude konnen genoomen werden - - 'tzij datter een banck courant opgericht werde ofte niet - - dat deselve niet verkort nochte benadeelt soude konnen werden, of het soude sich ten langsten alle 6
maanden moeten openbaaren; streckende tot eert groote securiteit
voor de stadt, die voor de banck respondeert, en van een yegelijck
die haar middelen en welvaren in de banck deponeren en vertrouwen.
(1.) Een schip op strandt verstreckt een baack in zee. Tunc tua
res agitur paries cum proximus ardet. Hij spiegelt hem sacht, seit
men, die hem aen een ander spiegelt. Maar wanneer yemants
eigen schip stoot of de vlam in sijn eygen dack blaackt en de
voncken daarvan in sijn eygen huis vliegen - dan is het niet langer spiegelen nochte stilsittens tijt, maar het is de plicht, niet aIleen van den stuurman en huisvader, maar ook van aIle bootsgesellen en passagiers, kinderen, dienstboden en mede-inwoonders,
yeder sooveel in haar vermogen is, te helpen dat het schip behouden en de vlamme gebluscht werdt; en, 't selve geluckigh ge-
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schiedt zijnde, beter achtinghe en naauwer toesicht te neemen,
dat het schip niet wederom te stooten, en vuur en licht weI bewaart en alle noodige voorsorge tot verhoedinge van een nieuwe
brandt gedragen werdt: opdat het schip of huis, door achteloosheidt en nuncialance, niet ergers overkoome en totaal geruineert
werde.
(2.) De totale ruine, slechten uitval en verval van een nabuurige wisselbanck Ao . 1672 en de ontdeckte ontrouwin de Wisselbanck hier ter steede Ab. 1673 hebben mij - - zijnde een kleen
medereeder in het schip en mede-geinteresseerde in het huis van
de Wisselbanck, soodat mij oock mede gelegen leit aan den welstandt van deselve - - aanleidinge gegeven en verplicht om na
te dencken en te ondersoecken, of in het toekomstige geen soodanigh naauw reguard en opsicht op het bestier· van den omslagh
van de Wisselbanck hier ter steede soude konnen genoomen werden, dat deselve geen schade soude konnen lijden, van stooten of
branden, dat is, niet benadeelt ofte verkort soude konnen werden,
't zij door onvoorsichtigheit en achteloosheidt ofte bij opsettelijcke fraude en bedrogh, dat sich niet in 't korte noodtsaacklijck
soude moeten openbaaren.
(3.) Considererende dat dit een saake soude zijn van een groot
belang en dat een leck, 'tgeen men tijdig gewaar werdt, haast gestopt en dat de brandt in haar eerste beginsel, eer se de overhandt
genoomen heeft, gemackelijker gebluscht en de schade in het eene
en 't ander gevallichter en beter gerepareert werdt, en besigh
zijnde in het navorsschen en opstellen van de middelen daartoe
dienstigh, quam mij in gedacbten, dat sommige natuurkundigers
scbrijven van de leeuwen, dat deselve met open oogen slaapen.
't Zij dit waar is of niet, ick oordeele dat het geen oneygen sinnebeelt zoude sijn, bij aldien in de kamer van de heeren commissarissen van de Wisselbanck in een schilderij ofte tafereel vertoont
wierdt een leeuw, rustende met open oogen op baaren silver en
geltsacken; met dit onderschrift: Fide et Vide, om daarmede
te kennen te geven, dat de heeren commissarissen van de Wisselbanck in het waarnemen van het eer-ampt, haar gerecommandeert,
niet alleen selfs behoorden getrouw te zijn, maar oock toe te sien,
en, sooveel haar mogelijck is, beter als de hondert-oogige Argus,
daarvoor te waken, dat de kostelijcke melckkoe, baar toevertrouwt, van haar weyde door de wisselaars en cassiers van buy ten
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en van haar melck, door nuncialante en ontrouwe bedienders en
oppassers van binnen niet berooft en uitgemolken werdt en
daardoor eindelijck niet op te droogen komt.
(4.) In het bericht, raackende d'oprichtinge van een banckcourant, is door mij aange.weesen hoe en op wat wijse de banck
tegen de wisselaars en cassiers, zijnde de contramineurs en weyberoovers van buyten, soude konnen en behoorde geviligeert te
werden.
Ende alsoo mij 'tzedert door Haar E .E.Groot Achtbaarheden
acces verleent is tot het register van de resolutien, ordonnantien
en instructien van de Wisselbanck deser stede - soo hebbe ick
onder deselve gevonden een instructie, ingestelt bij H:H.M. de
heeren Staaten-Generaal voor de respective wisselbancken der
Vereenigde N ederla:nden, inhererende onder andere dese articulen :
Art. 1. In den eersten, dat de magistraten van de respective
steeden van yder provintie, daar de meeste negotie geschiedt,
metten aldereersten uitten haaren suilen mogen committeren een
ofte meer persoonen tot opsienders en bedienders van een wisselbanck derselver steede, die aileen, en niemant anders, sullen
moogenkoopen, inwisselen ende ontfangen aile billioenen, massen
en specien van silver, gemunt ende ongemunt, ende deselve wederom leveren ende uitgeven ten prijse ende op de toebaate hierna verklaart.
Art. XI. Ende omme te accommoderen den koophandel ende
trafycque met eenen yegelijck, hebben de H.M. heeren StaatenGeneraal goetgevonden te authoriseren de wisselbancken - ende
geenen anderen, in de steeden daar de wisselbancken gehouden
suilen worden, 't sij van wat qualiteit ofte conditie die oock soude
moogen wee sen - aileen te moogen ontfangen ende inwisselen aile
alsulcke specien als bij henlieden gesocht sullen worden &c.
Art. XIV. Suilen de voorschreven wisselbancken, en niemant
anders, vermoogen te bewaaren de casse ofte gelden van eenen
yegelijcke, die hun 't selve willen onderdoen, om des te beter van
alderhande specien gefurneert te weesen.
(5.) Waaruit blijckt, wat weyde dese melckkoe in eygendom
toekomt, daarvan, gelijck in 't voorigh bericht aangewesen is, de
wisselaars en cassiers haar t'eenemaal bijna berooft hebben. En
staat mij nu verder in dit bericht te vertoonen. hoe men sal konnen en behoorden te sorgen voor de melck, die dese koe geeft;
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opdat deselve door achteloosheit ofte ontrouwe niet gestort, verwaarloost ofte ontvremt, ja de koe selye soo niet uytgemolcken
werdt, dat se van haar hartebloedt laaten en eindelijck de geest
geven moet.
De Banck van Wissel is in een stadt ofte republicq, gelijck een
tedere maaght en geachtste dochter in een familie, daar deselve
op roemen en glorieren magh, wanneer se in haar suyverheidt
bewaart en ongeschonden blijft, en welckers defloratie daarentegen de gantsche familie brengt in declinatie en disreputatie.
De Wisselbanck is de middel- en pronck-paerel ofte diamant in
de eerkroon van een stadt; het minste vleckje, het kleenste santje,
datter in gevonden wordt, ontciert de kroon. En soo wanneer
deselve uit de kroon te vallen komt - 't kost groote moeite om se
weer in te setten en selden geluckt het, dat se in haar eersten welstandt herstelt werdt. En daar deselve verlooren werdt en niet
wederom herstelt kan werden, is de kroon haar cieraat, de stadt
haar roem quijt, de commercie komt te vervallen en naering en
welvaart te verhuysen.
(6.) De Wisselbanck is een dame, die veel bedienders en oppassers heeft, van welckers vigilantie en getrouheidt haare vooghden
en voorsorgers weI een goet vertrouwen mogen hebben, maar moeten echter alles onvoorsichtigh en te achteloos op het ancker van
goet geloof en vertrouwen niet laten afrijden. Want ofschoon een
schipper een goet stuurmall, een ervaaren bootsman en wackere
matroosen heeft, soo sal hij desniettemin, tot sijn gerustheidt en
verantwoording, selfs met het eene oogh in 't seyl en na de vlagh
en met het ander op 't compas sien en in achting neemen, of de
man te roer al streeck houdt soo 't behoort. Al heeft een voorsichtigh coopman, na dat het hem toeschijnt, een vigilant boekhouder, een suffi«yant cassier, getrouwe dienaars en naarstige
waarneemers van sijn affaires, soo sal hij echter niet alles op haar
laaten aankomen, maar oock selfs me de opsicht neemen op den
be stier van den omslagh van sijn negotie e9 op de verrichtinge van
aIle, die hem ten dienst staan.
(7.) Gelijcke voorsichtigheidt diende vooral geobserveert te
werden bij de E.E. heeren commissarissen van de Wisselbanck,
die de sorge over den welstant van deselve door H.E.G.A. aanbevoolen werdt. Dierhalven behoorde door de heeren commissarissen sodanige opsicht genoomen te werden op de verrichtinge
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van de boeckhouders, cassiers en assaieurs van de banck, dat
geene van haar de minste abuysen, ick laat staan mesusen, soude
konnen committeren, die niet ontdeckt en aan de heeren commi,ssarissen openbaar soude werden en blijcken.
't Is onwederspreeckelijck, dat soodanige, opsicht te neemen
strecken soude tot securiteidt van de banck, van de heeren commissarissen en oock van de getrouwe bedienders van deselve, van
de stadt, die voor de banck respondeert en van een yegelijck, die
haar penningen in deselve vertrouwen; en dat oversulx hetselve
hoognoodigh is en ten gemeene best dienstigh om geobserveert
en ondernoomen te werden.
(8.) En om soodanige naauwe opsicht, achtinge en resguard op
den omslagh van de Wisselbanck te do en neemen, soude nootsaackelijck de heeren commissarissen dienen toegevoegt te werden
een persoon van habiliteit en expeditie tot haar secretaris. Welcke
secretaris de capaciteit diende te hebben om te konnen en geobligeert en verbonden te zijn om te moeten houden ofte te doen
houden contraboeck van de geheele omslagh van de banck en
alles dat in de banck omgaat. Item, te formeeren een pertinente
reeckening van winst en verlies, daarbij specifice soude blijcken,
wat op alles, dat bij de banck genegotieert ofte ondernoomen
wierdt, geavanceert ofte verlooren wert.
Alsmede soodanige distincte clappers van d'effecten van de
Wisselbanck, daarin duydelick soude consteren, hoe alles tot het
minste toe verantwoort wert, en daarin de E.E. heeren commissarissen t'allen tijden, met eenen opslagh, souden konnen sien en
weeten, van wat effecten 500 in massen als specien de banck voorsien is, en onder wie ofte waar deselve geplaatst en te vinden zijn.
Eindelijk diende de secretaris een goet en vaardigh reeckenaar te
we sen en alles selfs na te calculeeren, wat bij de banck in ofte uit
genegotieert wert. Dit alles soude door een naarstign en vigilant
secretaris, wanneer hij een persoon is van kennis en ervarentheidt,
weI om te dirigeren zijn.
(9.) Maar tot de uitvoeringe soude hem dienen geadjungeert te
werden eenige bequaame persoonen tot contrarolleurs, onder den
character van notarissen van de Wisselbanck. Wekke contrarolleurs ofte notarissen van de Wisselbanck, buyten de waarneming
van dit employ, tot een overgroote accomoditeit en dienst voor de
kooplieden - 500 om aile wisselen te protesteren ofte ten minsten
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om aile protesten van wisselen te protocoileren, als andere nodige
proto collen en notulen te houden, tot prevenieringe van menighvuldige geschillen, in materie van wissel en andere negotiatie
dagelijcks voorvallende - hoognoodigh in de Wisselbanck vereischt werden. Gelijck in het vertoogh, raackende de accomoditeit
en het gerijf, dat de kooplieden in de banck behoorden te vinden,
uitvoerlijck blijcken sal, in hetwelcke mede voorgestelt en aangewesen sal werden, waaruit dese notarisen of contrarolleurs sullen
konnen gesalarieert werden buy ten belasting van de stadt ofte
banck.
(10.) Door dese contrarolleurs soude de secretaris, onder sijn
opsicht, soodanige exacte contraroilen en clappers konnen doen
houden, soo tegens de boeckhouders als cassiers van de Wisselbanck, dat door geenige van haar in het , particulier, nochte bij
collusie van eenige uit haar, ja van hun allen tesaamen, bij wat
middel het magh zijn, bedacht ofte onbedacht, weetende ofte
onwetende, de banck soude verkort oite benadeelt konnen werden, ofte hetselve soude sich onfeilbaar moeten openbaaren, gelijck in het vervolgh aan te wijsen en te bewijsen staat.
Ende dewijle het seecker en kenlijck is, dat aan de boeckhouders, cassiers en assaieurs van de Wisselbanck seer veel toevertrouwt moet werden, so streckt vooral ten hoogsten tot securiteit
van de banck, dat Haar E.E. GrootAchtbaarheden, aan dewelcke
het begeven van die officien en bedieningen staat, in het begeven
van deselve· daarmede begunstigen persoonen van habiliteit en
bequaamheidt, staande te goeder naam en faam bekend en die
noch gierigh nochte behoeftigh zijn.
(11.) Tot Venetien, daar men door de veelderley ontdeckte
frauden tegenwoordigh een bijsondere naauwe opsicht op de directie van de Wisselbanck, tot securiteit van deselve, neemt, werden
daarenboven ten dien fine in de laatste geamplieerde ordonnantie
van den jaare 1663 onder anderen gerequireert dese generale
precautien:
Ten 1. Niema.nt magh aldaar een minister ofte bedienaar van de
Wisselbanck zijn, 't zij oock in wat qualiteit, ofte hij moet borge
stellen vQor sijn getrouwigheit voor seeckere somme en die borchtochte alle jaaren vernieuwen.
Ten 2. De ministers in de banck aldaar mogen geen twee officien
in de banck bekleeden, nochte eenigb ander ampt buyten de

J.

PHOONSEN,

banck bedienen, maar moeten haar selve"1:'eenmaal van aIle andere
waarneemingen liber en vrij en gedisponeert houden om te konnen
doen en verrichten, 't geen yeder in sijn functie, als minister van
de banck, sijn plicht requireert.
Ten 3. De ministers van de banck moeten haar met eede obligeren van niet te sullen, en mogen haar op hQoge straffe niet onderwinden, direct ofte indirect, voor haare reeckening in het prive,
ofte met participatie onder yemant, eenige negotiatie te doen in
verwisseling van gelt, inkoop van gout ofte silver, ofte yets, wat
het zij, dat aan <;Ie banck gehoort ofte dependerende is.
Ten 4. Geenigh minister magh aldaar een eygen reeckening in
de boecken van de banck hebben, nochte geenige partij, van wat
somme het zij, op sijnen naam afschrijven ofte afgeschreven werden, oock selfs sijn naam in geen partij werden gemelt, buyten
speciaal consent van de inquisiteurs van de banck.
Ten ·S. De ministers van de banck moeten aldaar persoonlijck
yeder sijn functie exerceren, en mogen de mindere aldaar niet
waameemen het werck van de meerdere, tensij om wettige oorsaacken en wegens nootsaackelijck belet, bij de inquisiteurs ofte
providiteurs van de banck te oordeelen en toe te staan.
Ten 6. De ministers van de banck moe ten aldaar instaan voor
de schade, die door haar versuym ofte bedrogh den banck veroorsaackt wert, ten einde bet gemeen ofte particulieren door haare
nuncialance ofte maliversatie niet en koome te succumberen.
(12.) Maar hier leit de knoop, en daarin bestaat de swaarigheit,
hoe men sal ontdecken of de banck, 't sij door versuym, of uit
onkunde ofte door bedrogh, door haar ministers benadeelt wert?
Daartoe wert tot Venetien seer groot weer en werck aangewent, en
tot dien einde heeft men aldaar een superintendant, reVlSleurs, inquisiteurs, magistraaten ofte commissarisen, providiteurs, depossitarisen, een secretaris en notarisen van de banck.
En omtrent het boekhouden heeft men bijzondere quademiers,
die hetgrootboeckhouden, diehebben haar adjutanten en co-adjuteurs. Oock heeft men bijsondere joumalisten en die hebben haar
collationateurs. Men heeft oock bijsondere ministers en bewaarders van de collationeer- en bijsondere van de casboecken. Verder
heeft men aldaar cassiers etc.
Van de boeckhouders sitten aldaar sommige in een vertrek voor
. de handt, sommige in een kamer apart, bij welke de andere niet
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mogen komen Op swaare straffe, niet aileen van cassatie, maar van
gevanckenisse, gaileyen en oock selfs van het leeven, totdiscretie
van den gerechte; welcke poene applicabel gestelt werdt niet
aileen aan de ministers die in de verboodene plaatsen gaan, maar
oock aan diegeene, die toelaaten, dat d'andere in de haare koomen.
(13.) Niettegenstaande dese soo stricte ordre en soo groote
swier van contrarolleurs en inspecteurs, soo wert desniettegenstaande de banck aldaar noch veeltijdts gefraudeert; gelijck in het
hooft ofte de voorreden van de ordonnantie van de Wisselbanck,
aldaar gerenoveert en geamplieert in den jaare 1663, selfs wert ter
neder gestelt, beginnende, overgeset zijnde, aldus: "Alsoa bespeurt
wert, dat door de ontrouwe ministers versuymt en overtreden
werden sooveele wijse regulen, door den achtbare Raadt ingestelt tot goede directie van de Wisselbanck, alsmede de capitalen
van de gemelde banck soo trouwlooslijck deurgebracht, tot groot
en irreparabel nadeel van een yeder - soo hebben d'achtbare
heeren revisieurs en inquisiteurs van de geseyde banck,uit krachte
van de authoriteit, hun door den achtbaare Raadt medegedeelt,
geresolveert opnieuw uit te geven de wetten, in verscheyden
tijden gestatueert, alsmede daarbij te voegen de nieuwe ordonnantien, die door H.KA. bequaam geoordeelt zijn om de disordres in het toekomende te weren" &c. Maar haare oude ende
nieuwe ordonnantien en precautien zijn voor het meerendeel niet
applicabelop onse Wisselbanck, omdat de afschrijvingen aldaar
niet uit schriftelijcke assignatien, maar uit de mondelinge opgave
van de afschrijver te boeck gebracht werden.
(14.) Laatende deselve dieshalven in haar waarde, sullen nu
voorsteilen, hoe dat hier ter steede - - daar veeilicht dagelijks
drie, ja vier en meermalen soo veel afgeschreven werdt - sonder soo groote omslagh en swier van heeren en bedienders,
soodanige voorsorge kan gedragen en s{)odanige opsicht kan genomen werden, dat de banck onmogelijck sal konnen verkort ofte
benadeelt werden, ofte het sal sich in het sluyten van de boecken
moeten openbaaren. Staat ten dien eynde te considereren, dat de
ministers van de Wisselbanck deser steede zijn van drierley ordre;
want men heeft boeckhouders, cassiers ofte ontfangers, en assaieurs van de Wisselbanck.
(IS.) De boeckhouders hebben de voorrang en het requireert
tot de vereyschte securiteit, dat vooral op haar verrichtinge
5
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reguard genomen werdt: en dieshalven sal ick in de eerste plaatse
aanwijsen, op wat wijse een contrarolle soude konnen en diende
gehouden te werden tegens de boeckhouders, om te ontdecken
aIle abuysen en mesusen, die bij deselve soude mogen gecommitteert werden.
Ten dien einde diende eene van de notarisen ofte contrarolleurs sessie te hebben in de kamer van de boeckhouders en sitten
op een na naast de boeckhouder, die aan het alphabeth sit en
gewoon is de assignatien van afschrijvingen aan te neemen. De
boeckhouder, die aan het alphabeth sit, behoorde in het aannemen van de assignatien acht te slaan van wie hij deselve Qntfangt;
en soo wanneer het niet is van den afschrijver selve, en hij niet
seecker weet dat den inbrenger volmacht heeft, soo behoorde hij
van deselve af te vorderen sijn procuratie, en die niet hebbende,
ofte bij weygeringe van deselve te vertoonen, bevoeght te zijn de
assignatien aan den inbrenger wederom te geven, en soo hij die
niet weder aannemen wil, voor quaadt te laten leggen. Soo wanneer oock yemandt van de andere boeckhouders assignatien aanneemt, deselve diende oock sulcx te observeren en de assignatien,
die aangenomen werden, aIle bijeen moe ten leggen in een laade,
ter zijde ofte nevens de boeckhouder, die aan het alphabeth sit,
. daartoe geordonneert.
(16.) AIle de aangenoomene assignatien dienden door de boeckhouder, die aan het alphabeth sit, gecontrafolieert en, 't selve gedaan zijnde, overhandigt te werden aan eene van sijn medeconfraters, die naast hem behoorde te sitten. Deselve diende achtinge
te moeten geven, voor sooveele 't hem doenlijck is, of d'onderteeckening of de somme, die afgeschreven werdt, in het schrift
en 't cijffer accordeert en, 't selve gedaan hebbende, de assignatien vervolgens te nommereren, van nommer een af tot nommer sooveel toe, alss,er assignatien van dagh tot dagh ingelevert
werden.
De assignatien, in dier voegen gefolieert en genommereert,
diende overhandight te werden aan den contrarolleur, die in de
derde plaats behoord~ te sitten, om van deselve journaalsgewijse
aanteeckening gemaackt te werden, niet in een boeck, maar op
losse vellen papier, in dipr voegen afgelinieert en geprepareert,
dat tusschen yder liniering een post ofte partij geschreven kan
werden.
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(17.) Yder afschrij vinge diende vervolgens de nomn:ter, j ournaals-wijse door den contrarolleur geformeert, en de folien daarop deselve in het grootboeck en de clappers moet overgedragen
(worden), daarvoor duydelijck uitgeset worden. Wanneer den
contraroIleur ofte journalist des avonts van aile ingeleverde
assignatien in dier voegen aanteeckening gemaackt heeft, behoorde hij tot slot sijn naam of handtteeckening in de volgende
ailinieringe uit te setten. Vervolgens en ordentlijck behoorde door
den contrarolleur aan den boeckhouder, die naast hem aan de
clapper op de vierde plaats diende te sitten, de assignatien, bij
hem ingeschreven, overreyckt te werden, om in de clapper te
brengell.
(18.) Wanneer de contrarolleur ofte journalist een vel volgeschreven heeft, en die ingeschreven assignatien door den boeckhouder, die naast hem sit, in de clapper gebracht zijn - soo behoorde door een ander contrarolleur en een van de onder-boeckhouders de posten op het ingeschreven vel tegens de assignatien
geconfronteert en weI achtinge daarop gegeven te werden, of de
folien en naamen en sommen responderen, en, 't selve gedaan
zijnde, het selve beschreven vel gebracht te werden in het vertreck van de secretaris, om door de contraroIleur, daartoe bescheiden, de contra-clapper daaruit te formeren. En de assignatien dienden gebracht te werden aan de boeckhouder van het
grootboeck, die oock apart in het vertreck van de boeckhouders
en niet ter aanloop van een yeder behoorde te sitten.
De boeckhouder, die aan de clapper sit, behoorde te observeren
dat op yeder reeckening van een vol blat op de boecken niet
meer noch min als een seecker vastgestelt getal, 't sij van 60 of
64 posten, in debet of credit gebracht werden, en die reeckening
van een half ofte quart blat heeft, na advenant; en tot dat getal
gekomen zijnde, behoorde hij die foly te sluyten en de reeckening
op een ander blat voortbrengen, veranderende de gestelde foly
op de asslgnatien, die verder moeten ingeschreven werden, en
doende deselve veranderen door den contrarolleurs in het journaal, en daarvan kennis gevende aan de boeckhouder, die aan het
alphabeth sit, om daarvan oock in het alphabeth de noodige aanteeckening te maacken.
(19.) Een seker getal van posten op yder foly te brengen vast
gestelt zijnde, sullen de kooplieden selfs - - wanneer haar foly
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door haar eygen afschrijvingen eerst vol wert - - sodanigh reguard daarop konnen nemen, dat sij op deselve niet meer posten
brengen als behoort, en de overige assignatien, die se meer afschrijven, ongefolieert laaten, tot blijck dat sij een nieuwen foly
moeten hebben en daardoor veeltijdts meenighvuldige brabbeling en restornes prevenieren, alsmede aile disput tusschen de
boeckhouders over het sluyten en voortbrengen van reeckeningen, daar nu yeder van haar schuw toe is, en daarom - wanneer
yemants reeckeningen in debet of credit van het grootboeck volschreven is en aan de overzijde noch watplaats open is - gewoon
zijn de reeckening op de overzijde te vervolgen, totdatter niet
meer kan ingeschreven en de reeckening nootsaackelijck moet
vOQrtgebracht werden.
(20.) Aile avond~n behoorden door de boeckhouders en contraroileurs aile afschrijvingen in het grootboeck en contra-clapper
ingeschreven en nagepUncteert te zijn. De losse veilen van het
journaal behoorde van dagh tot dagh tot een boeck ingenaait en
in ordre gefolieert en de open plaats op het laatste vel doorgestreept en met het segel van de Wisselbanck door de secretaris
gecachetteert te welden.
In deser voegen souden de heeren commissarisen ten haaren behoeven hebben dit journaal ofte register van aIle ah hrijvingen,
alsmede een clapper, vertoonende hoe yders reeckening van dagh
tot dagh in de banck staat, hetwelcke oock een contrac1apper
soude zijn tegens het grootboeck en de clapper van de boeckhouders.
(21.) Dat een journaal in de banck behoorende geformeert te
werden, is in de oprichtinge van de banck gearresteert, maar door
de boeckhouders metter tijt gesupprimeert, blijckende bij het
extract uit de resolutie, genoomen bij de heeren 36 Raden der
stadt Amsterdamme in haar vergaderinge, gehouden den 29.
Januarii 1609, om binnen Amsterdam op te richten een banck
van wissel:
Art. VII. Ende sullen aile partijen, 't zij of deselven in specie
in de bancque zijn gebracht ofte daar uit werden gehaalt, ofte
andersints bij rescontre ofte overdracht werden goet gedaan, Lij
twee boeckhouders tegelijck werden geboeckt.
Art. VIII. Te weeten, bij een journalist, die alle partijen in sijn
journael vervolgens sal stellen, met verklaringe van de natuer en
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cause der betalinge so duydelijck en klaar als doenlijck sal zijn,
ende tegelijck bij een grootboeckhouder, die elcke partij daadelijck sal stellen in sijn grootboeck, sowel op 't debet van dengeenen, die daarvan debiteuf wordt, als op 't credit van dengeene
die de betalinge doet, en dat so kort en klaar als doenlijck sal zijn.
Art. IX. Ende sullen telkens na het sluyten van de bancque,
ofte immers desselven daaghs, aIle de partijen van dien dagh
ingeschreven, na gedaane collatie tusschen het voorschreven
journaal ende 't grootboeck, daaruit in een ander ende suyverder
grootboeck worden overgedragen, suyver en net, op debet en
credit, gelijck dat behoort, alsoo dat voor het openen van·de banck
des anderen daaghs aIle partijen volkomentlijck overgedragen
en aIle namen daarvan op het register ofte bladwijser gebracht
sullen zijn.
(22.) En'staat nu verder aan te wijsen, hoe bij de heeren commissarisen door behulp en middel van dese clapper soude ontdeckt konnen werden aIle erreuren, abuysen, frauden en mesusen,
die de boeckhouders sou de mogen begaan ofte ondemeemen.
Daartoe werden gerequireert de volgende middelen:
Ten 1. Dat de heeren commissarisen selfs, ofte bij derselver
absentie ofte onledigheidt haar secretaris, met een yegelijck, die
reeckening in de banck heeft, adjusteert en liquideert de resten
van alle reeckeninge, die geslooten en op een nieuwe foly getransporteert werden, en dat de boeckhouders haar deswegen geensints
betnoeyen.
Dit eerste middel is als het fondament, daar het gebouw van de
securiteit ten principale; op rust en moet, en sonder hetwe1ck te
observeren men onmogelijck een geruste en vaste seeckerheit al maackte men hondert clappers - hebben kan; dieshalve
moet dit middel absolut noodtsaacklijck ingevoert werden.
(23.) En opdat de heeren commissarisen, met volkomen securiteit en seer facil en gemackelijck, de resten van aIle geslooten
reeckeningen soude konnen adjusteren en salderen, diende door
de boeckhouders aIle a vonden precis opgestelt te werden bij een
memorie ofte notitie, welcke rekeningen dien dagh geslooten zijn,
de foly van deselve, mitsgaders de sommatie van den credit en
debet, en wat de rest soude zijn en op wat foly deselve getransporteert wert. Ende 500 wanneer eenige posten in debet ofte
credit, ofte over en weer, dien dagh afgeschreven, op nieuwe
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reeckeninggebrachtzijn,daarvan diende, bij een aparte memorie
ofte notitie, duydelijcke opstellinge gedaan, en dese beyde memorien door de boeckhouders gestoocken te werden in een beslootene casse of busse, ten dien einde. te steilen ofte op te hangen
buy ten de kamer van de heeren commissarisen.
(24.) Oock diende door de boeckhouders aile morgens aan yder
inwoonder, diens reeckening des daeghs te vooren geslooten en
getransporteert is, een biljet thuis gesonden te we~den, waarin
. haar daarvan advententie gedaan wert, in weIck biljet genotificeert diende te werden, op wat foly haar nieuwe reeckening gebracht is. En soo wanneer eenige posten in debet of credit, ofte
wederzijts, dien dagh afgeschreven en op nieuwe rekening gebracht zijn - deselve diende in dit biljet duydelijck opgestelt en
aangewesen en in hetselve meteenen verwittight te werden, dat
dengeenen, diens reeckening geslooten is, sijn rest soude moeten
komen adjusteeren met de heeren commissarissen binnen 24
uuren, onder seeckre poene, - - daarvan niemant als door
suffisant belet, ter discretie van de heeren commissarissen, behoorde relevabel te zijn - - en ten dien einde onder dese weetcedulle uit te setten de sommatie van den debet en credit en de
rest van haar banck-reeckening, volgens haar boeck. Dese weet-cedullen souden bequaamlijck gedruckt en met
kleene moeite door de boeckhouders uitgevult en door de loopers
van de kamer, die de notitie-briefjes van de ingekomene partijen
ombrengen, yeder thuis gebracht konnen ",erden.
(25.) Soo haast de heeren commissarisen, ofte derselver secretaris, des morgens boven komen, diende de voorgemelde busse
geopent en dese rest-memorien ofte notitien, door de boeckhouders opgestelt, onder haar datum vervolgens ingeschreven te
werden in het rest-boeck, door de heeren commissarissen en
derselver secretaIis te houden. Aldus ingeschreven zijnde, diende
het restboeck geconfronteert te werden tegens de clapper van de
contrarolleurs,· en uit deselve de respective sommatien, nevens
die van de boeckhouders, in het rest-boeck ingeschreven te
werden.
(26.) Wanneer dan eenige sommatien in het rest-boeck met
't accoort en de rest verschilligh bevonden wierdt, soo diende terstondt door de heeren commissarisen, ofte derselver secretaris,
aan de boeckhouders en oock aan de contraroileurs opgegeven te
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werden om deselve na te sommeren; vinden se abuysen en
accorderen se, 500 diende de sommatie in het rest-boeck conform
uytgeset; persisteren se bij haar eerste sommatien ofte vinden
se noch een somme noch differerender van elkanderen, soo behoorde - - ten overstaan van een van de heeren commissarissen,
ofte derselver secretaris - - de hlapper van de boeckhouders
geconfronteert ende gecollationeert te werden tegens de clapper
van de contrarolleurs; als wanneer, sonder veel moeiten, uitgevonden sal konnen werden, waaruit het verschil ontstaat. En
de differende posten gevonden hebbende, alsdan uyt de contraposten ofte uit het journaal en, des noodigh, uyt de assignatien
selve, - - die volgens haar nomber ordentlijk behoorde geliasseert ofte opgepackt te werden - - terstondt konnen sien, wie
abuis gecommitteert heeft; en dit soude konnen geschieden
sonder hinder ofte belet van de boeckhouders ofte contrarolleurs,
aIle morgens, voordat in de respective clappers ingeschreven
werdt.
(27.) Aldus soude de clapper van de boeckhouders, en bij gevolgh oock derselver grooteboeck, met de clapper van de contrarolleurs sooverre geadjusteert en geeffent, en, voor de kooplieden,
een ongelooflijcke moeite van uittrecking van reeckeningen konnen voorgekomen werden. Ende indien de sommatien van yemandts reeckening in de respective clappers 't accoort gevonden
werdt met de sommatien, die door dengeenen, diens reeckening
geslooten is, opgegeven wert - soo konnen de heeren commissarisen met assurantie seggen, dat het saldo 't accoort gaat. En
500 wanneer de opgave van,yemants sommatie, diens reeckening
geslooten is, niet accordeert met de gevondene sommatie in de
banck, dienen commissarisen te verklaren, of het geschil in den
debet ofte in den credit ofte in beyden berust, en alsoo de reecke-ning soo veele, en niet verder als noodigh is, uit te doen schrijven.
(28.) Wanneer door noodtsaackelijck belet de heeren commissarisen nochte derselver secretaris ter aankomst van yemand, diens
reeckening geslooten is, niet konnen vaceren om de rest te adjusteren, ofte in haar kamer niet gevonden werden - soude yeder
sijn sommatie en rest-notitie maar behoeven te steecken in de
voorgemelde busse, en des anderen daaghs 's morgens goet tijts
deselve de secretaris weder komen afvorderen, dewelcke verplicht soude moeten zijn te versorgen, dat deselve bij hem na-
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gesien is, en 't accoort, ofte in wat sommatie verschil bevonden,
op deselve geteeckent staat. Wanneer yemand den debet ofte
credit van sijn banck-reeckening ofte sijn geheele reeckening
uittrecken moet, soo soude hij deselve maar behoeven te steecken
in de busse voorgemelt en de secretaris diende geobligeert te zijn,
deselve des anderen daaghs 's morgens naargesien en daar opgeteeckent te hebben, waarin het different be staat - genietende
voor sijn moeite van het naarsien, wanneer de fout bij den koopman berust, niet meer als een schelling soo in een zijde, 't zij debet ofte credit, en twee schellingen, wanneer in den debet en in
den credit fout bevonden wert.
(29.) En soo wanneer de fout bij de boeckhouders en contrarolleurs gesamentlijck bevonden wert - - dat ten principale soude
konnen ontstaan uitten hoofde van een misfoli~ringe door de
boeckhouder, die aan het alphabeth sit, waarop nochtans de
boeckhouders, die de assignatien inschrijven, en de contrarolleurs in het overdragen van het joumaal weI duydelijck te letten
en acht te neemen staat - - soo behoorde d'een en d'ander, gelijck mede in aile ander geval, wanneer yemant van haar fout
committeert, boetschuldigh te wesen en oock gehouden zijn
haar foute selve te moeten corrigeren en redresseren, gelijck
daarvan nader in 't vervolg aanwijsinge gedaan sal werden.
Wanneer de saldo's van reeckeningen 't accoort bevonden ofte
in deser voegen geadjusteert zijn, diende daarvan notitie gehouden te werden in het rest-boeck; en behoorde van dagh tot
dagh door de secretaris soo aan de boeckhouders als aan de
contrarolleurs, bij opstellinge ofte memorie, kennisse gegeven te
werden, wat resten ofte saldo's 't accoort gevonden zijn, omme
in haar respective clappers daar een teeken bij te steilen en in het
grootboeck deselve uit te setten en te transporteren.
(30.) Aldus soude onwederspreeckelijck, op een volmaackte
wijse en goede ordre, met volkomen securiteit de resten van alle
reeckeningen geadjusteert en bij gevolgh de boecken van de banck
veel perfecter en invitieuser als nu geschiet, geslooten konnen
werden. Het soude oock strecken tot een groote accommoditeit
voor die reeckening in de banck hebben, dat een yeder fallen
tijden, aI is sijn foly niet vol, tot zijn gerustigheit sijn rest zoude
konnen en mogen adjusteren, opgevende ten dien fine de sommatie van sijn debet en credit, in voegen als voorgemelt' aan den
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secretaris, nevens een schelling tot een recognitie voor dese extraordinaare accommodatie.
(31.) Ten 2. Tot ontdeckinge van de erreuren en frauden , die
de boeckhov.ders souden mogen committeren, wert oock gerequireert, en streckt tot securiteit van de banck, dat in het sluyten
van de banck om nieuwe boecken te maacken, alle reeckeningen
ten overstaan van de heeren commissarisen ofte derselver secretaris geadjusteert, gesaldeert en geliquideert werden voor het
sluyten van de bilance en voordat de saldo's ofte resten van de
oude boecken op de nieuwe boecken werden getransporteert ofte
overgeschreven.
Het is belachelijk, bespottelijck, ja sottelijck, dat men de
boecken van de banck en de bilance van deselve soo goet als men
kan, en als het lukken wil, sal sluyten, de respective saldo's op de
nieuwe boecken transporteren en daarna met een yeder adjusteren;
en soo wanneer de rest niet accordeert en de fout bij de _boeckhouders latiteert, dat men in de nieuwe boecken ·sal corrigeren de
abu-ysen, die men in de vorige boecken heeft gecommitteert, dewijle seer gemackelijck met een yegelijck inwoonder geadjusteert
en 't saldo 't accoort geslooten kan werden, voordat men de oude
boecken sluyt in deser voegen:
(32.) Aen een yegelijk inwoonder, die reeckening in de banck
•
heeft, behoorden door de secretaris, des daaghs voor het sluyten
van de banck, een gedruckt biljet t'huys gesonden te werden,
dicterende, dat hij binnen twee etmaal de sommatien van sijn
debet en credit en de rest, die hij volgens sijn boecken in de
banck soude hebben, op dat biljet soude uitsetten, en hetselve
steecken in de voorgemelde busse, voor commissaris-kamer op te
hangen, onder seeckere poene, d:;t.arop te stellen. Die in manquement bleef, soude door de secretaris de weet gerenoveert en onder
dubbele poene daartoe vermaant konnen werden.
(33.) Ende de boeckhouders beh09rden oock twee dagen na
het sluyten van de banck uitgevult te hebben in een daartoe geprepareert staatboeckje de sommatien van den debet en credit
van aIle openstaande reeckeningen in den banck volgens haar
clapper, en hetselve aan de heeren commissarisen over te leveren.
De heeren commissarisen van de banck ofte eenige uit haar, geassisteert van baar secretaris, behoorden clsdan haar te ontlee-
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digen, selfs in die gepretendeerde vacantie, om de ingeleverde
notitien van de ¥ooplieden met de opgave van de boeckhouders
en de clappers van de contraroIleurs te confronteren en de saldo's
van reeckeningen, in' manieren als voor aangeweesen is, te adjusteren.
Op dese wijse souden aile de reeckeningen van d'inwoonders en
nabijwoonders - - die van de buytenlanders zijn van geen belang - - 't accoort konnen geslooten werden, eerdat men de
boecken sluyt, en een perfecte bilance gemaackt konnen werden,
dewelcke, wie weet, of ooit in de banck geslooten ofte gemaackt is.
(Hier zijn eenige minder belangrijke bladzijden weggelaten, waarin
Phoonsen uitweidt over de controle-maatregelen, die hij ten aanzien
der boekhouders verlangt.
De schrijver acht het o.a. wenschelijk dat de commissarissen 1'00rtaan z.. lt, in plaats van de boekhouders -die zich in verloop van tijd
dit recht hebben aan.gematigd - zullen "adjusteren en condemneren
ofte accorderen met aile degeene, die de banck intacqueren, dat
is, die meerder somme komen te assigneren als sij avans hebben".
M ogen de boekhouders zelt ook tot de rekening-houders der bank
bphooren ? Phoonsen acht dit minder gewenscht. "De boeckhouders
behoorden selve geen eygen reeckening in de boecken van de
banck te hebben, ofte immers behoorde geen boeckhouder te
vermogen eenige post in debet ofte credit van sijn eygen reeckening af te schrijven, maar hetselve door een ander boeckhouder
moeten geschieden".)

(34.) Ende hiermede afscheit neemende van de boeckhouders,
sullen uit haare kamer overstappen in die van de cassiers van de
Wisselbanck. Dewelcke boven den ingang ontfangers genoemt
werden en, nadat mij bericht is, eigentlijck geen cassiers meer zijn,
omdat se hactr aileen bemoeyen met ontfangen en 't geen se ontfangen aan de heeren com~issarisen te verantwoorden, en van
den uitgift en d' omsettinge van specien door de heeren commissarisen ontlast zijn.
Drie cassiers zijn der van outs in de banck geweest en werden
nu noch drie ontfangers, onder hetselfde salaris, gecontinueert,
die bij de tegenwoordige constitutie van de Wisselbanck, en nadat
het met deselve al veel jaaren voor Ao. 1672 gestelt en gelegen
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geweest is, seer selden in het ontfangen haar vingers blaauw
teIlen, en soo weinig te doen vinden, dat een aIleen wei driemaal
sooveel en meer soude konnen afdoen, als er voor haar aIle drie
te doen valt.
(35.) Maar bij aldien de oprichtinge van een banck-courant en
de noodige opsicht tot securiteit van de banck ondernomen en in
't werck gestelt werden, dan souden de ontfangers wederom
cassiers dienen te worden, en de heeren commissarisen haar van
de ordinaris uitgift en omsettinge van speciendienen te excuseren
en 't selve aan de ontfangers ofte cassiers weder over te geven,
'als wanneer se aile drie werck genoegh souden vinden.
Om op de tegenwoordige verrichtinge en verantwoordinge van
de ontfangers, tot securiteit van de banck, achtinge en reguard te
doen neemen,is een saacke van seer kleen belang: dierhalven sullen
wij haar niet considereren als ontfangers, gelijck se nu zijn, maar
als cassiers, dat is oock uitgevers, die se bij d'oprichtinge van een
banc,k-courant wederom staan te werden, en betoonen op wat
wijse, tot securiteit van de banck, soude konnen en diende opsicht
genoomen te werden op de verrichtinge van de cassiers van de
Wisselbanck.
(36.) Ten dien einde behoorde yeder cassier te houden een
dubbelt casboeck en oock een dubbelt specie-boeck, te weten van
yeder een voor hem selven, en van yeder een voor de heeren commissarisen. In de specie-boecken behoorden de cassiers tegens
over malkanderen in debet en credit te contraponeren ende te
specificeren vervolgens en ordentelijck, sonder openlatinge van
plaats, wat sij ontfangen en betaalen, en duydelijck te expresseren, of de betaalinge in rescontre ofte met wat specien van gelde
effective geschiet.
In de cas-boecken behoorden de cassiers, vooraan van post tot
post, in ordre te annoteren, in debet wat sij ontfangen, in credit
wat sij betaalen, en aile avonden opsommeren, hetgeene sij dien
dagh ontfangen en betaalt hebben; en die sommatien brengen in
't achterste van haar casboecken, op haar courant- ofte generale
cas-reeckening, in een post, sooveel dien dagh ontfangen, en
aan d'overzijde, sooveel dien dagh betaalt, en de sommatien in
haar cas- en specie-boecken aile dagen doen responderen en
accorderen.
Extract uit de ordonnantie, om binnen Amsterdam op te
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rechten een banck etc. : ,,(Art. XX.) De ontfangers suilen van haar
ontfangen en uitgeven houden pertinente specificatie in debet
en credit, vervolgens na malkander ende aile avonden sommeren
'tgeene van dien dagh ontfangen en uitgegeven sal zijn".
(37.) Yeder van de cassiers behoorde om de drie maanden
speciaal gecommiteert te zijn tot wisselaar van de banck, om de
verwisseling en omsettinge van specien wa,ar te nemen en de
andere haar daarmede niet hebben te bemoeyen, maar aileen de
ordinaris ontfang en uitgave hebben te observeren en gehouden
zijn, 500 wanneer eenige specien bij haar ontfangen werden, op dewelcke bij de banck avance ofte voordeel kan getrocken werden,
deselve uit te schieten, te versamelen ~ aan haar confrater, die
het wisselampt waarneemt, te overhandigen tegens ander gelt.
Het diende echter vrij te staan, dat bij occasie d'een den ander
assistere en helpe, als yemant van haar meerder werck mochte
vinden als hij af kan.
(38.) Die het wisselampt van de banck waarneemt, soude in de
omsettinge van specien hem behooren en moeten richten en
reguleren na de resolutie en ordre van de heeren commissarisen,
en noch meer noch minder aggio ofte opgeJt ' mogen geven ofte
trecken, als bij de heeren commissarisen vastgestelt is, op verbeurte van sijn officie.
Hij soude oock verplicht dienen te zijn een yeder sonder onder
scheidt te gerijven met specien, die hem deselve eerst versoeckt,
soolange hij voorraat van deselve heeft, en niet vermogen yemant,
die eelst vraaght, deselve te weygeren, en aan een ander deselve
te gunnen.
("

(Hier zijn eenige minder belangrijke bladzijden weggelaten,waarin
de schrijver nog verder uitweidt over de wenschelijke controle-maatregelen ten aanzien der kassiers van de W isselbank.
Van belang is alleen dat Phoonsen de wenschelijkheid betoogt, dat
deze kassiers "onder eede haar obligeren en verplichten voor haar
prive ofte particuliere reeckeninge geenige gelden in ofte buyten
de banck op te wisselen ofte eenige handelinge in gout ofte silver,
gemunt ofte ongemunt, direct ofte indirect, te sullen onderneemen, nochte oock van de penning~n, die in de banck omgeset
werden, eenig genot ofte voordeel te sullen trecken.")
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(39.) Nu resteert dat oock noch aangeweesen werdt, hoe en op
wat wijse, tot securiteit van de banck, achtinge behoorde genomen te werden op de verrichtinge van de assayeurs vande Wisselbanck.
Of het schoon in de assay-kamers roockt en smoockt en duister
is, gelijck men seit, om in te sien voor die van buy ten komt soo souden echter de heeren commissarisen, blijvende in haar
kamer, veel klaarder en duydelijcker konnen afspeculeren, wat
in de smeltkamers omgaat, als deselve tot noch toe hebben gedaan.
(40.) Tot dien einde diende vastgestelt:
Ten 1. Dat oock de assayeurs van de Wisselbanck, direct
nochte indirect, voor haar prive-reeckening, nochte met participatie onder een ander, niet souden vermogen te ondernemen
eenige handeling in goudt ofte silver of specien, op privatie
van haar officie.
Ten 2. Dewijl men Ao. 1673 een tweede assay-kamer van de
banck toegestelt heeft, diende in de eene niets verricht, versmolten, geligotteert, geschift of gescheiden, ofte eenigh goudt of
silver, 't zij in massen of baaren ofte gemunt, gebracht te mogen
werden, als aIleen 't geene de banck raackt ofte aangaat, tensij
met speciaal consent en ordre van de heeren commissarisen.
Alleenlijck behoorde het den assayeur van dese assay-kamer
vrij te staan assayen te maacken voor particulieren, behoudens
dat het silver ofte 't goudt, waarvan de assayen gemaackt werden, niet in de assay-kamer werdt gebracht, maar blijve in handen
van dengeene, die 't assay versoeckt. d' Ander as~ay-kamer soude
konnen dienen voor particulieren.
Doch bij aldien door H. E. G. A. op het advijs van de heeren
commissarisen van de Wisselbanck geoordeelt wierdt, dat voor
particulieren een aparte-assay-kamer in het stadhuis onnoodigh
soude zijn, gelijck se inderdaadt bevonden werdt, soo soude in
die kamer, die er nu toe geapproprieert is - - ingeval geresolveert mochte werden bij H. E . G. A. de voorgeproponeerde,
naauwer opsicht op den omslagh van de Wisselbanck te doen
nemen - - de boeckhouders konnen geplaatst en de kamer, die
de boeckhouders tegenwoordigh tot haar verdoen hebben, in
tween gedeelt, d'eene helft tot een vertreck van de boeckhouders,
daar het grootboeck diende gehouden, en d'ander helft ten behoeven van de notarisen en contrarolleurs van de banck, en het
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tegenwoordigh vertreck van de boeckhouders de secretaris tot een
vertrek toegevoeght konnen werden, en den assayeur, stadtsassayeur blijvende, soude in sijrt eygen huis weI konnen verrichten, 't geene voor hem te do en valt.
Ten 3. d'Assayeur van de assay-kamf:(r van de banck behoorde
gehouden te zijn van ailes, wat aan hem door de heeren commissarisen, om te transformeren, te versmelten ofte altereren overhandight werdt, soo distincte enpertinentereeckenschaptegeven,
alsof hem hetgeene hij van tijdt tot tijdt vervolgens ontfangt
telckens van een bijsonder particulier naaukundigh koopman
ofte naausiende wisselaar ofte cassier aanvertrout waare, soodat
hij yeder beslagh het zijne soude moeten geven, sonder ailes ondereen te embroulleren.
Ten 4. Het ongemunt gout en silver, 't zij in massen of servis,
gesmolten ofte gewerckt, mitsgaders de stucken van achten, die
particulieren in de banck brengen, om de waarde . van dien in
gelt ofte op haar reeckening te bekomen, behoorde in het vertreck van de heeren commissarisen door den assayeur, ten overstaah van een van de heeren commissarisen ende den inbrenger,
gewoogen en de massen door den assa yeur met inhacken, ende de
sacken, daarin de stucken van achten ofte servis gedaan werden,
met inckt vervolgens genommert moeten werden.
Door de heeren commissarisen behoorde, in een memoriaal
van haar ontfang en uitlevering, distincte aanteeckening gemaakt
te werden van hetgene deselve in dier voegen komen te ontfangen,
met openlatinge van noodige plaats om uit te vuilen 't gehalte en
den beloop. En uit dat memoriaal, niet aileen door haar selve
overdracht te moeten geschieden in haar grootboeck, maar oock
door. haar selve ofte door den secretaris, in een effectboeck van
de banck, specialijck daartoe afgelinieert en vervolgens genommereert, nevens welcke nommers ordentlijck op d'eene plaats de
baaren silvers geteeckent met deselve nommer, haar gewicht,
fijnte, gehalte en waarde ofte beloop ingeschreven behoorde te
werden; op een ander plaats de sacken stucken van achten, indien
se gemengde zijn, onder een general hooft, indien se gesorteert
zijn, onder haar soort; op een ander plaats, de sacken servisen; op
een ander de billioenen etc., ailes met specifice aanteeckening van
den beloop, en met openlatinge van een gelijcke afgelinieerde
plaatse ter zijde ofte recht over, om daarin te sijner tijdt te anno-
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teren de verantwoording, ende aan te wijsen waar het overstaande
ofte nevenstaande gebleven ofte hoedanigh hetselve gedebiteert
ofte geresorteert en wat van den beloop ofte waarde gekomen is.
Ten S. Aile het gout of silver en de stucken van achten, die in de banck gebracht werden, behoorden, in dier voegen genommert
en bij de heeren commissarissen te boeck gebracht zijnde, onder
haar selven in bewaarder handt genomen en gehouden te werden.
En 500 wanneer om assayen te maacken de noodige stuckjes uit
de baaren gehackt moe ten werden, 't selve diende te geschieden
in het vertreck van de heeren commissarisen, zijnde onnoodigh
dat de baaren ten dien einde in de assay-kamer gebracht werden.
En soo wanneer, om te smelten ofte om te schiften of scheiden
ofte om te sorteren, eenigh -ongemunt ofte gemunt effect den
assayeur ter handt gestelt wert, daarvan behoorde achter in het
memoriaal duydelijcke aanteeckening. gemaackt te werden, met
bijvoeginge waartoe of tot \vat einde hem 't selve overhandight
werdt, en de verantwoordinge daarbenevens ofte daar tegenover
gestelt, ende uit dese aanteeckeninge pertinente overschrijvinge /
in het effectboeck, op sijn plaats, 500 af als aan, moet geschieden.
Ten 6. Van aIles wat bij de banck ingekocht ofte verkocht wert
bij het gewicht, 't zij tot seeckere prijs het marck wegens of fijn,
behoorde den assayeur de calculatie ofte reeckening te moeten
opmaacken, hoeveel hetselve te bedragen komt, en dat niet over
hoop - diverse baaren houden t' samen sooveel marck fijn, beloopen sooveel gelt - maar specifice van baar tot baar, van sack
tot sack, wat yeder te Il(lonteren komt, en hetselve door de heeren
commissari~en ofte derselver secretaris apart nagecalculeert en
't accoort bevonden werdende, in het memoriaal uitgevult en
daaruit in het grootboeck en effectboeck overgeschreven te
werden.
Ten 7. Den assayeur van de banck behoorde onder eede verplicht te zijn niet aIleen in het assayeren, maar oock in'het taxeren
ofte priseren van hetgeene in de banck gebracht wert, sijn gemoet
te quijt~n; en geensints, uit sucht tot sijn vriendt ofte bekende,
de banck voor het eene ofte het andere te veel doen betalen, en
hetselve in de taxatie van het een ofte 't ander, toebehoorende
een vremde ofte onbekende, de banck wederom te laaten genieten; maar gehouden zijn een yeder even gelijck te tracteren
en yeder te laten toekoomen, dat haar toekomt.
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Ten 8. Die gewerckt ofte gemunt silver ofte gout in de banck
wil brengen, om aldaar tot een baare ofte baaren te do en smelten
en de intrinsique waerde van dien, na het marck fijn, daarvoor
' ontfangen wil, behoorde haar te moe ten adress,eren aan de
. heeren commissarisen, die het uit haar handen behoorden te ontfangen, in haarbijzijn te overwegen, een recepisse daarvan te
geven en aan den assayeur van de banck ter handt te stellen,
met ordre om sonder tijdtversuym 't selve te smelten, 't assay
ende reeckening daarvan oJ> te maacken; en den inbrenger, des
ver'~oeckende, diende in circa den beloop na gissinge op reeckening goet gedaan te werden.
Ten 9. Omdat de assayeurs van de banck niet al te lange de,
kooplieden, die haar silver en gout in de banck brengen, met
hetselve te smelten ofte 't assay te maacken soude ophouderi
- - daarover voor desen groote klachten ingeb~acht zijn - diende deselve geobligeert te wesen ten langsten binnen twee
dagen gereet te zijn, op poene van boven de verbeurte van haar
assayloon gehouden te wesen aan de kooplieden te vergoeden
d'ihtresse van de penningen, die deselve bij haar ophouden en
futseling komen te missen, tep. waare dat het werck haar soodanigh overviel, dat de heeren commissarisen haar uit dien hoofde
absolveerde.
Ten 10. De assayeurs van de banck en alle andere assayeurs,
die in dese stadt gepermitteert en getollereert willen zijn, behoorden gehouden te wesen in haar assay-briefjes uit te setten
den dagh, wanneer 't assay bij haar gemaackt is, de duydelijcke
nomber en 't merck van de baar, 't gewicht van de baar - soodanigh opgenoomen, datter den kooper mede bestaan kan
- - 't gehalte van'deselve, item dereductie hoeveel marcken,
penningen en greynen fijn de baar houdt, en dan sijn naam, en
van alles pertinent boeck te houden, met duydelijcke aanteekening voor wien ofte ten wiens versoeck 't assay bij haar gemaackt is. Ten dien einde behoorden yeder assayeur met sijn
eigen gewicht en schaal de swaarte van de baaren, nadat de
assay-stuckjes daaruit gehouden zijn, op te neemen en een duydelijck merck en bijsonder nommer, des manquerende, op yeder baare
te hacken; want met geen gewicht noch merck noch nommer op
de assay-briefjes uit te setten veeltijts groote misslagen, ja veellicht oock weI frauden gecommiteert en disputen gecauseert zijn.
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Ten 11. Omdat de assayeurs van de banck, en aIle andere gepermitteerde ofte getollereerde assayeurs, niet al te los in het
assayeren daarover loopen, maar weI daarop letten souden, dat
sij de rechte fijnte treffen, diende deselve geobligeert te werden,
wanneer bevonden wierdt, dat sij meer als 1/4 greyn, 't sij over of
onder, hadden gemist ofte geabuseert, boven haar assayloon dat
different te boeten, ten behoeven van de cooper, indien 't geassayeerde effective minder van gehalte ·bevonden werdt als hij
volgens het eerst gemaackt assay daarvoor voldaan heeft, en
ten behoeve van den verkooper, indien het geassayeerde meer
van gehalte bevonden werdt, als hij volgens hetselve daarvoor
ontfangen heeft; en half ten behoeven van den aanbrenger en half
ten behoeven van de Wisselbanck, indien het abuis ontdeckt wert,
voordat door koop en verkoop yemant te vee! betaalt ofte ontfangen heeft; sond~r dat die te veel ontfangen ofte te weinigh
betaalt heeft, eenige verantwoordinge van restitutie ofte vergoedinge subject behoorde te zijn, maar yeder beleedighde, 500 weI
de banck als particulieren, haar regres dienaangaande bij d'assayeur, die de fout gecommitteert heeft, moeten soecken.
Ende hiermede achte oock genoeghsaam aangeweesen, watopsicht op den omslagh van de assay-kaamers en assayeurs soude
konnen en diende genoomen te werden.
(41.) En alsoo afgehandelt hebbende, hetgeene omtrent de
directie ende het bewint ofte de verrichtinge van de boeckhouders,
cassiers en assayeurs behoorde nagespoort en geobserveert te
werden, Q,lijft ten besIuyt noch overigh, aen te wijsen en te vertoonen, hoe en op wat wijse, aIle ses maanden precijs, de proef gemaackt en met securiteit beslooten en uitgevonden soude konnen
werden, of de banck verkort ofte benadeelt is of niet?
Om hetse!ve te doen en seeckerlijck en fondamentelijck te besluyten, soude nootsaackelijck eerst een vaste staat van de banck
gemaackt ende aIle de effect en, die in deselve gevonden werden,
geinventariseert en opgenoomen moeten werden.
Ofte soo wanneer bij Haar E.E.GrootAchtbaarheden suix niet
goetgevonden mochte werden, soo konde uit het secreet van de
banck gelicht, en in een apart vertreck gebracht ofte geplaats
werden voor de waerde van een seeckere somme, na goetvindinge,
aan sodanige van de effecten, die men oordeelt noodigh voor de
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VII.
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handt te moeten hebben, tot gerijf van de kooplieden, als andersints.
(42.) Dese uitgenoomene effecten behoorde pertinent en distinctelijck geinventariseert, gewaerdeert en den beloop net uitgereeckent, en na vereisch in de respective boecken en clappers
ingeschreven en te boeck gebraght te werden. Van hetgeene uit
deselve door de heeren commissarisen aan de cassiers en assayeurs vervolgens ter handt gestelt, en van deselve wederom ontfangen wierdt, diende pertinente notitie gemaackt en correct
boeck en reeckening van gehouden te werden. En belangende 't
geene in 't secreet ofte in de schatkamer van dE:' banck blijven
soude, 't selve soude gepresupponeert konnen werden effective
sooveel ofte netto die somme en niet meer noch min te monteren, als volgens de bilance van de boecken op het maacken van
desen staat daarin behoorde gevonden te w~rden.
(43.) Dit secreet van de banck, ofte dese schatkamer, behoorde
toegeslooten en de sleutels daarvan bij de E.G.A. heeren burgemeesteren selve, als opper-commissarisen, bewaart te werden, en
de heeren commissarisen van de banck selfs geen toegang daarin
te hebben als ten overstaan van eene van de heeren burgemeesteren. Van hetgeene ter eerster instantie uit dit secreet gelicht, en
't geene vervolgens daaruit gelicht en wederom ingebracht werdt,
behoorde duydelijcke aanteeckening gehouden, en deselve telckens bij den heer burgemeester en commissarisen, ten wiens overstaan zulx geschiet, onderteekent te werden. In deser voegen souden de heeren commissarisen ontlast zijn van dese groote schatkamer en aileen t' haarder verantwoordinge st.a an hetgeene, als
boven gemelt, uit deselve gelicht en in een apart vertreck geplaatst soude zijn.
Tot dit apart vertreck behoorden oock de heeren commissarisen selve geen prive ofte aparte toegang te begeeren, maar
expres te willen, dat de sleutel van hetselve afgeslooten soude
moeten zijn in een casje met twee slooten, daarvan den sleutel van
het eene slot aan den heer president, een sleutel van het andel aan
yeder van de andere heeren commissarisen aanvertrout diende te
werden. 500 wanneer den heer president nit stadt soude moeten
ofte door sijn indispositie niet boven konde komen, soude deselve
sijne sleutel tegens de sleutel van eene van de andere heeren commissarisen voorsoolange konnen uitwisselen, om de heeren com-
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missarisen, in sijn absentie, bij toeval niet verlegen te doen staan.
Van hetgeene uit dit vertreck van tijdt tot tijdt gehaalt en
daarin gebracht werde, behoorde een pertinente en specifice aanteeckening gehouden, en deselve door die heeren commissarisen
en cassier ofte assayeur, ten wiens overstaan hetselve geschiet,
onderteeckent te werden. Dit soodanigh geobserveert werdende,
soude seer gemackelijck aile 6 maanden de staat van de banck
konnen opgenomen en nagesien werden, of metterdaad d'effecten in de banck 't accoort gevonden werden met de boecken en
clappers, daarvan gehouden.
(44.) Doch om de bilance van de boecken met de effecten van de
banck te do en accorderen en om te weten en verseeckert te zijn,
of de banck gefraudeert ofte benadeelt is, soude nootsaackelijck
moeten gehouden werden een· reeckening van winst en verlies.
Deselve behoorde geformeert en gehouden te werden bij de secretaris, soo distinctelijck, dat aile avantagien en disavantagien, bij
de banck gedaan, duydelijck bij deselve quaame te consteren en
blijcken. En door middel van dese reeckening soude~ met het sluyten van de boecken alle 6 maanden, den staat van de banck pertinent gebilanceert en opgenomen konnen werden.
En alle jaaren bij het veranderen van de magistraat, als wanneer oock ordinaar een ofte meer heeren commissarisen van de
Wisselbanck afgaan en andere in de -plaats komen, behoorde door
de oude en afgaande aan de continuerende en aankomende heeren
commissarisen de bilance en staat van de banck overgelevert,
d'effecten nagesien en ailes pertinent opgenomen te werden. En,
't selve geschiedt zijnde, deselve staat en inventaris, soowel van
de belastinge van de banck als van de effecten daarentegen in
deselve bevonden, bij de oude blijvende en afgaande heeren commissarisen als rendanten, en bij de continuerende en nieuwe heeren als acceptanten, respectivelijck onderteeckent te werden.
(45.) Dese jaarlijkse opmaackinge van de staat van de banck en
naspooringe van de effecten in dier voegen soude strecken tot een
groote securiteit en een ongemeene roem en respect voor de
banck, en tot satisfactie ofte genoegen van die haar middelen in
deselve vertrouwen. Waarmede nu ten vollen aangewesen en
vertoont achte, op wat wijse en bij wat middelen een soodanigh
reguard op den geheelen omslagh van de Wisselbanck genomen
soude konnen werden, dat de banck door niemant soude verkort,
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benadeelt ofte bedrogen werden, of het soude sich nootsaackelijck met het sluyten van de boecken ende het opnemen van de
effecten in de banck moeten openbaaren.
(46.) Objectie. Dit gaat soo vast niet; want als de secretaris ontrouw was en colludeerde met de boeckhouders, cassiers of assayeurs, in soodanigh geval soude de banck nogal konnen bedrogen
werden.
, (47.) Antw. Indien het dan soude konnen gebeuren, als er sooveel naauwer opsicht en resguard genoomen wierdt, soo loopt het
seeckerlijck nu merckelijck meer perijckel, dewijle hetselve sonder
die opsicht veellichter en gemackelijcker geschieden kan. Zijnde
indisputabel, dat de boeckhouders, wanneer se met elkanderen
colludeerden, bij de tegenwoordige directie de Wisselbanck sooveel souden konnen verkorten als sij selfs willen , en het soodanigh'
konnen verduysteren, dat in tijden en wijlen seer beswaarlijck
soude uit te vinden zijn, waar de aap gebleven is. Immers souden
se ten minsten, telckens van het openen tot het sluyten van de
boecken, met de penningen van de banck konnen speelen en daarvan disponeeren na haar welgevallen. In die bekommering staat
het nu.
Maar alsoo de secretaris geen maniement ofte dispositie van
penningen ofte van eenigh effect van de banck soude hebben, nochte acces tot de boecken van de boeckhouders en cassiers, maar aIleen tot de contrarollen ofte clappers, nochte oock gepermitteert
zijn in het groot- ofte hooft-boeck van den ontfang en uitgave van
de heeren commissarisen, dat door de heeren selfs dient gehouden
te werden, te schrijven - soo soude het onmogelijck zijn, dat de
secretaris alleen, ofte in sijn prive, de banck soude konnen frauderen. De boeckhouders souden het oock alleen niet konnen doen,
of hetselve soude sich bij de observance van de geproponeerde
middelen haast ontdecken. En de collusie van de £ecretaris met
de boeckhouders en andere ministers van de banck heeft kleene,
ja geene apparentie door de diffidentie en het wantrouwen, dat
tusschen de ministers ofte bedienders in staats- ofte stads-saacken,
voornamentlijck die elkanders contrarolleurs en inspecteurs zijn,
ordinaar gevonden wert.
(48.) En al wasser cQllusie onder 't geheel geselschap en dat
deselve gesamentlijck met de secretaris toelegh maackten om de
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banck te verkorten, soo sal hetselve sich moeten openbaaren, wanneer de heeren commissarisen selve adjusteren de saldo's van
reeckeningen met yeder die reeckening in de banck heeft, de
bilance van de boeckhouders nasommeren, de winst- en verliesreeckening van de secretaIis punctueel naarsien, haar groot- ofte
/ hooft-boeck van den ontfang en uitgave pertinent houden, met
de cassiers alle acht ofte veertien dagen ofte eerder afreeckenen
en derselver cassen opnemen, en eindelijck t' elckens bij het
sluyten van de boecken d'effecten van de banck inventariseren en
verder observeren 't geene hiervoor aangewesen is, dat tot securiteit van de banck waar te nemen en te observeren staat.
(49.) II. Objectie. 't Sal veellicht onraadtsaam geoordeelt werden, dat men aan een secretaris al 't geheim van -de banck sal
vertrouwen en dat men de contrarolleurs sal Iaten weten, wat in de
banck omgaat en wat op- en afgeschreven wert.
(50.) Antw. Indien in de Wisselbanck niets geschiet, dat secretesse requireert, soo is dit een onnodige sorge en vervalt dese objectie; en geschiet er yets dat gesecreteert dient - 't soude wonder sijn, dat de secretaris en contrarolleurs, bnder eede daartoe
verplicht werdende, soo weI niet soude konnen swijgen als de
boeckhouders en haar klercken.
't Was een doorluchte daat en groote genereusiteit van dieri
Romein, die aan den architect - - die hem presenteerde een huis
te bouwen op een kruiswegh, soodanigh, dat men uit aIle kamers
van binnen soude konnen afspeculeren wat er buiten omging, sonder da t men van bu yten in het minste yets soude konnen sien van
't geene in 't huis verricht wierdt - - dubbelt gelt gaf, mits dat
hij het gebouw soodanigh soude ordonneeren dat yeder van buyten soude konnen sien wat, tot in het minste toe, binnenshuis
gedaan wierd. Even also behoorde in de Wisselbanck huis gehouden te werden en daarin niets geschieden, 't geene yedereen niet
soude mogen wee ten, veelmin bekommering daarin gemaackt te
werden, dat de ministers soude klappen watter omgaat.
(51.) Indien in dier voegen tot Stockholm in Sweeden en specialijck tot Middelburg in Zeelant in de wisselbanck en banck van
leening huis gehouden was - die respective bancken aldaar souden tot noch wei in stant en die stadt in respect gemaintineert en
sooveel weduwen en wee sen niet bedroeft, sooveel eerlijcke
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familien niet geruineert en sooveel kooplieden van de penningen,
die sij in die bancken vertrouwt hebben, niet berooft zijn. Felix
quem faciunt aliena pericula cautum.
(52.) Den raadt en magistraat van Neurenbergh en Hamburgh,
om alleen geen verantwoording van haar wisselbancken subject te
zijn en een yegelijck, die sijne middelen in deselve aldaar koomen
te vertrouwen, alle nadencken te beneemen, dat door haar over de
effecten, in deselve gedeponeert, eenighsints soude mogen werden
gedisponeert, tot nadeel van de geinteresseerdens ofte eygenaars
van dien - hebben in de oprichtinge van haar respective wissel~
bancken expresselijck gestatueert, dat niet alleen magistraats- en
raats-persoonen, maar oock kooplieden tot commissarisen over
deselve soude werden gestelt. Te weeten, die van Neurenbergh
in het 1. art. van de wisselbanck aldaar: dat in de banck, wanneer
ende soolange als men inschrijft, eender uit de Raat en eender uit
de marckt-voorgangeren - - dat is een van de voornaamste
kooplieden - - en dat aIle weecken, beurt om beurt, persoon~
lijck sal adsisteren en bijwoonen. En in het 2. art., dat, als men
ophout met inschrijven, het journaal·door den gedeputeerde heer
en sijn toegevoegden - - ofte geadjungeerde koopman - onderschreven en de banck daarop geslooten sal werden. En het
29. art. van de ordonnantie van de wisselbanck tot Hamburgh
luyt aldus: En sullen altijt twee heeren uit den Raat, twee uit de
gecommitteerde der camerey en twee uit de burgerschap de. bestiering der banck hebben; van gemelte heeren en burgeren sullen
jaarlijx twee, als een heer ende een burger, afgaan, ende twee
andere in haar plaats gedeputeert en verkoosen werden, en sal
de verkiesinge van de burger van de bovengemelte ses persoonen
opgestelt werden.
(53.) III. Objectie. Soodanige contrarolleurs in te voeren in de
banck, soude strecken tot disrespect van de tegenwoordige ministers ofte bedienders en specialijck van de boeckhoudersen cassiers,
die daarmede verdacht souden werden en in staat gestelt, als of
deselve niet te vertrouwen soude zijn, dat veellicht van quader
gevolgh soude wesen. Want men heeft veeltijdts bevonden, dat
wantrouwt te werden, dengeenen, die wantrouwt werdt, aanleidinge geeft om ontrouw te lijn en om die hem wantrouwt te bedries-en. Uit diep. QQfsaack zijn veel eerlijcke wijven overspeelsters
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. geworden, omdat haar mannen sonder reden jelours over haar
waaren; diverse oversten en commandanten zijn verraders geworden, omdat sij bij de oppermachten, die sij dienden, deswegen
verdacht wierden; de schippers op Noorwegen zijn ordinaar gewoon haar reeders geen reeckening, maar aileen uitgift te doen, en
dengeenen, die men reeckening afvordert, maacken deselve soodanigh, datter ordinaar min als anders voor de reeders overschiet.
Daargeen vertrouwen is op die men vertrouwen moet, leeft d'een
in misnoegen en d'ander in sorgh. Wert yemant ontrouw gevonden - dat exempel aan hem gestatueert en hij na merite gestraft
werde, maar laten de andere bedienders, op wiens doen en ver- ,
richtinge niet te seggen valt, in haar respect en credit werden
gemaintineert.
(54.) Antw. 't Is wat anders achtinge te do en op yemants doen
en verrichtinge, of yemandt te wantrouwen; het eerste kan, behoort en moet veeltijdts geschieden, daar het laatste geen plaats
heeft. Sal yemant, die een reeckening overgeeft, sich gebelght
houden, dat deselve door sijn debiteur gerevideert en nagesommeert wert en pretenderen, dat die sulx doet, wantrouwigh is? Of
is hij integen~eel, die sulx niet en doet, van lossigheidt en achteloosheidt te beschuldigen?
Veel meer wijven zijn overspeelsters geworden door al te groote
liberteit en al te goet vertrouwen, dat haar mannen haar gaven
en van haar hadden, als uyt jalousy van deselve. Meer oversten
zijn verraders en schelmen geworden ter oorsacke vaIJ de achteloosheit en het goet vertrouwen als van het wantrouwen van
haar souverain. De oude gewoonte van de schippers op Noorwegen, die maar een blinde reeckening doen, dient niet gevolght,
maar verbetert, en behoorde ten dien einde van elck schip een van
de hooft-reders tot boeckhouders gemaackt, en van yeder uit- en
thuis-reise pertinent boeck en reeck~ning gehouden te werden. Met
exempel te statueren kan men veeltijdts het quaadt niet weeren
noch keeren; en da,a rom zal men in een goede politie niet alleen het
quaadt doen straffen, maar oock het quaadt doefl beletten en sorge
daarvoor dragen, dat die quaat do en willen, niet quaat do en konnen
of niet derven quaat doen, uit vreese van ontdeckt te werden.
(55. ) In de inleidinge van dit bericht is aangewesen, dat de heeren commissarisen weI moe ten vertrouwen, maar oock toezien, en
niet ailes op het ancker van goet geloof moeten laten afrijden; en
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waarlijck de boeckhouders, cassiers en assayeurs van de banck
behoorden niet misnoeght nochte t'onvreede te zijn, dat op haar
doen en verrichtinge naauwer gelet en acht genomen soude werden. Want hetselve soude aileen yeder van haar te meer obligeren
tot het weI waarnemen van sijn plicht en om met opmerckinge te
doen, 't geene hem te do en staat. Sij souden oock geen reden hebben om het haar te belgen, alsof dese naauwer opsicht specialijck
uit diffidentie op haar persoonen geschieden dewijle d'insicht
alleen streckt tot securiteit van de saack. Die oprecht handelt en
wandelt, en getrouw in sijn do en en verrichtinge is,.behoeft noch
soeckt niet los toevertrouwt te werden, maar 't is hem lief dat sijn
doen en laten nagespoort wert; soo verre is het vandaar, dat hij
daarover gebelght ofte jelours soude zijn, te meer dan, wanne~.r hij
met andere een gelijcke bediening en verantwoordinge heeft. Want
wanneer der in een soo publique functie, daar het alles op de getrouheidt van de ministers selve rust - - en geen behoorlijcke
opsicht op haar doen genomen wert - - bij 't een ofte 't ander
interval ontdeckt wert, datter abuysen moeten gecommitteert
ofte frauden gepleeght zijn, zonder nat men uitvinden ofte navorsschen kan, waarin het fait be staat ofte wie hetselve begaan heeft
en bij gevolgh de schuldige daarvan niet overtuyght kan worden
- soo wert d'onschuldighe soowel als de schuldige verdacht;
zijnde tot een eeuwige blame en smaat van alle en een yeder,
die ooit minister of bediender van de wisselbanck tot Venetien
geweest i~, 't geene door den Raadt aldaar, in het hooft van haar
laatste ordonnantie, over het bestier van haar wisselbanck, is ter
neder gestelt en hiervoor gealligeert wert.
(56.) En 't geene in het besluit van deselve ordonnantie geposeert werdt, klinckt noch een toontje hooger, en luidt aldus: Onder de motiven, die oorsaack gegeven hebben aan de schelmerijen
van de ministers van de banck van wissel om de publique penningen te steelen, is het voornaamste geweest, dat van de nalatigheidt van de beampt-schrijvers en andere ministers der magistraten en officfen, die deposito's in de banck hebben; alsoo sij
aile regulen hebben verlaaten, ende het aanteeckenen geensints
na behooren waargenoomen. etc.
Daar slechte toesicht is, causeert de gelegentheidt veeltijts genegentheidt; de onnooselheidt en achteloosheidt van eenige geeft
geen kleene aanleydinge tot uytvoeringe van de trouweloos-

DE WISSELBANK VAN AMSTERDAM.

89

heidt en boosheid, bedriegerijen en schelmstucken van andere
ministers, en daarom gelt en vereischt hier Fide et Vide, vertrouwen en toesien.
(57.) IV. Objectie. Aile dese clappers en contra-clappers schijnen weI tot securiteit van de banck soude konnen strecken, maar
alle formaliteiten souden soo gemackelijck niet te observeren zijn,
als deselve te proponeren valt. En door de oprichtinge van een
bank-courant sal yeder reeckening in de bank begeeren en soude
de afschrijvingen veellicht soo menighvuldigh werden, dat de
boeckhouders onmogelijck de partijen van dagh tot dagh soude
konnen inschrijven, veel min daarenboven noch de notitie-cedullen van alle ingekomene posten opmaacken, om yeder thuis te
senden; oock souden de cassiers mogelijck meer met ontfangen en
betaalen te doen vinden als sij souden konnen afdoen, soodat na
apparentie de banck veeltijdts soude moeten geslooten blijven,
om te adjusteren hetgeen des daaghs te voren, ja over nacht en
dagh, onmogelijck heeft konnen afgeclaan werden, dat veeltijts
groote discommoditeit causeren soude.
(58.) Antw. Vit onkunde oordeelt men veeltijts een saacke
swaar en difficil om uit te voeren, ja onmogelijck, omdat men die
selis niet verrichten kan, die nochtans een ander licht doenlijck
valt; hondert duysent pont sw~rte door een mensch te doen
lichten, schijnt een onmogelijcke saacke, en is nochtans doenlijck;
sommige dingen, die onmogelijck schijnen, effectueert men door
een dommekracht en tot sommige helpt geen dommekracht, maar
beleit en overlegh.
Indien de uitvoeringe van hetgeene in de banck, bij de oprichtinge van een banck-courant, te verrichten soude vallen, door
het tegenwoordigh getal van boeckhouders en cassiers niet mogelijck soude zijn - daar souden der meer gestelt konnen werden.
Maar 't komt er noch niet op aan; want door de reductie van de
banck van wissel tot eene banck-courant souden de boeckhouders
ontlast werden van meenigvuldige partijen, die nu dagelijx over
de omsettinge van banck- en courant-gelt afgeschreven werden,
soodat veellicht dan niet meer, ofte niet veel meer, assignatien
als nu ter tijdt ingelevert sullen werden, en het de boeckhouders
dan niet lastiger sal vallen, als het nu doet, om alle dagen in te
schrijven en te adjusteren, dat afgeschreven wert.
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(59.) En genomen datter dagelijx driemaal sooveel en noch
'meer assignatien ingebracht wierden, soude het een onmogelijcke
saacke zijn deselve aile dagen in de schrijven, na te puncteren en
te adjusteren? Ick oordeele neen, en affirmere integendeel, dat
hetselve soude konnen ~eschieden, sonder dat de banck ooit of
ooit des anderen daaghs soude behoeven geslooten te blijven. Dit
sal veeilicht selve de boeckhouders van de banck een paradox, een
wonderspreuk schijnen en 't is evenwel in der daadt uitvoerlijck.
Want behalven dat de boeckhouders veel tijdt sullen uitwinnen,
wanneer se ontlast werden van het adjusteren van reeckeningen,
navraagh van ingekomene partijen en aile andere aanspraak en
ophoudinge in haar werck, soo soude oock op het inschrijven
selve in de clapper en het groot-boeck soodanige ordre konnen
beraamt worden, waarmede dit, in schijn onmogelijck, seer wel
doenlijcksoude bevonden werden. En 500 wanneer hetselve --ten
alderquaatste genomen - - niet mogelijck waar, soo soude dat
middel konnen ondernomen en dese ordre gestelt konnen werden,
dat men in de weeck maar drie vaste gelicentieerde afschrijfdagen
had, te weeten des Maandaghs, Woensdaghs, en Vrijdaghs; behoudens dat een yeder des Dinsdaghs, Donderdaghs en Saturdaghs, op de ordinaris uur, af soude mogen schrijven met een
schelling, en dat de notitie-cedullen van de in~ekomene posten,
op yeder afschrijfdagh, 's mor.gens goet tijdts, eerst thuis gesonden wierden; dan souden de boeckhouders tijdts genoeg hebben
en hetselve de kooplieden niet ongemackelijck komen.
(60.) Belangende de swarigheidt, dat bij de oprichtinge van een
banck-courant yeder een reeckening in de banck soude begeeren,
al waare het somtijts maar om een eenige partij, die op sijn reeckening komt, -daarin soude konnen voorsien en eenighsints de maat
gestelt konnen werden bij dit middel, dat een yeder, die nu geen
reeckening in de banck heeft en dan een reeckening soude versoecken, aan de boekhouders voor haar recht van inschrijving een
halve ducaton soude moeten schieten; dan soude dit reeckening
geven haar sooseer niet verdrieten.
Eindelijck wat de cassiers aangaat, deswegen is alreede geantwoort in het eerste bericht en dient verder tot solutie, dat deselve
bij rescontre .veeltijts souden konnen do en betaalen door den. geenen van dewelcke deselve hebben te ontfangen, soodat den
omslagh van haar daadlijcke en effectuele ontfang en betaling

DE WISSELBANK VAN AMSTERDAM.

91

oock veellicht soo groot niet soude zijn, ofte sij souden het weI
machtigb wesen af te doen; want meest aIle betaalinge in de
banck-courant alsdan, gelijck als nu ter tijt in de banck van wissel, bij afschrijvinge soude geschieden. Oversulx is dese gemoveerde veelvuldige swarigheit in 't geheel van licht gewicht.
(61.) V. Objectie. De heeren commissarisen souden selver, om
aIles soo naaukeurigh te observeren, te veel werck vinden, en
derhalven souden alsdan een meerder getal van commissarisen
van de Wisselbanck dienen gemaackt te werden, als er nu zijn en
·fallen tijden geweest hebben.
(62.) Ant. Laat, des nodigh geoordeelt en bevonden werdende,
bet ordinaris getal van drie heeren commissarisen tot op vijf vermeerdert werden, wat swarigheit? Tot Hamburgh, daar den omslagh van de wisselbanck in geen comparatie komt bij dese,
heeft m'er wel 'ses; tot Venetien heeft men, gelijck hiervoor aangewesen is, een superintendant, reviseurs, inquisiteurs, rnagistraten ofte commissarisen, providiteurs en depositarisen en yeder heeft daar sijn waarneming en werck. Maar hier valt voor de
heeren commissarisen bij de tegenwoordighe directie seer weinigh
te verric,hten, waaromme deselve ordinaris vergeefsche moeite
doen, wanneer se boven koomen, om te verneemen of er wat te
seggen of te do en valt, dat selden gebeurt, hetwelck voor deselve
weI gemackelijck en onlastigh, maar niet vermaackelijck en lustigb valt; daar integendeel bij de geproponeerde verandering de
heeren commissarisen een seer plaisant hantgebaar souden hebben
en in haar kamer alles konnen sien, en weten wat in alle kamers
van de banck omgaat, gedaan en verricht wert.
(63.) VI. Objectie. De tractementen van dit meerder getal van
heeren commissarisen, item van de secretaris en notarisen ofte
contraroIleurs van de Wisselbanck soude een nieuwe last voor de
stadt ofte banck zijn.
.
(64.) Antw. Tractementen te spenderen, om dese of geene te beneficeren, die geen capaciteit hebben om dienst te konnen doen,
ofte geen werck doen of onnodigh werck doen, is een onnutte last,
't zij dat se out of nienw is, en die behoorden gemesnagieert te
werden. Maar die tractementen werden niet qualijck besteet, die
aan noodige, dienstige ende ten gemeene best voordeelige waar-
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neemingen ofte bedieningen uitgegeven werden, gelijck dese souden zijn. Behalven dat dese tractementen seer weI zouden afmogen van het voordeel, dat de banck bij de oprichtinge van
een banck-courant te trecken staat; en om hetselve voordeel
t'eenemaal noch aan de banck te laaten, sal in het volgende bericht ofte vertoogh, raackende de accommoditeit, die de kooplieden bij de Wisselbanck behoorden te vinden, aangewesen werden
andere middelen, waaruit de gemelde tractementen, buy ten belastinge van de banck ofte stadt, soude konnen gevonden werden. Oversulx wie kan, wie sal met reden konnen beweren, dat
dese soo noodige opsicht op den omslagh van de banck, streckende tot securiteit van deselve en van yeder, die haar welvaaren in
deselve vertrouwen, niet behoorde ondernomen te werden? Te
meer wanneer hetselve buyten kosten ofte last van de stadt of
banck geschieden kan.
(65.) Hiermede sal ick dit tweede bericht ofte vertoogh besluyten, hebbende in de opstellinge van hetselve getracht duydelijck
genoegh aan te wijsen en voor te stellen, hoedanigh in de bancktot securiteit van deselve en van die haar middelen in deselve
vertrouwen - boeck, reeckening en verantwoording behoorde
gehouden te werden; sonder reguard te nemen op de ordres en
methode, die bij de banck tegenwoordigh werden geobserveert,
die mij oock niet verder als uit de uitterlijcke swier en opmerkinge
bekent zijn; waardoor het we1 soude konnen wesen, dat in dit bericht yets geproponeert werdt, hetgeene bij de banck al in practijcke en observance is, dat echter van kleen belang sal zijn en
dienen tot confirmatie van deselve middelen, maar geensints behooren nochte konnen strecken om de andere geproponeerde middelen, bij de banck niet in observance, daaromme te minder ofte
te geringer te estimeren; veel min eenige van deselve voor inpractic abel en verwerpelijck te oordeelen.
Ick hebbe met voordacht en opsettelijck eenige middelen, van
geen gering belang, gereserveert, omdat deselve beter in de practijcke, na de constitutie en ge1egentheidt van tijdt en saacke,
konnen geobserveert als onder regelen gecomprehendeert en beschreven werden. Achtende de voorgestelde midde1en suffi<;ant
en genoegh tot bewijs van hetgeene in het hooft van dit bericht geposeert werdt en meermalen gerepeteert is, namentlijck - dat om-
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trent den omslagh van de Wisselbanck soodanigh naauw reguard
kan genomen werden, dat onmogelijck de banck verkort, benadeelt ofte gefraudeert soude konnen werden, ofte het soude
sich alle 6 maanden in het sluyten van de boecken en het maacken van de staat nootsaacklijck moeten openbaaren. Hetgeene
mij in dit bericht en vertoogh aan te wijsen en te bewijsen stondt.

DERDE BERICHT EN VERTOOG, RAACKENDE HET GEMACK EN
HET GERIJF ETC., DAT DE KOOPLIEDEN IN DE BANCK VAN
WISSEL BEHOORDEN TE VINDEN.

Derde bericht en vertoog, waarin aangeweesen en voorgestelt
werdt, wat al tot gerijf, accommoditeit en profijt van de koopIieden omtrent het be stier en de directie van den omslagh van de
Wisselbanck - t' zij datter een banck-courant opgericht werde
of niet - behoorden en dienden in acht genoomen; en welcke
van de ordres en costumen, die tegenwoordigh bij deselve in observance zijn, diende gecorrigeert, welcke gemortificeert en afgeschaft en hoedanige nieuwe gestatueert en geobserveert diende te
werden.

(1.) Selden sal eenigh nieuw gebouw soo weI geschickt en geordonneert zijn, daarin, als men het bewoont, bij ondervinding niet
't een ofte 't ander te veranderen en te verbeteren valt. En hoe
hecht en vast en sterck eenigh gebouw gefondeert en opgetimmert wert, hetselve sal echter met ter tijdt verouden, verswacken
en vervallen, indien door de eygenaar de handt daar niet aan gehouden werdt.
Even alsoo gaat het in de politie met nieuwe ordres, keuren,
statuten en ordonnantien, die na haar teneur en inhoudt, tot bereickinge van het einde, waartoe deselve uitgevonden en voorgestelt zijn, seer selden voor altijt blijven in observance. Want veeltijdts hebben deselve dat succes niet, dat men daarvan verhoopt
en verwacht, en leert alsoo de ondervinding deselve te altereren,
te corrigeren na vereisch, oock weI te mortificeren. Somtijdts veranderen de tijden soodanigh, dat nootsaacklijck, tot voordeel
van het gemeene best, eenige verandering in deselve vereist
werdt. Maar meestentijts - - wanneer der de handt na behoo-

94

J.

PHOONSEN,

ren niet aan gehouden wert, door de gemacklijckheidt, nuncialance en lascheteit van dengeenen, die deselve behoorden te observeren en te doen observeren - - geraacken deselve, tot na
deel van het gemeene best, als in 't vergeten en achter de banck
gesmeeten.
(2.) In het eerste bericht, raackende de oprichtinge van een
banck-courant, is geremonstreert en aangewesen, dat de banck
van wissel hier ter steede ten principale opgericht is tot gerijt der
kooplieden. En in hetzelve bericht is daarop uitvoerlijck gedemonstreert en bewesen, dat de kooplieden onmoogelijck het gerequireerde gerijf bij de banck konnen vinden, tenzij dat aangestelt werde een banck-courant. In besluit van hetselve is be100ft, dat in een apart bericht voorgestelt soude werden, hetgeene
in het hooft van dit bericht voorgegeven werd en mij nu te verhandelen staat.
Onder die hoope, dat - gelijck een bouwvallig huis door reparatie veeltijdts verbetert, ende 't verval in de godsdienst door
reformatie herstelt wert - dat even alsoo, bij applicatie van de
middelen die ick sal voorstellen, de ingesetene en vreemdelingen
niet aileen de vervailene commoditeit, die eertijts bij de oprichtinge van de banck is beooght, maar veel meer gemack, gerijf en
securiteit bij de banck sullen vinden, als ooit voor desen bij deselve
gevonden is; ofte ergens in eenige wisseIbanck gevonden werdt.
Ick sal ten dien einde vooraf proponeren en voorstellen, wat bij
de banck volgens gestatueerde en gepubliceerde keuren en ordonnantien ofte aangenomene costumen in observance is; en telckens daaronder stellen mijne speculatien en consideratien, 't zij
van confirmatie of alteratie en correctie - tot accomoditeit, securiteit· en profijt voor de kooplieden en die haar van de banck
sullen willen bedienen.
(3.) Placcaat van de oprichtinge van de Wisselbanck hier ter
steede, gepubliceert 31 January 1609: Alsoo om allesteygeringe
en confusie in 't stuck van de munte te weeren, ende den luiden,
die eenige specien in de koopmanschappen van doen hebben, te
gerieven, mijn heeren van de Gerechte, met authorisatie van de
E.M. heeren Staaten, ende bij advijs van de heeren XXXVI
Raden deser steede, hooghnoodigh geacht hebben, datter ordre
gestelt werde op 't stuck van 't wisselen en 't geene daaraan de-
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pendeert, door ,het oprichten van een banck van wissel, soo is't
dat mijn voorsz. heeren, tot gerijf en seeckerheit van een yegelijck, hier ter steede een banck van wissel geordonneert hebben,
daarinne een yegelijck sal mogen brengen alle alsulcke penningen,
massen, grenaillen ende billioenen, als hij goetvinden sal daar te
laaten koomen, ende deselve penningen, ofte waerde van de
voorsz. massen, tot sijn believen weder uittrecken etc ..
Consideratie : Vit dit placcaat blijckt notoirlijck, dat de
banck van wissel hier ter steede geordonneert is tot gerijf en
verseeckertheidt van een yegelijck. In het bericht, raackende
d'oprichtinge van een banck-courant, is ten deele gehandelt
van het gerijf en in het bericht, raackende de securiteit, is gesproocken van de verseeckertheidt, die in de banck behoorde
gevonden te werden.
(4.) Omtrent het gerijf staat hier nochmaals te considereren,
dat in de bovenstaande 'text van 't plaeaat hetselve tweededey
voorgestelt wert, naamentlijck: Ten 1. Dat men de luyden, die
eenige specien in de koopmansehap van nooden hebben, daarmede soude gerijven voor soo weynigh toebaats als eenighsints
doenlijck sal wesen, luyt het vervolgh van 't selve placcaat. Ten
2. Dat een yegelijek in de banck soude mogen brengen alle alsulcke
penningen, etc. als hij goetvinden sal daar te laaten komen, ende
deselve penningen, etc. tot sijn believen weder uittrecken.
Daat is geseght, en 't is kenlijek, dat dit laatste gerijf geheel
niet meer, en het eerste seer selden meer in de banck te vinden is.
Om het eerste' wederom bij de banck te doen vinden, is aangewesen, dat daartoe het eenighste middel soude zijn de oprichtinge
van een banck-courant. 'E nde om niet te repeteren 't geen daarvan alrede geseght is, sullen der alleen bijvoegen, dat, tot voortsettinge van de omwisselinge van specien, in den ingang van de
Wisselbanck, tot 'een yeders naricht, een lijst diende opgehangen en daarin van tijdt tot tijdt uitgeset te we:t;'den, in wat prijs
bij de banck allerley specien, oock het ongemunt gout en silver,
stucken van achten en andere billioenen, aangenomen wert, en
daarnevens in wat prijs een yegelijck, die yets van dien allen benoodight sou de mogen zijn, daarmede bij de banck geaccommodeert kan werden.
(5.) Objectie. De banek is tegenwoordigh soo van alderley specien niet voorsien, om yeder met deselve te konnen gerijven.
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r Antw. Daartoe moest noodige ordres gestelt werden, dat se van
alles voorsien wierdt; en daartoe soude grootelijx konnen helpen,
dat het tweede gerijf, hiervoor gemelt, noch tegenwoordigh bij de
banck gevonden wierdt; namentlijck dat een yegelijck in de
banck soude mogen brengen aile alsulcke penningen, massen etc.
als hij goetvinden sal daar te laaten komen, ende deselve penningen etc. tot sijn believen weder uittrecken.
(6.) En staat nu aan te wijzen op wat voet hetselve soude konnen en behoorde te geschieden, tot accommoditeit van een yeder,
die hem daarvan wilde bedienen en tot groot voordeel van de '-banck.
Ten 1. Diende toegestaan !e werden, dat yeder in de banck
soude mogen verpanden soodanige penningen, 't sij van geevalueerde ofte ongeevalueerde munt, item silver en gout, gewerckt
ofte ongewerckt, servisen, pot-penningen etc. , als hij soude goetvinden, maar niet minder alii ter waarde ofte beloop van ses hondert guldens; en daarop, 't sij bij afschrijvinge ofte in contant,
trecken ofte lichten niet de volle, maar bijna ofte omtrent de
intrinsique waerde, als materiaal geconsidereert, mits betaalende
niet meer voor intrest ofte verstaan-gelt als een half ten hondert
voor den tijt van 6 maanden. Onder voorwaarde, dat binnen den
tijdt van 6 maanden het ingebrachte wederom uit de banck gelicht, ofte het verstaan-gelt betaalt en geprolongeert soude moeten werden, op poene, dat na verloop van die tijt het ingebrachte
absolut vervallen soude sijn aan de banck, mits aan den inbrenger,
ofte die het soude mogen aangaan, reeckenschap daarvan te doen.
(7.) I. Objectie. Dat soudelomberdenzijn, endaartoe is de banck
van leening opgericht.
Antw. De banck van leening is opgericht om goederen en koopmanschappen te beleenen, oock voor hoe kleene somme; en de
banck van wissel om de kooplieden te gerijven, oock daarmeede,
dat sij deselve penningen wederom uit de banck mogen lichten,
die sij in de banck brengen. Ret soude in 't minste tot geen disrespect voor een koopman konnen gerekent werden, dat hij in de
banck soude brengen rijxdaalders, kruysdaalders, silvere ofte
goude ducaten, leeuwendaalders, Deensche ofte Sweetsche daalders ofte andere marckstucken, Muscovisch gelt, stucken van
achten, ofte eenige andere specien om deselve daarna weder uit
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te lichten. Daarentegen soude het meenigh koopman grootelijx
accommoderen en profiteren, dat hij den tijt van 6 maanden
lang, ofte soo veel rninder tijdt, als hij de speciep. eerder wederom
benoodight heeft, hem van de penningen soude konnen bedienen
voor een half percent voor al die tijt.
(8.) II. Objectie. Men heeft dit voor desen al besocht, maar de
banck heeft er haar niet weI bij gevonden, specialijck met Muscovisch gelt, dat de banck aan de handt bleef en van die valeur niet
bevonden wiert als men meende, soo datter de banck scHade bij
leet, daardoor 't selve afgeschaft wierdt. Oock heeft men voor
desen toegestaan, om de monture van het banckgelt te stuiten,
dat een yeder ducatons in de banck mocht brengen tegens drie
guldens en cruys-daalders tegens acht en veertigh stuyvers, en
die ten selve prijsen binnen 4 maanden wederom uitlichten;
maar 't en wilde al mede niet gelucken, en nam dat succes niet dat
m'er van verwachte; soo soude dat oock veellicht uitvallen, en
dierhalve etc.
(9.) Antw. Sal daarom een saacke quaat sijn, omdat se uit onvoorsichtigheidt eens een quade uitslagh gehadt heeft? Sal yemant het vier verwerpen, omdat hij het eens onachtsaam aangetast en sijn vingeren daaraan gebrant heeft? Geensints, maar dat
leert toesien, en da~r kan hierin genoeghsaame sorge gedragen werden, dat de banck niet bedroogen werdt.
Indien van het Muscovisch gelt, daar de banck mede bedrogen
wiert, behoorlijck assay was genomen geweest, eer men gelt daarop gaf, de banck soude niet bedrogen geworden zijn. Ret inbrengen van de ducatons was een popje voor de cassiers, om met
banckgelt te speelen, eerst om niet, daarna voor een octaafje percent; en heeft geen gemeenschap met dese propositie, om een half
percent verstaan-gelt fe geven op gemaackt en gewerckt silverwerck ofte gout of potpenningen, ofte incourante speci~n, ofte op
eenige bijsondere specien, die men tot voortsettinge van sijn
commercie over eenige tijdt wederom noodigh heeft, en ondertusschen vruchteloos soude moeten stil en ledigh leggen.
, (10.) III. Objectie. Gewerckt gout ofte silverwerck ofte potpenningen in de banck te brengen, en daar gelt op te lichten, soude
niet konnen geschieden als tot disrespect van den inbrenger, een
groot embroullement geven, en de banck van leening nadeeligh
. , ..
, zijn.
'
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(11.) Antw. Integendeel voordeeligh, ten respecte van de civieIe intrest voor die het in de banck soude laaten brengen, en die
hem jaaren lang van soodanigh effect soude konnen bedienen, voor
een ten hondert intrest in 't jaar, sonder dat sijn naam soude
hoeven in de banck bekent te staan, soo min als in de lombert.
Ende inderdaat, reeel silver en gout is een onbederflijck pant,
dat niet afslaan kan, of het gelt moet me de afslaan, en is soo goet
als gelt. Soodat, als men ongemunt gelt voor gemunt gelt verpant, het te swaaren last is sooveel intrest te geven als bij de
banck van leening getrocken wert.
De banck van wissel is opgestelt tot gerijf van een yeder, voorsoo
weinigh toebaats als moogelijck; nu kan het weI toe en 't is toebaats genoegh, dat de banck van wissel, die aan haar depositanten
geen intrest betaalt, een percent intrest in 't jaar geniet voor
niet: want of gewerckt silver en gout, of ongemunt silver en
goudt ofte gemunte silvere en goude specien in de banck ten be-'
hoeve van dengeenen, die daartoe gerechtight is, bewaart wert 't is even hetselve.
(12) Maar dat de penningen, in de banck gedepositeert, geemployeert en besteet soude werden in koopmanschap, om voor
de stadt voordeel daarbij te doen, dat soude de rechte wegh niet
ingeslagen zijn. Bij voorbeelt, da,t men het gelt in de banck soude
besteeden in Osnabrugs en diergelijck lijwaat, daar men geltsacken van maakt, om dien handel hier te trecken en een ander
stadt te onttrecken, en dat men daarna, als de eygertaars om haar
gelt spraacken, Hnnen tot geltsacken in plaats van gelt soude
moeten presenteeren, dat soude voor Amsterdam alsoo kleen
respect zijn als voor Rotterdam 1).
Die van Hamburgh hebben het beter voor, decreterende in het
XXXIII art. van de ordonnantie van haar wisselbanck, datter
geen gelt uit de banck sal gedisponeert werden als op. goude en
silvere panden. Ergo, op soodanige panden magh het gelt van de
banck aldaar weI gedisponeert werden. Ende in dier voegen diende
dock hier ter stede, tot een groote accommoditeit en voordeel van
veele ingesetene en vreemdelingen, sonder yemants nadeel en tot
considerabel profijt voor de Wisselbanck, 't selve te mogen geschieden en behooren geadmitteert te werden.
.
') Aan deze kwade praktijk had zich n.l. kort te voren de Rotterdamsche wisselbank schuldig gemaakt. v. D .
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Ende dewijle het nu en dan soude komen te gebeuren, dat d'eene of d'andere sijn panden, da'ar hij in circa de intrinsique waerde
op ontfangen heeft, niet en quaame ofte versuymde te lossen sou soude dit eenighsints een middel zijn, om de banck te versien
van materiaal om er specien van te doen munten.
;-

(13.) Maar tot een tweede middel en van meer gevolgh en nadruck ten dien fine soude konnen bij de Wisselbanck gepractiseert
en ondernoomen werden: da t de banck van een yeder ongewerckt
gout en silver, 't sij in massen ofte b<l:aren ofte grenaillen, alsmede
stucken van achten, soude aanneemen tot soodanige prijs, als bij
de banck hooghst mogelijck daarvoor kan gegeven werden, om
specien op den beraamden voet daarvan te doen munten. Behoudens dat den inbrenger voor een per mille, die hij in de voldoeninge van den beloop bij de banck soude laten korten, sijn optie soude hebben den tijt van 6 maanden lang, om hetselve effect, ofte
sooveel als hij daarvan begeert, wederom uit de banck te moogen
haalen, mits gevende ofte betaalende een half per cento boven
de prijs daarvoor het de banck van hem aangenoomen heeft.
(14.) Bij voorbeelt, indien bij oprichtinge van een banck-courant het silver bij de banck gestelt wierdt op vijf en twintig guldens het marck fijn - alsdan soude het een yeder, die silver
kreeg ofte kocht, vrij staan 't selve in de banck te brengen en
voldoening, ofte in specie ofte bij afschrijvinge op sijn reeckening,
daarvoor ontfangen tot die prijs. Maar soo wanneer hij een per
mille wilde laaten korten, dat is een halve stuyver op het marck,
daarvoor soude hij sijn keur hebben den tijt van 6 maanden lang,
om sij~ ingebrachte silver wederom uit de banck te mog-en lichten, met een half ten hondert opgelt, boven 't geene hij daarvoor ontfangen heeft, dat is tegens vijf en twintigh guldens en
twee stuyvers het marck; soooock na advena~t met stucken van
achten en gout. En soo wanneer yemandt silver of gout, stucken
van achten ofte andere specien in de banck deponeert, en geen occasie in de eerste 6 maanden voorkomt om het ingebrachte wederom uit de banck te lichten, die behoorde het vrij te staan voor het
expireren van de 6 maanden zijn optie voor noch 6 maanden te
prolongeren, mits betalende een half per cento van den beloop
van 't geene daarover hij sijn optie behouden wil.
(15.) 't Is seecker, bij aldien dit middel gearresteert en gecon·
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senteert wierdt, dat telckens ter arrivement van de vlooten uit
Spagnien voor een ongelooflijcke waerde aan silver en stucken van
achten in de banck gebracht soude werden en daarvan de waerde,
na taxatie van de banck, met een per mille aftreck ontfangen, om
in 6 maanden wederom hetselve te mogen lichten voor de gestelde half per cento: Ende bij aldien het silver na buytenlandsche
munten getrocken, en de prijs daardoor te monteren komt ende
hetselve wederom uit de banck gelicht werdt, soo profiteert de
banck daarbij een half per cento, dat een seer groot voordeel de
banck soude konnen opbrengen.
Is er geen treck van silver na buyten-munten, en blijft het silver de banck aan de handt, soo heeft de banck silver, en hetselve
een per mille beter koop alser voor soude willen besteeden.
Ende dit soude het rechte en eenighste middel zijn om de banck
of profijt of silver te doen hebben.
Dit soude oock seer accommodabel en profitabel sijn voor de
commissionarisen, die het silver na buyten-munten versenden :
want ter arrivement van de scheepen soude door deselve voor
tonnen gouts in commissie opgekocht en in de banck gedeponeert
werden.
(16.) Objectie. Dit soude het rechte mid del en de brugge geleght zijn om het silver met gemack ten lande uit te doen voeren;
daar integendeel aile middelen behoorden aangewent te werden,
om sulx tegen te gaan en het silver hier in 't landt te doen blijven,
om op onse provinciale munte gelt daarvan te doen stempelen.
(17.) Antw. In het eerste bericht is aangewesen, dat den uitvoer
van het silver niet te prevenieren, weeren nochte te keeren is;
als dat gaande is, soo moet het sijn loop houden totdat het stuyt.
Voorleden jaar is van al het silver, uit Spagnien overgebracht, na
mij bericht is, niet een eenige baar in de banck gebracht en seer
weinige op onse provinciale munten gesonden, maar aile hetselve
ten lande uitgevoert, sonder datte.r de banck eenigh voordeel van
getrocken heeft; en dat heeft men in de voorige jaaren gesien, en
sal oock in het toekomstige geschieden, soo wanneerder geen
andere ordre gestelt werdt. Is het dan niet beter, dat de banck
een half per cento, dat geen gerings op silver is, profiteert als niet
met al?
(18.) Maar om dese bal beter te keeren,sal ick dese objectie retorqueren en segge, dat dit, integendeel, het rechte en eenighste
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middel zijn soude om 't silver hier in 't landt te houden: want
de inbrengers van hetselve sullen ordinaar voor die half per cento,
die sij aan de banck bij uitlichtinge voor verstaan-gelt moe ten
betaalen, dien tijdt recken soolang mogelijck; en soo wanneer,
op het expireren van de 6 maanden, het haar te ontschieten komt,
en sij alsdan geen occasie hebben om te versenden en geen rescontre vinden tot den verkoop, en het haar ongelegen komt het gelt
te schieten ende het silver uit de banck te lichten, en niet inclineren om de half percent verstaan-gelt te risiqueren en de partij
te prolongeren - soo sal dat silver aan de banck blijven, dat anders, wanneer het in de banck niet was, daar niet in komen soude.
En 500 wanneer hetselve uit de banck gelicht wert, wat swarigheit? daar in soodanigh geval de banck alsdan 500 veel, ja meer
profiteert als met hetselve te doen munten. Soodat, het gaet hoe
het gaat, de banck souder voordeel bij hebben.
Bij meer andere middelen soude de banck groot voordeel konnen aangebracht werden, buy ten yemants nadeel, sonder de minste risico en tot een groote accommoditeit van ,de kooplieden en
die haar van deselve soude willen bedienen - die ick niet
aile opteUen noch voorsteilen sal, omdat ick dese bijgebrachte genoegh achte, om aan te wijsen dat men bij eengoede conduite
groote accommoditeit in de banck soude konnen .Jinden, die der
tegenwoordigh niet bij gevonden wert.
I

In het bericht, raackende de securiteit is belooft, dat in dit
bericht noch soude voorgestelt werden diverse ordres en plichten,
die de boeckhouders van de Wisselbanck tot accommoditeit van
de kooplieden dienClen te observeren, dewelcke onder anderen
de navolgenden zijn.
Ten

r.

(19.) Bij mijne E. E. heeren van de Gerechte is geordonneert en
wert in de banck geobserveert, dat de assignatien van afschrijvingen in de banck gebracht en aan de boeckhouders ingelevert
werden voor half twaalven.
Consideratie. Ret soude mijns bedunckens grootelijcks strecken
tot gemack en commoditeit voor de kooplieden, die gewoon zijn
haar banckbriefjes ofte assignatien selve in de banck te brengen,

..
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dat de tijdt om deselve in te mogen brenge'n verspaat ofte verlaat
wierdt van half twaalven tot op twaalven, om met eenen. van de
banck na de beurs te konnen gaan, sonder dat half uur tusschentijdt, 't geen se veeltijdts niet weten hoe ofte waarin te besteeden,
vruchteloos te consumeren; en specialijck komt het uur van half
twaalven qualijck voor degeene, die gewoon zijn voor beurstijdt
te middaghmaalen, die nootsaackelijck voor de maeltijdt haar
assignatien moeten inbrengen en die tijdt versuymen, ofte soo
vroegh geeten hebben, dat se na den eeten voor half twaalven
in de banck konnen zijn, hetwelcke voor degeene, die wat
verre van de banck en beurs afwoonen, groote discommoditeit
geeft.
(20.) Objectie. Dit mocht de kooplieden accommoderen, maar
het soude de boekhouders grootelijx discommoderen, die, nu de
assignatien ten half twaalven moe ten ingelevert werden, veeltijts noch halve nachten moeten besoigneren om aIles te adjusteren, en dan soude het noch laater aanloopen.
(21.) Antw. De accommoditeit van veele kooplieden behoorde
te prevaleren de discommoditeit van weinigh boeckhouders, en
't soude in aile geval maar een half uur in de tijdt verschillen;
daarentegen soude bij de oprichtinge van een banck-courant door
de Wisselaars en cassiers, op het laatste moment, sooveel banckbriefjes niet ingebracht werden, als nu geschiet.
Behalve dat bij een goede directie dit halve uur, en meer halve
uuren, bij de boeckhouders weI soude konnen ingewonnen en
gemesnagieert werden; waartoe oock veel soude konnen helpen,
dat gestatueert en geordonneert wierdt, dat niemant des namiddags soude mogen afschrijven, volgens de observancie in aIle
andere buytenlandsche wisselbancken.
(22.) Als blijckt uit de ordonnantie van de wisselbanck tot
Neurenbergh, art. 11: En sal, ten anderen, daaghlijcks, buy ten
des Sondags, op heylige dagen en des Saturdaghs, twee uuren voor
het luyden van de tnarcktklok des voormiddags in de banck aangevangen werden te schrijven; maar soo haast als de marcktklokgetrocken werdt, wederom opgehouden werden, het journaal
van de gedeputeerde heer commissaris en sijn toegevoegde oite
adjunct - - zijnde eene van des marckts voorgangeren oite
gecommitteerde uit de kooplieden, in welckers presentie aldaar
aile afschrijvingen, gelijck tot Venetien, mondeling opgegeven
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werden - - onderteeckent en de de banck daar~p sonder eenige
langer uitstel geslooten werden.
(23.) Ordonnantie van de wisselbanck tot Venetien: Ende alsoo
door verscheide decreten, sedert de oprichtinge van de banck
successivelijck gestatueert en op den 12. July 1662 geconfirrneert,
is geordonneert, dat dedepositaris van de banck, aIle morgens als
de banck open gaat, aldaar persoonlijck sal moeten weesen ende
ten minsten 2 uuren lang sal stH blijven, sonder wegh te mogen
gaan, voor en de aleer het eene journaal met het ander sal zijn
geconfr.onteert, en dat om respectshalven van de gemelde
banck, alsmede om de frauden, die daar soude mogen voorvaIlen,
te weeren. Soo sal men, in gevolge van de gemelde ordonnantien,
de koopIieden alle morgens ten minsten 2 uuren tot haar gerief
om af te schrijven moeten vergunnen, waarna den journalist en
collationateur de twee essentiele hooftstucken, naamentlijck
het debet en credit, in presentie van den depositaris sullen moeten
confronteren, dewelcke, sulx gedaan zijnde, een linie sal moeten
trecken en in conformiteit van de wetten onderteeckenen. De
banck geslooten sijnde, wert onder swaare poene verboden eenige
partij bij journaal in ofte af te schrijven.
(24,) Ordonnantie van de wisselbanck tot Hamburgh, art. XII:
Wanneer de klock tien bij St. Nicolai slaat, sal de eerste boeckhouder, nochte de andere, buyten expresse ordr.e en bevel van de
I
heeren en burgeren geen assignatien meer aanneemen nochte
cassa-cedels afschrijven, om alle misbruyck in het inschrijven te
verhoeden.
In gevolge van dese ordres soude oock hier ter steede konnen
werden ~eobserveert, dat na 12 uuren de banck toegeslooten
zoude werden en geen afschrijvinge mogen ges~hieden, tensij
dat ne ,rens yeder assignatie een ducaton - - in de plaats van
een schelling - -- voor de armen overhandight ofte in een armbusse, daartoe ger~et te houden, door den afschrijver selver
ingestoocken werdt, hetwelcke ieder soude necessiteren sijn
assignatien bijtijts in te leveren, de afschrijvers veel schellingen
soude doen mesnagieren, en daardoor de verspadinge van het
half uur grootelijx tegemoet gekoomen werden.
Ten II.
(25.) 't Is een ordiitaris gewoonte, wanneer de banck, ter oor-
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saacke van het maacken van nieuwe boeken, twee maal des jaars,
alsmede wegens de hooghtijt van Pingsteren, voor eenige dagen
geslooten is geweest, dat alsdan deselve wederom geopent wert
op een Saturdagh.
Consideratie. Ret openen van de banck in soodanigh geval op
een Saturdagh streckt tot overgroote discommoditeit voor de
Christenen, omdat de Jooden alsdan niet afschrijven, en causeert
veeltijts geen kleene disordre.
(26.) Dit heeft in de laatste opening op Saturdagh den eersten
Augusti des voorledene jaars 1676 gebleecken, als wanneer des
Maandaghs sooveel partijen wierden afgeschreven, dat de banck
des Dingsdaghs toe bleef, waardoor men des Dingsdaghs, zijnde
den derden dagh na het openen van de banck, niet weeten konde
wat posten des Maandaghs afgeschreven waaren; en oversulx
aIle wisselbrieven ten lasten van J ooden, gelijck mede aIle wisselbrieven ten laste van Christenen, die des .Saturdaghs niet afgeschreven waaren en waarvan de respijtdagen waren verloopen en oock des Woensdaghs, als wanneer het beededagh was, quamen te verloopen - tot bewaring van het wisselrecht moesten
geprotesteert ofte ten minsten geannoteert werden, tot securiteit,
doch groote kosten van de houders. Ende dewijle de Christenen
haar veeltijts moeten bedienen van penningen, die haar van
Jooden staan in te komen en, de banck des Saturdaghs opengaande, de Jooden niet voor Maandags afschrijven en die afgeschreven wert, niet voor des Dinsdaghs weeten kan, dat de partij
valideert, als wanneer hij gerust daarvan disponeren magh 500 kan in soodanigh gf'val een Christen tot zijn disrespect niet
voor op den laatsten respijtdagh, wanneer de wisselbrief 500lang vervallen is geweest, afschrijven . .En de houder van een
wiss~lbrief t' sijnen lasten moet de kosten spenderen - wi! hij
gerust zijn - van te protesteren ofte 't protest te laten noteren,
dat veeltijts geen kleen disput geeft en oock weI getermineert
diende, wie in die kosten gehouden is, den afschrijver ofte houder's briefs; dat voorgekomen soude konnen werden met de
banck op een andere dagh vroegh in de week te openen.
(27.) Exceptie. De banck wert ordinaar geopent op een Saturdagh, omdat de boeckhouders de Sondagh te baat soude hebben,
dewijl se d'eerste dagh van de opening omnogelijck inschrijven
konnen al de partijen, die afgeschreven werden.
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(28.) Antw. Wanneer se de Sondagh te baat neemen, behoeven
de boeckhouders haar soo niet te presseren en te tenteren of onderstaan wat haar mogelijk soude zijn, indien se haar te recht daarna stelden. Maar genomen 't was haar onmoogelijck, en de banck
moest des anderen daaghs nootsaacklijck toeblijven - soo sullen,
Wanneer tot de opening den Maandagh ofte Dingsdagh genomen
werdt, de ]oode soowel als de Christenen op d'eerste dagh van de
opening konnen afschrijven en bij de anderen dagh die se gesiooten blijft, lijt niemant meer prejuditie als men nu bij den
Sondagh lijt. Want den Sondagh soo weI ais een andere dagh
in de respijtdagen medegetelt wert; en souden oock in soodanigh geval de boeckhouders des Sondaghsniet behoeven te arbeiden, maar haar godtsdienst konnen waarnemen.
(29.) 'tIs oock een groote missIagl;!, dat men de banck opent op
een Donderdagh, dewijIe dien dagh immers soo incommodieus is
ais den Saturdagh. Want, ais des Vrijdaghs de banck toeblijft,
soo konnen de ]ooden niet weeten wat partijen haar afgeschreven
zijn, en daarop niet disponeren voor des Maandags, soodat alle
partijen, die den derden dagh na het openen van de banck door
haar moeten afgeschreven zijn, nootsaackelijck den eersten dagh
moe ten afgeschreven werden, want sij des Sahirdaghs niet afschrijven mogen en des Sondags niet afschrijven konnen - dat
haar veeItijts seer soude incommoderen. Oock de Christenen komt
de Donderdagh ongelegender als den Saturdagh; want soo wanneer des Vrijdaghs de banck geslooten blijft en des Saturdags
wederom geopent wert, en men niet voor des Maandaghs, zijnde
den vierden dagh na het openen, weeten kan wat partijen des
Saturdaghs ingekoomen zijn - soo moeten nootsaackelijck aile
vervallen wisselbrieven, die uitterlijck den derden dagh na de
opening afgeschreven moeten werden en op den eersten dagh
niet afgeschreven zij,n, door de houders geprotesteert ofte ten
minsten met protest geannoteert werden, tot bewaaring van
haar recht, dat onnutte kosten en groote ongerustigheidt aan de
houders, ,en misnoegen aan de acceptanten en veel disputen causeert, die aile geprevenieert konnen werden met de banck in het
begin van de weeck te openen.
(30.) Exceptie. De opening va~ de banck op een Donderdagh
soude geschieden tot gemack voor de boeckhouders, omdat,
sedert eenige tijt herwaarts, op den tweeden dagh van de opening
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van de banck sooveel partijen bijna als op den eersten afgeschreyen zijn, soodat haar niet weI mogelijck is deselve over dagh en
nacht te adjusteren; oversulx hebben se alsdan op d'eersten dagh
van de opening den Vrijdagh en op den tweeden de Sondagh te
baet.
(31.) Antw. Een van beyde - of daar diende ordre gestelt te
werden, dat de boeckhouders d'afschrijvinge konnen doen, sonder
den anderen dagh te baat te nemen - ofte daar behoorde nootsaackelijck eenige alteratie gemaackt te werden in de keure, gestatueert den 31. July 1660, medebrengende, dat wanneer, ter
oorsaacke van het sluyten van de Wisselbanck, geen betalinge
gedaan kan werden, in soodanigh geval geprotesteert sal moeten
werden binnen den tweeden ofte uitterlijck den derden . dagh
)1aar het openen van dien, behoudens dat den sesten dagh na
den vervaldagh verstreecken sal wesen. Want met dese keure,
gelijck boven aangewesen is, te observeren, soude men, wanneer
de banck op een Donderdagh open gaat, veellicht het meerendeel
van soodanige wisselbrieven moeten protesteren.
Oversulx behoorde de banck in het eerste van de weeck, te
weeten op een Maandagh ofte des Dinsdaghs en uitterlijc]<, wanneer het niet anders zijn kan, des Woensdaghs geopent te werden.
Ten III.
(32.) Willekeure, in dato 21 October 1660: Alsoo mijne E.E.
heeren van den Gerechte bij haare voorige willekeuren wel expresselijck hebben v;~rbooden en geinterdiceert, dat niemant
ter Wisselbanck deser steede sich soude mogen behelpen ofte bewijsen op sijne partijen, desselven daaghs ingeschreven - ten
waare deselve partije door hem selis ·eerst in contant aldaar
waren ingebracht, en anders niet - alsmede dat niemandt meer
soude moogen afschrijven als deselve op sijn banck-reeckeninge
te goede hadde; ende Haar E.E. desniettegenstaande bevinden,
dat de voorsz. keuren merckelijck werden misbruickt, tot groote
schade en confusie, mitsgaderrs perijckel van de voorschreven
Wisselbanck; soo is't, dat Haare E.E.,inhererende de voorsz.
voorige keuren, alsnoch weI uitdruckelijck ordonneren, statueren
ende een yegelijck mits desen waarschouwen soodanige assignatien, bewijsen ofte afschrijvinge in de gemelte banck niet te doen
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- Op poene dat deselve assignatien, bewijsen ende afschrijvingen
gehouden sullen werden van geender waerden, totdat de faute
van de contraventeurs sal wesen gebetert. Ende wert mede mits
desen yedereen geinterdiceert geen meerder somme af te schrijven
van sijn banck-reeckening, als deselve aldaar te goede heeft,
op poene van drie guldens van yeder hondert guldens, we1cke
boven de reeckeninge werden afgeschreven. Ende sal de voorsz:
boete sonder eenige conniventie of verdragh strictelijck werden
afgevordert. Lastende en ordonneerende de boeckhouders van
de meergeseide banck haar in het afschrijven, mitsgaders de afvordering van de boete na den inhouden van dese keure te reguleren.
(33.) .Dese keure op den 31. Januari 1674 gerenoveert zijnde,
hebben diverse voornaame kooplieden bij requeste aan Haar E.E.
Groot Achtbaarheden geremonstreerten de vertoont, dat deselve
inpracticabel en ten alderhoogsten discommodabel was voor
kooplieden, haar met wisselen na andere gewesten ernerende,
allegerende tot bewijs verscheiden redenen, die bij H. E. G. A.
van soodanige consideratien bevonden zijn, dat - ingevolge
van het versoeck, bij de kooplieden in haar requeste geproponeert - daarop gevolght is dese willekeure, in dato 9 Maert
Ao. 1674:
Mijne heeren van den Gerechte der stadt Amsterdam, genegen
zijnde om aile goede ordres te beter doen observeren omtrent het
afschrijven van penningen in de Wisselbanck der voorschreven
steede, hebben ten dien einde goetgevonden te ordonneren ende
willekeuren, gelijck H. E. A. ordonneren en willekem-en bij
desen: EersteIijck, dat kooplieden en andere sullen' vermogen
oock afschrijvinge in banco te doen des namiddaghs van twee tot
vier uuren op partijen, die desselven daghs voormiddagh ingekomen zijn, 't zij in specie ofte bij afschrijvinge, mits daarbij
gevehde voor yeder billet ses stuyvers, ten behoeve van de armen;
altererende, voor sooveel dit poinct aIleen aangaat, de voorgaande willekeuren.
(34.) Consideratie. Dese nieuwe keure is geen drie dagen langin
observance geweest, maar yeder heeft sedert, gelijck te vooren,
des morgens gedisponeert op partijen, die hem afgeschreven
waaren, ja oock welop partijen, die hem des namiddaghs eerst afgeschreven soude werden. De ondervindinge leert, dat het voor
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de boeckhouders onmogelijck is in het aannemen van issignatien, wanneer die tegen half twaalven over hoop ingebracht werden, achtinge daarop te geven. En deselve voor quaat te laaten
leggen ofte vordering daarover te doen, soude oneindige disputen
tusschen de kooplieden en de boeckhouders veroorsaacken;
waaromme de boeckhouders oock sedert daar niet op gestaan ofte
sulx onderwonden of getenteert hebben.
Oversulx is de observantie, die de boeckhouders practiseren,
voor dese ordonnantie te preferen. Naamentlijck, dat soo wanneer yemant komt te disponeeren op partijen, die hij dien dagh
in verwacht - hij doet het op sijn perijckel en op de boete, daartoe gestelt, en het staat aan de boeckhouders, en het is haar
plicht, daq.rop te letten ende te calangieren, die de banck komen
te intacqueren. Want, soo wanneer men niet voor des namiddaghs
soude mogen disponeren op partijen, dien dagh inkomende, soo
soude de boeckhouders veeltijts bijna soveel assignatien des namiddags als des voormiddaghs ontvangen, hetgeen haar grootelijx incommoderen en de kooplieden een groote last soude zijn en
veel schellingen doen spenderen. Behalven dat hiervoor aangewesen is, dat de afschrijvinge des namiddags strijdigh is tegens
d'observantie van aile uitheemsche wisselbancken en hier oock,
onder een grooter boete voor de armen, behoorde ongepermitteert te werden.
Ten IV.
(35.) Volgens de keure van 9 May 1617 heeft niemant vermogen minder als ses hondert gulden af te mogen schrijven, maar
sedert is geordonneert, immers wert nu gepractiseert, dat men
tot op drie hondert guldens toe, maar minder niet, vrij assigneren
ofte afschrijven magh.
(36.) Consideratie. Ret hoorde yeder vrij te staan oock minder
somme als drie hondert guldens vrij en vranck af te mogen schrijyen, want anders moet die een minder somme per banck schuldigh is, per cas met d'aggio voldoen en daarover met sijn crediteur adjusteren, ofte die somme in een meerder somme afschrijyen en 't geene meerder afgeschreven werdt, door wederafschrijvinge bij den crediteur gerestorneert werden, hetwelck in 't eene
en 't ander geval voor de kooplieden ende in het laatste oock
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vopr de boeckhouders in de banck dubbelde schriftuur maackt.
Bij voorbeelt, als men fl. 150 schuldigh is over een wisselbriefom die partij bij afschrijvinge in de banck te voldoen, sal den
debiteur afschrijven fl. 450 en den crediteur hem per stomo
wederom afschrijven f1. 300 ofte fl. 500 tegen fl. 350 ofte fl. 456
tegens f1. 306, na dat geconvenieert wert. Item wanneer bij
abuys afgeschreven wert fl. 3256:8:8 die fl. 3266:8:8. hebben
moet - in soodanigh geval sal den crediteur de ingekomene
fl. 3256:8:8 ende den debiteur de volle 3266.8:8 ofte fl. 300 tegens
f1. 310 nochmaals elkanderen afschrijven, daar met eens fl. 150
in het eerste en met fl. 10, tot correctie van het abuis in het
laatste geval af te schrijven, de schult voldaan ende geadjusteert
is. Waaruit blijckt, dat in soodanigh geval de kooplieden en boeckhouders twee posten van een grooter somme moeten te boeck
brengen, voor ende in plaatse van een kleene som.
(37.) Objectie. De boeckhouders nemen oock weI assignatien
van kleender somme als fl. 300 aan en schrijven deselve af, als
haar nevens deselve een schelling overhandight werdt; en dat is
het recht datter toe staat.
(38.) Antw. Dit gepretendeert recht is mij nooit bij keure gebleecken, en dit schelling-geven komt niet altijt in de reeckening
te pas, en causeert veeltijts disput tusschen den debiteur en crediteur, wie deselve betaalen moet. Die houder is van een wisselbrief ofte die andere schultvordering heeft van een )deender som,
pretendeert, dat den acceptant ofte sijn debiteur, aangenoomen
hebbende ofte schuldigh zijnde in banco te voldoen, hem voldoen
moet soo hij kan, dat is met een schelling te spenderen. d' Acceptant ofte debiteur daarentegen houdt hem aan de keure ofte observantie en sustineert dat in gevolge van dien geen minder somme
als van fl. 300 mach afgeschreven werden en dat, soo _wanneer
den crediteur in de banck bij afschrijvinge wil voldaan zijn, hij
de schelling geven moet. Om dit disput te effenen en de schelling
te spaaren, schrijven se ordinaris, gelijck voorgemelt, over en
weder een meerder somme af; en om deselve moeite voor te komen, hoorde het yeder vrij te staan af te mogen schrijven, oock
hoe kleene somme het sij, wanneer se guldens uitmaackt.
En bij aldien de tegenwoordige Wisselbanck tot een banck-courant gereduceert wiert, en, gelijck in het vervolgh sal voorgeste1t
werden, voor yeder assignatie van afschrijvinge en van yeder
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partij, die men in bekomt, een stuyver betaalt wierdt - alsdan
soude de afschrijvingen van kleender sommen onder de fl. 300
grootelijcks gemesnageert ende deselve door den debiteur aan den
crediteur meerendeels per cas voldaan werden. Soodat de boeckhouders apparent .dan min partijen onder de f1. 300 sou den behoeven af te schrijven, als sij nu per stomo afschrijven moeten.
Ten V.
(39.) De boeckhouders zijn gewoon de assignatien, die door den
afschrijver bij versuym niet onderteeckent sijn - - al zijn deselve gefolieert en al weten se wie de afschrijver is - - alsmede
de assignatien, daarin door den afschrijver yets anders ge6mitteert,
misstelt ofte misspelt, ofte een andere somme in het schrift als
in het cijffer uitgeset is ofte als afgeschreven wert aan yemant,
die geen reeckening in de banck heeft - stilswijgende voor quaat
te laaten leggen, sonder daarvan aan den afschrijver advertentie
te doen.
(40.) Consideratie.Dit is seer irraisonnabel en siet aIleen daarop,
of dengeene, die afgeschreven soude werden, op soodaanige afschrijvingen souden disponeren en de banck intacqueren, gelijck
meermalen gebeurt is - om alsdan, ofschoon de afschrijver
avance genoegh heeft en het abuis onnoosel bij hem gecommitteert is, desniettegenstaand~ den intacqueur de boete van
d'intacque te doen betalen. Maar wie is de intacqueur? Die een
abuis in het stellen van sijn assignatie committeert en sooveel
of meerder avance in de banck heeft als hij afschrijft, intacqueert
de banck niet. Die disponeert op hetgeene hem bij assignatie
effective overgewesen, schoon het hem door de boeckhouders
niet goet geschreven is, intacqueert de banck oock niet, als den
afschrijver het goet maackt.
(41 .) Want, als yemant bij abuis meer afschrijft als hij avance
heeft, en die afgeschreven wert, die partij niet validerende en
daarop disponerende, de banck me de te intacqueren komt - in
sodanigh geval zijn de intacqueurs beyde nlet boetschuldigh,
maar alleen d'eerste, en die sijne afschrijvinge doende valideren,
soo valideert vanselfs de laatste afschrijvinge sonder boete. En
bij gevolgh hebben de boeckhouders oock geen recht boete te
vorderen van yemant, die te disponeren komt op een assignatie,
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die sij stilswijgend voor quaat leggen laten. Weshalven tot
prevenieringe van veelderley inconvenienten de boeckhouders
behoorden geobligeert en verplicht te zijn, wanneer yemant een
assignatie inlev.ert, daar yets aan manqueert, terstont en sonder
uitstel kennis daarvan te doen geven aan den afschrijver, om
deselve assignatie te komen corrigeren, en niet vermogen, gelijck nu geschiet, eenige assignatie stilswijgende voor quaat te
la ten leggen.
(42.) De inconvenientien, ontstaande uit dit voor quaat laaten
leggen van assignatien, zijn veelderley; daarvan aileen eenige
opt ellen sal.
Ten 1. Menighmaal heeft die afgeschreven soude werden, 6p
die partij staat gemaackt, die hem in te komen stondt, en daarop
disponerende, de banckgeintacqueert - dat geen klein disput dan
veroorsaackt heeft tusschen debiteur en crediteur, wie de boete
"
van de intacque betalen moet.
Ten 2. Die afgeschreven soude worden, mist in alle geval soolang sijn gelt, als de assignatie voor quaat leggen blijft; hetwelck,
indien het niet altijdt geschiet tot schade van boete, het geschiet
ten' minste 'veeltijts tot sijn groote discommoditeit, als hij die
penningen noodigh heeft.
Ten 3. Ret voor quaat laaten leggen van assignatien streckt
veeltijts tot disrespect van den afschrijver en geeft nadencken, of
oock met voordacht die fout bij hem gecommitteert is; immers
veroorzaackt, dat hij sijn schult zoo prompt niet voldoet als hij
behoort.
Ten 4. Meermalen zijn uit dien oorsaack wisselbrieven geprotesteert, ofte ten minsten geannoteert, en onnoodige kosten gespendeert, oock veellichtwel onder protest va~ non-betalinge
geretourneert.
Ten 5. Ret streckt oock weI tot schade van den afschrijver.
Niet lang geleden is voorgevallen, dat yemant seeckere somme afgeschreven heeft aan de Oost-Indische Compagnie, verstaande
daarbij, per excellentiam, de Oost-Indische Compagnie alhier,
gelijck indisputabel daarbij verstaan moet werden. Dese assig-,
natie hebben de boeckhouders voor quaat laaten leggeJ? en is oock
voor quaat blijven leggen, totdat den afschrijver, sullende sijn
reeckening met de Compagnie liquideren, bevont, dat die post aan
de Compagnie niet goet geschreven was. Daarop gaande naar de
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banck, vont sijn assignatie aldaar, die lang geleden bij hem ingebracht was, voor quaat leggen, onder pretext, dat in deselve niet
geexpresseert stont d'Oost-Indische Compagnie alhi~r. Dit koste den afschrijver d'anticipatie van al de verloopen tijdt en, SOD
wanneer hij niet intijts geadjusteert hadde, 't soude hem noch
intrest tegens acht ten hondert voor nabetaling, ten minsten compensatie van voor- en nabetalinge, daarenboven gekost hebben, en
disrespect, dat sijn reeckening bij de Compagnie soo lang open
gestaan hadt. Diergelijcke quade gevolgen ontstaan der meermalen uit het quaat laatenrleggen van assignatien, sonder daarvan advertentie te geven aan den afschrijver.
Ten VI.
(43.) De boeckhouder~ zijn geobligeert niet aileen te boeck te
stellen wie afschrijft en afgeschreven wert, maar oock voor wie,
wanneer hetselve in de assignatie uitgeset is, volgens de keure, in
dato 9 Maart 1674, art. IV.
(44.) Consideratie. Dit is een saack ten hoogsten noodigh en
dienstigh tot prevenieringe van questien en geschlllen tusschen
den afschrijver' en die afgeschreven werdt; maar ten dien selven
einde diende door den afschrijver duydelijck onderscheidt gemaaclrt te werden, in de stelling van sijn assignatie, of hij afschrijft voor reeckening van eenander, die afschrijven ofte betalen
moet - dan of hij afschrijft aan yemant voor reeckening van een
ander, die afgeschreven moet werden, of hebben m<?et. In het
eerste geval behoorde hij onder sijn onderteekening te stellen voor
wie hij afschrijft. In het laatste geval -behoorde hij nevens de
naam van dengeenen, die hij afschrijft, te sChrijven voor wie afgesChreven werdt. Want sonder dit te observeren, en daarvan duydelijcke aanteekening in de boecken van de banck te houden, kan
men niet weten noch oordeelen, of dengeenen, voor wiens reeckening afgeschreven wert, door den afschrijver voldoet, dat hij schuldigh is, dan of hij voldaan wert van 't geene hij hebben moet.
(45.) Het soude oock seer dienstigh zijn, en strecken tot prevenieringe van veele disputen, dat den afschrijver in sijn assignatie
soude mogen uitsetten, en de boeckhouders souden moeten te
boeck brengen, waarvoor afgeschreven werdt. Hetwelck bijsonder
gerequireert wert in de afschrijvinge voor wissel op Franckfort,
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en oock alsdan, wanneer den afschrijver, uit tweederley hoofde
schuldigh zijnde ofte om andere redenen, expres wil te kennen
geven wat schult hij voldoet. Dat sulx oock de intentie geweest is
van mijne heeren van de Gerechte in het oprechten van de banck
alhier, blijckt uit het VII. en VIII. art. van de ordonnantie om
de banck op te rechten, luydende aldus: Art. VII. Ende sullen
aIle partijen, 't sij of deselve in specie in de bancque sijn gebracht,
ofte daaruit werden gehaald, ofte andersints bij rescontre ofte
overdraght goet gedaan, bij twee boeckhouders tegelijck werden
geboeckt. Art. VIII. Te weeten, bij een journalist, die aIle partijen
in sijn journaal vervolgens zal stellen, met verklaaringe van de
natuare ende cause der betalinge, soo duydelijck en klaar als doenlijck sal zijn etc.
(46.) Niet min dienstigh soude het zijn en streck en tot een groot
gemack, mesnagie en securiteit voor den afschrijver, dat-wanneer hij afschrijft per rest van reeckening, geadjusteert met sijn
crediteur, die hij afschrijft, ofte in voldoeninge van eenige last,
hoedanigh deselve sij, daar den afschrijver ofte betaalder, tot sijn
securiteit ofte gerustheid, een notariale quitantie van soude begeeren - in soodanigh geval den afschrijver in de assignatie van
afschrijvinge maar soude b~hoeven te expresseren waarvoor de
afschrijvinge geschiet, en die afgeschreven wert, persoonlijck mede
comparerende en met de onderteeckening van die assignatie sulkx
approberende, daarvan pertinente aanteeckening gemaackt wierd,
soo in het journaal van den contrarolleur als in het grootboeck
van de boeckhouder, mits daarvoor genietende voor een emolument een schelling - welcke aanteeckening en bekentenis, soo
valide zijnde als een notariale quitantie, fallen tijden bij de boecken van de banck soude konnen blijcken, sonder datter eenige
acte van soude behoeven opgemaackt ofte bewaart werden.
Ten VII.
(47.) De boeckhouders vermogen geen assignatien van afschrijvinge aan te nemen, als uit handen van den afschrijver selve of
sijne gevolmachtigde, volgens het III. art. van de willekeure, in
dato 9 Maart 1674, meermalen gealligeert.
(48.) Consideratie. Dit bestaat in reden, en wert oock vereischt
tot securiteit van de banck alhoewel door de boeckhouders geen
NED.
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naauw reguard daarop genoomen wert; maar niet sonder reden
maacken de kooplieden swarigheidt om aan haar knechts ofte
dienaars soodanige procuratien te verleenen, als de boeckhouders
geconcipieert hebben en bij haar uitgevult wert, sustinerende, dat
het een saacke is van al te groote importantie, soo onnootsaackelijck yemant te constitueren en te authoriseren om op sijn naam
af te mogen schrijven en over sijn avance in de banck te mogen
disponeren. En dat dierhalve aan een yeder inwoonder, die reeckening in de banck heeft, behoorde toegestaan te werden, dat hij
soude mogen volmacht verleenen, alleen om sijne assignatien van
afschrijvinge in de bank te brengen en aan de boeckhouders te
overhandigen, en verder niet. En tot accommoditeit voor de kooplieden behoorde soodanige procuratien te houden niet op yemant
speciaalgenomineert, maar op toonder. Want anders, als een speciaal genomineerde in soodanige procuratie uit stadt of sieck is,
ofte door eenigh ander belet ofte inconvenient de assignatien niet
inbrengen kan, vint hem de constituant verlegen. Maar procuratien om af te mogen schrijveri voor des constituants reeckening en
op deszelfs naam, behoorde specialijck op den geconstitueerde
gericht ende deselve daarin genoemt zijn, oock inhereren macht
van substitutie om de assignatien van afschrijvinge in de banck
te brengen, maar verder niet.
Ten VIII.
(49.) Door de boeckhouders werdt aan sommige kooplieden, die
haar daarvoor vergenoegen, aile morgens een notitie-cedulle thuis
gesonden van de partijen, des daaghs te vooren op haar reeckening
ingekoomen en goet geschreven; en die soodanige notitie-cedulle
niet thuis gesonden werdt, moet, des morgens van seven tot acht
uren, selve gaan ofte yemant senden in de banck, en aan een van
de boeckhouders, die alsdan daartoe moet vaceren, afvragen of
soodanige partijen, als hij op sijn reeckening verwacht, ingekoomen zijn.
(SO.) Considera#e. In het bericht, raackende de securiteit van de
banck, is voorgestelt dat het strecken soude tot securiteit van de
banck, dat niet aileen aan sommige, maar aan aile inwoonders, die
reeckening in de banck hebben, soodanige notitie-cedullen thuis
gesonden wierden. Hetselve soude oock strecken tot een groote
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commoditeit en gemack voor de kooplieden en yedereen, die
reeckening in de banck he eft, oock van de boeckhouders selve.
Want de kooplieden souden dan's morgens niet hoeven te gaan
ofte haar dienaars niet hoeven te senden om te vragen; en de
boeckhouders souden haar oock soo vroegh in de banck niet hoeyen te laaten vinden en op te passen, om te beantwoorden en te
seggen, wat partijen ingekomen zijn.
(51.) Maar specialijck en principalijck soude sulx strecken tot
securiteit voor de kooplieden; die alsdan seecker soude ~onnen
weeten wat posten op haar reeckening ingekomen zijn en oock
pertinent wat somme; dat met vragen, door het niet duydelijck
genoegh antwoorden van den boeckhouder ofte qualijck verstaan ofte onachtsaam- en vergetelheit van den vrager in 't een
en 't ander geval, in het sluyten van de reeckeningen veeltijts
groote moeite en disput geeft. Zijnde meermalen gebeurt, dat
den vrager verstaan en staat gemaackt heeft, dat de partij, daar
hij na vraagde, ingekoomen was, en daarop disponerende, de boe~
te van intacque heeft moeten betaalen, ende, niet daarop dispo:nerende, in schade vervallen is, door versuym van op sijn tijt te
protester en.
Behalven dat oock veeltijts, posten door de boeckhouders bij
abuis op yemants credit gebracht en aan de vragers opgegeven
zijnde, door deselve gedisponeert is op hetgeene haar niet toequam - en, niet opgegeven zijnde, soolange op desselfs reeckeninge t'onrecht in credit zijn blijven staan, totdat dengeene, in
wiens credit deselve behoorden, na de calculatie van de boeckhouders, de banck zijn komen te intacqueren; ofte totdat,
d'een of d'anders reeckening geslooten en't saldo niet t'accoort
gevonden, de fout eerst uitgE'vonden is. Dese en andere inc onvenienten souden met het algemeen thuis senden van de
notitie-cedullen geprevenieert, immers terstondt geredresseert
werden.
(52.) I. Objectie. De boeckhouders vinden en hebben wercks
genoegh, sonder dat se voor een yeder soodanige notitie-cedullen
uittrecken, dat haar een ongelooflijcke moeite soude geven en
waarvoor haar sommige kooplieden souden willen betaalen, anderen niet.
Antw. Sonder moeiten soude dese notitie-cedullen niet konnen
gereet gemaackt werden, maar dat de boeckhoudersofte haar
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klercken deselve souden en gemackelijck konnen uittrecken, is
seecker. Te meer dan, wanneer se ontlast werden van het liquideren der resten van geslooten reeckeningen en het adj usteeren van
va.n deselve, als de rest niet accordeert, alsmede van het naarsien,
of partijen ingekomen zijn of niet, ende van alle andere omslagh,
verhinder en belet, en haar aIleen, en nergens anders mede, als
met het inschrijven van de assignatien in haar clapper- en grootboeck en 't adjusteren van deselve, en achtinge te geven op de
intacques, souden behoeven te bemoeyen, gelijck in het bericht
van de securiteit mede geallegeert is.
(53.) 't Komt dan alleen daarop aan, dewijle het loon den arbeit versoet, hoeveel sijlieden voor dese haar moeite en arbeidt
behoorden te genieten? Om daarop een eenparige voet te beraamen, behoorden een yegelijck inwoonder, die reeckening in de
banck heeft en dese biljetten thuis gesonden werden, een vastgestelt jaargelt aan de boeckhouders te moeten geven voor het
schrijven van dese notitie-cedullen, - - en oock een nieuwjaar,
maar dit na discretie, aan de bestelders ofte thuisbrengers van
deselve - - en dat sonder onderscheidt, d' eene koopman sooveel
en niet meer als d'ander, hetwelcke, op een ducaton begroot zijnde,
meer als twee duysent ducatons en alsoo een goet en raisonnabel
emolument voor haar jaarlijcks soude renderen.
En soo wanneer door de oprichtinge van een banck-courant de
reeckeningen in de banck meerder wierden, dit emolument soude
te grooter werden; en soo eenige, die nu reeckening hebben, soo
karigh waaren, dat se, om dese ducaton te mesnagieren, liever
geen reeckening op de .boecken van de banck soude nemen kleene swarigheidt voor de boeckhouders, want dan spaarden
se de moeite. De banck is tot gerijf opgericht van dengeenen, die
hem daarvan bedienen wil, en het meriteert niet, nochte 't is de
pijne niet waerdigh, dat yemant reeckening in de banck heeft, die
de accommoditeit en 't gerijf geen ducaton of twee in 't jaar
waerdigh estimeert.
(54.) II. Objectie. Soo wanneer yeder, die reeckening in de
banck heeft, evenveel, d'eene niet meer als d'ander, aan de
boeckhouders voor het inschrijven en thuisbrengen van die biljetten soude betaalen - soo sal dengeene, die veel partijen in bekomt en alle dagen soodanige biljetten thuis gesonden werden,
groote preferentie hebben en te weinigh betaalen ten opsicht van
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anderen, die nu ofte dan maar een enckele partij werdt afgeschreven.
(55.) Antw. Om dit te reguleren en te egaleren, diende daarenboven een yeder, die reeckening in de banck heeft, van yeder post,
die hij op sijn reeckening bekomt, een stuyver aan de banck te
moeten goet doen, welcke stuyvers alle ses maa.nden op het sluyten van de boecken en adjustement der rest en in handen van de
heeren commissarisen, ofte aan yemandt door Haar E .E. daartoe
te committeren, soude moeten voldaan werden. Deselve sou den
dienen, sooverre het toereycken magh, om daaruit te vinden het
tractement van het meerder getal heeren commissarisen - indien
noodigh gevonden wert het getal van deselve te vermeerderenitem van de secretaris en notarisen, en best elders ofte loopers van
de banck. En in dier voegen souden de k90plieden en andere, die
reeckening in de banck en veel omslagh hebben, niet meer als nu
betaalen, en die weinigh doen, geen reden hebben om te doleren
dat se te veel betaalen, maar voor een kleen gelt groot gemack en
securiteit konnen hebben; de boeckhouders soude een raisonnabele erkentnis voor haar moeite trecken, ende de banck een goede
stuyver jaarlijcks, ten fine als boven, daarbij collecteren.
(56.) En bij soverre desestuyvers niet toereycken mochten om
daaruit ten vollen de tractementen voorgemelt te vinden, soude
bij H .E.G.A. konnen gestatueert ende gewillekeurt werden, dat
aIle afschrijvingen in de Wisselbanck souden moeten geschieden
op assignatien, door de heeren commisarisen expres daartoe te
doen drucken en door de secretaris en notarisen van de banck aan
een yegelijck uit te geven, mits betalende voor yeder assignatie
een stuyver, en dat - soo yemant op een ander assignatie afschrijvinge deede - deselve bij de boekhouders niet soude mogen
aangenoomen worden, als met twee stuyvers daarnevens te
geven. Uit het voordeel op dese assignatien ende de voorgemelde
stuyvers van de ingekoomene partijen, soude de gerequireerde
tractementen genoeghsaam konnen gevonden werden, en de stadt
en banck in dier voegen, tot haar securiteit, van dese nieuwe ministers konnen bedient werden buyten belasting. Aile kooplieden
van kennis en oordeel sullen bekennen en toestemmen, dat de
securiteit en accommodit eit, die se bij de oprichtinge van een
banck-courant en buy ten dat, bij de aanstelling van een secretaris
en notarisen van de Wisselbanck - - daarvan noch nader opening
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en aanwijsing in 't vervolgh gedaan sal werden - - mitsgaders
bij het thuis senden van de biljetten van de ingekomene partijen, souden hebben, weI meriteert, dat dese respective stuyvers
bij haar werden gespendeert en gedebourseert.
(57.) In de eerste oprichtinge van de Banck van Wissel hier ter
stede is yeder gehouden geweest aan de banck goet te doen, van
aIle hetgeene op sijne reeckening op- en afgeschreven wierdt, een
halve stuyver van de hondert guldens, dat veel meer opgebracht
heeft, maar metter tijdt afgeschaft is. In andere wisselbancken
moeten de kooplieden, gelijck billick, contribueren tot voldoening
van de lasten, die tot waarneming van desel ve gespendeert werden.
Bij voorbeelt, tot Neurenbergh, is in de oprichtinge van de
banck Ao. 1621 geordonneert, art. 9: Dat een yegelijck van het
gelt, dat hem in credit op sijn reeckening afgeschreven wert, soude
moeten betaalen een creutser van de 100 florijnen; en van 't geene
hij in contant ontfangt, ses creutsers van de 100 florijnen. Maar
alsoo aldaar bij de eerste halfjaarige reeckening bevonden wierdt,
dat dese gestelde een en ses creutsers niet toereycken mochten tot
voldoening van de onvermijdelijcke onkosten - soo hebben burgermeesteren en raat Ao. 1622 op 14 Maart geordonneert, dat pro
interim, totdat de negotie beterde, betaalt soude werden twee
creutsers voor overschrijven, en drie creutsers voor het inbrengen
van specien en ses creutsers van de 100 florynen van het uitlichten
van deselve. Ao. 1630 zijn burgemeesteren en raadt derselver
steede genootsaackt geweest dese last wederom te verhoogen en
te ordonneren, dat van overschrijven oock drie creutsers in plaatse van twee voor de 100 florij nen betaalt soude werden. Ende alsoo
burgermeesteren en raadt aldaar, Ao. 1635, bij haar op den eersten
Augusti gehoudene jaarreeckening bevonden, dat oock dese geordonneerde belasting niet toereycken mocht - soo hebben deselve op den 12. October desselvigen jaars geordonneert, dat van
inbrengen van penningen, en oock van overschrijven, betaalt
soude werden ses creutsers, dat is l/tO pour cent, en van het uitlichten van penningen tien creutsers van de 100 florijnen, dat is
1/6 pour cent.
Hieruit kan afgemeten en yeder overtuyght werden, dat het
voor geen last gereeckent kan werden, dat den afschrijver en den
ontfanger hier ter steede yeder soude contribueren een eenige
stuyver van yeder partij, 't zij oock van hoe groote somme deselve

DE WISSELBANK VAN AMSTERDAM.

119

soude mogen zijn, en dat daarvoor den afschrijver de assignatie
van afschrijving noch voor niet soude hebben.
Ten IX.
(58.) Wanneer yemants foly vol is, oock bij gelegentheidt van
't sluyten van de oude en 't maacken van nieuwe boecken, werden
door de boeckhouders de respective resten ofte saldo's in een restboeck aangeteekent, en dengeenen, diens reeckening geslooten
is, moet sijn rest, sooals hij deselve op sijne boecken vint, opseggen - accordeert se met de boeckhouders, soo is het weI, en
sij noteren deselve accoort; accordeert se niet, soo moeten de
kooplieden haar bank-reeckening uitschrijven en aan de boeckhouders overhandigen, dewelcke, als het haar gelegen komt en
als het haar wachten kan, deselve tegens de boecken confronteren
en napuncteren.
(59.) Consideratie. Dat de boeckhouders soowel fouten konnen
committeren als de kooplieden, sullen se niet ontkennen, leert de
ervarentheidt en bevinden de kooplieden niet dan al te veel; die
het geen geringe last is, dat se op dit seggen van
de boeckhouders.
.
- "de rest accordeert niet" - haar geheele banck-reeckening van
die geslooten foly uittrecken moeten, ofschoon de fout bij de
boeckhouders selve latiteert. Welcke moeite bij het middel om de
resten te adjusteren, in het bericht raackende de securiteit van de
banck geproponeert,geprevenieert soude werden - en de kooplieden van het uittrecken van ,h aar reeckeningen in 't geheel,
wanneer het abuis bij de boeckhouders berust, en, wanneer de
kooplieden selve fout hebben, van den debet of credit, daar de
fout niet in gecomInitteert is, geexcuseert en verschoont soude
ZlJn.

Ten X.
(60.) Willekeure, in dato 9 Maart 1674: Item dat aIle koopliedEm
en andere, reeckening in banco hebbende, gehouden sullen zijn
tweemaal in het jaar, op 't sluyten of maacken van nieuwe boecken, binnen ses weecken na het openen van de banck te komen
liquideren, op poene dat na ' de voorsz. tijdt deselve van haar
avance niet sullen mogen disponeren, voordat de gemelde liquidatie sal zijn gedaan.
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(61.) Consideratie. In het bericht van de securiteit is aangewesen, dat het een seer groote misslagh, ja dwaasheid is, dat de
boeckhouders de boecken in de banck sluyten en de rest en van
reeckeningen op de nieuwe boecken overdragen en daarna met
•
een yeder accorderen en liquideren; en vertoont,
hoe en op wat
wijse met een yegelijck inwoonder de rest en van reeckening gesaldeert en geeffend konnen werden, voordat men de bilance sluit
en de resten op de nieuwe boecken transporteert; soodat geen
inwoonder, na het open en van de banck, eenige afschrijvinge behoorde toegestaan te werden, die niet alvooren met de banck
hadde geliquideert.
Ten XI.
(62.) Ret komt niet weinig te gebeuren, dat in het adjusteren
van de resten met de boeckhouders bevonden wert, door deselve
op de geslooten en getransporteerde reeckeningen een post ofte
meer in den debet ofte credit gebracht, die der niet hoort, ofte
niet gebracht, die der hoort. In weIck geval ordinaar door de
boeckhouders versocht en van de kooplieden geverght, ja oock
weI door haar aan deselve geordonneert wert, dat dengeenen, die ,
sij, boeckhouders, verkeert belast ofte afgeschreven hebben, die
partij wederom storneren of afschrijven sal; oock wert weI in
andere voorvallen en gelegentheden bij haar versocht, ja geordonneert, dat de kooplieden de fouten, die sij, boeckhouders, gecommitteert hebben, onder of met elkanderen willen, ja moeten
adjusteren.
(63.) Consideratie. De kooplieden, die haar daarin te wil zijn,
weten niet wat sij doen; ofte, soo sij het weten, soo bewilligen sij
haar sulx onvoorsichtigh en tegens reden in, en zijn oorsaack dat
de boeckhouders, omdat quansuis haar fouten op de boecken van
de banck niet bekent souden staan, valsche posten op deselve, en
na behooren niet gecorrigeert, laaten staan. Begaan de boeckhouders fouten - 't is billick dat sij die selfs redresseren en corrigeren, en door het middel van weder-afschrijvinge van de kooplieden werden deselve niet gecorrigeert, maar het zijn fouten en
blijven fouten.
Beter sorge wert daarvoor gedragen bij dese ordonnantie van
de wisselbanck tot Venetien. Geen journalisten ofte collationa-
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teurs sullen vermogen, onder de swaarste poene, de partijen, door
haar ingeschreven, te royeren, de naamen, sommen ofte getallen
te veranderen, ofte yets anders, wat het soude moogen wesen,
daarbij te voegen - ende, in gevalle daar eenigh erreur voorviel,
die sal niet anders als met publicque terminatie ofte toelatinge
mogen werden geadjusteert.
Ten XII.
(64.) Willekeur, in dato 24 January 1651: Wijders, dat van
nu voortaan geen houders van eenige geendosseerde wisselbrieven
gehouden sullen wesen deselve ten behoeve van den acceptant
uit hunne handen te geven, tenzij dat se alvooren daarvan ten
voUen zijn voldaan; des sullen de houders ten vervaldage aan
de acceptant en moeten vertoonen, dat sij de betalinge, in de wisselbrief begrepen, uit krachte van het opgestelde endossement,
moe ten hebben, ende in cas van weigeringe van geene betalinge
daarop te willen doen, soolange de houder de wisselbrief in
handen en niet overgelevert en heeft, sal den houder de wisselbrief moeten brengen in handen van de boeckhouders vim de
Wisselbanck, om aldaar geregistreert te worden. Alwaar den acceptant ofte debiteur die sal mogen lichten, nadat de partij sal wesen
afgeschreven en validerende bevonden, eerder niet. Voor welcke
registratie den acceptant gehouden sal zijn te betalen aan de
boeckhouders van de Wisselbanck een schelling. Ende bij faute
van promte betalinge ofte inschrijvinge, sal den houder 's briefs
de wisselbrief wederom uit de banck en uit handen van de boeckhouders haalen op soodanige tijt en stondt, als hij sijn recht met
behoorlijck protest tegens den trecker sal goetvinden te willen
bewaaren, en alsdan aan de boeckhouders voor haar registratie
selve betalen 6 stuyvers, die hij met d' andere onkosten van het
protest, wissel en herwissel den trecker in reeckening sal mogen
brengen.
(65.) Consideratie. Dese keure werdt ten deele niet geobserveert,
en ten deele gecontravenieert door de boeckhouders; vooreerst,
sij observeren de registratie niet, die nochthans niet sonder reden
in de keure soo expres gerequireert wert, maar steecken de wisselbrieven, die haar overhandight werden, op een pen - werden se
haar afgevordert, 't is weI; soo niet, sij nemen der geen verder
achtinge op.
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Ten tweeden, sij contravenieren dese keure directe, vermits sij
de schelling afvorderen van den houder, niet als hij haar de wisselbrief wederom afvordert, om bij faute van betalinge te doen protesteren, volgens de keure - maar als hij de wisselbrief haar
komt te overhandigen, en willen van hem deselve niet aannemen,
tenzij dat hij haar een schelling daarnevens geeft. Hetwelck strijt
tegens de expresse text van de keure - dicterende, dat den houder
dan een schelling betalen sal, als hij deselve met de onkosten van
protest, wissel en herwissel wederom kan vorderen; hetgeene hij
niet doen kan, wanneer den acceptant de wisselbrief komt af te
schrijven, want die sal se hem niet geven, en daarom te protes. teren ofte te procederen is niet de pijne waert; soodat, tegen aIle
equiteit en reden, den houder die schelling missen moet en
niemant aanreeckenen kan. Integendeel, de boeckhouders hebben
recht van vordering bij den acceptant, en die is gehouden en hij
moet betalen volgens de keure, en, daarin obstinaat weigerigh
zijnde, soude haar gepermitteert konnen werden afschrijvinge te
weygeren aan die haar de schelling weygerde te voldoen. Maar
dewijle de registratie haar te veel moeite, en de vordering van de
schelling van den acceptant haar te veel wercks is, soo souden
sij konnen geexcuseert en ontlast werden van dese commissie en
deselve door H . E. G. A. konnen gedefereert en aanbevoolen
werden aan notarisen van de Wisselbanck.
(66.) Van het oprichten van een notaris-comptoir in de Wisselbanck .
. Tot een overgroote accommoditeit en securiteit en tot prevenieringe van menighvuldige disputen en geschillen soude door
Haar E.E. Groot Achtbaarheden konnen opgericht en aangestelt
werden een notaris-comptoir in de Wisselbanck. De not arisen van
de Wisselbanck dienden persoonen te weesen van habiliteit, vaardigh ter pen en arbeitsaam - oock eenige van haar soude ervaaren
dienen te zijn in uitheemsche taalen, specialijck in het Engelsch,
Fransch, Spaansch, Italiaansch en Hooghduytsch.
Dese notarisen van de Wisselbanck souden, gelijck in het bericht raackende de securiteit van de banck aangeroert is, contrarolleurs moeten zijn van de boeckhouders en cassiers van de Wisselbanck. Soodat eene van haar soude moeten vaceren aan het journaal in de kamer van de boeckhouders; eene aan de contra-clap-
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per en, bij oprichtinge van een banck-courant, Qock eene aan de
clapper van de cassiers. Oversulx souden deselve ten minsten ses
in getal moeten zijn; omdat, bij sieckte of andere inconvenienten,
dit werck sijn voortgang soude konnen hebben, en verder door
haar soude konnen gedaan en verricht werden, 't geene nu nader
aan te wijsen en te vertoonen staat.
Ten 1.
(67.) Door de notarisen van de Wisselbanck behoorden aIle
protestatien van wisselbrieven, 't zij van non-acceptatie ofte
non-betalinge te geschieden; ofte de protesten, bij andere notarisen gedaan, bij de notarisen van de Wisselbanck geregistreert
te werden, op poene van invaIiditeit; en aIsoo een generaaI protocol van aIle protestatien van non-acceptatie, alsmede een generaal protocol van aIle protestatien van non-betalinge ten comptoire van de Wisselbanck gehouden te werden. Dit observeert men
tot Venetien en op aIle missen en foires en het soude oock bijsonder, ja ongelooflijck noodigh en dienstigh zijn, dat sulx hier ter
steede ingevoert wierdt en grootelijcx strecken tot accommoditeit
en securiteit van de commercie en prevenieringe van menighvuldige disputen. Want:
Ten 1. Wanneer der generaIe protocollen gehouden wierden in
de Wisselbanck van alle geprotesteerde wisselen, soo van nonacceptatie aIs non-betalinge, soo soude door dat middel seer veel
wisselbrieven - - die anders met protest retoumeren - sopra protest, ter eeren van den treckers ofte intreckers, aangenomen en voldaan werden.
Ten 2. Door middel van het generaal protocol van non-acceptatie, daarvan het register voor yeder open soude dienen te leggen,
soude een yegelijck konnen weeten wat wisselbrieven van nonacceptatie geprotesteert wierden en daardoor veeltijdts ontdeckt
werden de diffidence, die de betrockene hebben op de buytenlandsche treckers, en daardoor aanleidinge gegeven werden aan
andere om nader informatie te nemen op derselver gelegentheidt.
Ten 3. Bij het protocol van protestatien van non-betalinge
soude oock veeltijts consteren het onvermogen van de acceptanten alhier.
(68.) Het notaris-comptoir in de Wisselbanck soude oock dienen
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in veelerley voorval tot een ongemeen groot gerijf, gemack, securiteit, mesnagie en voordeel voor de wissel-negotianten alhier ter
steede en tot prevenieringe van meenighvuldige disputen, soo
hier als buytenlants, want:
(69.) Ten I. De houders van wisselbrieven, te betalen aan ordre,
ten last en van buytenwoonders, souden alsdan niet.behoeven gehouden te zijn tegen den vervaldagh, ofte ten vervaldage, aan ·
de acceptanten te adviseren, aan wien soodanige wisselbrieven te
betaalen zijn - maar deselve wisselbrieven ten vervaldage aIleen
behoeven te brengen ten comptoire van de Wisselbanck en over
te leveren aan de notarisen, alwaar de buytenwoonders, voor een
schelling, souden moeten vernemen ofte doen vernemen, aan
wien de betalinge geschieden moet. d'Invoeringe en observance
van dese voorslagh souden grootelijcks strecken tot gemack en
mesnagie van de houders van soodanige wisselbrieven, tot voordeel voor de ingesetene deser steede en voorkominge van veel
disputen en geschillen, somtijts oock weI tot verhoedinge van
schade van de acceptanten selfs.
(70.) Ten 1. Tot gemack: Want daardoor soude de houders van
soodanige wisselbrieven ontlast zijn van het schrijven van brieven
aan de acceptanten, en niet behoeven te adviseeren, dat soodanig
wisselbrieven aan haar te betalen zijn. Maar ten pnncipale souden
alsdan de houders niet belast konnen werden door de acceptanten met andere wisselbrieven en assignatien, om dese1ve in te
vorderen tot voldoeninge van de wisse1brieven t'haaren lasten,
geIijck nu ter tijt veeltijts geschiet.
(71.) Ten 2. Tot mesnagie: Want de houders alhier souden alsdan geen briefport hoeven te betalen van de rescriptien der acceptanten, waarmede sij de voldoening remitteren ofte adviseren
bij wien dese1ve te vinden. Maar specialijck souden alsdan de
houders niet behoeven--gelijck se nu veeltijts doen - - eenige
onkosten te spenderen van protesten ofteaanteeckeningen telaaten
maacken, wanneer se van de assignatien ofte wisselbrieven, die
haar in voldoeninge toegezonden werden, den laatsten respijtdagh
van haar wisselbrief noch geen voldoeninge bekomen hebben.
(72.) Ten 3. Tot voordeel der kooplieden hier ter steede. Want
de buytenwoonders, tot wiens last en soodanige wisselbrieven
houden, die selfs niet overkoomen konnen om in de banck te vernemen aan wien de wisselbrieven t'haaren last en betaalt moeten

,
DE WI55ELBANK VAN AMSTERDAM.

125

werden, souden een correspondent daartoe moeten gebruycken
en aan deselve de voorraadt ofte provisie om te voldoen moeten
versorgen, en hem provisie daarvan laaten verdienen, dat tot
voordeel van de kooplieden alhier in 't gemeen soude dienen.
De E.E. magistraat en raadt der stadt van Antwerpen hebben
ten dien einde dese volgende keure, in dato 18 February 1667, gestatueert en gepubliceert: Alsoo men dagelijcks ondervindt, dat
daar koomen diverse abuysen en quade gewoonten in te breecken
over het accepteren van de wisselbrieven in dese stadt te betalen,
namentlijck bij de buytenwoonders, die accepteren mits hun ten
vervaldage te adviseren etc., om waarinne te voorsien, soo is 't,
dat mijne voorschreven heeren hebben geordonneert en gebooden
gelijck sij ordonneren en gebieden mits desen, dat aIle acceptanten,
buytenlieden, wie het soude mogen weesen, op de wisselbrieven,
alhier in Antwerpen te betaalen, bij hunne acceptatie sullen gehouden weesen te stellen, aan wie men sich van hunnentweegen
binnen dese stadt om de betalinge sal hebben te adresseren, sonder
dat de houders des briefs sullen gehouden weesen, hun voorders
dienaangaande te adviseren; anders, en bij foute van dien, als
oock in cas van eenige exceptie, sal moogen bij den houder des
briefs worden geprotesteert van geen acceptatie en als of de acceptatie ware geweigert. ·
(73.) Een oude quaade gewoonte kan qualijck aan de bande geleght werden, want niettegenstaande dese ordonnantie, men
accepteert nu ter tijt al wederom de wisselbrieven, in Antwerpen
te betaalen, onder expresse conditie van ten vervaldage te adviseren aan wien de voldoeninge geschieden moet; en soo men den
houder vertrouwt, men belast hem met remises tot voldoening.
Dese impertinente liberteit maatigen veel buytenwoonders, tot
wiens laste wisselbrieven loop en hier ter steede te voldoen - soo
die van Antwerpen reciproce, als uit Zeelant en specialijck die
van Dordrecht en Rotterdam - haar mede aan, en beginnen der
een gewoonte van te maacken om aan de houders van wisselbrieven t'haaren lasten, alhier te betaalen, ten vervaldage te
senden andere wisselbrieven, die veeltijts eenige dagen later vervallen als de trattes, die ten haaren last en loopen, onder pretext,
dat sij geen andere rescontre hebben konnen aantreffen. En soo
wanneer de wisselbrieven op den laatste respijtdagh van de trattes ten lasten van de buytenwoonders niet voldaan werden, soo
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is den houder alhier genootsaackt te protesteren, ofte ten minsten
tot bewaaring van sijn wisselrecht, 't protest te laaten noteren en
moet moeite doen voor niet, en daarenboven briefport betaalen
en dese onkosten spenderen - die hij, van hondertmaal niet eens,
bij d'acceptant vinden en, soo het commissie voor hem is, sijn
principaal niet weI aanreeckenen kan, en soo het voor sijn eygen
reeckening is, absolut aan sijn been knoopen moet.
(74.) Evensoo inpertinent is het, dat buytenwoonders aan de
houders van wisselbrieven, alhier te betaalen, tot voldoeninge
komen te senden diverse assignatien . ofte wisselbrieven, in rescontre van eenige wisselbrief tot haaren lasten, en dat veeltijts
wisselbrieven ofte assignatien in courant gelt tot betaalinge van
haar wisselbrieven in banckgelt; waarvan sij noch weI veeltijdts
de agio reeckene~ en goet doen l/S' ja 1/4 per cento onder de cours,
die de houders, haar ontsiende over soo een kleenigheidt te protesteren, veeltijts moeten missen en noch daarenboven cassiergelt spenderen, of selfs de moeite moeten do en om die assignatien of wisselbrieven per cas in te vorderen, bekoomende seer
selden deswegen eenige satisfactie. Behalven dat het veeltijts ge~
beurt, dat de houders van soodanige wisselbrieven, die haar in
betalinge gesonden werden, geen satisfactie bekomen, als wanneer deselve gehouden zijn te doen protesteren niet alleen haar
eygene, maar oock de wisselbrieven, in voldoeninge haar geremitteert, .en daarover, als oock veeltijts buyten dat, aan den acceptant te rescriberen en al die moeite te doen voor niet. Van dewelcke in 't geheel tot een overgroot gemack voor den houders,
als sij alleen maar haar wisselbrieven behoefden in de banck te
brengen en de acceptanten te laaten sorgen dat deselve voldaan
wierden, deselve ontlast soude zijn. Maar:
(75.) Ten 4. Dese ordre soude oock strecken tot prevenieringe
van veele disputen, die ordinaar daaruit ontstaan, dat de acceptanten voorgeven, niettegenstaande haar aanschrijvinge gedaan
wert, dat sij geen advijs ontvangen en dierhalven niet geweten
hebben aan wie te voldoen. Van dese rol van ignorantie heeft onlangs een buytenwoonder in deser voegen sich weten te bedienen.
Op den laatsten respijtdagh ging hij hem vervoegen met het gelt
onder den arm bij seecker nQtaris hier ter steede, te kennen ge~
vende, dat tot sijnen lasten soodanige wisselbrief liep, houdende
te betaalen aan ordre, en dat hij tot twee voorige, en nu voor de
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derde maal in de stadt was gekomen om deselve te voldoen, maar
dat hij, niet wetende aan wien hij moest betaalen, protesteerde
van sijn bereitwilligheidt om te vol do en, versoeckende daarvan
een acte, die hij sondt aan de trecker; met weIcke acte den trecker hem behielp tegen het protest van non-betalinge van den
gever; en onder pretext dat den houder des briefs niet na behooren gevigileert of vorderinge hadde gedaan, keerde de wisselbrief
en protest terugge, en eer dat hetselve hier quam, was d'acceptant voort. En disputeert men nu wie in de schade gehouden is:
den trecker of geyer, zijnde de partij voor desselfs reeckening, of
de gewesene houder des briefs, die men voorgeeft de behoorlijcke
vordering versuymt heeft.
(76.) Daarentegen is het oock inderdaad meermalen gebeurt,
dat de houder van een wisselbrief, houdende aan ordre te betaalen
ten lasten van een buytenwoonder, versuymt heeft te adviseeren,'
en, 't sij met opset en uit quaataardigheidt, om d'acceptant een
pots te speeIen, ofte sijn voordeel daarbij vindende, dat de wisselbrief met protest retourneerde, niet heeft willen adviseren, dat
soodanige wisselbrief aan hem te betaalen was; maar op den laatsten respijtdagh heeft do en protesteren van non-betalinge, daar
den acceptant gereet was om te voldoen, en effective niet geweten
heeft aan wien hij moest voldoen. Dat veeltijts mede geen geringe
disputen gecauseert heeft. Het gebeurt oock niet weinigh, dat
soodanige wisselbrieven na het verloop van eenige dagen eerst
hier ter steede den houders, die de invordering doen sullen, toekomen - soodatter geen tijdt overigh is om den acceptant te adviseren, en dat door deseive ordre gestelt kan werden tot voldoening voor ofte op den laatsten respijtdagh. In weIck geval
den houder van soodanigen wisselbrief genootsaackt is te protesteren, ofte ten minste 't protest te do en aanteeckenen, om sijn
recht te maintineren. AIle dese questien, aIle dese moeiten en
onkosten, souden geprevenieert konnen werden met soodanige
wisselbrieven te brengen in de Wisselbanck en, gelijck geseght,
d'acceptanten voor de betalinge te Iaaten sorgen.
(77.) Ten 5. Werdt geposeert, dat dese ordre oock somtijdts
soude konnen strecken tot verhoedinge van schade van d'acceptanten selfs. Het is inderdaadt veeltijdts niet buy ten gevaar en
risico van d'acceptanten, dat deselve, om de provisie te mesnagieren, de houders van haar wisselbrieven, die se somtijts niet weI
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kennen, de voldoeninge remitteren; want bij aldien den houder des
briefs protesteeren liet van non-betalinge, en protest en wisselbrief versondt om restitutie van den trecker te vorderen, en de voldoening ontfing van de remises en daarmede faljeerde, soude den
acceptant sijn gelt niet quijt zijn? Ofte soo wanneer hij, schoon
niet faljerende, schult bekende en den verlegen en behoeftige rol
speelde, soude den acceptant geen moeite hebben om sijn gelt
wederom te bekomen? Ofte op 't best genomen, soo hij den acceptant adviseerde, dat hij geprotesteert, de wisselbrief en protest
versonden hadde, omdat sijn remises niet intijts waren ingekomen, ofte dat hij de wisselbrief t'sijnen laste aan een ander hadde
genegotieert en dat die hadde geprotesteert en 't protest versonden en dat hij dierhalven sijn dispositie verwachte over sijne remises, pretenderende vergoedinge van provisie en briefport souder door den acceptant veel tegen te doen val1en? Immers
soude het deselve groote moeite kosten, bij aldien hij sich met
hem deswegen in disput engagieerde.
(78.) Dese en andere inconvenienten konnen ontstaan daaruit,
dat men aan de houders van de wisselbrieven dlrecte remitteert;
en dierhalven doet een buytenwoonder voorsichtiger, dat hij de
wisselbrieven t'sijnen lasten door yemant, die hij het toevertrouwt, voldoen en het hem de provisie kosten laat. En hiermede
achte overvloedigh aangewesen en bewesen te hebben, dat het
een loflijcke en seer dienstige ordre soude zijn, dat de houders van
wisselbrieven ten lasten van buytenwoonders, houdende aan de
ordre te voldoen, deselve ten vervaldage maar soude behoeven te
brengen in handen van de notarisen van de Wisselbanck en dat
de acceptanten sorge soude moeten dragen voor de voldoeninge;
ofte dat bij nalatigheidt ten sesten dage door de notarisen van
de Wisselbanck de protesten van non-betalinge soude opgemaackt en door de houders versonden mogen werden.
(79.) Niet aileen souden bij de oprichting van een notaris-comptoir in de Wisselbanck de houders van wisselbrieven, ten lasten
~an buytenwoonders, houdende aan ordre te voldoen, bevoeght
zijn, gelijck voor aangewesen is, haar wisselbrieven in de banck
brengen, maar oock:
Ten II. Bij de oprichtinge van een notaris-comptoir in de Wisselbanck soude aan de houders van wisselbrieven, ten lasten van
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buytenwoonders, houdende directe aan yemant alhier te voldoen, sonder ordre; alsmede aan de houders van alle wisselbrieyen op inwoonders, die op den vijfden respijtdagh ofte op de
tweeden dagh na d' opening van de banck noch niet voldaan
zijn - toegestaan, ja geordonneert konnen werden om op den
sesten ofte derden, zijnde den laatste respijtdagh respective,
soodanige wisselbrieven des morgens goet tijdts te brengen in
handen van de notarisen van de Wisselbanck. En den acceptanten, die alsdan noch willen voldoen, geobligeert zijn, haare assignatien van afschrijvinge, nevens een schelling, te overhandigen
aan gemelde notarisen, die onder protestatie deselve aannemende
sorge soude moeten dragen, dat die assignatien door de boeckhouders afgeschreven wierden en, soo wanneer deselve des anderen
daaghs valideren, alsdan aan de acceptanten haar voldaane
wisselbrieven laaten volgen. Maar in cas van invaliditeit
het protest van non-betalinge moeten opmaacken en hetselve
den houder van de wisselbrief, nevens de wisselbrief, laaten
toekomen.
(80.) Dese ordre soude strecken tot een overgroote securiteit
voor de houders van wisselbrieven, die nu op den lesten respijtdagh, door het seggen van de acceptanten dat sij voldaan hebben,
in verlegenheidt gestelt werden en in die bekommering, of het
waar soude mogen zijn of niet; en die derhalven, tot haar securiteit, soo wanneer se niet formeel protesteren, ten minsten aanteeckening van protestatie moeten laaten doen om haar recht te
bewaaren; waarvan de houders die onkosten, tegen reden en billickheidt, moeten spenderen en noch dat disput onderhevig blijyen, of een simpele aanteeckening op den lesten respijtdagh het
recht van verhaal op den trecker en intreckers preserveert of niet.
Van dese moeiten, sorge en kosten, souden de houders van wisselbrieven alsdan gelibereert zijn, en de notarisen van de Wisselbanck voor haar moeten sorgen in deser voegen:
Wanneer-de acceptant op den laatsten respijtdagh voor 12
uuren des middaghs geen assignatie van afschrijvinge tot voldoeninge aan de notarisen overhandigen laat, ofte voor 2 uren niet
persoonlijck voor haar compareert en reden van weygering geeft
op de vordering van voldoening - alsdan soude een van de notarisen, geassisteert met twee getuygen, sich moeten transporteren ter woonplaatse van den acceptant, als hij een inwoonder
NED
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is, om te protesteren gelijck men gewoon is; en bij aldien hij een
buytenwoonder is, soude aIleen een protest van non-comparering
opgemaackt, en in dier voegen met kleene moeiten veel wisselprotesten gedaan konnen werden. In cas van weigering van acceptatie soude den houder des briefs insgelijx de wisselbrief maar behoeven te brengen aan de notarisen van de Wisselbanck, alwaar
de betrockene na de beurs, ofte anders uytgaande, met sijn
commoditeit sijne reden van weigering soude konnen opgeven,
en in cas van debiliteit ofte andere ongelegentheidt, onwilligheidt ofte precipitance dat het protest opgemaackt en versonden moet werden, soude een van de notarisen van de
Wisselbanck, geassisteert met getuygen als boven, sich ter
domicilium van de betrockene moeten vervoegen en protesteren
na vereisch.
(81.) lndien een betrockene ofte acceptant persoonlijck in de
Wisselbanck compareert, ofte de notaris hem in sijn domicilium
ofte elders aantreft, soo behoorde sijn antwoordt in de minute
van het protest in sijn bijzijn uitgeset en bij hem onderteeckent
te werden, en, sulx geschiedende ten overstaan van een notaris
van de Wisselbanck aIleen, sonder getuygen, behoorde te valideren, dewijle sijn eygen handtteeckening de krachtighste en irreprochiabelste getuyge is. Maar in cas van niet aantreffen van
den refusant van acceptatie ofte van de niet-betaalder, ofte
van derselver onwilligheit om sijn antwoort te onderteeckenen,
diende de notaris met getuygen geassisteert te zijn tot een
suffi~ant blijck van 't gedaan exploit en ' vigilantie des
houders.
Soo wanneer yemant een wisselbrief sopra protest, 't zij van
non-acceptatie ofte non-betalinge, quarrie te honoreren - die
soude op de minute van het protest 't selve eygenhandigh dienen
te annoteren "Aldus geaccepteert bij mij sopra protest ter eeren,
ofte voor reeckening van .............. ", 't weIck met sijn
naam onderteeckent, ten overstaan van een van de notarisen
van de Wisselbanck, sonder getuygen, hem absolut diende te
obligeren.
(82.) Ten III. Ret notaris-comtoir in de Wisselbanck soude
oock konnen dienen ten einde dengeenen, die eerst beginnen te
negotieren ofte die betrocken werden en niet weI bekent zijn,
alsmede diegeene, die met yemant anders een selfde naam heeft,
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sich aldaar soude konnen addresseren, en door de notarisen van
de Wisselbanck sijn naam en woonplaats doen registreren voor
een schelling.
Van dit register diende een bijsonder alphabeth gemaackt te
werden, doch op een andere veel dienstiger wijse, als bij de
boeckhouders van de banck en ordinaar op meest aIle comptoiren
gehouden wert. Dit alphabeth diende voor een yegelijck open te
leggen, om daarin te mogen soecken en te sien, of dengeenen, ten
wiens lasten eenige wisselbrief luit, ofte soodanige persoon als
hij opvragen wil, aldaar bekent staat. Bij dit middel soude menighvuldige disputen geprevenieert en veeltijts de protesten, onder pretext dat den betrockene ofte acceptant niet te vinden is,
voorgekomen werden; oock souden sooveel protesten van nonacceptatie ofte non-betalinge niet gedaan werden tegen den verkeerde man van deselve naam, als die betrocken is.
(83.) Ten IV. Dit notaris-comptoir in de Wisselbanck soude
oock bijsonder dienstigh zijn daartoe, dat aIle geaccepteerde wisselbrieven, houdende te betaalen aan ordre, die met den geendosseerde ten vervaldage niet afgehaalt werden, door dengeene, die
deselve in handen en d'acceptatie gevordert heeft, overhandight
soude moeten werden aan denotarisen van de Wisselbanck, opdat dengeenen, die den geendosseerde in handen heeft, en veeltijdts niet weet waar hij de geaccepteerde sal soecken, deselve
daar soude konnen vinden.
(84.) Ten V. De keure deser steede dicterende, dat de houders
van geendosseerde wisselbrieven, bij weigering van deselve aan
de acceptanten ter handt te stellen, ter begeerte van de acceptanten, deselve moeten brengen in handen van de boeckhouders
van de Wisselbanck, soude alsdan op de notarisen konnen gedirigeert, en die belast en aanbevoolen konnen werden deselve te
moeten registreren en de schelling voor de registratie te vorderen
volgens de keure.
(85.) Ten VI. Wanneer de notarisen van de Wisselbanck geobligeert wierden te observeren, dat se in haar actens van protesten
soude moeten verklaaren, dat die gedaane protestatie tijdigh en
wettigh geschiet is, volgens de keure en het wisselrecht deser
steede - soo soude de buytenlandsche treckers en intreckers
daarin te geruster konnen zijn. Alsmede wanneer geprotesteert
wert in cas van fallissement van de betrockene ofte acceptant -
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soo soude door het verklaren van de notarisen van de Wisselbanck
in het protest, dat haar sulx gebleecken is, veel disputen buytenlants geprevenieert werden. Maar de notarisen dienden te versorgen en verplicht te zijn in de respective verklaringen haar
niet te vergrijpen, op poene van te moeten boeten de schade en
interesse, die uyt dien hoofde yemant, wie hij zij, opkomen ofte
ontstaan mochte.
(86.) Het soude bijsonderlijck strecken tot securiteit van de
eerste gevers, en oock veeltijdts tot prevenieringe van schade
voor de treckers buytenlants, dat - in cas van de protestatie van
wisselbrieven, houdende aan ordre te betalen, waarvan die protesteren laat, de acte van het protest niet a droiture senden sal
na die plaats, daaruit getrocken ofte den eersten gever woonachtig is, maar na die plaats, daarvan hem de wissel brief toegekomen
is - dat in soodanigh geval een dubbelt ofte copye van het
protest, met de eerste afgaande post, door de notarisen van de
Wisselbanck gesonden soude moeten worden a droiture aan den
gever tot sijn naricht. Dit soude waarlijck van groote vrucht
zijn en de schade van veel gevers en treckers verhoeden, die wanneer de wisselbrieven, aan ordre te betaalen, over al die wegen
retourneren, over dewelcke deselve ingetrocken zijn - deselve
veeltijts eerst weecken lang, nadat trecker en gever meenen dat
deselve al afgeloopen en voldaan zijn, haar onverwacht wederom
toekomen, tot haar groot nadeel en prejuditie.
(87.) Het soude oock strecken tot een groote securiteit en gerustheidt van den trecker en gever van wisselbrieven, houdende
aan ordre te voldoen, wanneer een wisselbrief, van non-acceptatie geprotesteert zijnde, sopra protest, ter eeren van een endossant gehonoreert en geaccepteert wierdt, als dien endossant niet
ter plaatse woont daar den trecker en gever sich onthoudt - dat
oock in soodanigh geval de notarisen van de Wisselbanck copye
van het protest aan den eersten gever souden moeten senden,
opdat den trecker door den gever kennis bekoome, dat sijn wisselbrief door de betrockene niet geaccepteert is, daar hem veeltijts
ten hooghsten veel aan gelegen leit.
(88.) Tot voorkominge en verhoedinge van schade voor de
treckers hier ter steede konde bij Haar E. E. Groot-Achtbaarheden, ja diende en behoorde een precise tijt beraamt en vastgestelt te werden, binnen dewelcke de houders van wisselbrieven
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d'acceptatie souden moeten vorderen ofte doen vorderen, 't zij
dat de wisselbrieven houden a droiture aan yemant ofte aan ordre te betaalen en specialijck wanneer deselve houden op sicht
ofte na sicht te voldoen; en dat in cas van weigering van acceptatie, binnen een vastgestelde tijt, het protest van non-acceptatie
den trecker soude moeten vertoont werden, op poene dat de houders haar recht ofte verhael op de treckers souden verliesen, bij
500 verre zij, door haar versuyrn, daarin nalatigh zijn.
(89.) Ret soude niet min strecken tot securiteit van de gevers
en intreckers, dat in aile geval de acceptant en van wisselbrieven,
houdende aan ordre te betaalen, op den laatsten respijtdagh soude
moeten voldoen, als haar geaccepteerde brief, schoon nevens deselve geen geendosseerde, vertoont wert; oock 500 wanneer yets
mochte manqueren aan het endossement; ofte, 500 wanneer de
geendosseerde vertoont werdt en de geaccepteerde niet te vinden
ofte verlooren is; en in allerley voorval van exceptie, die den be~
trockene soude mogen moveren. Mits dat soodanige wisselbrie- •
yen door de houders ofte hebbers gebracht werden in de Wisselbanck en overhandight aan de secretaris, met kennisgeving aan
de acceptanten,die de voldoening behoorden af te moeten schrijyen aan de heeren commissarisen van de Wisselbanck, ten behoeve van die daartoe soude mogen gerechtight bevonden werden. Of in cas van weigering, dat door de notarisen van de Wisselbanck, uit de naam van de heeren commissarissen, als in de voormelde qualiteit haar aanmatigende 't recht van die horiders be__ vonden soude werden, geprotesteert, en soodanigh protest voor
een valide protest van non-betalinge soude geestimeert moeten
werden.
Ick segge af te schrijven aan de heeren commissarisen en niet
op reeckening van consignatie; want het te veel moeiten in heeft
om de penningen, op reeckening van consignatie afgeschreven,
wederom te do en afschrijven aan den eygenaar; moetende daartoe request aan de heeren Schepenen ingelevert en door deselve
de heeren Reeckenmeesteren geauthoriseert werden om de wederafschrijvinge te doen, dat groote kosten, tijdtversuyrn en naloopens vereist; daar integendeel, wanneer de afschrijvinge aan de
heeren commissarisen geschiede, deselve, wanneer Raar · E. E.
blijckt wie daartoe gerechtight is, de weder-afschrijvinge buyten
moeiten en kosten, als aileen van een schelling aan de secre-
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taris voor het houden van de notule, souden konnen gedaan
werden.
(90.) Hoe hooghnoodigh dit alles soude zijn? Hoe dienstigh
hetzelve soude wesen? Hoe accomodabel voor de houders van
wisselbrieven? Hoe profitabel voor deselve, tot mesnagieringe
van veele onkosten van protest en ofte aanteeckeningen van dien
t' haaren kosten? Hoeseer hetselve strecken soude tot haar securiteit, en om daarin gerust te zijn, of de acceptanten op den laat.sten respijtdagh voldoen of niet, buy ten haar kosten? Hoe voordeeligh het veeltijts soude zijn voor de buytenlandsche treckers
en gevers? En hoe grootelijx hetselve streck en soude tot prevenieringe van veele disputen en questien, in materie van wissel
voorvallende? Stelle aan het oordeel van aIle wisselhandelaars
van kennis en ervarentheidt.
En niet aIleen soude ter comptoire van de Wisselbanck dienen
gehouden te werden een generaal protocol van geprotesteerde
wisselbrieven, maar:
Ten II.
(91.) In de Wisselbanck diende oock gehouden te werden een
generaal protocol van alle volmachten ofte procuratien en substitutien, om op den naam ende voor reeckening van de constituanten te mogen negotieren, liquideren, schulden invorderen,
quiteren etc., en aldaar dienden oock de constituanten, in cas
van weder-intrecking van haar procuratien, deselve te moeten
royeren en doen annulleren. Tot weIck protocol een yeder, die hem
daaraan gelegen leit, voor een schelling acces behoorde te hebben
en te konnen vernemen, hoedanigh de volmacht luit, die aan de
geconstitueerde verleden is.
(92.) Dit generaal protocol van procuratien soude dienen:
Ten 1. Om aldaar te konnen vernemen, of yemant procuratie
heeft, en hoe ruym ofte naauw deselve geextendeert ofte gelimiteert is.
Ten 2. Of de procuratie oock verjaart of wederom ingetrocken,
dan of deselve noch in haar vigeur en kracht is.
Ten 3. Soude men t' allen tijden bij dat protocol konnen bewijsen, dat de geconstitueerde soodanige procuratie gehadt heeft,
en wanneer deselve ingetrocken is.
(93.) En om alle procuratien, soowel van inwoonders als buy ten-

bE WISSELBANK VAN AMSTERDAM.

135

landers, ter Wisselbanck te doen registreren, behoorde geen soodanige volmacht te valideren, tensij dat door de secretaris ofte
een van de notarissen van de Wisselbanck in margine van deselve
geteekent staat, dat deselve ter protocolle was geregistreert en in
wat boeck en op wat foly ofte blat.
Doch belangende de procuratien ad lites, ofte om specifice met
d'een ofte d'ander te adjusteren, salderen en liquideren, of dit of
dat te verrichten - de soodanige soude soo precise niet behoeven
door den constituant ofte geconstitueerde geregistreert te werden,
alsoo deselve ingetrocken konnen werden bij dengeene, met dewelcke uit des constituants naam getracteert werdt. Ten waare
den geconstitueerde 't selve begeerde tot sijn rustigheidt en om
altijdt te konnen betoonen en doen blijcken wat volmacht hij gehad heeft; ofte oock dat den intrecker die op sijne kosten goet
vondt te doen registreren.
(94.) Bij de wissel-ordonnantie van Franckfort werdt seer raisonnabel desen aangaande gedisponeert, waarvan de vier eerste
articulen getranslateert aldus luyden:
Art. 1. Nadien het meer als te veel geschiet is, dat eenige
vreemde kooplieden, die selve niet herwaarts komen, maar
haar soonen ofte schoonsoonen, factooren ofte dienaars
om aile haare affaires te verrichten afsenden, hetgeen dat
soodanige haar afgevaardigde gecontracteeert en gehandelt
hadden, in disput getrocken hebben, soo sullen voortaan de
vreemde kooplieden soodanige haare herwaarts afgesondene persoonen, soowel in als buyten de mistijden, met een generale of
speciale, op een seeckere tijt bepaalde ofte sonder tijdt gestelde
mandaat en volmacht in dier voegen voorsien, dat hare afgevaardighden - soowel in het koopen als verkoopen, wissel-sluyten,
accepteren, ontvangen, betalen, afreeckenen, quiteren en w'at
meer naar den aart en natuur van yeders negotie noodigh sijn sal
te doen en te laaten - volkomen macht hebben, en sullen oock
sulcke mandaten en volmachten van yeders principalen overigheydt gelegaliseert moeten zijn.
Art. II. En opdat degeene, die met soodanige afgevaerdighde
negotieren, van die mandaten ofte volmachten de eygentlijcke
en noodige naricht konnen hebben - soo sal een yeder mandatarius ofte gevolmachtighde schuldigh en gehouden zijn aan den
altijt alhier daartoe verordonneerde en afsonderlijck beeedigde
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notaris sijne volmacht, met eene gelijckluydende copy, ter handt
te stellen, dewelcke de notaris terstondt met het origineel selve sal
confereren en ter protocone brengen en het principaal, nadat
hij op hetselve geannoteert heeft, dat het ter protocone gebracht
is, wederom geven, en den gevolmachtighde sal de copy, die ter
protocone gebraght is, mede onderteeckenen, in der voegen dat
hem het origineel wederom ter handt gestelt is.
Art. III. Die mandaten ofte volmachten, die sonder tijdt gestelt zijn, sullen soolange in vigeur en kracht blijven, totdat de
principalen die selfs behoorlijckerwijse revoceren, en soodanige
revocatie door de verordineerde notaris ter protocone laaten
noteren, en sal de revocatie, wanneer deselve niet ter protocone
geregistreert is, invalide ofte onkrachtigh zijn.
Art. IV. lndien het mochte komen te gebeuren, dat d'een ofte
d'ander principaal sijne gegevene volmacht, die op een seeckere
tijt bepaalt is, voor verloop van dien tijdt vernietigen ofte casseren wilde - soo sal hij deselve oprecht en sonder yemants schade
selfs revoceren, en soodanige revocatie, als gemelt, in het geordineerde protocol noteren en registreren laaten; en sal hetgeene
wat voor de revocatie genegotieert is, valide zijn en in sijn
kracht blijven.
(95.) Dese ordre, siende ter principale op de volmachten, verleden aan die van buy ten komen, om voor haarer principalen
reeckening en op derselver naam aldaar te negotieren, is oock applicabel op de inwoonders, die ter oorsaack van haar afwesenheidt
of debiliteit ofte omdat sij alleen haar affaires niet konnen waarnemen, yemant in dier voegen komen volmacht te geven. Waaruyt blijckt, dat tot Francfort een generaal protocol van alle volmachten moet gehouden en deselve niet als met revocatie ter protocone konnen ingetrocken en geannuleert werden.
Een soodanigh protocol soude oock hier ter steede niet bequamer konnen gehouden werden als bij de notarisen van de Wisselbanck; 't zij dat de volmachten selve voor haar wierden gepasseert en verleden, 't zij dat deselve elders, ofte oock hier ter steede
verleden zijnde, door haar geprotocolleert en daarvan behoorlijck
register gehouden wierdt.
,
(96.) AIle procuratien om af te mogen schrijven ter Wisselbanck op des constituants naam ofte assignatien in de banck te
mogen brengen van des constituants wegen, behoorden mede voor
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de notaI'isen van de Wisselbanck verleden, en daarvan een uitgevult instrument ofte acte aan de geconstitueerdens, na vereisch,
overhandight te werden, om aan de boeckhouders telkens op haar
vordering haar qUaliteit te konnen betoonen.
(97.) 1. Objectie. Hierop sullen de boeckhouders veeIlicht
objicieren, dat het maacken van procuratien, om assignatien in
de banck te mogen brengen ofte af te mogen schrijven, een voorrecht is dat haar toekomt, volg~ns de keure in dato 9 Maert 1674,
en dat alle soodanige procuratien oock voor haar behoorden verleden te werden, opdat se konnen kennen, wie de rechte gevolmachtighde zijn.
Antw. d'Ervarentheit leert, dat die kennisneming en opmercking van de boeckhouders duurt, totdat se het emolument, daartoe gestelt, bekoomen hebben, en dat dengeenen, die procuratie
voor haar gepasseert heeft, of hij Pieter of Paul met sijn assignatien sendt, sijIieden deselve, sonder te vragen of hij, die se inbrengt, procuratie heeft of niet, aannemen.
Dat niemant assignatien van afschrijvinge sonder procuratie
mach inbrengen, is ingevoert en werdt gerequireert tot securiteit
van de banck; maar tot accommoditeit van de koopIieden behoorde deselve soodanigh gereguleert te zijn, als hiervoor aangewesen
is. Belangende het gepretendeert voorrecht van de boeckhouders:
het is soo, die keure leyt er; maar toen waren der geen notarisen
in de banck en soo wanneer der notarisen in de Wisselbanck gestelt werden, sal het maacken van procuratien haar beter als de
boeckhouders ·passen - die, geIijck meermalen geproponeert,
haar nergens ter werelt mede als met het inschrijven err adjusteren van haar boecken hoorden te bemoeyen.
(98.) 2. Objectie. De notarisen publicq, bij den Hoove van
Hollandt geadmitteert, hier ter steede residerende, sullen sustineren, dat sijIieden ten hooghsten verkort en benadeelt souden
werden, indien haar onttrocken wierde het protesteren van de
wisselen en het passeren van procuratien en dat hetselve aan de
secretaris en eenige weinige contrarolleurs van de banck aIleen
soude gedefereert werden.
(99.) Antw. In het bericht, raackende d'oprichtinge van een
banck-courant, is op diergelijcke objectie van de wisselaars en
cassiers geantwoordt, dat het algemeene best prevaleren en meer
gelden moet als de particulieren intrest van weinige. Nu is onwe-
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derspreeckelijck en 't is hiervoor uitvoerlijck aangewesen, dat
soodanige generale protocollen van wisselen en procuratien noodigh en dienstigh zijn voor de commercie in het gemeen. Wat
reden heeft het dan, dat 500 heylsame saack, om d'intrest van
eenige particulieren, naarblijven soude?
Behalven dat, de notarisen van de Wisselbanck soudenuit het
getal van de notarissen deser steede konnen genomen ofte, indien
bij Haar E. E. Groot Achtbaarheden andere daarmede begunstight wierden, deselve souden onder het ordinaar getal van notarisen metter tijdt mede getelt en, bij versterf geen nieuwe gemaackt werdende, dese in des overledens pla"a ts succederen konnen, en dese banck-notarisen de plaatsen suppleren, totdat se aIle
onder het ordinaar getal begrepen zijn. Behoudens nochtans dat
de secretaris nochte notarisen van de Wisselbanck eenige andere
notariale act ens ofte instrument en souden mogen passeren
buy ten protest en van wisselen en procuratien voorgemelt hetwelck alsdan voor de andere notarisen wederom sooveel
uitwinnen en sijlieden dan te min reden souden hebben om
te doleren.
(100.) III. Objectie. Het sal oock veel kooplieden niet welgevallen, als haar de liberteit benomen wert, om, in het doen protesteren en volmachten te maacken, niet te mogen gebruycken ende
de penning te gunnen soodanige notaris als het haar behaaght,
maar expres gedwongen en genootsaackt te zijn 't selve door de
notarisen van de Wisselbanck te laten doen.
Antw. lndien alles na yeders sin en welbehagen moest gaan,
500 behoefden der geen keuren nochte wetten ofte ordonnantien
beraamt ofte gestatueert te werden. Zijn der eenige weinige kooplieden, die uit zucht, uit verplichting ofte uit eenige andere insichten liever haar libertei t behielden? Veel meerder sullen der
zijn, die tot de accommoditeit en securiteit sullen inclineren en
die de generale protocollen ter Wisselbanck sullen approberen en
voor goet kennen.
(101.) Een voorname mevrouw wierdt onlangs van haar linckermant 1) uitgelachen, die sij ordre gegeven hadt om haar doopcedel, die sij noodigh hadde,op te soecken; maar alsoo de mevrouw
') Linkermand beteekent oorspronkelijk boodschappenmand, ' oak overdrachtelijk
gebruikt in den zin van onafscheideIijke(n) metgezel(lin). Nederl. Woordenboek,
VIII, p. 2446. De beteekenis is bier blijkbaar: dienstbode. v. D.
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selfs niet wist in wat kerck sij gedoopt was, liep haar linckermant
van d'eene kerck in d'ander en spendeerde vrij veel vereeringen
voor het nasi en, eerdat sij te recht geraackte. Eindelijck de doopcedel bekomen hebbende, bracht se aan mevrouw en seyde: nu
bevinde ick, daf de gemeene luyden veeltijdts voorsichtiger zijn
aIs de rijcken; want mijn moertje zaIiger heeft ons verhaaIt, dat
zij en aIle haar susters en broeders in de Oude Kerck gedoopt
zijn, en dat haar moertje haar tot een les hadde gegeven, die se
oock geobserveert hadde en die se ons oock recommandeerde, dat
se oock aIle haar kinderen in de Oude Kerck souden laaten doopen, gelijck sij oock gedaan hadt; en ick, seide sij, en aI mijn susters en broeders laaten oock aIle onse kinderen in de Oude Kerck
doopen, en wij leeren en vermanen onse kinderen, dat sij oock 500
sullen laaten doen - dan weten se waar se gedoopt zijn en behoeven nooit onnoodige onkosten te spenderen, om in andere
kercken daarna te laten opsoecken.
Bij Haar E. E. Groot-Achtbaarheden wert nu ter tijt die sorge
gedragen, dat geen notarissen hier geadmitteert werden, of sij
moeten beloven, dat haar minuten ofte protocollen na haar overlijden sullen gebracht werden ter secretarye - om aldaer metter
tijdt een generaal protocol van aIle public que acten en contracten te hebben. Doordien de experientie geleert heeft, dat niet
aIleen door de tijdt veele minuten en protocollen zijn verloren en
gesupprimeert, en omdat het oock een ongelooflijcke kosten en
moeite geeft, voor die een instrument hebben moet, 't selve op
te doen soecken, aIs hij niet weet voor wat notaris 't selve
verleden is.
(102.) IV. Objectie. Men zoude veellicht bij de notarissen van de
Wisselbanck soo weI niet konnen bedient, en de protesten en volmachten, in die taaIe daar men die liefst in opgemaackt hadde,
niet konnen ingestelt krijgen.
Antw. lndien H. E. G. A. haar aan des lieten gelegen zijn en
eenige taalkundigers met het officie van het notarisschap van de
banck geliefden te begunstigen, beter dan als nu. Maar indien
H. E. G. A. daar 500 weinigh resguard op geliefden te nemen,
gelijck geschiet in het maacken van de klercken ter secretarye,
daar men metter tijdt veellicht geen acte als in onse Nederduytsche taaIe sal ingestelt konnen krijgen, wat swaarigheidt?
Maackt men in Vranckrijck ter canceleryen en secretaryen ofte,

\
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bij notarisen, andere act ens als in het Frans? In Spagnien andere
als in het Spaans? In Italien anders als in het Italiaans? In
Duyslant andere als in het Hooghduyts? Ofte anders in het Latijn,
soo men die in een andere taal begeert? Waarom soude men oock
hier andere publicque actens behoeven te maacken als in onse
eyge taale? die in Europa noch voor Arabisch, noch~e Chaldeeusch,
noch Chinees geestimeert moet werden, maar overal, daar genegotieert werdt, soo weI bekent is, dat niemant behoeft in verlegentheidt te staan, hoe hij een translateur vinden sal.
(103.) Ick beken echter en sta toe, dat het veelloflijcker en
roemrijcker voor dese vermaarde koopstadt zijn soude, dat men
ter secretarye vondt persoonen in alderley taalen ervaaren, en dat
de notarisen van de Wisselbanck, ofte eenige van hun, kundigh
waaren in de Fransche, Spaansche, Engelsche, Italiaansche en
Hooghduytsche taale, en in die taalen een protest ofte procuratie
konnen instellen. Ick estimere het oock een disrespect te zijn voor
de stadt, dat men selfs niet een notaris, mijns wetens, vint-immers men heeft er noch onlangs geene gevonden - die een acte
uit het Deensch, Sweetsch ofte Noortsch vertaalen, veel min instellen ofte ontwerpen kan, dat ons soo nabuur-spraacken zijn;
soodat veeltijts recht gedaan en vonnis gewesen moet werden
op actens, in die respective taalen gecoucheert, getranslateert door
desen ofte geenen particulier, daartoe versocht, onder verklaringe voor een notaris, dat hij het translaat getrouwelijck gedaan
heeft. En ick achte het intollerabel, dat notarisen haar sullen
onderwinden uitten Spaanschen, Portugeeschen, Italiaanschen
en andere taalen - die se veeitijts selve naaulijx leesen, ick laat
staan verstaan konnen - te translateren en daartoe yemant, die
haar helpt, ofte anders Calepinus te baat moeten nemen; en dan
de vertalingen veeltijdts soo hart en na de letter doen, dat het
vertaalde sin noch slot heeft. Soodat se veeltijdts sommige woorden, daar het op aan komt, in haar eygentlijcke beteeckening ter
saacke niet apprehenderende, bij een nader verklaringe genootsaackt zijn haare gedaane vertaalinge te corrigeren en te verklaren, dat sij bij nader informatie bericht zijn, dat die woorden
niet soodanige, maar dusdanige beduyding en sin hebben.
Soodat sijlieden, die een ander sullen doen verstaan den inhoudt van 't geene se vertaalen, selve veeltijts niet weeten wat
se seggen.
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En dierhalven het soude niet ondienstigh zijn - dewijle een
yeder, die notaris worden wil, .eerst geexamineert moet werden,
of hij bequaam daartoe is en in de practijcke genoeghsaam ervaaren - dat even alsoo een notaris, die sich onderwinden wil actens
in eenige vreemde talen te stellen ofte uit deselve te translateren,
oock deswegen sich alvooren diende te laaten examineren, of hij
daartoe bequaam is of niet.
(104.) V. Obj ectie. Veel kooplieden sal het generaal protocol van
geprotesteerde wisselbrieven seer tegen zijn, die niet gaerne voor
yedereen willen bekent staan, wat wisselbrieven tot haaren lasten
van non-acceptatie, veel min wat wisselbrieven tot haaren lasten
van non-betaalinge geprotesteert werden.
(105.) Antw. 't Is den betrockene geen schande, dat hij een wisselbrief tot sijnen laste laat protesteren van non-acceptatie; en
daarom soude het protocol van protestatien van non-acceptatie
buyten disrespect van de kooplieden alhier voor yeder ten toon
mogen leggen. En dewijl men oock niet weten kan, of den trecker
treckt voor sijn eygene of voor een anders reeckening, tensij dat
de betrockene sulx openbaart - en gelijck voorgesegt is, veeltijts wisselbrieven, die met protest van non-acceptatie souden
keeren, bij dat middel sopra protest ter eeren van den trecker ofte
endossant sullen geaccepteert werden - soo is het veeltijdts oock
de trecker niet soo disreputatieus, dat sijn wisselbrief geprotesteert, als daarentegen honoreus, dat deselve door een ander vereert werdt. In alle geval, 't en is niet schadelijck, maar voordeeligh
voor de kooplieden alhier, dat se weten, wiens brieven met protest van non-acceptatie geprotesteert en sopra protest niet ver.eert werden.
(106.) Belangende de protestatien van non-betalinge: 't is
seecker dat dengeene, die een wisselbrief geaccepteert heeft en
des~lve protesteren laat, hetsij oock onder wat pretext, sulx voor
hem kleen respect is. En dewijle veele wisselbrieven, geprotesteert
van non-betalinge, ter requisitie van de acceptanten noch eenige
dagen, na verloop van de respijtdagen, opgehouden en niet versonden, maar door de acceptanten noch voldaan werden - in geval daartoe apparentie is, soude met goetvindinge van den houder
aileen maar notitie van de gedaane protestatie ter Wisselbanck behoeven gehouden, en geen acte daarvan opgemaackt noch ter
protocolle gebracht behoeven te werden, voordat den houder
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deselve noodigh heeft om te versenden. Behalven dat, soude oock
het protocol van protest en van non-betalinge, ten respecte
van de acceptanten, bij goetvindinge, door de notarisen konnen
achter handt gehouden en voor een yeder niet opengeleght
hoeven te werden, maar daaruit aan yeder, des versoeckende,
alleen bericht gegeven te werden op hetgeene daar hij na
vraaght.
En dewijle de notarisen van de banck metter tijdt souden in ervaring komen, wat kooplieden alhier met dese en geene buy tens ,
lants corresponderen - soo souden sij aan deselve kennis konnen
doen geven, wat wisselbrieven bij dese ofte die getrocken, 't zij
van non-acceptatie ofte non-betalinge geprotesteert wierden, en
daarmede het retourneren van veel brieven met protest prevenieren.
(107.) Hierop stondt nu te volgen een uitvoerlijcke verhandeling, aanwijs en bewijs, dat het een seer loffelijcke, dienstige, noodige, ende ten gemeene best voordeelige saacke soude sijn, bij aldien de Banck van Wissel gemaackt wierdt tot een banck van
judicature, en dat het vervallen Collegie van Commercie wederom
opgericht en aangestelt wierdt.
Maar alsoo, hoe meerder verandering tegelijck, hoe meerder
swaarigheidt veellicht gemaackt en obstaculen gemoveert souden
werden, om selve tot de hooghnoodighste ende ten gemeene best
onvermijdelijcke veranderingen te komen - soo vinde ick
ongeraden die saacke ten principale voor alsnoch te urgeren ende
sterck te recommanderen.
(108.) En sal alleen, om eenige opening deswegen te doen, alhier
alligeren en repeteren de XVII. stelling van het XXXI. capittel
van het Tractaat van Wisselstijl tot Amsterdam:
Op alle missen he eft men eygen mis- ofte marckt-rechters,
bestaande ordinaar uyt een consul en twee consuliers ofte raden,
gekoosen uyt het getal van de kooplieden, die de marckt frequenteren, dewelcke alle dissentien en voorvallende geschillen, 't zij
. over wisselen of negotie, na verhoor van partijen de plano decidereno En het vonnisse van deselve moet bij provisie hebben haar
executie, maar het staat den gepretendeerde bes~aarde ofte
geledeerde vrij daarvan te appeleren aan de hooghste jurisdictie,
daaronder de misse resorteert.
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Op verscheyde handelplaatsen heeft men mede die loffelijcke
gewoonte, dat aIle geschillen, onder kooplieden voorvallende, de
commercie ofte wissel concernerende, ter eerste instantie, sonder
uitstel, voorgedragen en gejudicieert werden aan en door eenige
oudtste, ervarenste en aanzienlijckste kooplieden, ofte door een
coIlegie, bestaande uit eenige leden van de magistrature en
eenige voornaamste kooplieden als commissarisen, specialijck
daartoe geeligeert en geauthoriseert. Voor deweIcke partijen in
persoon ofte, uyt wettige reden en oorsake selfs niet konnende,
haar gemachtighde - - dat doch geen practizijns mogen zijn
- - haar geschil proponeren, hare redenen over en weder moveren, hare bescheyden en bewijsen exhiberen en, sonder andere
formaliteiten van proceduuren, vonnis obtineren. Van weIck
vonnis den gecondemneerde, ofte die sich bij het gegevene vonnis
gegraveert ofte beswaart vindt, vrij staat aan den ordinaris
hooghsten rechtbanck dier steede fappeleren.
(109.) En waarlijck, indien het oprichten van een Kamer van
Zeesaacken hier ter steede een hooghnoodige saacke en dienstigh
voor de commercie geweest is - niet min noodigh en dienstigh
kan geoordeelt werden d'oprichtinge van een dusdanige Kamer
van Judicature over andere geschillen, in de commercie voorvallende, waartoe geen nieuw coIlegie behoefde opgericht, maar
de E. E. heeren commissarisen van de Wisselbanck daartoe geauthoriseert ende die banck, tot een banck van judicature gemaackt, geoctroyeert en gepriviligeert konde werden. En bij aldien alle geschillen, concernerende mat erie van wissel en commercie, 't zij over koopen en verkoopen, leverantie en betaIinge,
mitsgaders over contracten van negotie en 't naarkomen van
deselve, liquidatien en adjustementen vail reeckeningen, insgelijcx over provisie, salaris en gagie van commissionarisen, fac.:.
toors, boeckhouders en dienaars etc., en generalijck aile disputen
en questien, ontstaande in den koophandel ofte daaraan dependerende - - en niet specialijck staande ter judicature van de E. E.
heeren commissarisen van de Assurantie en Zee-saacken - voor een soodanigh collegie van d' E . E. heeren commissarisen
van de Wisselbanck ter eerster instantie eenvoudigh door partijen - - sonder advocaten ofte procureurs te admitteren - -:voorgedragen, ondersocht ende getermineert wierden - 't is
seecker dat daarmede de sware besoignes van de respective
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rechtbanken van d' E. E. heeren Schepenen en Commissarisen
van Kleene Saacken merckelijck souden verlichten, en dat door
soodanigh middel d'achterstallige rollen van Schepenen - daar arghlistige bedriegers en uytsuypers haar van wet en te bedienen en menigh eerlijck man van het sijne te berooven, en weduwen en weesen veeltijdts om suchten en treuren moeten - te eer souden geredresseert en tot een raisonnabele respijttijt gereduceert konnen werden. En soo wanneer dese heeren commissarisen oock decreteren souden mogen tot namptissement - 't is
apparent, dat men niet seer veel appellen aan d' E. E. heeren
Schepenen vernemen soude.
(110.) Maar daarbenevens soude, tot adjustement van alle geschillen, tusschen de kooplieden ontstaande, oock seer dienstigh
zijn, dat het vervallen Collegie van Commercie wederom opgericht wierdt en tot leden van hetselve geeligeert een goet getal
van de ervarenste kooplieden van alderley soort, die met het
waarnemen van haar eygen affaires niet al te veel te doen, maar
lust, vlijt en tijdt hebben om te konnen vaceren. Dewelcke niet
alleen alle acht dagen eenmaal op haar generale vergadering souden hebben te compareren, om aldaar in te brengen en te overwegen, wat ten besten van de negotie in 't gemeen soude konnen
en dienen ondernomen te werden - maar aan dewelcke specialijck door de E. E. heeren Schepenen en de respective heeren
Commissarisen alle geschillen, raackende materie van reeckening of liquidatie en aIle andere questien, concernerende de commercie, in plaats van aan andere kooplieden - - die veeltijts
. niet vaceren konnen of willen - - of loontreckende practizijns
dienden gerenvoyeert te werden, om partijen te accorderen, soo
se konden, of schriftelijck rapport te doen. Welcke renvoyen in
alle achtdaaghsche generale vergadering ingelevert werdende, soo
soude, tot afdoeninge van yeder, gecommitteert konnen werden
soodanige drie persoonen uyt haar, als bij het volle collegie geoordeelt soude werden best bequaam, ervaren en kundigh te
zijn omtrent de saacke in questie. Aan welck collegie alle dissentierende partijen, sonder den rechter te kennen, hare geschillen
oock souden mogen verblijven en compromitteren - en dat aan
soodanige van dese heeren, ofte aan twee andre en een van dese
heeren als super-arbiter, bij haar genomineert ofte door het
volle collegie daartoe te nomineren, onder soodanige renunciatie
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ofte condemnatie, als partijen souden komen te convenieren. En
souden dese heeren arbitrateurs geobligeert dienen te zijn t' allen
dagen, des noodigh, op een vastgestelt uur precise te vaceren en
besoigneren en haar comparitien te houden - niet in herbergen,
daar de onkosten van de verteeringen veeltijts al te exessyf
hoogh komen te monteren, maar in een bequame plaats van veel
vertrecken, daartoe met kleene kosten te prepareren - sonder
yets aan partijen voor haar vacatien te dec1areren ofte daarvan te
genieten; maar souden tot een recognitie een vast jaarlijks tractement, gelijck andere heeren commissarisen, dienen te trecken.
En bij soodanigh middel soude de kostelijcke herbergh-goedemanschappen en arbitragien - - die tegenwoordigh in lanckwijligheidt en naloopen, mitsgaders spenderinge van tijdt en onkosten het vervolgen van formele processen veeltijts excederen
- - komen te vervallen en te cesseren, en partijen in korten
tijdt sonder kosten van elkanderen geraacken.
(111.) En belangende het vast tractement van dese heeren commissarisen arbitranten, mitsgaders van het vereischte meerder
getal van de heeren van de Wisselbanck, soo deselve tot een banck
van judicature gemaackt wierdt, die oock voorsien moeste zijn
van een eygen secretaris - en bij aldien den omslagh van de Wisselbanck gereguleert wierdt na onse aanteeckening op de IV. stelling van het XI. capittel en de XII. stelling van het XVI. capittel,
hiervoor te vinden 1), als wanneer noch weI een boeckhouder en
een klerck ofte onder-boeckhouder en ten minsten vier (of ses)
notarisen van de banck en eenige meer oppassers en bedienders
souden gerequireert werden, dat aIle loontreckers souden zijn derselver tractementen of salaris, insgelijx de onkosten van het
prepareren en meubeleren van de noodige comparitie-kamers,
versorging van vuur en licht bij de winter-tijt, en watter ook aan
soude mogen dependeren - dit alles, en meer, soude gevonden
en geheft konnen werden bij seecker irreprochiabel middel uyt de
commercie, sonder beswaring van deselve en sonder een stuyver
belasting van de stadt. En ick achte het een indisputabele saacke,
dat dese ordres strecken soude tot maintinu van eerlijcke kooplieden; tot weeringe en ontdeckinge van veele fraudule~se en si') Verwijzing naar hoofdstukken der "Wisselstijl tot Amsterdam", waarin de schrijver ten aanzien van de Wisselbank in het kort dezelfde hervormingen bepleit als
welke hij in dit geschrift ontwikkelt.
v. D.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEI'. ]AARBOEK VII.
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nistre treken en streken, daarmede haar veele al te eygen-baatsoeckig behelpen; tot voorkoming van veele schadelijcke, ruineuse, kostelijcke en langduurige processen en arbitragien; tot
bevordering van yeders kort en goet recht; tot handthavinge en
voortsettinge van de commercie; en bij gevolgh tot 10f, eer en
roem, en ten besten van het gemeene best.
J. PHOONSEN.

II.
STUKKEN BETREFFENDE DE NIJVERHEID DER REFUGIES
TE AMSTERDAM, MEDEGEDEELD DOOR
DR. LEONIE VAN NIEROP.

Het mag een feit van algemeene bekendheid heeten, dat de gastvrijheid,
welke Amsterdams vroedschap den om het geloof uit Frankrijk geweken Protestanten in 1681 en volgende jaren bood, voor een groot gedeelte voortsproot uit het denkbeeld, dat met de nederzetting der Refugies vestiging van tal van takken van nijverheid, vooral op het gebied der
textielindustrie, samen zou gaan. De geschiedschrijvers van Amsterdam
hebben hierop ook steeds gewezen. Commelin verhaalt reeds in 1693, dat
de vroedschap zich het lot der Hugenoten aantrok "in hope de aanqueekinge van de manufacturen" 1).
Wagenaar is vervolgens de eerste geweest, die uitvoerig de maatregelen,
door het stadsbestuur genomen, uit officie~le bronnen heeft beschreven.
Hij heeft evenwel alleen gewag gemaakt van de pogingen om die nijverheid
te vestigen en den te grooten toevloed der vluchtelingen daarna te
stuiten, maar de verdere lotgevallen dier industrie niet nagegaan 2).
Na hem w:ordt er voorloopig niets nieuws aan het licht gebracht. De
schrijver der Amsteldamsche J aarboeken - Jacobus Kok - weet in 1781
van deze nijverheid slechts te verhalen, dat men "door magtige ondersteuningen de weveYijen, kantwerken enz. zag bloeyen, echter geraakten
dezelven in laateren tijd weder merkelijk in verval" 8).
In 1831, 1833 en 1843 scbreef de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde een prijsvraag uit: "Over den invloed, dien de overkomst der Fransche vluchtelingen (Refugies) op het einde der zeventiende eeuw ten gevolge der herroeping van het Edict van Nantes, heeft gehad, niet aIleen
op den Handel en de Nijverheid, maar vooral ook op de Letteren, de
Zeden en Beschaving van het Nederlandsche volk". De schrijver van het
1) Beschrijving van Amsterdam II, pag. 1221.
2) Beschrijving van Amsterdam (1764) in oct., VI, pag. 49 e. v.; 125; 179.
8) Dee! II, pag. 401 .
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in 1845 met goud bekroonde antwoord 1) - H. J. Koenen - gaf als bijlagen twee stukken uit het Amsterdamsch archief uit de eerste jaren, doch
vertelde niet meer dan Wagenaar over dit onderwerp.
En W. E. Berg, die naar aanleiding dezer prijsvraag .. De Refugies in
de Nederlanden na de Herroeping van het Edict van Nantes" 2) hetlicht
deed zien, betreurde het .. niet dan veelal bekende daadzaken (te) kunnen
mededeelen" 3) over den invloed der vluchtelingen op handel en industrie.
J. F. Gebhard wijdt in zijn ..Leven van Mr. Nicolaes Cornelisz. Witsen"')
een hoofdstuk aan den steun, door dezen magistraat bij de overkomst der
Fransche vluchtelingen geschonken, en geeft diens .. advis aen de vroetschap op het introducieren van manufacturen alhier" 6) uit.
De werken van de Commission pour l'Histoire des Eglises Wallonnes
lever en over dit onderwerp niets van beteekenis op. Eenmaal slechts
wordt van de stichting van een fabriek door een Refugie melding gemaakt.
Van haar leven weet men verder niets·).
De Commissie van Advies 1JOO'Y 's Rijks Geschiedkundige Publicatien erkent
dan ook in haar .. Overzicht" 7), dat een opzettelijk onderzoek, naar wat
de gemeente-archieven - en dus ook het Amsterdamsche - opleveren
over .. De Refugies en de Nederlandsche Nijverheid" noodzakelijk is, een
meening, door Berg 8) ook reeds verkondigd.
Een onderzoek door mij in het Amsterdamsche archief ingesteld, bracht
aan het licht, dat volgens het zoogenaamde .. Verscheurboek" vele oorspronkelijke stukken volgens resolutie van regeerende en oud-burgemeesteren van 11 Juli 1765 vernietigd zijn. Twee registers, waarvan Koenen ook
melding maakt '), en waarvan -hij de beteekenis goed geschetst heeft, zijn
aanwezig. Overigens moesten de voornaamste bronnen bijeengegaard
worden uit de resoluties der vroedschap en thesaurie-ordinaris; uit de munimente:p.-registers, behoorende bij de eerste; uit het groot-memoriael 10 ), de
rekeningen der thesaurie-ordinaris, het archief van het burgerweeshuis,
het archief der desolate boedelkamer, de poortersboeken, een portefeuille
') Gesehiedenis van de vestiging en den invloed der Fransehe vluchtelingen in Nederland. (1846) .
2) 1845.
8) Pag. XIX.
') 1881.
6) Deel II, pag. 29.
6) Bulletin, serie II, tome I, pag. 96.
7) (1904). Pag. 87.
8) i.e. pag. XIX .
• ) Pag. 360.
10) Ret groot-memQriaal bevat allerlei stukken, die aldaar te boek zijn gesteld, om
aan de vergetelheid te ontrukken, zooals acten en contracten, benoemingen, ins tructies enz.
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Handel, diplomatieke missiven enz. Zij leverden de bouwstoffen tot een
stu die in de Economist van 1916 1). De bescheiden, voor zooverre Koenen
en Gebhard ze niet reeds uitgaven, volgen hier. Een overzicht van hun inhoud te geven is niet noodig. Slechts enkele opmerkingen dienen gemaakt
te worden.
Men moet aannemen, dat de vestiging der Refugies te Amsterdam in
1681 een aanvang neemt. WeI zullen in de twintig voorafgaande jaren,
toen de Protestanten in vele opzichten in de belijdenis van hunnen godsdienst in Frankrijk belemmerd werden, velen naar Amsterdam zijn uitgeweken 2), maar de nederzetting dezer afzonderlijke personen ontgaat aan de
waarneming. Eerst na het edict van 17 Juni 1681, door Lodewijk XIV
uitgevaardigd 8), wordt de uittocht massaal en trekt Amsterdams overheid
zich het lot der vluchtelingen aan. De stroom vloeit in de volgende jaren
voort en zwelt na de herroeping van het Edict van Nantes in 1685. De
vroedschap tracht zijn loop te stuiten door de resolutie van 31 Juli 1690,
waarschijnlijk met niet veel resultaat. Wanneer vervolgingen - tot diep
in de achttiende eeuw toe -- in Fra nkrijk plaats vinden, zijn de Protestanten steeds ook naar Amsterd am uitgeweken ').
Een bepaalde afgesloten periode, waarin de vestiging plaats vindt,
is derhalve niet aan te geven.
Bij plakkaat van 18 J uli 1709 5) hebben de Staten van Holland en WestFriesland de Refugies en hunne kinderen, medegebracht of alhier geboren,
voor "onderdanen en ingeboorenen" erkend, en besloten, dat ook de Refugies, die nog komen mochten, van ditzelfde recht zullea gen ieten. Aan de
magistraten der steden, en schouten en gerechten der dorpen werd tevens
opgedragen hun namen qp hun verzoek te registreer en "na sommiere
examinatie" 8). Een dergelijk plakkaat werd door de Staten-Generaal den
21sten October 1715 "voor aIle steeden ende plaatsen gehoorende onder
de Generaliteyt" afgekondigd 7 ). Berg en Koenen slu iten hier het Refuge aI.
Ook is door het ontbreken van aIle statistische ge gevens niet aan te
') Amsterdam's Vroedschap en de Nijverheid der Refugies.
2) M. A. Perk, La revocation de l'Mit de Nantes et ses consequences pour les eglises
wallonnes des Pays-Bas, in het Bulletin de la Comm. pour l'Hist. des Egl. Wall., serie I,
tome 2, p. 11.
S) Ibidem en Berg, 1. c., p. 29.
') Op het Gemeente-Archief te Amsterdam bevindt zich een "Lijst der Fransche armen, sijnde Fransche vlugtelingen, arm overgekomen en op order van de Groot Achtbare Heeren burgermeesteren terstond na behoorlijk examen gealimenteerd, en kinderen van soodanigen, die onophoudelijk ter alimentatie sijn geweest en nog sijn, 17431795.
6) Gr. PI. B. V., p_ 73.
0) Het register, door Koenen genoemd.
7) Gr. Pl. B. V., p. 87.
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geven, hoe groot het aantal immigranten geweest is. Het door de Re£ugies
zel£ opgemaakte Denombrement 1) van 1681 tot 1684, waarin het aantal
vluchtelingen op bijna 2000 werd begroot, is niet volledig. Een vergelijking
met de poortersboeken uit dienzelfden tijd leerde, dat van een honderdtal
toevallig geIi:ozen Refugies, die de Fransche poortercedel 2) ontvingen, 63
niet in het Denombrement werden genoemd.
Het staatje van hen, die deze cedel ontvingen 3), gee£t een denkbeeld
van den omvang van den stroom der immigranten. De cij£ers blijven
beneden de werkelij1ilieid. Velen hebben zich gevestigd, zonder op het
poorterrecht prijs te stellen. Anderen verkregen het poorterrecht door
huwelijk.
Ten slotte moet de nijverheid der Re£ugies in twee soorten onderscheiden worden: zij, die met, en zij, die zonder stadshulp gevestigd is.
De geschiedenis der eerste ligt voor ons. Zij is geput uit de ambtelijke
bescheiden. In het algemeen gesproken is haar lot niet rooskleurig geweest, en is aan de verwachtingen, die men van haar gekoesterd heeft, de
bodem ingeslagen.
Voor de historie der tweede zijn de gegevens, die de o££icieele bronnen
op het Gemeente-Archief opleveren, schaarsch. Men leert er slechts de
moeielijkheden uit kennen, waarmede deze industrie te kampen had. Uit
deze bescheiden, uit de uitingen van buitenlandsche schrijvers uit dien
tijd, na<\I analogie met de geschiedenis der eerste groep en vergelijking
met de jongste studies van Nederlandsche geschiedschrijvers over de nij verheid der Re£ugies in andere steden, kwam ik in 1916 tot de gevolgtrekking, dat ook hare beteekenis voor de Amsterdamsche niet groot en althans niet van langen duur is geweest. Het blijft intusschen mogelijk, dat
particuliere gedenkstukken en de ontginning van het massale notarieelarchief, waaruit hier slechts enkele sprokkelingen werden vergaard, tot
andere conclusies zullen leiden.
Van de verzamelde stukken wordt in dit Jaarboek de eerste helft medegedeeld; het tweede gedeelte zal in het volgende deel worden gepubliceerd.
L. v. N.

1) Zie hierachter, no. 23.
2) Zie in het volgend J aarboek.
3) Uit de poortersboeken opgemaakt. Zie in he t volgend Jaarboek.
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AEN DE EED. GRO. ACHTB. HEEREN, DE HEEREN, BORGERMEESTEREN EN REGEERDERS DER STAD AMSTERDAM 1).

Geven met schuldige eerbiedigheyt te kennen Piere Poulain 2),
silversmit, en Matthieu Ie Noble 3), kleerkooper, beyde van Cane
(Vranckrijck), mitsgaders Aime Lope d'Alen~on, kantwercker,
Nicolas Barre van Dieppe, ivoirwerker, Jean Quedeville van Caen,
diamantslijper, Jean Manock van Dieppe, ivoirwercker, hoe dat
door den miserabelen toestand der Gereformeerde kercke in
Vranckrijck, sij, supplianten, genootsaeckt sijn geworden met
haere vrouwen en kinderen naeckt en bloot vandaer te vluchten
ende al haer tijdelijcke haav ende goederen te verlaten. Ende hebbende sich liever hier ter stede willen neersetten en van haer
hantwercken emeeren als elders - daer men hun aenbied vrijdom
en exemptie voor eenige jaren van sodanige lasten als een ieder
na sijn gelegentheyt en billijckheyt soude connen pretendeeren maer sigh voor tegenwoordigh ontbloot vindende van middelen
om hare borgerschap ende 't gild te connen coopen, soc vinden sij,
supplianten, sich selven genootsaeckt te keeren tot UEd. Gro.
Achtb., ootmoedelijk biddende, dat UEd. Gro. Achtb. gelieven de
supplianten onder haere borgers t'ontfangen, het borgerrecht te
laten genieten, ende elcx handwerck voomoemt ende allerhande
klederen te maecken ende vercoopen, vrij te Iaten excerceeren,
ende henluyden van de respective gilden te dispenseeren, oock te
laeten jouisseren vrijheyt en exemtie van stadtexcijsen voor ses
of agt jaeren, aengesien de suppliant en nu in geen vermogen sijn
van te connen contribueeren off .betaIen, hebbende aIle haere
middelen, meubilen ende winckel moeten achterlaten.
Waarmede. etc.
P. Poullain met sijn vrou en 9 kinderen.
M. Ie Noble met sijn vrou en 2 kinderen.
A. Lope met sijn vrou en 3 kinderen.
N. Barre met sijn vrou en 2 kinderen.
Jean Manock.
Jean Quedeville.
') Vroedschap-Munimenten II, fol. 296.
2) Wordt poorter 2 October 1681. (Poortersboek 1681 - 1684).
3) Wordt poorter 2 October 1681 (Poortersboek 1681 - 1684) en geroyeerd op order

van burgemeesteren 14 November d. o. v. ; wordt wederom poorter 19 December 1685.
(Poortersboek 1681-1684).
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MEMOIRE 1) 2).

Quelques bonnes ames touchees de la calamite OU se trouvent
reduites aujourd'hui quantite de families protestantes en France
par la persecution des papistes, ont cn1 randre un bon service a
l'etat des Provinces Unies, en leur remontrant tres humblement
qu'ils feront du bien a leur patrie de les y attirer par quelque
douceur, en ce qu'ils y etabliront plusieurs manufactures qui
n'i sont point encore. Et pour cet effet i1 seroit expediant de
considerer :
vue dans toutes les fabriques il n'i a qu'un certain nombre
de families qui aient des avances pour faire travailier les autres;
vue ces gens accommodes auront de la peine a quitter la France
dans la crainte de n'avoir pas ces memes petits ouvriers qui
travailloient sous eux, et qu'il faudroit qu'ils se reduississent
eux-meme a mettre la main sur Ie mestier, - au lieu qu'en
France ils n'avoient qu'une vue generale pour la conduite des
autres et a concevoir des changemens de mode pour les faire
executer - ; vue ces personnes accommodees ne seront pas d'humeur a donner tout Ie bien en aumone a tous ces pauvres ouvriers pour les faire marcher avec eux, meme, qu'en France cette
intention y etant connue, on leur en feroit un crime capital qui
les perdroit sans ressollrce.
De sorte que, pour remedier a tous ces inconvenians et donner
moien, meme faire une necessite aux dits ouvriers accomoder de
suivre ceux qui sont povres, c'est de faciliter la retraite de ces
povres families. Et c'est sur quoi tout ce memoire doit rouler et
se conclure.
10. Premierement de faire des questes generales dans toutes
les eglises des bonnes vilies de l'etat, dont l' argent seroit distribue
aces povres familles apres un examen pris de Ie probite pour les
faire subsister iusqu' ace qu'ils aient trouve des gens qui leur lassent
gagner la vie. Et en cas qu'ils tombassent malades, comme il arrive
souvent a des personnes qui changent d' air et qui ont soullert de la
') Vroedschap-Munimenten II, fo1. 298.
2) Deze memorie is waarschijnlijk opgesteld in 1681 door Amonet en Scion. Zie Koenen, 1.c., pag. 354 en 355. Zij wordt evenals het vorige request bij resolutie der vroedschap van 12 September 1681 (Vroedschapsresoluties 34, pag. 51) in handen gesteld
van Mr. Nicolaes Witsen, Henrik Bicker en Mr.Nicolaes Hasselaer. Voor deze en andere
magistraten, in deze stukken genoemd, zie men: Joh. E. Elias, De Vroedschap van
J\msterdam.
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mtsere, leur procurer des maisons, OU ils puissent etre soigne
jusqu'a une entiere guerison. De ces questes leur donner e de quoi
se pourvoir de lits et quelqu'autres petits meubles, sitOt qu'on
les aura reconnus ouvriers.
2°. Vue si ces maltres accomodez ne quittoient pas si tOt,
comme il arrive souvent que les biens et les etablissemens formez
font de la peine a abandonner, il est necessaire de trouver Ii ces
autres povres familles des marchandsqui les fassent travailler, en
leur faisant quelque avance pour achetter des matieres dont leur
ouvrage est compose. Et un peu d'argent pour avoir du pain.
3°. Decharger du droit d'accise pandant cinq ou six annees
les ouvriers accomodez aussi bien que les autres povres et leur
accorder les droits de bourgeoisie et de naturalite. Et enfin donner
ordre aux villes frontieres de terre ferme et maritime de les recevoir et les faire conduire en celles OU ils auront a travailler.
4°. Faire en sorte que par les gazettes 1) ou autrement ces resolutions etant prises, la nouvelle s' en repande au plus tot en France,
et on verra une pepiniere de tres bons protestans et de tres bons
ouvriers qui attireront dans ce pais-ci Ie negoce que les Allemans
faisoient dans ce roiaume-Ia.
5-. Moiener que messieurs de la diaconie considerant l'utilite
de la patrie en s'attirant des familles industrieuses, elargissent
aussi leurs aumones sur d'autres protestans du meme royaume,
qui abandonnant leur bien en fond de terre, cherchetont en ces
provinces un asile pour prier Dieu - ; comme aussi pren(n)ent
soin de leur faire apprandre des mestiers, pour qu'ils ne soient
point a charge dans l'etat. Cette derniere vue fera que Dieu
Mnira l'autre.
C'est de quoi les auteurs de (ce) memoire prient sans cesse ce
grand Dieu et d'etre a jamais Ie Protecteur de l'etat des dites
Provinces Unies et de la religion protestante, et de les preserver
de la misere OU ils voient leurs freres et leurs plus proches voisins.

I '-..

1) In de Amsterdamsche Courant van 24 Nov. 1685 vindt men een advertentie van
Hoom; van 4 Dec. 1685 een van Kampen; van 6 Dec. 1685 een van Tiel; van 8 Dec.
1685 een van Schiedam; van 11 Dec. 1685 van Hasselt, Amhem en Schiedam; van 13
Dec. 1685 van Hasselt, Arnhem en Zutphen; van 15 Dec. 1685 een van Harlingen; van
25 Dec. 1685 een van Heusden; van 27 D ec. 1685 een van Monnikendam; van 15 Jan.
1686 een van Enkhuizen; van 22 Jan. 1686 een van Harderwijk; van 5 Februari 1686
een van Stavoren, waarin de voordeelen, die de vestiging medebrengt, worden opgesomd. Amsterdam plaatst geen advertentie. Voor de reden zie men De Economist
1916, pag. ~24.
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SES HUYSGESINNEN VAN DE PROTESTANSE RELIGIE UYT
VRANCKRIJCK GEWEECKEN 1).

Den 23 September, aD. 1681.
Tot voldoeninge van de resolutie-commissoriaal van dato 12
September 1681 tot het examineren van de requeste van ses huysgesinnen van de Protestansche gemeente ter sake van de religie
uyt Vranclcrijck geweken, soo souden commissarissen van advise
sijn als voIgt:
Commissarisen, den inhoud van de requeste hebbende geexamineert en considererende, dat bij verscheyde naburige steden en
provincien seer veel voordeelen werden aangeboden dengenen, die
uyt andere landen sig aldaar metterwoon willen nedersetten tot
exerceringe hunner respective neringen en handwercken, - meer
als deselve hier sijn eyschende of men hen te deser stede toe soude
konnen voegen -en wetende, hoe het aanqueken van handwercken
en manufacturen den geheelen welvaart in Haarlem en Leyden
heeft verwekt bij vorige tijden, hoe naakt en arm diegenen,
welcke sig aldaar te dier tijd neder hebben geset, ook sijn geweest, en meynende, dat sonder bysondere voorregten en douceurs dese supplianten en andere diergelijcken de stad voorbij
sullen gaan en sig elders ter nedersetten, waar men hen meerder
voordeelen aanbied, - bij welk voorval de gehoopte aanquekinge
van manufacturen hier ter stede soude worden gemist - :
Soo dunkt, onder reverente correctie, dat men aan de ses supplicerende huysgesinnen bij apostille soude konnen toestaan en
van stadswegen schencken het burgerschap. Dat ook aan hen
voor den tijd van drie jaren bij provisie vrijdom van stadsimpost
toegestaan soude konnen werden, onder last, belofte en versekeringe, dat aan niemand buyten hare eygene familie aan gemelde
vrijdom souden doen participeren. En voor 't laatste, dat sij behooren te blijven gedispenseert van iders respectiv:e gilden en
geoorloft hunne ambagten te exerceren en winckelneringe te
doen, sonder het gild te gewinnen, 't gene hen door gebrek aan
middelen onmogelik is.... 2).

1) Vroedschapsresoluties 34, pag. 59.
2) Het voorstel wordt in een resolutie omgezet en burgemeesteren geauthoriseerd,

dezelfde vrijheden ook aan "alle anderen van gelijcke natuur te willen stellen".
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DE PERSONEN UYT VRANCKRIJCK GEWEECKEN OM DE PROTESTANTSCHE RELIGIE IN DESE STAD IN TE NEMEN TOT
AENQUEEKKINGE VAN DE MANUFACTURIJEN 1).

Den 7 Oktober, aO. 1681.
Tot voldoeninge van de resolutie-commissoriaal van dato 12
September laatstleden souden commissarisen voor hare consideratien en advijs desen agtb. raad rapporteren als voIgt .... 2).
En nademaal onder deselve vele me esters apparentelik sullen
sijn, die door manquement van middelen en support in 't begin
seer beswaarlik haar getouwen en werkgereedschappen souden
kunnen opsetten, en aleer deselve in train sijn gebragt, haar
knegts en andere gemeene ambagtsgesellen om dagelix onderhoud
en alimentatie verlegen sullen sijn, soo werden de heeren burgermeesteren bij desen versogt en geauctoriseert de nodige ordres
tot het verstrecken van 10.000 guldens uyt stadscassa te willen
stellen, waaraf de distributie door de drie gemelte heeren commissaris,en sal werden gedaan aan een igelik van de geseyde personen,
dog weI meest aan diegenen, die sij het bequaamst sullen bevinden
om de manufacturie voort te setten.... 3).
5. -

AEN DE EED. GROOT ACHTB. HEEREN, DE HEEREN BURGERMEESTEREN ENDE REGEERDERS DER STADT AMSTERDAM4).

Vertoont met behoorlijcke eerbiedinge Pierre Baille 6), coopman van Clermont de la Deve 6) in Lan&uedoc, onder 't coninckrijck van Vranckrijck, hoe dat hij, suppliant, tot Clermont voornoemd is geweest mr. manufacturier-generael, ende onder sijn
directie gehadt heeft menighte fabriquen van drapperije, sergies,
drogetten 7), allerhande sijde stoffen, hoedemaeckerijen en andere
') Vroedschapsresoluties 34, pag. 63.
2) Zie Kdenen, I.c., pag. 362 e. v. Het voorstel wordt in een resolutie omgezet. Tot
commissarissen worden benoemd Mr. Jacob Boreel, Mr. Nicolaas Witsen en Jean Appelman. Zij bedanken het volgend jaar wegens gebrek aan tijd en worden bij resolutie
der vroedschap van 12 November 1682 vervangen door Gillis Sautijn, Comelis Valckenier en Egbert de Vrij. (Vroedschapsresoluties 34, pag. 330.)
8) VoIgt wederom het advies, door Koenen uitgegeven.
Bij resolutie der vroedschap van 6 December 1681 wordt aan commissarissen voor
dit doel wederom f 10.000 ter hand gesteld. (Vroedschapsresoluties 34, pag. 106.)
') Vroedschap-Munimenten 12, fol. 154.
5) Wordt poorter 20 October 1682. (Poortersboek 1681-1684.)
6) Lodeve.
7) Stoffen half van zijde en half van wol, waarin figuren geweven zijn. Zie Max
Heiden, Handworterbuch der Textitkunde in voce Droguet.
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manifacturen in een werckhuys, daertoe expres van den coninck
gestelt, waerin hij meer als 15 a 1800 werckluyden dagelijcq in
't werck heeft gehadt, die continuelijck sooveel goede France stoffen ende manifacturen hebben gemaeckt ende uytgelevert, dat
de magazijnen, specterende tot het voornoemde werckhuys, ende
tot Parijs, Marseille, Monpelliers en elders opgereght, gedurigh
sijn voorsien geweest, vanwaer deselve manifacturen door 't
ganscbe coninckrijck van Vranckrijck en andere quartieren van
de werelt met groote quantiteyt en goet voordeel zijn gedebiteert.
Dat nu door de vervolginge van die van de ware Gereformeerde
religie in Vranckrijck - waervan hij mede professie doet - den
suppliant mede uyt Vranckrijck herwaerts is geweecken, ende
heeft moeten sien, dat andere Roomsgesinde in sijn plaets gestelt
sijn met een vereering aen het voornoemde werckhuys van
£ 70.000, door den coningh daeraen gedaen. Dat hij, suppliant,
hier in Hollant gecomen sijnde, datelijck door eenige steden van
Hollandt, als Dort, Rotterdam, Delft etc., is aengesoght geworden
om soo schoone en voordeelige manufacturije aldaer op te rechten.
Maer verstaen hebbende, dat de uytgeweeckene Gereformeerde
Francen door den ed. groot achtb. raad ende regeeringh van deze
stadt soo weI en aengenaem wierden gerecipieert, soo heeft hij,
suppliant, liever dese stadt als eenige andere plaetse gekoosen,
omme ten dienste en voordeele van deselve stadt de voornoemde
France manifacturije met authoriteyt en mede-directie van UEd .
.Groot Achtb. alhier op te rechten. En alsoo den suppliant daertoe
goede middelen bij de hand heeft, die hij geerne aen UEd. Groot
Achtb. soude openbaren ende aenwijsen, om soo heylsamen
werck met soo goede ordere te connen hanthavenen, soo is des
suppliants eerbiedigh versoeck, dat UEd. Groot Achtb. gelieven
den suppliant commissarisen toe te voegen, om de suppliant te
hooren ende de saecke te examineren, om vervolgens met ordre
en goet fondament daertoe te treden.
6. -

OMME DEN HEERE BURGERMEESTER WITZEN 1).

Memory van Pieter Bayle nopende een op te regten societeyt
van ambagtsluyden van verscheyde handwerken, overgelevert
aan de edele groot agtbaare heeren burgermeesteren deeser stede.
') Vroedschap-Munimenten 12, foJ. 156.
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Eerstelijk presenteert den ondernemer veelderhande manufacturen te doen in 't werk stellen en daartoe te sullen doen
overkomen een goet getal ambagtsluyden, die deselve weI
verstaan.
Ten tweede neemt hij aan de gezegde ambagtsluyden te voorsien van de ,getouwen en alle vordere instrumenten, als ook van
zijde, wolle en andere vereyschte stoffen om haar handwerken
te doen gaan.
Ten derde neemt hij aan de meergemelte ambagtsluyden sooveel te doen winnen, dat deselve daarvan sullen kunnen bestaan
met haar huysgesinnen.
Om dese bovenstaande saken uyt te voeren verso eke de gesegde
ondernemer van H. E. G. A.:
Eerstelijk, dat hij onder de authoriteyt v;;tn haar ed. gro. agtb.
mag erkent en gemaintineert werden als hooft en directeur van
dit geheele werk.
Ten tweede, dat hem aangewesen en toebereyt werden een huys,
bequaam voor de werkluyden, en daarin 2 a 3 gemeubleerde
plaatsen tot sijn wooninge.
Ten derde, dat de ambagtsluyden, die overkomen en niet voorsien sijn van bedden en haar toebehooren, daervan mogen voorsien worden.
Ten vierde, dat, als er eenige werken sullen opgemaakt sijn,
hem op die goederen soodanige somme van penningen mag verschooten werden door haar ed. gro. agtb., als die omtrent weerdig
zullen geoordeelt werden, onder conditie, dat deselve goederen
sullen blijven in handen van soodanige commissarissen, als H. E.
G. A. daartoe sullen gelieven aan te stellen, totdat de gesegde
goederen sullen verkogt sijn Of door gemelte commissarissen Of
door den ondernemer, om de verschoote penninge daar weder
uyt te vinden.
Ten vijfde, dat, soo wanneer bevonden sal werden, dat dit aangevangen werk een goeden voortgang mogt hebben, het haar ed.
gro. achtb. soude geliefen eenige erkentenisse toe te leggen, na
haar gunstig oordeel, het werkhuys te vergrooten en het geheele
voornemen meer en meer te bevorderen na den eysch en bevind
van saken.
Eyndelyk vertrouwt den ondernemer, dat hem en alle zijne
werkluyden sullen toegestaan werden alle zoodanige voorregten
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en vrijheden, als alreeds in deze tijd bij H. E. G. A toegestaan zijn
aan alle Protestanten vlugtelingen.
7. -

AMSTERDAM, LE 17ME SEPTEMBRE 1682 1).

Nous offrons, messieurs, de mestre dans la maison qU'avez la
bonte de nous donner, entre les mains d'une personne a. votre
choix que nommerez, 8000 florins en bonnes marchandizes, comme
soyes, estimees - par vous, messieurs, sy Ie souhaittez - vallant
fort bien 'les 8000 florins. Lesquelles marchandises seront entre
les mains de la personne qu'aurez nomme. Ce quy servira pour
gage ou caution de l'avance d'argent que vous, messieurs, faudra
faire, pour avoir 100 metiers d(' soiryes qu'on pourra mettre dans
la ditte maison. Les ditz 100 metiers de soiryez couteront environ
6000 florins. Et la personne quy sera mize par vous, messieurs,
dans la ditte maison de nos ouvrage de soiryes, verra touttes
chosez dans l'equite. Et nous nous obligeons de luy remetre entre
les mains tous les ouvrages d'abort qui seront faitz. Et les pourrez vendre, comme vous jugerez Ie plus a. propos. Du tout il en
tiendra comte. Et comme nous, ouvriers en soye, y connoissons
un proffit considerable, nous nous obligeons encore en caz, sy
aprez six mois ou un an vous, messieurs, voulliez vous retirer de
cet affaire, ou qu'il y eust de la perle - ce que Dieu ne veille -,
toutte la perte seroit pour nouz, et vous la desduiriez sur les 8000
florins que nous voullons vous donner en main presantement.
Supose qu'il y eust 2000 YI de perle, vous nous rendriez 6000 YI
en marchandises, ou comme vous jugeriez bon estre. Mais nous
esperons moyennant Dieu, que cella n'arrivera point.
Pour faire travailler les ditz 100 mestiers de soye faudra, que
la personne que nommerez, quy tiendra Ie conte de tout, aye de
soyes et autres choses, telles que nous luy demanderons, pour
environ 20.000 livres. Et a. mezure que nous finirons les ouvrages,
nous les remetions entre ses mains. II faudra aussy qu'il ay~ une
parlye d'argent pour payer quelques ouvriers.
En cas de mort nos heritiers auront droit de retirer les 8000
florins qu'aurons mis, avec les proffitz quy aura plu a. Dieu de
nous donner.
1) Rekest van P. Bayle. -

Vroedschap-Munimenten 12, fol. 158.
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EENIGE ARTICULEN IN 'T FRANS OPGESTELT EN SR. BAYLE
OVERGELEVERT,
STAEN
N°.

4 1),

OM

SICH

GEREGISTREERT
FO.

IN

DAERNAE
'T

TE

REGULEREN

MUNIMENTENREGISTER

165 2).

Den 25 September, aO. 1682.
De heeren burgermeesteren hebben den agbt.raad voorgedragen,
hoe dat aan haar ed. groot agtb. was gepresenteert een request en
twee memorien daartoe relatief, uyt den name van Pierre Bailie,
koopman uyt Languedoc, versoeckende, dat bij H. E. G. A. eenige
heeren mogten werden gecommitteert om de.n suppliant te hooren
en te examineren het concept en voorslag, in de voorsz. requeste
en memorien vervat, staande geregistreert in 't munimentregister
nO. 4 1), fo1. 154 en sequentibus. Dat H. E. G. A. daartoe hadden
gecommitteert den heer burgermeester Mr. Nicolaas Witsen, en
dat sijn ed. agtb. bereyd was op genomen informatie en inspectie
desen agtb. raad breeder openinge van saken te geven en te dienen
van sijne consideratien en advis, gelijk deselve bij Z. E. G. A.
hierna sijn opgestelt .... 3).
Waarop gedelibereert sijnde, is goedgevonden en verstaan
hetselve te converteren in een definitieve resolutie van desen
agtb. raad, den heer burgermeester Mr. Nicolaas Witsen te bedancken voor sijne genomen moeyte en tot commissarisen aan te
stellen en te versoecken, gelijk versogt en aangestelt werden bij
desen, de heeren Gilies Sautijn, Joan Six en Egbert de Vrij, met
adjunctie en adsumtie van soodanige persoonen, als sij sullen
meenen te behooren tot dese sake dienstig te wesen; welcke alsdan
bij burgermeesteren daartoe sullen werden gequalificeert om de
ove:.;geleverde memorien in handen te nemen, die nader te examineren, hare consideratien daarover te laten gaan. En soo iets
wijders en beters konde werden bedagt tot voortsettinge van dit
goede werk, hetselve aan de hand te geven; en burgermeesteren
en den raad voor te dragen en bij provisie het heden geresolveerde
ter exemtie te brengen, hoe eerder, hoe liever 4).
1) Thans nO. 12.
2) Vroedschapsresoluties 34, pag. 293.
8) VoIgt "het advis aen de vroedschap", door Gebhard in "Het leven van Mr. Ni·

colaas Comelisz. Witsen" II, pag. 29 uitgegeven.
') Bij resolutie van de thesaurie-ordinaris van 1 October 1682worden aan Baille4000
guldens geteld onder borgtocht van Michiel Ie Blon en Temming. (Resolutieboek
thesaurie-ordinaris 7, fol. 66.) In het Register van Goede Mannen van 1677 komen
Adriaan Temmingh Eng.Zoon,Adriaan Temmingh Jacobsz.en Jan Temmingh evenals
Michielle Blon onder de voomaamste Fransche handelaars voor.
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LES NOBLES SEIGNEURS, MESSEIGNEURS LES BOURGUESMAISTRES ET CONSEILS DE LA VILLE D' AMSTERDAM ACCORDENT PROVISIONNELLEMENT AU SIEUR PIERRE BAYLE
CE QUI S'ENSUIT 1) .

1. Et premierement un lieu ou maisons propres a l' etablissement
de 40 metiers pour la fabrique de manifactures - ou d'avantage,
selon que Ie cas Ie requeira.
2. 300 florins pour l'ameublement des chambres du dit sieur
Bayle.
3. Le pourvoir en pret de 40 licts, en cas qu'i1 soit besoing
d'autant.
4. Luy fournir 400 florins pour l'entretien des ouvriers. A
remboursser Ia dite somme dans un an sans interest.
5. Toutefois cet article n'aura pas lieu, en cas que Ie dit Sr.
Bayle vueille avoir tout presentement de l'argent sur des marchandises, ou moyennant caution suffisante suyvant l'ordre de
cette ville, que pour lors on luy fournira par provision jusqu'a
3 ou 4000 florins sans interet.
6. Si l'on voit que l'ouvrage ben(?) et au benifice des cittoyens,
on augmentera leg mestiers, maisons et toutes autres choses
necessaires a l'avancement du dit ouvrage.
7. Que l'intention de messeigneurs est, que Ie dit sieur Bayle
soit tenu de faire des ouvrages qui jusqu'a present n'ont este
faits ni fabriques en ce pays, et qui neantmoyns soient d'un debit
buon et courantt.
8. Qu'll prendra pour les dits ouvrages des ouvriers nouvellement venues, et qui se sont refugies icy pour la religion, et non
pas des ouvriers qui sont d'isi e etablis et habitues icy. Lesquels
neantmoins venans a luy manquer, llluy sera permis d'en prendre d'autres avec communication.
9. Item a este accorde au dit sieur Bayle, que les dites manifactures a fabriquer, comme dessus, seront engagees a la ville
jusqu'a la concurrence du montant ou valleur de celles et ce
sans interet.
10. Et par provision jusqu'a la somme de 8000 florins.
11. Toutefois qu'elles seront retirees dans trois mois.
1) Vroedschap-Munimenten 12, fo1. 165.
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12. Les etoffes etant fabriquees mes dits seigneurs sont d'avis
que Ie dit sieur Bayle les doit presenter aux grossiers a. prix
courant.
13. Et les dits grossiers n'en voulans pas les offrir aux bout iquiers, ne doutant leurs seigneurs nullement qu'lls n'agissent avec
Ie dit sieur Bayle en toute equite, autrement on chergera d'autre
remMe.
14. Car ce n'est pas l'intention de leurs seigneurs, que les vieux
bourgeois qui (s)ont accoutume de £aire venir des etoffes deFrance,
souffriront aucun prejudice par semblable fabrique, ni aussi que
les boutiquiers ne seront en dommages en la consomption.
15. C'est pourquoy !'inclination de leurs seigneurs seroit, que
Ie dit sieur Bayle auroit a. contracter avec les grossiers et boutiquiers au regard de tout ce qu'll viendra successivement a. £abriquer et de livrer.
16. Et sur Ia confiance que leurs seigneurs ont, que tout aura
bon succes, leurs seigneurs promettent au dit sieur Bayle toute
faveur et assistance, prennent la personne en leur protection avec
asseurance de luy prester la main et de Ie proteger en cet affaire.
17. De plus leurs seigneurs luy accordent tous les privileges
donnes a. ceux de la religion qui se sont refugies icy.
18. Mais cas avenant que leurs seigneurs jugeassent, que Ie
debours des deniers montast trop haut et que la vilie s'en voulust
retirer ou degager, au temps que Ie dit sieur Bayle auroit bon
nombre de mestiers en train,
19. - - Qu'il doit establir a ses propres depens - 20. En ce cas, que Ie dit ouvrage vint a cesser par tel obstacle,
leurs seigneurs promettent, qu'en · semblable occurrence on en
conviendra avec luy pour reprendre Ie dit ouvrage, empescher
et prevenir son dommage .
.Fait ce 13me d'octobre 1682.
10. -

NOS SEIGNEURS LES BOURGEMESTREZ D'AMSTERDAM 1).

Supplie humblement Pierre Bailie, qu'll plaise a. Vos Seigneuries d'avoir la bonte de continuer les graces qu'ilz m'ont accordees. Qui est de me donner de l'argent al'equipolant des marchan') Vroedschap-Munimenten 12, fol. 233.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK VII.
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disez que je leurz remettray, et que je leurz aye desja remisez.
Presentement ray remis entre les mainz de messieurz les commissairez en marchandises pour Ie montant de 18580 gI., desquelz
je n'ay receu des tresorierz de Vos Seigneuries que 7000 gi. Par
ainsi je suppli tres-humblement Voz Seigneuries d'avoir la bonte
de me faire compter Ie reste qui est la somme de
11580 gl.
Je vous suppli aussi, Mes Seigneurz, d'avoir la bonte de faire
recevoir a la bourse 1) que je remettray une partie de soye que
faye achepter e retiree de la Compagnie des Tndes de cette ville
par Ie credit de mes amiz, dont fen paye l'interest considerable
que vous aures la bonte de me faire compter la valleur pour Ie
montant de la somme de
12420 gl.
Conune aussi j 'ay achepte de la Compagnie de Delft ou Roterdam pour Ie montant de 14000 gl., qui n'est paz encore retiree, je
vous suppli, Mes Seigneurs, leurs escrire pour la faire retirer et
pour estre mise a la bourse a fin de n'en pluz payer l'interest
14000 gl.
de
Conune aussi une partie d'une autre sorte que j'ay acheptee de
Mr. Duch du Pelican qui ce monte a 5000 gI., pour estre aussi mise
a la bourse. La somme de
5000 gi.
Et moyennant la susdite somme de 11580 gl. que vous aurez
la bonte de me faire compter pour l'equipolant dez marchandises
que j'ay desja remisez, Ie dit Bailie s'oblige de faire aller les
manifactures tant de soye, de layne, comme celle des chapeaux
et subvenir aux payements des ouvriyrz. A quand il yauroit,
Mes Seigneurz, quelques petitez somme au dela de ce que je demande, vous pourre bien considerer qu'il n'y a nul risquez, puisque
vous verres tous les jours dans la maison que vous m'avez fait
la grace de me donner, en mestiers, outilz ou marchandises de
soyes, laynez, castors et autres chose, servant pour la dite manifacture pour pluz de 30 a 40.000 gL sur Ie credit de mes amiz.
C'est la grace que vous demande Mes Seigneurs, votre tres humble
et tres obeissant et tres fidel serviteurs 2).
') Bedoeld kan worden de lakenventhal boven de beurs, omdat del Court, de
knecht van de lakenhal, het toezicht krijgt. Zie hierachter. Over de lakenventhal
zie men Wagenaar, Beschrijving van Amsterdam, oct., VII, pag. 133 en XIII, pag.
283. Ook .. Wegwijzer door Amsterdam, "(1712), pag. 289.
Maar waarschijnlijk wordt een winkel in de winkeJgaJerij boven de beurs bedoeld, zie
hierachter. Over deze winkelgalerij: Mr. N. de Roever, UitonzeoudeAmstelstadI,p.48.
2) VoIgt met andere hand op de achterzijde van dit stuk een samentrekking door
een makelaar. Daaronder met andere hand wederom:
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PIETER BAILLE NOGH
PIENEAU

3 A 4000,

10.000

GULDEN EN AEN
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MITS ETC. 1)

Den 16en Januari, aO. 1683.
Commissarisen van den achtbn. raad, aengesteld op den
26sten September laestleden op de requeste van Pierre Baylle,
om te exeGuteren het alsdoen geresolveerde, en daemevens geauthoriseert om aen d'E. G. A. heeren burgermeesteren ende
raad voor te dragen 't gene haer aen de hand zoude mogen
komen, dienende tot voortsettinge van de manufacturen,
hebbende geexamineert zeker 2) nader verzoek van de voorsz.
Baylle om op waren, reets boven op de beurse gebracht, ende als
nog te brengen, te h~bben boven de 10.000 guldens, die hij bereids
volgens de resolutie van den 26sten September genooten heeft,
een somme van 40.000 guldens zonder interest nevens meerder
bedden,
daerbij geconsidereert, dat de voorsz. Baylle in plaets van de 40
getouwen - - daertoe hij volgens resolutie van den 26sten September was gehouden - - reets omtrent de 60 heeft gesteld;
veel yolks van tijd tot tijd daertoe doende toevloeyen, waerdoor
reets alle de huysen, jae alle de camers van 't Noordse Bosch off
daeromtrent beset zijn; ende dat het werck vorders sich weI
schijnt op te doen om een gewenst succes van te erlangen - en
zoo mettertijd niet zonder reeden zoude konnen werden verhoopt,
dat, zijnde de sijde en andere ingredient en hier merkelijk beterkoop als in Vranckrijk, derwaerts uit deze landen zeUs van dezen
voorleden jare noch considerable partije is gevoerd - ;
dat om die reeden en vele andere avantages, zoo van tolle,
I

"een vlugteJingh - tegen de grossiers - duyts kennende, - aIsoo een soo veel
warklieden - eyst nocg wat daerbooven, alsoo in 't huys nocg is voor f 30 ;). 40.000 getouwen, syde, wol, scaboors, in 't huys.
f 20 een 's weex, verteere alles, yder een camer, geen meester hier in 't Bos."
Met "Bos" wordt bedoeld het zoogenaamde Noordsche Bosch. Volgens de kaa:t van
Amsterdam door Jan Mol en Compagnie (1770) is dit het stadsdeel begrens d door de
Reguliersgracht, Prinsengracht, N. Spiegelstraat en Lijnbaansgracht. Volgens Scheltema, "Aemstel's oudheid" VI, (1872) pag. 86, is het gelegen tusschen Reguliers- en
Vijzelgrachten, Noorder- en Nieuwe Looyerstraten. De oorsprong van dezen naam is
onbekend. Een bosch heeft aldaar niet bes taan. Sinds 1670 waren hier de zoogenaamde
"Boshuizen" ten behoeve van zich te Amsterdam vestigende wevers gebouwd. Zie
Amsteldamse ]aarboeken 2, (1781), pag. 377 en de Economist 1916, pag. 822.
1) Vroedschapsresoluties 35, pag. 17.
I) Marginale aanteekening: "Registreert in 't muniment register n°. 4 a), fO. 233".
a) Thans genummerd nO. 12.
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rechten, voyturesetc., niet aIleen 't meeste gedeelte van de manufacturen uyt Vrankrijk hier te lande wordende geconsumeert - welke
bij de heer ambassadeur Boreel zaliger gedachtenisse in den jare
1658 aen den staet begroot zijn volgens de memorie en de specificatie, daervan alsdoen opgegeven, op 25 millioenen guldens jaerlijx - hier zoude konnen worden gefabriceert, maer zelfs ook
veele van die stoffen, die uyt Vrankrijk nae Spaigne, Duytsland
en 't Noorde worden gesonden. Ende alsoo door een gemackelijke wegh nae aIle apparentie becomen worden deze soo considerabele zake, door de successive uyt Vrankrijk repatrierende
heeren ministers zoo stark gerecommandeert, daer den staet en
voornamentlijk deze stad zooveel jaren nae heeft getracht, soo
bij middelen van beswaernisse der Fransse manufacturen als
anders,
soo zouden commissarisen - - onder eerbiedige verbeteringe
- - van advijs zijn, dat het zeer nut en dienstigh voor deze
stad is, om jaerlijks soo groote quantiteit geld uyt deze landen
niet te missen; - - van 't welk in Vrankrijk zeer correcte rekening word gehouden, en dezen staet aldaer als veel millioenen
contant geld jaerlijx daer inbrengende te boek staet - - de
voorsz. zake bij aIle middelen op 't krachtigste voort te setten
en, om de voorsz. Baylle te encourageren en andere meer daerdoor te doen herwaerts komen, dezelve bij provisie, ende tot men
't vervolch van 't debit siet, noch te assisteren boven d'eerste
10.000 gulden met noch 10.000 guldens, mits dat eerst ende alvoorens zooveel, off meerder aen waerdije aen courante goederen
soude moeten worden gesteld in handen van la Court 1) boven op
de borse hier ter stede tot securiteit van 't voorsz. verschot,
't welk van 20.000 guldens jaerlijx soude beloopen 700 guldens.
De versochte beddens, meenen commissarisen, dat zouden konnen werden geexcuseert, als omdat daer veel gelds aenhangt, en
de werckluyden, in 't werkhuys niet overnachtende, op een slaepplaetse die weI konnen bekomen.
En zijnde door Jean Pineau 2) en noch een vluchteling ook versocht op sarges sonder interest te mogen hebben een redelij ke
somme, soo souden commissarisen ook van advis zijn, dat q ua,

1) Jacob del Court, knecht van de lakenhal, volgens Ambtenboek I, pag. 75.
2) Wordt poorter 18 Februari 1682. (Poortersboek 1681 - ·1684). Vertrekt 29 April
1685 naar Delft. (Archief Waalsche Kerk te Amsterdam; Sorties, 1684-1723) .
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lificatie tot de sorrune van 3 a 4000 guldens zoude konnen werden
gegeven, mits ook alvoorens zooveel off meerder waerde in goederen op de beurse aen del Court ter hande stellende _ _ _ _ 1).
12. -

'T VERSOECK VAN DURANT LOURES

2).

DEN

16e

JANUARII

1683.

Commissarissen van den ed. achtb. raad - geexamineert hebbende sekere 3) requeste door Durant Loures aen de E. G. A.
heeren burgermeesteren gepresenteert, daerbij denzelven is vetsoekende: 1°. huysinge, 2°. vrijheid van excijs voor 't zelve huys;
3°. 100 getouwen tot 't maken van wolle stoffen; 4°. eenig avancement van geld zonder interest voor eenighe jaren; 5°. twee
perssen; 6°. de geconfineerde in 't werkhuys off anders weeskinderen, om voor niet voor hem te werken -, zouden onder
eerbiedige verbeteringh van advise zijn:
1°. dat hem soodanige een huysinge zoude konnen werden toegestaen, als de heeren borgermeesteren sullen gelieven daertoe
te ordonneren; 2°. vrijheid van stadsexcijsen, sodanig als aen
andere Franse vluchtelingen is vergunt; 3°. dat bij provisie commissarisen zouden connen werden geauthoriseert 50 getouwen te
versorgen, van tijd tot tijd en nae dat de werklieden zuIlen gaen
overkomen - die sullen costen omtrent 900 guldens - ; mits dat
dezelve aen de stad zouden eigen blijven; 4°. dat men 't avancement van geld vooreerst zoude excuseren, tot men 't vervolch van
't werk ziet; 5°. bij provisie een pers te versorgen, die, gelijk de
getouwen, de stad zouden eigen blijven. Ende op 't laeste, dat 't
werk bij provisie zoude moeten beginnen met Franse vluchtelingen,
vers overgekomen, en die hier aen niemand zijn geengageert.
En die ontbrekende, dat alsdan andere zoude mogen nemen in
maniere, als aen Bailie is toegestaen ........ 4)

1) Ret geconcipieerde van de commissarissen wordt door den raad geapprobeerd.
2) Vroedschapsresoluties 35, pag. 20.
3) Marginale aanteekening: "In 't Munimenten Register n°. 4 a), fO. 235".

') Ret advies is omgezet in een vroedschapsresolutie. Doch verder is hierover in de
registers der vroedschap of thesaurie-ordinaris niets te vinden.
a) Thans n°. 12.

.,
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13. -

MEYSJENS UYT 'T WEES-, AELMOESSENIERS- EN DlACONIEHUYS,

AEN

PIERRE

BAILLE TOEGESTAEN,

SEEKERE CONDlTI:i!N OM KANT TE NAYEN

ONDER

1).

Burgermeesteren en . regeerders deser stede, hebbende doen
examineren ende geinformeert zijnde van den teneur van vier
requesten aen H. E. G. A. gepresenteert, aIle tenderende om
alhier door meysjes in het weeshuys, ae1moesseniers- en diaconiehuys te doen naeyen alderhande soorte van kanten, die de
entrepreneurs van de meeste avantagie zouden oordelen - ende
vervolgens oock in consideratie genomen hebbende verscheide
naeder en favorabelder presentatien door eenige van dezelve gedaen, en daeraff communicatie hebbende doen geven aen de regenten en diaconen, aen wien het opsigt over de voorsz. huysen
en kinderen is aenbevolen, ende ingenomen derzelver consideratien en advis - hebben goedgevonden en verstaen tot voortsetting en beneficering van de fabrycquen en manufacturen hier ter
stede door de goede hoope, die sig opdoet, dat het voorsz. naeyen
van verscheyde soorten van kant en - 't welk een seer considerabile saek is - alhier zoude konnen werden gestabilieert - naedien het garen vO,or een groot gedeelte van dese stad en Haerlem
naer Vranckrijk werd vervoert om aldaer verwerckt te werden-,
de regenten van de voorsz. godshuysen en de diaconen te qualificeren en authoriseren bij desen, omme met Pierre Bailie - - die
diegeene is, die nae het rapport van de regenten en diaconen
voornt, de favorabelste conditien onder de voorsz. entrepreneurs heeft gepresenteert - - te mogen een begin 'maeken van
het voorsz. werk en met hem sluyten in conformite van de conditien, hieronder geinsereert. En specialijk werden sij, regenten en
diaconen, mede gequalificeert om te sijnder tijd te mogen voor
een derde intreden in de voorsz. fabricq, indien haer sulx voor den
dienst van haere respective huysen sal geraden duncken.
Aldus gearresteert den 29. Januari 1683, present allen den heeren burgermeesteren.
D . GEELVINCK.

Conditien, op dewelcke men aen Pieter Bailie soude doen hebben de navolgende meysjens om in de huysen, daer dezelve sijn,
1) Groot-JIlemoriael 7, fo1. 81.
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geemployeert te worden tot het maken van point de Venise, 1)
de la Reine 2) en soodanige andere kanten, als dezelve Baille za1
komen goed te vinden:
van 't weeshuys '
80 kinderen.
aelmoesseniershuys
100
"
diaconen
60

"

240
"
Aile van 9 off 10 jaren en sooveel meer, als de regenten hem
zuilen doen hebben. De voorsz. Baille zoude de voorsz. meysjens
in het voorsz. kant maeken doen proberen de tijd van drie maenden en binnen dezelve een vierde partdaervan, die hij onbequaem soude ordelen, vermogen te excuseren, in plaets van dewelke van de respective huysen men hem dan andere soude doen
hebben. En soude aen de gemelde Baille deselve meysjens toegevoegt werden voor de tijd van vijf jaren, daervan het eerste jaer
zal beginnen te loopen, naerdat de drie proeffmaenden zullen
zijn geeyndigt. Daervan hij 't eerste jaer voor niet zoude hebben.
Het 2e jaer zoude hij gehouden zijn voor yder kind te betalen
18; het 3e jaer 118, het 4e jaer 127, het 5e jaer 150. Te betaIen
aile de 5 jaren voor yder meysje 1103. De voorsz. Baille zoude gehouden zijn promt yder maend te betalen aen de regenten der
voorsz. godshuysen en diaconie naer advenand 't geaccordeerde.
En zoude dezelve sig ook moeten verobligeren, dat aIle de matressen, die hij zal doen koomen om de voorsz. meysjens te leeren,
zullen zijn van de Gereformeerde religie en staen onder de gehoor- •
saemheyd van de respective regenten en regentinnen, diaconen
en diaconessen.
Aen de respective regenten en diaconen soude gfreserveert
blij:ven, van haer binnen een jaer te verclaren, off in dese fabricq
goedvinden voor een derde part te participeren, in welcken cas
dan ook haer voorsz. portie van tijd tot tijd zouden fourneren en
aen de voorsz. Baille ook goed doen haer contingent in de oncosten, die dezelve in 't voortsetten van dit werck van dato dezes
aU tot die tijd soude gedaen he bben, onder expresse conditie, dat
') De vervaardiging van point de Venise 'werd door Colbert naar Reims, Sedan en
Alencon overgebracht. Zie: Johanna W. A. Naber, Oude en Nieuwe Kantwerken
(1903), p. 3.
2) Welke soort van kant hieronder verstaan moet worden, is in de huidige littera-

tuur over kant niet na te gaan.

I'
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de voorsz. Bailie sig soude moeten verobligeren de voorsz. godshuysen te houden buyten schade ter saeke van de voorsz. portie,
soo sij die coo men aen te nemen. De voorsz. Bailie soude sig ook
moeten verbinden de kinderen tot in aile perfectie te doen leeren
alles, wat het kantmaeken, accommoderen etc. raekt, sonder yets
achter te houden. Voor naerkomen van alle hetwelcke gemelte
Bailie soude moeten behoorlijke borge stellen hier ter stede. Waertegens vanwegen de voorsz. godshuysen hem soude mogen werden
belooft : logement voor de te coomene maistresse en, off daertoe in
eenig evan dezelve huysen geen gelegentheyd soude mogen sijn,
dat alsdan door dezelve hem soude worden goedgedaen en in afcortinge van de te doene betalinge strecken t 40 per yder maistresse. Ende zouden de voorsz. meysjens tot dienst van de voorsz.
maistresse zijn jaerlijx: voor 8 maenden 7 uuren daegs; voor 4
maenden 6 uuren daegs 1).
D. GEELVINCK.

14. -

AEN D' E. G. A. H., DE HEEREN BURGERMEESTEREN EN
REGEERDERS DER STADT AMSTERDAM 2).

Vertoont met behoorlijke eerbiedigheyt Pierre Bailie, burger
en inwoonder deser stadt, hoe dat hij, suppliant, in gevolge van
d'articulen, die hem uyt den naam en vanweghe Uw Ed. G. A:
toegestaen sijn het werk der Fransse manufacturen, tot nog toe
met de hulpe Gods in een goeden staet gebracht heeft. Doch dat,
om hetselve na behoren voort te setten en onderhouden, het nodig
is, dat Uw E. G. A. hem met groter sommen te hulpe comen op de
coopmanschappen, die reets gemaekt sijn, ter concurrentie van
't geen deselve connen waerdig sijn, of daeromtrent, gelijk het
Uw E. G. A. heeft belieft aen hem, suppliant, gunstiglijk toe te
staen bij het negende articul van 't accoort, met hem deswegen
aengegaen 3). Welke volgende hij sig van sijne sijde verbint, hetgeen
bij hem belooft is, onverbrekelijk na te comen, namentlijk, niet
anders als in 't gros te vercopen, en niet in 't cleyn, in de manufactuer self, alwaer de grossiers, winkeliers en vreemdelingen sullen
1) Den 22sten Maart 1684 nemen Durant Loures, Jacob Chamois en Pierre
Massonneau het contract met de regenten der verschillende godshuizen over. (Archief
Burgerweeshuis, portefeuille : Stukken (zonder aansluiting notulen) v66r 1700).
2) Vroedschap-Munimenten 12, f. 247.
8) Zie hiervoren, no. 9.
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connen copen, hetgeen haer belleft, sodat de oude grossiers en
winckeliers so doende door de manufacture niet en sullen werden
benadeelt. Maer ter contrarie sal deselve haer grote voordelen
aenbrengen door het verhuren haerder huysen om de werkluyden
te logeeren, mitsgaders het venten en vercopen van de nodige
stoffen tot haer cleding en der nodige eetwaren tot haer onderhout. Bovendien sullen Uw E. G. A. gelieven te considereren, dat
behalve alle het vorengenoemde, dat deze stadt mede haer voordeel uyt sal trecken den suppliant door het onderhouden van de
geseyde manufacturen den uytvoer van considerabele sommen
gelts na Vranckrijk, om diergelijcke aldaer in te copen, sal voorcomen, sodat het een gewenste saek was, dat het Uw E. G. A.
goede geliefte mochte wesen de grossiers en winckeliers aen te
porren, om van hem, suppli<:\.nt, te copen, in plaets, dat sij dreygen
de geseyde manufactuer in de gront te helpen, al waer 't tot haer
eygen merkelijk verlies en schade, met diergelijcke stoffen uyt
Vrancrijk self te ontbieden. 'T welk niet als seer schadelijcke en
. droevige gevolgen na sig can slepen. Te meer also diergelijcke
voorgevingen en quade voornemens door de Roomsgesinde menschen werden aengequeekt en voortgeset, om also de arme vluchtelingen van de middelen, tot hare subsistentie nodig, t'enemael te
beroven en haer door wanhoop en desperatie tot het Pausdom
te doen vervallen.
Eyndelijk bid hij, suppliant, Uw E. G. A. seer onderdanigh te
considereren, dat het secours van gelt, 't welk hij van dezelve versoekt, aileen geschiet op de waerde van soveel goederen opgemaekt of niet opgemaekt, als 'r voor de hant sijn en door luyden,
hem des kennende, sullen werden gewaerdeert. Hopende hij, suppliant, dat Uw E. G. A. alle het vorenschrevene sorgvuldig sullen
overwegen, en dat sij hem met haer gunst en bescherminge nog
verder sullen begenadigen door de ijver, waermede hij weet, dat
deselve tot de ware Christelijke Gereformeerde religie aengedaen
sijn, en de weldadigheyt en medogentheyt, die sij reets aen de
arme vluchtelingen en voortsettinge van de gemene welstant
hebb~n do en blijcken. Versoeckende hij, suppliant, dat het Uw
E. G. A. gelieve sodanig iemant te stellen en te nomineren, dewelke opsieht op alle de genoemde goederen neme en pertinente
rekenschap van ailes aen deselve come te doen.
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AEN

DE E. G. A. HEEREN BURGERMEESTEREN

REGEERDERS DER STADT AMSTERDAM

ENDE

1).

Geven seer ootmoedelijck te kennen. de grossiers, fabriqueurs
en winckeliers van allerley manufacturen, hoe dat'sij, supplianten,
ten hoogsten moeten lauderen Uw E. G. A. mededogen en goetheyt over die van de Gereformeerde religie, die uyt Vrankrijk
herwaerts sijn komen vlugten, vermits de vervolginge, die in't
selve koninckrijck tegens die van dezelve religie wert gepleegt,
ende dat UEd. G. A. die bedroefde menschen hebben believen
te begunstigen met alle burger- en gilderechten, omme hier ter
stede te fabriceeren.Maer kunnen evenwelsij, supplianten, niet stil
staen Uw E. G. A. in ailer ootmoet oock te kennen te geven' dat
UEd. G. A. gunde, aen de voorsz. Francen gegeven' bij deselve tot
ruine van de supplianten wert misbruykt. Gemerckt, deselve niet
500 't een en ander maken, dat men hier niet bekent was te maken,
maer hun meeste doen laten weesen (?) te maken 't gunt hier alvorens in pracktijcq is gebracht geweest. En, dat verder gaet, .
vermits UEd. G. A. ook een ventwinckelhebben gelieven te gunnen
boven de beurs, aldaer veyl te houden en verkoopen sodanige
waren, die sij niet selfs gemaekt - noch te voor, als noch niet gereet sijn om te konnen maken - maer die sijn doen maken of
kopen; als daer sijn voornamentlijk allerley soorten van hoeden,
die sij in seer grote menigte vercopen en door inwoonders en
uytwoonders doen maken. Soo sij mede niet en ontsien van lintiers, die hunne gemaeckte wercken aen de winckels plachten te
brengen, lint te coopen en vercoopen. Ende comt hetselve, 500 sij,
suppliant en, vertrouwen niet aileen te gaen buyten UE!!. G. A.
goede intentie - voornamentlijk daertoe te strecken, dat de
manufacturen, hier noch met gepractiseert, alhier mogten worden
gemaeckt - dat mede sij, supplianten, haer derven versekert
houden UEd. G. A. intentie niet te wesen, omme de burgers, die
alhier aile blU'gerlijke lasten dragen, te postponeren en de vreemdelingen te prefereeren. Soo sijn sij, supplianten, genootsaeckt,
UEd. G. A. meede te kennen te geven, dat de voorsz. winckel,
aen de voorsz. vlugtelingen op de beurs toegestaen, soodanige
hinder geeft aen manufacturiers in 't generael en aen de winckeliers in 't speciaal, dat sij, srtpplianten, met waarheyt mogen seg1) Vroedschap-Munimenten 12, fo1. 249.
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gen,dat, indien de voorsz. winckel op de beursse sijn plaetse houden moet, dat alsdan duysenden van menschen, die ,nu voor de
fabriqueurs en winckels werken, niet aIleen hunne brootwinninge
sullen missen, maer dat oock de winckels onmoogelijk connen
blijven bestaen, vermits de luyden, die met contant gelt te
marckt gaen, nu recta via gaen na de voorsz. France ventwinkelop
de beurs, als meenende, daer het beste en oprechte France werck
te vinden, en die ter borge halen en taey in betalen zijn, all~en
laten voor de winckeliers. En dat daerdoor sooveel kostelijke
huysen in 't beste van de stad, als UEd. G. A. bekend zijn, dat
van de winckeliers nu bewoond worden, dan onvermijdelijck sullen moeten van neeringe vervallen, en bijgevolge in huer en waerde
te niet gaen. Omme we1cke redenen en andere meer de supplianten hier, om de lancwijligheyt te ontgaen, niet sullen setten.
Versoeken de supplianten in aIle ootmoed, UEd. G. A. gelieven
de voorsz. vlugtelingen de winkel op de beursse af te seggen, en
dat ze geen winkel anders sullen houden als in het werckhuys, dat
haer is gegunt, opdat niet de supplianten door de voorsz. vlughtelingen hun doen te gronde werden geruineert en de werckluyden
naer andre plaetsen gedreven om werck te vinden, en su1cx de
eygen huysgenooten voor de vreemden moeten wijken.
'T we1ck doende:
HENRICK DE FRANCE.
HERMAN SOECK.
ABRAHAM CASIER.
DE WEDUWE ANDRIES VAN DER HOEVE.
CHRISTOFFEL DE VISSCHER.
,

.

ALBERT VAN

BLANCKHO~RN.

JAN VISBEEKEN.
ALBERTUS VERDONCK.
DE WEDU JAN VAN CORTRAY.
JACOBUS HARINGH YSBRANTZ.
NICOLAES KULRUMA.
JURIAN VAN LINGEN.
ADRIAAN VRANCKEN.
J AN TEN BOSCH.
P. HOVIUS.
ISACK DE MIN.
JAN WELSINGH.
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JAN SWEERS.
RARMEN BOECKHOUT.
FLORENS VAN GULICK.
JEAN PO.I TEVIN.
JACOB

P~THOFF.

SYMON FRANKENDAEL.
MATTYS ADAMS MEES.
JOANNES VAN .E EKEL.
WILLEM EN HENRICK TIMMERMAN.
MATTHYS VAN EIPPEN.
ISAACK MIBELO.
JAN DE HAEN.
THOMAS BOOM.
JAN DE HAEN.
MELSEN DIEPRINK.
GERARD BOURGEOIS.
ALBERT SLUYTER.
JOHANNIS VAN NOORGOU.
ANTHONY POTHOFF.
CORNELIS OOSTERLAND.
POULUS WEGER.
ABRAHAM NEUYS.
CORNELIS MULLER.
JOHANNIS VAN EEDE.
CORNELIS VAN LEEUWEN.
GERRIT KUYPER.
CHRISTIAEN BOSCH.
VALENTIJN VAN YPEREN.
FRANyOIS BARIGE .
JOHANN IS HONDECOETER.
GERRET KROEVEN.
MATTHYS HOVIUS.
CLAES GERRITSZ. VAN OVERSCHIE.
DE WEDUWE JOHANN US KRAIEVANGER.
REINIER LAMPE.
LUCAS POTHOFF.
CLAES RADEMAKER.
JACOB TAKUEEL.
WILLEM VAN

TYCKELAND.
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DEN

12e

MAERT, AO.
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1683 1).

Ingevolge van de resolutie commissoriael, in dato den 4e Maert
dezers jaers 2), hebben commissarisen van desen achtb. raed geexamineert en overwogen de twee onderscheydene requesten 3)
in hunne handen gestelt, het eene overgegeven bij Pieter Bailie,
daerin werd versocht, dat haer ed. gro. achtb. hem gelieven tegemoet te koomen met te foumeren een meerder somme van geld bij
de 20.000 guldens, die de stad aen hem tot voortsetting van sijn
werck reets sonder interest heeft geavanceert gehad; alsmede, dat
men aen hem toelate zijne goederen, onderhanden van de stad op
de beurse bewaert, te vervoeren in sijn huys, om te beter aen den
coopman te konnen vertoonen en debitentn, onder to elating en
versoek, dat tot meerder verseekertheid van stadswegen ymand,
hem des wercks en boechoudens verstaende, ten huysen van hem,
Bailie, werde ingevoert, die toesigt hebbe, datter althans sooveele
goederen binnenshuys verblijven, als de stad aen hem penningen
komt te verstrecken, en opsigt op aile de gemelte goederen neme,
ook pertinente reckenschap van ailes aen de heeren van de regering kome te doen.
Het tweede request, dat aen commissarisen om te examineren
bij haer ed. gro. achtb. is overhandigt, is aIleen een enkel versoek,
geteeckent bij 40 winkeliers in Fransche en andere handwercken '),
die versoeken dat Pieter Baille van de beurs met sijne coopmanschappen mochte werden geamoveert, soodat hij deselve brachte
in sijn eygen huysinge en nergens anders als aldaer sijne neJ;inge
vermochte te doen.
Commissa risen hebben geconsidereert, dat van aile oude tijden
aff de neringen en handwercken van manufacturen geacht zijn
geweest een aensienlijcke suyl van een land, en heeft sulx de
ondervindinge in dese republijcq en steden van dien genoegsaam
bevestigt, die met het voortsetten van deselve goeden aenwas
hebben erlangt. En wat belangt het particulier versoek van Pieter
') Vroedschapsresoluties 35, pag. 49.
2) Marginale aanteekening: .,De Requesten hiernevens vermelt, staen geregistreert
in 't munimentenregister n°. 4 a), fO. 24,7."

8) De requesten hiervoren werden in hand en gesteld van Nicolaas Witsen, Jean de
Vries, Gillis Sautijn, Six en Egbert de Vrij.
4) Zie hiervoor no. 15.
a) Thans nO. 12.
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Bailie, 500 considereren commissarisen, dat, om het werck in be
hoorlijcke treyn te doen gaen, dat daertoe van noden zijn seer
groote sommen van penningen, gelijk hem nu alreets notable
gelden, dog echter niet suffic;ant, van particuliere sijn geavanceert.
En dat derhalven aen hem nochmaels bij de reets verstreckte
20.000 guldens, 10.000 guldens in twee termijnen zoude konnen
werden verstrekt 1) sonder interest, mits dat tot volkomen genoegen en verseekering door hem, Pieter Baille, beneffens sijne
compagnons en geinteresseerdens met hem, wierde toegestaen
onder overgifte - en handteekening -, dat aen de heeren burgermeesteren vrij zoude staen, onder het oppergesag en oog der
heeren commissarisen in het manufactuurhuys in te voeren seeker
persoon, die en kasse en boek van aIle sijne gelden en effecten
hield, in wiens handen alle 't selve wierde vertrout, en wie ook
gehouden zoude zijn, steets aen de heeren burgermeesteren en
commissarisen opening te geven van den toestand der saeken in
het huys, opdat de stad in geen schade koome te vallen. Behalven
dat soowel Bailie als 'sijn geinteresseerden zullen teekenen, dat
bij geval van-scheuringe deses werks, afslag off andersints, den
heeren burgermeesteren altijt vrij sal staen haer uytgeschoten
penningen soowel aen de getouwen als alle effecten bij vercoopinge off andersints te verhalen en vinden. Ende soude dese te
in te voerene boechouder gehouden zijn te stellen suffic;ante borge
en onder het oppergesag van de heeren commissarisen de toesigt,
het oog en geley van alle dese te makene en gemaekte manufacturen en effect en hebben, opdat de stad geen schade coome te
lijden. Welcke boechouder halff bij de stad en halff bij hem .soude
werden betaelt. Onder beding insgelijx, dat hij, Bailie, sal hebben
te maeken al soodanige manufacturen, als binnen dese stad nimmer voor desen sijn gemaekt geweest, off ten minsten alsulcke,
die hier tot genoegsame slijtinge en gebruyk niet voor desen gefabriceert en wierden.
En wat belangt het tweede request, ingegeven aen de heeren
burgermeesteren, waerbij 40 winckeliers klagen over het uytsleyten van waeren door genoemde Bailie op de beurs, sou den
commissarisen meenen, dat haer versoek haer niet alleen met een
appointement van fiat behoorde te werden toegestaen, en dat
') Marginale aanteekening: .. Aan Pieter Bailie nog f 10.000 toegestaan".
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wijders bij resolutie BailIe gelast werde sijne goederen binnenshuys te vercoopen 1), maer dat hem mede behoorde te werden
aengesecht, dat hij, Baille, in 'tgeheel voor alsnog bij de kleyne
maet niet zoude hebben te vercoopen, dog alleenlijk handelen
in 't gros, ofte weI te vercoopen aen grossiers en winckeliers,
ingevoige van' de resolutien van de raed, op dese stoffe voor
desen genomen.
Waerop gedelibereert en omvrage gedaen zijnde, is goedgevonden en verstaen de heeren commissarisen voor haer ed. genomene moeyte te bedancken, en derzelver uytgebrachte advis
Ie converteren in een finale resolutie van desen achtb. raed, ende
de heeren Sautijn, Six en de Vrij, als hiertoe bij vorige resolutie
van devroedschap specialijk 'gecommitteert, te authoriseren,
gelijk H. E. geauthoriseert werden bij desen, omme iemand als
boechouder aen te stellen, die de saeken ingevolge van het voorenstaende uytgebrachte advis zal waernemen.
17. -

DEN

30e DITO 2) PRESSENTIBUS DE HEEREN MRS. COEN-

RAAT VAN BEUNINGEN EN
MEESTEREN

NICOLAAS OPMEER,

BURGER-

3).

Is goedgevonden, dat aan Comelis Verlet 4) voor reekening van
Pierre Baille ter thr:esorie-ordinaris getelt sullen werden de nog
resterende 5000 guldens van de 10.000 guldens, hem bij resolutie
van de vroedschap van den 12en deser toegestaan, also de voornoemde Baille van sijn kant de condities van de voorsz. resolutie
heeft voldaan.
Ende dat aan Jacob del Court voor den opsigt op de manufacturen van den voornoemden Baille, boven de beurs gebragt,
betaalt sal worden t 75, gerekent den tijt op 1/2 jaar volgens de
resolutie van vroedschap van .... 6), waarmede sijn dienst sal
cesseren.
') Marginale aanteekening: "Pieter Baille gelast zijne goederen van de beurs in zijn
huys te transporteren".
2) Maart 1683.
5) Resolutieboek thesaurie·ordinaris 7, fol. 103.
4) De aangestelde boekhouder.
6) Zie no. 11.
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DEN

2Se JUNII, AO. 1683 1).

Voorts hebben de heeren burgermeesteren den achtbaren raad
voorgedragen, dat Pierre Bayle, aen wien bij voorige resolutie van
den achtbaren raad eenige penningen tot het oprechten en establisseren van nieuwe manufacturen waren ter" hand gesteld,
wederom nieuwe versoeken tot het obtineren van een meerder
somma waeren gedaen; dat haer ed. gro. achtb. goedgevonden
hadden de voorsz. zake te stellen in handen van die heeren, die
voor dezen als commissarisen bij dezen achtb. raed tot dese sake
zijn genomineert. Die dan ook daerover ter presentie van eenige
heeren burgermeesteren met den voorsz. Baile in conferentie waren
getreden, ende de zake geexamineert hebbende,.bevonden hadden,
dat aen de voorsz. Baile door de stad een somma van omtrent
de 30.000 guldens conform voorige resolutien was verstrekt op
waeren, ten dien einde onder bewaring van iemand, daertoe van
stadswegen gecommitteert, geleverd. Welke somma niet bestant
was tot het oprechten en onderhouden van soo considerabel getal
metiers als de voorsz. Baile jegenwoordig bevonden wierd om
handen te hebben, zijnde ten getale van 70 van verscheide so orten
van stoffen, voor het meerendeel hier te lande noyt gefabriceert
zijnde. Maer dat dezelve middel had gevonden om van David
d'Ocher 2), een zijnder goede bekenden, op credit te bekomen
een somma van 45.000 guldens, waerdoor het voorsz. werk nu
bequamelijk in train was geraekt. Maer dat de gemelde zijne goede
bekende, met wisselbrieven betrocken zijnde, hem, Baile, tot restitutie van eenige penningen had aangesproken. Dat hij daertoe,
en zelfs om het werk gaende te houden, geen middel sag, 't en
ware den achtb. raed de goedheid wilde hebben van hem daerin
te helpen en nochmael tegemoet te komen met het verstrecken
van een somme van 15.000 guldens ende het betalen van de wisselbrieven ter somma van 4400 gis. bankgeId, alles onder belofte
van restitutie ende verband van alle zijne goederen, bereid zijnde
daerof een acte voor de heeren schepenen te passeren, dat hij de
stad in het toecomende om geen meerder penningen zal mogen
moeyelijk vallen. GeIijk mede de voorsz. sijnen vrind d'Ocher
') Vroedschaps-Resoluties 35, pag. 35.
2) Een koopman, die in de grootboeken der Wisselbank v~~r het eerst voorkomt in

1683, wanneer hij slechts t 1300 verrekent. Hij wordt 4 September 1683 failliet verklaard. Desolate Boedelkamer, Register van Curateelen I, pag. 71.
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genegen was bij gelijke acte te renuntieren van aile concurrentie,
die hij ter zake van aile de voorsz. verstrekte penningen met de
stad zoude konnen pretenderen, tevreden zijnde, dat de stad ter
somma van hare verstrekte penningen voor hem ofte zijne actie
verkrijgende preferentie zoude genieten, ende dat hij den vOQrsz.
Bayle in de tijd van twee jaren tot geen restitutie van penningen
noch in rechten, noch daerbuyten zal vermogen te vervolgen.
Dat gemelde heeren commissarisen daerop tot meerder gerustheid hadden laten opnemen en inventariseeren alle de effecten
en koopmanschappen van de voorsz.Baile,ende voor goed bericht
hadden becomen, dat deselve monteerden over de 69.000 guldens,
waeraen de stad haer rembourssement konde vinden, en derhalve
in dezen niet als de interest werd quijtgescholden.
Waerop gedelibereert en omvrage gedaen zijnde, is goedgevonden ende verstaen, dat aen de voorsz. Bayle noch een somma van
15.000 guldens zal werden verstrekt ende de wisselbrieven ter
voorsz. somma van 4400 guldens bankgeld betaelt, onder conditie,
dat daertegens bij hem een acte zal werden gepasseert voor de
heeren schepenen, waerbij verklaert ende toestaet, dat aen de
stad alle zijne effecten en goederen werden verpand en verbonden
blijven, en dat hij sigh metdeze somma zal vergenoecht houden
en de stad in 't toecomende om geen meerder penningen moeyelijk vailen, met belofte van aen Comelis Verlet sijne boeken in
handen te zullen steilen wegens aile hetgene de manufacturie is
rakende. En zal de voorsz. Verlet gehouden zijn 'daeraf aile
maenden schriftelijk rapport ter openinge te doen aen de heeren
burgermeesteren, ten eynde van dezer stede wegen van tijd tot
tijd kan werden gezien de ware geschapenheid van 't zelve werk.
Dat daemevens de voorsz. d'Ocher een acte uitbrenge, waerbij
dezelve renuntieert en desisteert voor hem, ofte zijne actie verkrijgende, van alle concurrentie, die dezelve over de voorsz.
penningen met de stad zoude konnen of mogen pretenderen, ende
gehengen ende gedogen zal, dat dezelve door de stad bij preferentie
uyt de goederen van Bayle werden genooten; daemevens sich
obligerende van in den tijd van twee jaren de voorsz. Baile tot
restitutie van de voorsz. penningen, noch in rechten noch daerbuyten, niet te zuilen moeyelijk vallen ofte vervolgen. Ende zulx
gedaen zijnde, werden de heeren thesaurieren geauthoriseert
omme ten behoeve van de voorsz. Bayle in handen van Comelis
NED. ECON.-HIST_ ARCHIEF. ]AARBOEK VII.

12

178

DE NIJVERHEID DER REFUGIES TE AMSTERDAM

Verlet de opgemelde sommen van 15.000 guldens en 4400 guldens
bankgeld te laten volgen. Ende zal de voorsz. Verlet genoechsame
voorsorge hebben te dragen, dat hem sodanige quantiteit waren
werden ter hand gestelt, als bestant zijn voor de stad te indemneren en buyten schade te houden.
19. -

25e

DITO 1), PRESSENTIBUS DE HEEREN ALLE DE BURGER-

MEESTEREN

2).

Sijn de heeren thresorieren gea uthoriseert te beta len aan Cornelis Verlet voor rekening van Pierre Bailie de somme van 4375
guldens in voldoeninge van drie distincte wisselbrieven, in de
voorsz. Bailie getrocken.
20. -

DITO

3),

PRESSENTIBUS DE HEER MR. NICOLAAS OPMEER,

BURGERMEESTER

4).

De heeren thresorieren-ordinaris sijn geauthoriseert om in het
quartier van de gewesene kruytmakerije op den Amstel- 't welk
Antoni Wiliemerdonk in huur heeft - ende dat in het verledene
voorjaar bij de heer Witze op authorisatie van heeren burgermeesteren is toegevoegd geweest aan Jaques du Long 5), fransch
vlugteling, tot een hoedemakerije, te laten maken een oventje,
mitsgaders een back ofte yet anders om regenwater in te bergen,
en wijders ook om met den voornoemden Wiliemerdonk in redelijkheid te accorderen, boeveel hij aan sijne huurpenningen voor
afslag sal genieten wegens het missen van het voorsz. gedeelte
van sijn gehuurde perceel.
21. -

DEN

15e

DITO 6), PRESSENTIBUS DE HEEREN DR. GERARD

BORS VAN WAVEREN EN JOAN MUNTER, THRESORIEREN 7).

De heeren thresorieren-ordinaris sijn geauthoriseert om aan den
heer oud-schepen Egbert de Vrij, als commissaris tot den opsigt
') Juni 1683.
2) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7, fol. IDS.
3) 12 October 1683 .
• ) Resolutieboek thesaurie-ordinaris , 7, fo1. 110.
') Zie Gr. PI. B. IV, fo1. 1367. H ij werd 5 Juli 1682lidmaat der Waalsche gemeente
met attestatie uit Rouaan. (Collection des fiches de la BibliotMque Wallonnll te Leiden.)
6) J anuari 1684.
7) Resolutieboek thesaurie-ordinaris 7, fol. 114 verso.
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over het manufactuurhuis 1), te tellen de somme van 1500 guldens
en daarvoren het voorz. manufactuurhuis te debiteren.
22. -

PIERRE BAILLIE

2).

Commissarisen comrniteeren ende authoriseren Jacob Teijler,
Antonij Block en Pieter de Cramer tot curateurs over den boedel
van Pierre Baile, omme denselven boede1 ten besten van de
gemeene crediteuren te beneficieeren, mits de penningen, daervan
te procedeeren, brengende in handen van commissarisen, ad opus
jus habentes. Actum den 2den Martii 1684, pressentibus Coenraet
van Clenck, Mrs. Gerrit Rooft en lsack van Reuvel, commissarissen 8).
Commissarissen surrogeeren in plaetse van Pieter de Cramer
Thomas del Court tot curateur van den boedel van als booven,
omme denzelven etc., ut supra. Actum 17 Juny 1692, praesentibus
aile de heeren commissarissen, dempto Mr. Willem Six.

1) Dit manufactuurhuis is de voortzetting van de zaak van Baille. Zie hierachter
(in het volgend Jaarboek) Groot-memoriael 7, fo1. 106. Topographisch is dit ook te
bewijzen. De fabriek van Bailie was geplaatst in het gewezen aelmoezeniersziekenhuis. Vergelijking van Wagenaar (folio uitgave) II, pag. 261 en 287, waarin de geheele
bestemming van dit huis tot manufactuurhuis wordt overgeslagen, staaft deze meening
en geeft antwoord op de vraag, door mij gesteld in de Economist 1916, pag. 830, noot.
2) Desolate Boedelkamer nO. 307, register van curatelen, anno 1682-1688, fo1. 87.
3) Over dit faillissement is in het archief der desolate boedelkamer nog slechts aanwezig de "Inventaris van de goederen concernerende den boedel van Pierre Baillie, tot
Rotterdam agterhaelt, en vandaer gevoert hier ter stede . ... " (Desolate Boedelkamer
nO. 388, register van de inventarissen anno 1683, fo1. 70 verso). De boedel bestond uit
wat lijfgoed. Vergelijk ook Gebhard, 1. c. I, pag. 183.
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23. -

DENOMBREMENT DE TOUS LES PROTEST ANS REFUGIEZ DE FRANCE A AMSTERDAM AVEC LES NOUVELLES FABRIQUES ET MANUFACTURES QU'ILS Y ONT
APORTE DEPUIS L'AN 1681 1).

Beroep.

Tite!.

Naam.

,I
Etienne Andre

Sieur Maitre

Chapelier en codebecs

Christophle A ucouturier
Antoine Ardouin
Marie Anon
Isac At'got
Nicolas Aubel
Daniel Arnoult
Jaques Achard
Joassi Ani
Paul Auenau

Sieur
HonHe Maitre
HonHe
HonHe
Honete
HonHe

Pierre Baille

Sieur

Jean Baille

Sieur

Marchand de parfums
Cordonnier
Faiseuse de points
Hodogeur
Faiseur de gazes
Drogiletier
Ouvrier en laine
Ouvrier en soie
Faiseur de serges croisees et
de rases de Chfilons
Marchand et directeur de
manufactures
Marchand ')

Bochere
Jaques Barbes01'

Sieur
Sieur

Gabriel Barbesor
Andre Borer
Abel Barbe
Charles Brodeau
Jean Saint-Blancart
Pierre Bougeart
Alexandre Brotier
Jean Bataille
Fran~ois Bourgeois
Jaques Blondin
Marie Ie Bret
David Bouvet

Sieur
Sieur
Sieur
Sieur Maitre
Sieur Maitre
HonHe
Maitre
Maitre
Maitre
Maitre
HonHe
Maitre

Anne Bouche
Jean Brenat

Hon~te

Hon~te

Hon~te
Hon~te

Gazetier
Marchand pelletier et
foureur
Pelletier et foureur ')
Marchand
Teneur de livres
Chirurgien
Chirurgien
Passementier
Sculpteur
Faiseur de peignes
Serrurier
Gazetier
Faiseuse de points
Tisseran et faiseur de
bourras
Tailleuse d'habits
Cardeur et peigneur de
laine

Aantal personen waaruit de fami-

I

lie bestaat.

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

4 (hieronder
sijn werkl.)
4
4
I
1
1
1
1
1

1

2
7
1

2
5
4
3
1
7

5
5
2
5
6
2

frere du
precedent.

')

1

1) frere

du
precedent.

2

1

4
1
1
1

1) 24 Maart 1684. Het Epltre van Scion, hieraan voorafgaande, bij Koenen, !. c., pag. 350 e. v.
In het oorspronkelijke is het Epitre gedrukt, het Denombrement geschreveil.
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Tite!.

Naam.

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

Beroep.

I
Pierre Bunel
La veuve Barette
Pierre Bujanier
Jean Berger
Elie Brun
Michel Belot

Sieur
Sieur
Sieur
Sieur

Jean Boule

Sieur

MOIse Bellanger
La veuve Bellanger

Sieur
Mere du susnomme
Sieur
Sieur
Sieur

Fran~ois

Brut,
Jonas BonMte
Isaac Bars
Nicolas Bourdon
Jean Ie Blanc
Charles Barrois
Charles B imlait
Pierre BroUer
Fran~ois Bourguigt,on
Jaques Barbier
Daniel Barenne
Jean Brule

Hon~te
Hon~te

I

Honete
Maitre
Maitre
HonMe
Maitre
Maitre
Maitre

J eanne Ie Blom
Bestiar
David du Bois

Honete veuve
Compagnon

Jaques Baudouin
Pierre Bar
Fran~oise Brossard
Mathieu Bonnet

Maitre
Maitre
Honete

La veuve Barbeau
Daniel Bouvet
Fran~ois B aier
Jeanne Buet
Pierre Bobino
Pierre Brunet
dit la Riniere
Antoine BureauAbimelek B ossau

HonMe
Compagnon

t

Ouvrier en baleine
Faiseuse de points
Marchand de points
Marchand de points
Marchand joalier
Marchand en toute sorte
de marchandises
Marchand en toute sorte
marchandises
Orfevre et graveur
Graveuse
Marchand de points
Marchand
Marchand d'etofes et de
chapeaux
Passementier
Passementier
Serrurier
Savetier
Charpen tier
Ouvrier en soie
Faiseur de gazes
Faiseur de gazes
Faiseur d'Hamines et de
droguets
Chapelier
Orfevre
Faiseur de gazes et d'etamines
Faiseur de taffetas brocars
Rubannier
Ouvriere en linge
Ouvrier en chapeaux de
castor
Vendeuse de chandeles
Ouvrier en serges de Nimes
Ouvrier en serges de Nimes
Faiseuse de points
Teinturier
Soldat dans la compagnie
de monsieur Ie major Witsen
Ouvrier en soie
Ou vrier en laine

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

3
7
4
1
2

7
3

2
1
4
4
7
3
5

t
1

3
3
3
2

t

5

1

t

-

2
1

t
t
5
3
1

3
t
t
t
t

I

1
1
1

2
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Abraham Buro
Abraham Breau
Charles Barthelemi
Charles Bartet
Caterine Baudouin
veuve de Jean Ie Conte
Charlotte Brisbar
et son mari
David Burin
La veuve de Jean
Bredat
Gedeon Bouch
Henri Brunet
Jaques Brassau
Joseph Becurmare:
Jean Bernard
Jaques Benoit
Jean B erlier
J ean Bruste

I

2
1
1

HonMe

Charpentier
Gazetier
Ouvrier en soie
Ouvrier en soie
Marchande

Maitre

Chapelier en codebecs

2

MaItre

F aiseur de gazes

5

Devvideuse de soie
Aiguiseur
Passementier
Ouvrier en cr~pons
V en taillier
Ouvrier en soie
Faiseur de gazes
Gazetier
Ouvrier en serges de Roi et
a la Dauphine
Cardeur et drousseur de
laine
Ouvriere en dentelles
Devvideuse de soie
Ouvrier en serges de N!mes
Un enfant ouvrier en gaze

1

Hon~te

Jaques Barbe
Jeanne de la Batte
Jeanne Bricqui
Jean Batiste Blame
La veuve Briquet
apelee Marie Lourdet
Nicolas Bienie
Pierre Bros
Pierre Bon;ait
Pierre du Bois
Pierre Bonnet
Le Clerc

HonMe
Hon~te

Sieur

Combarel
Combarel

Sieur
Sieur, fils du
susnomme
Sieur
Sieur
Sieur

Laurans Courtelles
Pierre Colon
Jaques Cout!'al
La veuve Colas
Claude Celeri
Jean Fran~ois de CMri

Beroep.

Tite!.

Naam.

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

I

I
I

1

5

2

1
1
1
1

1

1
1
2

1

1

1
1

1
1
4

Peigneur de laine
Gazetier
Rubannier
Ouvrier en gazes
Gazetier
Ministre de l'evangile parmi les Remontrans
Avocat
Maitre de langues
Marchand joalier
Marchand
Ouvrier en draps et en ratines
Marchande de points
Gazetier
Coutelier

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

1
1

5

2
1

4
1
8
1
1
1
1
2

j

3
1

2

!

183

DENOMBREMENT.

Tite!.

Naam.

Jeremie Constans
Rene Briot'
DorotMe Baron
Joseph Briau
Pierre Bordier

Hon~te

Beroep.

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

5

2

Passementier
Passementier

1

Sa femme
Tailleur d'habits
Pelotier de fondemens de
bUimells
SieurCompagnon Chirurgien
Sieur
Marchand d'etofes en soie
et de points qu'il fait fabriquer dans la maison des
orphelins et ses associez
Honete

Jacob Baset
Jacob Chamois

Marguerite et Sara
Caleye
Antoine Coure
Henri Chevalier
Jean Charlot
Julien de la Cour
Abraham Cadou
Abraham Carbon
David Curta
Antoine Colas
Jean Chastet
Moise Coulorgue
J eel Carrodet
Jean Cane
Nicolas Constans
Jacob CosteUe
Paul Chapet
Jean Champion
Fran~oise des Champs
Jean Chenille
Jean Costel
Jean Connoissant
Daniel Colson
Josue du Clou

Honeies
Sieur
Honete

Sieur
Honete Maitre

Honete
Honete
Maitre
Hone!e
Maitre
Sieur
Honete
Honete
Honete
Honete

Marchandes de points et de
taffetas
Imprimeur de toiles
Rubannier
Potier d'etain
Ouvrier en soie
Drapier
Perruquier
Gantier
Scieur de marbre
Brocardier
Peigneur de laine
Cabaretier
Faiseur . de peignes
Ouvrier en soie
Rubannier
Ouvrier en serges et droguets
Horlogeur
Fileuse de laine
Droguetier
Rubannier et gazetier
Passementier
Ouvrier en soie
Relieur de livres a la fran~oise

Fran~ois

Choui
Michel Clement
Pierre Chardrai

Sieur

Chardrai
Jean de Chambre

Aantal personen waaruit de familie bes taa t.

I

Sieur, frere du
susnomme
HonHe

Ouvrier en soie
Ouvrier en soie
Tailleur d'habits pour femme
Faiseur de cordons de
chapeau
Brodeur

7
1

3

3
3
4

et fait rouler
2 metiers.

3

7
3
4
3
3
4
4

1

3

3

3

5
4
7
3
2
1
1

9
3
5

1
5

I

..
1\
1

6

4
7
3
4

4

9
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DENOMBREMENT.

Naam.

La veuve Casin
Louis Charton
Denis Charlot
Fran~ois Couturier
Henri Colier
Jean Combe
Isaac Caut!
La veuve Cleante
Judit Cayer
Alexandre Chabran
Andre Chaneau

Titel.

Maitre
HonHe
Maitre
HonHe

Antoine Cantau
Christofle de la Chaumette
Daniel Caison
et Marie Buguet
David Curtaia
Elie Condre
Fran~ois Couhi
Hon~te
Fran~oise de Cham, femme de Pierre Brossard
Henri Collier
Henri Cheval/ier
Honete
Jean Castel
Jean Charton
Jean Chapet
Isaac Chardon
Jean Guin Charley
Jean Capette
Jean Cheldenille
Jeanne Chaneau
Jonas Comson et
Marie Pentale
Josue de la Chaumette
Elisabet Cognard
Veuve
Louise Chevalie
Honete
La veuve de Jean Chipo, nommee Madelaine
4. Chambre
PhiJipe de Carpentie
Pierre Cantau
Philippe Ie Cler et
Elisabet Marlin

Beroep.

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

F aiseuse de den telles
Ouvrier .en laine
Faiseur de gazes
Charpentier
Tailleur d'habits
Chapelier en codebecs
Perruquier
Couseuse de gans
Devvideuse de soie
Tonnelier
Dessina teur de points
et d'Hofes a fleurs
Ouvrier en soie

3

Ouvrier en soie

3

Gazetier
Ouvrier en gazes
Droguetier
Passementier

4
3

Devvideuse de soie
Perruquier
Ouvrier en soie
Gazetier
Ouvrier en soie
Drousseur de laine
Ou~rier en soie
Gazetier
Serges et droguets
Ouvrier en soie
Ouvriere en soie
Ouvrier en serges de Roi et
a la Dauphine
Gazetier
Ouvriere en linge
Devvideuse de soie

3
2

Brodeuse
Ouvrier en soie
Ouvrier en brocats

I Ouvrier en soie

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

4
1
1
1
1

4
4
2
1

2

1
1

1

1

4

4
3
1

1

1
1

1
1

3
3
2

1

1

2
1
3

3

2
4
1

3

1
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Titel.

Naam.

Paul Capete
La veuve d' Antoine
Claude
J osu~ du Cros
David C/labran

I

Nicolas D'Aoul
Isaac Desbordes
Du Long

Honete, frere du
susnomm~, servi·
teur chez Ie Sr.
Haguenant, tonlier
Sieur Maitre
Sieur
Sieur Maitre

Paul d'Elie

Sieur Maitre

Comeille Denis
Isaac Doucet
Dupont

Sieur Maitre
Sieur Maitre
Sieur Maitre

Alexandre Chabran

Beroep.

Gazetier

HonHe
Honete

Dasp4
Marthe Duse

Sieur Maitre
Demoiselle

Charles Doucinet
Michel Ie Doux

Maitre
Maitre

Aantal personen waar·
uit de fami·
lie bestaat.

1

I

Devvideuse de soie
Passementier
Ouvrier en chapeaux de
castor chez Ie Sr. Bertau

1
1

Tonnelier
Ecrivain et arithmHicien
Marchand libraire
Chapelier de codebecs, teo
nant la Manufacture de vers
la porte de Vesop
Chapelier et son associe et
ouvriers
Marchand de soie
Marchand de fer
Marchand d'etofes de soie
et de taffetas

1
1
4

I Marchand

Marchande en points

Aantal getouwen me·
degebracht
en Aanteekeningen.

1

6
5
9
3

2 met son
gar~on

4-associee et
2 jeunes gar·
~ons

Laurans Douilier
Jean Dumont
Pierre Devair
Barbe Deser
Marie Danti
Pierre Durieux
Charles Doucin
Daniel Dusarl
Daniel Denis
Daniel Durant
Daniel Drue
Daniel Housel
Isaac Dousai
Jean Didier

Maitre
Veuve

Maitre

I

Cordonnier
de langues et correcteur de
livres
Cabaretier
Gazetier
Arquebusier
Devvideuse de soie
Devvideuse de soie
Gazetier
Serrurier
Ouvrier en laine
Ouvrier en soie
Gazetier
Passementier
Charpentier
Peigneur de laine

2
5

4
5
8

1

4
1
2
2

1

2
1

3
1
3
1

1

I

I

1
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DENOMBREMENT.

Naam.

Jean Dourdin
Jean Garde
Louise Desporles
Simon Denel
Pierre Doye
Louis Desportes
Jaques Dourdin
Marie des Essards
Jean Estraing

Gerard van Erwiek

Antoine Eeu
Fran~ois Emelin

Tite!.

Honete
HonHe
Pere du susnomme
Demoiselle
Sieur

Sieur

Honete
Honete

Marc Fay de la Tonmile

Daniel la Feuille
Le Feure
Daniel Fregenille
Jean Froment
Pierre de F ouquesoles
Jean Ie Feure
Salomon Fresaucourt
Jacob Fage
Abel Fortain
Jaques Fulgou
Abraham du Frenoi
Jaques Fouquel
Andre Foiretier
Abel Forluin
Charles Fromont
Daniel Foucaut
Jean Fouche
Jean Ie Font
Pierre F oulquier
Pierre Fabre
Jeremie Fouquet
Jean Gode/roi

Sieur
Sieur Maitre
Honete
Sieur
Honete Maitre

Mattre
HonHe
Maitre
Honete

Honete
Sieur

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

Beroep.

Peigneur de laine
Ouvrier en cr~pons
Passementier
Ouvrier en soie
Charpentier travaillant
dans Ie chan tier de la ville
Gazetier

4

2
2

1
2
2

Peigneur de laine
Faisant travailler du point
Marchand faisant fabriquer d.
rubans, gazes, taffetas et autres Hofes de soie.Taffetatier.
Marchand et teneur de
livres 1)
Boutonnier
Ouvi-ier .en chamois et en
peaux pour des gans
Humaniste et maitre de langues latine et grecque
Horlogeur
Epinglier
Teneur de livres
Charpentier
Ouvrier en pluche
Serger de Nimes
Ouvrier en serges de Nimes
Charpentier
Ouvrier en serge de Nimes
Ouvrier en soie
Menuisier
Faiseur de serge de Nimes
Ouvrier en soie
Drousseur de laine
Ouvrier en evantails
Chamoiseur
Piloteur de M.timens
Ouvrier en soie
Ouvrier en soie
Ouvrier en laine
Ouvrier en soie
Chatechiste des pauvres de
l'Eglise Walonne 2)

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

1

2
1

6

5

15
1) retire en

cette ville de
la Rochelle.

1
3
7
4
1
2

3
7
4
2
3
1
6
1
1
1
1
1

2

2

2
1
1

2

5
1

2
1
1

I

2) Homme de

3

lettres.
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Titel.

Naam:

Jean Gaillard
Moise Galtis
J eremie Grandidier
Adrian Gole
Jean Gole
Antoine Giloi
Louis Gontal
Pierre Guerin
Jean Garde
Augustin Grimperet
David Garnaud
Jean Gillotel
Fran<;:ois Gouion
Timotee Guicharel

Pierre Gairou

Sieur
~ieur

Sieur
Sieur
Sieur, flis du sus nomme
Sieur
Honete
Sieur
Honete
HonHe
HonHe
Honete

HonMe

Paul Gardon
Simeon Gue1'ill
Antoine Ie Gros
Antoine Gasson
Andre Gentil
David Gernani

Honete
Honete

David Garnou
David Garnot
Cephas Goul
Sara Guillard, veuve
d'Antoine Claude
Louis Giias
Paul Gamonet
Pierre Gobet
Pierre Gerard
Fran<;:ois Gaillon
Samuel Gode/roi

Honete
Honete
HonHe

Jean Houssaye
Daniel Heme
Joachim H ar1'i
Rene Hureau

Sieur
Sieur
Sieur
Honete

Honete

Honete
Honete

Beroep.

Droguiste
Orf~vre et ouvrier en soie
Horlogeur
Ebeniste
Graveur de tailles douces
Marchand gantier
Orf~vre et graveur
Rubannier
Gazetier
Taffetatier
Droguettier
Rubannier
Gazetier
Ouvrier en soie et fileur d'or
et d'argent chez Ie Sr.
Estraing
Charpentier, travaillant
dans Ie chantier de la
ville
Ouvrier en serges de Nlmes
Franger et faiseur d'agremens
Ouvrier en gaze
Gazetier et rubannier
Ouvrier en bourdalous
Ouvrier en Hamines et
droguets
Horlogeur
Ouvrier en serges de Nimes
Rubannier

.

Devvideuse de soie
Ouvrier en soie
Ouvrier en soie
Tonnelier
Ouvrier en serges de Nimes
Peigneur de laine
Ouvrier en brocards et taffetas
Docteur en medecine
Marchand
Marchand en orfevrerie
Menuisier

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

2
4
9
4

4

1

4
1

4
3
6
3
6
4

2
I
4
I
4
I
I
I

4
I
I
I
I

I

1
I

3
I

3

I

I
I
I
I
I
I
I

5
1

I
6

I
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DENOMBREMENT.

Aantal perTite!.

Naam.

Jeanne Hideu,;

Veuve

Gerard Henri

Honete

Jean Huet

Sieur

Charles Huches
David Harel
Daniel Henri
Jean Hoche
Antoine Hea
Pierre Henri
Claude Hugon
Nicolas Hemot
Pierre H ardi
Pierre Henri
Andre Jean

HonHe
HonHe

Honete
HonHe
Honete
Honete
Honete
Jeune homme
Sieur
Sieur, cousin du
susnomme
Sieur
Sieur
Sieur, frere du
susnomme
Sieur
HonHe Maitre

Daniel Jean
Pierre J oanneau
Pierre Jacob
Jean Jacob
Jac
Fran~ois J ustier
Jean J aqueson
Aimard J obert
La veuve J enevieve
Remi
Antoine Joinneau
Jean Jackon
Jaques Jon
Nicole Jointleau
Phelibert J ontont
Thomas J osau
David Jobert
La veuve de Robert Jean
Libot
Gregoire Leti
Jaques de l'Etang

Honete

Honete
Honete
Honete
Sieur
Sieur
Sieur
Demoiselle

De l'Arpan

I

sonen waar-

Beroep.

uit de familie bes taa t.

Ouvriere en points et guipures .et den telles de soie
Charpentier, travaillant au
chan tier de la ville
Musicien et lecteur de l'Eglise Walone
Imprimeur de toiles
Passementier
Boutonnier
Ouvrier en soie
Boutonnier
Gazetier
Teinturier
Boutonnier
Ouvrier en brocats
Ouvrier en soie
Marchand d'etofes et de
chapeaux
Garnisseur de chapeaux et
de gans
Marchand de Yin
HOte de la Pomme du Pin

3

I

2

5
6
6
2
4
9
2
1
1

1
1
3
1
1

6

Chossetier
Boutonnier
Chapelier en castors
Drousseur de laine
Ouvrier en draps
Devvideuse de soie
Cardeur
Ouvrier en soie
Gazetier
Devvideuse de soie
Sergier
Drapier
Ouvrier en draps
Ouvrier en soie
Homme de lettres
Historien
Fameux architecte et ingenieur
Faisant fabriquer des points
de France

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

8
5
7
1

1
1
1

2
1

1
1
1
2
1

8
1

I

5

1
1
1

DENOMBREMENT.
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Beroep.

Aantal per- Aantal gesonen waar- touwen medegebracht
uit de familie bestaat. en Aanteekeningen.

Titel.

Naam.

Fabricqe de points 1)

Sieur

Daniel l' Ecluse

10

\

1) Marchand

faisant fabriquer des
points.
Sieur
Sieur
Honete
Sieur

Pierre I' A nglois
Jaques Lucas
Pierre de /a Lande
Jaques Laures

Honi\te veuve

Jeanne Larcher
Jean Larcher
Jean du Lot
Annez Lion
La veuve Lourdet
Louis du Lite

Honete
Honete

Antoine de la Lande
Daniel de Larbre
Henri /' Empereur
Jaques de Lamare

Honete
Honete
Honete

Claude I' Empereur

Sieur
Sieur, parant du
susnomme
Honete

Jaques Lalaie
Nicolas Loisel
Jean Lemare
Isaac Lambert
Pierre Loisel
Daniel Lucas
Jaques Lucas
Jaques Montaud
Pierre Moreau

Honete
Honete
Honete
Honete
Honete
Honete
Honete
Sieur
Sieur

Termia Montagtlon
Jean M einier
Marlin
Pierre Massonneau

Sieur
Sieur
Demoiselle
Sieur

Jean Languine
Rene Langrune

I

I

Orfevre
Horlogeur
Passementier
Marchand I) et l'un des
interessez dans la manufacture du point a la Reine
dans la maison des orphe-,
lins
Ouvriere en points
Drousseur de laine
Formier
Cardeur de laine
Ouvrier en soie
Ouvrier en serges de Nimes
et du Roi
Ouvrier en soie
Rubannier
Faiseur de serges de Nimes
Ouvrier en brocars et taffetas raiez
Marchand epicier

1
6
13

Marchand et epicier
Faiseur de serges de Nimes
et a la Dauphine
Faiseur de gazes
Passementier
Ouvrier en soie
Ouvrier en soie
Passementier
Perruquier
Tonnelier
Marchand
Marchand faisant fabriquer
des points et des dentelles
Marchand
Marchand et ouvrier en soie
Marchand de points etc.
Faisant fabriquer des etofes
de soie et dessinateur des

1

8
.) Fabrique
du point a la
Reine.

1
3
3
3

2
4

1

6
1
1

2

4

1

1

2

1

3

2

2

1

5

3

1

4
1
1
3

9
5
1
3

I

2
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DENOMBREMENT.

Naam.

Beroep.

Tit«ll.

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

interesse dans la maI points,
nufacture des orphelins
Daniel Molls
Marc Antoine Menchin
Jean de Marseneuve
David Martin
Gaspard Martin
Abraham M enchee

HonHe, Ie cadet
Sieur
Sieur Compagnon
Honete Maitre
Honete
Honete

Pierre M assicaut

HonMe

Jean du Mont
Christofle Malard
Pierre Hain
Paul Ie Moine
Jean Ie Moine

HonMe

Louis M ilion
Joseph Mallard

Hon~te

Thomas Mignot

HonMe

Meriot
Antoinette Magi
Jacob Moreau
Jaques Mercier
Daniel Melon
Giraud M essonnier dit
du Laurier
Benjamin Menard

Maitre
•
HonMe veuve
HonMe Maitre

Antoine Moreau
Daniel Marlin
Daniel Metinier
Hubert Magerin
Jean M onereau
Jacob Maneau

Maitre

Isaac M archan
Jean de Mirande
Isaac de Mirande
Isaac M anget
Jean Montier
Jean Michel
Jean de M ailli

Hon~te

HonMe
HonMe
Fils dus susnomme
HonMe

HonMe

Hon~te

Compagnon
HonMe
Hon~te

HonMe
Honete
HonHe

I Honete

Tailleur d'habits
Maitre chirurgien
Chirurgien
Menuisier
Cabaretier
Ouvrier en droguets et
etamines
Ouvrier en droguets et eta·
mines
Gazetier
Passemen tier
Menuisier et charpentier
Ouvrier en soie
Ouvrier en droguets
Ouvrier en serges de Nimes
Ouvrier en serges de Roi
et a la Dauphine
Boulanger de pain a la
francoise
Cordonnier
Couse use de linge, gans etc.
Chapelier en castors
Teinturier
Mattre d'ecole
Soldat dans la compagnie de
monsieur de major Witsen
Soldat dans la compagnie de
monsieur Ie major Witsen
Passementier
Peigneur de laine
Chirurgien
Ouvrier en soie
Gazetier
Ouvrier en serges de Roi
et la Dauphine
Friseur d'evantails
Ouvrier en soie
Ouvrier en soie
Gazetier
Faiseur de droguets
Gazetier
Passementier

4
4
1

9
2
7

2

6
5
4
2
1

2
1
1
4
1
1

1
2
1
1
1

1
1
1
1

3
3

I-

1

I

3

Naam.

Judit Magin
Jean Muoi
Jacob de Mairi
Louis de M oiri
Louis M erlier
Pierre Masier
Pierre des M arree
Pierre Monel
Philipe de M ailli
Pierre M enget
Pierre M ouge
Samuel Martin
La M anu/aclure de la
porte de Wetering
Etienne de Neuville
Antoine Noir
Jaques Noel
La veuve de Moise
Noel
La veuve Moret
Nicolas Ie Noir
Pierre Ie Neveu
Pierre N ouel
Simon de Nel
Salomon N ourik
Soisson de Nun

Tite!.

Honete
Hon~te

Honete
HonHe
Honete

Frere du susnomme

Sieur
Sieur
HonHe

HonHe
HonHe
HonHe
Honete
Honete
Hon~te

Fran~ois Olivier
Pierre 0 Hvier

Sleur
Compagnon

Fran~ois Ouvri
Louis du Plessis
Pierre Pelegun
Pierre Poulain
Jean Pino

Compagnon
Sieur
Sieur
Sieur
Sieur

ltilaire Pino
Noe Peribaud
Jacob Ba~el

Sieur Maitre
5ieur Maitre
Sieur Compagnon

DENOMBREMENT.
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Beroep.

Aantal per- Aantal gesonen waar- touwen megebracht
uit de familie bestaat. en Aanteekeningen.

Ouvrier en points
Passementier
Ouvrier en brocars
Passementier
Tapissier
Ouvrier en serges de Nimes
Ouvrier en soie
Gazetier
Passementier
Ouvrier en soie
Ouvrier en soie
Menuissier
En Hofes de laine et de soie
Vendeur de liqueurs
Molinier de soie
Passementier
Rubanniere
Chandeliere
Ouvrier en soie
Rubannier
Passementier
Ouvrier en soie
Sergier de Nimes
Faiseur de serges A la Dauphine
Perruquier
Chapelier en codebecs ')

Ebeniste
Ministre du St. Evangile
J adis notaire et practicien
Orfevre
Faisant fabriquer des serges
de Nimes, de Roi et A Ia
Dauphine
Chirurgien
Chirurgien
Chirurgien chez Ie Sr. Peribaud

3

4

8
110

5
3
6

4

2

1

4

2
') cMs Ie Sr.
du Long dans
Ia manufacture.

11

8
2
4
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DENOMBREMENT.

Naam.

Jaques Pauret
Jean Pauret
Nicolas Pauret
Gilles Pouehot
Du Pont
Jean Pelletier
Jacob Pieart
Jean Pareau
Jean Preleux
Moise Penuis
Jacob Piear
Denis Pousse
Isaac Pichon
Etienne Pri,n
Etienne Perrieu
Franc;:ois Petit
Pierre Piela
GedeO!l Pagnet
Samuel Perrin
Jean Perasin
Antoine Peloux

Simon Pelotie,.
Charles Pelotier
Paul Papin
Jeanne du Pont
Madelaine du Pont
Arnoult Prou
Daniel du Pui
Denis Poneet
Etienne de Hunehe
Etienne Plantin
Franc;:ois des Pres
Gedeon Panics
Henri Perrieu

Titel.

Maitre
Maitre
Maitre
Sieur
Sieur

Beroep.

Brodeur
Brodeur
Brodeur
Ouvrier en serges et droguets
Marchand de taffetas et Hofes de soie
Sieur Maitre
Doreur et sculpteur
Maitre
Ouvrier en brocars etc.
Ouvrier en serges de Nimes
HonHe
et a la Dauphine
Hon~te
Rubannier
Hon~te
Ouvner en camelots, barraquans
HonHe
Ouvrier en gazes et Hamines
Hon~te
Ouvrier en bordures et doreur
Maitre
Cordonnier
Honete
Ouvrier en droguets
Hon~te Maitre
Fondeur
Maitre
Tonnelier
Ouvrier en chapeaux de castor
Aiguiseur
Hon~te
Tailleur de pierre
Blanconnier et tanneur
HonHe
Ouvrier en chapeaux de codebecs dans la manufacture
du Sr. du Long
Hon~te
Ouvrier en brocars et taffetas de Lion
HonHe, frere du Ouvrier en brocars et taffesusnomme ')
tas de Lion
Honete
Ouvrier en soie
HonHe
Devvideuse de soie
Honete, soeur de Devvideuse de soie
la susnomme
Maitre
Faiseur de serges de Nimes
Honete
Ouvrier en soie
HonHe
Ouvrier en soie
HonHe
Gazetier
HonHe
Rubannier
HonHe
Ouvrier en soie
Hon~te
Aiguiseur
Honete
Ciseleur et fondeur

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

I Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

4

4

7

3

4
1

4

7

2

3

2

4

5

'7

.1

2
2
3
3
4

3

') aussi Lionnois.

3

2
1

3
3
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Naam.

Tit~.

Hon~te

Jeanne Perucci
Jean du Pee
Jean Ponsard
Jean Prouvo
Marie Pauret
Pierre Ie Prestre
Jean Quenu
Fran<;ois Queni
Jean de la Querie
Paul Quenis
Isaac Renouard
Antoine Roger
Abdias Risoul
Jaques Renaud
Daniel de la Rue

Honete
Sieur
Sieur Maitre
Sieur
Sieur
Sieur

Jean Roger
Jaques Ricotier \

Sieur
Sieur

Jean Rousseau
Nicolas Rosier
Jean Renaudin
Jaques Riche
Charles Roussain
Philipe Rolet
Mathieu le Roi
Jean Rouseau
David Riviere

Sieur
Sieur
Sieur
Sieur

Isaac Ie Roi
Charles Roland
Isaac Roger

Honete Maitre
Sieur Maitre
Honete

Jaques Rosier
David Rossain
Daniel Roussel
Elisabet Rousselar
Charles Rot.i
La veuve Rauel
Judith de Roi
Isaac Rose

Honete
Honete
Honete
Honete
Honete

Charles Rossi
Ferdinand Rasse

Honete

Hon~te

HonHe
Honete
Honete
Honete
HonHe
Hon~te

Hon~te

Maitre
Maitre
Honete
Maitre

Honete

Hon~te

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

Beroep.

Ouvriere en points
Ouvrier en soie
Ouvrier en laine
Gazetier
Brodeuse
Ouvrier en soie
Gazetier
Ouvrier en brocars etc.
Ouvrier en soie
Ouvrier en crepons et soie
Ministre du St. Evangile
Imprimeur
Homme de plume
Marchand
Faisant fabriquer des gazes
A fleurs et unies. Gazetiers
Marchand de chapeaux
Corratier pour Ie negoce
des actions
Marchand de vin
Fondeur
Chandelier au moule
Barbier
Passementier
Minuisier
Masson
Chandelier
Tailleur d'habits pour femmes
Faiseur de corbeilles
Fondeur
Ouvrier en brocars, taffetas, gazes
Ouvrier en soie
Passementier
Menuisier
Ouvrier en points
Ouvrier en gaze
Drousseuse de laine
Devvideuse de soie
Boucher ')
Passementier
Gazetier

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VII.
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Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

3
1
1

4
1
1
7
6
2

2

2

5
1
1
4
1

4
3

10

1

7
2

5
3
2
7
4
7
4
4

3
9
10
2

4
6
2

4

1
1
2
1
1

') quidoitaler
A Surinam.

3
1
13
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DENOMBREMENT.

AantalperTitel.

Naam.

sonen waar-

Beroep.

uit de familie bestaat.

I
Gerard Rossin
Jean Robin
Jean Rougissard
Jaques Raeeion
Pierre Ridou
Pierre le Roi
Pierre du Rieu
Pierre Rutri
Samuel Recourreur
Mr. Ie Conte de Saint
Paul
Andre ' Scion

Andre Scion
Jean Specel

HonHe
HonMe
HonMe
Hon~te

Honete
Honete
HonMe
Honete
Hon~te

Sieur

Sieur, fils d ususnomme
Sieur

La veuve Sauvain
Jaques Sauvage
La veuve Sommelier
Gabriel Soseau
Giles Sirot
Judith Sauvage
Barbe Serres
Daniel du Ser
Eve Simonet
Guilhaume de Sormeau
Jaques Serres
Loms True
Jean Taraee
Pierre Tavernier

r

J ean Tavert~ier
Pierre Tavernier
Pierre Terail
Benjamin Taquin
Tianne
Jaques Tour/on
Charles Tourras
Henri Turteron

Sieur
Hon~te

Maitre
HonHe
HonHe
Honete
HonHe
Honete
Honete
Honete Compagnon
Honete
Honete
Honete
Honete, Ie jeune
HonMe
Honete

Ouvrier en soie
Homme d'epee
Passementier
Serger
Gazetier
Ouvrier en soie
Ouvrier en gazes
Passementier
Gazetier
General d'armee

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

5

3
2
I

a "fleurs

Ministre du Saint-Evangile
et consolateur de l'eglisc
Walonne de cette ville
Docteur en medecine
Marchand de points et de
castors
Passementier et tireurs et
fileurs d'or Lionnois
Marchand de vin
Ouvriere en points
Tonnelier
Rubannier
Devvideuse de soie
Devvideuse de soie
Serrurier
Ouvriere en points
Ouvrier en soie
Passementier

1
3
1
2

12 (sa maison)

3
3

2

7

4

1
4
3
4

3
1

3
1
1
2

1

Apothecaire
Ouvrier en soie
Ouvrier en bourdalous et
Hamines
Rubannier et passementier
Taffetatier
Rubannier
Ouvrier en soie
Ouvrier en toiles peintes ')

1
6
2
1
1

~:~~:::u:ne~~::eur de laine\

1
1

Drousseur de laine

3

2
7

') chez Ie
Sieur Core.
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Titel.

Naam.

Aantal personen waaruit de familie bestaat.

Beroep.

I
La Tour

Hon~te

Jaques Tristan
Pierre Tutin
Elisabet Trogissard
Jean Tottin
Jean Tourlel
Jean Tourton
Elie Tarace
Daniel Vergnon
Jean V ieille
Claude Villon

HonMe

Pierre de Vari
Francois Vala
Samuel Vergalier
Jaques Vosrio
Oudard Villa

Hon~te

Jaques Valon
No!!! Valeton
Jaques Vorriaux

HonHe
HonHe
HonHe
Hon~te

Sieur
Sieur
Sieur
Sieur Compagnon
HonHe
HonMe
Hon~te

HonHe Compagnon

Hon~te

Jaques Vallas
Jaques VallCre
Jean Vieuve

Honete
Honete
HonHe
Honete, femme
agee
HonHe
Honete
Honete

Rouland Velarl
Francois Vieille

HonHe
Sieur

Daniel de la Val~e
Jaques Voireau
Jean Vallie
Jeanne Vurremy

'} en chapeaux de
I Ouvrier
castor

3

Chamoiseur et blanconnier
I Ouvrier
en soie

Aantal getouwen medegebracht
en Aanteekeningen.

'} chez Ie Sr.
Beaune.

Ouvriere en points
Ouvrier en soie
Gazetier
Ouvrier en soie
Homme d'epee
Praticien et homme d'afaires
Droguiste

1
1
1
1
1
2
1
3
2

Chirurgien
Arquebustier
Brodeur
Blanconnier
Gazetier

1
8
3
3
3

2

1
1
1

1

•

Horlogeur
Ouvrier en soie
Ouvrier en serges de Ntmes
Ouvrier en cr~pons de laine
et de soie
Ven taillier
Gazetier
Ouvrier en soie
Ouvriere en soie et devvideuse
Ven tai1lier
Ouvrier en serges
Charpentier '}

f

3
1

3
1
1
2
2
2

.

Gazetier
Droguiste, frere du susnomme

1

I
I

1
1

'1

'} doit aler ;\
Surignam.

III.
NOTA OVER DEN TOESTAND VAN DE AMSTERDAMSCHE HANDELSHUIZEN IN HET JAAR 1854, MEDEGEDEELD DOOR
MR. N. W. POSTHUMUS.

De jaren omstreeks het midden der negentiende eeuw behooren tot de
moeilijkste, die de Nederlandsche handel heeft doorgemaakt. Zij vormden
den overgangstijd tusschen het beschermende en het vrijhandels-stelsel,
die in Europa om den voorrang streden. Engeland was voorgegaan een
reeks van handelsbarrieres te verwijderen en wij waren in menig opzicht
gevolgd; maar daar stond tegenover, dat de voomaamste andere staten
nog aan het oude systeem vasthielden. Vooral waren voor de nieuwe ontwikkeling de wijzigingen van belang, die door de veranderingen in de
Engelsche scheepvaartpolitiek in het leven waren geroepen; de reciprociteit, die Engeland als voorwaarde voor het verleenen der nieuwe voorrechten stelde, maakte, dat het Engelsche voorbeeld in het bijzonder
door hen werd gevolgd, die mededingers van Nederland op zee waren:
vooral de Hanzesteden profiteerden ervan. Daarbij kwam, dat Bremen
meer en meer de handel tot zich wist te trekken, terwijl de Duitsche staten
door het hechter worden van den Zollverein den invoer via de Nederlandsche havens steeds beter konden afweren.
Ook in de Vereenigde Staten was sinds 1846 een gematigder systeem
ingevoerd, waardoor in- en uitvoer zich vrijer konden ontwikkelen en de
handel nieuwe banen kon inslaan. In hoofdzaak hebben in Europa
de kooplieden van Bremen hiervan voordeel weten te trekken, die directe
aanvoeren va? goederen uit Amerika organiseerden. Hierdoor werden de
tusschenpersonen uitgeschakeld, en het waren juist deze commissiehuizen,
die te Amsterdam sinds het einde der achttiende eeuw een aanzienlijke
positie hadden ingenomen. Deze handelshuizen, die zoowel in den Indischen
als in den Amerikaanschen handel als intermediairs waren opgetreden, zagen
zich dien omstreeks het midden der negentiende eeuw grootendeels ontnomen; de Nederlandsche Handel Maatschappij had sinds de uitbreiding
van ha.ar werkkring in Indie sinds het jaar 1830 de bemoeiingen der particuliere handelshuizen voortdurend doen verminderen en in de Vereenigde
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Staten waren de handelaars steeds minder geneigd het oude systeem,
goederen in commissie naar Amsterdam te verzenden, te handhaven,
nadat zij de voordeelen hadden leeren kennen van directen verkoop in
Amerika zelf. Vandaar dat slechts die commissiehuizen zich staande konden
houden, die voor eigen rekening zaken gingen doen. De geringe ervaring
op dit gebied was echter herhaaldelijk oorzaak, dat men niet slaagde,
de zaken achteruit gingen en het huis eindelijk liquideerde. Maar ook a1s
de nieuwe richting succes bracht, verdween op den duur het eigenlijke
commissiehuis, daar hiervan kenmerk was dat het geen zaken voor
eigen rekening dree~. Vergelijkt men in achterstaande nota de daarin
genoemde handelshuizen met de nog bestaande, dan blijkt hoe weinige
slechts zich hebben weten aan te passen en te handhaven.
Zij, die den ouden koers bleven volgen, zagen den omvang van hun
zaken geregeld achteruitgaan; hun opvattingen verzetten zich tegen het
op-eigen-risico handelen; zij gingen met hun tijd niet mee, en verdwenen
op den duur.
De conjunctuur omstreeks het midden der vorige eeuw was dus ongunstig voor den Atpsterdamschen handel. Er was malaise en achteruitgang. Dit heeft het hoofd van het bekende commissiehuis Daniel Crommelin en Soonen, Claude Daniel Crommelin, aanleiding gegeven ~en blik op
den algemeenen toestand te Amsterdam te werpen en hiervan een overzicht op te stel1en, dat een inzicht geeft in de impasse, waarin de
Amsterdamsche handel in dezen tijd was geraakt.
Ook hij zag in, dat de tijd van het huis voorbij was. Geassocieerd met
R. D. Wolterbeek, .heeft hij met den laatsten December 1854- den band
met dezen, die het handeldrijven voor eigen rekening meer op den voorgrond stelde, verbroken. De commissie-zaken zijn door hem daama nog
een tijd lang voortgezet.
N. W.-P.
NOTA WEGENS HUIZEN EN ZAKEN, GESTELD IN
NOVEMBER 1854 1).

De gedachte aan mogelijke liquidatie van D. C(rommelin)
S(oonen) of van mijn uittreden uit dezelve is mij zoo treffend en
moeyelijk, dat ik met een woord wi! aanteekenen, wat ik mij op
dit oogenblik weet te herinneren van vele groote huizen, aan de
beurs bekend en in bloei gedurende mijn leeftijd en van 1812 af,
toen ik aan de beurs kwam.
') Uit het archief der firma Daniel Crommelin en Soonen, aanwezig in het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief. no. 21 van den inventaris.

198

NotA WEGENS HUIZEN EN ZAKEN,

(1.) Hope en Co.
Weinig huizen hebben zulke groote commissie-zakert gehad,
zulke enorme consignatien uit America, Engeland, Canton etc.
Wat zijn hunne commissie-zaken nu?
(2.) N. en J. en R. van Staphorst.
Zoo groot geweest met America. Onder Toelaer en Schimmelpenninck nog pogingen gedaan, na 1815, het weder op te werken
met agenten, doch geld verloren en geeipdigd. Schimmelpenninck
in 1823 directeur der Handel Maatschappij, Toelaer eindelijk ook
Pakhuismeester van de Thee geworden.
(3.) Wm. en J. Willink.
Ook mede zeer groot geweest met America, vooral met 00mores in Baltimore, in tabak; gaandeweg verminderd. Wm.
W(illink) Jun. nog gepoogd 't op te houden, ik meen ook nog
met een agellt in America. Toen met allerhande zaken : Favoliere,
Ardoins etc. Eindelijk commissie-zaken, geheel tot niet gegaan;
andere zaken niet gelukkig geloopen, en eindelijk opgebroken en
geliquideerd.
(4.) Wed. P. van Veen en Zoon.
Groot en zeer vermogend geweest, groote zaken met Spimje
en naderhand met America. Eenigen tijd ook correspondenten
hier van S. Girard, doch in de latere jaren, evenals wij, veelal
gedreven op de vroegere voorspoed, en groote kapitalen daarvan
nog aanwezig. Nu en dan speculatien, in de latere jaren vooral:
tabak, krenten etc.; ook nog al zaken met de Levant,. de van
Lenneps te Smyrna; niet alles even gelukkig, zooals de chef P. van
Lennep alhier mij zelf weI gezegd heeft. Ondertusschen de commissie-zaken meer en meer opgedroogd, en bij de dood van P. van
L(ennep) en de minder geschiktheid tot handel van zijn zoon
schijnen de connectien etc. ook niet aanmoedigend genoeg
geweest te zijn om voort te zetten met of door nieuwe leden, en
alstoen oo;k geeindigd en geliquideerd.
(5.) Van Baggen, Parker en Dixon.
Vroeger groote commissie-zaken met America, waartoe zij
bijzonder goed ingerigt waren. Parker Americaan en Americaansch consul hier. Dixon Americaan, wonende in Boston,
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daar zeer gezien en goed geconnecteerd. Toch commissie-zaken,
zooals bij ons allen, gaandeweg verminderd; hebben het toen
met aandeelen nemen willen ophouden, doch, zooals van Baggen
mij zelf gezegd heeft, na verlies daarmede moeten uitscheiden.,
De jonge Beels uit Haarlem onlangs een poos assode geweest,
na zijn retour van New-York; men meende zij 't toen nogmaals
wilden beproeven 't op te werken, doch Beels heeft hen verlaten
en is bij de Assodatie Kas gekomen, dat geen bloei aanduidt, en
zedert schijne~ ook hunne i\.mericaansche commissie-zaken toe.
nemend van weinig belang.
(6.) Gebhard en Co .
..Heeft vrij wat met America gedaan; thans zijn hunne commissie:zaken gering en eigen zaken, die zij nog al dreven met 't huis
te New-York, ook, gelo~f ik, niet floreerend.
(7.) Karthaus, Hasenclever en Co.
Een tijd lang nog al wat gedaan;. werkzaam en zeer begeerig op
zaken. Karthaus zoude niet ligt opgegeven hebben als 't eenigzins goed was blijven gaan, maar·de concurentie met Bremen niet
uit te houden; hunne voorname zaken ook al in tabak met Baltimore zijnde, is 't commissiewerk zoo verminderd, dat Karthaus
heeft geliquideerd en zijne Americaansche zaken overgedragen
heeft aan een jong huis, zijne neven Hasenclever, meen ik, die nog
existeeren, maar niet veel meer met America ten minste doen.
(8.) J. Hodshon en Zoon.
Lang onder onze eerste huizen geteld - ook met America; hadden enkele goede connectien, Lyman b.v. te Boston, van wien
theeladingen etc. Ook al gaandeweg verminderd. Gepoogd 't met
behulp van Van den Broek, en ik meen een agent in America, een
korte poos op te houden, maar eindelijk zeer ongunstig geeindigd.
(9.) Ruys en Zimmerman-Geers en Bikker-P. Th. Bicker.
Hadden vroeger nog al eenige zaken; hebben toen als Geers
en Bicker een groote vlugt in tabak-consignaties genomen, die weI
bange oogenblikken moeten gegeven hebben, doch door gelukkige omstandigheden beter zijn afgeloopen dan men bijna hopen
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konde. Sedert Bicker aileen; nu en dan nog eenige consignatie
van tabak, maar niet van belang, en dan nog moeye1ijk te zeggen
of het gehee1 consignatie is. De oude Hollandsche consul te Baltimore Graf was te Baltimore zeer gezien, en is lang de steun van
die huizen hier geweest. Het commissiewerk bij B(icker) komt
mij ook zeer onbeduidend voor.
(10.) Stadnitsky en Van Heukelom.
Vroeger groote commissie-zaken met Spanje; na 1815 groote
diergelijke zaken met Frankrijk en eigenlijk vooral met Zwitserland in fondsen; ook met America in fondsen - beleggingen voor
Zwitsersche eI1 Hollandsche rekening vooral in Baltimore met en
door de Gilmores. Nu en dan spec(ulatie) ingoederen en een enkele
keer aandeelen in goederen van buitenslands; ook al met afwisselende resultaten, zooals E . J. K. 1) mij menigmaal gezegd heeft.
De commissie-zaken ook niet toegenomen.
(11.) Severijn en Haesebroek.
Ook al in mijn tijd een vrij groot Americaansch huis geweest,
maar geheel dood en te niet reeds bij 't leven van mijn vader.
(12.) . Melvil en Co.
Met voldoende middelen; door 't huwelijk van John Melvil nog
zeer vermeerderd. Hebben eenige verliezen geleden op nog al ,
onaangename wijze, o. a. meen ik Wm. en Th. Raikes en anderen,
en toen gevonden er meer kans van verlies dan van winst in
zaken was, en er een einde aan gemaakt.
(13.) Braunsberg en Co.
Enorm veel wissel- en fondsen-commissiezaken gehad; voor
Hamburg bijzonder veel gewerkt, ook voor Duitschland verder;
ook voor Rothschild, dat hun door Sichel ontnomen wierd- en in
't geheel de commissie-zaken gaandeweg verminderd en eindelijk
toen de commissien gering en de onkosten zwaar bleven, beproefd
nog wat eigen zaken te doen, onder anderen in huiden onder de
leiding van Timmer, doch daar ook weinig succes op hebbende,
geloof ik, geeindigd met liquidatie. Hadden soms zeer knappe
chefs: L. Bourquet en David Splitgerber zoo goed inzigt in zaken
als gewenscht kon worden, maar de loop der omstandigheden
ook tot eindigen gedwongen.
")
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(14.) Buys, de Bordes en Jordan
Met veel geld en veellust tot zaken; hebben het eenigen tijd
volgehouden en vrij wat gedaan. Daar zij die eigen zaken na
verloop van eenige jaren geheel en al hebben opgegeven, en zich
tot de oude zeildoekfabriek bepalen, schijnt men te mogen denken die zaken naar Zuid-America etc. ook geen zeer gunstig resultaat over 't geheel zullen gegeven hebben.
(15.) West-Indische Maatschappij.
Opgericht in 1828 meen ik, om eigen zaken te doen; met twee
millioen begonnen onder meer directe leiding in 't begin van
commissarissen, waaronder P.Hartsen,I.J.Voute,Dav.Borski etc.,
later ook Spengler - en Smissaert als directeur goed gezind, werkzaam, zelf in Peru geweest etc. En per saldo altijd geld verloren,
jaren lang geen interest uitgedeeld en van twee millioen gekomen
op een-per balans-misschien in effecte op t millioen of minder.
(16.) Luden en Poel, W. Poel en Co.
Met geld en lust tot werken in zee gegaan; veel omgehaald, geld
verloren, geeindigd. Daarna Poel aileen, groote eigen speculatien,
eilendig geeindigd.
(17.) Couderc, D. M. P. Brants, De Lepel en Labouchere.
Groote zaken met Frankrijk etc. gehad, doch successief verminderd, eindeJijk de zaken opgegeven, omdat er te weinig encouragement was om met jongere leden te continueeren. Laatstelijk
nog een jonge Labouchere, knap, begeerig te werken, maar geen
kans gezien, naar't schijnt, 't hier op te werken, en 'weggegaan;
daarna 't huis hier finaal geliquideerd.
(18.) Cremer en Wilkens, te Rotterdam.
Even goede connectien als wij, zelfs uitnemende - de Perkins
etc.; en een zeer knappe active leiding - met vermogen; een
'zeer goed huis in allen opzigte. Uitgescheiden bij totaal verloop
van iets afdoende Americaansche connexien. Ik had dezen zomer
een lange conversatie met den heer Wilkens, geheel in den geest
zooals wij nu denken en spreken.
(19.) Sturenberg, Cankrien en Co.
Lang volgehouden, geld, activiteit en lust tot werken, geloof
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ik, als 't redelijk. ging, ten minste van sommige leden der firma;
ook een tijd lang met America geprobeerd. Ook geeindigd, waar
het weinig encouragement tot zaken weI toe bijgedragen hebben.
(20.) Labouchere en Co.
Weinig
huizen betere connecties: Hope, Baring etc.; daarbij
,
jonge menschen in de familie, zoons en kleinkinderen van S. P.
Labouchere, en zeker hier, in Londen, in Frankrijk, verdere jonge
lieden, voor wie 't huis te Rotterdam a desirable establishment
had kunnen zijn, als er maar zaken, commission business, was geweest. Voordat de heer S. P. Labouchere tot de finale resolutie is
gekomen om te liquideeren, is hij naar Engeland geweest om de
geheele zaak eens goed met Baring te bespreken en te zien, of
hij nog kon hopen op 't een en a.nder van dien kant. "There is not
the least chance of our sending you anything" waren de woorden
van onzen vriend Joshua Bates, "we sell everything in the channel". Daarop is ook Labouchere en Co. geliquideert.
(21.) Sichel, Gebr. Bischofsheim, Oppenheim.
AIle die huizen, die vroeger hier zooveel deden, schijnen er
hier voor verdere zaken niet veel hell in gezien te hebben, en
zijn dus of geheel of grootendeels opgebroken.
(22.) Trakranen en Co.
Actief, vermogen, bekwaamheid, en toch verlaat een van hen
't huis om directeur der Handel Maatschappij te worden, dat
ook weI den schijn ten minste heeft, dat aIle die eigen zaken, door
hun prijzenswaardige ondernemingszucht op touw gezet" niet
zoozeer gunstig te zijn afgeloopen, althans niet gunstig genoeg
om aan te moedigen. Het publieque gerucht spreekt dan ook in
dien geest over de ondernemingen naar Madagascar, de kust van
Guinea etc.
(23.) Kust van Guinea onder Boelen.
Is, meen ik, ook al op de lijst te zetten van eigen zaken, die
slecht afgeloopen zijn.
(24.) Van Eeghen en Co.
Is een der weinige huizen, bij wien nog wat schijnt om te gaan.

(
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Veel commissiewerk is er niet; lang was Cazenove in Alexandria
hun voornaamste connectie in tabak; van die ontvingen zij nu en
dan wat; naar mijne impressie zal hier ook weI eigen rekening bij
geweest zijn. Zij doen verder nog weI eens meer wat voor eigen
rekening en schijnen niet ongelukkig te zijn geweest, schoon Californie hun, meen ik zeker te weten, ook geld heeft gekost, waardoor zij 't geluk hadden van Australie af te blijven. Verder is er
zeker veel famille-administratie, en hebben de twee cnefs beide
aanzienlijk vermogen en zijn nog geheel in den tijd van 't leven,
waarin men de meeste lust tot zaken heeft. Hunne positie is dus
nogal speciaal gunstig voor eenige levendigheid van 't huis.
(25.) Alstorphius en van Hemert.
Hadden vroeger nogal eenige Americaansche commissie-zaken.
Thans kan ik niet nagaan, dat zij veel eigenlijke consignments
van de U. S. krijgen, maar daar zij naauw geconnecteerd zijn met
het commandite-huis van Dutilh in Triest en te New-York en
daarbij op beide plaatsen broeders hebben, geloof ik zij pogen dat
'Americaansche werk wat op te werken en zich daar thans vee!
moeite voor geven. Daarbij hebben zij hun administratie-comptoir met Mallet, voor Hollandsche fondsen. Het is mij echter
niet geheel duidelijk, waar zooveel bezigheid en drukte uit kan
ontstaan, als ik verneem bij hun aan 't comptoir is heerschende
tegenwoordig.
(26.) Ketwich en Voombergh
Ik weet Trakranen dezer dagen in een confidentieel praatje
heeft gezegd, dat 't bij hem tegenwoordig geheel dreef op 't administratie-werk.
(27.) Goll en Co.
't Is bekend hoe groot dat huis vroeger is geweest, en hoe in
latere jaren kapitaal, bekwaamheid en lust tot werken niet heeft
ontbroken. Ik behoef niet te zeggen, hoe na het ophoude,n der
winstgevende, maar ook weI met risico vergezelde zaken voor de
raffinadeurs, de bedrijvigheid daar ook over 't geheel eer verminderd schijnt.
Ook zij hebben 't met America geprobeerd, maar 't reeds lang
opgegeven.
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(28.) Luden en van Geuns.
Ook daar heeft kapitaal, bekwaamheid en lust tot werken
waarlijk niet ontbroken; ook daar schijnt vrij wat minder om te
gaan, nu die zaken met de raffinadeurs opgehouden hebben. De
rederij van schepen, hun van Gul. Nolth(enius) overgebleven,
zegt men dat niet floreert - ik heb er zeer over horen klagen,
ook wat de directie betreft.
En hier van Gul Nolth(enius) sprekende, die waarlijk zeer actief
was en zaken opsnuffelde waar hij kon, en met Batavia met eigen
schepen, en met Valparaiso met bevrachten, en met Liverpool,
waar hij zoo te huis was, nogal allerhande kleine zaken gedaan
heeft, maar er over 't geheel, meen ik te weten, even weinig succes mede gehad heeft als vele anderen, die 't meer in 't groot gedreven hebben. Wat had hij verwachtingen van die zaken in Bengaalsch katoen bij Lasonder! Wat is er van geworden?
Wat 't is, ik weet 't niet, maar groot of klein, er schijnt weinig voorspoed bij geweest te zijn.

(29.) Dull en Co.
Ook ~indertijd actief en vermogend geweest, ook geeindigd.
Waren een zeer oud huis, een der oudste aan de beurs. En zoovele
andere, die mij waarschijnlijk ontgaan.
Het is mij voorts belangrijk voorgekomen eens na te gaan wat
er alzoo voor vooruitzigten zijn van consignatien voor huizen
van ons soort en rang.
(30.) Koffy, suiker, tin, specerijen.
Zoodanig door de Handel Maatschappij gemonopoliseerd, dat er
gewis weinig van te verwachten is- ook wat suiker b .v. aangaat;
wat er nog in 't Canaal komt, veelal door rafinadeurs zelf gekocht.
(31.) Tabak.
Door de landverhuizers vooral- naarBremen verlegd,de vrachten van America naar Bremen in den regellager zijnde, waardoor
Holland er niet tegen op kan werken; verder,,ook meer en Ifieer in
latere jaren door de tweede hand alhier zelf getrokken, waar de
eerste hand, de consignataris, onmogelijk op den duur tegen
aan kan verkoopen.
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Varinas en andere bijsoorten zijn zoodanig in handen geraakt
van den kleinen handel met Hamburg, Bremen enz., dat groote
aanvoeren alhier niet te verwachten zijn. De kosten cip schepen
en de meer natuurlijke stroom van uitvoer van Sllezische en
Duitsche manufacturen over Hamburg dan over Holland, hebben
ook den stroom van retouren, vooral van d~ West-Indien, derwaarts doen gaan.
(32.) Katoen.
Heeft hier nooit willen aanslaan. Ik weet mij sedert 1815 zeer
weinig partijen katoen te herinneren, die wij met voordeel verkocht hebben. 't Is weI geweest, als 't nu en dan een vracht gaf,
en soms is er veel op verloren - of 't aan 't debouche lag dan weI
aan te veel combinatie tusschen koopers en makelaars,waarvan de
voornaamste zelf handelaars waren in het articul, wi! ik niet decideeren. Hoe dan ook, er heeft zich hiernooit sedert 1815 eenreeele
goede katoenmarkt kunnen vormen. Bunge heeft 't een paar jaren
nogal in 't groot geprobeerd voor eigen rekening geheel of gedeeltelijk; die hadden debouche in hun zelven en waren dus voordeelig gesitueerd; hebben 't toch niet doorgezet en naar 't schijnt
in de laatste jaren geheel weder opgegeven, bewijzende, dunkt mij,
dat hoewel 't somtijds bij rijzingen en bijzondere omstandigheden
en conjuncturen goed moge gaan, zelfs Bunge en Co. er met alle
hunne relatien in 't binnenland geen hell in gezien hebben doorgaande en geregelde importeurs te worden. Aan lust tot zaken,
die maar iets beloven, ontbreekt het daar niet.
(33.) Carolina-rijst.
Wordt meer en meer verdrongen door de Java-rijst. De zaken
met Java zijn nogal in handen van speciale huizen. Wij zijn daar
nooit in geweest van eenig belang, en nadat Paine Stricker ons
verlaten hebben, tot belooning dat wij tien jaren lang hunne ellendige proces-zaken met Sinave en Karthaus be~rgd hebben
met eene belangstelling alsof 't onze eigene zaak was, nu zijn wij
daar zeer weinig geconnecteerd, hebben zoo goed als geen vooruitzigt op clear consignments, en zouden het geheel moeten opwerken met eigen zaken, waarvoor de vooruitzigten ook zeer
matig zijn, bij de vele zaken, die aldaar gedreven worden om
schepen te employeeren, dat in den regel ongunstig werkt voor
hen, die alleen handel drijven.
)

/
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(In margine :) Arracan-rijst heeft in de laatste tijd nogal
aanleiding tot zaken gegeven, maar de makelaars hier in dat
articul en de gewpne koopers geven nogal aanleiding er over te
denken, eer men tot groote zaken in rijst overgaat. De ondervinding van Gardner en Urquhart heeft ook al doen zien, dat
't met Arracan ook v66r en tegen kan loopen.

(34.) Thee.
Dat articul, dat bij ons zoovele herinneringen wekt, wordt verdrongen door de aanvoer van Java in monopolie bij de Handel
Maatschappij, verder door de kleine aanvoer aan detaillanten en
winkeliers uit Engeland sedert de verandering in het Engelsche
.Compagnie-stelsel.
Nu en dan komt er nog eene lading naar Rotterdam, door speciale connectie der Dents, die aldaar een huis hebben meer als
agent te beschouwen. De Russels, Wetmores en alle andere Americaansche huizen schijnen het nu reeds meerdere jaren geheel opgegeven te hebben. ZeUs de aanvoeren voor Hollandsche rekening,
met Hollandsche schepen, die zoo geprotegeerd zijn, hebben opgehouden van eenig belang te zijn. De Java-thee en de detailaanvoer uit Engeland drukken te veel op de markt, dat D(aniel)
C(rommelin) S(oonen) hopen kunnen dien tak van handel weder
bij hen te zien bloeyen.
(35.) Indigo.
Meest van Java, in handen der Handel Maatschappij. De
Bengal wordt te veel in detail, zelfs met halve kisten, uit Engeland naar hier gedebiteerd.
(36.) Huiden.
De markt voor dit articul heeft hier nooit regt willen aanslaanlang geprobeerd door Poncelet, ook door de W(est)-I(ndische)
M(aatschappij~ , maar door de eerste geheel en door de laatsten
tegenwoordig ook naar 't schijnt opgegeven. Toen ik commissaris der W.-L Mij. was, is 't zeer geprobeerd, maar reeds toen van
1828-1838 waren de resultaten niet aanmoedigend en met bijgekomen faillieten van Lezica etc. is daar menige gulden aan ~
hujden verloren.
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(37.) ·Wisselzaken.
Bijna geheel in handen van J oden. Hoe lang hebben Wij het
. volgehouden en met genoegen gedaan, totdat het ons bleek, dat
wij eigenlijk door onze gunstige conditien aan Berenb. Gossler en
Co. in die compagnie a t 't grootste deel der winst zelf maakten,
en dat, als wij de zaak zuiver onderzochten, en Associatie Cas en
alles ' goed in rekening bragten, de dan reeel overschietende
winst zoo gering was, dat ze niet tegen de risico opwoog, risico
waarvan wij een proef hadden in 1847/1848 onder anderen.
Fondsenzaken in 't groot is niet zonder telegraphie te doen.Wij
hebben tot nu toe bij den telegraaph niet veel zijde gesponnen!
Dooreen genomen kost die' uitvinding, hoe mooy, aan D.
C(rommelin) S( oonen) vrij wat geld.
Fondsenzaken zijn dan ook meer dan ooit een vak geworden,
dat zoodanig door Joodsche huizen vooral is uitgezogen, huizen
die zonder assurantie, voor uiterst geringe winsten, en dan zoodanig met broeders en neven werken, dat er voor ons op de goede,
bedaarde, reeele wijs, waar D. C. S. aan gewoon zijn, vrees ik, op
den duur, weinig te doen zal zijn.
Ook op fondsen vooral heeft de ondervinding ons zeer geleerd,
dat de winsten gewoonlijk klein zijn, omdat men zich uit voorzigtigheid contenteert met matige winsten op arbitrage, terwijl er
nu en dan, bij misloopen, grove verliezen geleden moeten worden.

(38.) Shipments naar buitenlands.
Van march(andeeren) a I'etranger zal 't ook weI waar zijn, dat
zulk zeer chanceuse zaken zijn. Australie heeft weder meer weggenomen dan corenten naar Londen gegeven hebben. Ik geloof 't
gelukkig is, wij Californie maar niet beproefd hebben. De W.-I. Mi.
heeft er, gel60f ik, over 't geheel ook weinig bij geprofiteerd.
(39.) Schepen.
Schepen bouwen is mij altijd en ook nu nog een speciale zaak
voorgekomen, waar men speciaal verstand en ondervinding van
moet hebben, of men moet meer zien door de oogen van kapiteins, dan mij wenschelijk voorkomt. Ik weet het, en heb het
alhier vaak met verbazing aanschouwd, dat huizen, zooals b.v.
mijn geachte vriend Gid. Boissevain, en zoovele anderen, die ruet
't geringste verstand of begrip hadden van wat er tot scheepsbouw eigenlijk behoord, zich daar zoo in begeven hebben, hun
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eigen geld en dat van hunne vrienden er zoo maar aan wagende
en 't rederij-vak hier bijna tot, hoe zal ik het noemen? hofjeswerk, evenals vele assurantie-maatschappijen, brengende. Ik
heb mij nooit kunnen vereenigen met de gedachte mijne vrienden
en famille voor belangrijke montanten te interesseeren in zaken,
waarvan ik geen eigenlijk verstand had, ~n mij zoo moest verlaten op anderen.
D. C(rommelin) S(oonen) ook konden moeyelijk, meen ik, om
aandelen te plaatsen rondgaan, zooals door velen is gedaan.
Daarbij, vroeger was er geen noodzakelijkheid voor, daar er
nog redelijke winsten waren en wij uit een zoodanig drukke
tijd van commissie-zaken kwamen, dat 't idee van schepenbouwen om aan de Handel Maatschappij te verhuren, toen nog
naauwlijks bij D. C. S. kon opkomen. Later was er gaandeweg
minder aanmoediging toe. Hoboken was in 1823 bij 't oprigten
der Handel Mi. reeds lang reeder; 't toen uit te breiden was bij
hem even natuurlijk als 't toen bij ons bijna vreemd zoude gevonden zijn ons er in te begeven. Mijn vader heeft er nooit een woord
over gesproken, en de eerste jaren na zijn overlijden, waarin ik
de geweldige crisis van 1825 doorgeworsteld ben, waren ook
niet zeer geschikt om die gedachten op te wekken.Ook zonder
een Hollandsche scheepsrederij op te zetten, had ik volop werk.
Ieder weet hoezeer 't eigenlijke werk van den dood van mijn
vader op mij nederkwam; weldra kwamen de drukten der 3
st( eden). De ondervinding heeft geleerd hoe 't bij velen dier
rederijen zonder genoegzame kennis der zaak gegaan is en hoezeer
men en met scheepsbouwmeesters en met de keus van kapiteins
gelukkig of ongelukkig kan zijn.
Dit alles aan 't adres van hen, die meenen D. C. S. te moeten
blameeren, dat zij niet als Hoboken gehandeld hebben, een verwijt, dat evenzeer gedaan kan worden aan Hope, van Baggen,
van Veen en zoovele anderen; de loop van omstandigheden heeft
daar grooten invloed op gehad, en wie blameeren wil, moet die
omstandigheden ten minste kennen en apprecieeren.
(40.) Gaandeweg is ook dit overzigt iets meer uitvoerig geworden dan ik bedoeld had; het resultaat zal weI moeten zijn
dat er, wat 't voorledene. moge geweest zijn, nu over de toekomst
oordelende zooals men redelijkerwijs kan oordeelen, weinig vooruitzigt is op commissie-zaken en niet bijzonder veel encoura-
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gement voor eigen zaken - de bestendiging der Handel Maatschappij moet blijven drukken op huizen als D. C(rommelin)
S( oonen), Hope etc. etc. Voor de huizen, die op exportatie naar
Duitschland etc. werken en in de groote aanvoeren der Handel
Maatschappij steeds stof tot zaken vinden, voor die huizen
schijnt alles tezamen genomen nog de beste kans, en wij weten
genoeg, hoe zelfs voor die huizen de groote concurrentie 't dikwijls
moeyelijk maakt. Doch er is t~n minste stof tot zaken, men kan
zijn best doen, en hopen gezegend te zullen worden.
Dit alles is W. 1) evenzeer bekend als mij, doch 't kan zijn nut
hebben er eens wat zamengetrokken de attentie op te vestigen.

1) Hiegnede is R. D. Wolterbeek, tweede flnnant in de firma D. Crommelin en
Soonen, bedoeld.
NED. E CO N.-HIST_ A RCHI EF. JA ARBOEK VII .
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IV.
EEN STATISTIEK VAN bEN IN- EN UITVOER VAN ROTTERDAM
c. A. IN 1753, MEDEGEDEELD DOOR P. J. DOBBELAAR.
De hieronder volgende "Staat &- bala,,!ce van de generale commercie onder
het district van het coUegie ter admiraliteyt op de M ase, over den fare I7 53",
is afkomstig uit het archief der Admiraliteiten in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage 1).
Het is dus weI zeker, dat we hier met een statistiek van officil!ele herkomst te doen hebben, al geven de resolutien der Admiraliteit op de Maze
over de jaren 1752, '53 en '54 ons daaromtrent geen enkele opheldering.
Ongetwijfeld staat de opmaking ervan in verband met de besprekingen
enz. gehouden naar aanleiding van de bekende "Propositie tot redres der
commercie" van stadhouder Willem IV. In de daarbij gewisselde memories wordt herhaaldelijk gewezen op de moeilijkheid om bij gebrek aan
"directe preuves" 2) het verval van den een of anderen tak van handel
te kunnen aantoonen.
Vandaar dat de Staten van Holland in hun provinciaal advies aan de
Staten-Generaal over dit belangrijk onderwerp, dd. 28 Sept. 1753 8 ), voorstelden den advocaat-fiscaal van elke Adrp.iraliteit op te dragen alphabetische registers van de in- en uitgevoerde koopwaren samen te stellen,
waaruit dan "een generaal register over de geheele republicq" zou kunnen
worden geformeerd.
We weten, dat ten slotte het heele plan den doofpot is ingegaan en
daarmede ook de kans om een overzicht te krijgen van den handelsomvang
der Republiek in zijn geheel.
Ais het eenige resultaat - voorzoover ons bekend - zullen we dus te
boeken hebben een staat van den in- en uitvoer van de beide voornaamste
admiraliteitscolleges der Republiek, Amsterdam ') en de Maze, over het
jaar 1753.
Evenals de reeds vroeger door Prof. Posthumus gepu bliceerde "Statistiek
van den in- en uitvoer van Rotterdam en Dordrecht in het jaar 1680" 5),
') Inventaris·Admiraliteiten, n°. 1892.
2) Bedoeld worden: registers van in· en uitgevoerde goederen.
3) ResoluW!n-Holland 1753.
') Medegedeeld door mej. dr. Van Nierop in het Jaarboek Amstelodamum, deel XV.
5) Bijdragen en MededeeJingen Hist. Gen., deel XXXIV, p. 516-528.
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geeft ook deze slechts totaal-cijfers. Opga>:e van land van herkomst of bestemming ontbreekt erin ').
We hebben hier de cijfers v~n den in- en uitvoer naast elkaar geplaatst;
het oorspronkelijk register bevat eerst een lijst in alphabetische volgorde
van de ingevoerde, daarna van de uitgevoerde goederen.
Ten slotte: de getallen hebben betrekking op de handelsbeweging in het
heele ressort der Maas-admiraliteit, gelden niet aIleen dus voor Rotterdam,
Dordrecht en de andere zeehavens. Evenwel, uit de opbrengst der convooien en licenten van die kantoren blijkt het overwicht, dat ze in dat
gebied bezitten. Terwijl de totale opbrengst der convooien en licenten,
gemd bij de Admiraliteitop de Maze in 't jaar 1753 bedraagtj 380.568-17-8 2),
is die van het kantoor Rotterdam alleen j 219.556-14--6, dus ver over de
helft, Dordrecht t 26.590-3-3, Schiedam t 7.722.12--6. Van de kantoren_
aan de landzijde hebben aIleen belang: Nijmegen met j 31.677-7-1 ,
Den Bosch metj 43.763.-14-3 en Lillo met t 17.699-19-9.
Ret last- en veilgeld, door de zeeschepen betaald, bedraagt in totaal
j 21.253:-2--6, waarvan voor rekening van Rotterdam j 15.687, Dordrecht
t 3.431-5-1, Schiedam t 1.590-15-1 komen.
P. J. D.
STAAT & CALCULATIE VAN DE AVANTAGIE EN DESAVANTAGIEN VAN DE COMMERCIE VAN ANDERE RIJKEN MET DE
COMMERCIE DESER LANDEN.
Volgens de nevenstaande Generale Staat zoude de commercie dezer landen op aIle andere rijken, Engeland, Italii~n, de Oostzee en Duynkerken
uytgenomen, avanceeren, dog men moet bij het maken van de calculatie
van de avantagien en desavantagien der commercie dezer landen niet uyt
het oog verliezen, dat er een important verschil is tusschen de begroting
van de waerde van de goederen, die over zee in- en uytgaan, en die langs
de rivieren en te lande in- of uytgebragt werden: van de eerste soort moet
het veylgeld werden betaald, waarin de goederen bij de aengevers zelve getaxeert werden, dog de laatste soort werden niet geappretieert en zijn om
dese reden hier na de laegste prijsen gewaerdeert. In de eerste soort is zekerlijk t verswegen, met welk t de waerde derselve moet werden verhoogt,
zal men over het import oordeelen: 't is waer, dat de andere goederen niet
na haere reele waerde zijn getaxeert, maer na de laegste prijsen, dog dit is
gedaen om een regul te hebben en de beste en slegste soorten door malkander te kunnen berekenen.
.
.
Voorts moet nog werden gelet, dat er considerabel bij de aengeving der
ellen, maten en gewigten werd gefraudeert, voornamentlijk op de inke') Deze komt weI voor in de tabellen, die mej. van Nierop voor Amsterdam heeft
uitgegeven en evenzoo in staten van 1784-'92, eveneens uit het Admiraliteitsarchief van het College van de Maze.
2) Admiraliteiten (A1g. R. A.) nO. 2235.
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mende goederen, wordende de uytgaande doorgaens beter aengegeeven, op
weIk verschil mede attentie moet worden gemaekt; dog om dit verschil
niet te groot te maeken, zoo heeft men tot &en basis voor de voIgende caIcuIatie gehouden, dat aIs er t werd gefraudeert op de aengeving der ellen,
maten en gewigten der inkomende, de uytgaende goederen aIsdan rigtig
en weI werden aengegeeven.
En in dese suppositie zoude het verlies en avance der commercie onder
het district van de Mase zijn als voIgt:
A van c e.

Verlies.
Op Engeland. . . . t
Italilln. . . . . Denemarken en
de Oostzee
.. Duynkerken . . -

t

1.746.479. 9.68.163. 4.231.783. 9. 71.460.14.-

Op Portugal .
Spagne . .
Vrankrijk .
Duyts1and .
.. Hamburg en
Kleyne Oost .
.. Generali teytsdistrict. . . . .
Brabant en
Vlaenderen. .

t

829.391.14.100.510.10.822.386. - . 1.268.438. 5. 47.385. - . 1.044.083. 3.2.989.156. 3.7.101.350.15. -

2.117.886. 16.-

Waer afgetrokken het nevenstaende verlies.

2.117.886.16.-

Zoo zoude de balans aen deze zijde winnen . . . .

4.983.463.19.-

GENERALE STAAT EN BALANCE VAN DE GENERALE COMMERCIE
ONDER HET DISTRICT VAN HET COLLEGIE TER ADMlRALITEYT
OP DE MASE.
De waarde der inkomende gocdere1l bedraagt volgens de gespecificeerde lijst
als voigt:

De waerde der uytgaende goedercn bedraegt volgens deselve lijsten :

Uyt Portugal .
43.515.-.Spanje
91.409.-.Vrankrijk
1.104.295.10.Engeland.
- 4.273.390.15. Duytsland .
- 2.764.117.11. 8
Italien . .
181.747.-.Hamburg of
Kleyne Oost.
208.873. 8.Uyt Denemarken en
Oostzee . . . . . 284.913. 9.Uyt Generalitey tsdistrict. . . . . . . 90.928. 1.Uyt Brabant & Oostenr. Nederl.
88.892.15. Uyt Duynkerken. .
376.496.18.-

N a Portugal .
Spagne.
Vrankrijk
Engeland.
Duytsland •
Italien.

9.503.579. 7. 8

-

670.998. 4. 178.218.-.1.859.122.-.3.497.705.13. 8
4.493.242. 1. 8
153.343.10. -

Hamburg, etc.

270.521. 7.12

Denemarken etc. .. Generali teytsdistrict. . . . . .

146.690. 1. 8

Brabant etc. .
Duynkerken .

-

985.856. 8.14
2.646.027.-. 4
369.963.10.15271.687.17. 6

VAN ROTTERDAM C. A. IN
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STAAT EN BALANCE VAN DE GENERALE COMMERCIE ONDER HET

DISTRICT VAN

HET COLLEGIE TER ADMIRALITEIJT OP DE MASE OVER DEN JARE

Inkomende specien.

1753.

Uytgaende specien.

A.
Aarde (pijp)
Aarde (pot) .
Aarde (glas)
Aarde (Ceulsche). • .
Aarde (rood)
Aarde (kroese, smelt,
e. a.)
Aardewerck. .
Aardewerck (van Ceulen)
Aluyn
Amandelen (in doppen)
Amandelen (korte)
Amandelen (lange)
Amandelen (prikken) .
Ammunitie van oorlog
als degens, houwers,
etc. (ongemonteerd)
Anchovis •
" .
Appelen, peeren, kno!len, ajuyn, etc.
Appeldrank of cider
Arsenicum
Assen (pot) .
Assen (weed)
Azijn (wijn)
Azijn (bier) .

8443
119
15
3440
720

119 ton

2000 stucke

100
197
49
3220
95

131 vaten
5 vaten

320
101430:11:-

242
3918

41905Ua/9de 100U
23640 U
11975 U
1520 U
59975 U

-

10736
3771
2860
1570
305
5050

33380U a/9 de 100U
fl040U a/30 de 100U
29225U a/18de100U
235 U a 130 de 100U
4900U al 51 de 100U

-

200
151

13532
132:10:-

749
50
100

505

460
80

161oxhoofd
2 vaten = 500 U
702 vaten =
648536 U

65705
20785:10:6720

741 vat a 190

5460
3003:15:2592
5360:10:70:10:269:10:-

1 oxhoofd a I 50
3 vaten
364265 U
7# vat a 190
3910tonaj5deton -

29299
57489
688
19550

B.
Bakelaer
Baarden (walvis)
Baleynen.
Besems.
Bier (uytlandsch) ,
Bier (inlandsch) .
Bier (joopen)
Bier (Luyks)
Biesen
Bijen
Blaauwsel

350 U a I 6 de 100 U

-

21

41 U

-

178t ton a 1 8

-

4
3
1426

2t ton
1191 ton a 1 6

-

300 U a I 6 de 100 U
193650 U

-

251 ton a j 6

-

18
104560
36478:10:348:6:153
5136:10:-

109
718:10:3331:10:826 korven a 1 2
dooreen de korf

1617 vaten =
595127 U

73642

1652:11:31460:15:-

,

.
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Ingekomen specien.

I
Bleck
Bleckwerk (gemaakt).
Bocking
Boeken en prenten.
Boekwijt .

343 vaetjes a/ 48 'tv. /
108i last
471 last a 10

£ 't 1.

-

16464
125
9680
13387
2820

-

-

Boonen (paarde)

-

-

Borax
Bordaten .
Borstelwerk (gemaakt)
Boter

-

-

C.
Caerden (Bollen)

7 balen = 393 pS.
5860U a/20 de 100 U
1.448.899 U

1061 vat

-

186 mandens
schijven

Caatsballen .
Cacao
Cacao-schellen .
Calvermagen
Camerijksdoek (Zie K)
Campher .
Caneel .

-

12000 stux
35 vaten = 4500 U

-

4 balen = 160 U

-

2 doppers = 220 U

-

-

-

15255
60800

-

859! last a/I 00
19 oxhoofden a 4 sak
't last a /60
449+ last 5 sak a
/160 'tlast
639! last 6! sak a
14 £ 't last
356 U

28867 U a / 12 de
100 U
246! vat a /216 't vat
80644 U a /28 de
100 U

100 pS

111112 U

340 U
55200 U
249745 U a 9 st. 'tU

1950

-

8112
922
85950
23063:10:-

-

147: 4:12

-

71872

-

53734
1400

-

1836

-

3463
1009
53244

-

22586

-

120
620

21360 U a / 35 de
100 U

20
70

-

200

25 U
101210 U a /4:10:'tU

-

-

140
3120:10:15843

-

-

162 dozijn a / 3 't
paer dooreen

-

2916

-

7476

-

30

-

455445
23390

-

-

-

-

-

395
1172
173868

-

-

Canefas of zeyldoek.
Cappers

Carpetten.
Castanges .
Cattoene (of wolle) ongesponne .
Cauris
Chocolade
Ciscers .
Coffijboonen
Comijn.

-

-

169 vaetjes a/ 48 'tv. /

186

-

Caerden (ijsere)

i

-

Uytgaende specien.

Boonen (witte)

Bouteljes. (glaze)
Brandewijn .
Buskruyd

/

:

4i smalton a / 30 de
100 U en 250 U
voor de smalton

60195 U a 10 st.
2780 U
2 cassen

130
1235
112385: 5:- 621141- U a 9 st. 'tU
50 U a/ 15de 100U
-

-

-

-

300

170

-

30097:10:3350
170

-

27951: 8: 4
7:10:-

-

-
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Inkomende specien.

1753.

215

Uytgaende specien .

4 vaten = 595 U a

.Couchenille .

/8 't U
Confituren .
Corael (glas)
Corduanen of Spaens
leer . . . . . . .

Coren ten . . . . . .

4760
20
26035

1419:10:3410

baa!

=

11 douzijn

100

699 vaten =
331050 U

24900

10 douzijn a/54 bij
calculatie alzoo bij
't pond werden verkogt
96599 U
100 U

540

a f 11 de
10625:18:-

D.
Dayen of dadels
Dekens (wolle)
Dimitten . . . .
Drogerijen . . .
Drop van soethout
Drukletters . . . .
Duyfsteen of tras .

E.
Eetwaren of mondbehoeftens
Epsonssout .
Erwten . .

10
1924
1144:10:34132
3817:10:50

4304
5515:10:-

64500

17591 smalton

2457 smalton a
f 1:16:- de ton

4422:12:-

18962:15:-

1671
330

22 vaten
1st last en 121 sak a
/180 't last

3285

276 last 20 sak
f 180 'tlast

a
49804

412

Eyeren.
F.
Fermillioen .
Foelij
Fruyten, als orange- en
chinaasappelen etc.

19675 U
16188 U .a / 6 't U

..

28420
97128
5434

7845

3053 Cassen

-

G.
Garen (geverft)
Garen (wit naeygaren)
Garen (om te weven) .
Garen (cattoene)
Garen (wolle en sajet
ongeverft)
Garen (wolle en sajette
geverfd) . . . . .

641 U a /85 de 100 U
515046 U

-

225
550

1694
50225 U a f 85 de
100 U

193109
6930
1040

635 U

42691: 5:130168
8576
480
105

216

STATISTIEK VAN DEN IN- EN UITVOER

Uytgaende specien.

Inkomende specien.

Garen (Turks of Stam
ongeverft)

150 balen= 16500 N

1

16500

Garen (zeylgaren)

Garen (kabel en sehijf)
Galnoten en akerdoppen • . • . •
Gember (drooge)
Gember (geconfijte)
Geneverbijen • . .
Gereedsehappen, tot de
fabrijck behoorende
Gerst • • . . . • •

3148 N a I 36 de
100 N
10417:-:- 120630 N a 114 de
100 N
450 N
12029:10:2700 N

9970 N

a

250000 N

Gesehut (ijzer).
3 stukken = 900 N
Gierst
244 balen=73200 N
Gist (drooge)
Glas (venster) .
3674 korven
Glas (oosters venster)
586 kisten
Glas (gesnede vensterglas) ••
2 korven
Glas (alle andere soort
van ~venster-) •.
{08 kisten
Glas (spiegel) . .
Glas (drink en hoI) •.
Glas(gebrooke of gruys)
Gomme van Arabien
14470 N
Gomme van Senegal .

..

Goud en silver (muntmateriaal)

692940

Oneen

4576:10:20

-

1133
16888: 4:230267
r

8

Gerst (gepelde) . .
Geschut (metaal) - •

17215:16:-

1500

136030 N

1 easje
711 last 141 sak
52 gg1. 't last

4099 N (geverfd) a
/14 't N
15255 N a I 6 de 20
N ,werdendeditverkogt bij de 4 bossen,
waervan een bosje
op 20 N werd gerekent.
200 N

201

5240:16:- 33011. 22 s. a 55 ggl.
't last
2789031 N a I 5 de
100 N
94000
101 stucke = 250000
N
30
8 stucke = 3300 N 4866
1850N a/7 de 100 N 765:10:36495
1691 korf a 115 de k. 3060

24115
1394:53:8
112000
260
129:10:2542:10:2793:10:-

28
2352
605
5689:10:-

3890

41 kist
121 smalton a 10 st. 8700 N
14200 N a I 75 de
100 N

174
315
3744
60:10:485
10650

en

1 500 a 13 per onee- - 2.079320
Goud en silver (gemaekt) • . . .
6 cassen
Goudgelit of litarge.· .
193 vaten=82000 N

-

1150
3320

108180

21375 N

3162
1410

VAN ROTTERDAM C. A. IN
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Inkomende specien.

Grutten

217

Uytgaende specien.

..

360460 U a
100 U

t 5 de
1

19024

H.
Hair (mensche)
Hair (bever)
Hair (haze en conijne).
Hair (bokke, testicq of
kemels) . .
Hair (swijnsborstels) •
Hair (allerJey ander).
Hair (paerde gewerkt)
Hammen . .
Handschoenen
Haring . .
Harpuys (ongeraffin.)

3 cassen = 90 U
2 sakken = 120 U

Hennep (gehekelde)
Hennep (ongehekelde)
Hennep (heeden en
torsen) .•
Hennepzaed. Zie: Saad,
hennip.
Hoy . .
Hoeden (vilte)
Hoeden (stroo)
Honden •.
Honing van Marselje .
Honing (alle andere)

Hoppe

Hoorens (koe).
Hoomeplaten •
Horologien • •

290 U
1977 U

659
3125

'
1250
1760U a 120 del OOU -

355U

a1221 de I OOU -

366koeken=20600U -

Harts of harpuys (geraffineert)
Hartshoom.
Haver • . •

125
380
100

26500 U

201:10:1430
67:10:- 94550 U a 1 221 de
100 U
597:10:2160f last a 1120't 1. 650
12 brooden = 1400
U at2:IOde 100 U 867

39009 U
100 U

a1

6630 U at 40 't schip· •
pond.
146750 U

662:15:9315

35

1950: 9:-

21>

4ft

219

21273:15:310
262350

5 de

545
last 9 sak a 36
ggl. 't last

1050
352
2198:10:-

19601 1. 24 s. a 36
ggl. 't I.
12225 U a 140'tschip
pond
60258 U a f 33 't
schippond

96659:12:1630
6628: 6:-

3225

3 stuks
5905 U
7'4. vat

114365 U
100 U

I vat

222:10:1482:10:6674
10
506
4660

1963
69
1155U a j20 delOOU 17ft vat a j 9 de
100 U of 140t ton
en ijder t. op 330 U -

231

4165: 7:-

a 110 de
11436:10:- 69792 U
100 U
335
100
790

af

10 de
6979: 4:268
75

•

218

STATISTIEK VAN DEN IN- EN UITVOER

Uytgaende specien.

Inkomende specien.

Hooy . .
Hout ongesaegt bij
lasten . .
Hout ongesaegt als
balken . .
-Hout (vlothout). .
Houtwerk (gemaakt) •
Hout (Campechi) . ,
Hout (fustik of geel)
Hout (Lignum Vite) .
Hout (wagenschot)

Hout (pijphout) . .

Hout (vathout) . .

•

5359
14231 last

t

45000 U
124 stukken =
400 U
5620 stu:.: A t 3000 't
groothondt . van 122 10882 stux At 1350 't
groothondert
43192 stux A 1 780 't
groothondert

Hout (klaphout)
30schok
Hout (gansekneppels).
90 last
Hout (duygen) . .
Hout (gesaagt) . .
Hout (eyke gesaagt)
Hout (bandhout, tienen, twigs en rijs) .
Hoepen . .
Hoepen (suykerbakkers
spijlen en beukehout)
Hout (brand) • .
Hout (noteboom, palm
en pokbout) •.
Hout (veri, tichet, St.103650 U
Maartens etc., ongem.)
Hout (veri, gemale).
Huyden (koe). .
Huyden (gezoute) •.
9515 stux
Huyden (gedroogde) .
5797 stux
Huyden (onbereyde
buffels; elands, harte,
rhee etc.) . .
406 stux
Huyden (onber. bokke,
etc.) • .
106 deker A 19 't d. Huyden (schapenvellen
met de wol). .
61 stux A 8 st. 't stuk Huyden (blooten) •. 588 stux A 6 st. 't st. -

2217:10:-

27225

11673

5158
126800
8696
2003
780

'td
124950 U

416365

10869: 7:22727
5792

50
131640

114831

265938

15661 stux A13000 't
groothond. v.122st. -

37095: 3: -

18251 st. ~ t 1350 't
groothondert

19433: 5:-

4401 st. A t 780 't
groothondert

26777: 8:-

100
5700
1210
4720
2016

765
888
128831:10:700
1789:10:466

283: 5:166
1500
5109

556: 6: 4303

2400
3570
400
32195
21625

6168 stux
2067 stux

28676
29981:10:2000
35688
12861

62:10:-

2612
954
24: 8: 176: 8:-

125 stux A 8 st. 't st. -

\

50
660
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Inkomende specien.

Huyden (lamsvellen m.
de wol) • . . . .

2610 stux
stuk

~

Uytgaende specien.

10 st. 't

f

Huyden (kalfsv. onber. )2465 stux a 10 st. 't
stuk
Huyden (bever, haze
en conijnevellen) . .
Huysenblas of bereyd
vel. .
2 vaten = 280 U
I.
Indigo van St. Domingo
2985 U
Indigo (Gua~imala)
20 vaten = 6350 U Instrumenten voor de
muziek . . . .
Iser (grof Sweeds) . . 28200 U ~ f 7 de
100 U

1305

Iser (staaf, roey, banden knipijzer) . . .

Isere (aambeelden en
geslage platen) . .

1.236124 U
100 U

1.898643 U
100 U

73893 U
100 U

~

Isere (nagelen en spijkers) . . . . . . .
1.841284 U
100 U

~

455

~

10 st.p.
1292:10:-

a lOst. p. st. -

100 stux

30

170

4565
12720
61
1974

197:10:-

3920

3044 U

a/

6360
12176

4 't U

1 kist

90

374510 U ~ f 7 de
100 U
27 st. = 2960 U a t 14
de 100 U
76 stux = 15750U

26190:10:-

-

415: 8:1640

f 31 de
43264: 6:12 111756 U ~
100 U

af

f 31 de
3911:10:-

8 de
151890

a/

571870 U
100 U

8 de
45749:14:-

f 13 de
9600

19530 U
100 U

~

f 13 de
2538:19:-

a /20 de

Iser (draed en staeldraed) . . . . . .
2 vaten = 2200 U Isere (pannen en lepels) 89059 U ~ f 14 de
100 U
Isere (gegoote potten)
216685 U a f 7 de
100 U
Isere (messen, naelden,
vijlen en schaeren)

2585 stux
stuk

1232:10:- 395 st.

Isere (soutpannen)
Isere (ankers) . . .
Isere (gegoote plaaten,
koggels en gewigt)

219

368256:16:-

396
12467
15167

5469

135130 U
100 U

a/

20 de
27026

167005 U
48000 U
28080 U
100 U

~

41751: 5:5505

f 7 de
1965:12:7825

220

STATISTIEK VAN DEN IN- EN UITVOER

Inkomende specien.

Iser (gem. ijserwerk)
Isere (kogels) . .
Isere (hoepen)
Iser (oud gebroken of
gruys)

/

Uytgaende specien.

4216:16:-

{

74900

YI

1640

Juften •

K.
Kaersen van smeer •
Kaersen van was .
Kaerten (speelkaerten)
Kaerten (landkaerten)
Kaes (soetemelkse). .

155 YI
610Yla/l 't YI

726Y1 a /16 de 100U

-

33
610
1060:10:240
5J1)

Kaes (kanter en kloot)
Kaes (uitheemse)
Kaes (Limburgse)
Kalk (meel)

11669 YI a / 16 de
100 YI

-

1901:16:-

22661 hoed a I 6 de
hoed

13600:10:1335
7730

..

Kanten, passementen,
koorden, knoopen, etc.
Kanten (geweven van
garen)
Kanten (gespeldewerkte) . .
Kleynigheden . .
Klompen . .
Koeken (lijnsaatkoeken) 96300 stux a 5 st. de
100
Koeken (raap en hennip)
Komin . .

1190 YI a 4 st. 't YI
60 YI a/I 't YI

36691: 5:-

3915

-

1.921387 U al lOde
100 U
603709 U a / 7 de
100 U
1200 YI a / 16 de
100 YI

236
60
40

192136:14:42259:12:192

41707! hoed 5! sak
a /10 per hoed

12541 hoed a I 6 't h.

-

1.240044
16110
5679

622 U

520
1419
662:10:-

510
1673
240:15:-

417075

7524
290

1240.044 elle a / I
per el

255

..

Koolen (smee-)

2446050 YI a/I! de
100 YI
763 paer a /5, dog alzoo bij 't pond werden verkogt, wert
dit alleen bij ca1culatie gestelt.

40

Kamerbehangsels (papiere)
Kamerijksdoek

;>

16370
55
690

66 stux = 2550 YI
5600 stux

30600 st. a 15 de 100

-

663175 st. a I 2 't 100
1 baa! = 300 U a
/15 de 100 YI

-

1540
13263:10:45

10669 hoed a /10 per
hoed

106690

1) Moet zijn / 116:3:-.

•
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Inkomende specien.

Kolen van Schotlandt,
de Roer en Luyk
Koolen (bos)
Kooper (rauw)

Kooper (rond en geslagen) . . ' .

Kooper (geele kopere
bekkens en ketels)

33370 waeg a t I p.w.
1663 tonnen a t I
de ton
15777 1M a t 50 de
100 1M

9700 1M a
100 1M

t

793053 1M a
100 1M

Kooperrood .
Koussen (wolle en gaeren) .•
Koussen (sijde), handschoenen en mutsen •
Kramerij . .
Kruidenierijen
Krijt . .
Krijtwit •.
Kurk (gesneden)
Kurk (ongesneden) .

L.
Lakens . .
Lakmoes (natte of
roode) . .
Lakmoes (droge of
blaauwe) . .
Lamfers en floersen.
Leer (ber. huyden en
camoesleer) . .

221

Uytgaende specien.

33370
1663
7888

6701 waeg a f I de w.

6014

t 60

5

2 tonnen
134225 1M a f 50 de
100 1M

67113:10:-

9110 1M a f 62 de
100 ~

5648: 4:-

127765 1M a f 60 de
100 U

7698

de
475831:16:-

797:10:-

700 1M at 62 delOOIM 6335 1M a f 60 de
100 1M
892 vaten
365500 1M

5643

364:17:- 29925 1M at 42 de
100 1M
434
17030 1M
3801
8320

5455 1M
354455IM af5del001M

30936
4269: 6:699
1470
627
803

800

2160

29750 ellen
20 vaten

=

51848
300

700 1M

90
182:10:1466

17722:15:12619

855
28376

88480 1M

12568:10:8780
2880

33487

4 vaten

670

62 de

Kopere (blakers en opgemaakt coperwerk)
Koopere (klokken, klok
spijs, oud kanon, etc.) 870 1M at 42 delOOIM
Kooper (latoen) .
Kooperdraet.

1753.

526321 ellen
3130 1M a
100 1M

t

89593

30 de

38000 1M a , 38 de
100 1M

939

14440
282:10:1129

222

STATISTIEK VAN DEN IN- EN UITVOER

Inkomende specien.

Leer (schape, cabrette
en lams)
.
Leer (schapevellen zonder wol bereijd). .
Leer (ber.kalisvellen)

·

Leer (goud en silver in
bladen) . .
Leijen of schalien. .

Limoenen (gezoute of
pekel)
Limoensap
.
Lindt van gaeren . .
Lind van sijde, saijet
en wolle · .
Linden (Fransch)
Linden (Vlaamsch)
Linden (gewast) . .
Linden (ongebleykt)
Linden (aile andere
soorten) . .
Linden (gemaakt) . .
Liqueurs en fijne gedistilleerde of welriekende wateren
Lompen (om papier te
maken)
Lood (plat lood, kogels en hagel)

..
·

236 stux a 5 st. p. st.

59

480 stux
4115 stux a t 3:10 't
stuk

168
18517:10:-

12141:14:-

13 quartelen

170

2000 ellen

40

3401 elle
1011 ellen

120
140
1760
32131

..

Lood{rouw in stukken)

Lijwaten als amelakens, etc...
Lijwaeten (cattoene) .
Lijwaten (cattoene gedrukt of geschildert)

56

a lOst. 't st. -

IS

a t 31 't st. -

3115

890 stux

40700 stux
1000

at

23 't
936: 2:-

13 smalton
If oxhoofd

a t 20
a f 28

260
46
55836
3369:
1050
90430
240
4220

3287 ellen
6 stucken
8578 ellen

?:-

196501 :
2565

2340

665

7255: 5:1050 U
100 U

at

11 de
115:10:-

246500 U

6990

30793 stukken
3.140650 U

159590

Loodwit
Lijm .•

30 stux

135369:10:1255

..

Lood (potlood)

224 stu x a 5 st. 'tstuk

40

527900 stux a t 23 de
1000 stux

..

..

Uytgaende specien.

44 vaten = 21760U

-

2630

295965 U
100 U
172796 U
100 U

at

II de

at

6 de

350500 U
100 U
604612 U
100 U
169711 U
100 U

at

32556: 3:13623

31545

a t 91

2330

de

at 32 de

15955
30929
7730 ellen

9 de

57437:16:54206:16:274
660622:10:-

6163 ellen

1072

/
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Inkomende specien.

Lijwaten (cattoene 0.indise geruyt, gestreept) . .
Lijwaten (beddetijken)
Lijwaten (fusteinen)

223

Uytgaende specien. '

185
1488

t

1774 ellen
1238 ellen

765
7092
1900

M.
2304
614825

Mandens en mandewerk
Manufacturen van wol
Manufact. van wolle,
sajet, hair en garen
met zijde gemengt . .
Matten (Muscovische).
Matten (Spaansche)
Matten (vloer)
Meekrappen (onberoofde)

3 vaten = 2400 U

-

550

Meekrappen (gemeene)

4 vaten = 3000 U

-

300

125400 ellen
22178 stux
248 pakken

30292
910:10:530

Meel . .

..

222 vaten
120000 U

7050

947945 U a t 34 de
100 U
463915 U a t 20 de
10 U
600535 U a t 9 de
100 U
9 oxh. 20 sak, en 577
U, 't oxh. a 4 sak
en de sak a 320 U
en 't U a 1 st.
67050 U
100 U

at

27490 U
100 U

at

322301: 8:92783
5448: 3:-

924:17:-

7i de
5703:15:6276
60 de
16494

19406
166a.to last 3 sak
f 63 't last

62314:10:-

a
105115:10:- 4261 L. 7i sak
't last

N.
41788 U

Nagelen.
Neteldoeken
Noten (Oostindische) .
Noten (okker- en hazel)

at

at 63
27531

6 't U

-

119783 U a 75st. 't U

-

150
1242': 10:-

O.
Oesters .

35569
890

145

Mest (straat)
Metalen _.
Meubelen en huyscieraden
Mout

64810 ellen

533

Meekrappen (mulle)

Meny

35
398770

153 vaetjes
't vaetje

at

250728
3224
449188: 5:2557

Ii
229:10:-

233. smalton
de ton

a

15
175: 9:-

224

STATISTIEK VAN DEN IN- EN UITVOER

Inkomende specien.

Oker (geel)
Olyphantstanden.
Olieteyten. .
Olij van olijven .

78 stux = 1125 U
4191. pijp

Uytgaende specien.

940
43010

Olij van saed. .
Olij van nagelen
Olij van noten
Olijven . .
Orlean of rokoe .
Orseille . .

35 vaten = 17030U
7519 Ua IS st. 't U
14i U
3401 pijp 127 stoop a
f 160 de pijp of 17 st
de stoop
30031 aem a f 30 de
aem

9 U
2 smalton
I vat = ISO U
23510 U a / 30 de
100 U

Ossen en koeijen

2070 stux

af

40

ISO
90
7053
82800

I casje = 7 U
31 smalton a f 30

1850 U a f 30 de
100 U
371 stux- a f 30

Ion
5639: 5:230

54507: 9:90093:15:ISO
130
lOS

555
lOS

P.
82 stux a f 100 't st.

Paerden
Paerden (volens)
Paardekleen .•
Paerdetuygen . .
Papier (boven f 2 per
riem)
Papier (ben. de
waardij)

3 stux

a /20 't

st.

8200
60

1125 stux a f 100 't
stuk
93 stux a / 20 't stuk -

115

577 riem a f 4 de riem

2308

16781t riem
riem

112500
1860
100
50

a f 4 de
67125

2
6328 riem
riem

a / Ii de
9492

Papier (graauw) .
Papier (bord) . .
Papier (blaauw, klein
formaat) . .
Papier (blaauw, groat
formaat)
Parkement
Pastel . .
Peck . .
Peck (dubbel geraffineert) . ,
Pelterijen van alle
soorten . .
Pennen en schaften

520

22 last

1561

8180 riem a f Ii de
riem
30651 riem a f 1i de
riem

12270

647 riem a f 2 de riem

1294

488 riem a f 4 de riem I pak
4 vaten
24# last a f 180 'tt. -

1952
10
60
4375

If last a f

192 't last -

5570
48000 stux a
't 1000

4598: 5:170

320
2360

f IS
620

563900 stux a f IS 't
1000

8458:10:-
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Inkomende specien.

15 U

Peper. .

f

225

Uytgaende specien.

5

6835151 U a 9 st.

'tU
Piem'ento.
Pistolen . .
Pijpen (tabaks)
Plantzoen
Pleyster
Porceleyn .
Pruymen.

38030 U
41445 stux

80 loopjes
4 cassen
291276 U a
100 U

t

6895
41892
998: 5:230
30
230

307581.;19:2590

8820 U

48747
2408:10:10
1982

1 last

41 de
17475: 8:-

a t 41

42450 U
100 U

de
1910: 5:-

Q.
2 vaten

Quickzilver .
R.
Reusel, talk, smeer .
Riet .
Rijst .
Rijtuygen
Robbevellen
Roet.
Rogge . .

Rosijnen . .
Rosijnen (Spaense) bij
de korf . .
Runne of schors, ongemale. .

589605 U

62240

Saad (hennep)
Saad (Jijn) . .
Saed (saai-Jijn)
Saed (Ajuyn, prij e.a.
tuyn- en hofsaden)

340 U

109960 U a f 16 de
100 U

115

662190 U

21635

1.283915
100 U

445105 U

129948
22009

4431 last a 77 ggl. 't
last
120224 U a t 9 de
100 U
lkorfat8

28 ton a tide ton -

28

4211 last 51 sak a
t 144 'tlast
9 last 9 sak
361- I. 19 sak
34611 ton a/8 de ton

3265 U

NED. ECO N . - HIST. ARCHIEF. ]AARBOEK VII .

60742
565
1985
27692

685

17593:12:2790
96293:12:545

1 pakje
50U af16delOOU 13251 last 231 sak a
70 ggl. 't last

450

U a f 71 de

280

Runne of schors, gemale.
S.
Saed (kool en.raep) .

=

50
8

43512
10820
8

103 hoet a f 20 't h.
of f 2 de ton

2060

235iohoet a 110 'tho

2355

t

last 1 sak a f 144
't last
IN- last a I 31 de
ton of I 84 't last -

59t last a I 8 de ton
of f 192 't last
11092Uaf60del00U -

86: 8:147

11285
6655: 4:15
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Uytgaende specien.

Inkomende specien.

Saed (Alpistre of canarijsaed) . .

125

850 U

Saad (Annijs, carwey,
vendel, lavas en coriandersaed)
Saad (krot, deder en
klaversaad) . . .
Saad (mosterdsaed)
Saffloer
Salm (gezoute) .
Salm (gedroogde)
Salpeter . . . .
Sand (silversand)
Schuursand .
Schaepen . . .
Schinkels . . .
Schulpen (zee).
Seep (Spaansche)

Sijde (florette)
Sijde (naeij en stick).
Sijde (afval en nesten)
Sijde stoffen . . . .
Silver (gemaekt en gewerkt)
Syroop . . .
Slijpsteenen .
Snaphaenen .
Snaren . .
Soethout .
Sout (groff) .
Sout (geraffineert) .

Sout (Engels) .
Souda . . . .

af

10001 U
100 U
301 last A/ 120 't last -

3600

1 baal- 300 U
893t vat

50
8258

81

20 de
2000: 4:-

24h last A /120 't 1.
6 1.
mudde A / 4
de mudde
100 U

an-

vat -= 50 U

2883
680
71
11140
831
15

30

casje

I

68* stuks A / 3 p. st.
590
5
5545

1 doos
331 cassen=35040U

Seep (groene) . .

Semelen . .
Sijde (ruwe)

44 sacken = 1800 U
/ 41 de 100 U

1315 U A / 7 't U
dooreen
1 pak = 21 ellen

9205
30
1125
3527

69 balen = 7450 U

33322 U A f 18 de
100 U
35771 ton A / 22 de
grofton houdende 2
ton
8 sacken a 14 st. de s.
3480 U

7 U A/ 14 't U
51930U A4st.'tU

1417:10:205:10:1173:-:-

5997:18:-

39348: 6: 8
5:12:27475
98
10386
27469:10:9450

171271 stekan A IS
st. de 100 U

1 pakje
25 balen = 2000 U
126 hondert en 7
maten
4 sakken A / 250 't
hondert

-

3122
38930
5
100
17857
5

1350 stuks

38536:17: 8
1377
3300
215

36t hondert
712ft hondert A
/ 250 't hondert
2 mandens = 280U 27550Ua/7de100U -

6850

178125
80
1928:10:-

-
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Inkomende specien.
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Uytgaende specien .

..

..

Spaan
Spaans (groen)
Specerijen (ongespeci·
ficeert) .
Speck

..

..

Spelden
Spelt . .
Spiauter
Spoelen
Sponsen
Sprot
Staal . .

5750 U

2215
'\

1030 U A
100 U

II balen = 1120 U

125 last
44613 U A t 16 de
100 U

..

Stokvisch.
Sucade . .
Suyker (paneel) .
Suyker (Muscovados) .
Suyker (blancos)
Suyker (geraffineertals
broodsuyker en candij) . .
Sumacq
Swartsel
S~avel (ongeraff.) .
Swavel (geraff.)
T.
Tabak (gesponne Brasillaanse) . .

At 50 delOOU ·

43132 U A 9 st. 't U

t 16 de
164:10:- 6 ton 100 vat en 1275
U At 16 de 100 U.
Yder vat op 450 U
en de ton op 225 U
gerekend
20
last A 12 £ 't 1.
8440 U

6000 stux

Steen (puym) . .
Steen (alle ongebakke
steen als marmere
blokken, etc.)
Steen (vuursteenen tot
haerden) .
Stijfsel . .

705 U

an

.

260
2485
7138

·

1573810 U

6654475 U A 2 st.
't U
166800 U

19409: 8:-

7620

·

5 vaten

259070 U A t 16 de
100 U

582
1365
60
240

41541
110

10185
49 stux

1820
350: 5:-

9876

110

31900

33518 U A f 8 de
100 U
1733578 U A f 5 de
100 U
50 U a 15 st. 't U ·

665447:10:- 41800 U A 2 st. 't U
17580
450 U a 3 st. 't U

·

2681: 9:86678:18:37:10:418

·

67:10:-

-

1.726607:15:-

,
I vat = 100 U

560 balen=35450 U

33600 U

20
1590

6906431t U A 5 st.
'tU
54840 U a 20 schell.
de 100 U

455
780
364786 U A t 7 de
100 U

395350 U

3290: 8:455

25535

35975

,

.

J

,
228

STATISTIEK VAN DEN IN- EN UITVOER

Inkomende specien.

Tabak (gesp. varinas)
Tabak (alle andere gesponnen tabak) . .
Tabak (gekorve briefjes
en cardoes tabak) . .
Tabak (inlands gesponne)
1439120 U
Tabak (carotten)
Tabak (gekorve).
700 U
8160620 U
Tabaksbladeren .
Tabak (snuyftabak)
6000 U
Tabaksteelen
Tapijten
3481 last 25 sak
Tarw
1140 'tlast
Teer .
Terpentijnoly .
Thee . .
Tin (gewerkt) .
Tin (ongewerkt) .

145 U

af

Traan (walvis).
Trijpen.
Turf •.

57018
9423:10:7999
154937:10:53044
52223:10:13954
429:10:2130

118639
90
519441
2395
60
2180

a
48891

1 per U

-

Touw (bind) . .
Touwerk (cabels of geslage wand)
Traan (lever)

150

45335

73ft 1.
5484 U
725 U

Uytgaende specien.

4960
490
5484
420

70
602ft smalton

pakje = 30 ellen

13062

3677 1. 14 s. a 1 140
't last
270ts-1. v. 21 £ 't 1.
74535 U all per U
10520Ua10st.'tU 37150 U a t 28 de
100 U
320 U a 4 st. 't U
21695 U aIlS de
100 U
1045 smalton a 1 23
de smalton
4651 t smalton a 1231 -

50

514860
34022
765
74535
5260
10402
64

3254: 5:24035
109303: 7:24824
7892

V.
Vaetwerk (leedig)
Varkens . .
Veeren, pluimen en
bedden . .

Verwerij (ongespecificeert)
Vijgen
Vingerhoeden .
Visch (versche visch
als prikken) . .

57 stux a

1 5 't stuk -

14197 U a
100 U

1761
285

208 stuks a

1 10 't st. -

1982
2080

t 35 de
4968:19:-

10220 U
192620 U

232900 stuks a
208 stuks

330
8637

32014 U a
100 U

1 35 de
11204:18:44827:10:-

151235 U a
100 U
100 U

t 6 de .
9074: 2:60\

t 5 de
4890:10:-

28993: 5:-
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Inkomende specien.

Visch (kreeften) .
Visch (gesoute) .
Visch (kuyt) . .
Visch (aile andere ge·
droogde)
Vitriool . . . . . .
Vitrioololij . . . . .
Vlaggedoek of stramij·
nen . . .
VIas (rauw). . . . .

Vias geheekelt etc.)
Vleesch
Vleesch (g~rookt)
Vormen

229

1753.

Uytgaende specien.

1589 last a t 246 't 1..
275t ton

3 pakken
10580 U
13950 U

IS
1910
2190

691:10:300
1190 .

1454 U
4354 U
2 stucken

104325 U
100 U

a t 20

de
20865

216 vaten

605:10:3456

a t 16

I casje

30

1.224394
100 U

10
390894
1320

20

at

20 de

390 ton a t 16 de ton
890 U a t IS del OOU
1 cas

244878:16:49483
6240
133:10:25

W.
Was (ongebleekt
geel) . . . .

of
13 vaten = 2410 U

.

1265

Was (gebleekt)
Watte . . . .
Water (Bristols, Spa,
Zeltser e.a. mineraalenj
Water (st~rk) . .
Werck van vIas.
Wijn (Fransche) .
Wijn (Spaansche) ..
Wijn (Portugaelsche) :
Wijn (Smirnasche en
Italiaansche)
Wijn (Rhijnse)

..

Wijn (Bourgogne) . .
Wijn (Caepsche). .
Wijrt (Brandewijn van
mout en suiker)
.Wijnmoer.
Wijnsteen

6425 U
100 U
2500 U
100 U

a

80 de

a

80 de

5140
2000

5
12442
5920

5712
1700 U at 5 de 100 U
16413t vat
't vat

a

t

.

100
• 1.641333: 6:15325
675

1541 vat
lOt vat
1 boot
2806 aem
aem

85

17525 U
100 U

at

15 de
2628:15:-

13031- vat at 150 p.
vat
821 vat a 40 L. 't "at.
55! vat a 20 L. 't vat·

195487:10:19840
6660

100

at

60 't

5! vat a t 1200 't vat

201 oxhoofden
37 tonnen
57168 U

168360

.

19961 aem
aem

at 60 de
119800

6200

8-h
225
184
7697

2185

aem

116841 oxh. at 24 de
de 30 virtels
56794 U
100 U

at

280436
178

22 de
12494:14:-
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Uytgaende specien.

Inkomende specien.

Wolle (Spaansche) .
Wolle (inlandsche) .
Wolle (Oostersche)
Wolle (Oostindiese)
Wolle (aile andere
soorten).
Wouw . . . . . .

1753.

15400 U
400 U
1 baa! = 350 U

6085
100
100

8012 bossen

495
1481

9270
557

t 11.118253:10:12

t 14.967695:11: 8

740094
453402: 10:720
60

1600 U
230 U

TRANSITO.
WaM'de der goederen transito verklaart.

Uytgaande specien.

Anchiovis .
Azijn (wijn)
Brandewijn.
Coffijboone
Confituren .
Corenten .
Eetwaren etc.
Glas (drink) .
Honing . . .
Huyden (gedroogde)
Huyden (onbereyde)
Kaas (uytheemse).
Liqueurs
Meubelen, etc.
Olijfolie
Pruymen. . . .
Saay- Lijnzaad.
Seep (Spaense) .
Spaans groen .
Suyker (paneel).
Vis (gedroogde)
Wijn (Franse) .
Wijn (Spaense) .

I
t vat
6t vat
3635 U
12400 U
41 kist
20 U
2067 stux
400 stux

50
20
- 1,150
- 1300
20
1300
55
315
18
- 13930
2600
6

6 cassen

n

2 vaten + 34
pijp
37250 U
24. last
130 cassen = 17090 U

-

19600 U

-

20st vat
241 vat

-

Totaa! .

166
1 100
4.045
1.600
5.000
2.725
1.000
2.200
5
21.145
5.880

t 65.630

J

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1920,

f

In het afgeloopen jaar is het aantal archieven, dat inhet archiefgebouw der vereeniging werd geplaatst, aanzienlijk toegenomen.
Een der archieven, dat van Van Stolk's Commissiehandel, telde
ongeveer 1300 registers en pakken. Naast de handelsarchieven
werden dit jaar voor het eerst vakvereeniging9a.rchieven '(erworyen, waarmede een nieuw a'rbeidsveld zich voor de vereeniging
heeft geopend. Het zal in het belang van de latere kennis van de
arbeidersbeweging in Nederland zijn, .indien de arbeidersvereenigingen tot het inzicht komen, dat het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief als centraal archiefdepat aan haar dikwijls
weinig geordende archieven een veilige bewaarplaats biedt.
Wegens de uitbreiding der verzamelingen en bibliotheek zijn
met uitzondering van een klein vertrek thans aile localiteiten in
beslag genomen. Het bestuur vertrouwt, dat het gemeentebestuur
van 's-Gravenhage zijne medewerking zal verleenen, zoodat een
ruimer gebouw ter beschikking van de vereeniging zal komen. Indien in het loopende jaat hierin niet wordt voorzien, zal de opname van nieuwe archieven groote moeilijkheden opleveren. In
hoeverre decentralisatie van de werkzaamheden der vereeniging
door oprichting van filialen te Amsterdam en te Rotterdam gewenscht is, kan later overwogen worden. Het is niet te ontkennen,
dat archieven gemakkelijker zuilen worden verkregen, indien ze in
een plaatselijk depOt in bewaring kunnen worden gegeven.
Op het verzoek van het bestuur om subsidie-verhooging ten
einde aan de stijging der exploitatiekosten en der salarissen het
hoofd te kunnen bieden, is door de departementen van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappell en van Landbouw, Nijverheid en
Handel gunstig beschikt, zoodat op de begrooting van elk dier
departementen voor het jaar 1921 is voorgesteld de subsidie tot
13750.- te verhoogen. Nochtans zal ook in het vervolg verhooging van de subsidie noodig zijn, zoowel in verband met de zich
steeds uitbreidende werkzaamheden en de huur, voor een nieuw
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archiefgebouw te betalen, als wegens de wenschelijkheid de salarissen der beambten geheel op het peil der rijksregeling te brengen, wodat hun ook het uitzicht op pensioen kan worden gegeven.
Voor een en anderzal in den eerstvolgenden tijd ongeveer f 8 a
9000 meer benoodigd zijn.
Wegens de groote stijging der drukkosten enz. van de publicatie
"Documenten betre££ende de 'buitenlandsche handelspolitiek van
Nederland inde 1ge eeuw", bewerker Prof. Mr. N. W. Posthumus,
verklaarde het Departement van Buitenlandsche Zaken, dat hieraan reeds een jaarlijksch subsidie van f 1500.- toekende, zich verder bereid hiervoor een som, gelijkstaande aan de helft van de
meerdereuitgaven, die per jaar zullen worden gedaan, bij te dragen.
Voor het jaar 1921 zal ditl 1200.-zijn, voor 19221 1187.67 5 •
Een verzoek aan den Minister van Arbeid op de begrooting een
subsidie van f 2500.- uit te trekken voor eene pUblicatie betreffende den kinderarbeid in Nederland in de 1ge eeuw, had wegens
te late indiening van de aanvraag geen succes. Wegens de talrijke
en uitvoerige tabellen, waarvan het zetloon zeer hoog is, zal deze
publicatie echter zonder bijzondere ondersteuning niet weI mogeIijk zijn. Het bestuur vertrouwt, dat een hernieuwd verzoek voor
het vaststellen der begrooting van het jaar 1922 tot een gunstig
resultaat zal leiden.
Op het einde van het vereenigingsj aar bereikte het bestuur een
verzoek van het bestuur van den Hansischen Geschichtsverein
de verdere publicatie van de door deze vereeniging reeds ter
hand genomen "NiederHi.ndische Akten und Urkunden zur
Geschichte der Hanse" enz. mogelijk te maken door het verleenen van een ondersteuning van 75.000 Mk. voor de uitgave
van het tweede en laatste dee!. In verband hiermede heeft het
bestuur zich tot den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gewend, teneinde dien stein in dezen te verkrijgen.
Het aantal contribuanten voor het Publicatiefonds vermeerderdein het afgeloopen jaar in niet onaanzienlijke mate; het bedrag
der contributies steeg van 14000.- tot 15125.-. Vermeerdering
hiervan~tot tenminste 18000.- blijf t echter in verband met de
plannen van het bestuur zeer gewenscht.
Het aantalleden ging dit jaar wederom vooruit; het bedraagt
thans 515. Bovendien telde de vereeniging twee correspondeerende leden, zes donateurs, achttien donateurs voor het leven,
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alsmede 63 donateurs voor het publicatiefonds. Het totaal generaal bedroeg derhalve 604, tegen 573 in 1919.
Van het correspondeerend lid, den heer J. de Groot, te Weltevreden, werden berichten ontvangen, waaruit bleek, dat de Vereeniging "Centrale Bibliotheek" te Batavia, in wier bestuur hij
als vertegenwoordiger van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief zitting heeft genomen, zich ook het verwerven van
handelsarchieven in Nederlandsch-Indie ten doel stelt. Het blijkt
echter niet, dat hiermede reeds een begin is gemaakt.
Door de ledenvergadering, 6 Maart 1920 te Amsterdam gehouden, werd als nieuw lid van het bestuur Mr. P. Hofstede de Groot
aangewezen, die deze benoeming heeft aangenomen. De heeren
Kernkamp en Brugmans, die aan de beurt van 9-ftreden waren,
werden herkozen. In de samenstelling der commissies kwam geen
wijziging. '
Tot lid van den Raad van Advies werd dr. H. F. R. Hubrecht
te Amsterdam gekozen.
Het door den directeur uitgebrachte verslag treft men hierachter aan.
Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van 16 April 1921.
Het bestuur van het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief,
G.
N.

w. KERNKAMP, Voorzitter.
w. POSTHUMUS, Ie Secretaris.

JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR.

De vraag, hoe de Vereeniging zal kunnen voorzien in het steeds
meer toenemende gebrek aan ruimte voor haar verzamelingen,
heeft in het afgeloopen jaar haar beantwoording nog niet gevonden. Door de voortdurende vermeerdering van de in het gebouw
gedeponeerde archieven is thans de toestand ontstaan, dat de
directeur bij verwerving van een handelsarchief van eenigen omyang niet meer over voldoende ruimte beschikt om dit te plaatsen.
Een klein vertrek, J1/2 bij 21/2 M. van afmeting, is nog vrij, maar
dit is de eenige reserve. Op geen der verdiepingen van het gebouw
is verder eenige ruimte beschikbaar. Ook de zolder is thans in beslag genomen door een tweetal groote rekken, elk van 4 M. lengte,
geheel gevuld door een groot koopmansarchief. Intusschen zullen
in het aanstaande jaar krachtige pogingen worden aangewend,
dat de vereeniging spoedig over meer archiefruimte zal kunnen
beschikken.
De toename der archieven was in het afgeloopen jaar wederom
zeer bevredigend. In het bijzonder mag hier gewezen worden op
de verkrijging van vakvereenigingsarchieven. De archieven der
N ederlandsche vakvereenigingen verkeeren voor het meerendeel
in een zeer onvoldoenden staat; de directeur heeft het daarom
van belang geacht aan aile vakvereenigingen, met hare onderafdeelingen, eene circulaire te zenden, waarin op plaatsing van de
archieven in het gebouw der vereeniging werd aangedrongen. Het
resultaat hiervan geeft reden tot voldoening, en, naar vertrouwd
mag worden, zullen vele vakvereenigingen, die tot nu toe geaarzeld hebben hunne bescheiden in het Nederlandsch EconomischHistorisch Archief te deponeeren, het nu gegeven voorbeeld volgen. De bedoeling bij de verkrijging is geenszins, dat de vakvereeniging den eigendom van haar archief afstaat; het is voldoende,
indien dit in bruikleen wordt verkregen, daar hierdoor gelegenheid wordt gegeven zoowel het archief voor den ondergang te
bewaren, als het systematisch te ordenen. Uitteraard zijn deze
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archieven aile van recent en datum, zoodat er zorgvuldig voor zal
worden gewaakt, dat geen onbevoegden tot deze verzamelingen
toegang verkrijgen. Doorgaans is bij deze vakvereenigingsarchieven de afspraak gemaakt, dat de bescheiden over de laatste jaren
voorloopig onder berusting van de besturen blijven, die in staat ·
moeten zijn deze dagelijks te raadplegen, maar dat daarin een
opschuiving zal plaats vinden, zoodat telkens een jaarserie naar
den Haag zal worq.en opgezonden. Indien het succes in volgende
jaren ten opzichte van deze soort archieven gelijk is aan dat in het
afgeloopen jaar verkregen, kan binnen niet te langen tijd het
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief een niet onbelangrijke plaats innemen als centraal archiefdepOt voor de Nederlandsche vakvereenigingen. Het toenemende gebrek aan bergingsruimte bij deze laatste werkt deze mogelijkheid in de hand.
In het geheel hebben 33 vakvereenigingen zich in beginsel tot
medewerking genegen verklaard.
De verkregen vakvereenigingsarchieven hebben alle deze bijzonderheid, dat ze niet van opgeheven, maar van nog functionneerende organisaties afkomstig zijn. Dat ook eene int~rnationale
organisatie als de Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond zich bereid heeft verklaard haar archief bij het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief te deponeeren, acht ondergeteekende van groote beteekenis, zoowel wegens de belangrijkheid
van het archief als wegens den invloed, die van het voorbeeld
van een grooten vakbond als de Algemeene N ederlandsche Diamantbewerkersbond kan uitgaan.
In verband met de toezegging van dezen bond heeft ondergeteekende het wenschelijk geacht te trachten van de verschillende
takken van industrie systematisch de archieven op handels- en
vikvereenigingsgebied te verzamelen en heeft daarmede voor de
diamantnijverheid een begin gemaakt. Op zijn uitnoodiging heeft
zich daartoe eene commissie gevormd, bestaande uit de heeren
A. Asscher, lid der firma Asscher, M. Barents, den schrijver van
het gedenkboek der Diamantslijperij Maatschappij te Amsterdam, Henri Polak, voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, en ondergeteekende, die eene circulaire aan alle organisaties en instellingen, met de diamantindustrie in verband staande, hebben gericht, met het verzoek
hare archieven in het Nederlandsch Economisch-Historisch Ar-
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chief te willen deponeeren. Het voorloopig resultaat van dit rondschrijven kan als bevredigend worden beschouwd, daar reeds vijf
vereenigingen zich hiertoe bereid hebben verklaard.
Daarnevens werden verschillende archieven, waaronder zeer
belangrijke, ontvangen, die op den handel betrekking hadden.
Bet omvangrijke archief der Gebroeders van Stolk (graanhandel)
te Rotterdam, alsmede het restant van het archief van het oudtijds voomame commissiehuis Daniel Crommelin en Soonen, te
Amsterdatn, kunnen hierbij in de eerste plaats worden vermeld.
In het geheel werden de volgende archieven verworven:
1. Door het bestuurslid, den heer C. A. P. van Stolk, werd ter
plaatsing aangeboden het archief van Gebroeders van Stolk, later
Commissiehandel van Stolk, te Rotterdam, betreffende hunnen
graanhandel. Dit archief is zeer uitgebreid en omvat de boeken en
de correspondentie tusschen de jaren 1855 en 1906. Het bevat 821
deelen en 550 pakken. Vooral uit den eersten tijd ontbreken vele
deelen; de grootboeken berusten nog bij de firma. Een nader
overzicht geeft bijlage 1.
2. Door den heer R. P. J. Tutein Nolthenius, te Amhem, werd
het overblijfsel van het archief van het eertijds belangrijke commissiehuis Daniel Crommelin en Soonen te Amsterdam aangeboden, waarvan zijn vader mede-firmant was. Het is zeer te betreuren, dat het grootste deel van dit archief is verdwenen; de
registers, thins in het Nederlandsch Economisch-Historisch
Archief aanwezig, loopen over de jaren 1807-1860. Een aantal
balanzen (1816-1859) bevindt zich hieronder. De schenker heeft
bericht, dat nog een aantal andere balanzen onder hem berust,
,/ die hij genegen is alsnog af te staan. (Zie bijlage II.)
3. Van denzelfde werd het archief van den Kopermolen te
Vaassen (1780-1864) ontvangen, (familie Kemper, van 18501864 geassocieerd met J. H. Tutein Nolthenius), bevattende de
boeken van deze ondememing, die zich met het smelten en bewerken van koper onledig hield. (Bijlag ,III) .
4. Eveneens werd van den heer Tutein Nolthenius een tweetal registers en 7 pakketten betreffende den schoener Nelly ontvangen over de jaren 1868--1872.
5 Door Mr. ]. Hingst te Hilversum werd het archief van de
theehandelszaak Sybouts te Amsterdam toegezonden. Het omvat
92 boeken over de jaren 1845-1909. (Zie bijlage IV.)
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Voorts werden de volgende vakvereenigingsarchieven ontvangen:
6. Ter plaatsing in het Archiefgebouw werd het archief van
den Bond van Technici, te Amsterdam, ontvangen, over de jaren
1895-1919, in het geheel 139 deelen. Deze Bond telt volgens de
laatste gepubliceerde gegevens 1250 leden. (Bijlage V.)
7. De Handelsreizigersvereeniging "Mercurius", te Groningen,
zond het gedeelte van haar archief, dat op de jaren 1883-1920
betrekking heeft. (Bijlage VI.)
8. Van de afdeeling Rotterdam van de Vereeniging "Mercurius"
van Handels- en Kantoorbedienden werden de boeken en bescheiden over de j aren 1892-1919 ter plaatsing ontvangen.
(Bijlage VII.)
9. Van dezelfde vereeniging zond ook de afdeeling 's-Gravenhage hare archiefstukken in, loopende over de jaren 1897-1919.
(Bijlage VIII.)
10. Van den Algemeenen Nederlandschen Ambtenaarsbond,
afdeeling den Haag, werd het archief over de jaren 1908-1917
verkregen. (Bijlage IX:-)
11. De Bakkersgezellenbond, afdeeling Amsterdam, zond haar
vrij volledig an;:hief over dejaren 1898-1920. (Bijlagen X en XI.)
12. Van het hoofdbestuur van "Betsalel", Vereeniging van
Isra.elietische Werklieden en handelsbedienden, te Amsterdam,
werden de archiefstukken van de jaren 1895-1905 ontvangen.
(Bijlage XII.)
De volgende losse deelen werden voorts verkregen:
13. Rekening en verantwoording der stadsspinnerij te Harlingen (1815-1835); geschenk van Mr. J. Hingst te Hilversum.
14. Eindelijk werd van den heer en mevrouw van BiemaHijmans een aantal bescheiden betreffende de koloniale tentoonstelling te Semarang in 1914 als geschenk verkregen.
15. Door aankoop werd verworven een handschrift van "Het
Welvaren der stad Leiden", door Pieter de la Court. Dit handschrift
is v<J.n belang, wegens de afwijkingen die het van de andere bekende vertoont; het is het register, dat door Wttewaall in zijn
"Proeve uit een onuitgegeven staathuishoudkundig geschrift van
Mr. P. de la Court" (1845), bIz. XI, noot 1, wordt vermeld als te
behooren aan Mr. Kneppelhout.
Voorts werden aangekocht:
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16. Rekeningboek van een assuradeur (te Amsterdam) 17251729; auctie R. W. P. de Vries.
17. Beschrijving van Mocka (handschrift uit de 18e eeuw, waarin aanteekeningen betreffende den Hollandschen handel aldaar),
alsmede 18. een prix-courant des marchandises de France a
Smyrne (1733).
Ook in het afgeloopen jaar werd getracht de afdeeling Documentatie betreffende de krisismaatregelen te completeeren. Een
aantal krisisinstellingen gingen door met het zenden van haar circulaires. De verzameling verkreeg eene aanmerkelijke uitbreiding
door geschenken van mevrouw E. van Biema-Hijmans, te 's-Gravenhage: Van haar werden ontvangen eene groote en zeer volledige verzameling bescheiden betreffende het Koninklijk Nationaal Steuncomite, waaronder copieen der notulen, voorts een
aantal bescheiden betreffende de Manufacturencommissie en
eindelijk eene uitgebreide verzameling gegevens uit dagbladen,
systematisch geordend, ' betreffende de verschillende krisismaatregelen, met register.
De economisch-historische bibliotheek breidde zich wederom
uit; ongeveer 200 nieuwe nummers werden ingeschreven. Het
geheel aantal boekwerken bedraagt thans 2740. Het aantal gedenkboeken vermeerderde van 116 op 120.
Evenals het vorige jaar werd ook ditmaal van de archieven en
bibliotheek door verschillende bezoekers gebruik gemaakt.
De directeur zag zijne werkzaamheden bij het leiden van het
Archief en het verzorgen der wetenschappelijke publicaties dit
jaar aanmerkelijk toenemen.
De heer P. H. van Reedt Dortland bleef als commies evenals
het voorgaande jaar met de zorg voor de dagelijksche zaken en
den huishoudelijken dienst belast. Bovendien catalogiseerde hij
de in de bibliotheek ingekomen boekwerken en bleef hij belast
met de voorloopige ordening van de archieven. De brieven-verzameling Loopuyt werd door hem chronologisch gerangschikt, de
door water aangetaste brieven voorloopig van de andere geschei- .
den. Behalve. de in het afgeloopen jaar nieuw verworven archieyen werd door hem ook het archief Roozenburg (plateelbakkerij)
systematisch gerang schikt en beschreven.
Mejuffrouw L. Goudswaard bleef belast met het rangschikken
van tijdschriften en het inschrijven van aangeboden en gekochte
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boeken, terwijl zij bovendien een groot aantal stukken betreffende
de handelspolitieke verhoudingen tusschen Nederland en Frankrijk in de 1ge eeuw, ten behoeve van de publicatie van Prof.
Posthumus, door de tikmachine copi,..eerde. Mejuffrouw E. Tuyt
bleef meer in het bijzonder belast met het overnemen van de
notarisprotocoilen voor de uitgave van Dr. van Gelder (Nederlandsche ceramiek), terwijl zij bij het corrigeeren van drukproeyen den directeur assisteerde.
Mejuffrouw W. van der Burg behandelde de verzeriding der van
het Archief uitgaande circulaires (ongeveer 2500), schreef de
, fiches voor de notarisprotocollen en copieerde een groot aantal
bescheiden betreffende de handelsrelaties met Duitschland, Zuiden Centraal-Amerika. Alle drie de dames waren den commies
bovendien afwisselend bij het uitpakken en sorteeren der archieyen bij behulpzaam.
Alle beambten verrichten hun werk met grooten ijver. Met ingang van 1 Januari 1921 werd aah mejuffrouw Tuyt op haar
velzoek, wegens haar vertrek uit de gemeente, eervol ontslag
verleend.
De Algemeene Rijksarchivaris, Prof. Mr. R. Fruin, verplichtte
de vereeniging ook dit jaar weer door het treffen van eene regeling, waardoor stukken uit het depot van het Algemeen Rijksarchief op gemakkelijke wijze naar het Archief konden worden
overgebracht.
Een eigenaardig geschenk ontving het Archief nog van den
heer R. P . ] . Tutein Nolthenius, die eenige oude, echter nog in
goeden staat verkeerende kantoormeubelen, vroeger bij Daniel
Crommelin en Soonen in gebruik, aan het Archief aanbood. Dit
geschenk, bestaande uit kantoorlessenaar benevens twee kantoorstoelen, is zeer op prijs gesteld.

· BIJLAGE I.

INVENTARIS VAN RET ARCRIEF VAN VAN STOLK'S
COMMISSIERANDEL, TE ROTTERDAM,
opgericht 2 October 1847.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Kasboek 1852, Januari-1854, December.
1855, Januari-1858, April.
Kassiersboek 1863, April-1865, November.
1882, Januari-1886, November.
Maanboekje 1863, September-1865, October.
1885, Augustus-1888, April.
1888, Juni-1893, December.
Onkostenboek 1864, Maiut-Juli.
1865, October-1866, Maart.
1866, April-Augustus.
1878, September-1880, Februari.
1888, Maart-1889, Januari.
1889, Februari-1890, April.
1890, April-1891, Juni.
1892, Mei-1893, Juni.
1893, Juni-1894, Mei.
1894, Mei-1895, April.
1895, April-1896, Februari.
1896, Februari-October.
1896, October-1897, Juli.
1898, Mei-1899, Mei.
1900, Mei-1901 , April.
1901, April-1902, Maart.
1903, Februari-1904, Februari.
1904, Februari-1905, Maart.
Specieboek 1865, Februari-Juli.
1866, Maart-November.
1866, November-1867, Juni.
1876, Februari-~877, Maart.
1882, December-1884, Februari.
1884, Maart-1885, Mei.
1887, Juni-1888, April.
1889, Januari-October.
1889, October-1890, September.
1894, April-1896, Mei.
1896, Juni-1898, Juni.
1900, October-1902, Maart.
1902, April-1904, October.
Verkoop kladboek 1865, Juli-1866, September.
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40. Verkoop kladboek 1878, November-1879, November.
1879, November-1880, October.
41.
1880, October-1881, Augustus.
42.
1882, April-1883, MeL
43.
44.
"1885, October-1886, September"
45.
1889, Januari-1890, Maart.
46.
1890, Maart-1891, Juli.
47.
1891, Juli-1892, April.
1892, April~December.
48.
1893, Januari-November.
49.
1893,. November-1894, October.
50.
1895, November-1896, December.
51.
1898, Februari-1899, Februari.
52.
53.
1899, Maart-1900, Maart.
54. Verkoopboek 1885, Maart-November.
1885, November-1886, October.
55.
56.
1886, October-1887, Juli.
57.
1888, J anuari-J uli.
58.
1888, Juli-December.
59.
1888, December-1889, Juni.
60.
1890, Januari-September.
61.
1890, September-1891, Maart.
62.
1891, October-I 892, Mei.
63.
1892, Mei-November.
64.
1892, November-1893, Augustus,
65.
1893, Augustus-1894, Maart.
66.
1894, Maart-September.
67.
1894, September-;-1895, Maart.
68.
1895, October-I 896, Maart.
69.
1896, Maart-September.
70.
1896, September-1897, JanuarL
71.
1897, Jull-December.
72.
1897, December-1898, MeL
73. Rekening-Courant 1873-1879.
74.
1883, Januari-1885, Mei.
75.
1885--1887.
76.
1885. September-1887. April.
77.
1886. Januari-1887. Februari.
78.
1886-1889.
79.
1890-1892.
80.
1892.
81.
Supplement 1890-1892.
82.
1893-1895.
83.
Supplement 1894-1897.
84.
1897-1898.
85.
1899-1901.
86.
1902-1903.
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87.
88.
89.
90.
91
92
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
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Rekening-Courant 1904-1905.
Memoriaal 1873, November-I 876, Juli.
1876, September-188 I , April.
1881, April-1883, Januari
1884, Juni-188S, October
1888, October-1890, Februari.
1890, Februari-1891, Juni.
1892, October-1894, Juni.
1894, Juli-1895, Juni.
1895, Juni-1896 1 Mei.
1897, April-1898, FebrlJari.
1898, Maart-December.
1901, November-1903, December.
1902, Januari-December.
1903, Maart-1904, JunL
Debiteuren-boek 1874, Juli-1879, December.
1883, April-1894, Juni.
(klad) 1878, Maart-October.
1904, J anuari-J uti.
" 1894, April-1897, Juni.
1897, Juli-1900, April.
1900, Mei-1903, Augustus.
Memoriaal Inkoop 1847, October-18S8, Juli.
1875, Augustus-1882, Maart.
1882, April-1887, Augustus.
Inkoopboek 1892, October-1893, December.
1895, Februari-1896, MeL
1896, Juni-1896, Juli.
1899, October-1900, Maart.
1900, October-1901, MeL
1902, Januari-October.
1902, October-1903, Februari.
1903, Maart-October.
1904, April-December.
1904, December-190S, Augustus.
Wisselrekening 1876-1878.
1883-1885.
1885-1887.
1887-1888.
189~1891 .

1892-1895.
1894-1896.
1897-1899.
1899-1901.
1901-1905.
Buitenlandsch Wisselboek 189~1894.
Verkoop memoriaal buitenland 1878, Augustus-1879, Mei.
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134. Verkoop memoriaal binnenland 1850, October-I852, September.
135.
1878, October-1879 J anuari.
136.
1879, Juli-1880, April.
137.
1880-1883.
138.
1888-1891.
139.
1893-1896.
140. Kladjournaal 1879, Januari-Juli.
141. Veilingskostenboek 1879, Maart-1884, Maart.
142. Buitenlandsch debiteurenkladboek 1882, Februari-1883, Januari.
143.
1888, Mei-Augustus.
144.
1889, December-1890, Maart.
145.
1890, Juni-September.
146.
1890, Maart-Juni.
147.
1892, April-Juni.
148.
1892, Juni-Augustus.
149.
1892, Augustus-October.
150.
1892, October-:-November.
151.
1892, December-1893, Maart.
152.
1893, Januari-Maart.
153.
1893, Juni-Augustus.
154.
1893, Augustus-October.
155.
1893, October-December.
156.
1895, J anuari-Maart.
157.
1895, Maart-Mei.
1895, Mei-Augustus.
158.
1895, Augustus-September.
159
160.
1895, October-November.
161.
1895, November-December.
162.
1895, December-1896,Februari.
163.
1896, Februari-Maart.
164.
1896, Maart-Mei.
165.
1896, Mei-Juni.
166.
1896, Juni-September.
167.
1896, September-October.
168.
1896, November-December.
169.
1896, December-1897,Januari.
170.
1897, Januari-Februari.
171.
1897, Februari-Maart.
172.
1897, Maart-April.
173.
1897, April-Juni.
174.
1897, Juni-Juli.
175.
1897, Juli-September.
176.
1897, September-October.
177.
1897, October-November.
178.
1897, November-December.
179.
1897, December-1898,Januari.
180.
1898, Januari-Februari.
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181. Buitenlandsch debiteurenkladboek 1898, Juli-Augustus.
182.
1898, Augustus-September.
1898, October-November.
183.
1898, November-December.
184.
1899, October-November.
185.
1899, December-"1900, Janu~r{
186.
1901, Februari-September.
187.
190 I, Maart-A pril.
188.
1901, April-Juni.
189.
190.
190 I, September-October.
191.
1901, October-November.
192.
1901, December-1902, Juni.
193.
1902, Mei-J uni.
194.
1902, Juni-September.
195.
1902, September-October.
196.
1902, October.
197.
1902, October-November.
198.
1902, November-December.
1903, December-1904, Februari.
199.
200.
1904, Februari-April.
201.
1904, Mei-J uni.
202.
1904, J uni-J uli.
203.
1904, Augustus-September.
204.
1904, September-October.
205.
1904, Juni-October.
206 .
1904, October-November.
207.
1904, November-December.
208.
1905, April-:-Jupj.
209.
1905, December-1906, Februari.
210. Balansboek 1883-1901.
211. Calculatieboek. Diversen 1884-1886.
212.
1887, Juli-1889, Mei.
213.
1892, Januari-1893, Januari.
214.
1893, Januari-1894, Mei.
215.
1894, Mei-1895, October.
Lijnzaad 1895, October-1896, November.
216.
217.
1896, December-1897, December.
218.
1897, November-1899, April.
219.
1899, Maart-1900, Maart.
E. Diversen 1887, October-1888, Augustus .
220.
221.
F.
1888, September-1889, MeL
222.
1889, Mei-1890, Juni.
223.
1890, Mei-1891, September.
224.
1.
1891, September-1892, November.
225.
K.
1892, November-1894, Juli.
Tarwe
226.
1894, Augustus-1895, MeL
227.
1895, J uli-1896, J anuarL
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228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253
254.
255 .
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268
269.
270.
271.
272.
273.
274.

/
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1896, Januari-October.
.1896, December-1897, September.
1900, April-190 1, Augustus.
1901, Augustus-1902, Juli.
Voerartikelen 1893, Januari-1894, Juli.
1894, Augustus-1895, November.
1895, December-1896, December.
1897, 'December-1898, December.
1898, December-1900, April.
1901, Juni-1902, Septembe~ .
Afrekeningboek 1884, Januari-October.
1885, Augustus-1886, April.
1886, April-December.
1902, April-1907.
Acceptrekening 1886-1890.
Voorloopige facturen 1884-1885.
Jan Havelaar & Zn. 1892-1893.
1893-1894.
1894-1895.
1895-1896.
1896-1897.
1898-1899.
1899-1900.
Havelaar. Overnameboekje 1875, Mei-1878, Maart.
1884, Maart-1885, Februari.
1885, Februari-1885, December
1886, Januari-1887, Maart.
1889, November-1891, Augustus.
J ournaal 1894-1900.
Losse staten 1894-1900.
Verkooprekeningboek 1850, April-1851, November.
1851, November-1853, Novembe '
1896-1899.
Kladfactuurboek 1888-1890.
Marktberichten 1852-1853.
1854-1855.
1856-1857.
Marktboekje 1859, Januari-Mei.
1865, April-Juni.
1865, September-October
1868, September-October.
1875, Maart-J uli.
1876, November-1877, Juli.
1878, Februari-October.
1878, October-1879, Mei.
1880, J anuari-April.
1880, Mei-September.
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275. Marktboekje 1881, September-November.
276.
1882, Juni-November.
277.
1882, November-1883, April.
278.
1883, April-September.
279.
1883, October-1884, F~bruarL
280.
1884, September-1885, Januari.
281.
1885, Februari-Juli.
282.
1885, Juni-October.
283.
1886, Maart-September.
284.
1886, September-December.
285.
1886, December-1887, MeL
286.
1890, Februari-September.
287.
1891, November-April.
288.
1892, April-Augustus.
289.
1892, Augustus-November.
290.
1892, November-1893, Maart.
291.
1893, Maart-Augustus.
292.
1893, Augustus-November.
293.
1893, November-1894, April.
294.
1894, April-October.
295.
1894, October-1895, Maart.
296 .
1895, April-September.
, 297.
1895, September-1896, FebruarL
298 .
1896, Maart-Augustus.
299 .
1896, Augustus-1897, Februari.
300.
1897, Februari-Augustus.
301.
1897, Augustus-December.
302. Pakhuisboek 1859, Juni-1862, Februari.
303.
1865, Februari-1866, October.
304.
1883, Juni-1884, Augustus.
305.
1884, Augustus-1886, November.
306.
1886, November-1888, September.
307. Afleveringboek 1866, Februari-Juli.
308.
1868, September-December.
309.
1874, November-1876, Mei.
310.
1878, Juli- 1879, Mei.
311.
1879, Mei-1880, Juni.
312.
1881 , December-1882, September.
313.
1882, Juni-1883, Januari.
314.
1883, October-1884, Juli.
315.
1885, Februari-October.
316.
1886, Juli-1887, Februari.
317.
1892, December-1893, Juli.
318.
1893, Augustus-December.
319.
1893, December-1895, Mei.
320.
1895, Juni-1896, Mer.
321.
1896, Mei-1897, Mei.
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322.
323.
324.
325.
326.
.J27.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.

346.
,347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.

Leveringboek 1895-1901.
Petroleumverkoopboek 1868-1870.
Re~us van balen 187Q--:-1872.
In- en verkoopboek 1872, April-1882, Maart.
1879 April-1880, Februari .
Quitantieboek 1874, Maart-1878, October.
1878, October-1888, September.
1884, November-1893, April.
1893, April-1897, November.
Waterboek 1878-1882.
Werkloonenboekje 1878, Januari-1879, Januari.
1879, Juli-1881, Maart.
1881, April-1882, Augustus.
1889, November-1895, Maart.
Lichterboek 1879-1882. .
Factor Journaal 1880--1882.
L . Tarwe 1883, April-1885, September.
L.
1888, Juni- 1889, Augustus.
L.
1890, April-1891, Juli.
L.
1891, Juli-1892, October.
L.
1892, October-1894, Februari.
L.
1894, Maart-1895, Maart.
L.
1896, Februari-December.
L.
1896, December-1897(2) October (Halve eeuw).
L.
1897, October-1898, Augustus.
L.
1898, Augustus-1899, Juni.
L.
1899, Juni-1900, Juli.
L.
1900, Juli-1901, October.
L.
1901, October-1902, October.
L. Voerartikelen 1894, Maart-1895, September.
L.
1895, September-1896, September.
L.
1896, December-1897, December.
L.
1897, December-1898, September.
L.
1898, September-1900, Januari.
L.
1900, Januari-November.
L.
1900, November-1902, Maart.
L.
1902, Maart-1903, Juli.
L. Lijnzaad 1894, Maart-1895, September.
L.
1895, September-1896, November.
L:
1896, December-1897, December.
L.
1899, Augustus-1900, Juni.
L.
1900, Juni-1901, Januari.
L.
1904, Juni-1906, Januari.
Noteeringen 1884.
Rijnboekje 1888, December-1890, Maart.
. 1890, April-1894, Augustus.
Monsterboek 1888, October-1889, October.

/

XL
369.
370.
371.
372.
373.
374.
37S.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
40S.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
41S.
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Monsterboek 1890, November-1892, Juni.
1892, Juni-1894, Augustus.
1894, Augustus-1895, December.
189S, December-1897, Januari.
1897, Januari-1898, Augustus.
1901, Februari-1903, Maart.
Informaties 1892-1901.
1893, Januari-1895, April.
1895, April-1897, Juni.
1897, December-1901, Juni.
Huur Pand Schotland 1875-1878.
Wegingen 1890, Augustus.
Betaalboekje 1892, Januari-Maart.
Assurantiepremien 1894-1897.
Voor rekeningl van anderen 1859; October-1860, Februari.
1884, September-188S, Mei.
188S, April-November.
188S, November-1886, October.
1886, October-1887, Juli.
.
1890, Augustus-November.
1890, November-1891, September.
1892, Mei-1893, Mei.
1893, April-December.
1893, December-189S, Mei.
189S, April-1896, Augustus.
1896, Augustus-1897, September.
1897, September-1899, Januari.
1900, Februari-1901, Juni.
(Lijnzaad) 1892-1894.
Gewoon Copieboek 1861, Juli-October.
1864, Mei-Augustus.
186S, April-Augustus.
186S, Augustus-~ovember.
1866, April-J uli.
1867, Augustus-October.
1867, October-December.
1874, Juli-1878, December (telegrammen).
1876, Mei-J uni.
H!n, Januari-Maart.
18i8, Februari-Mei.
1878, Mei-Juni.
1879, Januari-Februari.
1879, Februari-April.
1879, April-Mei.
1879, Mei-Juli.
1879, Juli-Augustus.
1879, October-November.
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416. Gewoon Copieboek 1880, Februari-Maart.
417.
1880, Maarl-Mei.
418.
1880, September-October.
419.
1880, December-1881, Februari.
420.
J
1882, Januari-Februari.
421.
1882, Februari-Maarl.
422.
11882, Maart-April.
423.
1882, April-Mei.
424.
1882, Mei-J uni.
425.
1882, Juni-Juli.
426.
1882, Juli-Augustus.
427.
1882, Augustus-September.
428.
1882, September-October.
429.
1882, October.
430.
1882, October-November.
431.
1882, November-December.
432.
1882, December-1883, Januari.
433.
1883, J anuari.
1434.
1883, Januari-Februari.
435.
1883, Februari-Maarl.
436.
1883, Maarl-April.
437.
1883, ApriL
438.
1883, April-MeL
439.
1883, MeL
440.
1883, Mei-Juni.
441.
1883, J uni.
442.
1883, J uni-J uli.
443.
1883, Juli-Augustus.
444.
1883, Augustus-September.
445.
1883, September.
446.
1883, September-October.
447.
1883, October-November.
448.
1883, November.
449.
1883, November-December.
450.
1884, Mei-Juni.
451.
1884, Juli-Augustus.
452.
1884, September.
453.
1884, December-1885, Januari.
454.
1885, April-MeL
)
455.
1885, Juni-Juli.
J
456.
1885, Juli-Augustus.
457.
1885, Augustus-October.
458.
1885, November-December.
459.
1885, December-1886, Januari.
460.
1886, J anuari-Maart.
461.
1886, April-J unL
462.
1886, J uni-J uli.

XLI

XLII
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463. Gewoon Copieboek 1886, Jull-September.
464.
1886, September-October.
465.
1886, October-November.
466.
1886, November-December.
\....
467.
1886, December-1887, Januari.
468.
1887, Maart-April.
469.
1887, Juni-Juli.
470.
1887, Augustus-September.
471.
1887, September.
472.
1887, September-October.
473.
1887, October-November.
474.
1887, December-1888, Januari.
475.
1888, Januari-Maart.
476.
1888, Maart-April.
477.
1888, April-Mei.
478,
1888, Mei-Juni.
479.
1888, Juni-Juli.
480.
1888, J uli.
481.
1888, J uli-Augustus.
482.
1888, Augustus-September.
483.
1888, September-October.
484.
1888, October-November.
485.
1888, November.
486.
1888, December.
487.
1888, December-1889, Januari.
488.
1889, Maart.
489.
1889, Maart-Mei.
490.
1889, Mei-J uni.
491
1889, Augustus-September.
492.
1889, September-October.
493.
1889, December-1890, Januar:.
1890, Januari-Februari.
494.
495.
1890, Februari-Maart.
496.
1890, Maart-April.
497.
1890, April-Mei.
498.
1890, Mei.
499.
1890, Mei-Juni.
500.
1890, Juni-Juli.
501.
1890, Juli-Augustus.
502.
1890, Augustus.
503.
1890, September-October.
504.
1890, October.
505.
1890, October-November.
506.
1890, November-December.
507.
1891, Februari-Maart.
508.
1891, Juni-Juli.
509.
1891, Augustus-September.
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510. Gewoon Copieboek 1891, September.
511.
1891, October.
512.
1891, October.
1891 , October-November.
513.
514.
1891, November-December.
515.
1891, December-1892, Januari.
516.
1892, J anuari.
517.
1892, Januari-Februari.
518.
18~2, Februari.
1892, Februari-Maart.
519.
1892, Maart.
520.
521.
1892, Maart-April.
522.
1892, April.
523.
1892, Mei.
524.
1892, Mei-J uni.
525.
1892, Juni.
526.
1892, J uni-J uli.
527.
1892, Juli.
528.
1892, Juli.
1892, Augustus.
529.
530.
1892, Augustus-September.
531.
1892, September.
532. ')
1892, September.
1892, September-October.
533.
534.
1892, October.
535.
1892, October-November.
536.
1892, November.
537.
1892, November-December.
538.
1892, December.
539.
1892, December-1893, Januari.
540.
1893, Januari-Februari.
541.
1893, Maart. _
542.
1893, Juni.
543.
1893, Augustus-September.
544.
1893, November.
545.
1893, November-December.
546.
1894, Januari-Februari.
547.
1894, Februari-Maart.
1894, Maart~April.
.
548.
549.
1894, April-MeL
550.
1894, Mei-J unL
551.
1894, Juli.
552.
1894, Juli-Augustus.
553.
1894, Augustus.
554.
1894, Augustus-September.
555.
1894, September.
556.
1894, Septeniber-October.

..

XLIII

XLIV
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557. Gewoon Copieboek 1894, October.
558.
1894, October-November.
1894, November-December.
559.
560.
1894, December-1895, Januari.
56l.
1895, Januari.
562.
1895, April-J uni.
563.
1895, J uni-J uli.
564.
1895, J uli-Augustus.
565.
1895, Augustus.
566.
1895, Augustus-September.
567.
1895, September.
568.
1895, October.
569.
1895, October-November.
570.
1895, November.
57l.
1895, December.
572.
1895, December-1896, Januari.
573.
1896, Januari.
574.
1896, Januari-Februari.
575.
1896, Maart.
576.
1896, Maart-April.
577.
1896, April.
578.
1896, Mei.
579.
1896, Juni.
580.
1896, September-October.
58l.
1896, October.
582.
1896, November.
583.
1896, December-1897, Januari.
584.
1897, Januari-Februari.
585.
1897, Februari.
586.
1897, Maart-April.
587.
1897, April-Juni.
588.
1897, Juni-Juli.
589.
1897, Juli-Augustus.
590.
1897, Augustus.
59l.
1897, September-October.
592.
1897, October.
593.
1897, October-November.
594.
1897, November .
595.
. 1897, December.
596.
1897, December-1898, Januari.
597.
1899, Januari-FebruarL
598.
1899, Februari-Maart.
599.
1899, Maart-April.
600.
1899, April-Mei.
60l.
1899, MeL
602.
1899, Juli.
603.
1899, Juli-Augustus.
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604. Gewoon Copieboek 1899, Augustus-September.
605.
1899, September-October.
606.
1899, October.
607.
1899, October-November.
608.
1899, November-December.
609.
1899, December.
610.
1900, April.
611.
1900, Mei-Juni.
612.
1906, November-December.
613. Factuur Copieboek 1879-1882.
614.
1882.
615.
1883-1885.
616.
1884-1887.
1885-1887.
617.
618.
1887-1888:
619.
1889-1890.
620,
1891-=-1895.
621.
1894-1898.
622.
189~1896.
1896-1897.
623.
624.
1897-1898.
- 1899-1900.
625.
626.
1900.
1900-1901.
627.
628. Rusland Copieboek 1883, Juni-September.
1883, September-December.
629.
630.
i 885, J anuari-Maart.
1885, Maart-Juni.
631.
1885, Augustus-November.
632.
1885, November-1886, Januari.
633.
634.
1886, Juli-September .
1886, September-October.
635.
1886, December-1887, Maart.
636.
637.
1887, September-November.
638.
1887, November-1888, Januari.
639.
1888, Januari-Maart.
640.
1888, October-December.
641.
1889, Juli-Augustus.
642.
1889, Augustus-October.
643.
1889, November-1890, Januari.
644.
1890, Januari-Februari.
645.
1890, Februari-April.
646.
1890, April-J unL
647.
1890, J uni-J uli.
648.
1890, October-November.
649.
1891 , Januari-,-Maart.
650.
1891, Maart- Mei.

XLV

XLVI
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651. Rusland Copieboek 1891, Juli-September.
652.
1891, September-November.
653.
1891, November-December.
654.
1891, December-1892, Februari.
655.
1892, Februari-Maart.
656.
1892, April-Mei.
657.
1892, Mei-Juli.
658.
1892, J uli-Augustus.
659.
1892, Augustus-September.
660.
1892, September-October.
661.
1892, October-November.
662.
1892, November-Januari 1893.
663.
1893, Januari-Maart.
664.
1893, Maart-Mei.
665.
1893, Mei-Juli.
666.
1893, November-1894, Januari.
667.
1894, Januari~Apri1.
668.
1894, April-Mei.
669.
1894, Mei-J uli.
670.
1894, Juli-September.
671.
1894, September-November.
672.
1894, November-1895, Januari.
673.
1895, Januari-Februari.
674.
1895, Februari-April.
675.
1895, Juni-Augustus.
676.
1895, Augustus-September.
677.'
1895, September-October.
678.
1895, December-1896, Januari.
679,
1896, Maart-Mei.
680.
1896, Mei-Juni.
681.
1895, Juni-Augustus.
682
1896, Augustus-October.
683
1896, October-December.
684
1897, Januari-Maart.
685
1897, Maart-Mei.
686
1897, Mei-Juni.
687
1898, November-1899, Januari.
688
1899, Februari-Mei.
689.
1899, Mei-Juli.
690.
1899, Juli-October.
691.
1899, October-December.
692.
1899, December-1900, Maart.
693.
1900, Maart-Mei.
694.
1900, Mei-Augustus.
695. Assurantie Copieboek 1889, October-1890, October.
696.
1891, November-1893, Augustus.
697.
1893, Augustus-1896, Februari.
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698. Assurantie Copieboek 1896, Februari-1897, Augustus.
1900, Juli-1903, October.
699.
700. Afrekening Copieboek 1889, December-1891, Februari.
701.
1891, April-1893, Juli.
702.
1896, October-1897, November.
703.
1897, November-1899, Maart.
704 Lijnzaad Copieboek 1890, Januari- Februari.
705.
1890, Februari-April.
706
1890, April-J uli,
707.
1890, Juli- September.
708.
1890, September-December.
709.
1890, December-1891, Maart.
710.
1891, Maart-Mei.
711.
1891, Mei-Juli.
712.
1891, Juli-September.
713.
1891, October-December.
714.
'1891, December-1892, Februari.
715..
1892, Februari-Maart.
716.
1892, Maart-Mei.
717.
1892, Mei-Juli.
718.
,..
1892, Juli-Augustus.
719.
1892, Augustus-October.
720.
1892, October-November.
721.
1892, November-December.
722.
1893, Februari-April.
723.
1893, J uli-September.
724.
1893, September-October.
725.
1893, December-1894, Januari.
726.
1894, J anuari-Maart.
727.
1894, Maart-'-Mei.
728.
1894, Mei-J uli.
729.
1894, Juli-September.
730.
1894, November-December.
731.
1894, December-1895, Februari.
732.
1895, Februari-April.
733.
1895, April-J uni.
734.
1895, J uni- J uli.
735.
1895, Augustus-September.
736.
1895, September-October.
737.
1895, October-November.
738.
1895, November-1896, Januari.
739:
1896, Maart-":'April.
740.
1896, Juni-Juli.
741.
1896, Juli-September.
742.
1896, September-October.
743.
1896, November-December.
744.
1897, Februari-Maart.
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745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762,
763.
764.
765.
766.
767.
768.
769.
770.
771.
772.
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Lijnzaad Copieboek 1897, November-1898, Januari.
1898, December-1899, Februari.
1899, Februari-April.
1899, April-MeL
1899, Juli-September.
1899, September-October.
1899, October-November ..
1902, J uni-Augustus.
Contracten Copieboek 1891, Mei-1895, Juli.
1896, October-1898, Juni.
1898, Juni---"::1900, Augustus.
Kassiers Copieboek 1892, Januari-1895, September.
1900, September-1903, December.
Amerika Copieboek 1893, November-1895, November.
1895, November-1896, October.
1898, Februari-Juni.
1898, Juni-October.
1899, Februari-Juli.
1900, April-Augustus.
1900, Augustus-November.
Booten Copieboek 1894, April-1896, October.
1896, October-1898, November.
1903, November-1905, Mei.
1905, Mei-1906, October.
1906, October-1908, Mei.
Commissie Copieboek 1902, October-November.
1902, November.
Ingekomen Brieven.
12 portefeuilles.
1861.
1 portefeuille.
1888.
20
1862.
1
1889.
17
1890.
1865.
3
1891.
1866.
1867-1874.
1892.
33
20
4 portefeuilles.
1875.
1893.
17
4
1894.
1876.
59
13
1895.
1877.
59
1896.
1878.
6
22
7
1897.
1879.
46
1898.
1880.
12
54
2
1899.
1881.
11
1900.
1882.
6
1 portefeuille.
1 portefeuille.
1901.
1883.
3 portefeuilles.
1902.
1884.
8 portefeuilles.
1 portefeuille.
1904.
1885.
5
1
1906.
11
1886.
"
1 portefeuille.
1887.
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, Po n d g a a r d e r'ij.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
78q.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.

Wekelijksche Proef 1885, April-1890, Mei.
Wekelijksche Proef 1890, Mei-1896, Juni.
Budget 1876, Maart-October.
1877, October-1878, September.
1884, November-1886, Juli.
1886, October-1887, November.
Inkoopboek 1883-1893.
Verkoopboek 1894-1895.
1900-1901.
In- en Verkoop eigen rekening. 1885-1886.
Verkooprekeningboek 1897-1906.
Copieboek 1886, September-l 887, Februari.
1887, Februati-1888, September.
1891, April.
1891 , Mei-1892, Januari.
1892, J anuari-J uli.
1892, Juli~1893, Maart.
1893, September-1894, Juni.
1895, Juni-Juli.
1900, Augustus-September.
Br

0

u w g e r s t Com p a g n i e H

0

r d e u m.

793. Memoriaal 1899-1903.
794. Journaal 1899-1902.
795.
1902-1904.
796. Grootboek 1902-1904.
797.
1899-1902.
/
798. Onkostenboek 1899-1903.
799. Verkoopboek 1899-1904.
800. Commissie 1900-1904.
801. Informatieboek 1899-1904.
802. Copieboek (4) 1902, Augustus-1903, April.
803. Ingekomen brieven 1899, Maart-1900, September.
804.
1900, September-1901, Augustus.
805...
A-K 1901, Augustus-1902, -Augustus.
806.
A-Z 1902, Augustus-1902, Augustus.
807.
,i
A-K 1902, Augustus-1903, Augustus.
808.
L-Z 1902, Augustus-1903, Augustus.
D i v er O
s e n.
809. Formulieren.
810. Telegraaf Codex 1880.
811.
.1886.
NED. ECON,( H1 ST. - ARCHIEF. JAARBOEK VII.
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BIJLAGE II.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN HET COMMISSIE-HUIS
DANIttL CROMMELIN EN SOONEN, TE AMSTERDAM.
1. Grootboek 1807-1812 Q.
2. Grootboek 1843-1853 X .
3. Grootboek 1853-1856 Y .
4. Balansen 1816-1859.
5. Marktberichten 1813-1835.
6. Marktberichten 1826-1834.
7. Marktberichten en aanteekeningen 1836-1844.
8. Conto-finto's 1831-1855.
9. Procuratien wegens gekochte fondsen 1825-1860.
10. Procuratien 1834-1846.
11. Contracten 1838-1855.
12. Facturenboek 1843-1847.
13. Verzonden brieven 1846-1848.
14. Verzonden brieven 1847-1860.
15. 'Verzonden brieven 1850-1853.
16. Verzonden brieven 1853-1856.
17. Aanteekeningen.
18. Aanteekeningen.
19. Prijstafels voor den commissiehandel.
20. Herleidingen van vreemde specien.
21 . Stukken over de uittreding van firmanten:
1. Tijdelijke conventie 1848.
2. Voorstel van C. D . Crommelin aan G. C. Crommelin inzake de
voorgenomen scheiding. Januari 1849.
3. Acte van dissolutie met R. D. Wolterbeek en G. C. Crommelin.
Februari 1849.
4. Brief van notaris Commelin. Februari 1849.
5. Contract met R. D. Wolterbeek. Maart 1849.
6. Advertentie Staatscourant fa . Dan. Crommelin en Soonen. Maart
1849.
7. Finale quitantie en dec~arge. Maart 1849.
8. Concept-schikking met R. D. Wolterbeek. 1852.
9. Nota wegens het al of niet voortzetten der vennootschap met
R. D . Wolterbeek. November 1854.
10. Opmerkingen wegens 18 jaren (1837-1854) .
11. Opmerkingen wegens 6 jaren (1849-1854) .
12. Opmerkingen wegens 18 jaren en 6 jaren.
13. Nota wegens diverse huizen, zaken etc. (1854).
14. Opzegging associatie met R. D. Wolterbeek. November 1854.
15. Annonce Staatscourant wegens D. Crommelin en Soonen. Januari 1855.

DE FIRMA DANIitL CROMMELIN EN SOONEN.

16.
17.
18.
19.
20.
21.

LI

Acte van dissolutie met R. D. Wolterbeek. December 1854.
Finale quitantie en decharge. Februari 1855.
Advertentie Amsterdamsche courant. 1855.
Brief aan R. D. Wolterbeek. Februari 1856.
Brief van R. D. Wolterbeek. Februari 1856.
Brief aan R. D. Wolterbeek. Februari 1856.

BIJLAGE III.

)

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DEN "KOPERMOLEN"
TE VAASSEN VAN ZACHARIUS KEMPER (-1826), LATER
JAN RUDOLPH KEMPER (1826-1850), LATER JAN RUDOLPH
KEMPER EN TUTEIN NOLTHENIUS (1850-1864) .
1. Kasboek 1780-1790.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

1790-1800.
"
1810-1818.
1818-1826.
18?6-1840.
1840-1852.
1852-1864.
Balansboek 1778-1790.
I'
1853-1854.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Balansen 1855-1863.
Memoriaal 1816-1855.
Memoriaal 1856-1864.
Journaal 1816-1864.
Grootboek 1827-1864.
Arbeidsloonboek 1830-1854.
Negotieboek 1857-1863.
Debiteurenboek 1859-1864.

BIJLAGE IV.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DEN THEEHANDEL VAN
V. A. SIJBOUTS, TE AMSTERDAM .
Hierin is de zaak van S. Everts in 1870 opgenomen; in 1906 is de onderneming aan Wijs en Zn. overgedragen, wegens overlijden van den
eigenaar.
1. Kasboek 1845-1847, 1878- I

1881.
2. Kasboek 1~58 (Januari-April) .
3.
"
1882-1886.
),
1887-1891.
4.
5.
1891-1895.
6.
1896-1901.
7.
1902-1909.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Grootboek 1866-1876.
1876-1877.
Klapper.
Grootboek 1878-1883.
Klapper.
Grootboek 1884-1886.
1887-1889.
1890-1893.

/
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16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51 .
52.
53.
54.
55.
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Grootboek 1893-1898.
1898-1903.
1904-1905.
Klapper .
Balansen 1869-1905.
Kleine kas 1869-1878.
1879-1899.
"
Copyboek 1873-1882.
1887-,-1890.
1890-1893.
1893-1897.
1897-1900.
19QO,-1905.
"
Memoriaal 1877-1878.
1878-1879.
1879.
1879-1880.
1880-i881.
1881-1883.
1883-1884.
1884-1886:
1886...:....1887.
1887-1888.
U388-1889 . .
1889-1890.
1890-1891.
1891-1892.
1892-1894.
1894-1895.
1895-1897.
1897-1899.
1899-1900.
1901-1902.
1902-1904.
1905-1910.
"
Rekening Courant. Kasvereeniging 1875-1904.
Pakhuisboek 1878-1879.
1882-1890.
1891-1895.
1896-1901.

I

56. Pakhuisboek 1902-1905.
57. Winkelboek 1879-1880.
58.
1880.
59.
1880-1881.
60.
1881-1882.
61.
1882-1883.
62.
1883-1884.
63.
1884-1885.
64.
1885-1886.
65.
1886-1887.
66.
1888-1889.
67.
1889-1890.
68.
1890-1891.
69.
1891-1893.
70.
1893-1894.
71.
1894-1895.
72.
1895-1897.
73.
1897-1898.
74.
1898-1900.
75.
1900-1901.
76.
1901-1903.
77.
1903-1905.
78. Onkostenboek 1880-1885.
79.
1885-1891.
1891-1899 . .
80.
81.
1899-1904.
82.
1905-1906.
83. Inschrijvingen thee 1887-1889.
84. R ekening Courantboekjes Kasvereeniging 1890-1892.
85. Rekening Courantboekjes Kasvereeniging 1892-1897.
86. Rekening Courantboekjes Kasvereeniging 1898-1902.
87. Rekening Courantboekjes Kasvereeniging 1903-1906.
88. Inventarisboek 1882-1902.
89.
1903-1904.
90. Provisieboek 1894-1902.
91. Klantanlijst 1895.
92. Voorraadboek 1888 en 1904.

.
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BlJLAGE V.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN DEN BOND
VAN TECHNIC!.
De Bond van Technici werd opgericht 15 Juni 1895 als "Technische
Vakvereeniging" nit de bestaande vereenigingen te Amsterdam, den
Haag en Rotterdam van technici. Na de verkrijging van de koninklijke
goedkeuring der statuten werd het bondsbestuur op 22 Augustus 1896
gemstalleerd.
De gelijksoortige vereeniging Enschede werd daarna opgenomen en
afdeelingen werden in de eerste jaren opgericht te Utrecht, Groningen,
Winschoten, Haarlem, Leiden, den Bosch. Enkele hiervan gingen te niet, -'
maar werden later weer opgericht.
Het informatiebureau van de afdeeling Amsterdam werd voortaan geleid door het Bondsbestuur.
In Augustus 1898 richtte de Bond het "Technisch Weekblad" op.
Van het begin af bleek verschil tusschen de bouwkundigen en de andere technici; dit kwam tot uiting bij de statutenwijziging van 1902.
Onder tegenkanting cler bouwkundigen werd de naam veranderd in
"Bond van Technici" en de vereeniging meer gecentraliseerd.
De bouwkundige technici vonden hierin reden om zich af te scheiden en
richtten d~n Algemeenen Nederlandschen Opzichters- en Teekenaarsbond op (1903). Pogingen tot samensmelting, federatie of samenwerking,
aangewend tusschen 1904 en 1911 , hadden geen resultaat, omdat de Bond
van Technici niet, de A. N . O. en T . B. weI aansluiting zocht bij de arbeidersbeweging.
In Maart 1910 trad na nieuwe statutenwijziging een Bondsraad op,
en werd de instelling ;,Vakgroepen" in h,et leven geroepen. Hiervan
scheidde de groep "Scheepsmachinisten" zich in 1912af; statutenwijziging
dwong in 1915 de Bouwkundige Vakgroep te liquideeren, daar er voortaan
vakgroepcommissies zouden zijn. De Bondsraad werd weer afgeschaft.
De Bond deed zeer veel voor de inrichting van het middelbaar technisch- en lager ambachtsonderwijs.
De Bond telde in 1921, 1384leden en 50 aspirantleden, verdeeld over
16(18) afd .; hij bezit een informatiebureau, heeft fondsen tot uitkeeringen bij overlijden, ongevallen, werkloosheid en ondersteuning (voorschot~~ .
.
Arbeidsovereenkomsten met den Bond van Nederlandsche Architecten zijn door hem aangegaan.
I . BESTUUR.

1-37. Algemeene leiding.
1-17. Notulenboeken.
1. Augustus 1896-December
2. Februari 1901-J anuari
3. Juni
1904-Februari

1900.
1904.
1905.
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4. Maart
1905-Juni
1905.
1905-0ctober
5. Juni
1905
6. November 1905-Februari
1906
7. Maart
1906-Juli
1906.
1906-Februari
1907.
8. Juli
9. Maart
1907-Februari . 1908.
10. Maart
1908-Augustus
1908.
11. October
1908-Mei
1909.
1909-October
12. Juni
1909.
13. November 1909-Maart
1910.
14. Januari
1910-Augustus
1911.
15. October
1911-November 1913.
16. November 1913-November 1915.
17. Juni
1918-Augustus
1919.
18-19. Besluiten van het Bondsbestuur.
18. Besluitenboek 1909-1915.
19. Klapper.
20. Statutenwijzigingen en reglementsherzieningen.
20. Dossier wijzigingen.
21-23. Correspondentie van bondsbestuursleden onderling.
21. Correspondentie 1899-1903.
22.
1903-1904.
23.
1911-1917.
24--27. Correspondentie van den Voorzitter.
24. Copieboek Februari 1906-December 1906.
25.
Januari
1907-November 1907.
26.
December 1907-Maart
1909,
27.
Maart
1909-Februari 1910.
28-29. Bijeenkomsten van het Bondsbestuur met de afdeelings-voorzitters.
28. Notulenboek September 1906-Februari 1907.
29.
September 1907-Maart
1908.
30-31. Bondsambtenaar.
30. Sollicitaties, aanstellingen, ontslagverleeningen.
31. Dagboek Juli-October 1913.
32-37. Dossiers over belangrijke 'zaken en quaesties.
32. .Bevordering van het Middelbaar Technisch Onderwijs.
33. Zaak-Pino.
34. Zaak-Post-Keurschot.
35. Zaak-Aal.
36. Zaak-Hartmans.
37. Zaak-Pontsma.
38-113. Secretariaat.
38-49.
Verzonden stukken.
38. Copieboek Augustus 1896-November 1900.
39.
November 1900-December 1902.
40.
Januari 1903-Januari 1904.
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86. Klapper in- en uitgaande stukken 1916-1918.
87. Van de afdeeling 's-Gravenhage 1906-191l.
88-92. Dossiers over verschillende aangelegenheden.
88. Nos.
1--64.
89.
65-130.
90.
131-133.
334-381.
91.
92.
382--480.
93-94. Agenda's.
93. Agenda voor het jaar 1903.
94.
1904.
95-112. Ledenlijsten.
95. Lijsten over 1898-1901.
./
1902.
96.
97.
1903.
98.
1908.
1911.
99.
100.
1912.
10l.
1913.
102.
1914.
103.
1915.
104.
1916.
105.
1917.
106.
1918, a-c (3 stuks).
107.
1919.
108. a-m 13 stuks, zonder jaar.
109. Afgevoerde 'leden 1908-1918.
110. Nieuwe leden 1913-1917.
111. Nieuwe leden 1916-1919.
112. Aan het Bondssecretariaat toegezonden ledenlijsten der
afdeelingen 1917-1918.
113. Dagboek van den 2en secretaris.
113. Juni 1910--Juni 1913.
114-159. Financieel beheer.
114--125. Boekhouding.
114--116. Kasboeken.
114. 1895-1900.
115. Tabellarisch kasboek 1900--1907.
116. 1908-1914.
117-118. Contributieboeken.
117. 1903-1909.
118. 1909-1915.
119. Grootboek:
119. 1915-1916.
120a.Onkostenboek.
120a.1896-1900; tevens
12Ob.Rekening-courantboek voor de afdeelingen.
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41. Copieboek Februari 1904-December 1905.
42.
J anuari 1906-October 1908.
43.
November 1908-December 1909.
44.
Mei 1914-November 1914.
45.
Jull 1910-November 1911, November 1914Juni 1915.
46.
Juni 1915-Augustus 1915.
Augustus 1915-Maart 1916.
47.
48.
Maart 1916-Januari 1917.
Januari 1917-0ctober 1917.
49.
50-87. Ontvangen stukken.
50. Stukken, ontvangen gedurende 1896-1900.
51.
1899-1900.
52.
1901.
53.
1902.
54.
1903.
55.
1904.
~.
1900.
57.
1907-1909.
58.
1912.
59.
19131.
1913n.
60.
61. Klapper op 1913n.
62. Stukken, ontvangen gedurende 1914 nos. 359-70),
1914, .. . 701-1129.
63.
1914,
1134-1551.
64.
1914,
1552-2160.
65.
66. Register Maart-Mei 1914.
67. Klapper register 1914.
1-365.
68. Stukken; ontvangen gedurende 1915, nos.
366-755.
69.
1915,
758-1106.
70.
1915,
1107-1594.
71.
1915,
72.
1595-1931.
1915,
1932-2374.
73.
1915,
1-230.
74.
1916,
75.
1916,
231-450.
76.
451-675.
1916,
676-950.
77.
1916,
78.
1916,
951-1200.
1201- 1450.
79.
1916,
80.
1451-1700.
1916,
81.
1701-2050.
1916,
82.
1916,
2051-2137.
83.
1917,
1-185.
84.
186-450.
1917.
85.
451-740.
1917.
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12Ob. 1900--1914.

121. Voorschottenboek.
121. Juli 1910-December 1912.
122. Rekening en Verantwoording.
122. ' 1913.
123. Begrooting.
123. 1914.
124--125. Declaratien gefiatteerd door het Dagelijksch Bestuur.
124. 1910-1911.
125. 1912.
126-137. Verzonden stukken. Copieboeken.
126. Januari 1900--November 1903.
127. November 1903-September 1905.
128. September 1905-J anuari 1907.
129. Februari 1907-September 1908.
130. October 190~Maart 1911.
131. October 1908-J anuari 1909.
132. Mei 1911-Februari 1913.
133. Februari 1913-Januari 1914.
134. Januari 1914--Februari 1916.
135. Maart 1916-Juli 1918.
136. Staten 1913-1914.
137. Staten December 1912-Juni 1916.
138-140. Ontvangen stukken. Dossiers.
138. 1897-1889.
139. 1914.
140. 1918.
141-158. Quitanties. Algemeene onkosten.
141. 1896-1900.
142. 1901.
143. 1902.
144. 1903.
145. 1904.
146. 1905.
147. 1906.
148. 1907.
149. 1908.
150. 1909.
151. 1910.
152. 1911.
153. 1912.
154. 1913.
155. 1914.
156. 1915.
157. 1916.
158. 1917.
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D. 159. Onkosten secretariaat.
159. 1914-1919.
II .

ALGEMEENE VERGADERINGEN .

160. Jaarverslagen. presentielijsten. beschrijvingsbrieven.
160. 1911-1913.
Ill.

BONDSRAAD.

161-162. Notulenboeken.
161. April 1910-December 1912.
162. Maart 1913-Maart 1914.
IV.

AFDEELINGEN. VAKGROEPEN .

163. Amsterdam. - Verzonden stukken.
163. Copieboek .December 1905-Juli 1907.
164-165. Dordrecht.
164. Notulenboek October 1905-Juni 1907.
165. Copieboek October 1905-Juli 1907.
166-173. Vakgroep Scheepsmachinisten.
166. Ledenlijst 1911.
167. Contributieboek 1911-1912.
168. Contributieboek 1912.
169. Kasboek Juni 1910-Augustus 1912.
170. Kasboek lndie 1911-1912.
171. Quitanties 1912.
172. Dossiers afscheiding 19121.
173. Dossiers afscheiding 191211. I
174-175 Bouwkundige Vakgroep.
174. Archief.
175. Verslag tot de commissie tot liquidatie.
V.

TECHNISCH WEEKBLAD.

176-190. Copieboeken
176 Juli 189B-Mei 1900
177 Mei 1900-Maart 1901.
178. Mei 1900-Juli 1902.
179. J anuari 1902-Mei 1903.
180. Februari 1901-December 1902.
181. April 1903-Maart 1904.
182. Augustus 1904-Mei 1906.
183. Mei 1906-April 1907.
184. Mei 1907~Mei 1908.
185. Mei 190B-April 1909.
186. Januari 1910-0ctober 1910.
187. September 1911-Januari 1913.
188. Maart 1912-0ctober 1915.
189. Februari 1913-April 1915.
190. October 1915-December 1917.
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191-201. Ontvangen stukken.
191. Algemeene zaken, 1909.
192.
1909-1911.
193.
1911-1917I.
194.
1911-191711.
195.
1918.
196. Van den uitgever 1911-1917.
197. Over advertenties 1911-1917.
198. Van redacteurs en medewerkers z. j.
199. Ruilnummers.
200. Lijst van ontvangen tijdschriften.
201. Diversen (verslag stichting Technisch Weekblad, contracten enz.).
202-203. Verzendlijsten.
202. 1914-1915.
203. 1918.
204-214. Financieel beheer.
204. J ournaal 1900-1902.
205. Grootboek 1900-1902.
206. Balansboek 1900-1902.
207. Honorariaboek 1908.
208. Abonnementenboek 1910.
209. Inkomstenboek 1910-1911.
210. Uitgavenboek 1910-1911.
211. Kasboek 1910-1916.
212. Tabellarisch kasboek inkomsten 1914.
213. Tabellarisch kasboek uitgaven 1914.
214. Quitanties 1913-1917.
VI.

COMMISSIE VOOR DE STATISTIEK .

215-216. Notulenboeken.
215. Juli 1909-Augustus 1912.
216. Februari 1913-April 1917.
217-219. Verzonden stukken.
217. Minuten 1906-1908.
218. Copieboek 1909-1911.
219.
1911-1917.
220-222 Ontvangen ' stukken.
220. 1906-1908.
221. 1909-1910.
222. 1911-1912.
223-224. Enqu@tes met vragenlijsten.
223. 1907.
224. 1910-1911.
225-226. Bewerkingen.
225. 1907. Salarissen.
226. 1911. Geschillen en opzeggingstermijnen.
)
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227. Gegevens Bond van Technici.
227. Statistiek 1916.
228. Begrootingen.
228. 1911-1917.
229. Concept-jaarverslagen en bijdragen Jaarboek.
229. 1910-1917.
230. Arbeidsovereenkomsten.
230. 1910-1911.
231. Diversen.
231. Lijsten van technische organisaties, circulaires enz.
VII .

INFORMATIEDIENST .

232-233. Vacaturenboeken.
232. 1908-1919.
233. Vacante plaatsen 1917.
234--235. Sollicitantenboeken.
234. 1908-1918.
235. Adressen sollicitanten 1917-1918.
236. Correspondentieregister.
236. 1911-1913.
237-239. Verzonden stukken. Copieboeken.
237. Januari 1898-Februari 1901.
238. Februari 1901-Juli 1903.
239. Mei 1903-December 1906.
240-241. Kasboeken.
240. 1903-1909.
241. 1910-1914.
242. Archief.
VIII.

STEUNFONDS.

243. Verzonden circulaires.
244--247. Ingekomen stukken, gemerkt A, B, D en E.

BIJLAGE VI.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER HANDELSREIZIGERSVEREENIGING "MERCURIUS", TE GRONINGEN.
De vereeniging werd opgericht in Februari 1883, aanvankelijk met 21
leden. Koninklijke goedkeuring werd. 4 Augustus 1884 verkregen. Doel:
Ie. onderlinge hulpverschaffing bij werkeloosheid en ziekte, uitkeering bij
overlijden en bij het bereiken van het 60e jaar; 2e. verbetering van reisen verblijfgelegenheid; 3e. gezellig verkeer (societeit).
In 1921 : 226 leden. Geeft uit een jaarboekje en maandblad "Ons Orgaan".

HANDELSREIZIGERSVEREENIGING "MERCURIUS".

LXI

De ingediende- en herhaaldelijk afgewezen rekesten aan de besturen
van de Maatschappij tot Exploitatie der S. S. en van diverse tramwegen zijn merkwaardig voor de kennis van spoorweg- en tramtoestanden
(zoowel algemeen als in het bijzonder in het Noorden).
1-11. Algemeen.
1. Statuten.
2-11. Vereeniging. Leden en donateurs.
2. Naamlijst leden en dcinateurs 1892-1897.
3.
1897-1904.
4.
1905-1911.
5.
zonder jaar.
6. Geboortedata leden.
7. Aanvragen lidmaatschap en geneeskundige verldaringen.
8. Verklaringen tot bekomen van naambordjes voor donateurs.
9. Feestprogramma's 1913, 1916, 1918.
10. Jaarboeken 1892,1894, 1900, 1902, 1904-1907, 1910--1913,
1916-1918.
11. Jaarverslag 1895 (el£de).
12-.,24. Huishoudelijke vergaderingen.
12. Notulenboek 1883-1890.
13.
1890--1894.
14.
1894-1900.
15.
1901-1905.
16.
1905-1909.
17.
1909-1911.
18. Conceptnotulen 1890--1911. (Incompleet) .
I
19. Presentielijsten 1884-1891.
20.
1891-1894.
21.
1904-1907.
22.
1907-1911.
23.
1911-1917.
24.
1917-1920.
25-57. Bestuur.
25-26. Bestuursvergaderingen.
25. Notulenboek 1890--1896.
26.
1896-1901.
27-57. Secretariaat.
27-29. Verzonden stukken.
27. Copieboek verzonden brieven 1885-1895.
28.
1905-1911.
29.
van het orgaan: z. j.
30--57. Ingekomen stukken.
30. 1883.
34. 1892-1893.
31. 1884.
35. 1894.
32. 1885.
36. 1894-1895.
33. 1891.
37. 1896-1897.
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38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

1897.
48. 1911.
1898.
49. 1912.
1899.
50. 1913.
1900-1902.
51. 1914.
1902-1904.
52. 1915.
53. 1916.
1904-1905.
1905-1906.
54. 1917.
1906.
55. 1918.
'56. 1919.
46. 1907.
47. 1908-1910.
57. 1920.
58-63. Diversen.
58. Concepten van verzonden brieven, jaarverslagen, ingezonden
stukken en toespraken van J. E. Bodde. 1891-1895.
59. Concepten van voordrachten van J. E. Bodde. 1901-1908.
60. Berekeningen, foto's, candidaatstellingen.
61. Statuten en reglementen van handelsreizigersvereenigingen.
62. J a,arverslagen van handelsreizigersvereenigingen.
63. Brochures.

BIJLAGE VII.

INVENTARIS VAN RET ARCRIEF DER AFDEELING ROTTERDAM VAN "MERCURIUS, NATIONALE BOND VAN RANDELSEN KANTOORBEDIENDEN".
Ais plaatselijke vereeniging te Rotterdam opgericht 27 Januari 1882
met 164leden, koninklijk goedgekeurd 27 Juni 1882, droeg zij den naam
van Vereeniging van Randelsbedienden "Mercurius". Aanleiding voor de
oprichting was: de opheffing van de afneming van examens L. O. in moderne talen, en de kans dat ook die voor M. O. boekhouden zouden vervallen. Onder toezicht van werkgevers als commissarissen werd toen door
de vereeniging het Mercurius-examen georganiseerd; men richtte tegelijk
een bureel tot plaatsing op. CUfsussen en lezingen van allerlei aard volg-·
den, daarna stichting van fondsen voor geneeskundige hulp en pensioen.
Ret vereenigingsbestuur noemde zich dientengevolge hoofdbestuur.
De vereeniging groeide regelmatig in ledental, de fondsen breidden zich
uit, maar de belangstelling der leden voor de vereeniging als zoodanig
was niet groot. Men trachtte daaraan tegemoet te komen door naast het
bestuur een vertegenwoordiging van leden te benoemen, welk college
uit 30 personen bestond. Dit vond plaats in 1888. In dit jaar v'o rmden zich
ook onder-afdeelingen in Vlaardingen en Schiedam, maar deze gingen
spoedig weer te niet.
In 1897 kwam eene groote verandering, misschien ten gevolge van een
congres van vereenigingen van handels- en kantoOlbedienden en handels-
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reizigers te Utrecht gehouden om tot meerdere aansluiting te komen,
voorloopig zonder direct resultaat.
"Mercurius", zoowel a1s de zustervereeniging "Vooruit" te Amsterdam
meenden echter zich hier buiten te moeten houden; de beide vereenigingen
organiseerden zich evenwellandelijk. "Vooruit" wordt: "Nationale Bond
van Handels- en Kantoorbedienden" en vormt afdeelingen, "Mercurius"
geeft den raad tot plaatselijk organiseeren en zich dan bij haar aan te
sluiten.
Reeds van 1898 af bestond er echter samenwerking tusschen beide
bonden in het examineeren (het diploma blijft het Mercuriusdiploma heeten); fusieplannen werden voorbereid.
De geschiedenis van "Mercuri us" blijft de geschiedenis van de afdeeling
Rotterdam-: 3 Augustus 1900 richtten de besturen der vier afdeelingen Amsterdam, den Haag Delft en Dordrecht zich tot het hoofdbestuur met
het verzoek, daar Mercurius een nationale vereeniging was geworden, ook
Rotterdam als afdeeling te beschouwen, en niet langer het bestuur van
Rotterdam hoofdbestuur te doen zijn. Eerst op 17 Januari 1904 echter
wordt de eerste bestuursvergadering der afdeeling Rotterdam genotuleerd.
In 1901 kwam eene kentering in de beginselen. In dat jaar werden voorstellen gedaan om zonder commissarissen verder te werken en weqlen
vrouwen als lid toegelaten.
De groei van de afdeeling Rotterdam hield gelijken tred met den algemeenen groei van Mercurius. Sinds 1911 gaf zij een maandblad uit,
sinds 1914 geheeten "Rotterdamsch Kantoorleven". In 1921 telde zij
1912leden (Mercurius 12138 in 59 afdeelingen) en heeft een bureau voor
arbeidsrecht, bureel tot plaatsing, register van goede en'slechte kantoren,
ondersteuningsfonds, weerstandskas, werkloosheidsverzekering, ziekteverzekering, handels-avondschool en opleiding voor het Mercurius diploma.
I. Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius" te Rotterdam.
(1882-1898.)
1---.3. Lidmaatschap.
1. Ledenboek 1892-1897.
2.
1892-1898.
3.
1892-1898.
4. Orgaan.
4. "Mercurius", Jaargang 1-7. 9-12. 188.7-1898. Ontbreekt jaargang 8.
S. Buitengewone algemeene vergaderingen.
5. Notulenboek 1902-1903.
6. Bestuur.
6. Notulenboek hoofdbestuur en vertegenwoordiging 1896
-1897.

II. Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius", afdeeling Rotterdam, (van 1898 af) .
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7-26. AIgemeen.
7-24. Lidmaatschap.
7. Ledenlijst
8.
9. Lijst van
10.
11.
12.
13.
14.
15. Lijst van

25--26.

27-28.

29-93.
29-42.

43-58.

1904-1905.
1918.
nieuwe leden 1906-1907.
1908.
1909.
1910.
1911.
1919.
candidaten 1918.
1~ .
1919.
17. Aangiften lidmaatschap 1918-1919.
18.
19191.
19.
1919n.
20. Opzeggingen lidmaatschap 1903.
21.
1908-1909.
22.
1909-1910.
23.
1910--1911.
24. Lijst van donateurs 1894-1915.
Verslagen.
25. Jaarverslag 1908.
26.
'1918.
Huishoudelijke vergaderingen.
27. Notulen,
I, 1904-1906.
28.
III, 1909-1913.
Bestuur.
Bestu ursvergaderingen.
29. Notulenboek Hoofdbestuur en vertegenwoordiging 1899
-1901.
30. Notulenboek Hoofdbestuur en vertegenwoordiging 1901
-1902.
N.B. Ret bestuur van de afdeeling Rotterdam noemde
zich tot 1904 hoofdbestuur.
31. N otulenboek Vertegenwoordiging 1900.
32.
1901.
33. Notulenboek Hoofdbestuur 1902-Mei 1903.
34.
1904.
35. Notulenboek Bestuur,
I, 1904-1905.
36.
II, 1905.
37.
III, 1905--1906.
38.
IV, 1906-1908.
39.
V, 1908-1911.
40.
VI, 1911-1913.
41.
Dagelijksch bestuur, 1906-1907.
42.
1907-1908.
Secretariaat. Ingekomen stukken.
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43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59--{) 1.

LXV

1904-1906.
1906-Januari 1907.
1907, Januari-Juni.
1907, J uni-December.
1908.
1910.
1911.
1912.
1913.
1914.
1915 A-G.
1915 H-P .
1916 A-G.
1916 H-P.
1917.
Klapper op de ingekomen en verzonden stukken 19131916.

Enqu~tes.

59. Vragenlijsten zonder jaar.
60 . Rapport arbeidsduur kantoorbedienden 1909.
61. Lijst van werkuren op verschillende kantoren (zonder
jaar) .
62-93. Financieel Beheer.
62. Memoriaal 1909, 1e halfj aar .
63.
1910.
64.
1911.
1912-1915.
65.
66. Grootboek 1907-1908.
67.
1909-1913.
68. Tabellarisch kasboek 1905-1907.
69. Kasboek 1914---1915.
70.
1915.
71. Kasboek 1916-1919.
72.
1917-1918.
73. Rekening-courant 1908-1916.
74. Contributieboek 1905-1906.
75.
1906-1908.
76 .
1908-1910.
77.
1913-1915.
78.
1917-1919.
79. Borderellen 1915-1916.
80.
1916.
81.
1919.
82. Correspondentie over de contributie 1915.
83.
1917-1918.
84.
1918.
85. Porto's 1918.
NED. E CON.-HIST . ARCHIEF. JAARBOEK VII .
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94-135.
94-95.

96-98.

99-116.

117-130.
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86. Copieboek 1915-1916.
87.
1916-1919.
88. Memoriaal buffet 1906-1907.
89.
1907. (eerste halfjaar) .
90. Grootboek
1906-1907.
91. Kasbescheiden 1918.
92.
1919. I.
93.
1919. II.
Instellingen.
Orgaan.
94. "Mercurius", Jaargang 13-14, 16-21, 27-30, 32-34
(ontbreken IS, 22-26, 31).
95. "Rotterdamsch Kantoorleven", 4e--ge jaargang, 19141919. (Ontbreekt jrg. 8) .
Propaganda-commissie.
96. Register van ongeorganiseerden.
97. Adressen A en Z.
98. Correspondentie 1913.
Cursussen en Handels-avondschool.
99. Aanmeldingen 1903-1912.
100.
1905-1913.
101.
1914.
102. Kasboek 1891-1894.
103.
1895-1898.
104. Schoolgelden 1915-1916.
105. Financieel overzicht 1917.
106. Correspondentie 1906.
107.
1907.
108.
1908.
109.
1909.
110.
1910-1911.
111.
1913.
112. Correspondentie 1915-1916.
1917-1918.
113.
114.
1918.
115. Donateurs Handels-avondschool 1907-1916.
116. Correspondentie Handels-avondschool 1906.
Plaatsingsbureau.
11 7. Aanvragen patroons 1913.
1914-1916.
118.
119.
1916-1917.
120.
1917-1919.
121. Aanbiedingen bedienden 1908-1911.
122.
1915-1917.
123. Correspondentie 1909 (Augustus-December) .
124.
1911-1912.
125.
1912.
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126. Correspondentie 1913.
127.
1914.
128.
1916. (H-P).
129.
1917, I.
130.
1917, II .
131-132. Werkloosheidsverzekering.
131. Kasboek premies 1910.
132. Correspondentie 1918.
133-135. Diversen.
133. Register van uitgeleende boeken 1906-1914.
134. Lezingen gehouden in 1899.
135. Verslagen van verschillende instellingen.

BIJLAGE VIII.

INVENTARIS V AN HET ARCHIEF DER AFDEELING 'S-GRAVENHAGE VAN DEN NATIONALEN BOND VAN HANDELS- EN
KANTOORBEDIENDEN "MERCURIUS".
De afdeeling werd opgericht 26 November 1897, als afdeeling van de
Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius" te Rotterdam, Mn dag
later dan haar zustervereeniging "Residentie", afdeeling van den Nationalen bond van Handels- en Kantoorbedienden" te Amsterdam, met een
veertigtal leden.
De beide bonden bestonden naast elkaar tot het eind van 1907; in dit
jaar had samensmelting plaats van de "Nationale" met Mercurius, onder
den naam van "Nationale Bond van Handels- en Kantoorbedienden
"Mercurius".
De verhouding der beide afdeelingen schijnt steeds goed geweest te
zijn, en de samensmelting na het referendum van 8 Mei 1907 verliep zonder
moeilij'k heden , Het archief van "Residentie" werd hierbij aan de afdeeling
van "Mercurius" overgegeven.
I. "Residentie" , afdeeling van den Nationalen Bond van Handels- en
Kantoorbedienden. Opgericht 25 November 1897.
1-3. Algemeen.
1. Statuten. ("Residentie", "Nationale Bond", Zusterafdeelingen) .
2. Ledenlijsten 1898-1905.
3. Jaarverslagen van "Residentie" 1906, 1907. Van den Nationalen Bond, Van de Jaarvergaderingen 1899-1902.
Verslagen van de Jaarvergaderingen, uitgebracht aan
"Residentie" 1903-1906. Verslag van de bijeenkomst
der afdeelingen in Zuid-Holland 1901.
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4--6 . Huishoudelijke en bestuursvergaderingen.
4. Notulenboek November 1897-Maart 1904 (huishoudelijke en bestuursvergaderingen dooreen) .
5. Notulenboek Maart 1904--Juli 1907.
6. Presentielijsten der huishoudelijke vergaderingen 1897
-1907.
7-16. Bestuur.
7-14. Secretariaat.
7-10. Verzonden stukken.
7. Copieboek December 1897-Juni 1900.
8.
Juni 1900-December 1902.
9.
December 1902-Mei 1906.
to.
J uni 1906-J anuari 1908.
11-14. Ingekomen stukken.
11. 1897-1901.
12 1902-1903.
13. 1904--1905.
14. 1906-1908.
15. Financien.
15. Rekening en verantwoording aan de afdeeIing over 1907.
16. Enqulltes. Naar vacantiedagen z. j . Societeitsavond 1907.

II . Afdeeling ' 's-Gravenhage van de Vereeniging van Handelsbedienden "Mercurius". Opgericht 26 November 1897. (Sinds 1905: van den
"Nederlandschen Bond van Handels- en Kantoorbedienden "Mercurius".)
17-20. Algemeen.
17. Statuten en reglementen: Afdeeling 's-Gravenhage. Algemeene vereeniging. Zusterafdeelingen. Weduwen- en
weezenfonds. Federatie. Bureel van plaatsing.
18. Ledenlijsten der afdeeling 's-Gravenhage 1901-1904.
Toegetreden en afgevoerde leden 1905-1907. Donateurs
1898, 1901-1904. Ledenlijsten der algemeene vereeniging 1901-1907.
19. Concepten van jaarverslagen der afdeeling 's-Gravenhage.
1906-1907.
20. Jaarverslagen der afdeeling 's-Gravenhage. Gedrukt.
1905-1907.
21-22. Algemeene vergaderingen.
21. Notulenboek November 1897-April 1905.
22.
Mei 1905-November 1907.
23-71. Bestuur.'
23-28. Bestuursvergaderingen ..
23. Notulen Februari 1898-April 1900.
24.
Mei 1900-Februari 1902.
25.
Maart 1902-Februari 1903.
26.
Februari 1904--Januari 1905.
27.
Mei 1905-J anuari 1906.
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28. Gecombineerde bestuursvergaderingen "Mercurius" en
"Residentie" October 1905;;-Juli 1907.
29-48. Secretariaat.
29. Copieboek Februari 1898-April 1901.
30.
April 1899-Februari 1901.
31.
Februari 1901-Januari 1903.
32.
April 1901-Juni 1904.
33.
Juni 1904-Juni 1905.
Juni 1905-Februari 1906.
34.
Februari 1906-December 1906 ..
35.
36.
December 1906-Januari 1908.
37-48. Ingekomen stukken.
38. 1900-1902. .
39. 1903-1904.
40. 1905-1906.
41. 1905/6 no. 1-149.
42. 1905/6 " 150-286.
43. 1905/6 " 287-420.
44. 1905/6 " 421-549.
45. 1905/6 " 550-691.
46. 1905/6
.692-800.
47. Februari-Juli 1906.
48. 1907.
49-63. Financien.
49-52. Kasboeken.
49. 1898-1900.
50. 1901-1903.
51. 1903-1904.
52. 1905-1907.
53. Memoriaal Januari 1906-Mei 1911.
54-59. Grootboeken.
54. 1901.
55. 1902.
56. 1903.
57. 1904.
58. 1905.
59. 1906.
60. 1907.
61-62. Ledenlijsten, gehouden door den penningmeester.
61. 1905-1907.
62. 1907-1908.
63. Rekening en verantwoording aan de afdeeling over 1903-1907.
64. Incassolijsten 1906-1907.
65-66. Copieboeken van den penningmeester.
65 . Mei 1901-October 1906.
66 . October 1906-April 1910.
67-69. Financieele correspondentie.
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67. 1901-1906.
68. 1906-1907.
69. 1907-1908.
70. Quitanties 1898-1907.
71-72. EnquMes.
71 . Zaterdagmiddagbijeenkomsten 1901-1902.
72. Enquete naar de arbeidstoestanden op 's-Gravenhaagsche
kantoren . Gehouden door Mercurius, Residentie en den
Christelijken Bond van Kantoor- en Randelsbedienden.
73 . Instellingen van de afdeeling.
73. Randelsonderwijs. Controleboekjes 1906-1907. Gegeven
Cursussen 1901-1908. Rekening en verantwoording
1907. Quitanties voor gevolgde cursussen 1900--1904.
Prospecti. Rapporten 1906-1908.

III. Afdeeling 's-Gravenhage van den Nationalen Bond van Randelsen Kantoorbedienden "Mercurius", van 1908 af.
74--78. Algemeen.
74. Statuten. Concept-overeenkomst voor de fusie. Afdeeling's Gravenhage 1908, 1909, 1911. Zusterafdeelingen.
J eugdorganisatie. Verzekeringsinstellingen. Bureel tot
plaatsing.
75. Ledenlijsten der afdeeling 's-Gravenhage 1916-1918.
Toegetreden en afgevoerde leden 1908-1911. Overzicht
1912. Ledenlijsten algemeene vereeniging 1908-1916,
1918.
76. Jaarverslagen der afdeeling. Concepten 1908, 1913, 1915,
1917.
77. Jaarverslagen der afdeeling. Gedrukt 1908, 1910--1917.
78. Referenda onder de afdeelingsleden . Rouden van eeIl;.
salarismeeting, 1918. Contributieverhooging, 1919.
79. Algemeene Vergaderingen.
79. Presentielijsten 1908-1914.
80--118. Bestuur.
80. Notulen der bestuursvergaderingen December 1907October 1913.
81-103. Secretariaat.
81-90. Verzonden stukken.
81. Copieboek Januari 1908-Juni 1908.
82.
J uli 1908-December 1908.
December 1908-Augustus 1909.
83.
84.
September 1909-December 1910.
85.
Januari 1911-Februari 1912.
86.
F ebruari 1912-April 1913.
87.
April 1913-November 1914.
November 1914--0ctober 1916.
88.
89.
October 1916-Maart 1917.

..
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90.
Maart 1917-December 1917.
91-103. Ingekomen stukken.
91. 1908.
99. 1917.
92. 1909.
100. 1918, Januari93. 1910-1911.
Juli.
94. 1912.
101. 1918, Juli-De95. 1913.
cember.
102. 1918, October96. 1914.
December.
97. 1915.
98. 1916.
103. 1919.
104-116. Financien.
104-105. Kasboeken.
104. 1908-1911.
105. 1912-1913.
106-108. Grootboeken.
106. 1908.
107. 1909-1910.
108. 1911.
109-111 . Ledenlijsten, gehouden door den penningmeester.
109. 1908.
110. 1909-1910.
111. 1911.
112. Incassolijsten 1908-1911.
113. Copieboek van den penningmeester April 1910-December 1911.
114-115. Financieele correspondentie.
114. 1908-1910.
115. 1910-1911.
116. Quitanties 1908-1917.
117. EnquMes. Arbeidsvoorwaarden 1912. Rusttijden 1914. Vacantiedagen 1916. Wijzigingen in arbeidsovereenkomsten 1917.
118-119. Diversen.
118. Circulaires jeugdorganisatie. Herstellingsoord. Vakbladen.
119. Brochures, uitgegeven door "Mercurius".
120-124. Instellingen van de afdeeling.
120. Propagandacommissie. Correspondentie 1908.
121-124. Plaatsingsbureau.
121. Register van verzonden stukken 1912-1915. Patroonsaanvragen 1912-1915. Sollicitanten 1916-1918.
122. CorrespondenLe 1908-1912.
123.
1915-1916.
124. Werkloosheidsverzekering. Correspondentie 1913-1914.
Premies 1910-1919. Opgaven 1911-1913.
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BIJLAGE IX.

·INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER AFDEELING 'S-GRAVENHAGE VAN DEN CENTRALEN NEDERLANDSCHEN AMBTENAARSBOND.
De afdeeling werd opgericht 7 J uli 1910 met 11 leden als afdeeling van
den Algemeenen Nederlandschen Ambtenaarsbond. In Juli 1916 nam zij
de "Vereeniging van administratieve ambtenaren bij de Politie te 's-Gravenhage" op, die van October 1913 af bestaan had . . Het archief dezer
vereeniging ging mede over. In October 1918 had fusie plaats tusschen
den Algemeenen Nederlandschen Ambtenaarsbond. den Algemeenen
Bond van Nederlandsch Post-. Telegraaf- en Telefoonpersoneel en den
Bond van Belastingcommiezen. waardoor ook het archief van den P. T. T.
Bond. afdeeling 's-Gravenhage, opgenomen werd. De Bond veranderde
met 1 Januari 1919 zijn naam in dien van Centralen Nederlandschen
Ambtenaarsbond.
De Algemeene Bond van Nederlandsch Post-. Telegraaf- en Telefoonpersoneel werd opgericht in 1908. de afdeeling 's-Gravenhage hiervan op
25 December 1908 met 7 leden. als gevolg van het royement der afdeelingen Amsterdam en Rotterdam en van enkele leden der afdeeling 's-Gravenhage van den Bond "de Post". De afdeeling 's-Gravenhage gaf van
September 1915 af uit: het "Maandblad van de afdeeling 's-Gravenhage
van den Algemeenen Bond van Nederlandsch Post-. Telegraaf- en Telefoonpersoneel". De Bond gaf uit de "P. T. T .... daarv66r genaamd "de
Postbeambte". sinds 1 Januari 1919 vervangen door "De Ambtenaar".
De afdeeling 's Gravenhage telde in 1921 1522 leden.

1. Algemeene Nederlandsche Ambtenaarsbond. afdeeling 's-Gravenhage.
1-2. Algemeen.
1. Statuten.
2. Jaarverslagen 1910-1915.
3-9. Huishoudelijke vergaderingen
3. Agenda's 1911-1915.
4. Notulenboeken Juli 1910-Mei 1914.
Februari 1915-Mei 1915.
5.
6.
Juli 1916-Januari 1918.
7.
Januari-Juli 1918.
8. Presentielijsten April 1917-0ctober 1918.
9.
1918--1919.
10-19. Bestuur.
10-12. Bestuursvergaderingen.
10. Notulen Juli 1910-Augustus 1914.
11.
September 1914-Juli 1916.
12.
Juli 1916-Juli 1917.
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13.
Verzonden circulaires en adressen. z. j.
14-19. Secretariaat. Ontvangen stukken.
14. 1910-1913.
15. 1914-1915.
16. 1916.
17. 1917.
18. 1918.
19. 1919.
20-22. Enqu~tes.
20. Enquate schrijvers in Gemeentedienst 1912-1913.
2l.
bij de Departementen 1912.
22.
positie beambten Algemeen Bestuur 1917.
23-26. Diversen.
23. Gemeentelijke verordeningen 1911-1917. Toeslag op wedden 1911. Ambtenaarsreglement 1913. Ontwerp begrooting
1914. Administratieve politie 1914. Salarisherziening 1916.
Duurtebijslag 1916-1917. Loontoeslag ziekenhuis en begrooting 1917. Begrooting 1918.
24. Courantenknipsels 1917.
25. "De Ambtenaar", jaargang 1-9.
26. Mededeelingen van de Vereeniging van Departementsambtenaren, jaargang 1-5.
II . Vereeniging van administratieve ambtenaren bij de politie te
's-Gravenhage.
27. Statuten.
28. Notulen der huishoudelijke vergaderingen October 1913Juli 1916.
29. Archief 1913-1916.
III. Nederlandsche Bond van Post-, Telegraaf- en Telefoonpersoneel,
afdeeling 's-Gravenhage.
30-33. Algemeen.
30. Stamboekledenlijst 1911-1912.
3l.
1915.
32. Ledenlijst 1914-1917.
33.
1918.
Notulenboek der huishoudelijke vergaderingen Februari 191334.
September 1916.
35-56, Bestuur.
35. Notulenboek bestuursvergaderingen Januari 1917--October
1918.
36-39. Secretariaat. Ingekomen stukken.
36. 1908-191l.
37. 1912-1916.
38. 1917.
39. 1918.
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40-56. Financien.
40. Copieboek 1911-1918.
41. Kasboek Januari 1909-Januari 1912.
42.
Juli 1911-December 1914.
43. Inkomsten 1909-1911.
44. Uitgaven 1909-1911.
45. Grootboek 1909-1911.
46.
1911-1914.
47. ZegelQntvangst en afdracht 1916.
48. Contributieboek 19111.
49.
1911u.
50.
1912.
51.
1913.
52.
1915.
53.
1916.
54.
1917.
55.
1917-1918.
56. Steunbeweging Battens en van der Spek 1917-1918.

BIJLAGE X.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF DER AFDEELING AMSTERDAM VAN DEN ALGEMEENEN NEDERLANDSCHEN BOND
VAN ARBEIDERS(STERS) IN HET BAKKERS-, CHOCOLADE- EN SUlKERBEWERKINGSBEDRIJF.
De geschiedenis van den Bond is beschreven in het Gedenkboek, uitgegeven in 1919 bij het 25-j arig bestaan (1 Augustus 1894-1 Augustus
1919) . De twee vereenigingen, waaruit deze bond ontstond, zijn: 1. de
"Nederlandsche Bond van Arbeiders in het Bakkersbedrij£", opgericht
1 Augustus 1894, gereorganiseerd volgens besluit van 19-20 Mei 1907
van den Nederlandschen Bakkersgezellenbond " , en 2. de "Nederlandsche Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers", opgerichtOctober
1906, als voortzetting van den 1 September 1904 opgeheven "Nederlandschen Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers, KQek- en Banketbakkers", opgericht 26 Juni 1898.
De plaatselijke vereeniging van Bakkersgezellen te Amsterdam ontwikkelde zich sinds 1887 als vakvereeniging uit bestaande gezelligheidsvereenigingen. Haar oudste archiefstukken dateeren van 1898.
Eene reorganisatie had plaats in 1904. De statuten der "Bakkersgezellenvereeniging "Wilskracht", afdeeling Amsterdam van den Nederlanschen Bakkersgezellenbond", geven als datum 14 April 1904.
De eerste plaatselijke vereeniging van cacaobewerkers te Amsterdam
werd opgericht 21 April 1895, maar had geen levensvatbaarheid; weI die
van 12 Juni 1897, koninklijk goedgekeurd 8 September 1906, onder den
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naam van: "Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkersvereeniging: Door
Eendracht Verbetering".
In 1908 kwamen de beide bonden in nauwere aanraking, waaruit eene
fusie volgde; de nieuwe organisatie droeg den naam van: "AIgemeene
Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het BakkeFs-, Chocolade- en
Suikerbewerkingsbedrijf. "
Daar de cacaobewerkers zich in den nieuwen bond achteruitgezet meenden, scheidde een deel, waaronder de afdeeling Amsterdam, zich in J uli
1912 weer af. De bakkersgezellen deden nieuwe voorstellen tot vereeniging.
zoodat op 1 November 1913 de hereeniging, nu voor goed, plaats vond.
Daarna ontwikkelde de afdeeling Amsterdam zich krachtig en dit stelde
haar in staat zich te doen geld en zoowel bij de moeilijkheden, die de levensmiddelenvoorziening gedurende den oorlog medebracht, als bij de
onderhandelingen met de werkgevers, in het bijzonder inzake afschaffing
van nachtarbeid.
Bij de opheffing van den "Nederlandschen Bond van Cacao-, Chocoladeen Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers" op 1 September 1904 droeg
het hoofdbestuur zijn archief over aan de afdeeling Amsterdam, vandaar
dat het archief van dezen bond in het afdeelingsarchief wordt aangetroffen (Zie Bijlage XI).
1.

Bakkersgezellenbond, afdeeling Amsterdam, 1898-1908.
1-2. Algemeen.
1. Statuten. 1904.
2. J aarverslagen 1904-1908.
3--5. Huishoudelijke vergaderingen.
3. Notulenboeken 1898-1901.
4.
1904 Mei-J uni.
5.
1905 J uli-September 1910.
6--18. Bestuur.
6--12. Bestuursvergaderingen.
6. Notulen September 1900-September 1901.
7.
October 1901-Januari 1902.
8.
J anuari 1902-Mei 1902.
9.
Mei 1902-September 1902.
10.
September 1902-December 1902.
11.
Mei 1904-Januari 1908.
12.
Januari 1908-April 1909.
13--18. Secretariaat.
13. Verzonden stukken. Copieboek Februari 1905-September 1909.
14-18. Ingekomen stukken.
14. 1899-1903. Dossiers no. 1-6. 1. Zaak-patroon Elte. 2.
Zaak-de Jong. 3. Quaestie Kluyskens-Vermeulen; 4.
Quaestie Poen-te Boekhorst. 5. Zaak-de Wit. 6. Huishoudelijke zaken.
15. 1904-1905.
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16. 1906-1909 I.
17. 1906-1909 II .
18. 1908.
19-21. Bakkerij, opgericht door de afdeeling.
19. N otulen van de bakkerij -commissie 1901-1 902.
20. Dossier over het verloop der zaken.
21. Register van geplaatsteaandeelen. 1901.
II. Nederlandsche Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers.
Koek- en Banketbakkers, afdeeling Amsterdam, 1898---1904.
22. Statu ten 1902.
23-25. Huishoudelijke. vergaderingen.
23: Notulenboeken December 1898---December 1899.
24.
Januari 1900-September 1901.
1901-Juli 1904.
25.
26-29. Bestuur.
26-28. Bestuursvergaderingen.
26. Notulenboek. Augustus 1898-December 1900.
27.
December 1900-Januari 1903.
September 1903-Januari 1906.
28.
29. Secretariaat. Verzonden stukken. Copieboek 1902-1904.
III . Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkersvereeniging "Door Eendracht Verbetering" 1904--1908. (Sinds October 1906 afdeeling Amsterdam van den Nederlandschen Bond van Cacao-, Chocolade- en Suikerbewerkers.)
30. Statuten 1906.
31. Notulenboek huishoudelijke vergaderingen Juli 1904--Juni 1908.
32-33. Bestuur ..
32. N otulenboek bestuursvergaderingen J anuari 1906-J uni
1908.
33. Copieboek der verzonden stukken, 1904--1908.
IV. Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf, afdeeling Amsterdam, 1908.
34--38. Algemeen.
34. Statu ten en reglementen 1908---1914.
35. Gegevens omtrent toegetreden en afgevoerde leden
1914, 1918, 1919.
36. Jaarverslagen van de afdeeling 1910-1911.
37. Arbeidsovereenkomsten en loonregelingen 1900-1919.
48. Acties en resultaten, z. j .
39-41. Huishoudelijke vergaderingen.
39. Presentielijsten November 1913-October 1916.
40.
November 1916-Mei 1918.
41.
October 1917-J uni 1920.
42-47. Vakgroepsvergaderingen.

V. D. ALG. NED . B. VAN ARB. 1. H. BAKKERS- ENZ. BEDRIJF. LXXVII

Cae a 0 b ewe r k e r s.
42. Notulenboek huishoudelijke, bestuurs- en personeelvergaderingen (door elkander) 1912-1917.
N.B. Bevat de afscheiding van den nieuwen bond en
de hereeniging ermede; eindigt met het aftreden
van het geheele bestuur.
43. Notulenboek huishoudelijke vergaderingen. Januari 1914
- Maart 1917.
44. Presentielijsten vakgroepsvergaderingen 1912-1913.
45.
1914--1917.
b. B roo d b e z 0 r g e r s.
46. Notulenboek (huishoudelijke, bestuurs- en gecombineerde afdeelings- en vakgroepsbestuursvergaderingen).
1917.
c. Ban k e t b a kk e r s.
47. Presentielijsten vakgroepsvergaderingen 1919.
48-86. Bestuur.
48-51 . Bestuursvergaderingen.
48. Notulenboeken April 1909-Augustus 1910.
49.
Augustus 1910-Augustus 1911.
50.
Augustus 1911-April 1916.
51. Notulenboeken Mei 1916--December 1918.
52-70. Secretariaat.
52-54. Verzonden stukken.
52. Verzonden stukken 1909.
53. Copieboek September 1909-Juni 1911.
54.
Juni 1911-September 1916.
55--64. Ontvangen stukken.
55. Van den Amsterdamschen Bestuurdersbond 1904--1909.
56. Ingekomen stukken 1909.
5~
1910.
58.
1911.
1911-1912.
59.
60.
1912.
61.
1913.
Juni 1912-Mei 1914.
62.
63.
Juni 1914--Januari 1917.
zonder jaar.
64.
65-70. Verzonden en ontvangen stukken, tot 'dossiers verzameld.
65. 1916. nos. 1--6: 1. Vakgroep banketbakkers; 2. vakgroep
broodbezorgers; 3. actie kerstdagen en nieuwjaar; 4. contributieaangelegenheden; 5 werkloosheid en ziekteuitkeering; 6. huishoudelijke zaken.
66. 19171, nos. 1-10: 1. Huishoudelijke zaken; 2.vakgroep
broodbezorgers; 3. actie banketbakkers; 4. actie bakkers;
5. loongeschil en ministerieele arbitrage; 6. bruinbroodbepalingen en distributiewet; 7. werkloQzenuitkeering;
a.
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8. ontslagkwestie Israelietische bakkerijen; 9. idem stadsbakkerijen; 10. afschaffing nachtarbeid en kolennood.
67. 1917n, nos. 11-24 : 11. Loonkwestiesstadsbakkerijen;
12. idem Israelietische bakkerijen; 13. idem banketbakkerijen; 14. correspondentie met bakkers en broodfabrieken; 15. contributie zaken; 16. ziekenuitkeering; 17. werkloosheidsfonds, arbeidsbeurs; 28. correspondentie Amsterdamsche Bestuurdersbond; 19. Tijdgeestbakkerijen;
20. algemeen steuncomite; 21. dep6thouders; 22. algemeene actie; 23 . afschaffing nachtarbeid ; 24. huishoudelijke zaken en feestavond 28 Maart 1914.
68. 1918, nos 1-22: 1. Huishoudelijke zaken; 2. arbeidsovereenk~msten; 3 broodbezorgers; 4. ·banketbakkers; 5. meelprijsverlaging in omliggende gemeenten; 6. afschaffing
nachtarbeid ; 7. moeilijkheden met leden inzake werkloosheid; 8. ontslagkwesties; 9. "terugwerkende kracht"; 10.
kwesties met bakkers en cooperaties; 11. bonnengeld ;
12 en 13. kwesties met bakkers en broodfabrieken ; 14.
contributiezaken; 15. ziekteuitkeering; 16. dep6thouders;
17. gemeentelijke arbeidsbeurs; 18. Amsterdamsche Bestuurdersbond; 19. arbeidersontwikkeling en arbeidersrecht; 20. steuncornite ; 21. diversen; 22. courantenknipsels.
69. 1919, nos. 1-15: 1. arbeidersrecht; 2. gemeentelijke arbeidsbeurs ; 3. A. B . B .; 4. Dageraa9-; 5. dep6thouders;
6. gemeentebestuur; 7. huishoudelijke zaken ; 8. over
nachtarbeid in den gemeenteraad; 9. ontslag- en loonkwesties met leden; 10---11. idem met patroons (alphabetisch); 12. correspondentie penningmeester; 13. persberichten; 14. steuncomite ; 15. werkloosheid.
70. 1920. Huishoudelijke zaken.
71-86. Financieel beheer.
71. Kasboek 1907-1909.
72.
1912.
73. Grootboek 1914 en Jubileumfonds 1919.
74. Contributieregister 1908-1909.
75.
1909-1910.
76.
1917.
77. Aant ekening nieuwe leden met entreegeld z. j .
78. Zegels en geldafdracht bode 1912-1916.
1917-1920.
79.
80. Zegelboek 1916-1917.
81. Quitanties en afrekenstaten 1915.
82.
1916.
83.
1917.
84.
1918.
85.
1919.
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86. Afdrachten jubileumfonds.
87-105. Instellingen van de afdeeling.
87-96. Ziekteverzekering.
87. Ziekteuitkeering 1914-1917.
88.
1919.
89. Aantal ziektedagen 1917-1918.
90. Kasboek 1911-1914.
1914-1918.
91.
92. Kasboek tuberculosefonds 1917-1918.
93. Uitkeeringsboek 1916-1917.
94. Copieboek 1911-1912.
95. Correspondentie 1911-1917.
96.
1918.
97-102. Werkloosheidverzekering.
97. Uitkeering September 1914-0ctober 1915.
98.
December 1915-December 1917.
99. Quitanties en staten 1915.
100. Gegevens over werkloosheid 1914-1917.
101.
1918-1920.
102. Publicaties over werkloosheid.
103--105. Steunverleening.
103. Steun bij stakingen.
104. Steun in den crisistijd. Uitkeering steuncomite en steun
aan militairen.
105. Steun Ouwendag. 1915.
106-108. Diversen.
106. Jaarboekjes, jaarverslagen, congresverslagen, beschrijVingsbrieven van den bond. 1905-1909.
107. Brochures, uitgegeven door den bond.
108. Uitgaven over afschaffing van den nachtarbeid .
109-111. Verband met de andere vereenigingen van vakgenooten.
109. Notulen,vergaderingen Federatiebestuur Juni 1912November 1914.
110. Kasboek Federatie 1915-1917.
111. Ingekomen stukken Federatie 1903, 1912, 1913.
BIJLAGE XI.

ARCHIEF VAN HET HOOFDBESTUUR V AN DEN OP 1 SEPTEMBER 1904 OPGEHEVEN "NEDERLANDSCHEN BOND VAN
CACAO-, CHOCOLADE- EN SUIKERBEWERKERS,
KOEK- EN BANKETBAKKERS" . (OVERGEDRAGEN AAN DE AFDEELING AMSTERDAM.)

1.
2.
3.

Notulenboek van het hoofdbestuur, Maart 1900-Juni 1904.
Notulen van het buitengewoon congres 15 Mei 1904.
Ingekomen stukken 1899-1904.
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BIJLAGE XII.

INVENTARIS VAN HET ARCHIEF VAN BETSALEL, VEREENIGING VAN ISRAELIETISCHE WERKLIEDEN EN HANDELS. BEDIENDEN, TE AMSTERDAM.
Op 29 October 1895 werd door 90 personen onder voorzitterschap van
den rabbijn A. S. Onderwijzer eene vereeniging gesticht ter behartiging
van de stoffelijke en moreele belangen der Israelietische werklieden op
Joodschen grondslag. Zij werd genoemd naar den tabernakelbouwer
Exod. XXXI : 1.
De vereeniging splitste zich in twee afdeelingen, te weten van diamantbewerkers en van slagers, welke laatste slechts kort bestond, van October
1905-November 1906.
In Januari 1896 werd besloten ook winkel- en handelsbedienden toe
te laten, en den naam te wijzigen.
De statuten werden goedgekeurd 26 J uni 1896.
In 1921 telde de vereeniging 209 leden; zij heeft fondsen voor werkloosheid, ziekte en overlijden.

1.

Vereeniging.

1-5. Vergaderingen.
1. Notulenboek oprichtingsvergaderingen 1895, 5-30 October.
2. Notulenboek der huishoudelijke en bestuursvergaderingen
October 1895-Augustus 1897.
3. Notulenboek der huishoudelijke en bestuursvergaderingen
Augustus 1897-Augustus 1898.
4. Notulenboek der huishoudelijke en bestuursvergaderingen
September 1898--December 1903.
5. Notulenboek der huishoudelijke en bestuursvergaderingen
December 1903-April 1910.
6--22. Bestuur.
6--18. Secretariaat.
6--7. Verzonden stukken.
6. Copieboek Juli 1896--0ctober 1900.
7.
Maart 1900-December 1904.
8--18. Ontvangen stukken.
8. (Archiefdoos 1.) 1895. Ingekomen brieven.
en manifesten
2.) 1896.
9. (
1897-1898.
en copi~n ver10.
3.) 1897.
zonden brieven.
en copi~il ver4.) 1898.
11.
zonden brieven.
12.
5.} 1899.

VAN BETSALEL.
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13. (Archiefdoos 6.) 1900. Ingekomen brieven.
14. (
7.) 1901.
en manifesten.
15. (
8.) 1902.
16. (
9.) 1903.
17. (
10.) 1904.
18. (
II.) Zonder jaar.
19-22. Financien.
19. Contributieboek 1901.
20.
1902.
21.
1903.
22.
1904.

.,

II

Afdeeling slagersgezellen.
23. Notulenboek der huishoudelijke en bestuursvergaderingen
Augustus 1897-Augustus 1898.

,

N E I>. ECON.-HIST. ARCHIEF. JAARBOEK VII.

19

JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIEN.

1. Samenstelling der Commissie. Rierin kwam geen verandering. De heeren Kernkamp en Brugmans, die aan de beurt van
aftreden waren, werden herkozen.

2. Economisch-Historisch Jqarboek VI. Voor het eerst sinds de
publicatie van het J aarboek, verscheen dit v66r het einde van het
vereenigingsjaar. In afwijking van de vroeger verschenen deelen
zijn de verslagen thans achter de wetenschappelijke bijdragen
geplaatst. Evenals de vorige bundels bevatte het Jaarboek mededeelingen van zeer uiteenloopenden aard: naast de middeleeuwen
is de twintigste eeuw vertegenwoordigd door een uitvoerige monografie over de economische maatregelen van eene Nederlandsche gemeente tijdens de oorlogsjaren.

I

3. Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de Ige eeuw.
De tweede bundel van deze uitgave is geheel gereed en kan in den
aanvang van 1921 verschijnen. Ret bevat de onderhandelingen
met Engeland over koloniaal-economische aangelegenheden, in
het bijzonder de moeilijkheden, die sinds de sluiting van het Londensch tractaat van 17 Maart 1824 over de tenuitvoerlegging
hiervan tusschen beide staten zijn gerezen. Ret bijeengebrachte
materiaalloopt tot 1838, toen de verhouding weer normaal werd.
Van Engelsche zijde was over deze aangelegenheid reeds vrij wat
gepubliceerd; ook in de Gedenkstukken van Colenbrander zijn
een aantal stukken hierover afgedrukt. Maar een zeer groot aantal
documenten van N ederlandschen oorsprong waren tot heden niet
uitgegeven, zoodat in deze uitgave het Nederlandsche standpunt
meer naar voren wordt gebracht.
Voor een derden bundel-Engeland blijft het materiaal gereserveerd over de onderhandelingen betreffende de handelspolitiek
van Nederland tusschen 1828 en 1870 en van Oost-Indie
(1838-1872).

JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIitN.

LXXXIII

In voorbereiding is eene uitgave van de bescheiden over de
handelspolitieke verhoudingen met Pruisen en de overige Duitsche staten, van 1814--1870.
Het materiaal daartoe is, voor zoover het de Nederlandsche
bescheiden betreft, uit de archieven van het departement van
Buitenl~ndsche Zaken verkregen, voor zoover het de Duitsche
betreft, uit het Geheime Staatsarchiv te Berlijn en uit het archief
van het Auswartige Amt aldaar, waarvoor de bewerker eenige
weken te Berlijn vertoefde. Het materiaal is reeds geheel gecopieerd. Wegens den omvang ervan zullen twee deelen der uitgave ermede worden gevuld. Met het ter perse leggen zal in
den loop van het jaar 1921 kunnen worden begonnen.
Voor de latere deelen werden stukken betreffende eenige ZuidA~erikaansche staten (Columbia en Mexico) alsmede aangaande
Frankrijk gecopieerd. Het bleek in verband hiermede den bewerker, Prof. Posthumus, gewenscht een nader onderzoek te Parijs
in te stellen.
4. Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones. In den stand
dezer uitgave is geen verandering gekomen. Wegens het overlijden
van den vertaler, den heer W. Davids, werden moeilijkheden met
de definitieve vaststelling van den vertaalden teksCondervonden.
De Commissie vertrouwt echter, dat het den bewerker, Dr. M. J.
F. Smith, mogelijk zal zijn het werk in den loop van 1921 te doen
verschijnen.
5. N ederlandsche ceramiek. De werkzaamheden ter voorbereiding dezer uitgave zijn voortgezet. Een groo~ aantal stukken, ontleend aan de DeUtsche notarisprotocollen, werden op aanwijzing
van Dr. van Gelder overgeschreven.
6. Nederlandsche stoomvaart. Dr. M. G. de Boer was ook dit
jaar nog niet in de gelegenheid zijne uitgave over dit onderwerp
persklaar te maken.
7. Nederlandsche Bank. In den stand der voorbereiding van
deze uitgave is ook in dit jaar geene wijziging gekomen.
8. Tulpenhandel in rf,e zeventiende eeuw. De voorloopige besprekingen over dit onderwerp hebben vooralsnog niet tot een resultaat geleid.

)
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9. Nederlandsche scheepvaartstatistiek sinds de Ise eeuw. De
commissie heeft zich tot Dr. Z. W. Sneller gewend, met verzoek
eene uitgave op zich te nemen van het materiaal betreffende de
scheepvaart op de Schelde, dat in de registers van de rentmeesters
Bewester-Schelde sinds de tweede. helft der vijftiende eeuw wordt
aangetroffen (het ankerage-geld). Tot voldoening der commissie
heeft de heer Sneller zich hiertoe bereid verklaard, daarbij echter
het voorbehoud makende, dat hem voor het bewerken der uitvoerige tabellen eene hulpkracht zou worden ter zijde gesteld. De
Commissie yond mej. B. W. van der Kloot Meyburg te Alfen a/d.
Rijn bereid als assistente van Dr. Sneller op te treden. De rijksarchivaris in Zeeland heeft zieh, na machtiging van den Minister
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, bereid verklaard
telkens een aantal registers naar Alfen a/d. Rijn te zenden, waar
mej. Meyburg het materiaal zal kunnen bewerken. Wegens ziekte
van Dr. Sneller heeft de Commissie nog geen expose ontvangen
over de wijze, waarop deze publicatie zaJ worden ingericht.
10. Vervaardiging van en handel in tin. In den loop van het jaar;
ontving de Commissie van Mr. Gallois, te Parijs het aanbod tot
eene publicatie. over dit onderwerp. In beginsel heeft de Comrnissie zich hiertoe bereid verklaard. Nader overleg met den bewerker moet evenwel nog plaats hebben.
11. Economische documenten betreffende den oorlogstQestand in /
Nederland. De Commissie heeft overwogen of het niet wenschelijk
zou zijn de belangrijkste regeeringsdocumenten, die naar aanleiding van den oorlogstoestand in Nederland op economisch gebied
zijn verschenen, in een bundel te vereenigen. Nadat van deskundige zijde het advies was verkregen, dat dit inderdaad het geval
was, heeft de Comrnissie getracht hiervoor een bevoegd bewerker
te vinden. Op haar verzoek heeft Mr. G. G. Pekelharing te
Utrecht zich in beginsel bereid verklaard in samenwerking met
een tweeden bewerker deze publicatie op zich te nemen. Het
bestuur zal in overleg treden met Mr. Pekelharing trachten dezen
medewerker te vinden.
12. Gegevens betreffende den kinderarbeid in Nederland in de
negentiende eeuw. De heeren Mr. C. W. de Vries te 's-Gravenhage
en Ir. R . A. Gorter te Amsterdam hebben aangeboden over boven-
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genoemd onderwerp eene publicatie voor te bereiden, die in het
bijzonder het materiaal betreffende de enquetes van 1841 en 1863
over den omvang van den kinderarbeid zou bevatten. Behalve
inlichtingen, die hierover van de zijde der provinciale overheidslichamen aan de regeering zijn verstrekt, zal dit werk een uitvoerige inleiding, alsmede tal van statistieken bevatten. Ret materiaal is reeds grootendeels gecopieerd, zoodat waarschijnlijk nog in
den loop van 1921 met het drukken. kan worden begonnen.
13. Geschiedenis der Nederlandsche Handel Maatschappij. Een
aanbod, eene monografie over de geschiedenis van deze belangrijke handelsvennootschap uit te geven, is bij de commissie in
overweging geweest. Tot haar leedwezen heeft zij echter gemeend
deze arbeid niet in de werken der vereeniging op te kunnen
nemen, daar het handschrift zich beperkt tot een algemeen overzicht van de economische verhoudingen, die v66r de oprichting
dezer maatschappij.
'

14. Tegen het einde van het jaar ontving de Commissie het
verzoek eene monog:rafie over de relaties met Japan in de 18e
eeuw uit te geven. Na zich met den. schrijver, Dr. J. Feenstra
Kuiper, in verbinding te hebben gesteld, heeft de Commissie gemeend het geschrift in de Werken der vereeniging op te kunnen
nemen. Ret zal als derde deel in deze serie verschijnen.
IS. Overzicht van de leemten in de kennis der economische geschiedenis van Nederland en Kolonien. De samenstelling van dit overzicht is aan vert raging onderhevig geweest. De comrnissie stelt
zich voor binnenkort met dezen arbeid voort te gaan.

Namens de Comrnissie voor de Publicatien
G. W. KERNKAMP,

Voorzitter.

S. MULLER FZ.
S. VAN BRAKEL.
H. BRUGMANS.
H. E. VAN GELDER.
N. W. POSTHUMUS,

Secretans.

BEGROOTING VOOR HET JAAR 1921.
ONTVANGSTEN.

1.
2.
3.
4.
, 5.
6.
7.

8.
9.

A. Gewone ontvangsten:
'Contributie van 525 leden. . . .
t 5250.Contributie van donateurs . . . .
- 200.Contributie van 50 nieuwe leden .
- 500.Verkoop Jaarboek en Werken .
- 150.Giften in geld . . . . . . . . . '
7.50
Rente . . . . . . . . . . . . .
50.Subsidie van het Departement van 0!lderwijs, Kunsten en Wetenschappen
- 3750.Subsidie van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel . . . . . . - 3750.Subsidie van de Gemeente 's-Gravenhage
(Gebouw) . . . . '. . . . . . . . . . - 2000./15.657.50

1.
2.
3.

4.

B. Buitengewone ontvangsten:
(P ubi i cat i e f 0 n d s)
Contributie donateurs . . . . . . . . . . f 5125.Nieuw toegetreden donateurs. . . . . . . - 500.Subsidie voor de uitgave betr. de Buitenlandsche Handelspolitiek (Dep. van Buitenl.
Zaken)
- 2700.Rente . . . . . . . . . , . . .
- 300./

8.625.-

f 24.282.50

Totaal
N adeelig saldo

- 2.050.35
Aigemeen Totaal

/26.332.85

UITGAVEN .

A. Gewone uitgaven
1. Secretariaat:
Ie Secretaris. . . .
2e Secretaris . . . .
2. Toelage directie voor
3. Penningmeester.
4. Drukwerk . . . . .

:
.
.
Bureaukosten
. . . . . .

t 200.-

100.200.150.100.-

Tranporteeren .•

f

750.-
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II.
A.
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t 750.-

Per Transport . .

Gebouw:

t 2000.-

Gebouw.

1. Schoonhouden

-

275.100.- ,
250.100.- '
25.25.82.50.- 100.-

2.
3.
4.
5.
6.

Licht . . .
Vuur . . . .
Onderhoud. .
Waterleiding ;
Glazenwasschen
7. Telefoon.
8. Inrichting
9. ' Algemeen

B.

1921.

13007.- 100.-

Archieffonds (bouwfonds) .

I 3.107.III.

Archie! :

1. Documenten .
2. Bibliotheek
3. Vervoerkosten
4. Reis- en verblijfkosten
5. Onderhoudskosten, bindwerk enz.
6. Bureaubehoeften
7. Drukwerk . . . . . . . .
8. Archiefinrichting . . . . .
9. Onderhoud schrijfmachines
10. Archiefcommissie . . . . .

1
-

300.400.200.100.100.400.300.300.50.50.1 2.200.-

IV.

Personeel:

Salarissen. . . . . . .
Zegels ouderdomsrente enz .

15.779. 18
80.1 5.859.18

V.
A.

Publicatien:

Commissie voor de Publicatien:
1. Bureaukosten . , . . . . .
I 100.2. Reis- en verblijfkosten . . . . . . " - 100.3. E conomisch-Historisch Jaarboek VII . - 4000 ,4. Honorarium id .
- 200.5. Overdrukken . . . . . . .
- 100.-

t 4.500."VI.

100.-

Onvoorziene uitgaven .

Transporteeren

!

16.516. 18
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Per Transport .
Buitengewone uitgaven (P u b 1 i cat i e f 0 n d s) :

J

t 16.516.18

1. Salaris beambte.
t 1316.67
2. J apan en de buitenwereld in de 18e eeuw
(Werken III) .
- 4000.3. Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland III (eerste termijn)
(Werken VI) .
- 1000.4. Confusion de Confusiones (Werken IV). - 600.5. Honorarium vertaling id.
- 500.6. Publicatie Documenten Kinderarbeid
(Werken V) (eerste termijn)
- 1000. 7. Reiskosten Buitenland
- 1200.8. Assistentie .
- 200.-

t 9.816 .67
Algemeen totaal .

t 26.332.85

BALANS PER 31 DECEMBER 1920.
DEBET.

Archiefkas . . . . . . . .
Amsterdamsche Bank . .
Postcheque & Girodienst
Te verrekenen bedragen .
Rijkssubsidies . . . . . .
Publicatie Buitenlandschc Handelspolitiek I
Effecten . . . . . . . . . . . .
Economisch-Historisch Jaarboek
Meubilair. Archief-inrichting

t

61.02
- 1903.88
979.60 i
181.44
- 4000.250.- 4212.160.- 4559 .72

t

16308.42t

CREDIT.

Penningmeester . . . . . . .
Te betalen posten . . . . . .
Economisch-Historisch J aarboek VI
• Confusion de Confusiones .
Public-etiefonds
. . . . . .
Archieffonds . . . . .
Saldo vorige jaren . .
t 1167.30
Voordeelig saldo 1920
- 1066.44

t

162.51
671.88
- 4500.- 1100.7140.29t
500.-

-

2233.74

f 16308.42t

JAARREKENING 1920.

CREDIT .

f 5330.Contributie leden . .
300 ...
donateurs
115,60
Verkoop JfI3rboek . ' .
7,50
Giften in geld . . . .
Subsidie Departement van Onderwijs,Kunsten enWetensch. - 2500.Subsidie Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel - 2500.- 2000.Subsidie Gemeente 's-Gravenhage .
27,90
Rente . . . .
- 3690,52t
Nadeelig saldo

j

16471,521

f

578,45

DEBET.

Algemeen :
Secretariaaf . . . . . . . . . . .
Toelage Directie voor bureaukosten
Penningmeester
Drukwerk
Gebouw,'
Schoonhouden
Huur
Licht . . . .
Vuur . . . .
Onderhoud tuin
Waterleiding .
Inrichting . . .
Fooien . . . .
Glazenwasschen

A1'chieftonds
A1'chief :
Documenten
BibIiotheek

t

143,46

- 200.- 162,09
72,90

f 259,19t
- 2000.43,55
- 122,95
9,40
25,65
- 297,38
10.5,05

t

- 2773,1 7t
500.-

188,17

- 1042,741

T1'anspo1't

t

1230,9 1t

t

3851,6 2t

)

xc

JAARREKEN IN G 1920.

I 1230.9 1t I 3851.6 2t

T l'anspol'teel'en
Vervoerkosten
Reiskosten .
Bureau behoeften
Drukwerk .
Archiefinrichting
Onderhoud schrijfmachines

-

-

-

Pel'soneel:
Salaris Directeur
Commies
Beambte
(helft)
Zegels Ouderdomsrente

126.70
115.87
579.90
331.51
278,02
27,75

f 1500. - 2016.70
- 949,98
- 458,30
104,35

-

Publicatien :
Reiskosten .
Honorarium Jaarboek.
Economisch-Historisch Jaarboek V .

87.78
182,54t
- 4629,58

-

2690,66;;

-

5029,33

-

4899.90!

-

f 16471.52!-

J AARREKENING

PUBLICATIEFONDS 1920.
CREDTT.

f

Verkoop werken . . . . .
Donateurs Publicatiefonds
Rijkssubsidie
Interest
-Effecten . .

15,50
- 5125. - 1500.286,17
9,37!

f 6936.04t
DEBET.

Salaris beambten . . . . . .
. . . . . . . .
Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek II . . . . .
Honorarium Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek ~I
Voordeelig saldo . , . . . . . . . . . . . . . . . .

f 1379,08
400.- 400. - 4756,96!-

f 6936,04 t

I

,

