
ECONOMISCH

HISTORISCH JAARBOEK 

Bijdragen tot de Economische Geschiedenis 
van Nederland 

UITGEGEVEN DOOR 

DE VEREENIGING 

Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief 

GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE 

T) ENDE DEEL 

, S-GRAVENHAGE 

MARTINUS NI]HOFF 
1924 



~----~ 



INHOUD VAN HET TlENDE DEEL. 

Bestuur en Raad van Advies .. . .... . 
Naamlijst van de led en der Vereeniging . . . . 
Lijst van de donateurs van het Publicatiefonds 
Statuten der Vereeniging. . . . . . . . . . . 
Verslag van het bestuur over het jaar 1923 
J aarverslag van den directeur van het Archief . 
Jaarverslag der Commissie voor de Publicati~n . 
Begrooting voor het jaar 1924 
Jaarrekening 1923 . . . 
Balans per 31 December 1923. 

BIz. 
VII 

IX 

XXIII 

XXV 

XXIX· 

XXXIII· 

XXXVIII· 

XL· 

XLIII· 

XLIV· 

De met een • gemerkte stukken zijn achter in het hoek geplaatst. 

BI]DRAGEN TOT DE ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND 1-302 

I. Een Hoornsch koopmansboek uit de tweede helft der 
15e eeuw, medegedeeld door DR. E. C. G. BRUNNER.. 3-79 

II. Stukken betreffende het verzet van Amsterdam tegen 
de emancipatie van Den Helder in 1851, medege-
deeld door DR. M. G . DE BOER • • • • • • • •• 80-150 

III. De plannen van Dr. S. Sarphati voor de stichting 
eener " Maatschappij voor Nederlandsche Volksvlijt", 
in 1857, medegedeeld door DR. H . M. HIRSCHFELD • 151-164 

IV. Gegevens omtrent den porceleinhandel der 0.-1. Com-
pagnie, medegedeeld door DR. H. E. VAN GELDER. 165-193 

V. Het tarief van den Rijntol te Wijk bij Duurstede, 
1486, April 24, medegedeeld door DR. D . TH. ENKLAAR 194-197 

VI. Het noteeringsvraagstuk aan de Amsterdamsche El
fectenbeurs in de eerste helft der negentiende eeuw, 
medegedeeld door PROF. DR. N. J. POLAK • • • •• 198--218 

VII. Benjamin Raule, sein Leben und insbesondere seine 
volkswirtschaftlichen Ansichten, medegedeeld door 
DR. GUNTHER GIERATHS (Halle) ......... , 219-302 





NAAMLI]ST 
DER LEDEN VAN HET 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

op 31 DECEMBER 1924 

BESTUUR: 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks
Universiteit te Utrecht, VOIWzittef'. (1925) . 

Prof. dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Gescbiedenis aan de Universi
teit van Amsterdam, Ondef'-VoIWzittef'. (1927.) 

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 28 Secf'etaf'is
Penningmeestef', (1925.) 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der firma Van Eeghen & Co., te Amsterdam. 
{1927.} 

Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kunsten en 
Wetenschappen, te 's-Gravenhage. {1929.} 

Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Politieke en Economische 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Ie S8Cf'8taf'is (Waldeck 
Pyrmontlaan IO, Amsterdam). (1926.) 

Dr. C. J. K. van Aalst, President der Nederlandsche Handel Maatschappij, 
te Amsterdam. (1926.) 

Mr. Dr. S. van Brakel, Rechter in de Arrondissements-Rechtbank te 
Utrecht. {1929.} 

W. A. Engelbrecht, lid der firma Wambersie en Zoon, teRotterdam. {1928}. 
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en 

Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. {1928.} 
Dr. K. Heeringa, Rijks-archivaris te Utrecht. (1926). 
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Aerden-

hout. {1928.} 
G. J. Honig, te Zaandijk. (1929.) 
Mr. R. Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1926.) 
Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. (1925). 
Prof. Dr. Z. W. Sneller, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis aan 

de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1926.) 
C. A. P . van Stolk, lid der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator 

der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1925.) 
Ir. C. F. Stork, industrieel te Hengelo. 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financilin, te 's-Gravenhage. 

(1928.) 
J. IJ zerman, Oud-Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam, 

te 's-Gravenhage. (1929.) 

Het DAGELI]KSCH BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde zes 
leden van het Bestuur. 



VIII NAAMLIJST DER LEDEN 

RAAD VAN ADVIES: 

Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, Oud-Minister van Arbeid, Handel en Nijver
heid, te 's-Gravenhage. 

Prof. Dr. H. Blink, Oud-Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging 
voor Economische Geographie, te 's-Gravenhage. 

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

Dr. M. G. de Boer, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam. 
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. 
M. Taudin Chabot, agent der Nederlandsche Handel Maatschappij te 

Rotterdam. 
Dr. J . L. Cluysenaer, Voorzitter van het College van Curatoren der Tech

nische H oogeschool, te 's-Gravenhage. 
Dr. J . G. van Dillen, privaat-docent aan de Universiteit van .A:msterdam. 
Mr. M. 1. Duparc, chef van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen 

van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
te 's-Gravenhage. 

G. L. M. van Es, koopman, te Rotterdam. 
Mr. J. C. A. Everwijn, te Amsterdam. 
Edo Fimmen, oud-secretaris van het Internationaal Verbond van Vakver

eenigingen, te Amsterdam. 
Prof. Mr. R. Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage. 
P. Heering Jr., secretaris der directie der Maatschappij .. Fijenoord", te 

Rotterdam. 
K. F. J. Heringa, chef van de afdeeling Handel van het Departement van 

Arbeid, Handel en Nijverheid, te 's Gravenhage. 
Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam. 
Dr. C. W. Janssen, te Naarden. 
Mr. L. G. Kortenhorst, secretaris van het R.-K. Verbond van Werkgevers

vereenigingen, te Amsterdam. 
Dr. A. G. Kroller, te Wassenaar. 
A. Labouchere, Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek .. De Porceleyne 

Fles" te Delft, te Rijswijk. 
Prof. Th. Limperg Jr., hoogleeraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de 

Universiteit van Amsterdam. 
Dr. W. W. van der Meulen, Wethouder van 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. F. A. MoIster, hoogleeraar aan de Gemeente-Universiteit, te 

Amsterdam. 
H. R. du Mosch, lid der firma Maintz & Co., Onder-voorzitter der Kamer 

van Koophandel, te Amsterdam. 
Prof. Dr. W . H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-GeneraaI, te 

's-Gravenhage. 
Wouter Nijhoff, Uitgever, te 's-Gravenhage. . 



NAAMLIJST DER LEDEN IX 

N. Ottema, notaris, te Leeuwarden. 
Henri Polak, Voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamant-

bewerkersbond, te Laren (N. H.). 
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 Effecten

handel, te Amsterdam. 
Dr. W. S. Unger, Gemeente-archivaris van Middelburg. 
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn. Blaauwhoeden-

veem-Vriesseveem, te Amsterdam. 
A. B. van der Vies, te Amsterdam. 
J. Vorstelman, te Amsterdam. 
M. P. Vollte, Lid der firma Mirandolle, Vollte & Co., te Amsterdam. 
W. G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Effecten-

handel, te Amsterdam. 
F. M. Wibaut, Wethouder, te Amsterdam. 
Dr. J. W . IJzerman, te Wassenaar. 

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN. 

Prof. Dr. G. W. Kemkamp, VO()1'zitter. (1925.) 
]l,fr. Dr. S. van Brakel. (1927.) 
Prof. Dr. H. Brugmans. (1925.) 
Dr. H. E. van Gelder. (1926.) 
Dr. K. Heeringa. (1927.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris. 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF. 

Dr. H. E. van Gelder, Voorzitter. (1928.) 
Mr. Chr. P . van Eeghen. (1927.) 
H. G. A. Elink Schuurman. (1925.) 
Prof. Mr. N . W . Posthumus, Secretaris. 

LEDEN. 

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

G. van der Aa, te Ouderkerk. 
Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te 's-Gravenhage. 
Dr. C. J. K. van Aalst, te Amsterdam. 
Mr. S. J. L. van Aalten, te Rotterdam. 
Mr. F. H. Abbing, te Amsterdam 
Bern. Agsteribbe, te Bussum. 
J. S. van Akkeren, te Amsterdam. 



x NAAMLIJST DER LEDEN 

F. van Alphen, te 's-Gravenhage. 
D . Andreson, te Amsterdam. 
A . Andriesse, te Amsterdam. 
J . F . Ankersmit, te Amsterdam. 
F. C. van den Arend, te Rotterdam. 
A. Ariens Kappers, te Amsterdam. 
Mr. H. T. Asser, te Amsterdam. 
F. W. Balabrega, te 's-Gravenhage. 
D . Balioort, te Amsterdam. 
A. A. H. Bals, te Utrecht. 
J. Frederik Bangert, te Amsterdam. 
Mr. E. H . von Baumhauer, te Amsterdam. 
Mr. H . L. de Beaufort, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. Dr. J. D. H . de Beaufort, te Wassenaar. 
Dr. H. E . Becht, te Amersfoort. 
H. van Beek, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te 's-Gravenhage. 
H. L. Bekker, te Rotterdam. 
H. J. Bekkering Jr., te Amsterdam. 
J . S. H. Bemelmans, te Roermond. 
C. Th. J. van den Berg, te 's-Gravenhage. 
A. van den Bergh, te Amsterdam. 
Arn . S. van den Bergh, te 's-Gravenhage. 
S. van den Bergh Jr. , te Wassenaar. 
E. Besse, te Amsterdam. 
H . F . de Beukelaar, te Rotterdam. 
D. G. van Beuningen, te Rotterdam. 
Mr. G. Bicker Caarten, te Rotterdam. 
G. Bicker Caarten A.Jzn., te Rotterdam~ 

H. Birnbaum, te Amsterdam . 
D. Birnie, te Twello. 
*Prof. Dr. P. J . Blok, te Leiden. 
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 
J. J . Th. Blijdenstein, te Amsterdam . 
J. B. Boasson, te Amsterdam. 
H . Boekenoogen, te Wormerveer. 
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam. 
Prof. W . E. Boerman, te Overschie. 
*Chades E. H . Boissevain, te Blaricum. 
J . Boissevain, te Amsterdam. 
Mr. Dr. W . P . J. Bok, te 's-Gravenhage. 
W . C. Bolle, te Rotterdam. 
J . E . J . Bonnike, te Amsterdam. 
C. E. J . de Bordes, te Utrecht. 
Jhr. Mr. L. W. G. Boreel van Hogelanden, te Velsen . 
E. F. Botma, te Groningen. 
Mr. R. Bouwman, te 's-Gravenhage. 



NAAMLI]ST DER LEDEN 

*Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht . 
Joh. Brautigam, te Rotterdam. 
P. Bredius, te Rotterdam. 
*C. L. Bressers, te Dongen. 
O. W. G. BriegIeb, te Amsterdam. 
*Prof. Dr. H . Brugmans, te Amsterdam. 
Dr. E . C. G. Briinner, te Utrecht. 
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam. 
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Rotterdam. 
L . Biickmann, te Amsterdam. 
G. H. Biihrmann, te Overveen. 
H . A. Burgerhout, te Rotterdam. 
Mr. Dr. J. G. van Buttingha Wichers, te Amsterdam. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, te Utrecht. 
S. J. W. van Buuren, te Amsterdam. 
A. de Bijll Nachenius, te Amsterdam. 
Dr. J . A. Carp, te Helmond. 
G. P. J. Caspers, te 's-Gravenhage. 
James Catz, te Rotterdam. 
J . B. Catz, te New-York. 
Ad. Chabot, te Heemstede. 
D . Chabot, te Zeist. 
J. J. M. Chabot, te Wassenaar. 
M. Taudin Chabot, te Rotterdam. 
F. H . Charbon, te Amsterdam. 
A. de CIercq, te Aerdenhout. 
Jhr. Mr. Dr. J . R. Clifford Kocq van Breugel, te Driebergen . 
Dr. J . L. Cluysenaer, te 's-Gravenhage. 
Mr. J. Coert, te Rotterdam. 
A. Cohen, te Amsterdam. .. 
Prof. Mr. 1. B . Cohen, te Groningen. 
K . J. A. G. baron Collot d 'Escury, te Hontenisse . 
Mr. P. W . J. H . Cort van der Linden, te 's-Gravenhage. 
Herbert Cremer, te Santpoort. 
Martin van CreveId, te Amsterdam. 
V. R. IJ. Croesen, te Amsterdam. 
G. H. Crone, te Amsterdam. 
W. H. Croockewit, te Rotterdam. 
W. van Dam, te Rotterdam. 
M. Davidson, te Voorburg. 
Dr. L. Deckers, te 's-Gravenhage. 
J . Dekker, te Utrecht. 
W. Dekking, te Rotterdam. 
Mr. D. A. Delprat, te Batavia. 
Ir. Th. F . A. Delprat, te Amsterdam. 
Henri Dentz, te Amsterdam. 
Theod. C. Dentz, 'te Amsterdam. 

Xl 



XII NAAMLI]ST DER LEDEN 

H. W. A. Deterding, te Londen. 
S. van Deventer, te 's-Gravenhage. 
E. van Dien, te Amsterdam. 
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam. 
Dr. J . G. van Dillen, te Amsterdam. 
B. van Donselaar, te Rotterdam. 
Mr. P. G. H . Dop, te Utrecht. 
Dr. W. A. van Dorp, te Naarden . 
Prof. Ir. D. Dresden, w. i., te 's-Gravenhage. 
J. J . M. Driebeek, te Rotterdam. 
A. van Driel, te Rotterdam. 
W. van Driel Jr., te Wassenaar. 
E. J. Duintjer Jzn., te Veendam. 
C. J. van Dusseldorp, te 's-Gravenhage. 
E . G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan. 
J. B. van Dijk, te Amsterdam. 
R. A. Dijker, te 's-Gravenhage. 
*Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam . 
S. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
Prof. Mr. J . A. Eigeman, te Rotterdam. 
P. C. L. Eikendal, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam. 
G. A. Elink Schuurman Duuring, te Rotterdam . 
*H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum. 
W. H. ElIes, te Amsterdam. 
T. Eishout, te Gorinchem . 
S. Elzinga, te Haarlem. 
G. J. Engelberts, te Arnbem. 
W . A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
Mr. H. J . D. D. Enschede, te Aerdenhout . 
Mr. Joh. Enschede, te Haarlem. 
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 Amsterdam. 
*Mr. J . C. A . Everwijn, te Amsterdam. 
Q. G. van Eijden, te Amsterdam. 
*Mr. Ph. Falkenburg, te Amsterdam. 
Dr. J. Feenstra Kuiper, te Tokyo. 
Mr. E . Fennema, te Amsterdam. 
F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht . 
M. Feuer, te 's-Gravenhage. 
Edo Fimmen, te Amsterdam. 
Mr. M. J. van der Flier, te Scheveningen . 
Mr. D. Fock, te Buitenzorg. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.). 
A. W. Frentzen, te Leiden. 
G. W. Frese, te Amsterdam. 
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam. 
*Prof. Mr. R. Fruin, te 's-Gravenhage. 
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam. 
Prof. Mr. Dr. H. Frijda, te Amsterdam. 
E. Fuld, te Amsterdam. 
A. L . G. de Gee, te Haarlem. 
Mr. C. C. Geertsema, te Groningen. 
*Dr. H. E. van Gelder, te 's-Gravenhage. 
Nico van Gelder, te BloemendaaI. 
J. van Gelderen, te Buitenzorg. 
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal. 
Mr. P. S. Gerbrandy, te Sneek. 
Dr. C. Gerretson, te 's-Gravenhage. 
J . Gerritsz, te Haarlem. 
Mr. J. Gerritzen, te 's-Gravenhage. 
Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
JuI. Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
Prof. dr. P. Geyl, te Londen. 
A. J. A. Gilissen, te 's-Gravenhage. 
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 Amhem. 
A. J. van der Goes G.Jzn., te Rotterdam . 
L. J. B. Gompertz, te Amsterdam. 
G. Gonggrijp, te 's-Gravenhage. 
Prof. Dr. A . Goslinga, te Amsterdam . 
*Prof. Dr. 1. H. Gosses, te Groningen . 
J. H. Gouda, te Amsterdam. 
Mr. 1. Goudeket, te Amsterdam. 
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam. 
Mr. G. A. de Graag, te Amsterdam. 
J. Grelinger, te Laren (N.-H.) . 
Mr. W. H. de Greve, te Leeuwarden. 
Mr. J. L. Gunning, te Amsterdam. 
H. van Haagen, te Amsterdam. 
W. Haaksma, te Amsterdam. 
Dr. C. B. van Haeringen, te 's-Gravenhage. 
Dr. M. D. Hage, te 's-Gravenhage. 
J. J . Hagenbeek, te Rotterdam. 
J . Hagers, te 's-Gravenhage. 
B. J. H. Haitink, te Scheveningen. 
Mr. S. N. B. Halbertsma, te Rotterdam . 

XIII 

" 



XIV NAAMLIJST DER LEDEN 

w. A. Hamelberg, te Amsterdam. 
B. C. D. Hanegraaff, te Rotterdam. 
Mr. A. W. Hartman, te 's-Gravenhage. 
Mr. H. A. Hartogh. te Amsterdam. 
Frans L. Hartong. te Rotterdam. 
Mr. F . van HasseIt. te Rotterdam . 
F . van Hattum, te Beverwijk. 
P. C. van der Have. te Rotterdam. 
Prof. Mr. J. E. Heeres. te 's-Gravenhage 
P . Heering Jr.. te Rotterdam. 
Dr. K. Heeringa. te Utrecht . 
Mr. H. W . M. van HeIten, te Rotterdam. 
E. W . Hendrikse. te Amsterdam. 
J. N. Hendrix, te Haarlem. 
Mr. A. J. van Hengel, te Amsterdam. 
J. F . van Hengel, te Amsterdam. 
W . Hepner. te Amsterdam. 
C. M. Herckenrath, te Amsterdam . . 
K . F. J. Heringa. te 's-Gravenhage. 
W. F . van Heukelom, te Amsterdam. 
G. C. J. van Heuven, te Arnhem. 
Dr. G. J. van des Heyden, te Amsterdam. 
J. van Hinte, te Amsterdam. 
G. Hintzen, te Rotterdam. 
Mej. Dr. J. Hintzen, te Amsterdam. 
Dr. H. M. Hirschfeld, te Rotterdam. 
N. J. Hoeflake, te Haarlem. 
Joh. van 't Hoff, te Rotterdam. 
H . Hoffmann, te Amsterdam. 
-Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam. 
G. P . J. Hogeweg, te Amsterdam. 
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht. 
Jhr. Mr. A. W. van Holthe tot Echten, te Assen. 
Prof. Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam. 
-G. J. Honig, te Zaandijk. 
K . C. Honig, te Overveen. 
J . J. Hoogewerlf, te Rotterdam. 
G. van der Horst Hzn., te Amsterdam. 
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, te Delft. 
P. van Huizen, te Amsterdam. 
C. Hiilsmann, te Amsterdam. 
Prof. Dr. H. F . M. Huybers, te Nijmegen. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

Dr. C. Huysman, te Enschede. 
Arnold Hijmans, te Amsterdam. 
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. 
P. J. J. Jonas van's Heer Arendskerke, te Amsterdam 
Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk, te Bern. 
M. Jongeneel Jr., te Rotterdam. 
Mr. M. H. de Jong, te Amsterdam. 
Mr. A. C. Josephus Jitta, te 's-Gravenhage. 
H. Judell, te Rijswijk. 
J. A. Kalff, te Utrecht. 
D. M. Kan, te Amsterdam. 
J . H. Kann, te 's-Gravenhage. 
A. van der Kar, te Ams'terdam. 
Jhr. 'Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, te 's-Gravenhage. 
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage. 
D. Keesing, te Amsterdam . 

. E. S. Kerkhoven, te Amsterdam. 
*Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht. 
A. B. A. van Ketel, te Overveen. 
H. R. E. L. Kettlitz, te Amsterdam. 
T. Keuzenkamp, te 's-Gravenhage. 
M. A. Keyser, te Amsterdam. 
Prof. Mr. J. C. Kielstra, te Wageningen. 
F. der Kinderen Jr., te Amsterdam. 
W. T. Klaare, te 's-Gravenhage. 
S. E. K. Klatte, te 's-Gravenhage. 
Mej. B. W. van der Kloot Meyburg, te Alphen aid Rijn. 
Joh. Knegt, te Rotterdam. 
O. S. Knottnerus, te Rotterdam. 
J. E. F. de Kok, te 's-Gravenhage. 
H. H. van Kol, te Voorschoten. 
S. Koperberg, te Weltevreden. 
1. 1. Korndorffer, te Amsterdam. 
Mr. L. G. Kortenhorst, te Amsterdam. 
W. Kosten, te Middelburg. 
J. Koster, te Heeden. 
Mr. J. J. Krantz, te Rotterdam. 
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage. 
Mr. B. H. A. van Kreel, te Amsterdam. 
Dr. W. Kreukniet, te Wassenaar. 
*Dr. A. G. Kroller, te Wassenaar. 

xv 



XVI NAAMLI.TST DER LEDEN 

R. Kuyper, te Amsterdam. 
N. C. Kwint, te 's-Gravenhage. 
J. M. Kijzer, te Amsterdam. 
A. R. Laan, te Bloemendaal. 
W. Labohm, te Amsterdam. 
Mr. H. J. de Lange, te Wapenvelde. 
G. Langelaar Jr., te Rotterdam. 
C. van Lede, te Rotterdam. 
W. A. Leembruggen, te Scheveningen . 
C. H. van der Leeuw, te Rotterdam. 
P. van Leeuwen Boomkamp, te Amsterdam. 
Jhr. F. J. F . van Lennep, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. L. H. van Lennep, te Amsterdam. 
Mr. J. Leopold, te Rotterdam. 
N. Levenkamp, te Haarlem. 
Dr. Ph. B. Libourel, te Delft. 
F. Lieftinck J.Hzn., te Amsterdam. 
Mr. A. J. S. van Lier, te Utrecht. 
Mr. S. E. J. M. van Lier, te Rotterdam. 
Mr. S. K. D. M. van Lier, te 's-Gravenhage. 
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhage. 
L. Limperg, te Amsterdam. 
Prof. Th. Limperg Jr., te Amsterdam. 
Mr. A. Lind, te Amsterdam. 
Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage. 
Corn. Loeff, te Utrecht. 
Th. P. L6hnis, te Rotterdam. 
P. Loopuyt, te 's-Gravenhage. 
Mr. A. Loosjes, te Amsterdam. 
Vincent Loosjes, te Haarlem. 
Victor R. Los van Aarlanderveen, te 's-Gravenhage. 
P. L. Lucassen, te Bussum. 
F. W. Ludwig, te Amsterdam. 
F. Lugt, te Maartensdijk. 
Simon A. Maas, te 's-Gravenhage. 
H. Maasdam, te Amsterdam. 
Mr. H. R . van Maasdijk, te 's-Gravenhage. 
Mr. K. P . van der Mandele, te Rotterdam. 
H . Ch. G. J. van der Mandere, te 's-Gravenhage. 
Mej. Dr. Ch. A. van Manen, te 's-Gravenhage. 
Mr. H. van Manen, te Zeist. 
Dr. W. M. F. Mansvelt, te Aerdenhout. 
Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam. 
G. H. de Marez Oyens, te Amsterdam. 
S. Martens, te Groningen. 
Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven, te Arnhem. 
A. Marx, te Amsterdam. 
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Paul May, te Amsterdam. 
Robert May, te Amsterdam. 
Kees Meekel, te Fleury en Biere (France). 
W. J. J. van der Meer, te 's-Gravenhage. 
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam. 
Mr. J. L. C. van Meerwijk, te Haarlem. 
Mr. R. Mees, te Rotterdam. 
D. C. Meiners, te Amsterdam. 
H. Meinesz, te Haarlem. 
A. Menko Warendorf, te Enschede. 
*Dr. W. W. van der Meulen, te 's-Gravenhage. 
F. van Meurs, te Amsterdam. 
Abr. Mey, te Amsterdam. 
A. E. Meyer, te Amsterdam. 
B. H . A. Meyerink, te Rotterdam. 
S. R. de Miranda, te Amsterdam. 
B. Modderman, te Amsterdam. 
Mr. A. N. Molenaar, te Wassenaar. 
Mr. H. M. Moll, te Rotterdam. 
Prof. Mr. F. A. MoIster, te Amsterdam. 
H. MoIster, te Amsterdam. 
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 Brussel. 
Joh. J. Moret, te 's-Gravenhage. 
*H. R. du Mosch, te Amsterdam. 
Abram Muller, te Amsterdam. 
*J. Muysken, te Laren. 
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum. 
A. de Neeve, te Rotterdam. 
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage. 
Mr. H . A. van Nierop, te Amsterdam. 
*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. 
L. B. van Nierop, te Amsterdam. 
Mr. Dr. J. J. M. Noback, te Haarlem. 
* Prof. Dr. W. H. Nolens, te 's-Gravenhage. 
J. P. Nord Thomson, te Amsterdam. 
J. P. Nije, te Rotterdam. 
Paul Nijgh, te Rotterdam. 
Mr. W. J. C. A. Nijgh, te Hellevoetsluis. 
Paul Nijhoff, te Amsterdam. 
*Wouter Nijhoff, te 's-Gravenhage. 
W. Nijkamp H.Gzn., te Enschede. 
J. J. M. H. Nijst, te Nijmegen. 
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Dan. Obreen, te Wassenaar. 
Mr. H. C. Obreen, te 's-Gravenhage. 
Phs. van Ommeren Jr., te Rotterdam. 
P. J. van Ommeren, te Wassenaar. 
H. W. A. van Oordt, te Scheveningen. 
Mr. M. Oppenheimer, te 's-Gravenhage. 
D. Ornstein, te Amsterdam. 
Mr. E. S. Orobio de Castro Jr., te Amsterdam . 
N . Ottema, te Leeuwarden. 
J . Oudegeest, te Amsterdam. 
M. van Overeem, te Utrecht. 
M. J. Overeynder, te Rotterdam. 
H . E. Oving Jr., te 's-Gravenhage. 
Mr. C. J. Pekelharing, te Amsterdam. 
Mr. G. G. Pekelharing, te Utrecht. 
J. J. Pelt, te Bilthoven. 
Mr. V. van Peski, te Rotterdam. 
J . Ph. Peters, te Rotterdam. 
G. M. Philippi, te Scheveningen . 
Mr. A . Philips, te 's-Gravenhage. 
A. F . Philips, te Eindhoven. 
W. F. Piek, te Rotterdam. 
A . Pierson, te Baarn. 
L. Pieters, te Rotterdam. 
Mr. L. J . Pieters, te Rotterdam. 
A. A. Pit, te Rotterdam. 
Chr. Pluygers, te Amsterdam. 
Dr. H. A. Poelman, te Leeuwarden. 
Dr. Mr. M. Polak, te 's-Gravenhage. 
Prof. Dr. N. J. Polak, te Rotterdam. 
*S. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden. 
Dr. F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage. 
*Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Amsterdam . 
S. J. Pothuis, te Amsterdam. 
U . Proost, te Amsterdam. 
J . D. D . Pruissen, te Haarlem. 
*P. A . Pijnappel, te Hilversum. 
*Edwin Vom Rath, te Amsterdam. 
Henri Raven, te Amsterdam. 
L . J. C. J . van Ravesteyn, te Rotterdam 
Th. van Ravesteyn, te Delft . 
A . van Rede, te Rotterdam. 
Dr. Alex. Reens, te Rotterdam. 
Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam. 
Mr. R . van Rees, te Rotterdam. 
H . W. Reesink, te Zutphen. 
L. M. H. F . Regout, te Meerssen. 



NAAML9ST DER LEDEN 

Mr. L. van Regteren Altena. te Amsterdam. 
Jhr. H. J. Repelaer van Driel. te ·s-Gravenhage. 
Jhr. D. F. Reuchlin. te Rotterdam. 
W. B. Reynen. te Heemstede. 
Prof. Mr. H . R. Ribbius. te Rotterdam. 
G. Ribbius Peletier. te Utrecht. 
Mr. L. A. Ries. te ·s-Gravenhage. 
H. W. van Riet. te Rotterdam. 
Jhr. Mr. Dr. A. Roell. te Haarlem. 
W. Roessingh. te Veenendaal. 
J. H . Rogge H.Czn .• te Amsterdam. 
Dr. W. Roosegaarde Bisschop. te Londen. 
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. 
P . Rijkens. te Wassenaar. 
J. G. L. Rijnberg. te Rotterdam. 
A. E. C. van Saarloos. te Weltevreden. 
Mr. A. E. von Saher. te Amsterdam. 
M. J. Salm. te Amsterdam. 
Mr. C. D. Salomonson. te Amsterdam. 
L. H . van 't Santo te Amsterdam. 
Mr. A. J. Sauer. te Groningen. 
Mr. H. M. Schadee. te Rotterdam. 
Mr. W. C. Th. van der Schalk. te Amsterdam 
J. H. Scheepmaker. te Amsterdam. 
·Mr. J. van Schevichaven. te Amsterdam. 
G. L. Schlimmer. te Nijmegen. 
Mr. Dr. C. F. Schoch. te Amsterdam. 
P. Schoen Pzn .• te Zaandam. 
Dr. M. Schoengen. te Zwolle. 
H. J. Scholte. te Amsterdam. 
Jhr. Mr. K. J . Schorer. te Utrecht. 
J. Schouten. te Rotterdam. 
P . Schreuder. te Groningen. 
H . G. Schuddebeurs. te Rotterdam. 
Mr. 1J. A. Schuller tot Peursum. te Amsterdam 
Mr. J. G. Schiirmann. te Rotterdam. 
Mr. G. van Slooten Azn .• te Scheveningen . 
Dr C. Smit. te ·s-Gravenhage. 
F. Smit s. i.. te Kinderdijk. 
Dr. H. J. Smit. te ·s-Gravenhage. 
J . Smit. te ·s-Gravenhage. 
L. J. Smit. te · Kinderdijk. 
Prof. Dr. Z. W . Sneller. te Rotterdam 
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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. 
1. J. Spanjaard Dzn., te Borne. 
J . M. Spanjersberg, te Rotterdam. 
C. Stahl, te Rotterdam. 
J. Stakenburg, te Rotterdam. 
Mr. R . van Steeden, te Amsterdam. 
D. N . Steenveld, te Amsterdam. 
R. Stenhuis, te Amsterdam. 
J. Stibbe, te Utrecht. 
Th. G. H . Stibbe, te Rotterdam. 
M. Stillebroer, te Rotterdam. 
W . P. van Stockum Jr., 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. 
H . Stoppelman, te Amsterdam. 
Ir. C. F. Stork, te Hengelo. 
D. W. Stork, te Hengelo. 
J. E. Stork, te Baarn. 
J . Stroeve J.Ezn., te Amsterdam. 
J . Stroobach, te Amsterdam. 
M. Tabingh Suermondt, te Rotterdam. 
C. Sijthoff, te Rotterdam. 
J. C. Tadema, te Haarlem. 
B . G. Tal, te 's-Gravenhage. 
W. A. Terwogt, te 's-Gravenhage. 
J. C. van Tienhoven, te Utrecht. 
Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's-Gravenhage 
H. D. Tjeenk Willink, te Haarlem. 
L. J. van den Toorn, te Rotterdam. 
A. Tresfon, te Rotterdam. 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, te 's-Gravenhage 
Ewald Tweer, te Amsterdam. 
Tj . J. Twijnstra, te Utrecht. 
C. van Uden, te Amsterdam. 
H. M. van Unen, te Heemstede. 
Dr. W . S. Unger, te Middelburg. 
H . S. Uyekruyer, te Amsterdam. 
·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.). 
J. T. Vervloet, te Rotterdam. 
F. P . J. Vester, te Amsterdam. 
*A. B. van der Vies, te Amsterdam. 
H . Visser, te Rotterdam. 
Mr. J. Visser, te Rotterdam. 
Mr. G. Vissering, te Amsterdam. 
J. Vleeschhouwer, te Rotterdam. 
J. L. Vleming Jr., te Weltevreden. 
H . P. van Vliet, te Rotterdam. 
G. Vlug, te Rotterdam. 
Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's-Gravenhage. 
A. W . Volz, te 's-Gravenhage. 
A . Voogd, te Rotterdam. 
G. Voorhoeve, te Rotterdam. 
W . van der Vorm, te Rotterdam. 
J. Vorstelman, te Amsterdam. 
H . A. A. de Vos, te Vaals (L.). 
Mr. J . R. Voftte, te Amsterdam. 
*M. P. Voftte, te Amsterdam. 
D. de Vries, te Rotterdam. 
Prof. Mr. F . de Vries, te Rotterdam. 
Louis de Vries, te Amsterdam. 
H . de Vries Robbe, te Amsterdam. 
E. Vrugtman, te Scheveningen. 
Mr. T. A. Waghto, te Rotterdam. 
Mr. H. Waller, te Utrecht. 
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtum. 
Th. van Welderen baron Rengers, te Oenkerk. 
*W. G. Wendelaar, te Amsterdam. 
Mr. W. C. Wendelaar, te Alkmaar. 
A . van de Werk, te Amsterdam. 
J. F. Werner, Jr. te Rotterdam. 
Hendr. Wertheim, te Amsterdam. 
W. Westerman, te Scheveningen. 
Mr. W. M. Westerman, te Scheveningen. 
C. J. J. Westerman, te Hilversum. 
*F. M. Wibaut, te Amsterdam. 
J. Rypperda Wierdsma, te Rotterdam. 
A. C. van der Wilde, te 's-Gravenhage. 
Mr. Jb. Willeumier, te Amsterdam. 
Mr. G. D . Willinck, te Zutphen. 
J. H . Wilton, te Wassenaar. 
H. Winters Mz., te Venlo . 
Ir. W . J . Wisselink, te Amsterdam. 
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P. J. J. de Wit, te Helmond. 
Dr. J. Witlox, te St. Michiels-Gestel. 
Dr. E. B. Wolff, te Bussum. 
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage. 
A. Wurfbain, 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 Zeist. 
Dr. F. W. van Wijk, te Maastricht. 
Mr. H. van Wijk Czn., te Scheveningen. 
N. van Wijk, te 's-Gravenhage. 
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam. 
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam. 
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam . 
• 1. IJssel de Schepper, te Gouda . 
• J. IJzerman, te 's-Gravenhage. 
Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam. 
Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam. 
M. Zeldenrust Szn., te 's-Gravenhage. 
Mr. Dr. I. B. Zijlstra, te Rotterdam. 

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN. 

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam. 
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam. 
Bibliotheek der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. 
Gemeente-archief, te Amsterdam. 
N. V. Handelsveem, te Rotterdam. 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned. 

Indii!, te 's-Gravenhage. 
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam. 
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage. 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht. 
Open bare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage. 
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden. 
Vereeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handelsschool te Am

sterdam .. Hou' en Trouw", te Amsterdam. 
R.K. 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. 
P. Fuhrmann, te Amsterdam. 
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Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor H aarlem en Omstreken, 

te Haarlem. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, te Rotterdam. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken, te 

Tilburg. 
Jhr. 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 Nijniegen. 
A. de Koster, te Leiden. 
* A. Labouchere, te Aerdenhout. 
Jan LeIs, te Kinderdijk. 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden. 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem. 
B. Nierstrasz, te Amsterdam. 
H. D. Pierson, te 's-Gravenhage. 
H. C. Rehbock, te Amsterdam. 
*Dr. D. F. Scheurleer, te 's-Gravenhage. 
H. Smulders, te 's-Gravenhage. 
W. Spakler, te Amsterdam. 
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft. 
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht. 
E. H. de Vries, te 's-Gravenhage. 

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS. 

Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster
dam. 

Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen. 
Bank-Associatie Wertheim en Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, 

te Amsterdam. 
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage 
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Van den Berghs Limited, te Rotterdam. 
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, te Amsterdam. 
Het "Deli Archief", te Amsterdam. 
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calve-

Delft, te DeHt. 
Handelmaatschappij R. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam. 
Handelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam. 
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf), 

te Hengelo. 
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam. 
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam. 
Hudig en Veder, te Rotterdam. 
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam. 
Javasche Bank, bijkantoor te Amsterdam. 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam. 
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek "Gouda", te Gouda. 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam. 
Wm. H . Muller & Co., te 's-Gravenhage. 
Nederlandsche Bank, te Amsterdam. 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam. 
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam. 
Van Nievelt, Goudriaan & Co." s Stoomvaart Maatschappij, te Rotterdam. 
Pierson en Co., te Amsterdam. . 
Rotterdamsche Bankvereeniging, te Rotterdam. 
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam. 
Scheurleer & Zoonen, te 's-Gravenhage. 
Solleveld, van der Meer en T . H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij, 

te Rotterdam. 
Stoomvaart Maatschappij "De Maas " , te Rotterdam. 
Stoomvaart Maatschappij Nederland, te Amsterdam. 
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam. 
N. V. Gebr. Stork & Co., te Hengelo. 
Surinaamsche Bank, te Amsterdam. 
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam. 
De Twentsche Bank, te Amsterdam. 
De Twentsche Bank, te Rotterdam. 

Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, Prins Mauritslaan 53, 
tel. 52890. 

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



STATUTEN 
DER VEREENIGING 

H E T NED E R LAN D S C H E CON 0 MIS C H

HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE 

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d. d. 8 Juni \914 S. 170) 

ARTIKEL 1. 

De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTO
RISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 
, s-Gra venhage. 

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 Neder
land en zijn kolonien in den ruimsten zin des woords. 

ART. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken: 
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 

van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijs
lijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende be
staande of opgeheven handels- en industrieele ondememin
gen enz.; 

b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen 
of instellingen, werkzaam op economisch gebied; 

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten 
betreffende de economische geschiedenis van Nederland in 
het algemeen; 

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

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

e. door hetzij het publiceeren van bescheidenen anderbronnen-
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materiaal Op het gebied der economische geschiedenis van 
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede 
van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij het on
dersteunen of het bevorderen van de uitgave van dergelijke 
pUblicatien; 

I. door alle 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 documenten. 

Zoo mogelijk zal door de Vereeniging ook een Museum worden 
opgericht, waarin de arbeidsIniddelen enz., belangrijk voor de 
kennis van de technische ontwikkeling en de econoInische ge
schiedenis, zullen worden opgenomen. 

ART. 5. Het vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo 
December. 

ART. 6. De Vereeniging wordt·opgericht voor den tijd van 29 
jaar en 11 maanden, te rekenen van den dag der oprichting, zijnde 
2 April 1914. 

ART. 7. Leden van de Vereeniging zijn: 
1 e. de oprichters; 
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring 

door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden be
noemd. 

De jaarlijksche contributie bedraagt tien gulden 1). 
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. 

ART. 8. Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging, ten Ininste tw~e maanden v66r 

het eindigen van het vereenigingsj aar; 
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan-

1) Volgens besluit der algemeene vergadering is de contributie tijdelijk met 20 Of. 
verhoogd. 
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betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 
ART. 9. Het Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig 

leden, door en uit de leden der Vereeniging te kiezen. 
Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van 

5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeruging 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 Dage
lijksch Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond 
herkiesbaar. 

ART. II. De Directeur van h7t 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 Con
servator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur 
benoemd. 

ART. 12. Er is een Raad van Advies, bestaande uit: 
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen; 
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoe

men vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen, 
die zich bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeel
ten hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te depo
neeren. 

Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op. 
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende 
stem in alle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oor
deel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal 
per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte houdt van 
alle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende. 

ART. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen, 
kunnen slechts met toestemming van den uitleener worden ge
publiceerd. 

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. 
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ART. 15. Een instructie betreffende het beheer en het ge
bruik 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 contribu
tien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

ART. 17. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene 
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uit
gebracht over den toestand en de werkzaamheden van de Ver
eeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording 
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goed
keuring 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 oor
deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij 
het Bestuur aanvragen. 

In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrach
ten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met 
den werkkring van de Vereeniging. 

ART. 18. AIle stemmingen over personen geschieden, tenzij 
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te 
wijken, schriftelijk, over zaken mondeling. 

AIle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over 

zaken de Voorzitter. 
ART. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens 

nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Ver
eeniging kunnen slechts genomen worden op voorstel van het 
Bestuur of van minstens 25 leden. 

ART. 20. Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met in
achtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen 
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief 
te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de af
beeldingen en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de 
Algemeene Vergadering de nadere bestemming. 
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EEN HOORNSCH KOOPMANSBOEK UIT DE TWEEDE HELFT 

DER 15e EEUW, MEDEGEDEELD DOOR Dr. E. C. G. BRONNER. 

A . INLEIDING. 

1. Het handschrilt. 

Onder den titel "Aanteekeningboekjes van een koopman ill laken en 

vIas te Hoorn" hebben de heeten Gonnet en Baert de la Faille in hun in

ventaris van het Hoornsche Gemeentearchief onder no. 508samengevat 

drie codices, genummerd 1827, 1828 en 1829, ieder groot 11 X 15,5c.M .• 

van ongelijke dikte, ingenaaid in een perkamenten omslag en samenge

steld uit geschept papier, dat ongevouwen een grootte heeft van 44 X 30 a. 
44 X 31 c.M. 

Het formaat van den codex ontstond, doordat de koopman bij het vor

men van de katernen, waaruit de codices bestaan, het vel papier dubbel 

vouwde, van boven naar bene den omsloeg en het daarna opuieuw dubbel 

vouwde. Al naar gelang hij daarbij gebruik maakte van een half vel, een 

heel vel of van twee vel, moest hij katernen krijgen van 4 bladen, 8 bladen 

of 16 bladen. Aan dezen eisch voldoen verschillende katernen uiet. Codex 

1827, bevattende 45 bladen, is samengesteld uit 4 katernen, waarvan ka

tern a telt 14 bladen, katern b 9 bladen, katern c 14 bladen en katern d 8 

bladen. Codex 1828, inhoudend 32 bladen, bestaat eveneens uit 4 katernen, 

waarvan katern a groot is 4 bladen, katern b 6 bladen, katern c 7 bladen en 

katernd 15 bladen. Codex 1829, dik 14 bladen, heeftslechts 1 katern. Aan

gezien uit het bovenstaande is gebleken, dat er bladen ontbreken aan ver
schillende katernen, is het noodig deze aan een nauwkeuriger onderzoek te 
onderwerpen. Daartoe zal het papier, dat door den koopman gebruikt is, 

nader beschouwd moeten worden in verband met de bovengenoemde 

wijze, waarop het gevouwen is . Hierbij zal men tevens aandacht moeten 

schenken aan de plaats van het watermerk. Tot resultaat wordt dan het 

volgende verkregen. 
Aan katern 1827a, samengesteld uit twee vel, waarvan het eene het 
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watermerk heeft op de bladen 3, 11 en 14 en het ander op de bladen 5, 12 

en 13, ontbrekende beidelaatste bladen (f. 15* en f. 16*). De daarbij behoo
rende helften: bladen 1 en 2 zijn op het katern geplakt. 

Ret katem 1827 b telt 9 bladen en is blijkens het watermerk samenge

steld uit Mn vel. Dat het katem 9 bladen telt inplaats van 8, vindt oorzaak 

in de omstandigheid, dat er Mn blad (f. 17) is ingelegd. Ret katem 1827 c is 

samengesteld uit twee vel, het eene met het watermerk op f. 34 en f . 37, 

het andere met het watermerk op f . 35 en f. 36. De beide laatste bladen van 

het katem (f. 38* en f. 39*) ontbreken, terwijl de daarbij behoorende helf

ten (f. 24 en f. 25) op het katem zijn geplakt. Aan katem 1827 d, gevormd 

uit Mn vel, met het watermerk op f. 42 en f. 45, ontbreekt niets, evenmin 

als een katem 1828 a, wanneer men aanneemt, dat dit katem is samenge

steld uit een half vel, daar het slechts 4 bladen telt. Ret watermerk komt 
voor op f . 4. Aan f. 3 ontbreeks iets. Katem 1828 b is gemaakt van een vel, 
waarvan het watermerk slechts voor een deel bewaard is op f. 10, het ont

brekende had moeten staan op f. 11*, dat gemist wordt, evenals f . 12*. Er 

zijn in dit katem 4 bladen (f. 5, 6, 8 en 9) opgeplakt, waarvan 2 de helften 

zijn, die bij f. 11* en f. 12* behooren. Kat. 1828 C, vervaardigd uit Mn vel, 

vertoont het watermerk op f. 15 en 16. Tusschen f. 14 en f . 150ntbreekt 

f. 14*, dat met het ingeplakte blad f. 14 Mn geheel heeft gevormd. Ret ka

tem 1828 d is gemaakt uit twee vel. Ret watermerk van het eene vel komt 

voor op f. 23, 26, en 29, terwijl dat van het andere vel slechts gedeeltelijk 

. over is op f. 31. Deze vellen waren zoodanig dubbelgeslagen, dat de water

merken zich bevonden op de onderliggende helften. Hieruit vloeide voort, 

dat f . 31 oorspronkelijk het laatste blad van het katem was en niet het op

geplakte blad 32. Tusschen f. 24 en 25 ontbreken dan twee bladen f. 24* en 

f. 25*, waarvan het eene dat deel van het watermerk bevatte, dat met het 

' op f. 31 voorkomende deel een geheel vormde, terwijl het andere de helft 

was, die bij dat blad behoorde en later als f. 32 is opgeplakt. Derhalve moet 

f. 32 staan tusschen f. 24 en f. 25. Codex 1829 is gevormd uit twee vel, 

waarvan het eene het watermerk heeft op f. 10 en 13, het andere op f. 11 en 

12. Op f. 13 hadden nog twee bladen moeten volgen, terwijl men slechts 

Mn blad f. 14 aantreft, dat met f. 1 Mn geheel vormt. Ret op f. 14 volgende 

blad f. 15* ontbreekt dan evenals de daarbij behoorende helft f. 1*, dat 

aan f. 1 voorafging. 

Voor de samenstelling van deze aanteekeningboekjes is gebruik gemaakt 

van papier, dat afkomstig was uit verschillende werkplaatsen en daardoor 

verschillende watermerken vertoont. 

De katemen 1827 d en 1828 C zijn vervaardigd uit papier, dat tot water-
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merk heeft een gotische P met een ster (Briquet, no. 8587), katern 1827 a is 

gevormd uit papier met een koe tot watermerk (Briquet, no. 2776), terwiji 

in katern 1827 c en in katern 1828 a telken male cen vel papier is gebruikt, 

dat tot watermerk heeft een koekop met een kruis (Briquet, no. 14941). 

Het papier van kat. 1827 b heeft tot watermerk de eenhoorn (Briquet, no. 

10014), terwijl dat van cen vel uit katern 1827 c tot watermerk heeft een 

koekop met een kruis (Briquet, no. 14940) en dat van kat. 1828 been her

tekop vertoont (Briquet, no. 15541). Bij de samenstelling van katern 1828 

dis gebruik gemaakt van twee soorten papier; het watermerk van de eene 

soort is een anker met steel (Briquet, no. 381), terwijl dat van de andere 

soort een daarvan verschillend anker aanwijst, hetwelk echt~r wegens de 

onvolledigheid niet is te rangschikken. In kat. 1829 treft men papier aan 

met twee verschillende gotische P.'s (Briquet, nos. 8583 en 8586). 

In de drie codices wordt geen jaartal genoemd. Naar de papier soorten, 

die gebruikt zijn, heeft Baert de la Faille de codices geplaatst in de tweede 

helft der 15e eeuw. Een meer nauwkeurige dateering is echter mogelijk 

door rekening te houden met het voorkomen van den Davidspenoing als 

betaalmiddel en met het bezoeken van de Deventer markt. De Davids

pennng, geslagen onder bisschop David van Bourgondie, kan eerst voor

komen na 1457. Tusschen Holland en Deventer ontstond in 1463 een con

flict, dat in 1468 nog niet was geeindigd. Philips de Goede verbood in 1463 

aan de Hollandsche kooplieden de Deventer markt te bezoeken, welk ver

bod in 1467 nog van kracht was. In 1470 braken er in Hoorn woelingen 

uit, welke nadeelige gevolgen hadden voor den handel. Op grond van deze 

gegevens moeten de katernen van de codices beschreven zijn in de periode 

1457-1463 1). Uit het periodiek terugkeeren der zelfde vervaldagen is af 

te leiden, dat de aanteekeningen vermoedelijk over meer dan cen jaar, mis- • 

schien zelfs over twee a drie jaar loopen. 

De posten, waarvan meestal niet meer dan drie op cen folio voorkomen, 

zijn door verschillende personen ingeschreven, waarbij nog opgemerkt 

moet worden, dat de kleur van de inkt afwijkinge~ vertoont. Aangezien 

echter cen zelfde hand in de drie codices is te herkennen, kan op grond 

hiervan aangenomen worden, dat de posten betrekking hebben op den 
handel van cen persoon, die, al wordt zijn naam ook nergens genoemd, de 

leiding in handen had en zich waarschijnlijk door anderen liet bijstaan. 

Daar in de codices 1827 en 1829 dezelfde personen voorkomen en soort

gelijke transacties worden behandeld, bestaat er tusschen de katernen 

1) Velius, p . 85 e .v . H. U. IX, 4, 137, 152, 189,200,346. Inv. Room, Reg. 698. 
Enklaar, David van Bourgondie,p. 126. Rek. burg. Room 1464 (G. A. Room 180f. 4). 
verklaart, da t de markt gehouden moet worden in Zutfen. 
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van deze beide codices een zekere samenhang, welke eerst later verstoord 

is, toen men de katernen in perkamenten omslagen heeft ingenaaid. In co

dex 1828 komen geheel andere personen voor.' terwijl ook de aard der trans
acties verschilt van die der in de codices 1827 en 1829 genoemde handelin

gen, zoodat deze docex een afzonderlijke plaats inneemt naast codices 1827 

en 1829. Met het ook hierop zal ik codex 1829laten volgen op codex 1827 

en codex 1828 afzonderlijk nemen. 

Doordat verschiIlende personen de posten hebben opgeteekend, is er 

geen eenheid in de spelling. Zoo wordt de w-klank voorgesteld door v en w. 

Andere verschiIlen, als Merten naast Maerten, verndel naast virendel, moe

ten m. i. teruggebracht worden tot dialectische eigenaardigh¢en. Voor het 

overige is de taal het gewone Middel-Nederlandsch, dat in de 15e eeuw in 

Holland voorkomt. Wat de cijfers betreft, worden uitsluitend Romeinsche 

cijfers gebruikt. Afkortingen komen bijna niet voor, en zoo dit het geval 
mocht zijn, geschiedt het zonder systeem. Zoo wordt Maerten in het eene 

geval afgekort, in het andere niet. 

2. Het wezen der aanteekeningboekfes. 

Alvorens het wezen der aanteekeningboekjes na te gaan, is het nood

zakelijk een blik te werpen op de plaats, die de Hollandsche koopman in de 

Middeleeuwen innam. De omstandigheid toch, dat de handel van Holland 

in dien tijd nog in het beginstadium van ontwikkeling verkeerde, belet ons 

den Hollandschen koopman uit die periode op een lijn te plaatsen met die 

kooplieden, wier bedrijf wij leeren kennen uit de verschillende gepubli

ceerde koopmansboeken. Hierin treedt de handel naar voren aIs een zelf

standig bedrijf, dat soms slechts in los verband stond met de industrie, 

terwijl het uitgeoefend werd door kapitaalkrachtige personen. Dit nu was 

in Holland lang niet altijd het geval. Nog in de 15e eeuw werd het koop

mansbedrijf uitgeoefend in verbinding met veldarbeid en industrie, terwijI 

men in het eind der 16e eeuw bij verschillende personen handel en industrie 

in een hand vereenigd ziet. 

Enkele voorbeelden mogen dit nader iIlustreeren. In de 2e helft der 15e 

eeuw leefde te Hoorn Pieters Jansz. de Verver, die in het bezit was van een 

ververij, zich bezighield met veeteelt en bovendien handel dreef. Een stad

genoot van deze persoon was Aris Jansz., die eveneens een ververij had, 

zich ook bezig hield met veeteelt en daarnaast handel dreef in rogge en 

andere waren 1) . In het eind der 16e eeuw leefde te Amsterdam Jacques de 

') G. A. Hoorn no. 382 1. 
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Keyser, "lakenbereyder" en daarnevens koopman in rogge, indigo en an
dere waren 1). 

Behoudens enkele uitzonderingen was het handelskapitaal en de omzet 

van den eigenlijke Hollandsche koopman van geringen omvang 2), althans 

niet te vergelijken met de beteekenis, welke de handel van kooplieden uit 

de Hanzesteden, Zuid-Duitschland, Engeland en Italie had. Ook in de 
aanteekeningboekjes, welke wij voor ons hebben, is slechts sprake van 

kleine bedragen, die in het niet zinken bij die, welke bijv. voorkomen in 

het handelsboek van Vicko van Geldersen. 

Specialiseering van den handel naar bepaalde goederen kwam over het 

algemeen in de Middeleeuwen en in de 16e eeuw niet voor. Er werd door 

een koopman handel gedreven in allerlei waren 3), terwijl bij de uitode

ning van het bedrijf in den regel het geheele gezin betrokken was. De man 

trok er op uit om op de verschillende markten zijn waren van de hand te 

zetten en de vrouw leidde tijdens zijn af:wezigheid de zaken '). 

De verkoop geschiedde a. contant of op crediet. In het laatste geval kon 

de koopman met zijn schuldenaar een overeenkomst aangaan, waarbij de 
betaling geregeld werd. De schuldenaar kon een aanwijzing geven op een 

of ander persoon, die voor de betaling zou zorgen (hantschrift, wisselbrief) 

of hij kon zelf de schuld afdoen, hetzij door betaling op een bepaalde ver

valdag, hetzij door afdoening in termijnen. In de beide laatste gevallen kon 

borgstelling geeischt worden. 

Ten einde zich de nakoming van de overeenkomst te verzekeren kon de 

koopman deze aangaan ten overstaan van een officieellichaam of in 't bij

zijn van getuigen. In het eerste geval had de inschrijving van de overeen

komst plaats in een door schepenen bijgehouden register (schepenboek, 
scabinale-acten), in het boek der wairdijns of in het notarieel register, ter
wijl in het tweede geval de koopman de overeenkomst in zijn eigen boek 

opteeken~e, dat voor het schepengerecht bewijskracht had. Moest de 

') Sent. Hof v. Holland 572, no. 336 (A. R. 's-Gravenhage). 
Prot. Lieven Heilinc III, f. 52, 67, 74; IVf. 128 (G. A. Amsterdam). 
0) Deze geringe omvang komt in 't eind der 16e eeuw uit in de wissels, welke be

waard zijn in verschiIIende notarieele registers, vgl. ook dr. Meilink, Gegevens aan
gaande de bedrijfskapitalen in den Hollandschen en Zeeuwschen handel (Economisch-
Historisch Jaarboek VIII). . 

.) Vgl. bijv. Das Handlungsbuch Vickos von Geldersen (Ed. Nimheim) LIV
LXVII. Sieveking, Handlungsbiicher der Medici p. 18 (Sitz. Kais. Ac. Wiss. Phil. Hist. 
B. 151); Ebner, Ein Regensburger kaufm. Hauptbuch p. 138 (Verh. Hist. Ver. Ober
Pfaltz und Regensburg B 45); voorts nog o.a. C. P. R. (1321/24) p. 371; C. P. R. 
(1380/92) p. 173; C. P. R. (1446/52) p. 238. Voor de 16e eeuw zijn wat Holland betreft 
voorbeelden te halen uit de scabinale acten Hoom, de Sententien Hof van Holland en 
de notarieele registers . 

• ) Vgl. bijv. Sent. Hof van Holland 502 no. 55, 520 no. 181. (A. R. 's-GravenhageJ. 
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koopman de overeenkomst aangaan op eene andere markt dan die in zijn 

eigen woonplaats, dan had de opteekening plaats in het "claddebouck, 

waaruit hij bij zijn thuiskomst de posten overnam in het register of schoudt 

bouck 1) terwijl de schuld tegelijk nog op de markt kon ingekerfd worden. 

In het schoudtbouck werden die overeenkomsten direct opgeteekend, 

welke aangegaan werden in de woonplaats van den koopman, al was deze 

ook zelf afwezig. Hieruit is het te verklaren, dat men in een dergelijk 
schoudtbouck de hand van meerdere personen kan onderscheiden. 

In de middeleeuwsche boekhouding was het geen gewoonte scheiding 

te maken tusschen debiteuren en crediteuren. De verschillende posten 

werden geboekt, terwijl men ruirnten openliet voor eventueele bijvoegin

gen. De vordering van den koopman kon op verschillende wijzen kenbaar 

gemaakt worden, hetzij door achter den naam van de genoemde persoon te 

schrijven "is mi schuldig", "blyftmischuldig", hetzij doorterstond achter 
dezen naam te vermelden, wat de persoon ontvangen had. Een schuld 

maakte men kenbaar door achter den naam van den betrok1i:en persoon de 

uitdrukking "bin schuldig" te plaatsen. Had er betci.ling plaats, dan werd 

dit gebol;)kt door onder het hoofd van de betrokken persoon te schrijven 

"heft betaelt", "heft gheven", terwijl na algeheele kwijting de post werd 

doorgehaald. In de rekening, waarvan hier sprake is, zijn verschillende 

posten niet doorgehaald ten teeken, dat kwijting niet heeft plaats gevon

den. Ondanks de gevorderde borgstelling kwam het voor, dat voldoening 

van een schuld achterwege bleef. Blijkens de voorkomende posten is het 

den koopman evenwel ook overkomen, dat dubieuze debiteuren later nog 

zijn overgegaan tot betaling of beloofd hebben hunne schuld te zullen vol

doen. Indien er naast de oude schuld een nieuwe schuld ontstond, dan werd 

deze onder het hoofd van de oude schuld geboekt of zoo er geen ruimte 

meer was op een andere plaats ingeschreven. Stond de koopman met 

iemand in rekening courant, dan had op bepaalde tijden afrekening 

plaats. Deze werd in het schoudtbouck ingeleid met de uitdrukking "ofghe

rekent" "gherekent". Het resultaat van de afrekening werd kenbaar ge

maakt door achter den naam van den persoon te schrijven "blijft mi schul

dig" als er schuld was aan den koopman en "ick blyf schuldig" als er een 

vordering op den koopman ontstond. 

1) VgI. Sent. Hof van Holland, 502, No. 53; 574 No. 220, 221; (A. R. 's Graven
hage) Scab. Acten Hoom (1520/28) f. 72,153,163 enz. (R. A., Haarlem). 

Behalve door koopJieden wordt ook door handwerkslieden boek gehouden; vgI. 
Posthumus, Geschiedenis der Leidsche Lakenindustrie, p. 262 e. v.; vgI. voorts nog In v. 
G. A. Hoom, 3821 (G. A. Hoom), Sententien Hof van Holland 499, no. 219. 
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3. De leider van het bedrijf. 

De naam van den persoon, wiens aanteekeningen ons zijn overgeleverd, 

wordt niet genoemd. Wat zijn familie betreft, blijkt uit de posten, dat in 

leven waren zijn beide ouders, zijn broers Jan en Nies, een zuster, twee 

nichten Aecht en Alyt, een neef Isbrant de Mesmaker, terwijl vermeld 

wordt, dat zijn zwager schipper is. Met deze weinig zeggende mededeelin
gen moe ten we ons tevreden stellen en kunnen we ons verder aIleen verdie
pen in gissingen. 

Uit de posten is af te leiden, dat de betrokken persoon beschikken kon° 

over een zeker bedrijfskapitaal en behoord moet hebben tot de gegoede 

poorters. Aan de hand van 't Hoornsche schotboek van 1478 en van di

verse aanteekeningen betreffende den omslag ·uit de 2e helft der 15e 
eeuw kan men een lijst opmaken van vermogende personen, die betrokken 

waren bij den handel l ). 

Hiertoe behooren dan: 

Aris Jansz., in 't bezit van een verwerij, 6 morgen land en van rogge en

de andere comenscap tot een gezamentlijke waarde van 650 R. gld. 
Zijn aanslag bedroeg 14 £. 

Jan Dirksz., dree£ handel in linnen en laken en was aangeslagen voor 5 £. 
Jan Gherbrandtsz., in 't bezit van 4 morgen land, van geld ende an

dere comenscap tot een waarde van 250 £. Zijn aanslag bedroeg 14 £. 
Jonge Jan van Neck, in 't bezit van lIt morgen land en van "parten" 

(aandeelen) in 5 schepen, was aangeslagen voor 20 £; 
Maerten Mesmaker, heeft aan geld en comenscap 100 R. gld en was aan

geslagen voor 2 £. 
Comen Coppert, is aangeslagen voor 17 £; 
Willem J aco bsz., bezit aan rogge en laken in het geheel 90 R. gld. en heeft 

nog voor een waardevan 13 R. gld. "optersee". Zijnaanslag bedroeg 3 £; 
Gherit Comen Claesz., met Jan, zijn broeder, is aangeslagen voor 10 £, 

terwijl Jan Comen Claesz., in Sinte Pietersdal is aangeslagen voor 4 £; 
Pieter Jan van Neck, is aangeslagen voor 8 £; 
Willem Jan van Neck, is aangeslagen voor 11 £. 
Daar wij bij deze personen een combinatie aantreffen van "Gherit Co

men Claesz., met Jan, zijn broeder," en ook in de aanteekeningen gezin
speeld wordt op een samen handelen van den betrokken persoon met Jan, 

mijn broeder hel ik over tot de gissing, dat Gherit Comen Claesz. de per

soon is geweest, wiens aanteekeningen wij hier voor ons hebben. 

1) G. A. Hoom 3811 en 38111. 
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4. Het bed'l'ij! van den koopman. 

Hoewel het niet in mijne bedoeling ligt aIle gegevens te verwerken, welke 

in deze aanteekeningboekjes voorkomen, kan ik toch niet nalaten het een 

en ander over het wezen van het bedrij£ van den koopman naar voren te 

brengen in de hoop daardoor te kunnen bijdragen tot de vorming van een 
beeld van den Middeleeuwschen Hollandschen handel. 

Des te eerder voel ik mij hiertoe aangetrokken, omdat daardoor mis

schien zal kunnen worden gecompleteerd de voorstelling, welke Espinas 

in zijne publicatie over Jehan Boyne Broke gegeven heeft van het bedrij£ 
van een Vlaamschen drapenier uit het begin der 14e eeuw 1). In deze pu
blicatie toch wordt Jehan Boyne Broke geteekend als een persoon, die la
ken laat bereiden en dit in het groot verkoopt. Waar, gelijk ik vroeger in 

het midden heb gebracht. scheiding van bedrij£ en specialiseering van den 

handel in de Middeleeuwen niet voorkomt, komt het mij voor in strijd te 
zijn met de werkelijkheid, wanneer Espinas deze voorstelling van den 

Vlaamschen drapenier geeft. Uit de "schoudtboucken", die door hun we

zen aIleen in staat zijn een zuiver beeld van 't bedrijf te geven, treedt geen 

specialiseering naar voren. Daar de publicatie van Espinos niet het 

.. Schoudtbouck" van 't bedrij£ van J ehan Boyne Broke betre£t, kan ik dan 

ook zijne voorstelling niet aanvaarden. 
In het "Schoudtbouck", dat voor ons ligt vindt men geen specialisee

ring van bedrijf en handel. De betrokken persoon, wiens zaken worden 
blootgelegd is boer, lakenproducent en koopman. Op het boerenbedrijf 

wijst zijn handel in vee en misschien ook de verkoop van spek. Zijn bedrij£ 

van lakenproducent is gecompliceerd. Eensdeels treedt hij op als bezitter 

van een werkplaats, waarin hij wever(s), bleekster(s), kamster(s) en nop
ster(s) in dienst heeft; anderdeels verschafte hij wol en vIas aan diverse 

personen, die hem dan het laken en het linnen afleverden. Onder hen, die 

op deze wijze voor hem aan het werk waren, komen voor de nonnen uit het 

St. Cecilien-klooster uit het St. Geerteklooster, begijnen enz. De wol, die 

gebruikt werd. was waarschijnlijk geen inlandsche. Er komen althans pos
ten voor betreffende vervoer van wol uit Deventer via Kampen naar 
Hoorn. Het is niet onmogelijk, dat hiermede wol bedoeld werd. welke men 
uit Noord-Duitschland aanvoer4e 2). Aangezien het Hoornsche laken van 

1) Espinas, Jehan Boyne Broke. (Vierteljahrschrift fUr Social- und Wirtschaftsge
schichte II.) 

0) Op deze wijze werd in de 16e eeuw nog wol gebracht uit Noord-Duitschland naar 
Holland. Zie Port. Alg. Best. Holland (A. R. 's-Gravenhage). In de 16e eeuw gebruikt 
men in de Hoomsche draperie ook Spaansche en Schotsche wol. Yr. Res. Hoom 
(1529/95) f. 8 (G. A. Hoom). 
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minder kwaliteit gold te zijn dan het Leidsche, zal er bij de vervaardiging 
weI geen Engelsche wol gebruikt zijn 1). 

De artikelen, die op deze wijze in handen kwamen van den bedoelden per

soon, vormden slechts een onderdeel van den handel in laken; want behal

ve dit Hoornsche laken werd nog verhandeld Leidsch, Noordwijksch 

("Noortichs") Kousveltsch en Engelseh laken 2). De handel had plaats deels 
te Hoorn, deels te Deventer. Bij den verkoop van linnen en laken aan per

sonen uit Hoorn valt het op, dat tamelijk groote hoeveelheden aan ver

schillende lieden verkoeht werden, gelijk blijkt uit de volgende lijst: 

Griet Michielsd. 51! ellinnen (P8) 

Catryn Ellertsd. 52 " (119) 

Aeeht broer Dire 55! " 
Ghert Gherbrandtsd. 56" 
Diev Follenbraszuster 53 " 

1 web met 52 el en nog 33! el. (128) 

(120) 

(121) 

voorts later nog 1 web met 7 el, 

Griet Jan Smits 48! el en later 35 el. (I", N) 

Aecht onze nift 54! el etc. (159) 

Van deze personen treedt Diev Follenbraszuster ook op als verwerkster 
van vIas. Daar van haar niet wordt vermeld, dat zij linnen aflevert aan de 

bedoelde persoon, maar weI dat zij geld schuldig is, lijkt het mij niet waar

schijnlijk toe, dat zij ten behoeve van de meerbedoelde personen werkt. Zij 

schijnt mij toe een koopvrouw-linnenbewerkster, die zoowel 't linnen als de 

grondstoffen van de bedoelde persoon betrekt. Hier zou dan derhalve een 
geval zijn van verkoop en gros. 

Ook de andere personen, die dergelijke groote hoeveelheden betrekken, 

zouden dan wederverkoopers (sters) zijn. Te verwonderen behoeft dit niet, 

daar Hoorn het platteland van Westfriesland van linnen en laken voorzag B). 

Van groote beteekenis was ook de laken en linnenhandel, die door den be

doelden persoon te Deventer gedreven werd. De Deventer jaarmarkt was in 

die dagen het handelscentrum voor West-Duitschland, het noordelijk en 

't oostelijk deel der Nederlanden. Uit West-Duitschland kwamen er o. a. 

de koopIieden uit Itzehoe, Bremen, Koesvelt, Cassel, Neuss, Xanthen, 

') Posthumus, Geschiedenis der Leidsche Lakenindustrie, p. 244. Ten onrechte wordt 
daar echter vermeld, dat invoer van Hoomsch laken in de Oostzeehavens verboden 
was. (vgl. H. U. XI, 542) . 

• ) Eng~lsch laken wordt in Holland reeds in de 2e helft der 14e eeuw verhandeld. 
(Mem. B. G. Cas R (1377/90), f. 51 A. R. 's-Gravenhage). Noordwijksch (Noortichs of 
Noorts) laken werd op de Deventer markt in de 15e eeuw verhandeld; vgl. Kamper 
Sondtolregister, Economisch-Historisch Jaarboek V, 231). 

") Dit geschiedde ook nogin de 16e eeuw, vgl. Niedorp, Schepenrol (R. A. Haarlem) 
Prot. Jan Pylordt II f. 23 (G. A. Amsterdam). 
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Steinfurth etc. uit 't noordelijk deel der Nederlanden de kooplieden uit 

Franeker, Groningen etc., uit 't oostelijk deel, die uit Zutfen, Arnhem etc. 

Geen wonder, dat de Hollanders bjerheen trokken om handel te gaan drij
yen. Behalve in allerlei soorten linnen en laken, handelde men in zuivel

producten, vIas en woll) . 

Ook de persoon, waarvan sprake is in de aanteekeningboekjes, dreef hier 

een belangrijke handel, gelijk oOK blijkt uit de omstandigheid, dat hij er 

hier een factor op na hield, die voor hem verschillende transactien afsloot. 

Hoewellinnen en allerlei soort laken voor hem de hoofdbranche vormde, 

dreef hij een belangrijke handel in wol en vIas, hennep, boter, rogge, was 

enz. Hier kocht hij Leidsch, Engelsch en Koesveltsch laken om het weer 

. aan anderen te verkoopen, zij het in groote hoeveelheden aan kooplieden, 

zij het in kleine hoeveelheden aan de verbruikers; want dit is het bijzon

dere bij den handel van deze persoon, die drapenier en wantsnijder was, dat 
hij zoowel en gros als en detail verkoopt. Van een scheiding in groothandel 
en kleinhandel is althans in het bedrijf van deze persoon evenmin sprake 

als er scheiding is in beroep of specialiseering der handelswaren. Behalve 

met goederenhandel schijnt de meer bedoelde persoon zich ook bezigge

houden te hebben met geldhandel. Enkele posten geven m.i. aanwijzingen 

in deze richting. Zoo leent hij herhaaldelijk geld, zij het ook in kleine be

dragen aan Jan Ellesz. en wi! hij desnoods geld leenen, aan Jacob Peisen 

wijf2). Evenals bij andere kooplieden in de Middeleeuwen was dan bij deze 

persoon goederenhandel vereenigd met geldhandel 3) . 

Mij resten nog enkele opmerkingen te maken omtrent den vorm, waarin 

het bedrijf werd uitgeoefend. De handel kon in de Middeleeuwen op ver

schillende wijzen gedreven worden. E~n persoon kon aIleen gaan hande

len en zelf dus als het risico dragen of hij k~n, om dit risico te verkleinen. 

zich gaan associeeren met anderen. Indien er een associatie was tot stand 

gekomen, dan kon het gebeuren, dat deze was aangegaan voor onbepaalde 

') Vgl. o.a. H. U. VI, 601, 622. 
0) In verband hiermede kan ik niet nalaten te wijzen op de stelling door v. Below 

verkondigd omtrent het samengaan van klein- en groothandel (v. Below, Groszhandler 
und Kleinhandler im deutschen Mittelalter (Jahrb. f. Nat.-Okon. u. Stat., III 20) . v. 
Below komt op voor een samengaan van deze beide vormen van handeldrijven (vgl. 
von Below p. 47. - Zit' ook Ebner, o . c., p. 141), een Qleening bestreden door Pirenne 
(Histoire Belgique II p. 63 e .v.) en Posthumus (Geschiedenis der Leidsche·Lakenindus
trie, p.260) voor zoover het de drapeniers betrof. Op grond van het Hoornsche koop
mansboek kan ik met de meening van Pirenne en Posthumus niet instemmen en acht ik 
met von Below een scheiding tusschen groot- en kleinhandel als niet bestaande. 

a) Vgl. over de combinatie van goederen- en geldhandel: Kulischer, Warenhandler 
und Geldausleiher (Z. f . V. S. W. XVII). Een dergelijke combinatie vindt men in de 16e 
eeuw bij den drapenier-wantsnijder Ayala te HaarIem; vgl. Brieven Middelburg II f. 
33 (G. A. Middelburg 79) en G. A. Haarlem 2084. 
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tijd en gesteld was onder leiding van een bepaald persoon, maar ook was 

het mogelijk dat de betreffende personen zich had den aaneengesloten voor 

een zekere tijd en zich verbonden hadden de winsten en verliezen uit be

paalde handelstransacties voortvloeiende te zullen deelen. Elk lid dezer 

associatie behield voor het overige zijn zelfstandigheid, hetgeen bij den an

deren vorm van associatie niet 't geval was 1). 

Op het bestaan van een associatie wijzen de volgende posten: 

Item Jan Heinricsz. van Sniecht 1 wit ende 1 roet voor 6 R. gulden, dat 

roet hoort ons toesamen toe; dach Midfasten; (IlI8) 

Item Gherit Pieter van Koesvelt 4 enkel R. gulden, dach tot halffasten, 

Fardmer Jansz. hoert I! enkel R. gulden toe ende mi 2! enkel R. gulden 
toe; (IIp06) 

Item Fop Albertsz. 19 R. gulden, die helft tot Midfasten ende die ander 

tot Sint-Jan, hoert Simon Claesz. !toe, betaelt 18postulaetsgulden; (IlP08) 

Item Heinric Alijt Puttensz. 1 wit voer 16 R. gulden, 4 ellen 1 virendel 

min toe kort, hoett Simon Claesz. i toe, betaelt 7 postulaetsgulden; (III 1(8) 

Item Jan KIous 1 wit voer 12 R. gulden, dach tot Halffasten, hoert Si
mon Claesz. i toe, betaelt 16 postulaetsgulden; (IlIllO) 

Item Willem Reus 1 wit voer 12 R. gulden Flaems ghelts, dach tot Sinte 
Merten, hoert ons tesamen; (IIl9S) 

Item Simon Goutsmit van Franeker 1 vat vet butter, toe Pallem ter 

Hoern te leveren, hoert Fardmer ende mi toesamen toe .. {IlP2) 

In de andere posten wordt niet vermeld, dat er handel voor gezament

lijke rekening plaats yond. Waar hij in bepaaldegevalleninzijnaanteeke

ningen wijst op een transactie, waaraan ook een ander deel heeft, terwijl hij 

't elders niet doet, kan aangenomen worden, dat de bedoelde persoon zich 
geassocieerd had met anderen voor enkele transacties. De voorwaarden, 

waarop deze associaties waren aangegaan, vertoonden geen gelijkheid. Met 

Fardmer J lI:nsz was de associatie zoodanig, dat deze deelnam aan de trans

actie voor i en de persoon zelf voor t, terwijl met Simon Claesz. de associa

tie in dier voege was gesloten, dat ieder voor de helft in de handeling be

trokken was. 

Niet onmogelijk is het, dat behalve deze beide personen nog meerderen 

') Voorbeelden van kooplieden-associaties onder leiding van een bepaalden persoon 
vormen o.a. de kooplieden-associaties Frescobaldi Medici e.a. in Florence in de 14e en 
15eeeuw. VgJ. MeItzing, Das Bankhaus der Medici und seine VorHiufer (V. W. Abh. N. 
F. VI); Sieveking o. c. - Hulscher te Hamburg in de 16e eeuw; vgJ. Prot. Lieven Hei
linc I, f. 84, VI f . 6 (G. A. Amsterdam) Ayala te Haarlem; vgJ. Reg. burg. Haarlem f. 
33 e.v. Inv. G. A. Haarlem 2084, 2088 (G. A. Haarlem). Voorbeelden van associatie 
voor een bepaalden tijd vindt men in diverse notarieele registers, bijv. Prot. Jac. 
Ghijsbertsz., f. 358; Prot. Lieven Heilinc, I, f. 5,36; IV, f. 3 etc. (G. A. Amsterdam). 
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betrokken waren bij het uitoe£enen van het bedrijf. Bij het noemen van 
familieleden maakt de betrokken persoon gebruik van de termen "mijn en 
onse". Hij spreekt van ,,£rou onse suster", "Alijt onse nift" "Aecht onse 

nift" "Nies onse broer", maar van "Jan mijn broer", "mijn vader", "Is

brant mijn neef". In het gebruik van deze verschillende termen ligt opge

sloten, dat de verhouding tusschen de betrokken persoon, zijn broer Jan, 

zijn vader en zijn nee£ Isbrant een andere was, dan die welke er bestond 
tusschen hem, zijn broer Nies, zijn zuster en zijne beide nichten. Mijns in
ziens kan de eerstbedoelde verhouding geen andere geweest zijn, dan dat 

zij tezamen het bedrijf leidden. Een persoon, die ook nog bij de zaak be

trokken waS, droeg den naam Dirk, van wien wordt vermeld, dat hij met 

Fardmer heeft verkocht 26 "sloeflakenen". Vermoedelijkis Fardmer dezelf
de als Fardmer J ansz., wie echter Dirk kan geweest zijn, is niet nader aan 
te duiden. In elk geval heeft men hier te doen met een transactie, welke ge

schiedde voor rekening van de betrokken persoon door FardmerenDirk, 

die echter blijkens de tekst geen aandeel in het verkochte goed hadden. 

Men zou dan te maken hebben met een geval van commissiehandel. 

E . C. G.B. 

B. HET KOOPMANSBOEK. 

1. (CODEX No. 1827). 
(jol. z). 1. Item Hein Fredericx 4 ellen bruuns ende 1 virendel, 

die ellen voer 26t lieven, ende 5 ellen wits, die ellen voer 8lieven 
ende 1 oert, ende 7 U wol, dat U voer 13 groot; betaelt 5 postu
laets guldens ende 3t virendel bruuns, die ellen voer 26t liev, 
ende 4 ellen vesteins ende 1 virendel, die ellen voer 3 stuvers, ende 
7t virendel wits, die ellen voer 8lieven ende 1 oert; ende 4 ellen 
vestans ende 1 virendel, die ellen voer 3 stuvers, ende 7t virendel 
wits, die ellen voer 8 lieven ende 1 oert; bitaelt 1 golden gulden 
ende bitaelt 3 postulaets gulden. 

2. Item Pieter Coppes van Middellie 3 quartier van 1 gulden 
van £las. 

3. Item Pieter Pieter Jan Ikes t ellen 1) wits voer 1 quartier 
van 1 R. gulden ende 23 t liev, ende 1 groot van vesteins, bi
taelt 24t liev. 

4. Item Simen Pieter Jan Ikes 2t gulden van ouder scoud ende 41 
lieven van vestein, bitaelt 22lieven 1 oert min ende bitaelt 10 lieven. 

') In het hs. is "virendeI" doorgehaald en is daarboven geschreven "ellen". 
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S. Item Simen Pieter Jan Ikes 7 virende~ wits, die ellen voer t 
R. gulden ende 10 lieven ende 1 oert van roet laken ende St 11 
wol, dat 11 voer 1 oude braspenninc, ende 14t liev van wol; bitaelt 
5 kop butter, die kop voer 10 groot 1 deuts min; bitaelt 9 kop; 
bitaelt 1 R. gulden. 

Hoern. 
(lot. IV.). 6. Item Ellen Scheel 1 kifloet roet voer 7 R. gulden~ 

dach tot Pallem, bitaelt 2 R. gulden, bitaelt 1 postulaets gulden 
ende bitaelt 2 postulaets gulden ende bitaelt 1 golden gulden. 

ende 1 at liev 1) 
7. Item Herman die snider 1 gulden van flas en de 2t virendel 

wits, die ellen voer 1 gulden. 
8. Item Coppert die Kempt 3 stechloeden voer 12 R. gulden 

dach tot Nieuen avont. 
9. I tern Claes Jan Gheritsz. 18 ellen wits, die ellen voer t gulden~ 

bitaelt 2 postulaets gulden. 
10. Item Griet Jan Blaeuwers 3 lieven ende I2t liev van 

bruun laken ende 2t ellen kiersaei, die ellen voer 11 lieven, ende 
4 Heven van roet laken. 

(lot. 2). 11. Item Griet Crijn Maertens-dochtervan Boevenkar
spel 8 lieven 2 groot min. 

Schellinchout. 
12. Item J acop Evertsdochter 3 virendel roets, die ellen voer 1 

gulden, dach tot Pallem. 
13. Item Floris Toeman 3 11 wol, dat 11 voer 18 groot ende 5 u: 

flas,8 11 voer 1 gulden. 
142). Item Catryn Sas It oude braspenninc. 
IS. Item Jacop Jan Miewz. 5 virendel bruuns voer 28lieven,. 

dach tot (Pallem) 3) Sinte ') Jacop, ende 3 gulden van laken. 

Hokarspel. 
(I0.2V.). 16. Item Jacop Hermen Dirxz. 4 ellen bruuns, die ellen 

voer 2. R. gulden 1 liev over die hoep min, dach tot Pinxter,. 
bitaelt 2 postulaets gulden. 

17. Item Claes Pil9 virendel bruuns, die ellen voer 26lieven. 
18. Item Griet Michiels Sl~ ellen linnen laken; die ellen voer 7 

1) "ende 101 Jiev" is boven den regeJ geschreven. 
") Post 14 is niet doorgehaaJd . 
0) "Pallem" is in het hs . doorgehaaJd. 
') Hs. Sunte. 
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lieven ende 3 groot, daeh tot Sinte Jansdaeh, bitaelt 3 postulaets 
gulden ende bitaelt 3 postulaets gulden. 

19. Item Catryn Ellerts 52 ellen linnen lakens, die ellen voer 7 
lieven ende 3 groot, daeh tot Sinte Jansdaeh, bitaelt 10 oude stu
vers, bitaelt 7 gulden ende bitaelt 7 U flas, 8 U voer 1 gulden 
ende bitaelt 4 gulden ende 6 lieven. 

20. Item Aeeht broer Dire SSt ellen linnen lakens, die ellen 
'voer 7lieven, daeh tot Sinte Jansdaeh, bitaelt 4 gulden van flas. 

21. Item Gheert Gherbrants 56 ellen linnen lakens, die ellen 
voer 8lieven 2 groot min, daeh tot Sinte Jans, bitaelt 32lieven, 
bitaelt 6 R. gulden ende bitaelt 2 postulaets. 

Hoern. 
(fol. 3). 22. Item Hidde 2t gulden ende 2t liev, dach tot 

Paeschendaeh ende 5 lieven. 
23. Item Catryn Hiddes 5t ellen bruuns, die ellen voer 1 gulden. 
24. Item Willem Dirxz. 7 virendel bruuns, die ellen voer26lie

yen, bitaelt 1 postulaets gulden ende 18lieven van butter. 
25. Item Jan Sae1 heeft mi feervt 12 paer lakenen ende 9 swar

tenen ende 11 roeden, ende 5 stechloet roeden, ende 2 stechloet 
groenen, bitaelt 20 R. gulden. 

Hoern. 
(fol. 3v.). 26. Item Claes Hoen 13t R. gulden, bitaelt 3 postu

laets gulden ende 1 Beyers gulden, bitaelt 8 postulaets gulden. 
27. I tern J ong Meinert 14 R. guldens 4lieven min, bitaelt 4t R. 

gulden. 
28. Item Diev Follenbras suster 53 ellen linnen laken, die ellen 

voer 5lieven 2 groot minende 1 web7ellen,dieellenvoer6lieven 
1 groot min, ende 1 web 52 ellen linnen laken, die ellen voer 2 oude 
braspennenen, bitaelt 5 R. gulden ende bitaelt 2 postulaets gulden 
ende bitaelt 6 postulaets gulden ende bitaelt 6 R. gulden ende 2 
groot. 

29. Item (10 alne) 1) 26 lieven ende 3 groot; 33l ellen linnen 
lakens die ellen voer 2 oude braspennenen, bitaelt 2 postulaets 
gulden ende 2 mud rog, dat mud voer 28lieven. 

(fol. 4.) 30. Item Pieter Wae1 van Westwoud 2) 2 postulaets 
gulden 2 Heven min, daeh tot Sinte J ansdaeh. 

' ) .. 10 a lne" is doorgehaald en daarboven is geschreven .. 26lieven ende 3 groot". 
0) Hs . Vestewud. 
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31. Item Pieter Roelofsz. 9 lieven van roet laken 
17 lieven van bruun laken 1). 

17 

32. Item Catryn Dire Sieraets 1 ellenroets voer 1 gulden, bitaelt 
1 ellen linnen lakens. 

33. Item Claes Pelser 1 paer lakenen voer 14 R. gulden 1 oert 
min, dach tot Sinte Lucas. 

34. Item Gherit, die snider van Edam, 2 R. gulden dach tot Sinte 
Jansdach. 

Hoem. 
(fol. 4v.). 35. Item Folkert Clamansz 5 R. gulden 1 oert min, 

dach tot Sinte J ansdach. 
36. Item Jan Dirxz. van Cunerdyc 1 stechloet groenvoer5R. 

gulden. 
37. Item Aef Claes Lammers 4i ellen graeus, die ellen voer 20 

kromsterten (bitaelt 3 guldens 6 duets min, bitaelt 1 gouden gul
den 2), bitaelt 1 postulaets gulden ende 8) witte stuvers, ende bi
taelt 2 gouden gulden. 

38. Item Elbert Jan Wypsdochter 2 ellen sloef lakens voer 12 
lieven. 

39. Item Jong Jan van Oestwoud 3 R. gulden ende 1 stuver. 

Hoem. 
(fo1.5). 40. Item Alyt Willem Reus wyf 5 ellengraeus, 1 virend

el min, die ellen voer 20 lieven, bitaelt 2 postulaets gulden, dach 
tot Sinte J ansdach. 

41. Item haer Curret 2 ellen graeus ende 1 virendel, die ellen 
voer 20 lieven. 

42. Item Elbert Jan Wyps 1 sack voer 20 lieven~ ende 8 ellen 
roets t virendel miri, die ellen voer 9t lie", bitaelt 2 postulaets 
gulden. 

(fol.5v.). 43. Item Rein Gheritsz. ben ick sculdich 4 mud rog. 
44. Item Griet Jan Smits 48t ellen linnen laken, die ellen voer 

6lieven ende 1 oert, bitaelt 2 gulden ende bitaelt 10 lieven ende t 
mud rog voer 13 lieven ende 1 broet ende bitaelt ·5 oude bras
pennenen ende 5 mud rog. 

1) ,,17lieven van bruun laken" staat boven den regel geschreven. 
0) ,,(betaelt 3 gulden 6 duets min, betaelt 1 gouden gulden)" is in het hs. doorge

haald voordat de geheele post doorgehaald werd. 
3) Ret getai wordt in het hs. gemist. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. X. 2 
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45. Item Sinte Celien susteren 1) 68t ellenlinnenlaken, die ellen 
voer 14 groot, ende 131ieven van 1 wol sac. 

46. I tern Wendelmoet Melis ben ick sculdig 4 postulaets gulden, 
bitaelt 1 postulaets gulden. 

47. Item Griet Jan Smits 3 R. gulden l1iev min. 
48. Item Jan Gheritsz. 1 sloef laken voer 3 R. gulden, 11 vi

rendel te kort ende t kiersaey voer 3 R. gulden ende t oert. 
49. Item Griet Jan Smits 35 ellen linnen laken, die ellen voer 10 

lieven 6 deuts min, bitaelt 1 liev ende 1 t gulden van flas, bitaelt 
3t gulden 1 liev min, ende bitaelt 4 gulden ende bitaelt 4 gulden 
ende bitaeIt 13t ZI flas 8 ZI voer 1 gulden ende bitaeIt t 
gulden. 

(fo1. 6). 50. Item Aecht onze nift 4tellen linnen laken, die 
ellen voer 7lieven 1 groot min, dach tot midvasten, bitaelt 1 ellen 
swarts voer 1 gulden ende 29 ZI flas 8t ZI voer 1 gulden ende bi
taeIt 2 postulaets gulden. 

51. Item Ellert J ansz. ut Broeck ben ick sculdig 8 gulden ende 
5lieven, dach tot Sinte Maerten, bitaelt 1 mud rog voer 261ieven, 
ende 3 mud rog, dat mud voer 26lieven. 

52. Item Claes Meinertsz. ben ick sculdig 9 guldenende 1 quar
tier, bitaeIt 1 R. gulden ende bitaeIt t gulden van wol, bitaeIt 1 
postulaets gulden. 

53. Item dat wijfgen van Medemblic 18 postulaets gulden 6 
groot min. 

54. Item Meeuws Lutges 40 ellen linnen lakens, die ellen voer 5 
lieven ende 1 groot, bitaeIt 1 postulaets gulden ende bitaelt 13 
lieven. 

Hokarspe1. 
(tol.6v.). 55. Item Maerten Meinertsz. 4 ellen sloef lakens voer 

1 postulaets gulden, dach tot Sinte Maertens. 
56. Item Ghertruut Hein AeIts suster ben ick schuldig 41 ellen 

linnelliakens, die ellen voer 10 lieven 1 oert min, dach tot midwin
ter, bitaeIt 2 postulaets gulden. 

57 2). Item ick blyf Gherit Jansz. 4lieven, 

') Het Sinte Celien klooster of S. Cecilia klooster was gesticht in 1402. In het 
schotboek van 1479 is dit nonnenconvent aangestagen op 19 pond. (Velius p. 27. 
In v. G. A. Hoorn 380}. 

") Post 57 is niet doorgehaald. 
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(ende bitaelt 6 U flas II U voer 1 gulden) 1). 
58. Item Gherrit Jansz. blyf ick seuldig 8 gulden, bitaelt I U 

voer II groot ende I vierde p. 2) rog voer 12t liev, ende t gulden 
van wol ende bitaelt 6t U wol, dat U voer 7 groot ende 2 mud 
rog, dat mud voer 25 lieven en de t gulden van woI. 

59. Item ick blyf Reinert Elbert sehuldig 10 gulden ende 2 ellen 
wits 3) voer 16lieven ende 2t virendel wits voer 4-!liev. 

Ick blyf hem sehuldig 3 sehepel rog 4). 
60. Item iek blyf Hare Harmen Harez 9 gulden, bitaelt I mud 

rog voer 26lieven, bitaelt I t mud rog, dat mud voer 26lieven ende 
2 mud, dat mud voer 26 lieven. 

61. Item Griet Jaeop Baerns 6 U flas, dat U voer 1 gulden, 
ende 6t lieven van wol, ende 4 U flas ende I virendel, 4 U voer 
t gulden. 

(fo1.7). 62. Item Timen Heinesz., ben iek seuldig 26t ellen lin
nen laken, die ellen voer 2 oude braspennenen, bitaelt I R. gulden 
ende 1 t gulden, bitaelt 1 postulaets gulden. 

63. Item Jan Kooyen van Medemblie 27 ellen linnen laken, die 
ellen voer 26 groot, die rog voer 26lieven. 

64. Item Pieter Pilkes 10 U wol, U 5) voer 23 groot ende 4t U 
wol, dat U voer 13 groot ende 3 ellen roets voer I t gulden, ende t 
mud rog voer 12lieven ende t mud rog voer I gulden ende t mud 
rog voer 14lieven. 

65. . ... II) Item Baerts 4t botgen van flas, ende t U spie, ende 
27 U dat U voer I botgen. ' 

66. Item Lobbrieh Meinerts 43tellen linnen laken, die ellen voer 
quartier, daeh tot Sinte Merten. 
(fo1. 7v.). 67. Item Folkert DireClaesz. 9lieven I oertmin vanwoI. 
68. Item Tet Harkes 25 ellen linnen lakes, 1 virendel min, die 

ellen voer 3 oude braspennenen. 
69. Item Aeeht Freriek Widmers 6 U wol, dat U voer 12 groot 

ende 5t U wol, dat U voer 12 groot ende I gulden van flas. 

') "Ende 6 U flas 11 U voer 1 gulden" staat in het hs. hoven den regel van post 58 
geschreven . 

• ) P . aldus in het hs. 
0) ,,2 ellen was" staat in heths., vermoedeJijk zal er moeten staan "wits". 
') "Ie blyf hem sehuldig 3 sehepel rog", staat boven den regel gesehreven . 
• ) Het eijfer voor U is niet genoemd; het kan ook zijn, dat weggelaten is het 

woord "dat". Versehillende soorten wol moe ten hier bedoeld zijn met het oog op de 
prijzen, die genoteerd worden. 

') Voor "Baerts" is ruimte opengelaten. 
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70. Item Simen Coster 6 U wol, dat U voer 12 groot ende 4 U 
wol, dat U voer 12 groot, ende 1 ellen roets voor Illieven. 

(fol. 8). 71. Item Isbrant die Mesmaker, mijn nef, 19t liev, 
ende 5 lieven van vie 1) ick blijf hem sculdig 6 postulaets ende 5 
lieven, bitaelt 2 postulaets gulden ende bitaelt 2 postulaets gulden 

72. Item ick blijf sculdig 5 postulaets, die dach want ick thus 
koem. 

73. Item Jacop Jan Roelofz. 4 oude braspennenen ende 31 vi
rendel graeus, die ellen voer 7 lieven ende 12 lieven van graeu 
laken. 

6lieven ende 4t ellen wits, die ellen 8lieven 2). 
74. Item Jan Mentz. 9 virendel wits, die ellen voer 8lieven. 
75. Item Moer Fokel ben ick sculdig 43 ellen linnen laken, die 

ellen voer 5 lieven ende 2 groot. 
(Iol. Bv.). 76. Item JacopClaesz. vanOestwoud21lieven, dach 

tot Pinkster. 
77. Item J acop Claesz. van Oestwoud 10 lieven van bruun laken. 
78. Item Gherrit Jansz vrouw voer 19lieven 1 oert min, dach 

tot Pinxter, ende t ellen roets voer 1 gulden, bitaelt 4 kop butter, 
dat kop voer 12t groot. 

79. Item Moer Harckes 41 ellen linnen lakens, die ellen voer 2 
oude braspennenen. 

BO. Item Olbrant Iemesz. van Winkel 1 R. gulden van wol, dach 
tot Pinxter. Pieter Claes Rogghes tot een borg. 

Venhusen. 
(fol 9). 81. Item Pieter Jacopz. 4 U wol, dat U voer 14groot 

ende 5 virendel kiersaey van 13lieven, dach tot Pinxter, 9lieven 
ende 51- liev van bruun laken. 

82. Item Jan Ichter 20 lieven van roet laken ende 5 virendel 
kiersaei, die ellen voer 10 Heven, bitaelt 1 R. gulden. 

83. Item Jan Tapper 26 ellen linnen laken, die ellen voer 2 oude 
braspennenen, bitaelt 1 mud rog, dat mud voer 26lieven, bitaelt 
11 mud rog voer 26 Heven ende bitaelt 2 postulaets. 

84. Item Roepke Jan Tappersz. 28 ellenlinnenlakens, 1 virendel 
min, die ellen voer 4 Heven, Reimer Maerts sal hebben 34t liev, 
dach tot Sinte Maerten, bitaelt 3 postulaets gulden. 

1) .,191 Hev ende 5 Hev van vie" is doorgehaaJd, voordat de geheeJe post werd 
doorgehaald. 

2) .,6 Iieven ende 41 ellen wits, die ellen 8 Heven ", staat boven 4en regel geschreven. 
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Westwoud. 
(fol.9v.). 85. Item Herman ]ansz. 1 ellen wits voer4oude bras-

pennenen. 
86. Item Ca tryn Pieter Wypts 3 ellen wits voer 1 postulaetsgulden. 
87. Item Reim Pieter Harks 2 ellen wits, die ellen voer 8lieven. 
88. Item Wendelmoet Melis 35 ellen linnen laken, die ellen voer 

4 botges, bitaelt 1 postulaets gulden. 
89. Item Griet Pieters ben iek seuldig 30 ellen, die ellen voer 5 

lieven ende 2 groot, bitaelt 1 R. gUlden ende 1 groot. 
ben ick seuldig 3 gulden 18 groot, bitaelt 21t botgen 1). 

90. Item Hein Claes Sales 3 gulden 1 quartier min, ben ick 
seuldig 6 gulden 1 quartier min, bitaelt 2t R. gulden van 1 derdel 
van 1 kiskoet ende 2t virendel roets, die ellen voer 10 lieven. 

(fol. IO). 91. Item Folkert Claes Sales t gulden van flas ende 4 
ellen vestein voer 21 lieven. 

ende 4 ellen vestein voer 21 lieven, 
ende 4 ellen vestein voer 21lieven, 
ende 1 ellen bruuns voer 1 gulden, 
ende 1 virendel roets voor I quartier van I gulden, 
ende 4t ellen bruuns, die ellen voer 1 gulden, 
ende 1 t gulden van flas. 
92. Item myn vader ben iek seuldig 23 R. gulden 1 t oert min, 

daeh tot tnidvasten. 
93. Item Taems Maertensz. ben ick seuldig 10 gulden. 
(fol. IOV.). 94. Item Diev mester Dire suster 56 ellen, die ellen 

voer 5 lieven ende 2 groot, daeh tot vastelavont, afslaghen van 
mester Dire 7t gulden. 

95. Item Cris de Mesmaker 34t ellen linnen laken, die ellen voer 
6lieven ende 1 groot, half toe midwinter ende half toe vastelavont 
bitaelt 5 postulaets gulden. 

96. Item Lysbet Dire ]aeops 3 ellen wits, die ellen voer t gul
den, bitaelt t gulden. 

97. Item frow Jan Aernts 25 lieven van wit laken. 
98. Item Jan Herenez. 1 kyfloet roet voer 7 R. gulden daeh tot 

Pallem, bitaelt I fat butter voer 6 gulden Slieven 11 U onder, 1 
Flaems van fraeht ende 1 Flaems van kruden ende weghen. 

(fol. II).99. Item Egbert ]ansz. 6lieven ende 3 groot van wol, 

1) Ben ick sculdig 3 gulden 18 groot, bitaelt 21! botgen" staat boven den regel van 
no. 90 geschreven. 
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ende I gulden van £las, bitaelt 10 witte stuvers, ende 9 U £las, 8 U 
voer I gulden ende quartier van I gulden, ende t U £las ende t 
liev van It virendellinnen laken 1) ende 41 ellen, die ellen 26 
groot, 3 schepel rog voer 21 Heven. 

100. Item Betgen Feiges Moer ben ick sculdig 4 gulden. 
10 1. Item Egbert J ansz. ben ick sculdig 4 gulden ende St He

yen, bitaelt I ellen roets voer I gulden ende bitaelt t mud rog voer 
I gulden. 

102. Item lef 3 Heven aan wol. 
103. Item ick blyf frou onse suster sculdig 9 gulden ende I 

Wilhelmus tuun. 
104. Item Egbert Jans doehter ben ick sculdig 16 Heven ende 

2 groot ende Jan myn broer sal ick gheven 3S Heven ende I mud 
rog voer I postulaets. 

Hem. 
(fot. IIV.). lOS. Item Gherrit Roelofz. 12lieven van wolende3 

lieven van wol. 
106. Item Hein Gheritsz. van de Swaeghdyc 1 ellen roets voer 1 

gulden, dach tot Pallem ende I gulden van £las ende van wol ende 
26 Heven ende 9t oude lieven van linnen laken, ende 21lieven van· 
laken ende 2 oude lieven van linnen laken, ende I gulden van £las, 
ende 3 ellen linnen laken, die ellen voer 9t groot, bitaelt 14lieven. 

107. Item Mouwris van Widenes S scepel rog, dat mud voer 26 
Heven, bitaelt 1 postulaets gulden. 

108. Item Curret Fardmer 3 U voer 8 lieven. 

Scellinchout. 
(fol. I2). 109. Item Jan Fritsz. 1 gulden van wol. 
110. Item Simon Maertensz II Heven vanwol, bitaelt2tlieven 

ende 3 U wol voer 6 Heven, ende 3 virendel graeu voer 6 botges, 
bitaelt S lieven, bitaelt 34 groot van I kaes, ende bitaelt 6t liev. 

Ill. Item Jan Deis S U wol, dat U voer 13 groot. 
112. Item Meus Aldine wyf 6 Heven. 
113. Item Haverkampt wyf 6lieven. 
114. Item Maerten Wibrantsz. 10 Heven van wol. 
lIS. Item Jan Doed Romersz. 4 Heven van wol, ende 29lieven 

van laken ende I ellen graeus voer 12 lieven. 
1) "ende ! liev van Ii virendellinnen laken" is in de post doorgehaald. 
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(jol. I2V.). 116. Item Jacop Hennen Harcz. t ellen roets voer 
t gulden. 

117. Item Trynke Sakes 16lieven 1 oert min van wol. 
118. Item Griet Jan Blaewers 10 lieven ende 2t R. gulden, I 

postulaets gulden 1), tot Sinte Jan, ende 1 postulaets gulden tot 
midwinter, ende 4t liev van wit laken ende t mud rog, dat mud 
voer 23 lieven. 

119. Item Hilgont Jan Jordes wyf 2 postulaets gulden van 
bruun laken bitaelt II ellen linnen lakens, die ellen voer 23 groot, 
bitaelt 7 lieven. 

120. Item Sigbert Meinertsz. I paer ki£loeden voer 141/2 R. gulden 
1 braspennenen min, dach tot Sinte Jansdach. 

(jol. I3). 121 2). Item Herke Folkertz. uut Bovenkarspel 50 U 
wol voer 6 R. gulden, dach tot midwinter, ende 50 U wol voer 6 
R. gulden, bitaelt 7 postulaets gulden, ende bitaelt 5 postulaets 
gulden ende bitaelt 2 postulaets. 

122. Item Nel Heertsz. 43t ellen Hnnen laken, die ellen voer 8 
lieven, bitaelt 5 postulaets gulden, ende bitaelt 5 postulaets gul
den, ende bitaelt 4t liev. 

123. Item Sinte Cilien susteren I gulden ende t Flaems, ende 6 
ellen linnen lakens 1 virendel min, die ellen voer I Wilhelmus 
tuun, ende bitaelt I postulaets gulden ende I Philips schilt, ende 
40 ellen linnen laken, die ellen voer I witte stuver ende 8 U achts, 
dat U voer 3 groot. 

(jot. IJV.). 124. Item Menus Lutges 4 gulden van £las ende 5 U 
£las I virendel min, 4 U ende 1 virendel voer tgulden. 

125. Item Aecht Gheert Aels huusfrou I gulden. 
126. Item Aecht Maeike Trines 1 gulden. 
127. Item Diev Follenbras 14t liev. 
128. Item Elbert Jan Wyps 5t virendel roets, die ellen voer I 

gulden. 
129. Item Elbert Jan Wyps dochter I ellen bruuns voer t R. 

gulden. 
(jot. I4). 130. Item Jacop Hennen Dirxz. 7 virendelroets, die 

ellen voer 14 lieven. 
131. Item Freric Jacop Lingesz. 9 lieven van wit laken. 

1) Post 117 is niet doorgehaald. 
0) Post 121 is niet doorgehaald. 



24 EEN HOORNSCH KOOPMANSBOEK 

132. Item Catryn Jaeop Heikes 4 ellen wits voer 1 R. gulden, 
bitaelt 3lieven 1 oert min, bitaelt 17lieven. 

133. Item Pieter Pieter Jan lkes suster, 9 U flas, Bt U voer 
1 gulden. 

134. Item Melis Pieter Aels 3 quartier van 1 gulden van flas. 
135. Item Willem Noem lsbrants swagher 13lieven van rog. 
(fol. I4v.). 136. Item Jan Mentsz. 3 R. gulden ende 1 ellen wits, 

voer 8lieven, bitaelt 3t R. gulden. 
137. Item Claes van Droutten 30 R. gulden, Jan hoert hier of 

5 R. gulden. 
138. Item 1m Griet Blauw Hermens huusfrou 43t ellen linnen 

lakens, die ellen voer 6t liev, daeh tot Sinte Merten, bitaelt 2 
gulden ende bitaelt 3 gulden, I braspennine min, ende It gulden 
van flas, ende bitaelt 3 gulden, ende It U van flas, bitaelt I broet 
voer 12 groot ende 2 scepel rog voer 8 lieven. 

139. Item ]aeop Meeuws 4t ellen vesteins, die ellen voer St 
liev, bitaelt 1 postulaets gulden. 

140. Item Claes Kyn 7 vir~ndel wits voer 14lieven. 
141 1). 1 tem Sy Willem Heines 51 t ellen linnen lakens, die ellen 

voer 5lieven, daeh tot Sinte Jansdaeh, bitaelt 1 postulaets gulden 
(jol. IS) 2). 142. Item Melis 3) Lysbet Mieu snaer 4 ellen 

vestein, die ellen voer 5t liev. 
143. Item J acop die Wielmaker daermit Pieter Simen Ruters 

woent 4 ellen vesteins, die ellen voer 5lieven ende 2 groot. 
144. Item Pieter Hi! 5 virendel vesteins die ellen voer 5t lieven, 

ende 4t virendel roets, die ellen voer 2St liev. 
145. Item Dire J ans Remmer ende Jan Ellensz. 2 noertichse 

witten voer 10 R. gulden. 
146. Item Diev Follenbras 56 postulaets gulden 1 derdendel 

tot Sinte Lebuinus, tot Sinte Merten ende in de twaelfnaeht, bi
taelt 20 postulaets gulden ende bitaelt 18 postulaets gulden ende 
3 gulden ende !- U van flas, ende 3t gulden van flas ende bitaelt 
3 postulaets gulden. 

(jol. ISV.). 147. Item ick blyf seuldig Taems Maertsz 10 R. 
gulden 1 oert min, daeh tot Sinte Mertensdaeh. 

148. 1 tern iek blyf seuldig Sinte Cilien susteren 8 gulden, bi-

1) Post 141 is niet doorgehaald. 
I) De inkt der letters van folio 15 is donkerder dan die van folio 14. 
I) "ex" in het hs . 
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taelt 4 postulaets gulden. Sinte Cilien susteren blyft mi seuldig 
2 gulden ende 1 t ellen roets voer t R. gulden ende 1 t hondert £las, 
20 Yi voer 1 R. gulden, ende 22 Yi £las, 20 Yi voer 1 R. gulden, 
ende 4 Yi £las, 20 Yi voer 1 R. gulden ende 55 Yi £las 20 voer 1 R. 
gulden. 

149. Item Maerten' Dircte moei broer t ellen roets voer 6lieven 
ende 1 t gulden van linnengharen. 

(bitaelt 1 postulaets gulden ende bitaelt 1 virendel fat butter 
2 Yi onder, bitaelt vaethghelt) 1). 

150. Item Aef Pieter Roe1of 5 virendel bruuns, die ellen voer 1 
gulden ende t ellen roets voor t gulden, ende 2 ellen wits, die ellen 
voer 9 lieven ende .3 ellen roets, 1 virendel min, die ellen voer t 
postulaets gulden, (ende 1 t ellen steeehloet wit, die ellen voer 11 lie
ven ende 11/2 bruuns, voer 8 lieven, ende 4 Yi wol, dat Yi voer 3 
botges ende 8t Yi £las, 8 Yi voer 1 gulden) 2). 

151. Item Lysbet Dire 3 virendel bruuns, die ellen voer 16 lie
ven ende 1 quartier van 1 gulden van £las ende 17 Yi £las ende 1 
virendel, 8 Yi voer 1 gulden, ende 9 virendel kiersaei, die ellen voer 
l1lieven, ende 2 ellen steeehloet wit, die ellen voer 9lieven, ende t 
ellen bruuns voer 8lieven, ende 11 Yi £las, 9 Yi voer 1 gulden ende 
lient 3lieven ende 1 botge. 

(fol. I6) . 152. Item Aeeht Jan Soest 3 kyfloeden voer 21 R. 
gulden ende I oert, daeh tot Sinte Mertensdaeh, bitaelt 8 postu
laets gulden ende bitaelt 4 R. gulden ende I oert, bitaelt 7 postu
laets gulden, ende bitaelt 4 postulaets gulden. 

153. Item Melis Jaeop Me1isz. 3 ellen vesteins voer t R. gulden 
ende Gaet sijn moei 21 lieven van wit laken, bitaelt 1 postulaets 
gulden, 

(ende t gulden van £las) 3). 
154. Item Maerten Taemsz. 3 Yi £las, ende 1 virendel,9 Yi voer 

I gulden, ende I2t Yi £las, 8 Yi voer I gulden ende 2t Yi £las, 8 Yi 
voer 1 gulden. 

(ende bitaelt lIt stuver, bitaelt 2t Yi aehts 1)). 

1) Ret tusschen haakjes gepiaatste staat boven den regei geschreven en behoort bij 
post 149; deze post is niet doorgehaaid. 

") R et tusschen haakjes gepiaatste staat boven den regei geschreven en behoort bij , 
post 150. 

") Ret tusschen haakjes gepiaatste staat boven den regei geschreven en behoort bij 
post 153; deze post is niet doorgehaaid. 

") Ret tusschen haakjes gepiaatste is boven den regei geschreven en behoort bij post 
154. 
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155. Item Jan Ewertz. van Scellinchout 8 U wol, dat U voer 13 
groot, ende 4 ellen wits, die ellen voer 8t liev. Item ende 9 pont 
ende verndel min, ende 11 pont voer 1 gulden, ende 1 ellen bruuns 
voer t R. gulden bitaelt 62 ellen linnen laken, die ellen voer 
3 witte stuver ende 1 groot, betaelt 19t stuver. 

156. Item Wendelmoet Melisdochter 10 Heven van bruun laken 
ende 9~ U flas, 8t U voer 1 gulden, ende 1 gulden van flas ende 
lOt U flas, 9 U voer 1 gulden (ende 25 linnenlaken, die ellen voer 
Slieven, bitaelt t gulden) 1) ende 3 ellen graeus ende 1 virendel, 
die ellen voer 14 Heven, ende 2 gulden van flas. 

(fol. I6v.). 157. Item Floris Claesz. van Widenes 6 R. gulden t 
oert min, dach tot Mei 2t ellen ende t virendel die ellen voer 20 
Heven, ende 2 gulden van flas ende 9 U flas, 8 U voer 1 gulden, 
ende 1 mud rog voer 1 R. gulden, ende 5t virendel wits, die ellen 
voer 9 lieven, bitaelt t fat butter, 4 U onder, bitaelt weechgelt. 

158. Item Pieter Pilkes 27 lieven 2) ende 2 groot ende 1 ellen 
bruuns voer t R. gulden, ende 5 ellen steechloet wit, die ellen voer 
8t liev, ende 4 ellen kiersaei, die ellen voer 12 lieven, ende 3t 
virendel roets die ellen voer 1 gulden, ende 4 ellen kiersaei voer 3 
gulden ende 1 braspenninck. 

(2 postulaets gulden ende 3 stuvers 3)). 
1 S9. Item Claes Jan Gheritsz. 1 groetloet swart voer lOR. gulden 

1 oert min, dacht tot Sinte Mertensdach, ende 1 gouden R. gulden. 
(fol. I7) 4). 160. Item Frederic JacopLutges 1 elroetsvoer l1lieven 

ende t mud rog, dat mud voer 1 postulaets gulden, bitaelt t fat 
butter 4 U over ende t U kasen, 16 U over, bitaelt-waechghelt 
ende lient 1 stuver ende t mud rog voer t postulaets gulden ende 
1 flas sach voer 1 gulden. 

161. Item Floris Claesz. 1 flas sach voer 1 gulden ende 7 U wol, 
dat U voer 14 groot, ende 2 gulden van flas ende 1 U flas, ende 
1 steeckloet wit voer 4 R. gulden ende t oert, ende 1 flas sach voer 
1 gulden, ende 4 ellen blaeus, die ellen voer 1 gulden, ende 4 ellen 
steechloet, die ellen voer 8t liev. 

(fol. I7v.). Bitaelt 3 kop butter, dat kop 12 groot, ende 1 bras-
1) Ret tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de geheele post werd 

geschrapt. 
IJ In het hs. stond ook eerst 20 lieven, dat doorgehaald is geworden en vervangen 

door 27 lieven. 
3) Ret tusschen haakjes geplaatste staat boven den regel geschreven. Na post t 56 is 

ruimte opengelaten. 
0) Zie inleiding p. 12. 
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penninck an ghelt, ende bitaelt 9 lieyen, bitaelt 1 gulden, bitaelt 
2 oude braspennenen, bitaelt 5 ellen graeus, ende 1 virendel, die 
ellen voer 14lieven, en de 1 quartiervan 1 gulden van flas, ende 1 
gulden van £las, ende bitaelt 5 stuvers. 

162 . . I tern Ghert Jan Smits blyf ick sculdig 2 gulden ende 10 
lieven, bitaelt t gulden van £las. 

163. Item Griet Jan Smits blyf ick sculdig 10 lieven ende 5 
ellen, die ellen voer 14 lieven. 

164. Item Ghertruut Jan Smits 9 U flas 8 U voer 1 gulden, 52 
ellen linnen laken, die ellen voer 6lieven ende 2 groot, bitaelt 4t 
gulden ende 1 quartier van 1 gulden van £las ende 1 t gulden van 
£las, ende 2 witte stuvers, ende bitaelt t gulden ende bitaelt 6 lie
yen ende 1 oert, 

(ende 1 el bruuns voer 1 gulden 1)). 
(fol. I8). 165. Item Aef Jan Gherits uut Hem 5 tc wol, dat tc 

voer 13t groot ende 6 tc £las, 11 tc voer 1 gulden, ende 3 scepel _ 
rog, dat mud voer 1 R. gulden, dach tot Pallem, ende 1 ellen 
bruuns, die ellen voer 1 gulden, ende t mud rog voer t R. gulden. 

166. Item Outgher Pieter Sniders 41 t ellen linnen laken, die 
ellen voer 6lieven ende 2 groot, bitaelt 1 R. gulden van flas, ende 
bitaelt 2 R. gulden, bitaelt 4 postulaets gulden, dat stuc voer 241-
lieven, bitaelt 48 lieven. 

167 2). Item Ief 6t R. gulden ende 1 liev, dach tot Sinte Jans
dach midsoemer, bitaelt 4 gulden ende 3 gulden ende 27 groot, 
ende 33lieven 1 oert, bitaelt 2t R. gulden ende 6 ellen bruuns, die 
ellen voer 16lieven ende 9 tc £las, 8 tc voer 1 gulden, ende 1 gul
den van wol, ende bitaelt 7t postulaets gulden. 

(Iol. I8v.). 168. Item Ighe Pents 5 botges van £las. 
Item Jacop Evertsz. van Scellinchout 9 tc £las, at tc voer 1 

gulden, ende 17 tc £las, 8 tc voer 1 gulden (ende 10 lieven van roet 
laken 3)), bitaelt 1 gulden ende st groot. 

169. Item Pieter PeIser van Edam 2 gulden van flas, ende 3t 
virendel roets, die ellen voer I 4lieven, ende 20 stuvers ende 1 oert. 

170. I tern J acop Harmen Dircz. 2 ellen roets, die ellen voer 10 lie
yen, ende 3 ellen wits 1 virendel min, die ellen voer 4 braspennenen, 
ende 5t tc wol, dat tc voer 1 Flaems groot, ende 9t tc £las, 8 tc 

') Ret tusschen haakjes gepiaatste staat boven den regel geschreven . 
• ) Post 167 is niet doorgehaaid . 
• ) Ret tusschen haakjes gepiaatste is doorgehaaid, voordat de geheeie post ge

schrapt werd. 
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voer 1 gulden, ende 1 t gulden van flas, bitaelt 2 postulaets gulden. 
171. Item Dire Claesz. 3 virendel wits voer 6lieven. 
(jol. I9). 172. Item Griet Pieter ex. 1) 20 ellen linnen laken, 

die ellen voer 4t liev, bitaelt 1 gouden gulden. 
173. Item Aeeht broer Dire 13 postulaets ben ick seuldig, ende 

9 U flas 8 U voer 1 gulden, ende 19t U flas 8 U voer 1 gulden. 
174. Item Griet Michiels 1 gulden ende t U flas. 
175. Item ich blyf Griet Jan Smits sehuldig 4 gulden, ende 12 

lieven ende bitaelt 2 mud rog, dat mud voer 1 R. gulden. 
(jol. I9v.). 176. Item Griet Pieter ex. 1) 9 U flas 8 U voer 1 

gulden, ende 4t virendel bruuns, die ellen voer 261ieven 
(18 lieven van ouder sehoud 2)). 

177. Item Jan Jicht, 17t U flas, at U voer 1 gulden, ende It 
ellen wits voer 9lieven, ende 1 quartier van 1 R. gulden van ouder 
sehoud, ende t gulden van flas, ende t gulden van flas, ende 4 ellen 
kiersaei 1 virendel min, die ellen voer 11 lieven, ende' 3t virendel 
roets, die ellen voer 1 postulaets gulden, bitaelt 1 postulaetsgulden. 

178. Item Lief Pieter Jaeop Doeses snaer 5 quartier van 1 gul
den van flas en de 4 ellen bruuns 1 virendel min, die ellen voer 1 
gulden, ende t ellen blaeus voer 3 lieven, ende i gulden van flas, 
ende 1 gulden van flas. 

179. Item Melis Pieter Aels 9 U flas 1 virendel min, 8 U voer 1 
gulden, daeh tot Pinxter, ende 1 gulden van flas. 

180 3). Item Baernt opten Westen 2 ellen steeekloet roet, ende 
1 virendel, die ellen voer 11 lieven. , 

(fat. 20). 181. I tern Hilgont Jan Penwerts suster dochter 1 t ellen 
roets voer 5~ liev, ende 4t virendel roets, die ellen voer 11 lieven. 

182. Item Nel Heerts 45 ellen linnen lakens, 1 virendel min, die 
ellen voer 8lieven 1 groot min, bitaelt 2 mud rog, dat mud voer 1 
R. gulden, daeh tot Pinxter, ende bitaelt 2 gulden van flas, ende 
bitaelt 3 postulaets gulden, dat stue voer 241 liev, ende bitaelt 
5 botges, bitaeIt 3t virendel roets, die ellen voer 26lieven ende 1 t 
ellen bruuns, die ellen voer 26lieven, ende bitaelt 10 stuvers ende 
9 virendel kiersaei die ellen voer 1 0 lieven. 

183. Item Aeeht Gheert Aels huusfrou 35 ellenlinnenlaken, die 
ellen voer 6t liev 1 groot min, bitaelt 5 gulden flas, daeh tot Sinte 

') ex. in het hs . 
. 0) Het tusschen haakjes geplaatste staat boven den regel geschreven. 

0) Post 180 is niet doorgehaald. 
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J ansdach, ende bitaelt 2 gulden ende 9 U flas 8t U voer 1 gulden, 
en de bitaelt 1 postulaets gulden. 

184. Item Claes Doed Romersz. 1 gulden van flas. 
185. Item Aefke Koemes 1 gulden van flas ende t U flas. 
186 1). Item Jan Claesz. van Venhusen blyf ick sculdig8lieven 

ende 2 groot, bitaelt t mud rog voer gulden. 
(fol.2ov.). 187. Item Willem Melisz. 3 schepel rog, dat mud 

voer 1 R. gulden, 
188. Item Simen Pieter Jan Ikes 2 R. gulden van ouder schoud, 

1 t liev min, bitaelt 40t liev ende 2t virendel roets, die ellen voer 
10 lieven. 

189. Item Aecht Maeike Trines 40 ellen linnen laken 1 virendel 
min, die ellen voer 6lieven 1 groot min, bitaelt It R. gulden van 
flas, dach tot Pallem, ende 5 ellen billoet roet, die ellen voer 13 
lieven bitaelt 35 ellen laken, die ellen voer 5lieven 1 oert min, 
ende 3 quartier van 1 gulden van flas ende 10 U wol voer 12 
groot. 

190. Item Aecht Freric Widmers 4 ellen bruuns, ende 1 virendel 
die ellen voer 20i liev, dach tot Pallem, ende 3 virendel roets, die 
ellen voer 26lieven ende 3 virendel wits, die ellen voer 8 lieven. 
(ende It ellen wits voer 1 gulden 1St groot ende t mud rog voer IS 
t liev dat tot Mei 2)). 

191. Item Sivert Claes Simensz. ben ick sculdig 27t liev, bi
taelt 1 t virendel roets, die ellen voer 28lieven, bitaelt 1 t virendel 
roets, die ellen voer 28lieven. 

(fol. 2I). 192. Item Sinte Gherden susteren 1 R. gulden van flas 
ende 4 U flas ende 1 virendel,20 U voer 1 R. gulden, ende 9t U 
flas, 8 U voer 1 gulden, ende 4 gulden van flas. 

193 3). Item met Sinte Gherden susteren, doet gherekent, ende 
ick blyf haer sculdig 12 gulden. 

194. Item Sinte Celien susteren 7 R. gulden, doet gherekent, 
ende IOU flas voer t , R. gulden ende 3 virendel linnengheem, 
dat U voer 5lieven ende 3 virendel kyfloets bruun, voer 12lieven 
ende 4 ellen wits, die ellen voer 1 postulaets gulden, ende 39 U 
flas 18 U voer 1 R. gulden. 

') Jan Claesz, van Venhusen bezat 2 ramen, had aandeel in 2 schepen en dreef han
delop Pruisen in tarwe en rogge. Inv. G. A. Hoorn 382',169. 

2) Het tusschen haakjes geplaatste staat boven den regel geschreven. 
0) Post 193 is niet doorgehaald. 



30 EEN HOORNSCH KOOPMANSBOEK 

195. Item Siwert Claes Simens 1 gulden (ende 6Iieven)1) vanouts2). 

(fol. 2IV.). 196. Item Gheertrud Gherbrant Jaeop Egghers 2 
gulden van flas ende 2 ellen wits voer 16 lieven ende t ellen wits 
voer 4 botges, bitaelt 1 postulaets gulden. 

197. Item Maerten Dircte Moei broer t ellen roets voer 6lieven 
ende 1 gulden van flas, ende van laken. 

198. Item Nies onse broer 7 lieven van wit laken. 
199. J aeop Seeel 1 virendel roets, die ellen voer 11 lieven. 
200. Item Claes Dires Catryn Slords man 4lieven van wit laken 
(jOl.22). 201. Item haer Pieter 1 postulaets gulden. 
202. Item Frerie Pieter Wyps swagher 1 postulaets gulden, 

ende 4t virendel wits, die ellen voer 8lieven. 
203. Item Gherit J ansz. ewrou, onze kemster snaer 12 U flas, 11 

U voer 1 gulden ende 3 virendel roets, die ellen voer l1lieven ende 
1 gulden van flas, bitaelt 19 ellen lakens 1 virendel min, die ellen 
voer 25 groot, bitaelt 1 sehepel rog. 

204. Item Sibrieh J ans in Sinte Celien huus 1 gulden van flas. 
205. Item Trengen t gulden van flas, ende t gulden van flas, 

bitaelt It liev, ende '6 gulden van flas. 
(jOl.22V.). 206. Item Gherit Maertsz. 10 U flas, 9 U voer 1 

gulden, ende 3t virendel roets, die ellen voer 26lieven, ende 6 U 
wol voer 9 lieven. 

207, Item Jan Jaeop Jansz. It ellen wits, die ellen voer4witte 
stuvers, dach tot Mey. 

208. Item Griet Jan Baernts ben ick sculdig 33t liev 6 U flas, 
at U voer 1 gulden, bitaelt t mud rog, voer 12lieven. 

209. Item Hilgont Tryns moey t gulden van flas, dach tot 
Paeehts. 

210. Item Catryn Ellerts ben ick seuldich 6t gulden, bitaelt 2 
gulden. 

(jol. 23). 211. Elbert Jan Wyp 12t oude lieven ende lllieven. 
212. Item Jaeop Claes Lambert 5 virendel bruun, ende 3) ellen 

voer t R. gulden. 
213. Moei Neimbrieh 6t liev van flas, bitaelt 4 lieven, ende 1 

gulden van flas. 
214. Hilgont Jan Jordens wyf, ende 3) ellen swaert 16lieven. 

') Ende 6lieven, staat boven den regel geschreven. 
I) Een gulden van outs is doorgehaald, voordat de resJ geschrapt werd . 
3) Getal is niet genoemd. 
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215. Item Elbert Jan Wypts dochter 20 lieven. 
216. Item Diev Follenbras 4 gulden ende17 groot, ende 3 gul

den van flas, ende t U flas, ende 2 gulden van flas, ende 18lieven 
van gaern, ende 2 gulden van £las. 

(fol. 23v.). 217 1). a. Item Nel Claes Mathijs. -
b. Item Nel Heerts illl 
c. Item Diev Follenbras +1+1+ II 

d. Item Gheertruut Gharbrants LUL 
e. Item Aecht Gheert Aels huusfrou ±l-U 
f. Item Griet Jan Smits _11-

g. Item Pieter Pilkes "'1,1," 

h. Item Katrijn Baves ~ 
~. Item Jan Barent Isbrants-L 
i. Item Catrijn Ellerts ~ 
k. Item Jan Elles -'-'-' 
(fol. 24). 218. Item Komen Reiner toe Medemblic 5 ellen wits 

voer 2 gulden. 
219. Item Meus Jan Cupers opt Oest, 5 quartier van 1 gulden 

van flas, ende 6 U £las, 9 U voer 1 gulden. 
220. Item Elbert Jan Wyps 5 U £las 4t U voer t gulden, ende 

1 Flaems groten van outs ende 3 virendel bruuns voer 19t1iev. 
221. Item ick blyf sculdig Jacop Gast dochter 6 gulden, dach 

tot Pallem. 
222. Item Willem Zwittersz. uut Zwaech 4 ellen wits, ende t 

virendel, die ellen voer 4 witte stuvers, dach tot Pinxter, bitaelt 
10 stuvers. 

(fol. 24v.). 223. Item Hed Igesz. 2 postulaets gulden min 1 bras-
penninc. 

224 2). Item Simen Meinertz. van Tessel20 stuvers. 
225. Item Beert opten West 13lieven van £las sack. 
226. Item Isbrant die mesmaker 19 lieven van roet laken. 
227. Item Ghertruut Heerges 29t ellen linnen laken, die ellen 

voer 5lieven, bitaelt 1 U olie, dach tot Sinte Jacops. 
(fol.25). 228. Item Griet Kankes 4 ellen bruuns voer 4 gulden, 

bitaelt 33t liev. 

1) De teekens welke in post 217 voorkomen staan ook in het hs., er zal vermoedelijk. 
mede bedoeld zijn schuld en afiossing. De regels a, b, c, g, j, en h, zijn niet doorgehaald 

") Post 224 is niet doorgehaald. 
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229. Item Pieter Harmen Herctz. I paer kyfloden voer I4t R. 
gulden, bitaelt 7 R. gulden. 

230. Item Jan Coppesz. 1 quartier van 1 gulden van flas, ende t 
gulden van flas ende 1 quartier van 1 gulden van flas. 

(ende 1 schepel rog ende t mud rog, ende Ii virendel roets, 
die ellen voer It gulden 1». 

231. Item Meus onse bleeckster st U flas, 8t U voer I gulden, 
ende t gulden van £las ende 5 U flas 4t U voer 1 gulden ende 7 quar
tier van 1 gulden van flas, ende t mud rog, dat mud voer 23lieven, 
ende 1 mud rog voer 23 lieven ende 3t ellen roets voer 5 gulden. 

232. Item Pieter Remkes uut Broeck I esach wit voer 3 gulden, 
ende It oert, dach tot Sinte Jansdach, bitaelt 3 postulaets gulden 
ende 4 oude braspennenen. 

233. Item frou onse suster 2t ellen wits, die ellen voer 7lieven. 
(fol.25v.). 234. Item Jan Isbrantz. van Schellinchout I9tliev 

van bruun laken, dach tot Sinte J ans. 
235. Item Simen Maertenz. 3t virendel roets, die ellen voer 26 

lieven, (ende 3 virendel roets, die ellen voer 12 lieven 2», ende 3 
virendel wits, die ellen voer 7lieven ende 2 U wol, dat U voer 14 
groot, ende 6lieven van wol ende 2 ellen wits, die ellen voer 4 oude 
braspennenen. 

236. Item Moei Harkes van Enchusen 40 ellen linnen lakes, 
die ellen voer 8lieven, bitaelt 2 postulaets gulden, die een helf tot 
Sinte Jacop, die andere helf tot Bamis, bitaelt It virendel roets, 
die ellen voer 26lieven ende bitaelt 1 postulaets gulden, bitaelt 1 
postulaets gulden, bitaelt 4 Philips schilt. 

237. Item Jan de Wever 52 ellen linnen lakes, die ellen voer 3 
stuvers, bitaelt 6 gulden. 

(fot.26). 238. Item Jan Foppesz. I4t R. gulden, dach tot Sinte 
J acopsdach, Pieter Garbrantsz sal gheven lOR. gulden van cys
ten, bitaelt 5 R. gulden, ende bitaelt 5 R. gulden. 

239. Item Simen Diev Claes Jans broer 7t R. gulden, dach tot 
Sinte Jansdach, Jacop Simon tot een borgh. 

240. Item Lysbet Dirc Jacops 9 virendel bruuns, die ellen voer 
26lieven. bitaelt 2 postulaets gulden. 

241. Item Nel Claes Mathijsz. 5 virendel bruuns, die ellen voer 
26 lieven ende 9 virendel kiersaei, die ellen voer Illieven, ende 

1) Ret tusschen haakjes geplaatste staat boven den regel geschreven. 
2) Ret tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de post geschrapt is. 
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gheven 1 enkel R. gulden, ende I mud rog voer 23lieven, ende 
6t U speects dat U voer 6 groot, ende II t liev, ende 1 mud rog. 

242. Item Pieter Lutgesz. 34lieven van bruun laken, dach tot 
Beloeckken Paechts, voer 23 Heven. 

(fol. 26v.) 243 1). Item 1m Baernt Isbrant dochter 9t II flas, 
8t II voer 1 gulden, ende 5 II flas, 8t U voer I gulden, ende 4 
ellen wits voer 2 postulaets gulden, ende It ellen roets, die ellen 
voer 13lieven, ende II t U flas 8t U voer I gulden, ende 2 gulden 
van flas. 

244. Item Griet Blancke Hermes 9t II flas 8t II voer I gulden. 
245. Item Hilgont 3 gulden ende I virendel II flas. 
246. Item Fy Garbrant heer Aris t gulden van flas 2) ende It 

virendel bruuns, die ellen voer 26lieven. 
247. Item Aef Jacop Claes Lammerts 4t ellen wits, die ellen 

voer 4 witte stuvers, I ellen wits voer 4 witte stuvers. 
(fol.27) . 248. Item Pieter Pieter Remmes 50 ellen linnenlaken, 

die ellen voer 7lieven, dach tot Sinte J acopsdach. 
249 8). Item Catrijn Simen Verwers 2 ellen blaeus voer 12 lie

yen, ende 3t ellen roets voer 3t postulaets gulden. 
250. Item Lou Claes Sales I gulden van flas, dach tot Pinxter. 
251. Item Catryn Pieter Folkerts I gulden van flas, dach tot 

Sinte Jacop. 
252. Item Claes Wibrantz. 5 gulden van flas. 
(fol.27v.). 253. Item ick blyf sculdig Hilbrant Dircz. 6 gulden 

I quartier min, dach tot Sinte Jansdach. 
254. Item Aernt Lorts 9t U flas 8 II voer I gulden, ende 1 

gulden van flas, ende st Hev van gaern. 
255. Item Eefgen Wibrants 5 U flas (1 virendel min, 8t II 

voer 1 gulden 4)) ende I gulden van flas ende 19 II flas, 8t II voer 
I gulden, bitaelt 6 lieven, I groot min, ende 2 II flas, 7 U voer 1 
gulden, ende 8t U flas 7 U voer I gulden. 

256. Item Jacop Jansz. die snider, 5t virendel roets, die 
ellen voer 25 Heven, ende 3t gulden van flas ende 1 II flas. 

257. Item haer Fredericks beghinen 3 gulden van flas, ende II 
gulden van flas, ende 2 II flas ende 20 ellen sach laken, die ellen 
voer I oude liev, ende 6 Uwol, dat U voer 12 groot, ende 8 U 

') Post 241 is niet doorgehaald. 
2) In het hs . staat voor i gulden, ,,5i 'N" dat doorgehaald is. 
0) Post 247 is niet doorgehaald. 
0) R et tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de post is geschrapt. 

E CON.-HIST. ] AARBOEK. X. 3 
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wol, dat U voor 12 groot ende 5 virendel wits, die ellen voer 6 
lieven, ende 7lieven van wol, ende I wit voer 4t postulaets gulden. 

(fot.28). 258. Item Egbert Jansz. I gulden van flas, ende 9 U 
flas, at U voer I gulden, ende I gulden van flas, ende 9 groot van 
achts, bitaelt 4 lieven, ende I gulden van flas, ende It virendel 
roets, die ellen voer I2lieven, ende 4 U wol voer 6lieven ende I 
gulden van flas. 

259. Item Reiner Evertsen I gulden ende 3 virendel U flas ende 
t ellen roets voer I2t liev. 

260. Item Garbrant Pieter lefs 4 postulaets gulden, ende I 
braspenninck. 

261. Item Wendelmoet Jan Doeves 228 gulden, dach tot Sinte 
Jacopsdach, bitaelt I gouden gulden, ende I postulaets gulden, 
betaelt 3 postulaets gulden. 

262. Item Catrijn Simen Bruns I9lieven van roet laken. 
(jol. 28v.) 263 1). Item Moike Trijn 36 U spec, dat U voer I 

botgen, (ende 4t U flas, at U voer I gulden). 
264. I tern haer Pieter Pouwelsz. I postulaets gulden, ende Ilieven. 
265. Item Paep Suus I gulden van flas, dach tot Sinte Merten. 
266. Item Jacop Jan Roelofz. 4t U flas, 4 U voer I gulden, 

bitaelt 25 ellen 1 virendel min, die ellen voer 4lieven, 1 groot min, 
(ende 6 U £las at U voer I gulden) 2) ende 2 gulden ende I U flas, 
ende 26lieven van wit laken, ende 3t mud rog, dat mud voer 24 
lieven. 

267. Item Griet Kanckes 1 gulden van £las, ende lliev van outs 
ende 3 virendel bruuns, die ellen voer 1 gulden, ende 4lieven van 
wol. 

(jOl.29). 268. Item Jan Isbrantsz. st virendel roets, die ellen 
voer 25 lieven. 

269. Item Komen Lysbet Itellen bruuns, die ellen voer26lieven. 
270. Item Wendelmoet Spaens t gulden van flas, ende t gulden 

van flas, ende I virendel U. 
271. Item Jong Claes van Schellinchout 9 virendel kiersaei, die 

ellen voer lllieven, dach tot Sinte Jansdach. 
272. Item Jong Claes van Schellinchout t ellen roets, voer 5 

lieven ende t ellen roets voer 5 lieven, ende 14 lieven van bruun 
laken. 

1) In post 263 is aileen het tusschen haakjes geplaatste doorgehaald. 
IJ Het tusschen haakjes gepJaatste is doorgehaald, voordat de post is geschrapt. 
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(fol.29V.). 273. Item Machteld Jan Gaelles 4t U flas, at U 
voer 1 gulden, ende 4t U flas, 8t U voer 1 gulden. 

274. Item Claes Jong 2i-virendel roets, die ellen voer 25lieven. 
275. Item Aef Dirck Voechts 3scepel rog, dat mud voer 1 postu-

laets gulden. 
276. Item Leci Elbert Snider dochter t gulden van flas. 
277. Item Lysbet Komen Pieter 1 gulden van flas. 
(tol.30). 278. Item Pieter Smits moeder in die Goeu 13 U wol, 

dat U voer 12 groot ende 1 witte stuver van outs, ende 9 virendel 
kiersaei, voer 24lieven, ende I gulden van flas. 

279. Item Aecht Ghert Ae1s huusfrou 9 U flas, ~- U flas voer 
1 gulden. 

280. Item Diev Follenbras 45 postulaets gulden, 10 postulaets 
gulden te bitae1en tot Bamis, ende 6 postulaetsgulden toe betalen 
tot Sint Merten, ende het ander te betalen tot halfvasten, ende 3 
gulden van flas, ende 3t gulden van flas, ende 2 U flas (betaelt 
2 enkel R. gulden) 1) bitaelt 5 postulaets gulden, ende betaelt 5 
postulaets gulden, betaelt 3 ellen graeus voer 3 gulden 3 Heven 
min, bitaelt 4 gulden van flas, ende 1 U flas, ende betaelt 8 postu
laets gulden, ende It stuver, ende betaelt 4 postulaets gulden, 
ende 2 gulden van flas, ende t gulden van roet laken haer spinster, 
ende 3 quartier van 1 gulden van flas ende bitaelt 23t stuver, ende 
betaelt 4t stuver ende betaelt 2 enke1 R. gulden. 

(fol.30v.). 281. Item met Sinte Celien susteren ofgherekent op 
Sinte Barte1meusdaeh, ende si blyft mi seuldig I2t gulden ende 
14 U flas, 8 U voer 1 gulden. 

282 2). Item met Sinte Celien susteren gherekent opt Jaers
avont, ende ick blijf hem sehuldig 3 R. gulden, betaelt 5 quartier 
ende 1 braspennine ende 16 U was ende 1 virendel, dat U voer 
6 botges, ende It R. gulden van flas, ende lient 4 postulaets gul
den, ende lient 1 R. gulden. 

283. Item Hilgont Fryes moei van Wognem 1 gulden van flas 
ende 1 gulden van wol, bitaelt 1 gulden. 

284. Item Simen Coster 10 U wol, dat U voer 12 groot, ende 5 U 
wol, dat U voer 12 groot. 

285. (fol. 3I). Item Pieter Frerie Widmersz. Illieven van laken 

') Het tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de geheele post is ge
schrapt. 

0) Post 281 is niet doorgehaald. 
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ende 5t U wol, dat U voer 12 groot, ende I virendel roets, die 
ellen voer 14 Heven (ende I ellen wits voer 4 oude braspennenen 1). 

286. Item haer Folkert It postulaets gulden, dach tot Sint Mer
tensdach, bitaeIt 10 stuvers. 

287. Item Brecht van Peersens suster It virendel roets, die 
ellen voer 26 Heven, ende 3 U flas, 4 U voer t gulden, ende 3 
virendel bruuns voer 12 Heven. 

288. Item Rein Sloetmaker 19 Heven. 
(lol.3Iv.). 289. Item Pieter Folkert wyf 1 gulden van flas, bi-

taeIt lOt Heven. . 
290. Item ick blyf sculdig Jan Jansz. de Wever 16lieven. 
291. Item Powels van Widenes 7 virendel roets voer I gulden, 

dach tot Onser Vrouwen 2)-dach toe Lichmis, ende t ellen roets 
voer t gulden. . 

292 8). Item Ceet Moer van Hokarspel 3 lieven ende 34 ellen I 
virendel min, die ellen voer 4 botges, bitaelt 1 gulden van flas, 
ende lIt U woI, dat U voer 12 groot, bitaeIt 3 mud rog, dat mud 
voer 12lieven ende bitaelt 3 U wol, dat U voer 12 groot, ende 
11 t U flas, IOU voer 1 gulden. 

293. Item Hein Gherits van Swaechdych 19lieven. 
(fol.32). 294. Item Eefke van Schellinchout 15 U flas, 9 U 

voer I gulden. 
295. Item Herke Toonisz. 7 U wol, dat U voer 12 groot. 
296. Item Aecht Freric Widmers6lievenende2groot,ende7 U 

flas,9 U voer 1 gulden, ende 12 U flas 10 U voer 1 gulden, ende 
2t gulden van flas, ende 1 virendel U flas. 

297. Item Diev Follenbras ben ick sculdig 25t postulaets, tot 
Sinte Merten bitaelen 7 postulaets, tot Onser Vrouwendach 6 
postulaets gulden, ende het ander tot Paesken. 

(jol.32V.). 298. Item Hein Jansz. 12t R. gulden. 
299. Item Dirc Claesz. die snider 14 lieven ende t ellen roets 

voer 7 Iieven, bitaeIt 7 lieven, bitaeIt 7 lieven. 
300. Item swagher die schipper 2t virendel roets, die ellen voer 

28lieven. 
(Ende 2 gulden 1 quartier min) '). 

301. Item Pieter Pilkes (7t gulden ende 3 lieven) '), ende 
') Ret tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de post werd geschrapt. 
'J In het hs: Vrouden. oJ Post 292 is niet doorgehaald. 
'J ,,7i gulden ende 3lieven" is in het hs. doorgehaald, boven den regel staat geschre

yen het tusschen haakjes geplaatste. 
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quartier van 1 kaes, ende 10 pond oli, dat U voer 9 groot, ende 
27t lieven, en de 1 seepel tarw, ende t gulden van flas. 

(jot. 33). 302. Item Nidinek Pieter Herets blyf iek seuldig 7t 
gulden, daeh tot Sinte Mertensdagh. 

303. Item Lysbet Dire 11 gulden ende 8 ellen bruuns, die ellen 
voer t R. gulden, ende 2t virendel roets, die ellen voer 26lieven, 
ende 2t virendel wits, die ellen voer 9lieven, ende 4t ellen bruuns, 
die ellen voer 1 gulden, ende 2 gulden van flas, ende 1 kyfloetroet 
voer 7 R. gulden 1 oert min, ende IOU wol voer 1 gulden, ende 
2 U keersen voer 20 groot, ende 1 U keersen voer 10 groot, ende 
t gulden van 1 touw. 

304. Item Pieter van Wognem ben iek seuldig 3t gulden, daeh 
tot Sinte Merten. 

305. Item Elbrich Pieter Boelkes 1 gulden van flas. 
(lot. 3JV.). 306. ItemJaeopHermenDirez.2guldenvankiersaei. 
307. Item Dire Remmet (5 ellen kiersaei, 1 virendel min, die 

ellen voer 1Olieven) 1) ende 3t ellen roets, die ellen voer 14lieven, 
ende 4 ellen bruuns, die ellen voer 1 gulden. 

308. Item Pieter Pietersz. van Venhusen 4 ellen kiersaei, ende 
1 virendel voer 40 lieven, daeh tot Pallem. 

309. Item Griet Michiels 9 U flas ende 1 virendel, 8 U voer 1 
gulden ende 9 lieven van 1 saeh ende 1st U flas, 8 U voer 1 
gulden, bitaelt 19 stuvers. 

(jot. 34). 310. Item Jan Evertz. 4 ellen kiersaei voer 1 R. gul
den ende 1 ellen bruuns voer 26 lieven, ende 4 U flas, 9 U voer 1 
gulden, ende t ellen wits, die ellen voer 4 oude braspennenen. 

311. Item Simen Claes Hermenz. 9 virendel kiersaei, die ellen 
voer l1lieven, daeh tot Pinxter, ende 1 ellen roets voer 27lieven, 
ende 4 ellen wits, die ellen voer 4 oude braspennenen, ende t ellen 
roets voer t gulden, ende 7 U wol, dat U voer 12 groot, ende 5 
quartier van 1 gulden van flas. 

312. Item Catryn Haverkamps wyf 6 U wol, dat U voer 12 
groot. 

(jot. 34v.). 313. Item Dire Pieter van Westwoud 43 gulden van 
flas, daeh tot Pinxter. 

314. Item frou onse suster van hoer huer ontfanghen 2 R. gul
den ende 3 stuvers, ende 7 lieven van 1 touw, ende lient 1 postu-

') Het tusschen haakjes geplaats te was reeds te voren doorgehaald. 
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laets gulden ende 2 gulden van flas, bitaelt lOt stuver ende 9li:
yen van dat rietlant. 

315. Item Sy Comen Jacopdochter t gulden van £las. 
316. Item frou onse suster It ellen bruuns, die ellen voer 26 

lieven. 
317. Item frou onse suster 37 ellen, die ellen voer 6lieven, bi

taelt 3t postulaets gulden, ende 3 ellen, die ellen 8 lieven, ende 3 
gulden van £las, ende It ellen roets voer 8lieven, ende 3 virendel 
roets, die ellen voer 8 lieven. 

318. Item Gaelman ut Hem 1 ky£loet bruun voer 7tR. gulden, 
ende t oert, ende t ellen roets, voer 7lieven, dach tot Sinte Jacop
dach, ende 9 U £las, 8 U voer 1 gulden. 

(fol.35). 319. Item Diev Jan Coppes 6lieven van roet laken. 
320. Item Claes Doed Romers 3 gulden van £las. 
321 1). Item Jan Suisses (2 ellen bruuns, die ellen voer 20 lieven 

ende t ellen bruuns voer 8lieven, ende 5t virendel bruuns voer 22 
lieven) 6 gulden ende 5 lieven ende t mud rog ende t mud rog, 
ende t mud rog. 

322. Item die man uut Lynbaen 33 ellen, die ellen voer 3lieven. 
(fol.35v.). 323. Item Nidenct Pieter Hercts 4 ellen roets 1 

virendel min, die ellen voer 27lieven, ende 3t ellen roets, die ellen 
voer 1 gulden, ende 5 ellen wits, ende 1 virendel, die ellen voer 4 
braspennenen. 

324. Item Moei Diev ben ick sculdig 6 gulden, bitaelt 3 gul
den, ende 1 t U £las. 

325. Item Pieter Roelofsz. 1 ellen wits voer 4 braspennenen. 
326. Item Rudvert 2) Roelofz. I4lieven van bruunlaken,ende 

1 gulden van £las. 
(fol. 36). 327. Item Claes Jan Gheritsz. 6 R. gulden van 1 kiersaei. 
328. Item Pieter Smits moeder 2 R. gulden 1 braspenninc min, 

ende 1 ellen roets voer 1 gulden, ende 1 ellen wits voer 4 bras
pennenen, ende 2 ellen roets voer 2 gulden. 

329. Item Pieter Pieter Grysz. uut de Weed 39lieven van bruun 
laken, dach tot Pinxter, ende 3t ellen wits, ende t virendel, die 
ellen voer 10 lieven. . 

330. Item Moei Harckes 3t ellen roets, die ellen voer 1 postu-

') Behalve het tusschen haakjes geplaatste is post 321 niet doorgehaald. 
") In plaats van Rudvert stond in het hs.: Pieter, welke naamechteris doorgehaald. 



UIT DE TWEEDE HELFT DER 15E EEUW 39 

laets gulden ende 18 Heven van 1 wol sack, ende 1 gulden van flas, 
ende 1 web voer 17t gulden, dach tot Sinte Jacopsdach. 

(fol. 36v.). 331. Item evrouw moeder 1 mud rog, dat mud voer 
23 Heven, ende 1 mud rog voer 23 Heven ende t mud rog, dat U 
voer 23 Heven, ende t mud rog 23 lieven. 

332. Item Elbert Pieter Elbertsz. 6 U flas at U voer I 
gulden, bitaelt 5 kop butter, dat butter 9 groot, ende I gulden 
van flas. 

333. Item Reim uut Oesterblocker 31 Heven, ende 6lieven van 
woI. 

334. Item Jacop Claesz. van Oestwoud 2t ellen roets,dieellen 
voer 14 Heven 1 oert min, bitaelt It ellen roets, ende I postulaets 
gulden van kiersaei, dach tot Sinte Jacopsdach. 

(jol.37). 335. Item Jonghe Segher in Bovenkarspel 1 R. gul
den van wol, ende t U wol, voer 10 groot, dach tot Pinxter, ende 
t gulden van flas. 

336. Item Michiel Gheritz. I gulden van flas, dach tot Pinxter 
ende t gulden van flas, ende t gulden van flas. 

337. Item Hilgont Jan Penwerts suster 6 Heven van woI. 
338. Item Simen Pieter Jan Ikes 2 R. gulden, 3lieven min, ende 

It gulden van wol, ende 7 virendel U wol, dat U voer 14 groot. 
(jol.37v.). 339. Itemgroet Jan Claesz. 13tlieven van wol, ende 

6 U wol, dat U voer 14 groot. 
340. Item Aef Claes Floris swagher 3 ellen roets, ende 1 viren

del, die ellen voer 1 gulden, dach tot Sinte J ansdach, ende t mud 
rog, dat mud voer 23 lieven. 

341. Item Brecht van Peersen ende Eelke hoer suster, 3 ellen 
roets ende 1 virendel, die ellen voer 28lieven. 

342. Item Ryprich Jan Ellers 1 ellen bruuns voer 1 gulden, 
ende 1 t ellen wits, die ellen voer t gulden. 

343. Item Jan Claes van Venhusen 1 quartier van 1 gulden. 
(fol.38). 344. Item Jacop Doesen uut Hem 7t U wol, dat U 

voer 12 groot. 
345. ItemHansSibelka4tellen bruuns, die ellen voer 1St Hev, 

bitaelt 2 gulden. 
346. Item Pieter Lubbertsz. uut Broeck 12 R. gulden van I 

kyfloet swart ende 1 steeckloet wit, dach tot Sinte Jacopsdach, 
ende 2t Heven. 

347. Item Claes Hoen uut Westwoud 1 gulden van flas. 
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(tal. 38v.). 348. Item Nel Claes Mathys 3 virendel roets voer 
19t liev, ende t ellen wits voer 4 lieven ende t mud rog. 

349. Item Toenis Herctsz. van Venhusen 20t liev van laken, 
dach tot Sinte Jansdach, ende I scepel rog. 

350 1). Item Alyt Jan Wypts (It ellen roets die ellen voer 14 
lieven, ende t gulden van flas). 

351. Item Griet Jan Baerns I4lieven. 
352. Item Pieter Pieter Jan Ikes 26t liev van roet laken, dach 

tot Sinte Jansdach, ende 6 U wol, dat U voer 14 groot. 
(tol.39). 353. Item Pieter Seghersz. 4 U wol, dat U voer 12 

groot, ende 1 gulden van £las. 
354. I tern Aef Olfertsd. 9 lieven van wol. 
355. Item Lutgen PieterSegherz. 7 U wol, dat U voer 12groot. 
356. Item Wouter de PeIser 2 postulaets gulden, ende I quar

tier van I postulaets gulden, dach tot Pinxter, ende 11 lieven, 
ende 1 gulden van £las. 

(101. 39v.). 357. Item Nel Claes Mathysz. knech 9t U £las, 
8 U voer 1 gulden. 

358. Item een Jacopsz. van Avenhorn (9 U wol, dat U voer 12 
groot, dach tot Vastelavont) 2). ende 5 U flas, 8 U voer I gulden, 
ende 13 groot. 

359. Item Pieter Woutersz. uut Bovenkarspell postulaets gul
den, t liev min, dach tot Sinte J ansdach, ende 1 t gulden van £las. 

360. Item Pieter Frederic Widmersz. 3 virendel wits voer 6 
lieven. 

(fol.40). 361. Item Gherit de Sceeren It ellen roets, die ellen 
voer 14lieven, dach tot Pallem. 

362. Item die Beghinen after kerck 5 lieven ende 2 groot van 
sack laken, ende 9 lieven van wol. 

363. Item Claes Reinerz. van Venhusen 4 ellen esach wit voer 1 
R. gulden, dach tot Sinte Jans. 

364. Item Aecht Elbert Jan Wypts dochter (3 ellen wits, die 
ellen voer 4 oude braspennenen 2) ende 141- liev. 

(fol. 40v.). 365. Item Sy Jan Baerns 3 U wol, dat U voer 12 
groot·ende 4lieven. 

366. Item Ghertruut Jacop Simens dochter 6lieven van wol. 

1) In post 350 is aileen het tusschen haakjes gepiaatste doorgehaaid. 
") Het tusschen haakjes gepiaatste is doorgehaald, voordat de geheele post werd 

geschrapt. 



UIT DE TWEEDE RELFT DER 15E EEUW 41 

367. Item Aef Claes Sales lIt U flas, 9 U voer 1 gulden, daeh 
tot Pinxter. 

368. Item Ellert Claes Boudenz. 3 ellen roets ende 1 virendel, 
die ellen voer 1 postulaets gUlden. 

(fol. 4I). 369. Item Romer DoedRomersz. 1 ellen witsvoer 9lieven. 
370. Item Gherit Harke Folkertz. uut Bovenkarspel 1 gulden 

van flas. 
371. Item Maerten Wibrantz. 3 U wol voer 4t liev ende 61 U 

flas, 7 U voer 1 gulden 1) ende 3 gulden van flas, 
ende ick blyf hem 1 t gulden. 
372. Item Wibrant de Ram 2 ellen roets voer 2 gulden, ende 7 

virendel bruuns, die ellen voer 16 lieven, ende t mud rog ende 1 
mud rog 2). 

(jol.4Iv.). 373. Item Claes Lok van Venhusen 14 R. gulden 6 
lieven min, 19 stuver voer 1 R. gulden, die ien helft tot Pallem, 
die ander helft tot Heilieh Cruus meret, bitaelt 2 Philips seild, 
bitaelt 4 R. gulden ende 1 oert, bitaelt 1 postulaets gulden ende 
bitaeIt 16lieven ende 1 oert. 

374. Item Pieter Jansz. Jan Pieter Jan I~esz. 1 gulden van flas, 
daeh tot Pallem. . 

375. Item Dire Mentsz. 1 paer kyfloeden voer 14 R. gulden 1 
oert min, dach tot Sinte Jacopsdaeh. 

(fol. 42). 376. Item Diev Follenbras ofgherekent op Vastel
avont ende ick blyf schuldig 24t postulaetsgulden (ende 2 gulden 
van flas, ende 3 scepelrogende4guldenvanflas,ende 13tlievvan 
gaern 3)), bitaeIt 16 postulaets gulden. 

377. Item Egbert Jansz. 2 gulden van flas (ende syn swagher 1 
gulden van flas ') ende 2 ellen esaek wit, die ellen voer 7lieven. 

378. Item Gherit Moems Eersnoem ben ick schuldig3 gulden 1 
quartier min,dach tot Pinxter. 

(tal. 42v.). 379. Item Nies mester Dircts 161 U flas, 7 U voer 
1 gulden bitaelt 1 postulaets gulden. 

380 5). Item Gael Claesz. 4 paer lakenen, dat paer voer 13t R. 
gulden dach tot Pinxter in die merct. 

') Ret tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de geheele post werd 
geschrapt. 

I) Met uitzondering van het tusschen haakjes geplaatste is de post niet doorgehaald . 
• ) Ret tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de post geschrapt werd. 
') Ret tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de post geschrapt is. 
') Gael Claesz. komt in 1454 voor als deelgenoot aan de lading van een schip, dat 

ijzer en wijn uit Rochelle naar Room vervoerde, vgl. Inv. G. R. Room 492. 
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381. Item Hilgont Gheert Aels huusfrou 13 1:1 £las, 8 1:1 voer 
1 gulden. 

382. Item Aeeht Gheert Aels huusfrou I} 7 1:1 £las, 8 1:1 voer 1 
gulden. 

383. Item Tet Folkerts 5 1:1 £las, 8 1:1 voer 1 gulden. 
(fo1.43). 384. Item Meus Jan Cupers 5t liev van roet laken, 

ende 5 1:1 £las 1 virendel min, 8 1:1 voer 1 gulden. 
385. Item Moei Diev Maehtelt Jan Gaeles suster 3 gulden van 

£las. 
386. Item Rebbreeh Dire Nellemans 1 gulden van £las, ende 1 

1:1 flas bitaelt 9 lieven ende 1 oert. 
387. Item Hilgont Jan Jordes wyf, 4t ellen roets, die ellen voer 

14 lieven, bitaelt 2 postulaets gulden ende t ellen roets voer 7 
lieven, ende 3 Y:I wol, dat Y:I voer 12 groot. 

(fo1.43v.). 388. Item Jan Iieht 4 ellen bruuns 1 virendel min, 
die ellen voer 1 gulden ende t ellen blaeus voer 3 lieven, ende t 
gulden van £las, ende 1 gulden van flas, ende at 1:1 £las, 8 1:1 voer 
1 gulden, ende t gulden van £las ende t mud rog, dat mud voer 23 
lieven, ende t ellen roets voer 7 lieven. I 

389. Item Gherit Maertsz. 6 Y:I wol voer 9 lieven, ende 10 Y:I 
flas 8 Y:I voer 1 gulden. 

390. Item Olfert Wibrantz. 9 1:1 ende 1 virendel, 8 1:1 voer 1 
gulden. 

391. Item Catryn Ellerts It gulden van £las ende 31 1:1 £las, 8 
Y:I voer 1 gulden. 

(/0.144). 392. Item 1m Ellertsz. 4 Y:I £las ende 1 virendel,8 U 
voer 1 gulden. 

393. Item Aeeht Maeike Trines 1 gulden van £las. 
394. Item Ghertruut Gherbrants 1 t gulden van £las, ende 22 1:1 

flas, 8 Y:I voer 1 gulden. 
395. Item Griet Blaneke Hermes 3t virendel wits, die ellen voer 

7lieven. 
(fo1.44v.). 396. Item suster Eefse van Medenblic 5 1:1 1 viren

del min, 8 1:1 voer 1 gulden. 
397. Item Rein Gherits van Swaechdije 2 gulden 15 groot min. 
398. Item Alyt van Alemaers suster 1 gulden van £las. 

1) Het op elkaar volgen van Hilgont Gheert als huusfrou en Aeeht Gheert als huus
irou moet waarsehijnlijk toegesehreven worden aan het feit, dat het aanteekening-· 
boek meerdere jaren in gebruik is geweest. Naar het sehijnt, sehreef de koopman op de 
plaats, waar hij ruimte had, zonder zieh om den datum te bekommeren. 
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399. Item Evert Jan Weversz. 81ieven van bruun laken. 
(fol.45.) 400. Item Sibrich Maertens 40 lieven van roet laken. 
401 1). Item Alyt onse nift van Widenes 3 quartier van 1 gul-

den van blaeu laken. 
402. I tern frou J acop Stevens 5 virendel blaeu, die ellen voer 16 

lieven. 
403. Item Haer Sibrant suster van Broeck 1 gulden, dach tot 

Broeckker merct. 
404. Item Jan Isbrantsz. v. Schellinckhout 20 lieven van roet 

laken. 
405. Item dien buduerwerchster opt Jan Beerns carner 12 lie-

yen, dach tot Mey. 
406. Item Aef Claes Lammerts 21 lieven. 
407. Item Tagen 2t ellen roets voer 26lieven. 
408. Item Alyt Jan Weyers 9 U flas ende 1 virendel,7 U'voer 

1 gulden. 

II. (CODEX No. 1829). 

Hoem. 
(fol. I). 1. Item Louris Herctsz. 6 ellen bruuns ende 1 virendel, 

die ellen voer 37t liev ende 2 ende 1 virendel bruuns, die ellen 
voer It gulden ende 7 ellen wits, die ellen voer 6t liev. 

2. Item Claes PeIser 5 ellen bruuns, die ellen voer 1 Beiiers 
gulden ende 22) ellen wits voer 1 gulden, bitaelt 22 stuvers ende 
5 virendel voer 8lieven. 

3. I tern Melis Claesz. t ellen bruuns ende t sestiendel, die ellen 
voer 28lieven ende 3 virendel roets voer 20 lieven ende 1 t virendel 
groens voer 12 lieven, bitaelt 1 R. gulden ende 1 ellen bruuns, die 
ellen voer 27lieven 

4. Item Aef J acop Claes Lammerts nift 5t gulden.... 27 
Heven 3). 

(fol. IV.). 5. Item Jacop Timansz. 11 mud rog, dat mud voer 
36lieven. 

6 '). Item Alijt Hein Rodes lOt liev. bitaelt 6lieven 1 gt. min. 
7 '). Item Floris Bouden st liev. 

') Post 401 is niet geschrapt. 
2) Ret hs . is op deze plaats beschadigd, waarschijnlijk moet ,,2" gelezen worden. 
S) Ret hs. is op deze plaats beschadigd, er moet gestaan hebben "bitaelt" • 
• ) De posten 6 en 7 zijn niet doorgehaald. 
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8. Item Aef Willems II lieven. 
9. Item frou Jan Aernts S! Hev. 
(fol. 2). 10. Item moei Alijt Gherits 9! van rog. 
II. Item Pieter HilS ellen wits voer 25 lieven, ende 4 ellen 

roets, die ellen voer 27 lieven. 
12. I tern Claes Pieter Koenen 3 ellen roets ende I virendel, die 

ellen voer I gulden. 
13. Item Dire Pietersz. 6 ellen groens, die ellen voer 31 Heven 

2 gt min, daeh tot Pallem. 
14. Item Dire Claesz. 3 ellen roets voer 3 gulden, ende I gulden 

van flas, daeh tot Pinxter, bitaelt 2 gulden 1). 
1 gulden 2). 

(fol. 2V.). I S. I tern Sibrieh Maertensz. 2t ellen roets voer 38lieven, 
daeh tot Pinxter, bitaelt 8 Heven. 

16. Item Alyt Trines t mud rog voer 17 Heven, bitaelt 1 at Hev, 
8 Heven ende 6 U flas I virendel min, I a U voer 1 gulden. 

17. Item Pieter Hi! 4t ellen bruns voer 4t gulden, bitaelt 5 
Heven. 

18. Item Svaem 5t Hev ende 1 virendel wits voer 11 groot ende 
5 lieven van wit laken. 

19. Item Aefke Jan van Buerens 5lieven ende 2 groot. 
(fat. 3). 20. Item Ellert Jansz. 4 ellen roets 1 virendel min, die 

ellen voer I gulden ende 3t virendel roets, die ellen voer 1 gulden. 
21. Item Meins Claes It virendel bruuns voer lot liev. . 
22. Item Haes Dire Meinssen maeeht t mud rog voer t R. gul-

den daeh tot Sinte Jaeop, (ende2 mud rog voer 36lieven) 3). 
23. Item Maerten Taemsz. 4 ellen vestein voer 23 lieven. 
24. Item Jan Grebber 2 gulden ende t Hev. 
(fot.3v.). 25. Item Lysbet Dire Jaeops 5 virendel wits, die 

ellen voer 7 Heven, ende t ellen vesteins voer 3 lieven. 
26. Item Pieter Min ende Outgher 23t R. gulden ende t quar

tier, dach tot Sinte Jans dach. 
8! R. gulden 4). betaelt I sack voer 5 lieven 4). 

27. Item Simon de verwer 1 seepel rog voer 9t liev, ende t mud 
rog voer 1at liev ende t R. gulden, I roet onbesegheIt bleef, ende 
3 virendel bruuns voer 21 lieven. 

1) "bitaelt 2 gulden" met andere hand bijgeschreven. 
IJ ,,1 gulden" is boven den regel van post 15 geschreven. 
8) Ret tusschen haakjes geplaatste is met een andere hand geschreven. 
') "Bi R. gulden" en "betaelt 1 sack voer 5lieven" is boven den regel geschreven. 
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28. Item Dire frou kneeht 31 t Hev van laken. 
29. Item Ghertruut Jan Isbrant suster van der Beets 4lieven 

1 groot min. 
(fol. 4.) 30. Item Karstin Heines 1 gulden van laken. 
31. Item Jan Gheritsz. 1 ellen bruuns voer 28lieven, bitaelt 7 

braspennenen. 
32. I tern Winnert Powelsz. 1 R. gulden. 
33. Item Claes Frericz. 1 postulaets-gulden ende 5 virendel 

groens voer 5 quartier van 1 R. gulden. 
34. Item Lobbriek Taems 13lieven. 
35. Item Alyt Willem Gherits 42 Heven. 
(fol.4v.). 36. Item Aef Jaeop Claes Lammerts 19t liev. 
37. Item Jaeop Smit, 23 lieven. 
38 1). Item Moei Alyt 1 t ellen wits voer lOt Hev ende lOt liev 

van flas. 
39. Item Hein Claes Sales 2 ellen witsvoer 1 guldenende2ellen 

wits voer 14 Heven ende 5 quartier van 1 gulden van flas ende 1 t 
virendel bruuns voer 1 at liev, ende 1 ellen wits voer 7 Heven ende 
t ellen bruuns voer 14 Heven ende 1 ellen wits voer t gulden ende 
4 ellen vesteins, die ellen voer 5t liev. 

(fol.s). 40. Item Claes Kyn 1 ellen bruuns voer t R. gulden, 
daeh tot Sinte Maertensdaeh. 

41. Item Eefke Maertens 1 ellen roets voer 27t liev. 
42. Item frou Jan Aernts 9t Hev. 
43. Item mester Dire 3 gulden van laken, bitaelt 1 Guulix 

gulden. 
44. Item Eeegen Wibrants 20 lieven ende 1 groot ende 4t ellen 

bruuns voer 2 R. gulden ende 1 oert, ende 1 ellen bruuns voer t R. 
gulden, bitaelt 31 t liev. 

(fol.sv.). 45. Item Carstin Dire van Middellie 2t ellen blaeus 
voer 40 lieven, bitaelt 16 U kyfloet, dat U 6 groot, ende 12 U 
voerwol, dat U 1 botgen, ende 2 U steeehloet, dat U 5 groot ende 
nou heeft 25t U. 

46. Item haer Folkert 13t liev van esaeh wit ende 2 ellen roets, 
die ellen voer 1 gulden ende 2 ellen kiersaei voer 21t liev, bitaelt 
1 R. gulden. 

47. Item Aef Melis 31 vierendel bruuns, die ellen voer 27lieven 

1) Post 38 is niet doorgehaald. 
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ende 6 ellen groens 1 virendel min, die ellen voer 2 gulden, bitaelt 
4 postulaets gulden, bitaelt 2t R. gulden. 

48. Item Hein Haverkamp 6 ellen kiersaei, die ellen voer 6 
lieven. 

49 1). Item haer Folkerts Huser 29-1- liev van laken, bitaelt 5t 
Hev van 1 paer kousen. 

(fol.6). 50. Item Catryn onse kemster 3t gulden ende 1 bras
pennine. 

51 2). I tern Ghertin Aemt Gheritz. 1 t vemdel voer 9lieven ende 
3 virendel kiersaei voer 9 Heven. 

52 2). Item Aef Jan van Buren 1 t vemdel suarts 9 Heven 1 oert 
min. 

ende 1 virendel bruuns die ellen voer 27t liev 3). 
53. Item J aeop Pieter Hilsz. (lOR. gulden ende 4t lieven ende 

igroot) ') ende 7 ellen bruuns, die ellen voer 27t lieven, ende 3 
virendel groens ende 1 sestiendel, die ellen voer 2 gulden. 

54. Item Louris Heretsz. 3 virendel kietsaei, die ellen voer 11 
lieven. 

55 5). Item Jaeop Hil40 ellen linnen lakes. 

Scaerdam. 
2t Hev. 

(fol.6v.). 56 8). Item Aef 3 virendel, die ellen voer 1 gulden, te 
Pallem heel bitaelt. 

Bennewisen. 
57. Item Aeeht Frerie Widmers It U wol, dat U voer 14 groot, 

ende 7 U £las 9 U voer 1 gulden. 
58. Item Simen Coster 3 U wol, dat U voer 14 groot. 
59. Item Hein Brammers van Widenes 10 U wol, dat U voer 

14 groot, bitaelt 10 Heven 1 groot min. 
60. Item lef 5 U £las, 9 U voer 1 gulden, ende 9 U £las ende 

1 virendel, 9 U voer 1 gulden, ende 1 t ellen Leidsch bruun, die 
ellen voer 27 Heven. 

1) Post 49 is niet doorgehaald. 
') De posten 51 en 52 zijn met een andere hand geschreven. 
") Staat boven den regel. 
0) Behalve het tusschen haakjes geplaatste is post 53 niet doorgehaald. 
0) post 55 is niet doorgehaald. 
0) Post 56 is met een andere hand dan die van de vorige posten geschreven. 
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Schellinchout. 
(fol.7.) 61. Item Jacop Ewertz. Ii R. gulden, dach tot Mei~ 

bitaelt 2 gulden ende 1 groot. 
62. Item Jan Iieht 1 ellen roets voer t R. gulden, daeh tot 

Pinxter, ende I2lieven van bruun laken ende I3lieven van wit 
Iaken. 

63. Item Simen Pieter Jan Ikesz. 5 virendel kiersaei, die ellen 
voer 10 lieven. 

64 1). Item Jan Iieht 8 ellen sloe£lakes, die ellen voer 7lieven~ 
ende 2t ellen wits, die ellen voer t R. gulden ende 1 quartier van 1 
gulden van £las en 5 virendel bruuns, die ellen voer 26 lieven~ 
bitaelt 1 R. gulden ende 1 postulaets gulden, bitaelt 1 R. gulden~ 

Hoern. 
iek blyf hem sehuldig lIt liev, 

(tal. 7v.). 65 2). Item Claes PeIser, 2t virendel grau, die ellen. 
voer7lieven ende 3t virendel bruuns, die ellen voer 1 Beiiers gulden .. 

66 3). Item Willem Gheritsz. 1 kiersaei voer 6i R. gulden, 1 
braspenninc min; dach tot Paecht dach, bitaelt 6 postulaets gul
den ende bitaelt 2 postulaets gulden. 

67. Item Maerten Reepkesz. van Enchusen 2 esaehse witten. 
voer 6 R. gulden ende 1 oert, ende 1 kiersaei voer 6t R. gulden, 1 
Wilhelmus tuun, min daeh tot Pallem. 

68. Item Gherit Willemsz. 2 ellen graeus voer J R. gulden, bi-· 
taelt 22lieven ende 3 groot (ende 3 ellen wits voer 12 stuvers) '} 
ende 2 ellen kiersaei voer 20 lieven. 

69. Item Betgen Feiges Slieven 1 oert min, dach tot May. 
(fol.8). 70. Item Haesgen Dire Meinsseng suster Illieven van 

1 paer kousen, ende Haesgen 10 lieven van wit Iaken ende S. 
virendel bruuns, die ellen voer 27 lieven. 

71. Item Nies Does t ellen groens voer t gulden ende 1 virendel 
groens voer 1 quartier van 1 gulden. 

72. Item frou Jan Aernts It ellen kiersaei voer 1 gulden. 

') In post 64 zijn drie vormen van letterschrift te onderscheiden, tot en met i R. 
gulden de gewone vorm, dan tot en met 26 Iieven een 2e vorm en vervolgens een 3e· 
vorm. 

") Post 65 is met uitzondering van het tusschen haakjes geplaatste gedeelte niet 
doorgehaald. 

oJ Post 66 is niet doorgehaald. 
oJ Het tusschen haakjes geplaatste in post 68 was reeds doorgehaald, voordat ook.. 

het overige doorgehaald werd. 

'" 
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73. Item Brecht van Peersom 5 ellen bruuns ende 1 virendel 
voer 2t R. gulden ende 4 lieven, ende t gulden van roet laken, 
dach tot Mei, ende 5 virendel bruuns, die ellen voer 28 Heven, 
bitaelt 1 gulden ende bitaelt 32t liev. 

74. Item Tryngen onse kemster It R. gulden van groen laken, 
dach tot Mei, ende 4 ellen bruuns 1 virendel min, die ellen voer 1 t 
gulden, ende 1 virendel bruuns, die ellen voer 1 t gulden, bitaelt 17 
Heven ende 2 groot. 

(fol.8v.). 75. Item Eefke Maertens 3 virendel bruuns, die ellen 
voer 21lieven, ende 7 lieven 2 groot min van wit laken. 

76. Item Dirc Claesz. die snider 1 virendel bruuns voer 4lieven, 
dach tot Pinxter, ende 1 virendel vesteins voer 11 t groot. 

77. Item Leci Jan Moenges 4 ellen roets, die ellen voer 14lieven, 
dach tot Sinte Jan, bitaelt 2 gulden 2 groot min. 

78 1). Item Jacop Direz 5t R. gulden, dach tot Pinxter. 
79 1). Item Jan Baerwoutz. 6 ellen wits voer 3 gulden, daeh tot 

Pallem . 
. (fol. 9). 80. Item Pieter Min 3 paerkyfloeden, datpaervoer 16 ' 

R. gulden 1 quartier min, dach tot Mei, ende 1 kyfloet roet voer 
7t R. gulden, ende t quartier, die som 55 R. gulden t quartier min, 
bitaelt 54t R. gulden. . 

81. Item Dire Jaeopz. 4t ellen vesteins, die ellen voer 6 Heven 
I oert min. 

82. I tern Brunenc Simonsz. s! ellen kiersaei voer 14lieven. 
83. Item Dirc J ansz. 3t virendel roets, die ellen voer 27 lieven. 
84. Item Femke Boetters 1 ellen roets voer t R. gulden, bitaelt 

! gulden ende I paer mouwen voer 13lieven. 
(tol. 9v.). 85. Item ewrou onse kemster 4t ellen bruns, die ellen 

voer 19 Heven ende st virendel roets voer 1 postulaets gulden, 
ende bitaelt 1 gulden, bitaelt 6 kop butter, die kop voer 13 groot, 
1 deinar min, ende 21 ellen linnen laken, die ellen voer 2 witte 
stuvers, bitaelt 3 scepe1 rog. 

86. Item Pieter Hil2 ellen vesteins voer lOt liev . 
. 87. Item evrou moer ben iek schuldig 1 mud rog ende 3lieven 

2 groot min. 
88 2). Item haer Jan Hoeck ende meester Jan de Wael 2! ellen 

wits, die ellen voer 6t liev. 

1) De posten 78 en 79 zijn met een andere hand geschreven. 
2) Post 88 is niet doorgehaald . 
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2S groot 1). 
89. Item Jan Arisz. uut Swaeeh·l R. gulden, daeh tot Sinte Jan 

uutganen oest. 
(/ot. IO). 90. Item Claes Harmensz. 4lieven van wol, dach tot 

Pinxter. 
It R. gulden 13 groot min 2} bitaelt 7 lieven, bitaelt 

I postulaets gulden 2). 
91. Item haer Folkert 2 steeehloeden voer II R. gulden, bitaelt 

7t R. gulden 3t liev min, ende bitaelt I postulaets gulden ende 
bitaeIt I Philips seilt. 

92. Item Gheertruud Koeds 3t virendel roets, die ellen voer 28 
lieven. 

93 3). Item Dirc Claes I paer voer-wollen ende I kiersaei voer 
29 R. gulden, dach tot Sinte Lucas, (bitaelt 20 Philips seild) bi
taelt 20t R. gulden, bitaelt 7 R. gulden 4lieven min, ende bitaelt 
6 R. guIden. 

(fol. IOV.). 94. Item Alyt Remmers I ellen wits voer 8lieven, 
dach tot Pinxter. . 

9S. Item Miew Bancker St ellen wits, die ellen voer 12 lieven, 
ende at ellen linnen laken, die ellen voer I quartier, ick heb hem 
gheven I postulaets gulden. 

96: I tern Ghergen Haesgen suster 4St ellen linnen laken, die 
ellen voer S lieven, daeh tot Sinte Maertens dach, bitaelt 4 R. 
gulden ende bitaelt I gouden gulden. 

· 97. Item Griet Jan Blaewers lIt liev ende St virendellinnen 
laken, die ellen voer S lieven, ende (Igulden) 4}, 9 U f1as 8 U voer 
I gulden. 

98. I tern J oen Lanckton van Nieastie1 5) 2 U IS scellingen ende 
2 pennenc. 

(fol. II). 99 6). Item Jacop Pieter Hilsz. 3 steechloeden voer 21 
R. gulden, daeh tot Sinte Maertensdaeh, bitaelt 9 R. gulden, ende 
bitaelt 6 postulaets gulden ende bitaelt 4 postulaets gulden, bitaelt 
I R. gulden. 

100. Item Aecht onse nopster 20 lakenen noppen (I8lieven te 

') 25 groot staat boven den regel van post 89 geschreven . 
• ) "II R. gulden 13 groot min" staat boven denregel van post 91 geschreven. 
3) Post 93 is niet doorgehaald; "betaelt 20 Philips scilt" is doorgeschrapt. 
0) 1 gulden is doorgehaald. 
5) New Castle. 
0) Post 99 is niet doorgehaald. 

ECON.-HIST. J AARBOEK. x. 4 
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noppen 1)), ende lIt ellen linnen laken, ende t virendel, die ellen 
voer 22 groot. 

101. I tern Willem Foei 2t ellen graeus ende t virendel, die ellen 
voer 14lieven, ende 19lieven van vestein, ende gheven 20 lieven. 

102. Item Aernt 7 ellen graeus voer 3t R. gulden ende 6 ellen 
graeus ende 1 virendel, die ellen voer t R. gulden, ende 1 saeh 
voer 2 braspennenen, ende gheven 20 lieven, ende gheven 20 lieven, 
ende gheven 2 gulden ende 2 groot, ende gheven 1 postulaets 
gulden. 

103. Item Rein Claes Sales 1 gulden ende 13lieven, ende 2 ellen 
roets, ende 1 virendel, die ellen voer 1 gulden ende 2 gulden van 
flas, ende 1 virendel wits voer 4lieven, ende 1 virendel wits voer 
4lieven ende Karstyn t gulden van flas . 

(fol. IIV.). 104. Item mester Dire ende Claes de mesmaker 
ende Isbrant de mesmaker 8 hondert houts, dat hondert voer 5 
gulden 1 quartier min, die som 38 gulden, die daeh tot Sinte Maer
tensdaeh. 

105 2). Item mester Dire bitaelt 5 gulden, ende bitaelt 5 gulden 
ende bitaelt 5 gulden. 

106. Item Claes bitaelt 3 gulden, ende bitaelt 5 gulden, ende 
bitaelt 15 braspennenen. 

107. Item Isbrant bitaelt 3 postulaets gulden, ende bitaelt 2 
postulaets gulden. 

108. Item Jan Jansz. hondert U ende 35 U wol, dat hondert 
voer II R. gulden ende I braspennenen voer die hoep bitaelt 2 
postulaets gulden. 

109. Item Pieter Meinertz. 2 hondert U wol, ende 3 U dat 
hondert voer 4 R. gulden 6 lieven min, daeh tot Sinte Mertens
daeh 3). 

(fol. I2). 110. Item Dire Brunsz. 13 R. gulden 4 lieven min, 
daeh tot Sinte Maertensdaeh 4). 

II I. Item Lysbet Dire J aeops ! ellen bruuns voer II lieven, 
ende 16 groot van bruun laken. 

112 5). Item Elbert Jan Wypts I postulaets gulden ende 1 Wil
.helmus tuun, daeh tot Sinte Mertensdaeh. 

') .. 18lievente noppen" is doorgehaald. 
0) Post 105 is met een andere hand geschreven . 
0) Sinte Mertensdach is afgekort. 
0) Sinte Maertensdach is niet afgekort, post 110 is met een andere hand geschreven. 
') Sinte Mertensdach is afgekort, het schrift heeft.dezelfde hand als post 109. 



UIT DE TWEEDE HELFT DER 15E EEUW 51 

113. Item Remmer Maertensz. 1 sloe£laken voer 4 R. gulden 
ende 1 oert. 

114. Item Sibrich Maertens 16lieven ende2 grootende5 viren
del roets, die ellen voer 1 gulden (ende t gulden van wol, bitaelt 
3 lieven) 1), bitaelt 1 postulaets gulden. 

115. Item Id Rumstals suster 22lieven van graeu laken, dach 
tot Midwinter. 

Widenes, Hokarspel. 
(fol. I2V). 116 2). Item ClaesFlorisz. 9 U wol, dat U voer 14groot. 

117 3). Item Claes Florisz. 9 U wol, dat U voer 2 botges. 
118. Item Trechkes Moer 5t wol, dat U voer 13 groot, dach 

tot Pallem (ende 4t U £las 4 U voer t gulden, ende t liev van 
werck) 4), bitaelt 6 botges. 

119. Item Hermen die snider 8 U wol, dat U voer 23t liev, 
dach tot Sinte Maerten. 

120. Item Jan Ewertz. 9t U £las 9 U voer 1 gulden, bitaelt 10 
lieven ende 2t groot. 

121. Item Eelbrich Pieter Boelkes 5 U £las 1 virendel min at U 
voer 1 gulden ende 2 U wol voer 24 groot. 

122. Item Claes Wibrantsz. 1 Philips scilt van £las. 

l!.oern. 
(fol. I3). 123. Item Jan Mesmaker van Sniecht 50nbeseghelde 

kyfloeden voer 34 R. gulden, dach tot Pallem, bitaelt 12 postu
laets gulden. 

124. Item Jan Pieter 17 U £las 1 virendel min, 8 U voer 1 
gulden. . 

125. Item Wendelmoet Melis t gulden van £las . 
. 126. Item'Lysbet Pieter Egs 2t U £las voer 5 botges. 
127. Item Sinte Celien susteren 18 U £las 1 virendel min, ende 

9 U £las ende 1 virendel, 8 U voer 1 gulden, ende 1 quartier van 1 
gulden van £las. 

(fol. I3V.). 128. Item Jacop van Vaeder 3 paer lakenen voer 42 
R. gulden, dach tot Pallem. 

') Het tusschen haakjes geplaatste was reeds doorgehaald. 
") Post 116 is met een andere hand geschreven . 
0) Post 117 is niet doorgehaald. 
') Het tusschen haakjes geplaatste was reeds doorgehaald, het daarop volgende 

is met een andere hand bijgeschreven. 
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129. Item Jan Sael I virendel groens ende I sestiende el, die 
ellen voer 2 gulden. 

130. Item Jong Meinert suster 17 U flas ende I virendel, 8! U 
voer 1 gulden, dach tot Pallem, bitaelt 1 gulden. 

Hem. 
131. Item Fardmer Doesen 4 ellen roets, die ellen voer I4tliev 

ende t virendel graeus voer I botgen, bitaelt 2 postulaets gulden. 
(fol. I4). 132. Item Simen Pieter Jan Ikes 1 fat butter 1 U 

onder, ende 1 U kasen 1 U over, bitaelt 2 postulaets gulden voer 
II R. gulden 4 lieven min. 

Hem. 
133. Item Lutgen Fardmerz. ende Jan Pieterz I roetlaken, voer 

7t R. gulden, dach tot Sinte Jan, bitaelt 1 virendel fat butter, 5 U 
onder, bitaelt waechghelt, bitaelt 2 gulden, bitaelt I postulaets 
gulden. 

134. Item Claes Bloemedael 4t U flas, at U voer I gulden. 
135. Item ClaesMeinertz. 8 U flas 8t U voer I gulden, dach tot 

Sinte J ansdach. 
(fol. I4v.). 136. Item Jan Feikes 1 fat butter 5 U onder, ende 

I virendel U kasen II U over voer II t R. gulden. 

Hoern. 
137. Item Lysbet Copludes 5 Reinaldus gulden ende I Beiiers 

gulden. 
138. Item Floris Claes 2 half faten butter voer 1O! R. gulden 

27 U onder, bitaelt waegghelt. 
139. Item Griet Remmet Harkes ben ick sculdig II gulden. 
140. I tern Wiggher uut Swaech ben ick sculdig 3 gulden, 

ende It R. gulden 1). 
141. Item Aef Pieter Roelofs wedu 2) ben ick sculdig 7 gul

den, bitaelt 3 R. gulden ende I ellen kiersaei voer I2lieven, ende 
1 voerwollen bruun voer 12 R. gulden, dach tot Sinte Jansdach, 
bitaelt t fat butter 2 U over; bitaelt waegghelt, ende t fat butter 
16 U onder ende 21 ellen linnen laken die ellen voer 31 gt. 

142. Item Catryn Jacop Herkes ! fat butter I U over voer 4, 
R. gulden ende 4lieven. 

1) "ende Ii R. gulden" staat boven den regel van post 141 geschreven. 
") Pieter Roelofs komt voor in I" en I .. •. 

___ __ _ ________ 11 
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III. (CODEX No. 1828). 

(fat. I). 1. Item met min waert van Deventer gherekent op 
Sinte Lebuinus merct, ende hi blyft mi sculdich 4 R. gulden, ende 
hi blyft Jan Ellesz. 3 R. gulden, Jan Ellesz. bitaelt2postulaets 
gulden. 

2. Item ick blyf sculdich Albert Graefz. 11 R. gulden, dach tot 
Sinte Maertensdach, 15 R. gulden. 

3. Item Fardmer ende Dirc hebben te samen verkoft 26 sloef 
lakenen, dat stuc voer 8t sc. die dach tot Sint Merten. 

4. Item Jan Ellesz. lient 50 R. gulden, ende lient 12 R. ende 
lient 3 R. gulden. 

5. Item onser fro wen ghild is mi sculdich 3 pietermans ende 1 
R. gulden van dat bort. 

(fat. IV.). 6. Item Jacop Peise woent op die hoec van die As
straet, 1 wit voer 171 R. gulden Flaems ghelt, dach tot midfasten, 
bitaelt 8 R. gulden. 

7. Item Pieter Pietersz. van Coeswelt 1) 1 wit voer t R. gulden 
Flaems ghelt, bitaelt 16 postulaets gulden, dach tot midfasten. 

8. Item Jan Heinrichs van Sniecht 2) 1 wit ende 1 roet voer 6 
enckel R. gulden, dat roet hoert ons toesamen toe, dach tot mid
fasten. 

9. I tern Reiner Poppensz. van Hoegherzee 3) 4t R. gulden Flaems 
ghelt, dach tot halffasten. 

(fat. 2). 10. Item Harmen Pol van Sancten 4) 3 R. gulden 1 
oert min, Flaems ghelt. 

11. Item Goesen Eppenct van Holen 5), die weert innen Meier, 
~. fat butter 10 U over, voer 3 gouden R. gulden ende 1 oert, 
bitaelt 2 postulaets gulden, die waert toe een borch, dach tot half
fasten. 

12. Item Simen Goutsmit van Fraenken 6) een fat vat butter, 
toe Pallem ter Hoern te leveren, hoert Fardmer ende mi toesamen 
toe. 

13 7). Item Heinric Penninc Bruun knecht, 5 gulden van 
') Coeswelt (Koesfeld) in Westfalen. 
!) Sneek. 
0) In Friesland . 
• ) Xanten. 
0) Bij Dalen (Drente) . 
• ) Franeker. 
') Post 13 is met een van de andere posten verschillende hand geschreven. 
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roet laken, dach tot Sinte Jansdach, Bruun wyf tot een borgh. 
(fol.2v.). 14. Item Jan van Brumen van Deventer 1 kiersaei 

voer 7 R. gulden, 1 Wilhelmus tuun op 4 postulaetsgulden, dach 
tot Sinte Jansdach. 

15. Item Heinric van der Weert, 3 kiersaei voer 20 R. gulden 
Flaems ghelt, dach tot Sinte J ansdach. 

16. Item Evert uut te Lemmer 6 R. gulden Flaems ghelt, dach 
tot Sinte Jansdach. 

17. Item Jan Maertsz. van Hasselt 1 kiersaei voer 6 Wilhelmus 
scilt, dach tot Sinte J ansdach. 

18. Item Alyt Putten, 1 wit voer 3 enkel R. gulden, dach tot 
Sinte Jansdach. 

(/ol. 3) 1). 19 2). Item Philips 1 sach5thonderdende35 U ende 
1 tonhouder ende 37 U ende 1 sac 5t honderd ende IOU. 

20. Item ick ben sculdich Gherit Willemsz. van Leiden 13t R. 
gulden Flaems ghelt, dach tot Pinxter. 

21. Item Heinric Scroet van Essen 3 R. gulden. 
22 1). Item Gherit Vos 1 virendel fat butter voer 7 oert 5 U 

over. 
(fol.3v.). 23. Item met Jan Ments gherekent op Sinte Lebuinus 

merct, dat ick hem blyf 9 R. gulden ende t oert ende drie swarten, 
ghekervt in die merct; ende hi is mi sculdich 3 R. gulden 1 oert 
min. 

24. Item Hermannus 1 wit voer 17t R. gulden. 
25. Item Nanne Fincent bitaelt 9 quartieren. 
26 1). Item met Jan Mentsz. afgherekent op ·Sinte Lebuinus 

merct ende 1 groet loet swart voer lOt gulden, en de 2t ellen roets 
die ellen .... voer .... lieven, ende 2t ellen roets, die ellen voer 
lilieven. 

27 3). Item Hacke Volkertsz betaelt weI. 
28 4). Item Heinric Wouters 3 R. gulden ende 2 postulaets 

gulden. . .. van Elertsom 4) 5 R. gulden. ende dat breed wit 
.... rt van 1 R gulden, ende ick ben Fardmer 1 gouden .... ende 
hi is mi sculdich t R. gulden. 

1) Fo!. 3 is aan den onderkant afgesneden, waardoor op enkele plaatsen de tekst is 
verminkt. 

') Post 19 is niet geschrapt. 
3) VgUl2l. 
') Ret blad is beschadigd, waardoor verschillende woorden niet te lezen zijn. Ret 

woord "Elertsom" is onduidelijk. 
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(fol.4). 29. Item Aefgen 2 kietsaei voer I3t R. gulden. 
30. Item Lutghert Roesen 1 kiersaei voer 7 R. gulden, 1 oert 

min, daeh tot Sinte Jansdaeh. 
31. Item Dire Bruunsen 1 kiersaei voer 7 R. gulden t oert min, 

daeh tot Sinte ]ansdaeh. 
betaelt 12 postulaets gulden ende betaelt 8 postulaets gulden. 
32. Item Pieter Pietersz van Koeswelt 1 kiersaei voer 7 R. gulden 

ende 20 ellen roets, die ellen 1) voer 1 postulaets gulden 2lieven min. 
33. Ende die grote man 6 R. gulden 1 oert min, ende 30 ellen 

roets, die ellen voer 1 postulaets gulden 2 lieven min, bitaelt 6 
sloef laken, dit stue voer 3 postulaets gulden 4lieven min. 

34. Item Heinrie van Haesbereh van Koeswelt 1 kiersaei voer 
7 R. gulden, daeh tot Sinte Jansdaeh. Ende hi sal dit kiersaei oeek 
betalen. Ende noeh bitaelt 13 postulaets gulden, bitaelt 6 enkel R. 
gulden ende 2 pietermans ende 2 gouden Arnoldus gulden. 

(fol. 4v.). 35. I tern ick blyf ] an Mentsz. seuldich 9 R. gulden ende 
5 Heven ende 8 Heven van 1 groen; hierof bitaelt 10 R. gulden. 

36. Item] an Mentsz. 3t gulden. 
37. Item Claes Jong 3 paer kifloeden voer 42t R. gulden, daeh 

tot Pinxter. . 
38. Item Jan Mentsz. 2 ellen roets, die ellen voer 11 lieven, ende 

4 ellen wits, die ellen voer at Heven ende3 virendel wits voer 6 
lieven. 

39. Item Henrie Hanneken 6 halfvaten butter 48 U over, dat 
vat voer 6 gulden ende 1 oert, dach tot Sint-Jansdaeh. 

(tol. 5). 40. Item van] an Ellesz. 2) ontfangen 7 R. gulden min 2 
stuvers. 

4 i. I tern Philips van Groenenen 3) 2 R. gulden van werset van 2 
sach flas. 

42. Item Heinrie van der Wecht 3 kiersaeiien voer I8ende 3 
quartier, dach tot Sinte Lebuinus merct. 

43. Item Fardmer ben iek seuldieh 6t R. 
(fot. 5v.). 44. Item Lutghen Heeresz. van Munster 1 roet, ende 

1 kiersaei voer 241- R. gulden ende dat roet is te kort 3 ellen 1 
virendel min, daar is ofbetaelt 12 R. gulden, daeh tot halffasten. 

45. I tern Hans Broerz. van Oesterzee 4) 5 R. gulden, daeh tot Mei. 
') Ret hs. heeft aileen .. die". 
2) In den tekst stond eerst Mentsz., maar dit woord is doorgehaald en vervangen 

door Ellesz. 
3) Groningen. C) In Friesland. 
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46. I tern Dire Bruunssen 11 pieter ende 1 postulaets gulden 
van 1 wit, daeh tot halffasten, bitaelt 5 pietermans. 

47. Item Willem Kistmaker ende Jan van Brummen 19 R. gul
den van 1 roet, daeh tot halffasten, Willem bitaelt t roet. 

48. Item stalmester lIt R. gulden Flaems gelt, daeh tot half
fasten, biteaelt 12 postulaets gulden. 

(jot 6.) 49 1). Item Niel ende Egbert Roelofz. 10 Koeswelder 2) 
lakenen, ende 4 esaeh witten voer 12 R. gulden Flaems gelt, daeh 
tot Sinte Jansdaeh, bitaelt 8 R. gulden quaets ghelts. 

50. Item Pieter Pietersz. ende sijn broer van Koeswelt 13 R. 
gulden ende I quartier van I paer kifloden, daeh tot Sinte Jans
daeh, Flaems ghelt. 

51. Item Dire Bruunssen 10 R. gulden van 1 wit, daeh tot Sinte 
Jans daeh, Flaems gelt; bitaelt 9 R. gulden. 

52. Item Aefgen Putten I roet voer 19 R. gulden Flaems ghelt, 
half tot Sinte Jans ende die ander helf tot Sinte Lebuinus merct, 
(bitaelt 8 postulaets gulden to Sunte Johan, ende I stoekbreed 
vor 3 R. gulden min I oort, ende 8 ellen rodes min 1 virdel, de 
elle 11 stuvers, ende bitaelt 8 R. gulden 3). 

4 R. gulden. 
(tol.6v.). 53. Item Heitte van Workom 13 R. gulden ende It 

oert daeh tot Sinte Jansdaeh. 
54. Item Dire Bruunssen 9 R. gulden ende I oert, daeh tot Sinte 

Mertensdaeh, Flaems ghelt, ende I esaeh wit voer 3 R. gulden ende 
1 oert. 

55. Item Simen Goutsmit 6 R. gulden ende 1 t oert Flaems ghelt, 
daeh tot Sinte Lebuinus meret. 

(jol. 7). 56. Item Alyd Bouwynges I stoebreed vor 3 gulden 
min I ort. 

57 4). Item Gherit Kuper ende Amt Hugesz. 3 saeh weghes 4 
naghel min, elc saeh voer 9t met t quartier van 1 mereht. 

(tol. 7v.). 58. Item Lutgert ende hoer suster 18 R. gulden Flaems 
ghelt, daeh tot halffasten. 

59. Item Willem Kistmaker, Alyt Vesels, ende Matte Potghie-

1) Post 49 is niet geschrapt. 
I) op deze piaats is een biad beschadigd; het woord moet zijn Koesweider. 
a) Post 52 is voor zoover betreft het tusschen haakjes gepiaatste, met een van de 

andere posten verschillende hand geschreven. 
') Post 57 is met een van de andere posten verschillende hand geschreven. 
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ters 17t R gulden Flaems ghelt, dach tot halffasten, bitaelt Wil
lem Kistmaker sijn derde part. 

60. Item Alyt Putten en hoer meghesel17t R gulden, dach tot 
halffasten, bitaelt 9 R gulden 1 oert min. 

61. Item Gherit Scroet van Essen 8 R gulden Flaems ghelt, 
dach tot halffasten; bitaelt 8 postulaets gulden. 

62. Item Simen De Goutsmit van Fraenken 20 R gulden Flaems 
ghelt, dach tot Sinte ]ansdach. 

(fol. 8) . 63. Item Pieter Pietersz. van Koesfelt 17t R, gulden 
Flaems ghelt, dach tot Sinte ]ansdach. 

64. Item Hans Schelnbeeck van Bremen 6 stocbreden voer 16t 
R gulden, dach tot Sinte Merten, een honderd was gherekent voer 
14 R, daer heeft hi sijn keer af. 

65. Item Segher van Nimmaghen die kousmaker 3t postulaets 
gulden, dach tot Sinte Merten. 

(fol. 8v.). 66. Item AIyt Putten I kifloet swart ende I esach wit 
voer lOR gulden 1 oert min Flaems ghelt, dach tot halffasten, 
ende 16 ellen, die ellen voor lOt stuvers, bitaelt 4t R gulden. 

67. Item Segher van Nimmaghen 10 R gulden ende 7 stuver 
Flaems ghelt, half tot halffasten, ende half tot Sinte ]ansdagh; 
bitaelt 2 R gulden, ende bitaelt 5 R. gulden. . 

68. Item Aernt ] ans van Oesterzee 1 esach wit voer 3 R. gulden . 
1 roet min, dach tot halffasten. 

69. Item Reiner Poppesz. van Oesterzee 3 R gulden 1 oert min, 
dach tot halffasten. 

70 1). Item Marten Beechman van Koeswelt 2) 9 R.. gulden 
Flaems gelt, Heinric de Backer aftert oude wanthuus tot en borch, 
dach tot halffasten ende 20 ellen roets, die ellen voer 12 stuvers, 
dach tot halffasten, bitaelt 12 postulaets gulden. 

(fo1.9). 71 .ItemPhilips 2 sackken elf honderd 3 U min,dat honderd 
4t gulden, bitaelt 18 R. gulden, ende bitaelt 30 postulaets gulden, 
ende uutleit 3 Flaems van weghen, en de I Philips kromsterten toe 
waech te brenghen, hier gaet of 14 U nat flas, ende 2roeden voer 42 
R gulden ende 20 R gulden an gheld 3), ende 2 steechloet blaeuen. 

72. Item Heite van Woerkom 1 blaeu 20 ellenende 1 virendel,2 
ellen voer 1 R. gulden, ende 2 esach witten voer 5 R gulden ende 
1 oert, bitaelt 3 R. gulden, ende 1 oert, ende 1 paer voerwollen 

') Post 70 is niet geschrapt . 
0) Inplaats van Koeswelt stond er eerst Munster, maar dit woord is doorgeschrapt. 
0) Hs. heeft "gheeld". 
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voer 19 R. gulden, ende 1 paer kifloeden voer 13 R. gulden, bitaelt 
23 R. gulden ende twee honderd honder £las, ende 15 U twee hon
derd voer 8 R. gulden ende 1 oert, ende 12lieven van twie tonnen. 

(fol.9v.). 73. Item Simen Jacopsz 2 sachse witten voer st R. 
gulden. 

74. Item Wiggher Jan Pieter Wigghersz. 3 faeten butter voer 15 
R. gulden 25 U onder, bitaelt 11 R. gulden. 

75. Item Meier 1 sachgen wol twee en een half honderd ende 15 
U, dat hondert voer 2t R. gulden, bitaelt 2 esachse witten voer 6 
R. gulden, ende 1 t kromstert van weghen, bitaelt 8 Flaems groot, 
daer ick Simen Claesz. gaf. 

76. Item Jan van Zwol van Groninghen 1) 7 witten voer 19 R. 
gulden, ende aper £las 23 U ende tuigher 25 U. 

77. Item Philips ende Jan van Zwol ende 1 stuc nu linnenlaken 
ende twie half sachken ende 1 groete wol sach. 

78. Item Aefgen 5 R. gulden ende 1 oert, bitaelt 1 hondert £las, 
ende 4 U £las, dat hondert voer 4 R. gulden 1 oert min. 

(Iol. IO). 79. Item Philips 1 sac zes en een half honderd 13 U 
min, ende ien sac vijf en een half honderd IOU min, ende 1 sac 
vijf honderd ende 17 U, ende 1 sac vijf honderd ende 23 U, ende 
1 ton hondert ende 40, ende 1 ton hondert ende 43 U 1 ton hon
dert ende 41 U, ende 1 ton hondert 39 U. 

80. Item uutleit van de wol 2 stuver van Campen toe Hoem, 
ende uutleit 10 stuvers van tollen, ende van fraght, ende t botgen 
van elc hondert van waech ghelt ende 4t liev van slepen, ende 5 
stuvers van fia,cht van Deventer tot Campen. 

81. Giet thei goede luud van den rog, fraeght hem waer ic de 
lossenis gheloeft heb; mer toe Deventer daer draegh ic an scepenen. 

82. Item ien sach vijf honderd ende veeertig U ende ien drie 
honderd 5 U min, ende ien twee en een half honderd ende 19 U. 

83. Item vier en een half honderd ende 19 ende ien 4 honderd 
ende 6 U. 

84. Item J acop drie ende een half honderd ende 2 U. 
85. Item Egbert 7 ellen 3t R. gulden. 
86. I tern Jan Heetges Gast 6 ellen 5 postulaets gulden. 
87. Item Ghebbe 12 R. gulden ende 6 stuvers. 

1) Volgens mededeeling van Dr. Coster, gemeentearchivaris van Groningen, leefden 
er in Groningen een Jan van Swol, die in 1456 gestorven was (Heil. Geestgasth. acten 
van 13 Xli 1445 en 24/VII/1456) en een Jan van Swolt in de jaren 1462 env. (Arch. 
Gron. parochie kerken 27 1/1462,18 XII/1464 e. v.). 
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88. Item Simen Kast 15 R. gulden. 
89. Item Heitte 10 R. gulden. 
(/01. II). 90. Item HeinricAlyt Puttenz. 16 ellen roets, die ellen 

voer lOt stuver, bitaelt 1 Wilhelmus scilt ende 3 postulaets gul
den, ende bitaelt 5 postulaets gulden ende bitaelt 2 postulaets 
gulden. 

91. Item Alyt Putten 1 wit voer 2t R. gulden, daeh tot Sinte 
Lebuinus meret. 

92. Item Alyt Heite wijf 1 voerwollen swart, ende 1 kifloet 
roet voer 16 R. gulden 1 oert min, dach tot Sinte Lebuinus meret. 

93. Item Aernt Jans van Oestersee 1 paer kifloeden voer 13t R. 
gulden Flaems ghelt, ende 1 esaeh wit voer 3 R. gulden 1 oert min, 
daeh tot Sinte Lebuinus meret. 

94. Item Coert Rypen 2 esaeh witten voer 5l R. gulden Flaems 
ghelt, daeh tot Sinte Mertensdaeh; bitaelt 6 postulaets gulden. 

(fol. IIV.). 95. Item Claes Smeer van Seheeffellen 6 bavissen 
voer 4 U groot Flaems gheelts, dach tot Bamis. 

96. Item Matheus Hugesz. ende Dire Jan Zeemansz. van Brou
wershaven 6 bavissen, dat stue voer 12t se. Flaems ghelts, daeh 
tot Bamis. 

97. Item Alyt Heite wyf 1 wit voer 3 R. gulden 1 oert min, daeh 
tot Sinte Mertens daeh. 

98. Item Willem Reus 1 wit voer 9l R. gulden Flaems ghelts 
daeh tot Sinte Merten, hoert ons te samen. 

(fol. I2). 99. Item Dire Bruunsz. 1 wit voer 10 R. gulden 1 oert 
min, ende 1 stuver min Flaems ghelts, daeh tot Sinte Mertens
daeh. 

100. Item Lutgen Wit van Koesvelt 1 wit voer 9t R. gulden 
Flaems ghelts 1), daeh tothalffasten, bitaelt 13 sloeflakenen. 

7 stuver bitaelt 2 stuver 2). 
101. Item Segher van Nimmaghen 2 witten voer 6. R. gulden 

ende 1 oert Flaems ghelts, daeh tot Sinte Mertens daeh, bitaelt 1 
R. gulden, bitaelt 2 R. gulden. 

102. Item Jan Direz. van Kunerdyc I wit voer 2t R. gulden 
Flaems ghelts daeh tot Sinte Mertensdaeh. 

(fol. I2V.) 103. ItemGheritSimonz. van Campen, 17 postulaets gul-

1) .. D)Ch tot Sinte Merten, dach tot Sinte Michiels merct" is in het hs. doorgehaald. 
') Staat boven den regel geschreven. 
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den, dach tot midwinter, Claes Scheel!) van Campen tot een borch. 
104. Item Heinric Wouters van Deventer 5 R. gulden ende 1 

oert, dach tot halffasten. 
105. Item Gherit Pieter van Koeswelt 4 enkel R. gulden, dach 

tot halffasten, Fardmer J ans hoert 1 t enkel R. gulden toe ende mi 
2t enkel R. gulden toe. 

(tol. I3). 106. Item Heinric Stole 20 lieven. 
107. Item stalmeester lOt R. gulden, dach tot halffasten. 
108. Item Fop Albertsz. 19 R. gulden, die helf tot midfasten, 

ende die ander tot Sinte Jan, hoert Simen Claes t toe, bitaelt 18 
postulaets gulden. 

Ende 3t R. gulden 2). 
109. Item Heinric Alyt Puttensz. (1 wit voer 16 gulden 4 ellen 

1 virendel min toekort, hoert Simon Claesz t toe, betaelt 7 postu
laetsgulden 3). 

110. Item Jan KIous 1 wit voer 12 R. gulden tdach tot half
fasten, hoert Simon Claesz t toe, bitaelt 16 postulaets gulden. 

(fol. IJV.). Ill. Item Lutgen Wit ende Gherit Pietersz. van 
Koeswelt 1 roet voer 26 enkel R. gulden, dach tot Sinte Jansdach, 
bitaelt 6 postulaets gulden. 

112. Item Gherit Pietersz. -van Koeswelt 1 wit voer 5 enkel R. 
gulden, dach tot Sinte J ansdach. 

113. Item Dire Bruunsz. 1 wit voer 10 enkel R. gulden, dach 
tot Sinte Jansdaeh tot midsomer, ende 2 R. gulden van outs, 
bitaelt 10 postulaets gulden ende bitaelt 4 postulaets gulden. 

(tol. I4). 114. Item Herman Kessen lIt R. gulden, 3 postulaets 
gulden voer 2 R. gulden, daeh tot Mey, ende 1 roet voer 27 R. 
gulden, 3 postulaets gulden voer 2 R. gulden, 2 Philips daer op, 
dach tot Sinte Lebuinus meret. 

115. Item Jan KIous 17 enkel R. gulden 4 stuvers ende 1 oert 
min, dach tot Sinte J ansdaeh, bitaelt 19 postulaets gulden, ende 
1 rider ende 2 gel sse riders. 

/ 116. Item Folpert Heinricz. 2 roeden, dat stuk voer 26 R. gul-

') Volgens mededeelingen van Mej. C. Welcker, gem.-arch. van Kampen, vestigde 
Claes Scheel zich in 1450 te Kampen, Borgerboek G. A. Kampen, en behoorde hij 
waarschijnlijk, volgens mededeelingen uit Bremen, tot de Bremer koopmansfamilie 
Scheel. In 1459 komt hij voor handeldrijvende in Engelsche en Schotsche wol, laken, 
kaIfsveIlen, aluin en boter (G. A. Hoorn 463). 

2) Staat boven den regel geschreven. 
") Het tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald voordat de geheele post werd ge

schrapt. 
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den, 3 postulaets gulden voer 2 R. gulden, die een helft 1) tot 
Mey ende die ander helft 1) tot Sinte Jansdach; bitaelt 1 roet. 

(jot. I4v.). 117. Item Gherbrich van Sutfen I paers ende I roet 
voer 57 enkel R. gulden, die ien helft 2)tot Sinte J ansdach ende die 
ander helft tot Sinte Lebuinus merct, ende 1 raet voer 27 enkel R. 
gulden, bitaelt 20 R. gulden, bitaelt 5 gouden R. gulden ende 2 
Wilhelmus scild. 

I 18. Item Lutgen Wit ende Gherit Pietersz. van Koeswelt I 
paers voer 31 enkel R. gulden, dach tot Sinte Jansdach . 

. (fot. IS). 119. Item Heite van Woerkom 1 groen voer 9t R. gulden 
ende 2 esachse blaeuen voer 5 R. gulden, ende twee en een half hon
derd flas voer 9 R. gulden 1 oert min, die een helft 1) tot Sinte Jan 
ende die ander helftl) tot Sinte Lebuinus merct, bitaelt 12 Rgulden . 
. 120. Item Heinric Alyt Puttenz. I wit voer 5t R. gulden bitaelt 

3 postulaets gulden, ende 1 R. gulden. 
121. Item Heinric Woutersz. 1 wit voer 5 R. gulden 1 oert min, 

ende I wit voer 5t R. gulden, bitaelt 10 postulaets gulden. 
122. I tern Willem Kistenmaker 24 ellen raets, ende I virendel 

voer 19t R. gulden ende 4stuvers 3), dach tot Sinte Lebuinus, bi
taelt IO gulden I oert min. 

123. Item Jacop Peisen wijf, 1 wit voer 18 enkel R. gulden, ien 
derdendel tot Sinte Lebuinus, ien derdendel tot Sinte Merten, ien 
derdendel tot halffasten, bitaelt 12 postulaets gulden, ende ick heb 
ontfanghen IS postulaets gulden, dat stuc 13 stuvers, ende wil si 
weder hebben tot Sinte Jan, ic sal se hem wedergheven. 

(tot. ISV.). 124. ItemAlyt Koepman Heinsz. wijf 1 paerkifloeden 
ende 2 witten voer 23 R. gulden, dach tot Sinte Lebuinus merct, bi
taelt 1 3R.gulden, ende 1 paer lakenen wederghenomen,datpaervoer 
13 R. gulden, 19 stuvers voer I gulden, bitaelt Bi postulaets gulden. 

125. Item Willem Kistmaker ende Baemt Befrugh I wit voer 
17t R. gulden Flaems ghelt, dach tot Sinte Lebuinus merct. 

126. Item Simen Goutsmit 2 paer kyfloeden voer 26 R. gulden, 
dach tot Sinte Lebuinus merct. 

(fot. I6). 127. Item Heinric Woutersz. 1 wit voer 5 R. gulden ende 
esach wit voer 3 postulaets gulden, dach tot Sinte Mertensdach. 

128. Iten Gael Alyt Heites man 2 esachse witten voer 7 postu
laets gulden I oert min, dach tot Sinte Merten. 

1) In het hs, .. heelft". 
t ) In het hs ... heelf". I) .. ende 4 stuvers" is doorgehaald. 

I 
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. 129. Item Lutgen Wit 1 wit voer 19t enkel gulden, dach tot 
Sinte Merten. 

130. Item Heinric Woutersz. 3 gulden 1 oert min. 
131. Item Jan KIous 1 wit voer 19 R. gulden, bitaelt 2 hondert 

£las ende 17 U ende 5 U sal gaen voer die sac, dat hondert voer 4 
R. gulden. 

(fol. I6v.). 132. Item Jan Scheelbeeck 6 enkel R. gulden, dach 
tot Sinte Mertens dach, ende 1 wit voer 2 enkel R. gulden. 

28 R. gulden 19 stuvers voer 1 gulden 1). 
133. Item Alyt Koepman Heines wyf 3 honderd honderd ende 

25 U heenips, dat hondert voer Btgulden, dach totSinte Mertens, 
ende 1 kiersaey voer 6 enkel R. gulden. 

134. Item Reiner Broersz. 1 gulden van hennept. 
135. Item Aernt J ansz. (Reiner Poppesz.) t honderd hennept 

voer 4t gulden (ende 1 quartier) 2). 
136. Item J acop Meeusz. 1 virendel van 1 honderd hennep 3) dat 

honderd voer Bt gulden. 
137. Item Reiner Poppesz. 1 virendel henneps voer 2 gulden 

ende 1 oert. 
138. Item Siver van Sloe ten 1 virendel van 1 honderdhennep 3), 

dat honderd voer 8t gulden. 
(fol. I7). 139. Item Jan van Gaellen I wit voer 21t postulaets 

gulden, dach tot midfasten, Dire van der Mais tot een borch. 
140 '). Item Jan Bartropt 1 kiersaei ende 1 esachs wit voer lot 

postulaets gulden, ende 80 U henneps, dat honderd voer 5t postu
laets gulden, ende 1 sach voer 3 stuvers, dach tot Sinte Jansdach, 
hi heft bitaelt mit postulaets guldens. 

141. Item Ludolf neef van Bremen, 3 westerlins voer 18 postu
laets gulden, dach tot halffasten. 

142. Item Machteld Willem Remsses t wit 1 ellen min voer 8 
enkel R. gulden, dach tot halffasten; bitaelt 7 R. gulden. 

143. Item Olgher van Groninghen 27 ellen swarts, die ellen voer 
at stuver, dach tot Sinte Lebuinus merct. 

(fol. I7v.). 144 5) . (Item WillemDircz. van DelftwoentintLam.) 

1) Staat boven den regel geschreven. 
") Het tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald. 
") In het hs ... heempts". 
0) Deze post is niet doorgehaald. 
0) HetIijkt mij toe dat post 145 een verbetering is van het tusschen haakjes gepiaatste. 
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145. Item Willem Dircz. van Dordrecht, wonende toe Delf, die 
woent int Lam op de Korenmeret, sal ie hebben 4(,) R. gulden. 

146. Item Jan Egbert ende Jaeop Baltim in de Pofstraet 7 
witten, dat stue voer 15 R. gulden 4 postulaets guldens. 

1471). Item Roelof Jagher woent in de Papestraet 3t virendel 
wits voer 3t Flaems. 

148. Item die burgermeestermet sijn broeder, Scipper Mathijs, 
Pieter Meeuwz, Pieter Willemsz., Dire Jansz., Remmer Maertsz. 

Item Pieter Hil. 
(Item) Taenis Stof . 
...... . ... r Claesz. 
(fol. I8). 149. Item Gheertruut die Droeehscerers (wijf) 2) 2 

esachse witte voer 7 postulaets gulden, ende 7 virendel roets, die 
ellen voer 19 stuvers, bitaelt 5 postulaets gulden, ende 1 roet voer
wol, voer 9 R. gulden, ende t voerwollen roet voer 4t R. gulden, 
dach tot halffasten, bitaelt 5 R. gulden van 1 stuc lakens, ende 
bitaelt 5 postulaets gulden ende 1 kroen. 

150. Item Joris Jansz. van Snechts 1 blaeu ende 1 paers voer 
13 R. gulden, dach tot Sinte Jansdach, bitaelt 10 postulaets gul
den. 

151. Item die Witte heer op ten Berch 3 R. gulden ende 1 postu
laets gulden, dach tot halffasten. 

(fol. I8v.). 152. Item Alyt die staet mette dwalen 3t gulden, 
dach tot Sinte Merten, bitaelt 2 R. gulden, ende 1 postulaets gul
den. 

153. Item Heinric Wouterz. 10 Philips. 
154. Item Hermannus Paes 1 swart voer 8 R. gulden, ende 1 

oert, dach tot halffasten, bitaelt 5t R. gulden 1 oert van 1 stuver 
min. 

155. Item (Ewert) 3) Ifke Fokels van der Haegh 3 gouden R. 
gulden, bitaelt 15 U butter, dach tot Mey. 

(fol. I9). 156. Item Jan Sael 1 paer lakenen voer 1St R. gulden 
dach tot in de twaleft nacht. 

157. Item Gheertruut die Droechscerers wyf 1 paer voerwollen 
19 gouden R. gulden, half tot Sinte Jan ende half tot Sinte Lebui
nus merct, ende 1 voerwollen roet voer 9 R. gulden, dach tot Sinte 
i 

1) Het blad, waar de posten, gebracht onder 148 op geschreven-zijn, is op verschil
Iende plaatsen onleesbaar geworden. 

") "wijf" zaI er bij gezet moe ten worden. VgI. 157. 
") "Ewert" is doorgehaald. 
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Jansdach ende' 1 saerts voer 1 gouden R. gulden, ende 2 blaeuen 
voer 15 gouden R. gulden, daeh tot Sinte Jan ende tot Sinte 
Lebuinus merct, ende 1 blaeu voer 7 R. gulden ende 1 oert, daeh 
tot halffasten, ende 5t R. gulden van outs, en de 2 postulaets gUl
den van paers, ende Bt ellen paers voer 8t R. gulden, bitaelt 2 R. 
gulden ende 1 oert, bitaelt 4 R. gulden, bitaelt 1 R. gulden ende 1 
postulaets gulden bitaelt. 

158. Item Jan J acopz. 1 paer kyfloeden voer 19 ' postulaets 
gulden, dach tot Sinte Jansdaeh, bitaelt 10 postulaets gulden. 

(fol. I9v.). 159. Item Heinrie Sluter van Aernem 3 witten voer 
46 gouden R. gulden, daeh tot Sinte Jansdaeh, Franc Gherit 
Cuper broder tot een boreh, bitaelt 40. 

160. Item Aelbert van Sutphen, die woent in Heinric Helnichts 
huus·, IS R. gulden, daeh tot Mey. 

161. Item Egbert Sluter t R. gulden (t fat butter IS U over, 
die daeh tot Mey) 1). 

(fol. 20). 162. Item Beier Comansz. uut de Lemmer 3 saertssen, 
dat stue voer 18 stuvers, daeh tot Sinte Jansdaeh. 

163. Item Albert Heinez. van Woelwert (1St R. gulden) 2) 12 
R. gulden . 

. 164. Item Dire Claesz. 16 R. gulden. 
(fol. 20v.). 165. Item Alyt die staet mette dwalen 6 postulaets 

gulden, daeh tot Sinte Lebuinus meret, bitaelt 4 stuvers, bitaelt 2 
postulaets gulden, bitaelt 40 stuvers. 

166 3). Item Gherbrieh Droechseerers 17 R. gulden, 4R. gulden 
tot Sinte Jaeopsdaeh ende het ander tot Sinte Lebuinus merct, 
bitaelt 51 ellen, 15 ellen voer lR. gulden. 

(fol. 2I). ·167. Item Gherit en de Dire Timpt Stub van Koes
welt 1 wit voer 12 postulaets gulden, daeh tot Sinte Lebuinus 
merct, bitaelt 4 R. gulden, bitaelt 3 R. gulden. 

168. Item Aelbert Brandenbureh van Campen 5 kromsterten, 
2 vesterlinse ·witten voer 12 postulaets gulden, daeh tot Sinte Le
buinus daeh. 

Ende drie stuvers '). 
169. Item Pieter Smit van Fraenken (12 R. gulden, daeh .tot 

1) Met uitzondering van het tusschen haakjes geplaatste is deze post niet doorge-
haald. 

• Het tusschen haakjes geplaatste is geschrapt. 
oJ Post 165 is niet geschrapt. 
') Staat boven den regeJ van post 169 geschreven. 
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Sinte Lammertsdaeh, ende 1 paer kyfloeden voer 19 postulaets 
gulden, daeh tot Mey) 1). 

170. Item Jan Stilganmaker 1 paer kyfloeden voer 19 postu
laets gulden ende 1 kiersaei 5t R. gulden, bitaelt 6 R. gulden. 

(jot.2IV.). 171. Item Goetsealct van Fraenken 2 paer kyfloeden, 
dat paer voer 19 postulaets gulden, dat ien paer kyfloeden, tot 
Sinte Merten ende het ander helft tot Mey. 

172. Item Gherit Kampt wijf van Oldenzeel 1 t R. gulden, 
daeh tot halffasten; Maerten heeft mi gheven 1 R. gulden. 

173. Item Jan van Zwol (38 R. gulden van kyfloeden, daeh tot 
halffasten, ende 2 kiersaeyen ende 5 stoekbreden voer 20 R. gul
den, daeh tot Sinte Jan) 2) ende 3 kiersaeyen ende 3 westerlinse 
voer 27 R. gulden, dach tot Sinte Lebuinus meret. 

(jot. 22). 174. Item Bernt Wernerich van Stenvorden 8) bin schul 
digh 6 R. gulden een stuver myn vor een kersseich, dach op hallef 
vasten, 10 R. gulden, daeh tot Sinte Jansdaeh, van 1 breed wit, 
ende 1 wit voer 4 R. gulden, dach tot Sinte Jansdaeh '). 

175. Item Jan "KIous 5 R. gulden van kiersaey, daeh tot half
fasten. 

176. Item Albert Heinz. 2 steeekloet roeden voer 9 R. gulden, 
daeh tot Sinte J ansdaeh, ende 2 paer kyfloeden ende 3 voerwollen 
swarten, dat paer voer 12t R. gulden ende die voerwollen, da t stue 
voer at R. gulden, daeh tot Sinte Jansdaeh; bitaelt 21 R. gulden. 

24 U butter 12 Flaems 5). 
177. Item Tonas uutte Rijp 6 postulaets gulden, daeh tot half

fasten, bitaelt 2 Rena1dus guldens. 
Van 2 stoebreden, daeh tot Sinte Lebuinus meret. 
(jot. 22V.). 178. Item Alyt Droeehseherer 50 R. gulden ende 8t 

paers, die ellen voer 17t stuver, ende 7 stuver 1 oert min. 
6 R. gulden min 1 oert van 1 R. gulden 8). 

179. Item Jan Boeehkelsvelt van Koeswelt 1 stoebreet voer 3 
postulaets gulden ende 1 oert, daeh tot halffasten, Gherit Lenting 
tot een boreh, ende 1 kiersaey voer Sf R. gulden 1 stuver min, daeh 
tot halffasten, Gherit Lenting tot een boreh. 

') Het tusschen haakjes gepiaatste was doorgehaald, voordat de post geschrapt was. 
") Het tusschen haakjes geplaatste was doorgehaald, voordat de geheele post ge-

schrapt werd. 
0) Stenvorden = Steinfurth (in Duitschiand). 
0) Deze post is met een van post 173 verschillend schrift geschreven. 
0) Staat boven den regel van post 177 geschreven. 
0) Staat boven den regel van post 179 geschreven. 

ECON.-HIST.1AARBOEK. x. 5 
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(lol.23). 180. Item Gherit Lenting van Koeswelt 15 R. gulden 
ende 1 oert, dach tot halffasten. 

181. Item Comen Reiner 7 R. gulden 1 stuver min, dach tot Mey. 
182. Item Claes Comen Reiner broeder 5 R. gulden 1 stuver 

min, dach tot Mey. 
(Iol. 23v.). 183. Item Goetscalkt van Fraenken 19 gouden, 

dach tot Mey. 
184. Item Dirc Claes Dircxs 7 R. gulden van 1 kiersaey, ende 1 

esach wit, dach tot Mey. 
185. Item Maerten die dat Wanthuus 1) bewoent, twit voer 1 

R. gulden. 
bitaelt 17 R. gulden ende t stuver 2). 

(lol.24.) 186. Item Gaelle van Woerkom 1 groen voer 6 R. 
gulden ende 1 paer groetloden voer 16 R. gulden (ende 1 sack £las, 
weecht 6 honderd ende 17 tI, dat honderd 4 R. gulden, dach tot 
Sinte Lebuinus) 3) ende 7 saertssen, dat stuc voer 19 stuvers, ende 
1 ton £las, hondert tI min 2 U, dat honderd 4 R. gulden ende 1 
oert, ende die ton 3t stuver. 

187. Item Ewert van Oesterzee 1 wit voer 3 postulaets gulden 
dach tot Sinte J ansdach. 

188. Item Heinric Hanneken 1 wit voer 4t R. gulden, dach tot 
Sinte J ansdach. 

(lol. 24v.). 189. Item Beli Thew wijf, wonende toe Aernem 
teghen Marienborch, 1 swart ende J roet voer 13 R. gulden 1 oert 
min, dach tot Sinte Jacopsdach, (ende 7 oert van 1 R. gulden van 
1 wit, dach tot Mey) I), (ende 35 ellen blaeus, die ellen voer 6 stu
vers, bitaelt 42 ellen linnenlakens 10 ellen voer 1 R. gulden ende 
bitaelt 5 R. gulden min 1 oert) 6), bitaelt 3 R. gulden min 1 oert. 

190. Item Remtgen van Oesterzee 3t postulaets gulden, dach 
tot Sinte J ans dach. 

191. Item Joris Jansz. van Sniecht 2 witten voer 6t R. gulden, 
dach tot Sinte Jansdach. 

1 t gouden R. gulden 8). 

') Vgl. post 172 . 
• ) Staat boven den regel van post 186 geschreven. 
") Het tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald, voordat de geheele post ge· 

schrapt werd. 
0) Het tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald voordat de post is geschrapt. 
") De inkt van het tusschen haakjes geplaatste heeft een andere tint dan de inkt van 

de rest der post. 
") Staat boven den rege1 van post 192 geschreven . 
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192. Item Kuun Stichpul toe Nauss (9 R. gulden 1 oert min, 
Heinric Wouter) 1) tot een borch, dach tot Mey. 

(jol.25). 193. Item Jan Scheelenbeec 20 stocbreeden, dat stuc 
voer 3 postulaets gulden, ende 2 kiersaeyen voer 9t R. gulden, 
dach tot Sinte Jansdach, soe sal ick was hebben, dat honderd 23 
postulaets gulden. 

(jol. 25v.). 194. Item Albert van Zutfen 1 wit voer 4 R. gulden, 
dach tot Mey. 

195 2). Item Jan van Remuun is borch voer een man voer 2t R. 
gulden 1 stuver min, dach tot Sinte J ansdach, bitaelt 2 R. gulden 
ende I oert. 

196. Item Jan Thonges 1 roet voer 4 R. gulden ende t oert, 
dach tot Sinte Lebuinus merct, betaelt 6 postulaets gulden. 

(jol.26). 197. Item Lammert onse waerdinnez. 13 R. gulden 
van steechloet blaeuen, dach tot Sinte Mertensdach. 

198. Item Hermen Stoeldraeier 9 stuvers. 
199. Item Hermen Riet Bely Weysen man IS postulaets gulden 

of 10 enkel R. gulden, dach tot Sinte Mertens dach, bitaelt 8 ghel
lerse riders. 

(jol. 26v.) 3). 200. Item Jan Jan Gheritsz. blyficksculdich 13 
R. gulden min 1 stuver, bitaelt 8 ghellerse riders. 

Ende ick blijf hem sculdich 46 R. gulden min 6stuvers behalffen 
de Engelse lakenen. 

201. I tern Goetscalcts 1 voerwollen swart (ende ick sal hem noch 
1 roet doen) 4) dat paer voer 16 R. gulden, dach tot halffasten, 
ende 1 roet, dat paer 16 R. gulden ende I kyfloet swart, dat paer 
voer 19t postulaets gulden ende 1 Engels roet voor 6t R. gulden. 

202. Item Baemt Wemerich van Stienvoerden .... iit Wer-
teeld(?) ons tesamen ........ . 

(jol.27). 203. Item Comen Reiner van Medenblic 1 paer voer
wollen voer 16 gouden R. gulden, dach tot Sinte Lucas. 

204. Item Albert Heynz. 1 paer voerwollen voer 16gouden R. 
gulden, dach tot Sinte Mertens, ende ick utleit 3 stuver van de but
ter te fracht ende 1 Philips van de butter uit de sceep te halen ende 
t Philips van 1 part lakenen tot Enchusen toebrenghen; ende 1 

') Het tusschen haakjes geplaatste is doorgeschrapt, omdat de post is geschrapt. 
Nauss=Neuss. 

") Post 195 is niet geschrapt. 
") Dit blad is op verschillende plaatsen beschadigd. 
0) Het tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald voordat de rest van de post is ge

schrapt. 
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heel stoehbreet vaer 4 R. gulden, ende 1 breed wit voer 11 gouden 
R. gulden. 

(fol. z7v.). 205. Item Jan van Zwol 3 heele stoebreden, dat 
stue voer 4 R. gulden, daeh tot Sinte Merten, ende halffasten bi
taelt 6 R. gulden. 

206. Item Joris van Snieeht 1 helestoebreetwitvoer4t gulden, 
daeh tot Sinte Merten, ende 4 Engelse roets, groen, ende blaeu 
voer 32 R. gulden, daeh tot Mey, ende 1 graeu voer 14 R. gulden 
ende 1 oert, daeh tot Sinte Jansdaeh; bitaelt 28 R. gulden. 

(fol. z8). 207. Item Gherit Jansz. van Ans 1), 1 wit voer 4t R. 
gulden, daeh tot Mey, butter iof ghelt. 

208. I tern Pieter Smit 1 heel stoebreet voer 4 gouden R. gulden, 
daeh tot halffasten, ende 1 kiersaey, voer 5t gulden, bitaelt 5 R. 
gulden, bitaelt 4 R. gulden. 

209. Item Hans van Osterzee I wit voer 24 stuvers, daeh tot 
Sinte Mertensdaeh. 

(fol. z8v.). 210. Item Heinrie Valenthon, leit thus tot Aernt 
Deeis, 3 stoebreden voer 6 R. gulden, daeh tot Sinte Mertensdaeh. 

ende hi blijft mi seuldich 12 stuvers 2). 
21 J3). Item Jan HeinriGsz. de meter (10 ellen graeus, die ellen 

voer4t stuver, bitaelt 20 stuvers, daeh tot Sinte (lans) Mertens, 
ende betaelt 24 kromsterten). 

212. Item Cunne Stiehpul van Nauss 14 R. gulden, bitaelt 4 R. 
gulden, daeh tot halffasten. 

(Iol. Z9). 213. Item Baernt Wernerich van Stienvoorden t roet 
ende 1 kiersaey voer 15 gulden R., daeh tot halffasten, betaelt 10 
R. gulden, ende noeh is hi mi seuldich 1 R. gulden van outs. 

214. Item Gherit Stoeman van Doesbureh 1 graeu voer 14t 
gouden R. gulden, daeh tot halffasten. 

215. Item Jan Stilganmaker van Fraenken 1 heel graeu ende 1 
paer voerwollen, ende 2 hele stoebreden ende 1 kiersaey ende 1 
swart kyfloed voer SOt R. gulden, ende 1 Engels graeu voer 8 R. 
gulden, daeh tot halffasten, en betaelt t last butter honderd tI 
min, ende 76 tI min, ende betaelt 4 stuver van waeehghelt ende 
van slepen, ende 1 paer kyfloeden voer 28t postulaets gulden, 

') Ans = Hans = Harlingen? 
") Staat geschreven boven de regel van post 211 . 
") In post 211 is aIleen het tusschen haakjes geplaatste doorgehaald . 
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bitaelt 6 faten honderd U ende 15 U onder, betaelt 6 botges van 
weghen ende 1 stuver van slepen, ende 6 oude Flaems van fracht. 

(jot. 29v.). 216. Item Alyt Vesels I roet voer 24 R. gulden, dach 
tot Sinte Jansdach; ende 2 paer lakenen voer 27 R. gulden, dach 
tot Sinte J ansdach. 

217. Item Stine van Cassel I roet voer 24 R. gulden, dach tot 
Sinte Jansdach, (ende 1 "kyfloet roet voer 6t R. gulden), 1) bitaelt 
15 Davidspennen, dat stuc 17t stuver. 

218. Item Albert van Zutfen I graeu voer 15 R. gulden, dach 
tot halffasten. 

219. Item Jan ende Sluter Jan van Oldezeel 2 roden ende 2 
groenen voor 30 R. gulden, dach tot Sinte Jansdach, bitaelt 15 R. " 
gulden ende I t stuver. 

(jot. 30). 220. Item Bely Theus wijf van Aernem 7 R. gulden 
ende 4 krornsterten, dach tot halffasten, ende I heel stocbreet 
voef 4 R. gulden. 

221. Item Claes Reinerz. van Sniecht I graeu ende 3 stocbreden 
voer 20t R. gulden, dach tot Sinte Jansdach, betaelt 8gulixgul
den ende 1 Wilhelmus scilt ende 1 pieterman. " 

222 2). Item Jan Boeckelsvelt van KoesweIt 3 heele stocbreden 
voer 19t postulaets gulden ende 2t R. gulden ende 2 stuvers, 
(Baernt Zeelker 3 R. gulden min I oert, dach tot halffasten). 

223. Item Baernt Zeelker 3 R. gulden, dach tot Sinte Jansdach, 
bitaelt 3 postulaets gulden. 

(/ol.30v.) . 224. Item Claes van Zutfen I graeu voer 13t R. 
gulden, dach tot halffasten. 

225. Item Baernt Jan Stilganrnaker broeder van Fraenken, I 
heel Engels roet voer 3 hele faten butter, die dach tot Mey toe 
leveren. 

226. I tern Aernt J ansz. van Oesterzee 5 R. gulden min I oert 
van 1 R. gulden, dach tot Pallern. 

227. Item Alyt Jans ende Stine Frilinghes 12 ellen roets, die 
ellen voer 12 stuvers, sornrne 7 R. gulden ende 4 stuvers, dach tot 
Sinte Jansdach; Alyt betaelt 1 R. gulden, Stine betaelt 2 R. 
gulden. 

(jol. 3I). 228. Item Jan S) Reiner Cupers dochter rna van Fraen-

') Het tusschen haakjes geplaatste is doorgehaald . 
• ) Post 217 is niet geschrapt behalve het tusschen haakjes geplaatste. 
oJ Tusschen Jan en Reinier is een ruimte opengelaten. 
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ken, 1 paer voerwollen voer 1St R. gulden, dach tot Pallem, ende 
1 kiersaey voer 5t R. gulden ,bitaelt 2 fat butter 4 ~ onder, bi
taelt 1 stuver van waeght ende van slepen, betae1t 12R. gulden, 
ende 1 Leitsch swart voer 12 R. gulden of tot Sinte Jan, hoe 
dan dat laken dat ghelt. 

229. Item Albert Heynz. is sculdich die somme van 60 gulden, 
half tot halffasten ende half tot Sinte Jansdach, ende 1 kiersaey 
voer 5t R. gulden, ende 1 kiersaey ende 1 blaeu ende 1 graeu voer 
15 R. gulden, dach tot Sinte Jansdach. 

(fol.3Iv.). 230. Item Gale Yarigsz. 2 R. gulden van outs. 
231. Item van dat was Seelbec sijn neef 4 postulaets gulden 

ende 5 stuvers van fracht, Jacop Timenz. kinderen ende 2t krom
stert van besetten tot Deventer, ende gheven 1 postulaets gulden 
ende 3 stuvers. 

232 1). Item Jan Claesz. Coelkus van Sniecht. 
(fol. 32). 233. Item Clous en wit voer 13 R. gulden, 3 postu

laets gulden voer 2 R. gulden, dach tot Sinte J ansdach. 
Ende 3 R. gulden van outs betaelt 1 postulaets gulden \1I). 

234. Item Heinric Wouterz.2roeden voer 11 R. gulden 19stuvers 
voer 1 gulden, betaelt 8 postulaets gulden ende betaelt 4 postulaets 
gulden. 

235. Item Pieter Scloedmaker broer 1 paer lakenen voer 13 R. 
gulden ende 1 oert, 19 stuver voer 1 gulden, dach tot Paechts 
merct. 

(fol.32v.). 236. Item van Jan Beertsz ontfangen van die meed 
18 Beiiers gulden ende 9 gouden gulden. 

237. Item Jan min broder lient 4 Beiiers gulden. 
238 3) Item Fardmer Jans lient 5 witte stuvers, daer hi sijn 

stalhuer betaelt ende syn tollen. 

'} Post 227 is met eell andere hand geschreven dan post 221 of 223. 
'} Staat boven den regel geschreven. 
IJ Post 232 is niet geschrapt. 
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Hans 

Harc 

Blancke Hermans 
114', 883, 
Crijn Maertens pi, 
Jacob Baems Ill, 
Jan Baems 1107, SU, 
Jan Blauwers po, 118, 
II87, 
Jan Smits I", n, 1", 
176, 

Kankes 1228, 187, 
Michiels p8, 17', 808 
Pieters 188, 171, 17', 
Remmet HarkesIIl88 
DirckMensingIIII, 70, 
Broers III", 
van Oostersee 111108, 
Sibelka 13", 
(-kes moei) 128', 880, 
Herman Hares 1'°, 
Toonis 128' , 

H ark e Volkerts 1111, 11117, 

H a v e r k amp s wijf p18, 
H e d Igesz 1221 
Hen d r i k (Hein) Alljt Puttens 

III80, 
Brammers van Wij
denes II68, 
Claes Sales 180, IIS9, 
103 

Freries p, 
Gerrits van Swaech
dijk Ita, 10', 191, 881 , 

Hanneken IIP8, 188, 
van Haesberch van 
Coesfeld IIIB', 
Haverkamp 11'8, 
Jansz 1288 , 

Penninck IIpa, 
Stole IIpo" 
Sluter 1II168, 
Valenton IIIZlo, 
van der Wecht III", 
van der Weert lIP', 

Hen d r i k (Wouters) IIIB8, 10', 
111 127 180 1&S II' 

I , , I 

Her man de snider II11., 
Jans 185 , 

Kesse III1U, 
Paes liP", 
Pol van Xanthen 
IIpo, 

Riet Bell Weysen 
man IIIu8, 
Stoeldraeyer lIIle8, 
Stole lIIlOI, 

Hidde 122, 

Hi I br an d Dirksz 1153, 
Hi I g 0 n d Fryes moei P8S, 

Id 
Ifke 
Ighen 
1m 

Isbrant 

Jacob 

Gert Aelshusfrou 1378 
Jan J ordenswyf p1l, 
114" 387. 

Jan Penwerts p8l, 
887 

Trijns Moei P08, 
Rumstals suster IIll5 
Fokels I II 155 , 

Pents P67 , 
Baemt Igbrantsd, 
1142, 

Griet Blancke Her
mans 1138, 
Ellerts P82, 
de mesmaker 171, 228, 

Ipo" 
Baltim IIIue, 
Claesz pI, 77, 3U, 
Claes Lamberts 1m , 
Dircks Ip8, 
Doesen p~, 
Everts 112, 168, lI81 , 

Ghast dochter 122l, 
Herman Dircks P', 
130 170 306 , , ' 

Herman Harcks P18, 
Jansz 1256, 
Jan Meeuwsz 116, 
Jan Roelofsz P3, 186, 
Meeuwsz pS9, 111138, 
mesmaker lIl23, 

Peisen III', u', 
Pieter Hilsz, 1155, 

88, 
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Scheel P". 
Smit 1137. 
Timansz 1I1i. 

Wielmaker 1m . 
van Vaeder 1I1IS, 

(Jong-) pe, 
mijn broeder 110', 
IIIla7. 
de wever P37, 
van Brunen lIP', 
&7, 

van Galen IIIm, 
van Remun IlIlel , 

van Swol lIP', 77, 

173 201i , . 
(Vrouw-Aemts) 181, 

lIe, ", 71, 
Arisz lIse, 
Baltin IIIl&8, 
Bartropsz IlIl&o. 
Barwoutsz IP', 
Bemtsz III"', 
Boeckelsvelt IIIl7t, 

nz 
Claesz P8S, 3&3. 

(Groot-Claesz) pSt, 

Claes Coelhus IlIm , 
(Claus) 11111°, ll1i, 131, 
176 
Coppes 18s, 2S0. 
Deis p11, 

Dirks P8. 
Dirksz van Cuner
dijck III102. 
Doed Romers P16. 
.0 

Ellensz pn, lIP, " 
Everts I S10, lIuo . 
Feiken 1Il38, 

Foppesz 1238, 
Fritsz pOt , 

Gerrits 1I31. 
Grebber 112'. 
Heinrics IIl8, 211 . 

Heitges IIl8s, 
Herensz P8, 
(haer-Hoeck) 1I88. 

Jan 

Joen 

Jonas 
J 0 r i s 

Kemster 
Lammert 

Leci 

Lie v 

Lysbet 
Lysbet 

Isbrants IIS4, 288 
to,. 
Jacobs lIP". 
Jacob Jans P07, 
Jansz IIlO8 , 

Jansz de wever 1280. 
Jan Gerrits III20o. 
Jicht 188, 177, 'SI, 1I1B, 
", 
Koyen IS3. 
Leuting IIIl8O. 
Maertsz uutte Lem
mer) III17, 
Mentsz P', 118, IIpa, 
SI, 8a, aI, a8. 

Pieters IIlI', la3, 
Reiner Cupersdoch
ter man IIIlIa. 
Sael 126, lIut, IIIl68. 
Sceelbeek IlIlIl, 188, 

Stilgangmaker III170 
216 

(Suisses) pn, 
Thonges IIIm. 
de Wael 1I88, 
Lanctton van Nicas
tiel lIDS, 
uutte Rijp II 1177, 

Jans van Sniecht 
IIp60, 181, 208. 
(evrouw onse-) U Si. 
(onse waerdinnez,) 
IlIm , 
Ellert Snidersd 1276. 
Jan Moenges 1I77. 
Pieter J aco b Doesen 
man 1178. 
(Comen-) 1367. 
Copludes lIl37 . 

Dircks pn, 303, 
Dirk Jacobs ID6, 240 
IlZIi, 111 , 

Comen Pieters 1277 
Pieters lIu6. 

Lob b ric h Meinerts 166. 
Taems lIB', 

Lou Claes Sales 1250 . 
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Lourens 
Ludolf 

Lutgen 

Hercts IP, 51, 

neef van Bremen 
lUlU, 
Fardmers UlSS. 
Heres III", 
PieteJC Seghers 1353, 
Roesen 1II30. 
Wit IIpoo, 111, 118, 129, 

Maerten IIP",185, 
Beeckman IIpo, 
Dirctte 
PI8, 197 . 

moeibroer 

Meinerts 155. 
Reepkes US7, 
Taems 1163, 1I23, 
Wibrants pu, 871 , 

Machteld (-Jan Gaelles) 1271, 
WillemRemseslIIu2. 

M'a the u s Huges lIpS. 
Mat t e Potgieters 1II59. 
Me in e r t (Jong-) 127, 

(Jong-Suster) IIlSo , 
Mel i s Claesz 113, 

Jacob Melis 1m , 
Pieter Aels ps" 179 

M e u s onse bleeckster PS1, 
Aldinc wijf 1112, 

Me u w s Banckert UDA, 
Jan Cupers 1219, 88', 
Lutges 151, 12', 

M i chi e 1 Gerrits pa6, 
Moe de r (evrou) 1331, II87, 
M 0 u w r its van Widenes P07, 

Pieter (haer-) pOl, 
Claes Royes 180, 
Coppes 12, 
Folkerts wijf 1289, 
Frerie Widmers 1286, 

a60 

Gar bran ts 1238, 
(Herman Heres) 1229. 
Hil P", IIll, 17.86, 
Jacobs pl. 
J ans Jan Pieter Jan 
Ikes 13". 
Lubberts pu, 
Lutges 12u, 
Meinetts 1I10e, 
Min 1I2S, 80, 
Peiser P69, 
Pieters v. Coesfeld 
Ill', 32, 50, 83. 

Pieters Grus 132'. 

Pieters Jan Ikes 13, 352, 
Pieters Jan Ikes sus
ter P33, 
Pilkes 16', 168,217,301, 
Pieter Reiners pes. 
Pouwels PS'. 
Remkes 1232, 

Roelofs 131, 325. 
Seghers P53, 
Slootmaker 11I235. 
Smit III169. 
Wael po. 
Wouters P5t, 

Nan n e Vincent IU25, Rei n e r (Komen-) 121s, IU181, 
Broersz lIps" 
Elbertsz 159, 
Maertensz P', lIlla, 
van MedemblikUpoa 
Poppesz van Ooster
see IUD, 69, 137, 

N e I Claes Mathijs l2u , 

Nidine 
Nies 

Olbrant 
Olfe rt 
Olgher 
Outger 
Philips 

8U, 366, 

Heerts P8Z. 
Pieter Hercts P02, 328 
onse broer pn. 
Does U71, 
Imes ISO, 
Wibrants PDO, 
van Groningen IIIu3 
Pieters Snider P85, 
IU71, 79, 
van Groningen IU&!, 
van SwolIII77, 

Rem t g e n van Oostersee Uluo, 
Rip ric h Jan Ellers pu. 
Roe 10 f Jager lIP", 
Roe p k e Jan Koppes P'. 
Rom e r Doed Romersz P89. 
R u d v e r t (Roelofsz 1326 , 

S chi P per (swagher de _) PO~. 
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Segher 

Sibrich 

Sigbert 
Simon 

Siver 

Sluter 

S t in e 

Sy 

Suster 

Su us 

van Bovenkarspel 
1336• 

vanNijmegenIII86, 87. 
Jansz P°'. 
Maertens 1'00, IIu, 
11' 
Meinesz 1120. 
Claes Hermans 1311. 
Coster po, 28', IIiS. 
Diev Jan Claesbroer 
1239. 
Goudsmit van Frane
ker IIpl, 56, 82, 12'. 

Jacobs III". 
Maertens 1110, 136. 

Meines 121&. 
Pieter Jan Ikes I', " 
188, 338, 1183, 131. 

de verwer II". 
Claes Simons pn, 181. 

van Sloeten lIP". 
Jan van Oldenzaal 
IIIm. 
van Casel IIIIU. 
Frilinghes IIIm. 
Comen Jacobs d. 816. 

Jan Baerns 1386. 
Willem Heines pu. 
(onse-) P03, 231, 31&, 
318 317 , . 
(paep-) 1286 . 

Taems 
Tet 

Timen 

Maertens 183, it7 
Folberts 1388. 
Harkes 188. 
Heinesz 181: 

Toe n is Hercts 13'D. 
T r e c h k e s (Moer.) IIllS. 
T r ij n g e n onse kemster II". 
T r ij n k e Sakes 1117. 
Va de r (mijn-) IDa. 
Wen d e 1m 0 e t JanDoeves!l81. 

Melis 1&8, 88, us. 
Spaens 1270. 

Wi bra n t de Ram ran. 
Wig g her uut Swaech IIuo. 

Jan Pieter Wig
ghersz. III" . 

Will e m Kistenmaker III", 
69 111 1211 , , . 
Dircs II'. 
Dircz. van Dordrecht 
IIp&Ii. 
Foei IIlOl. 
Gerrits II". 
Melis P87. 
noem Isbrantsswa
gher p3&. 
Reus II198. 
Zwitters 1211. 

Win n e r t Powels IIBI• 

W 0 ute r de PeIser 1358• 

b. Plaatsen. 

Hans (= Harlingen) IIP07. 
Arnhem IIp5D, 18D, 220. 
Avenhom 1368. 
Bovenkarspel p21, 33&, 368, 370. 
Bremen III8', In. 
Broek 151, 232, 3&8. 
Brouwershaven IIID8. 
Coesfeld (Westfalen) III', 81, 3', 60, 

83 70 100 105 111 167 179 180 221 
, , , I , , , , • 

Cunerdijck (Friesland) 13', IIIlOI. 
Deventer lIP, 1&, 10', 231. 
Doesburg II12l'. 
Dordrecht IIlla6. 
Edam P89. 

Enkhuizen 1238, lI67, 11I20'. 
Franker IIp2, 82, 189, 171, 183, 216, 128. 
Groningen 111'1, 78, 77, 1&3, 173, 10'. 
Hasselt IIP7. 
Hem P85, 318, 3". 

Holen (= den HooI, bij Dalen in 
Drente) IIIll. 

Hoogkarspel PD2. 
Hogersee(?) IIID. 
Kampen IIpoa, 188. 

Leiden II pO . 
Lemmer IIp8, 181. 
Medemblik 153, 83, 818, 398. 
Middelie 12, II". 
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Munster III". 
Neuss IIpn, 2U. 

Oldenzaal IIIl7S, l1e. 

Oosterblokker 1188. 
Oosterzee (a.h. Tjeukemeer in Fries-

land) III", 88, ee, 88, 187, 180, 222. 

Oostwoud pe, 78, ", 83'. 

De Rijp lIP". 
Scheeffellen in 't (vroeger hertogdom 

Gulik) III85 • 

Schellinkhout pI', 187, 2", 271, 171, n" 
402 

Sloten 111138. 

Sniecht (= Sneek) IIIII, III8, lao, 
In 208 12l 2aa 

I , , • 

Stenvoorden (=Steinfurth bij Bent-
heim) IIP", 218. 

Texelp26. 
Venhuizen P88, a08, 8", 3U, aea, 878 . 

Westwoud po, 818, 8«7. 

Widenes P07, 157, 281, lIn. 
Wolwerd(?) IIIl88. 
Xanthen IIpo. 
Zutfen IIIll7, 10e, 218, 22'. 

Zwaag 1211, 1188. 
Zwaagdijk poe, 288, 887. 

VERKLARENDE AANTEEKENINGEN . 

a. Opgave van de data, waarop 
Paschen en Pinksteren vielen in de 
jaren 1457-1463. 

Jaartal lIe !:;sch-jle 
Pinkster-
dag 

1457 17 April 5 Juni 
1458 2 April 21 Mei 
1459 25 Maart 13 Mei 
1460 13 April 1 Juni 
1461 5 April 24 Mei 
1462 18 April 6 Juni 
1463 10 April 29 Mei 

b. Opgave van de data, waarop 
in den tekst genoemde heilige dagen 
vallen: 

Bamis .... . 
S. Bartholomeus . 

1 October. 
24 Augustus. 

S. Jacob . . . 25 Juli. 
S. Jan . . . . 24 Juni. 
S. Jan uutganen oest 29 Augustus. 
S. Lebuinus 12 November 
(beter miss chien 25 J uni, vgl. Pro
gramma Muller, p. 36, aanm. 2). 
S. Lucas . . . . . 18 October. 
S. Maerten . . . . 11 November 
Midvasten (= Ha1fvasten) (= Zon
dag Laetare = de 3e Zondag voor 
Paschen) . 
Palmzondag .. 1 e Zondag voor Pa
schen. 
Vastelavond .. Dinsdagna Zondag 
Estomihi (deze Zondag is de 7ezon-

dag voor Paschen). 
Vrouwendach (waarschijnlijk wordt 
bedoeld Vrouwendach toe Licht
mis )2 Februari. 
Beloken Paschen = Ie Zondag na 

Paschen. 

WAARDE VAN IN DEN TEKST GENOEMDE MUNTEN EN GEWICHTEN. 

1. Munten a). 
Rijnsche gulden wordt in den tekst 
gesteld op 19 st. b) en 20 st. C). 

Postulaetsgulden, geslagen tijdens 
de regeering van Rudolf van Diep
holt (gest. 1455) als bisschop van 
Utrecht, had volgens den tekst een 

waarde van 13 st., 2 R.gld.wordt 
gesteld op 3 Postulaetsgld. en 1 R. 
gld. op It post. gld .d). 

Saerts (een Friesche munt) had vol
gens den tekst een waarde van 18 
st. of 19 st. e). 

Lieve. De postulaetsgulden wordt 
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gelijkgesteld aan 24)- lieven') . 
Beiers gulden (de zgn. Johannes-) 

was waard 15 st. 
Wilhelmus tuin is gelijk te stellen 

aan een stuiver. 
Gulix gulden is 18 st. 
Philippus schild is 3)- st . 
Arnoldus gulden. Vermoedelijk zal 

de Arnoldus gulden, die hier voor
komt, zijn de A. gId. van 20st. 

Kromstert is )- st. 
Groot is 1 st. 
Oort is t st. 
Baves is 121 st. Vlaems. Het pond 

vIaamsch stond op 240 groot, dus 
1 sc. vI. op 12 groot of 6 st. g. 

Geldersche rijder is 17t st. 
Davidspenning 17t st. h. 

2. Maten. 
Met pond kan bedoeld zijn schip

pond, waarvan het gewicht bij vIas 
groot was 148,427 K.G., bij boter 
en kaas 120 K.G., echterookhetge
woon pond = 0,49 K.G. 

Ret vat, gebruikt als inhouds
maat bij boter, had een gewicht 
van 80 K.G. 

Aanteeheningen. a. De gegevens betreffende de munten zijn - vQor 
zoover niet aan den tekst - ontleend aan P. v. d. Chijs, De munten etc. 
(Verh. TeyI. 2e Genootschap XXVI 2 en 6) . - b. lIP", tal. c. IlIII? 
d. lIlli', 181. e. IIl1l2, 1St, vgl. IIl167. f. P", 181. g. III". h. Illm. VgI. 
ook nog M. G. A. de Man, Over onze oudste grafelijke Hollandschemunten 
(Jaarb. voor Munt- en Penningkunde 1923). Gaarne breng ik hierbij een 
woord van dank aan Mej. M. G. A. de Man voor de groote welwillend
heid, waarmede zij inlichtingen gaf. 



II. 

STUKKEN BETREFFENDE HET VERZET VAN AMSTERDAM 

TEGEN DE EMANCIPATIE VAN DEN HELDER IN 1851, MEDE

GEDEELD DOOR DR. M. G. DE BOER. 

In het Nieuw Archief der Gemeente Amsterdam vindt men een aantal 

adviezen als bijlagen van het Raadsbesluit van B. en W. van 31 December 

1849 I), welke een eigenaardig licht werpen op den toestand te Amster

dam in deze dagen en op de vrees, die men koesterde voor de opk9mst 
van den Helder. Tot toelichting van deze stukken volge hier een 

inleiding, ontleend aan een in manuscript gereed liggend werk over de 

geschiedenis der Amsterdamsche haven tot aan de opening van het 

Noordzeekanaal l ) . 

Hoe onbevredigend de verbinding met de zee ook was in den aanvang 

der negentiende eeuw, toch werden de plannen van Willem I tot het schep

pen van het Noord-Hollandsch Kanaal in Amsterdam met geringe instem

ming ontvangen. Dit kwam vooral omdat in het eerste ontwerp de afme

tingen van het kanaal en van de sluizen zoo klein genomen waren, dat geen 

groot zeeschip ervan zou kunnen gebruik maken; men was daarom bevreesd, 

dat den Helder den handel van Amsterdam tot zich zou trekken en dat 

deze stad alleen de lichtervaart zou behouden. Men stelde daarom, toen de 

medewerking van Amsterdam gevraagd werd, als voorwaarden, dat het 

profiel van kanaal en sluizen grooter zou worden genomen, dat het be

staande verbod van oprichting van nieuwe werven, buiten de twee be

staande noodwerven voor reparaties, zou worden bestendigd en dat het 

kanaal zou worden aangevangen van Amsterdam uit, opdat niet een on

voltooid gebleven werk, mede op kosten van Amsterdam tot stand ge

bracht, deze stad enkel schade zou brengen 8). Bij Kon. Bes!. van 13 

Maart en 21 April 1819 werden deze verzoeken ingewilligd. 

1) Buiten indicateur. 
I) Zie mijn artikel: De v66rgeschiedenis van het kanaal door Noord-Holland op zijn 

Smalst (Tijdschrift voor Geschiedenis enz. 1918 pag. 113. Ook afzonderlijk uitgegeven 
bij P. Noordhoff. Groningen). 

I) Zie Verslag der Commissie, ben. bij Raadsbesluit van 2 Jan. 1819, uitgebracht op 
23 Jan. 1819, waarmee de Raad zich conformeert bij besluit van 29 Maart 1819. 
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Van het punt. dat later op den voorgrond treedt, hetverbod vanlossen 
en laden. wordt in deze stukken niet gerept. vennoedelijk. omdat men 

niet aan de mogelijkheid heeft gedacht. dat den Helder. een onbeteekenend 

plaatsje van nauwelijks 3000 zielen 1). zou kunnen concurreeren tegen de 

oude handelsstad aan het I J. Alle handel was hier bovendien volgens' de 

wetten van 15 Dec. 1816 en 12 Mei 1819 verboden. daar het gebied ten N. 

van een lijn. loopende van den Schoorlschen zeedijk. door de Zijpe naar 
den West-Frieschen zeedijk bij Kolhom. als onvrij territoir gold. waar 

aile'lossen en laden verboden was I). Hierdoor blijkbaar gerustgesteld. 

heeft de Regeering van Amsterdam verzuimd. toen zij in 1819 door het 

toekennen van een bedrag van een millioen gulden haar medewerking ver

leende tot het scheppen van het Noord-Hollandsch Kanaal, en daardoor 

aan den Helder een achterland hielp verschaffen. aan de landsregeering 

te de zen opzichte bepaalde voorwaarden te steilen. zoodat de bestaande 

toestand ten opzichte van het laden en lossen ten allen tijde door de regee

ring zou kunnen worden gewijzigd. Voorloopig was er trouwens geen reden 

tot ongerustheid; toen op 26 Aug. 1822 de belastingwetgeving werd ge

wijzigd. bleven de bepalingen betreffende het onvrij territoir gehandhaafd; 
zelfs werd het verbod. om naast de bestaande noodwervennieuwewerven 

op te richten. nog aangevuld. daar het eveneens verboden werd om 

"nieuwe zoutziederijen. suikerraffinaderijen noch andere groote fabrieken 

zonder Onze uitdrukkelijke toestemming op te richten". 

Naar het schijnt heeft men zich te Helder lange jaren in dezen toestand 

geschikt; het nieuwe kanaal schonk aan de plaats belangrijke voordeelen; 

en evenzeer de inpoldering van het Koegras. van den Anna Paulowna

polder. van den Waard- en den Groetpolder en het aanleggen van de 

binnenha yen te Nieuwe Diep ; de sleepdiensten op het kanaal en op de reede 

brachten bovendien veel leven en vertier; in 1846 was de bevolking tot 

9000 zielen gestegen. 

Inmiddels begon men in den Helder pogingen te doen om van de be

palingen. die de opkomst der plaats belemmerden. ontslagen te worden. 
Reeds in 1830 werd door een eigenaar van een noodwerf afstand van do

meingrond verzocht ten einde tot uitbreiding te kunnen overgaan; dit 

1) Volgens Saunders: Beknopte schets van de economische positie van Helder (HeI
der, 1918) pag. 25, bedroeg de bevolking in 18183022 zielen, waarvan 2049 in de 
plaats zelve, 393 te Ruisduinen, 330 aan het Nieuwe Werk en 250 aan het Nieuwe Diep . 

• ) Zie de wet van 15 Dec. 1816 en het daarbij behoorend K.B. van 9 Nov. 1816, 
waarin een "linie van toezicht" wordt vastgesteld. Ret onvrij territoir, dat overigens 
langs de kust een strook van 2600 el breedte besloeg, omvatte bij den Heldervolgens 
K.B. van 13 Mrt. en 15 April 1819 het geheele gebied benoorden de in den tekst aan
gcgeven lijn. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. X. 6 
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werd afgewezen evenals een soortgelijk verzoek in 1836 gedaan om pak
huizen te kunnen oprichten tot berging van lading van schepen, die schade 

hadden beloopen. Nieuwe verzoeken van gelijken aard werden in 1841 tot 

de Regeering gericht door de heeren Zurmiihlen en Taylor en den heer 

Lastdrager, die hunne noodwerven wilden uitbreiden en ook dachten over 

het oprichten van een droogdok. De Kamer van Koophandel en Fabrie

ken te Amsterdam adviseerde ook nu weer ongunstig; de beide nood

werven voldeden in de bestaande behoefte; uitbreiding zou strekken 

ten nadeele van de Amsterdamsche scheepswerven; aan een droogdok 

bestond te minder behoefte, daar juist plannen in bewerking waren om 

deze te Amsterdam op te richten, waar inderdaad weldra door den heer 

Dietz de deels nog bestaande droogdokjes in Ooster- en Westerdok zou

den worden gesticht 1) . 

In 1846 werd voor het eerst een poging gedaan om het bestaande ver

bod van laden en lossen opgeheven te krijgen. Het ingediende adres werd 
door de Regeering ter kennis van het Gemeentebestuur gebracht, die de 
zaak om advies inzond bij de Kamer van Koophandel, welke tot afwijzing 

adviseerde I); het verzoek werd daarna door de Regeering afgewezen. 

Het aan het bewind komen der liberalen in 1848 scheen aan den Helder 

evenwel betere vooruitzichten te openen; op 13 Mei van dat jaar deelde 

de gouverneur van Noord-Holland in opdracht van den Minister van 
Financit!n aan B. en W. mee, dat een nieuw verzoekschrift van den Hel

der was ingekomen, maar tevens, dat er kans bestond, dat adressanten 

dit maal een gunstig antwoord zouden krijgen: "handhaving der tot 

dusver geda~e afwiJzingen zal moeylijkheden kunnen opleveren"; de 

wet van 1822 toch had niet de bedoeling om aan sommige gemeenten een 

uitsluitend voorrecht boven andere gemeenten te verzekeren. 

Andermaal maakten B. en W. de zaak aanhangig bij de Kamer van 

Koophandel; haar advies d.d. 21 Juli 1848 was opnieuw ongunstig; den 

Helder moest met de verkregen voordeelen tevreden zijn; het wilde niet 

aIleen voorhaven zijn, maar handelsstad worden; dit was echter in strijd 

met de overeenkomst van 1819, die juist bedoelde elke verlegging van den 

handel te voorkomen. De Kamer wees er verder op, dat het landsbelang 
de opheffing van het verbod niet eischte met het oog op de groote betee

kenis van de centra van verkeer voor het geheele land; "verspreide en 

\ 
1) Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken. Notulen 1841 met ad vies van 7 

Jull 1841· 
") Missive Kamer van Koophandel en Fabrieken aan B. en W. d.d. 5 Dec. 1846. 
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verdeelde krachten toch vergaan licht". Aan het eind van het advies wees 
zij bovendien op het gevaar van het opstapelen van groote hoeveelheden 
goederen in kustplaatsen in geval van oodog. 

Ook ditmaal werd het pleit gewonnen; op 1 September 1848 berichtten 

B. en W. aan de Kamer, dat de Minister van Financien op 14 Augustus 

afwijzend op het verzoek had beschikt. Maar de Gemeenteraad van 

den Helder legde zich hier begrijpelijkerwijze niet bij neer en op 15 Novem

ber 1849 deelde de voorzitter van de Kamer van Koophandel aan deze 

mee, dat hij, .. als bekend met de voortdurende pogingen van het gemeente

bestuur van den Helder om de bepalingen van het onvrij territoir opge

heven te krijgen", mededeeling had gevraagd van aIle stukken betreffende 

de voorwaarden, waarop Amsterdam indertijd had bijgedragen tot het 

scheppen van het Noord-Hollandsch Kanaal. 
Op 27 December 1849 werd daarop de zaak in den Gemeenteraad ter 

sprake gebracht; zij wekte te meer ongerustheid, daar tegelijkertijd de 

Amsterdamsche handel ook door de voorgestelde Scheepvaartwetten uit 

zijn rust werd opgeschrikt. Op 31 December werd op verlangen van den 

Raad door B. en W. een Raadscommissie benoemd, onder voorzitterschap 

van A. F. Insinger; leden waren J. Brouwer Ancher, wethouder, J. Speng

ler, voorzitter van de Kamer van Koophandel, A. van Bosse, assura

deur en, als jurist, Mr. C. Backer. 

Een der eerste daden van de Commissie was het richten van een viertal 

vragen aan een twaalftal handelaren en industrieelen betreffende de gevol

gen die van de opheffing van het verbod verwacht konden worden (zie No.1 
der gepubliceerde stukken). Op dit scbrijven kwam een elf tal antwoor
den in; jammer genoeg ontbreekt in het dossier het antwoord van Paul 

van Vlissingen, den bekenden reeder en industrieel. 

De uitgebrachte adviezen stemmen overeen, wat betreft de beoordeeling 

van de gunstige ligging van den Helder. Geen enkele plaats is zoo gunstig 

gelegen als distributieplaats voor de goederen, waarmee' Engeland het 

vasteland zal overstroomen; zijn nooit dichtvriezende haven, voor de 

grootste schepen bereikbaar, zal het uitgangspunt worden van het verkeer 

van de noordelijke deelen van ons land met Engeland; de Rijnschepen 

zullen naar den Helder opvaren; Noord-Holland zal vandaar en niet uit 

Amsterdam van graan worden voorzien; de vrachten naar en van de 

Oostzee toch zijn daar drie gulden lager dan te Amsterdam; iets dergelijks 

geldt in nog sterkere mate voor de Engelsche kolen, In den Helder, zeggen 

de suikerfabrikanten Spakler en Tetterode, zal men de ruwe suiker verder 

bewerken; daar, klaagt de brouwer Rendorp, zal men het voor de schepen 
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benoodigde bier brouwen; de Amsterdamsche scheepsbouw zal niet tegen 

de werven in den Helder kunnen concurreeren; ook de scheepvaart zal 

zich daarheen verplaatsen. Alleen de houthandel, zucht een andere pessi

mist, heeft niets te vreezen, wijl zij niets meer te verliezen heeft; het Noord

Hollandsch Kanaal toch "is het graf geworden van den Amsterdamschen 

houthandel." AIle ad viseurs bijkans zien de toekomst donker in; den Hel

der, mede door Amsterdam aan verbinding met het achterland gekomen, 

"zal haar voedstermoeder naar den hartader steken." 

In bijna aIle adviezen, die hier als No.2 tot 12 volgen, wordt slechts cen 

redmiddel tegen het dreigende gevaar aanbevolen: handhaving der ver

bodsbepalingen; uit bijna aIle spreekt niets anders dan het meest egois

tische conservatisme. Slechts twee adviezen vormen een gunstige uitzon

dering; de schrijvers ervan erkennen de gevaren, maar trachten een weg te 

vinden "to make the best of it." 

Het advies van J. Boelen (no. 9), dat bovendien bijzondere waarde 

heeft door een daaraan toegevoegd rapport van een ongenoemden, die 
een uitnemend deskundige blijkt te zijn, erkent ook, dat Amsterdam 

groote gevaren bedreigen. Maar hij oordeelt, dat men niet tegen 

den stroom moet oproeien; het Amsterdamsche kapitaal moet zich voor 

den Helder interesseeren; men moet in de vrijheid van laden en lossen 

aldaar een noodhulp zoeken tegenover de gebreken van Amsterdam: 

"Den Helder moet onze zeehaven worden, zooals Havre die van Parijs". 

"De handel zoekt, vooral nu aIle gevaar voor zee-oorlogen verdwenen 

moet worden geacht" - heerlijk optimisme - "de beste, onmiddellijk 

aan zee gelegen stapelplaatsen. De landsregeering kan daartegen niet in

gaan; door den handel te dwingen, dat hij de kostbaarste en minst geschikte 

steden gebruikt, wijst men hem naar elders, waar hij zich beter bevindt. 
Waarom zal men het Amsterdamsche kapitaal niet in den Helder aan

wenden; voor die plaats zal Amsterdam de handelsmarkt blij'V'en en 

zoowel door zijn fabrieken als neringen profijt er van trekken:'. Zeker een 

breede opvatting van het Amsterdamsche belang. 

Er was evenwel nog een andere weg, de weg van de toekomst, en het 

is deheerTra Kranen die hem aanwijstin zijn advies (no. 4). Ookhij erkent 

de groote gevaren, die Amsterdam bedreigen, maar "het liberale beginsel, 

dat de emancipatie van den Heldermeebrengt, huldigend", wijst hij erop, 

dat nOch het land, nOch de handel in het algemeen schade zul1en lijden. 

Voor Amsterdam echter zullen de nadeelen zeer verminderen door 

1°. de tolvrijheid van het Noord-Hollandsch Kanaal, 2°.eengeregeideen 
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min kostbare gemeenschap met de zee gedurende het gansche faar 1). Een 

.kanaal door Noord-Holland op zijn Smalst dus! 
Het is te betreuren, dat de Notulen der Commissie ons niet hebben 

bereikt; uit het door haar uitgebrachte zeer uitvoerige verslag, dat bier 

als No. 13 voIgt, blijkt, dat zij zich van hetformeele recht der Gemeente in 

deze geen groote voorstelling maakt. Uitdrukkelijk erkent zij, dat, waar 

"maatschappelijke belangen veranderen, ook inzigten en beoordeelingen 

kunnen veranderen"; zij wijst echter met nadrukeerst op de motieven van 

billijkheid die tegen de. vrijmaking zijn aan te voeren en daama op de . 
groote schade, die de stad door het toestaan van het verzoek zal ondervin-

den. Onder aanhaling van het reeds in het vorige jaaruitgebrachteadvies 

van de Kamer van Koophandel, wijst zij er verder op, dat het belang van 

Amsterdam in dat geval het belang van het land is en tevens, dat den 

Helder geen reden heeft om over benadeeling te klagen; den Helder heeft 

nooit anders dan voordeel van de zijde van Amsterdam genoten. 

Daarna wordt een kort resume gegeven van de uitgebrachte adviezen; 

de aandacht wordt gevraagd voor het feit, dat Amsterdam een tiende der 

bevolking van Nederland bevat; dat zij ruim een achtste bijdraagt in 

's rijks directe belastingen, maar ook , dat bijna een derde der bevolking 

bedeeld wordt! Reeds nu handhaaft zij slechts met de grootste moeite 

het evenwicht tusschen inkomsten en uitgaven; elke schok kan bier be

denkelijke gevolgen hebben. 

De commissie geeft daama een overzicht van de denkbeelden van 

J. Boelen; "wanneer men haar een lichtstraal wijst, wil zij daarvoor de 
oogen niet sluiten." Het verslag eindigt o.m. met de opmerking, dat in elk 

geval de opheffing van het verbod niet zou mogen gescbieden zonder bil

lijke schadevergoeding VOQr Amsterdam, in elk geval vrijdom van kanaal

gelden, voor den inbreuk op de haar vroeger toegekende rechten. " 

lets verder gingen Burgemeester en Wethouders in een door hen voor-" 

gesteld adres aan den Koning. Na opsomming van alles wat voor de hand

having van het verbod sprak, erkenden zij dat wellicht veranderde om

standigheden andere maatregelen noodig konden maken en wezen al 

vast op het equivalent, dat tot op zekere hoogte de schade minder groot 

zou doen zijn, het afschaffen van de kanaaltollen. 

Noch het voorstel der Commissie om het verslag aan de Regeering mede 

te deele'n, noch het voorgestelde adres van B. en W . zelf, vond echter in

stemming bij den Raad, omdat in beide tot op zekere hoogte het recht der 

Regeerillg tot het opheffen der verbodsbepalingen werd erkend. Er 

t) Cursiveering van mij, de B. 
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bleken twee partijen te bestaan. waarvan de eene. begrijpend dat hard

nekkig verzet tot niets zou leiden. niet te ver wilde gaan en op verlaging of 

opheffing der kanaalrechten aan wilde sturen. De andere. streng conserva

tieve partij daarentegen. en deze vormde de meerderheid. stond op het 

recht der stad; zij wist in de Raadszitting van 3 April 1850 door te zetten. 

dat er een nieuwe commissie werd benoemd. bestaande uit de heeren 

Mr. J. J. Uytwerf Sterling. Mr. H. C. Hooft Graafland en Mr. D. A. 

Portielje. welke een nieuw adres zou samenstellen. Dit laatste adres, no. 15 

der stukken, we~d in de Raadszitting van 1 Mei 1850 behandeld en na het 

aanbrengen van wijzigingen van ondergeschikt belang aangenomen. 

In dit adres werd op ietwat hoogen toon verzekerd. dat Amsterdam 

niet door kleingeestigen naijver gedreven werd; de belangen van Amster

dam, de hartader des vaderlands. zijn die van Nederland. Terwijl het een 

"evenredig grooter deel draagt in de algemeene belastingen, verspreiden 

zich de vruchten van zijn arbeid weldadig door het gansche land; Amster

dam is de voomaamste hefboom van onzen binnenlandschen handel. van 
de binnenlandsche scheepvaart. van aIle groote industrieeleondememin

gen, tot zelfs van onzen landbouw". Daarom dient het belang van Am

sterdam te worden in het oog gehouden; verplaatsing der scheepvaart 

naar den Helder is te bedenkelijker. waar in tijd van oorlog deze 

plaats bloot ligt voor een vijandelijken aanval. De staat is verplicht ver

kregen rechten en aanspraken te eerbiedigen; blijkt de noodzakelijkheid 

deze aan te tasten. dan moet billijke schadeloosstelling de erkende aan

spraken vervangen. 

Het adres zou Amsterdam weinig baten. Tegen het einde van het jaar 

werd burgemeester van Reenen bij Z.M. ontboden. opdat hij den Raad der 

hoofdstad er op zou voorbereiden. dat een oogunstige beslissing te wachten 

stond; het recht van Amsterdam was niet genoegzaam geblekenomhet 

verzoek van den Helder op den duur te weigeren. De Koning, ~ldus de 

burgemeester in een schrijven van 1 Jan. 1851 aan de Raadsleden. had 

den Raad der Hoofdstad, die steeds zooveel blijken van trouw en gehecht

heid aan zijn huis had gegeven, langs dezen weg willen voorbereiden op de 

ongunstige beschikking. die spoedig zou afkomen. Z. ·M. was echter over

tuigd van de billijkheid om aan Amsterdam eenige schadevergoeding voor 

de vroeger gedane opofferingen te verleenen en had medegedeeld, dat 

deze zaak een punt van emstige overweging uitmaakte. 

Kort daama kwam het officieele antwoord, gedateerd 11 Januari 

1851, af. dat echter heel wat scherper was dan de mededeeling van den 

Koning had doen vermoeden; blijkbaar was minister van Bosse de felle 
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bestrijding zijner Scheepvaartwetten in het Amsterdamsche Handels

blad kort te voren nog niet vergeten. Elke verplichting der Regeering, 

ook tot schadevergoeding. werd ontkend; "voor edelmoedigheid of toege

felijkheid karl het hier niet de plaats zijn. zelfs wanneer deze aannemelijk 

mocht schijnen. Elke tegemoetkoming aan de wenschen van Amsterdam 

zou gaan ten koste van de andere inwoners". Mocht Amsterdam echter in 

moeilijkheden gebracht worden, dan" zal Z.M. bereid zijn alles te doen 
wat tot verzachting daarvan zal strekken 1)". 

Dit bitse antwoord riep in den Raad felle verontwaardiging in het leven; 

enkele leden. de heeren W. Willinck Jr. en A. van der Hoop, drongenaan 

op een "nieuw, kort en krachtig adres", en spraken van "spitsvondige 

redeneeringen van den Minister"; er werd geklaagd over "revolutionair 

geweld". Maar de meerderheid begreep, dat dit tot niets zou leiden en 

achtte het beter aan te dringen op verlichting der kanaalgelden en 

verbetering van het kanaal. waarop een nieuw adres in dezen geestwerd 

ontworpen door de heeren M. J. Koenen, J. Spengler en Jhr. Mr. J. de 

Bosch Kemper, dat door den Raad werd goedgekeurd; een achttal heeren 

verzochten echter aanteekening. dat zij er zich niet bij konden neerleggen; 
teekenend is };let verder. dat in het ontwerp-adres de woorden: "Wij ver

zekeren Uwe Majesteit de vernieuwde verzekering aan te nemen van den 

eerbied enz. enz." zijn doorgehaald" . Inderdaad werd in deze richting het 

een en ander bereikt: de kanaalgelden werden op de helft gebracht, de 

de buitenloods-, vuur- en bakengelden sterk verlaagd. 

Het pleit is dus verloren en dit is voor Amsterdam gelukkig geweest. 

De concurrentie van den Helder is inderdaad niet zonder geVaar geweest; 

op den duur hebben de grootere schepen der Kon. Ned. Stoomb. Mij .• later 

ook die van de S. M. Nederland en van de S. M. Java, deze plaats tot uit

gangspunt genomen. Maar juist dit gevaar heeft Amsterdam wakker ge

maakten op 10 Juni 1851, enkele maanden na het afkomenderbeslissing. 
stelden B . en W. voor aan den Raadom een Commissie van deskundigen 

in te stellen ten einde te onderzoeken in hoever de doorgraving van 

Noord-Holland op zijn Smalst uitvoerbaar moest worden geacht. 

Per slot van rekening is niet de fantastische brochure van Smout en 

Kloppenburg '), noch het daarop gebaseerde geniale Gidsartikel van 

Vissering de oorzaak geweest van de schepping van het Noord.zeekanaal; 

') Munimenten Raad 1851 no. 15. 
") "De indijking en droogmaking van de Zuiderzee en het IJ,met kanalen van afden 

Ysel bij Arnhem langs Amsterdam tot in de Noordzee, voorgesteld en aangeprezen 
als een krachtig middel tot verheffing van handel, scheepvaart en landbouw in Neder
land." Zie mijn" V66rgeschiedenis van het kanaal door Noord-Holland op zijn Smalst". 



88 STUKKEN BE~REFFENDE HET VERZET VAN AMSTERDAM 

deze is voortgekomen uit de zeer gegronde vrees, dat bij ·bestendiging der 

bestaande toestanden de scheepvaart zich zou verleggen naar de voor

haven en het is vooral ook daarom, dat de hierachter volgende stukken, 

welke bovendien zulk een eigenaardig licht werpen op het beschavings

peiI van veel Amsterdamsche kooplieden, de aandacht verdienen. 

M. G.d. B. 

AMSTERDAM, 16 Januari 1850. 

Onlangs is meer bepaaldelijk de vraag ter sprake gebragt of 
men aan de gemeente De Helder de vrijheid van laden en lossen, 
alsmede tot het oprigten van sommige fabrieken konde en behoor
de toe te kennen; welke vrijheid, ten gevolge van de wetgeving 
nopens het onvrije territoir aldaar, tbans niet wordt genoten. 

Burgemeester en wethouderen van Amsterdam hebben ver
meend, dat deze aangelegenheid, uit hoofde .van den aard der be
trekkingen van deze stad tot die gemeente en tot het Nieuwediep, 
hunne bijiondere belangstelling verdiende en hebben. eene com
missie uit den raad benoemd om den invloed na te gaan, welke 
zoodanige gebeuctenis op die betrekkingen en op de belangen van 
Amsterdam zoude kunnen uitoeffenen. 

De corp.missie heeft het van belang geacht om het oordeel in te 
winnen van sommige ingezetenen dezer stad, wier doorzigt de ge.;. 
volgen van zoodanige gebeurtenis geacht moet worden het best te 
kimnen berekenen. Met die bedoeling wordt V.Ed. door die com
missie beleefdelijk verzocht aan haar uw oordeel en inlichtingen 
te willen mededeelen op de navolgende vragen: 

1. Van welken aard zullen, met het oog op de belangen van d~n 
handel in het algemeen en van deze stad in het bijzonder, de ge
volgen zijn van de opheffing van het verbod? 

2. Welke zullen de gevolgen kunnen zijn op die takken van nij
verheid of handel, die V.Ed.?Jleer van nabij, ookdoorondervin
ding, be~~nd zijn? , 

3. Zijn er operatien van handel, welke geheel worden nagelaten, 
1) Dit rondschrijven was blijkens eene marginale aanteekening gericht tot de vol

gende personen of firma's: Johl • Boelen, F. Rendorp, N. Tra Kranen, A. en F. Haer- . 
ten,SpakIer en Tetterode, P. van VIissingen, Bunge en Co., J . R. BoeJen en Zoon, 
B. en H. Bussemaker, Kreglingeren Co., J. J. Beerekamp, Ebeling en Brandt. 
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omdat die vrijheid van laden en lossen aan De Helder niet be
staat. 

4. Zijn er handelsoperatien, welke om dat verbod moeten wor
den nagelaten, die voor uitvoering vatbaar zouden zijn, indien de 
passage door het Noord-Hollandsch Kanaal heen en wedertolvrij 
zoude worden verleend. 

V.Ed. zult de commissie verpligten door die vragen te beant
woorden en daarbij alle zoodanige toelichtingen te voegen, welke 
haar in staat kunnen stellen bij het eerstdaags uit te brengen ver
slag om de belangen van den handel in deze des te beter te doen 
kennen. 

De voorzitter der commissie 
(w.g.) A. F. I(NSINGER}. 

No.2., 

Veroorloof mij bij de beantwoording van de door Vwe commis
sie bij hare missive van den 16e Januari 1.1. 1} voorgestelde vra
gen betreffende het vei'leenen van vrijheid tot laden en lossen, 
alsmede tot oprigten van sommige fabrieken aan de gemeentens 
Den Helder en het Nieuwendiep mij meer bijzonder te mogen be
palen tot de 3e vraag, en mijne beschouwing mede te deelen over 
de gevolgen, welke de bedoelde maatregel zoude kunnen uit
oefenen op het bestaan van de bierbrouwerijen, hier ter stede ge
vestigd. 

Hoezeer ik mij niet vermeet een bevoegd beoordeelaar te zijn 
over zulk een belangrijk punt als het onderhavige, zoo komt h~t 
mij echter voor, dat het toestaan van lading en lossing aan Den 
Helder en het Nieuwendiep niet dan hoogst nadeelige gevolgen 
voor deze stad zal veroorzaken, immers veele bedrijven, aan de 
scheepvaart verbonden, zullen aldra naar die gemeente worden 
verplaatst, en bovendien mag met eenige grond verwacht worden, 
dat ook grootere daartoe betrekking hebbende inrichtingen, als 
scheepstimmerwerven, pakhuizen enz., ook daar zullen tot stand 
gebragt worden, althans aan ondememingszucht en disponible 
kapitalen zal het daartoe niet ontbreken. 

Onder zoodanige bedrijven, die al spoedig en zeker van de 
eerste daar zoude worden opgerigt, beschouw ik vooral de bier

') No. 1. 
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brouwerijen, want hoezeer ook het gebruik van bier aan boord 
veel is venninderd, maakt deze consumptie nog een voomaam deel 
uit van het debiet der brouwerijen bier ter stede, en bij de in de 
laastste jaren zoo snel toegenomen bevolking van Den Helderis 
de consumptie in het algemeen aldaar reeds van dien aard, dat een 
vermeerderd scheepsdebiet toereikend zoude kunnen zijn om 
daar eene bierbrouwerij met goed gevolg te kunnen uitoefenen. 
Thans wordt voor een goed deel daarin vanbier voorzien, en hoe 
spoedig zoodanig debiet kan verplaatSt worden, is in de laatste 
jaren gebleken aan het groot getal schepen, welke te Purmerend 
hunne ladingen hebben gelost en vandaar weer zijn vertrokken 
zonder voor deze stad te komen, waardoor reeds een groot nadeel 
van veele bedrijven hier ter stede en weI bepaaldelijk ook de 
brouwerijen en daaraan verwante bedrijven van mouterij en 
kuiperij enz., is toegebragt geworden, en hoeveel meer zoude 
zich deze schade doen gevoelen, wanneer nog daarenboven onze 
koopvaardijvloot voor een groot gedeelte aan Den Helder werd 
uitgerust. 

Het komt mij voor buiten eenige twijfel te zijn, dat, wordt de 
hier bedoelde vrijheid aan Den Helder verleend, menigvuldige 
bedrijven en ambachten bier ter stede daardoor zullen worden 
vemietigd en dat de brouwerijen daaronder weI in de eerste plaats 
zullen komen te lijden. Reeds nu in de tegenwoordige omstandig
heden kunnen drie brouwerijen bier ter stede nauwlijks bestaan; 
een gering aantal, daar ik de tijd heb beleefd, dat zeven zoodanige 
fabrieken een voldoend bestaan konden vinden, en wanneer men 
daarbij in aanmerking neemt, dat de schade of het verlies,door de 
vemietiging of slooping van deze fabrieken geleden, niet zoozeer 
de respectieve eigenaren treft, maar dat veele huisgezinnen en 
arbeiders, welk getal men voor elke brouwerij veilig op minstens 
vijf en twintig personen mag rekenen, waarvan twee derden ge
huwden, die daarbij direct belang hebben, ongerekend nog zoo
danige ambachtslieden, die een gedeelte van hun belang daarin 
vinden, waarin zij eene betrekkelijke 'welstand genoten, verliezen, 
dan mag het behoud van zoodanige fabrieken, welke reeds bestaan, 
als van geen gering belang voor deze stad beschouwd worden. 

De ondergeteekende vormt de wensch, dat de pogingen door het 
stedelijk bestuur en van Uwe commissie in het bijzonder om de 
belangen van deze volkrijke stad zooveel doenlijk te bevorderen, 
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met eenen gunstigen uitslag mogen bekroond worden, en betuigd 
tevens zijnen dank voor het blijk van vertrouwen, hem door Uwe 
commissie in deze aangelegenheid geschonken. 

(w. g.) F. RENDORP 1). 

21 Januari 1850. 

No.3. 

W eledele Heeren. 

Wij hebben ons vereerd gevonden met de mISSIve, ons door 
U.Ed. toegezonden in dato 16 dezer 2), waarbij U.Ed. ons geliefdet 
kennis te geven van den door Burgemeester en Wethouderen dezer 
stad genomen maatregel, tot het benoemen eener commissie uit 
den achtbaren raad ter zake van het dezer dagen opnieuw ter 
sprake gebragte denkbeeld tot opheffing van het verbod tot 105-

sing en lading van zeeschepen enz., waaronder de gemeente Den 
Helder tot dusverre uit kracht der bestaande wetgeving gebukt 
gaat, benevens den wensch der voornoemde commissie om des
wegens ook onze inzigten te verneemen, en weI met name ten op
zigte der vier vragen ons daarbij ter beantwoording voorgesteld. 

Of schoon altoos gaarne bereid ook onze geringe pogingen vol
vaardig ten algemeenen belange der stad onzer inwoning veil te 
hebben, zouden wij meenen ons aan vermetelen waan schuldig te 
maken, indien wij breed wilden uitweiden over de gevolgen der 
opheffing van het bedoelde verbod met betrekking tot de be
langen des grooten handels, vooral vis-a.-vis eene commissie, die 
onder hare leden de meest bevoegde beoordeelaars te dezer zake 
telt. 

Veeleer zullen wij ons, wat de eerste vraag betreft, bepalen bij 
in 't algemeen op te merken, dat de bedoelde opheffing ook onzes 
inziens ongetwijfeld al dadelijk de oprigting van nieuwe handels
etablissementen, timmerwerven enz. in de gezegde gemeente zal 
ten gevolge hebben, wier bloei, zoo al niet geheel, dan toch hoofd
zakelijk ten koste des handels en de nijverheid onzer stad zal ver
kregen moeten worden, en dus niet missen zoude daarop algemeen 
van een noodlottigen invloed te zijn. 

') De heer Rendorp was eigenaar der bierbrouwerij de Haan. Geldersche Kade . 
') No. I. 
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Meer bijzonder tot onzen gewone werkkring betrekkelijk is de 
tweede vraag, en daar wij bescheidenlijk veronderstellen het de 
bedoeling der commissie is onze opinie te kennen over den invloed, 
welke de binnenlandsche handel van Amsterdam van de opheffing 
des meergezegden verbods zoude ondervinden, nemen wij de 
vrijheid ons hoofdzakelijk tot dat onderzoek te bepalen. 

Wij schromen niet, in antwoord daarop, onbewimpeld onze 
vrees te kennen te geven, dat die opheffing ook in dat opzigt voor 
den handel onzer stad alleszins nadeelig zoude te achten zijn. Het 
binnenlandsch verkeer van Amsterdam toch bepaalt zich grooten
deels (buiten Noord-Holland) tot de provincien Vriesland, Gro
ningen, Overijssel en Drenthe, wordende onze overige gewesten, 
door de voor hen meer con venable ligging van Rotterdam aan den 
mond der saamgevloeide hoofdrivieren onzes lands (die, bij min
dere kosten, eene snellere gemeenschap toelaat), grootendeels 
aan die markt gebonden. 

De basis nu onzes handels met de eerstgenoemde vier provin
cien oorspronkelijk berustende op derzelver voortbrengselen, zoo 
van landbouwals nijverheid, zoo zal het weI geen betoog behoeven 
dat die, vooral sints de in Groot-Brittannie toegepaste tariefsher
vorming en mildere scheepvaartwetgeving 1), aldaar derzelver 
hoofdverbruiker vinden. De tarwe, haver en vIas uit Groningen en 
Vriesland, de 1;>oter uit laatstgenoemd gewest en Overijssel, ont
moeten in dat rijk een geregeld debauche, en indien die nu reeds 
voor een groot gedeelte (met voorbijgang onzermarkt) uit diverse 
provinciale havens regtstreeks daarheen verzonden worden, zoo 
blijft ons daarvan niettemin een gedeelte overig, in ruiling of tot 
betaling van de koloniale en andere artikelen, welke deze gewesten 
van hier moeten ontbieden. Wanneer men evenwel het oog slaat 
op de zoo algemeene strekking van den tijdgeest, om den verbrui
ker in dadelijke aanraking met de source te brengen, onder anderen 
ook blijkbaar in de sints weinige jaren zoozeer vermenigvuldigde 
regtstreeksche beurt- en stoomvaart (als daar zijn: van London 
op Harlingen in verband met de Overijsselsche havens, van Kam
pen op Hull enz.) en waardoor tevens met betrekking tot de be
nodigde Engelsche fabriekgoederen onze haven wordt vermeden, 
dan is het ligt te voorzien dat, wanneer men zich aan Den Helder 
verderheen ook eenen stapel en geregelde markt van koloniale 

1) Gedoeld wordt op de opheffing der Navigation Act in 1849. 
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producten en andere artikelen mogt weten te verschaffen, zulks 
in verschillende opzigten een gevoelig nadeel aan den handel en de 
nijverheid onzer stad zoude toebrengen. 

Met betrekking tot de derde vraag geloven wij niet er van 
hieruit eenigzins belangrijke handelsoperatien moeten worden na
gelaten ten gevolge van het nog be~taande verbod, alsook dat de 
eventueele vrijstelling, in vraag 4 bedoeld, geene binnenlandsche 
handelsbetrekkingen van eenige noemenswaardige uitgebreid
heid met Den Helder zoude bevorderen, aangezien die handel, 
door gebruik te maken van den waterweg over de Zuiderzee, de 
onvermijdelijke kosten en tollen op het Noord-Hollandsch Kanaal 
zonder moeite weet te vermijden. 

In hoeverre zulks op den buitenlandschen handel gunstig zoude 
werken, meenen wij aan het rijper oordeel Uwer Commissie ter be
slissing te moeten overlaten. 

Wij hoopen, Weledele heeren, door het voorenstaande aan U.E. 
geeerd verlangen te hebben voldaan, en betuigen met de meeste 
onderscheiding ons te noemen 

(w. g. ) B. en H.BusSEMAKER 1). 
23 Januari 1850. 

No.4. 

In antwoord op de aan mij ingezonden missive Uwer commis
sie 2), benoemd door Burgermeesteren Wethoudersdezerstad, om 
den invloed na te gaan, welke het opheffen der thans bestaande 
bepalingen omtrend het laden en lossen, alsook wegens het oprig
ten van sommige fabrieken aan de gemeente De Helder, zoude ten 
gevolge hebben voor den handel in het algemeen en voor deze stad 
in het bijzonder, vermeen ik de onder § 1 aan mij gestelde vraag 
stilzwijgend te kunnen voorbijgaan, of liever de beantwoording 
daarvan te kunnen voegen bij die van § 2, luidende: "Welke zul
len die gevolgen kunnen zijn op die takken van nijverheid of han
del, die Uw E. meer van nabij, ook door ondervinding, bekend 
zijn? 

Bijaldien de thans bestaande bepalingen omtrent de gemeente 

1) B. en H. Bussemaker waren gevestigd Keizersgracht tusschen Beere- en Reestraa t 
en staan aangegeven als Commissionair. 

") No.1 . 
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Den Helder, het onvrije territoir betreffende, werden opgeheven 
en de handel aldaar dezelfde voorregten verkreeg, welke thans 
door Amsterdam worden genoten, komt het'mij waarschijnlijk 
voor, dat weldra verscheidene zeehandelaars, die thans in de 
hoofdstad gevestigd zijn, hunne kantoren naar Den Helder zouden 
verplaatsen, of weI filiaal-etablissementen aldaar zouden oprigten, 
daar het niet te betwijffelen valt, dat Den Helder, welke plaats 
reeds buitendien in de laatste jaren zoowelin uitgestrektheid als in 
bevolking is toegenomen, niet achterlijk zoude blijven door het 
aanbouwen van geschikte magazijnen tot opslag van goederen, 
uitbreiding van de binnenhaven, aanvoer van scheepsmaterialen, 
benoodigd tot uitrusting en voorziening van schepen, en wat dies 
meer zij, aan de reederijen al die gemakken te verschaffen, die 
zij thans in Amsterdam ondervinden. Reeds nu kan men zich aan 
Den Helder van de meeste scheepsbenoodigdheden voorzien, doch 
het is waarschijnlijk, dat door de opheffing van de thans voor die 
gemeente vigerende bepalingen de prijs, waarvoor die benoodigd
heden thans worden geleverd, beduidend zal worden teruggebragt. 

Weliswaar bestaan thans niet aan Den Helder de menigvuldige 
gelegenheden van communicatie met Hamburg en de Rijnoevers, 
welke van Amsterdam door middel van stoombooten en sleep
booten met die plaatsen wordt onderhouden, het mist de spoor
wegen, die Amsterdam met de voornaamste steeden van Zuid
Holland, Utrecht en Gelderland vereenigt, maar zalde reeds lang 
geprojecteerde spoorweg door Noord-Holland, zich te Haarlem of 
te Halfweg met de reeds bestaande verbindende, niet voorzien 
in dat gebrek aan versnelde communicatie? Werd toch reeds 
vroeger de behoefte daaraan gevoeld, hoeveel te grooter zal die 
behoefte worden, naarmate grootere belangen zich zullen hech
ten aan dien uithoek van ons vaderland? 

De afstand, die Kampen van Den Helder scheidt, zal door mid
del van stoombooten spoedig zeer gering worden, als de goederen, 
voor de Rijnoeverstaten bestemd, aldaar in de ijzeren sleepbooten 
zullen worden overgeladen, welke overlading thans in Amsterdam 
plaats vindt. Het vervoer van Den Helder naar Kampen zal toch 
waarschijnlijk niet kostbaarder zijn dan het vervoer van die goe
deren door het Noord-Hollandsche Kanaal en over het IJ. 

De dadelijke gemeenschap met de zee is een ander punt, hetwelk 
aan Den Helder een groot overwigt boven Amsterdam verzekert. 
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Hoe menigmaal toch zijn de belangen van de Amsterdamsche 
reederijen benadeeld, doordien bij het vroeg invallen van vorst en 
de hoogstgebrekkige wijze van doorzending, die, zelfs ingeval van 
goede uitkomst, steeds hoogst bezwarend en drukkend voor de 
belanghebbenden is geweest, de schepen, welke geheel voor Am
sterdam gereed lagen om naar hunne bestemmingen te vertrekken, 
geheel werkeloos, met hunne equipagien aan boord, de lange 
winter hebben moeten afwachten, alvorens zee te kunnen kiezen; 
terwijl de schepen, die, naar andere havens bestemd, als bij
leggers, wegens schade of tegenwind, in de haven van het 
Nieuwe Diep waren binnengeloopen, ter zelfder tijd hunne reizen 
voortzetteden! Ook voor de te huis komende schepen is dit be
zwaar niet minder belangrijk. Door het lange vertoeven in het 
Nieuwe Diep, met kostbare ladingen aan boord, worden die bo
dems belast met het onderhoud van een gedeelte der equipagien" 
terwijl de gages van de aan boord blijvende bemanning, ter be
waking van schip en lading, welke grotendeels uit de hoogst be
zoldigden onder het scheepsvolk bestaan, doorloopen, tot niet 
geringe schade van den koopman. Dusdanig bezwaar zoude ver
vervallen, als het schip dadelijk na deszelfs binnenkomst konde 
gelost worden, hetgeen aan Den Helder, immers meestentijd, het 
geval zoude wezen. 

Een ander punt van beschouwing komt mij voor de aandacht 
Uwer commissie even waardig te zijn. Het is het belang van den 
Amsterdamschen scheepsbouwmeester. Ais ik mij niet bedrieg, is 
bij besluit van het jaar 1826 1) aan de gemeente Den Helder 
slechts vergunning verleend tot de daarstelling van twee scheeps
timmerwerven, uitsluitend bestemd tot reparatie van koopvaar
dijschepen. Worden de bestaande bepalingen, en daarbij ook dat 
gemelde besluit, te niet gedaan, dan zullen, naar mijn inzien, al 
zeer spoedig nieuwe scheepstimmerwerven alsdaar verrijzen, ter
wijl door het minder kostbare vervoer van materialen en de min
der drukkende belastingen daar ter plaatse goedkoopere schepen 
zuUen kunnen gebouwd worden dan te Amsterdam, terwijl even
zeer de herstellingen tot lageren prijs zullen kunnen bewerkstel
ligd worden. 

Eindelijk wenschte ik nog aan te halen de waarschijnlijkheid 
dat, zoodra de gemeente Helder zal ontslagen zijn van de banden, 

') K. B. 18 Maart 1826 no. 182. 
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die hetzelve thans beletten zich vrijelijk te bewegen, vennoedelijk . 
vreemdelingen met vreemde kapitalen het eerst de voorregten van 
die vrijgevigheid zullen ondervinden, daar het naar mijn meening te 
voorzien is, dat vooral Engelschen zich weldra vestigen zullen op 
die plaats van het vaste land, die zoo bij uitnemendheid geschikt is 
om communicatie daar te stellen tusschen het Britsche rijk en het 
continent. Dat diergelijke nederzettingen voor den alhier gevestig
denkoopman nadeelig zullen werken, komt mij ontwijfelbaarvoor. 

Of de tolvrijheid van het GrootN oord-HoIlandschKanaal aanden 
handel van Amsterdam al de bezwaren uit den weg zoude ruimen, 
die zouden ontstaan door de opheffing van de onvrijheid van grond
gebied van de gemeente De Helder, komt mij althans twijfelachtig 
voor. 

De onder 3 en 4 aan mij gerigte vragen moet ik negatief beant
woorden, daar het mij nooit is voorgekomen eene handelsoperatie 
te moeten nalaten wegens het niet toelaten van laden of lossen 
aan Den Helder, noch wegens de niet-tolvrijheid van het Noord
Hollandsch Kanaal. 

De slotsom van mijne beschouwingen in deze aangelegenheid is, 
dat ik vrees, dat de belangen van de stad Amsterdam grootelijks 
gevaar loopen benadeeld te worden door de ter sprake zijnde op
heffing van onvrijheid van grondgebied van de gemeente De 
Helder, eene, althans gedeeltelijke, verlegging van handel daar
uit tegemoed ziende. 

Het liberale beginsel evenwel huldigende, dat tot de behande
ling van dit onderwerp heeft geleid, komt het mij voor, dat noch 
het land, noch den handel in het algemeen daarbij schade zullen 
te duchten hebben, terwijl het nadeel, hetwelk daaruit voor Am
sterdam zoude ontstaan, naar mijn inzien zeer zoude kunnen 
worden verminderd, als door het stedelijk bestuur aan de hoofd
stad door gepaste middelen werd verzekerd, nevens de tolvrijheid 
van het Groot Noord-Hollandsch Kanaal, eene geregeldeen min 
kostbare gemeenschap met de zee gedurende het gansche jaar. 

Wenschende aan het verlangen Uwer geachte commissie te 
hebben voldaan, onderwerp ik deze beschouwing volgaarne aan 
deszelfs meer verlicht oordeel, terwijl ik de eer heb te zijn 

Ued. zeer d. dienaar, 
25 Januari 1850. (w. g .. ) N. TRA KRANEN 1). 

1) De beer Tra Kranen staat in bet adresboek als koopman en reeder en woonde 
Heerengracbt bij de Vijzelstraat. 
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No.5. 

Aan de WelEd. Gestr. Heeren, uitmakende de comrnissie be
noemd door Wel.Ed.Gestr. Heeren Burgemeester en Wethou
deren der stad Amsterdam, ter beantwoording der vragen betref
fende de kwestie van het Nieuwe Diep. 

In minzaam antwoord op Uw. Ed. geeerde misive van 16 dezer 
gevoelen wij ons ten hoogste vereerd door de van ons verlangde 
meening betreffende genoemde kwestie, welke wij hiermede de 
eer hebben U.E. Gestr. volgens ons beste weten medetedeelen. 

ad 1. Voor den handel in het algemeen, kan een nieuwe in
en uitgang slechts voordeelig zijn;' of echter door den tijd voor de 
stad onzer inwoning door het Nieuwe Diep of Den Helder eene 
eenigszints gevaarlijke concurrentie zoude kunnen ontstaan, zoo 
als bijvoorbeeld Dordrecht voor Rotterdam is geworden, zulks 
thans te bepalen, ligt niet in ons bereik. 

ad 2. De aankomst en afvaart der stoomschepen van deze 
stad naar Engeland wordt door omstandigheden menigmaal be
moeijelijkt, en zoude, voor deze meer omvang krijgende tak van 
tusschenhandel, een station aan het Nieuwe Diep, met kantoor 
van in- en uitgaande regten, zeker wenschelijk zijn. 

ad 3. Bij de ommezijde genoemde bezwaren, voegen wij nog 
dat schepen, welke gedurende het strenge jaargetijde aan het 
Nieuwe Diep niet kunnen lossen, aldaar somtijds langen tijd ge
noodzaakt zijn te vertoeven; overigens bestaan er volgens ons 
beste weten geene redenen tot belemmering van handelsoperatien. 

ad 4. In zooverre hiermede alleen de verandering van het on
vrije in vrij territoir bedoeld, moeten wij naar onze beschouwing 
van paragraaf 1 verwijzen. 

Heeft men daarmede echter het oog op opheffing van kanaal- en 
sluisgelden, zoo beschouwen wij zulks zeer ten faveure van deze 
stad, daar door deze vrijheid der onkosten ter bereiking van deze 
stad, de handel een veel gunstigere stelling tegenover mededin
gende plaatsen zoude innemen, als thans het geval is. Elke ver
ligting des handels kan niet dan tot desselfs uitbreiding strekken . 

. De ondergeteekenden kunnen uit ervaring getuigen, dat de 
groote kosten, die ter bereiking dezer stad worden gevorderd, 
veelal de schuld dragen, dat schepen en ladingen naar andere 

ECON.-HIST. ]AARBOEK. x. 7 
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havens gedirigeerd worden; onder die havens bekleed Antwerpen 
eene voorname plaats. 

Wij hopen met dit ons onpartijdig oordeel over de aan ons voor
gestelde vragen aan U.E.Gestr. verlangen tehebben voldaan, ver
blijvende wij met de meeste hoogachting, 

Uw.dw. 
KREGLINGER & Co. 1). 

25 Januari 1850. 

No.6. 

Aan den Edel Achtbaren Heere A.F. Insinger, Wethouder der 
stad Amsterdam, voorzitter der commissie tot het nagaan van 
den invloed, welke de toekenning der vrijheid aan de gemeente 
Den Helder zoude uitoefenen om te laden en te lossen alsmede tot 
het oprigten van sommige fabrijken en zulks in betrekking tot 
de belangen van Amsterdam. 

Hoogstens vereerd door Uw.Ed.Achtb. ons op 16 Januari 1850 
te kennen gegeven verlangst, om met ons gering oordeel en met 
onze geringe ondervinding U. Ed.Achtb. inteligten omtrent de 
omschrevene vier vragen, betrekkelijk de te gevene vrijheid van 
laden en lossen, alsmede het oprigten van sommige fa brijken aan 
den gemeente den Helder, nemen wij de vrijheid U.Ed.Achtb. 
bescheiden, maar tevens vrijmoedig bierop onze gedachte aldus 
mede te deelen. 

1. Ter beantwoording der Ie vraag nemen wij de vrijheid 
aan te merken dat die beantwoording niet dadelijk tot onze be
oordeeling zoude gerekend kunnen worden. Wij vermeenen echter, 
dat de handel in het algemeen enkele keeren in deszelfs belang 
gebruik zal maken van de vrijheid van de gemeente Den Helder 
te kunnen laden en lossen, doch zulks ontwijfelbaar altijd hoogst 
nadeelig zij voor den handel albier ter plaatse, zooals wij met na
druk vermeenen te moeten verwijzen op den invloed die zulks 
zal hebben: 

I. op de waarde der zich hier bevindende pakhuizen en berg
plaatsen enz.; 

2. op de aan de lading en lossing verbondene takken van nij -
verheid en nering; 

1) Nieuwezijds Achterburgwal, Commission airs.. 
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3. op het reeds zooveel geleden hebbende deel dier werkzaam~ 
heden, waardoor zoo vele sjouwerlieden, schuitenvoerders, wagen
dragers [waagdragers], kruyers en noodhulpen zuBen getroffen 
worden, en gedwongen zullen zijn afstand te doen van hun beroep, 
om zich te verplaatsen, of wei ten laste der stad zelve te komen. 

Omtrent de beantwoording der 2e vraag bepalen wij ons tot 
den invloed, die de opheffing van het vermeende verbod zal heb
ben op de scheepstimmerwerven en de geheele scheepvaart-nij
verheid alhier. 

Onze meening is omtrent dien invloed hoogst ongunstig. De 
ondervinding heeft geleerd, hoe weinig benoodigd is om de eige
naars en gezagvoerders te doen besluiten het schip in stede van de 
lading te Amsterdam te brengen aan het Nieuwediep geheelledig 
te doen lossen, en die ondervinding heeft het evenzoo geleerd van 
welken nadeeligen invloed deze reeds enkele voorvallen op de 
bovengenoemde scheepvaart was. 

Wij nemen de vrijheid nog aan te merken, dat al willen de ver
schillende scheepvaart-nijverheid uitoefenende ingezetenen dezer 
stad met hunne werklieden zich ook 'verplaatsen aan den Helder, 
waar hunne belangen hen door het opheffen van het verbod zou
den roepen kunnen, zulks ten nadeele dezer stad zoude zijn: 

I. daar alsdan vele werven en fabrijken, op stadsgrond gelegen, 
het verschuldigd precario (of) de huurpenningen zoude opzeggen; 

2. zoude Amsterdam vele harer schoone fabrijken verliezen, en 
der reeds lijdende werkende klasse opnieuw een zwaar offer 
worden opgelegd. 

Deze verplaatsing laat zich echter eerder noemen dan uitvoeren, 
vooral ten aanzien der scheepstimmerwerven, wier gedeeltelljke 
waarde bestaat in hellingen, die onvervoerbaar zijn en als kost
bare herinneringe zouden moeten achtergelaten worden, zoo mede 
in opstanden, die alsdan door verkoop of overname een treurige 
post tot vereffening zuBen daarstellen. De aanwezige onlangs in 
het belang der scheepvaart daargestelde en niet vervoerbare 
drooge drijf-dokken 1), kunnen wij gerust bovendienalseeneveel
beteekende rede noemen, dat de opheffing van het verbod voor 
Amsterdam hoogst ongunstig is te noemen. 

Omtrent de beantwoording der 3e vraag bepalen wij ons aan 
te merken, dat het ons voorkomt geene handelsoperatien door het 

1) Zie de inleiding, bIz. 82. 
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gemis van vrijheid tot laden en lossen aan den Helder zijn belem
merd. AIleen dan, wanneer vorst het Noord-Hollandsch Kanaal 
onbevaarbaar doet zijn, in welk geval Amsterdam alsingesloten 
is te beschouwen; wenschelijk ware een vast doorgaand plan tot 
doorijzing tot stand mogt kamen, waardoor deze bestaande zwa
righeid zoude vervallen. 

Omtrent de beantwoording der 4e vraag bepalen wij ons te ver
klaren, dat het ons van bepaalde bekendheidis, de hoogekanaals-, 
jaag- en sluiskosten een belangrijk overwegend en afdoend be
zwaar is te noemen voor den handel, en meer nag voor de scheep
vaart, zooals het te wenschen ware, dat aan de ondoelmatige en 
belemmerende krommingen van het kanaal op vele plaatsen, aan 
de gebrekkige ten uitvoerlegging der jaagreglementen en aan de 
dikwerf ontbrekende voortvarendheid der kanaal-Ioodsen verbe
terende wijzingen werden aangebragt. 

De bemoeye1ijking van den waterstaat am de thans in zoo vele 
opzigten helpende stoomkracht op het Noord-Hollandsch Kanaal 
te gunnen, vermeerdert de bezwaren, die door vele gezagvoerders 
tegen het Kanaal worden aangevoerd, welke bemoeyelijking zich 
zoo verre uitstrekt, dat zelfs aan de bestaande sleepdienst voor 
deze stad geweigerd is, om, in dringende omstandigheden zelfs, 
enkele keeren de scheepvaart, door het Noord-Hollandsch Kanaal, 
ten dienste te staan. 

Wij durven ons bescheiden vleyen de door U.E.achtb. ons voor
gestelde vragen naar U.Ed. Achtb. verlangst te hebben beant
woord. 

Wij durven (de opheffing van) het verbod als hoogst nadeelig 
voor Amsterdam gerust beoordeelen, vooral dan, als het nieuwe 
wetsontwerp van den Ie December 1849 1) zal zijn wet geworden, 
en de daaruit wankelenden staat van scheepvaart-nijverheid zich 
in eenen nadeeligen invloed van die wet op de scheepvaartindus
trie van deze stad zal hebben opgelost. 

,Wij hebben de eer met onderdanige hoogachting te teekenen 

26 Januari 1850. J. R. BOELEN EN ZOON 2). 

') Bedoeld worden de Scheepvaart-wetten van Minister van Bosse. 
') J. R. Boelen en Zonen staan in het adresboek als scheepstimmerlieden opgege

ven; zij woonden E1andsgracht bij de Bickersstraat. 



\ 

TEGEN DE EMANCIPATIE VAN DEN HELDER 101 

No. 7. 

Weledel A chtbaar H eer! 

De ondergeteekende beantwoordende de voorgestelde vragen, 
vervat in de bij hun ontvangene missive, dato 16 J anuari 1.1. 1), 
neemen echter vooral de vrijheid op te merken, dat zij kortelijk 
alleenlijk zullen uitgaan uit het oogpunt hunner eigene tak van in
dustrie in het bijzonder, de beantwoording voor het algemeen be
lang gaarne overlatende aan de tot dat einde bestaande Kamer 
van Koophandel. 

Zij beschouw~n als antwoord op: 
Vraag 1 : de opheffing van het bedoelde verbod geheel in tegen~ 

spraak met de geest der wet op de suikeraccijns, waar bij De Helder 
als onvrij territoir wordt verklaard tot wering der sluikhandel, 
tot instandhouding van welk besluit met de gevolgen van dien de 
hier bestaande suikerraffinaderijen het grootste belang hebben; 

vraag 2: ook niet in verband met het boven aangevoerde kan 
naar hun inzien die opheffing, van welke zijde ook beschouwd, 
eenig voordeel hoegenaamd aanbrengen aan de suikerraffinade
rije alhier. 

vraag 3: is hun niet bewust, dat eenige handelsoperaties ten 
dienste der raffinaderije geheel of ten deele moeten worden nage
laten of opgegeven ten gevolge van het besluit, waarbij de ge
meente De Helder als onvrij territoir is verklaard. 

Als inwoners van Amsterdam voelen ondergeteekende zich 
verpligt ten dringenste te protesteren tegen de opheffing van ge
noemd verbod, als beschouwende zij zoodanige opheffingin strijd 
met de belangen der hier bestaande suikerraffinaderijen, en bie
dende geene kans aan tot meerdere bloei en welvaart van dezel
yen. 

Vermenende aan de aanvrage en de bedoeling der commissie te 
hebben voldaan, hebben de eer zich met hoogachting te noemen, 

28 Januari 1850. SPAKLER en TETTERODE2). 

No.8. 

De vragen beantwoordende, welke de commissie uit het be
stuur der stad Amsterdam gemeend heeft in het belang harer 

1) No. 1. 
S) Suikerfabrikeurs, Lijnbaansgracht bij het Leidsche Plein. 
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ingezetenen te moeten doen, ZOO komt het ons voor, dat de ge
volgen van de opheffing der beletselen voor den haven van het 
Nieuwe Diep zullen zijn eene gedeeltelijke verlegging van den 
handel der stad Amsterdam naar die haven. 

1. De onmiddelijke gevolgen zullen zeker zijn, dat voor de 
stoomvaart het Nieuwe Diep wordt het midde1punt van commu
nicatie der havens en plaatsen aan den Zuiderzee en het Noord
Hollandsche kanaal ge1egen, en voomamentlijk voor de gemeen
schap met Engeland. De stoombooten zullen daar lossen, met de 
administratie afrekenen, verder laden en naar zee stevenen; zij 
zullen voor aile havens in den omtrek goederen aannemen, die in 
ligters overladen en laten bezorgen. 

Harlingen zal derwaarts de boter, Noord-Holland de kaas, het 
slagtvee enz. zenden. 

Amsterdam zal ook zenden, wat het te zenden heeft, en zoo
doende zal aile directe vaart per stoomboot voor ons verlooren 
zijn. Hetzelfde zal zeker ook in groote mate met de steenkoolen
vaart het geval worden en met den Noordschen houthandel, zoo 
mede met de Noord-Amerikaansche tabaksvaart. De Noord
Amerikanen maken toch reeds noode gebruik van het Noord
Hollandsche kanaal, zullen alsdan van Amsterdam geheel onaf
hankelijk worden en bedingen, dat de door hen aangebragte 
goederen in het Nieuwe Diep ontvangen worden; de ligters zullen 
dientengevolge ophouden ligters te zijn, en als binnenlandsche 
vaartuigen het kanaal bevaren; zij zullen dus niet langer een 
een differentieel sluisgeld onderworpen blijven; de vaart met 
ligters zal dientengevolge voordeeliger worden dan de directe 
vaart. 

2. Voor den graanhandel in het algemeen gelooven wij niet, dat 
de opheffing van dade1ijken invloed zal zijn. 

3. Operatien van handel, welke geheel moeten worden nage- -
laten, omdat die vrijheid van laden en lossen aan de Helder niet 
bestaat, zijn ons niet bekend, tenzij dan de smokkelhandel, en 
weI met name die opEngeland, en misschien later ook opeigenkust, 
wanneer men gemakkelijk afschrijving van accijns aan De Helder 
kan bekomen, om later verder in te voeren op eene clandestine 
wijze. 

Schorsing van handelsoperatien daartegen bij winterdag, wan
neer de binnenwateren met ijs bedekt zijn, zijn dikwerf aanwezig, 
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doch in die speciale gevallen wordt dan ook altijd pennissie gege
yen om in het Nieuwe Diep te lossen en te laden, en aan de be
velhebbers van schepen vrijheid gegeven om onder cautie weder 
te vertrekken. 

4. De laatste vraag meenen wij mede in eene ontkennende zin te 
moeten beantwoorden. Wanneer echter het verbod voor den 
Helder werd opgeheven, dan zeker zou eene tolvrije passage door 
het Noord-Hollandsch Kanaal veel helpen om het kwaad te ma
tigen. Amsterdam heeft tot het daarstellen van het Noord-Hol
landsch Kanaal offers gebragt, die het geregtigd doen zijn om 
tegen de opheffing van het verbod voor den Helder in oppositie te 
komen, tenzij dan tegen vergoeding der door haar in der tijd gedane 
en, tengevolge der opheffing, nutteloos geworden opofferingen. 

Alleburgers van den staat hebben tegenwoordig gelijke regten, 
alle steden of plaatsen, op het grondgebied van den staat gelegen, 
dus ook. Het zal op grond daarvan zijn, dat De Helder zijne wensch 
tot opheffing der beperkingsmaatregelen zal gronden, en hierin 
heeft zij dan ook gelijk. 

Het zal Amsterdam bezwaarlijk vallen, dit, uithoofde van plaat
selijk belang, tegen te houden. De gelijkheid van regten duldt 
echter beperkingen in het belang van het algemeen, en wij ge
looyen, dat de opheffing van het onvrije territoir in het algemeen 
belang en in het belang des eerlijken handels nadeelig zou werken, 
zoo ook het plaatsen aldaar van fabrieken van aan accijns sub
jecte goederen, zoolang er beduidende accijnsen geheven worden, 
en inkomende regten van eenig belang verschuldigd zijn. Het is 
immers overbekend, dat de handel van de kleine plaatsen dik
werf bestaat ten koste van de grootere, omdat in de eersten meer 
gelegenheid bestaat om op de regten te winnen. Wij hebben weI 
eens gedacht,of het niet in het welbegrepen belang van den staat 
zou zijn, om, behoudens de gelijkheid van regten, de zucht van de 
bewoners van kleine plaatsen om dezelfde regten als zeehaven te 
genieten, daarmede te breidelen, dat het iedere stad of gemeente 
onverlet gelaten werd om het regt van laad- en losplaats te ver
krijgen, behoudens zekere vergoeding voor de vestigingkosten 
van : de bureaux van ontvangers, controleurs, visiteurs enz., of 
verhooging van klasse voor de directe belastingen; dan zeker zou 
de regering van menige kleine plaats terugtreden. 

Zooals het nu ingerigt is, zijn er zeker vele plaatsen, waar de 
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\ 
kosten van beheer de inkomsten overtreffen, en deze staat van' 
zaken is nadeelig voor het algemeen belang, voordeelig daaren
tegen voor het bijzonder belang van deze en geene kleine plaats, 
die behalve de directe vergunningsvoordeelen, dientengevolge 
nog die geniet, aan de inwooning van het personeel van admi
nistratie verbonden. 

Met de meeste achting teekenen 
Uw.J!w. 

29 Januari 1850. A. en F. HAERTEN 1). 

No.9. 

Van de commissie, uit den Raad dezer stad benoemd, om den 
invloed na te gaan, welke de verheffing van Den Helder tot de 
vrijheid van laden en lossen en tot het oprichten van sommige 
fabrieken op de betrekkingen en belangen van Amsterdam zou 
kunnen uitoefenen, ontving ik een beleefd aanzoeK, dd. 16 Ja
nuari 1850 2), om mijn oordeel en inlichting in te winnen door be
antwoording van vier daarin gestelde vragen en zoodanige meer
dere als haar zouden te stade kunnen komen, om de belangen 
van Den Helder in het algemeen en meer bijzonder in deze stad 
des te beter te doen kennen. 

Dadelijk beschouwde ik dit vraagstuk en bijzonder in het 
tegenwoordig tijdstip als hoogst moeyelijk, zoodanig, dat ik een 
hulpmiddel te baat nam, hetwelk mij voor de hand lag; een hel
per in mijne zaken, die eenige jaren aan mijne zijde gearbeid 
heeft en die in het laatste jaar 1849 in onze betrekking tot de 
nieuwe stoomvaart 3) onder Nederlandsche vlag van onze stad 
op Londen het Nieuwe Diep en Den Helder benevens vele Noord
Hollandsche steden bezocht heeft, waarbij hij verpligt was de , 
kennis met vele Noord-Hollandsche kooplieden te maken en 
zich gedeeltelijk in hunne handel te verdiepen, die zich daar te 
boven bijzonder bezig had gehouden met de expeditie der bedoel
de stoomvaartuigen gedeeltelijk vanhier over de Zuiderzee via 
het Nieuwe Diep, ook via Harlingen en Nieuwe Diep, - ook aileen 

1) Commissionnairs, Singel bij de Roomolen steeg. 
0) No. I. 
0) Bedoeld wordt blijkbaar de : Stoomschroefstoomer-reederij onder directie van 

Paul van Vlissingen. In welke relatie deze tot den heer Ja. Boelen stond, is mij 
niet bekcnd . Zie mijn Geschiedenis der Amsterdamsche Stoomvaarl I 68. 
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van het Nieuwe Diep oI)der lossing en belading aldaar, en eiode
lijk zelfs door het Noord-Hollandsche Kanaal, onder belading te. 
Amsterdam, Purmerend, Alkmaar en Nieuwe Diep' - was door 
deze toevallige bewegingen te beschouwen als voor het oogenblik 
beter dan ik zelve bekend te zijn met de locale en handelscon
venientien, die men in het oog moest hebben om eene heldere blik 
in het materieele der kwestie te slaan. Ik veroorloofde mij de 
vrijheid hem mijne taak over te dragen , en vergunde mij-zelve 
thans zijne beantwoording van het voorstel ten deze aan de com
missie aan te bieden 1). 

Het zal de commissie blijken, dat dit geheele antwoord eene 
doorgaande bestrijding is van de emancipatie van Den Helder 
en het Nieuwe Diep, dewelke wordt beschouwd, dat niet als ten 
koste van Amsterdam kan worden tot stand gebragt. 

Voorzoover wij met den/steller slechts het oog zouden moeten 
vestigen op den handel en scheepvaart, die Amsterdam thans nog 
van de vroegere omvang is overgebleven, zou ik mij daarmede ge
heel kunnen vereenigen; er valt niet aan te twijffelen, dat van 
lieverlede een deel van onze handelsbewegingen naar het Nieuwe 
Diep zou worden verlegd, en dat dit jaarlijks zal toenemen, om
dat het Nieuwe Diep bij uitstek gunstig gelegen is voor de aan
voeren uit zee, tegenover eene moeyelijke en kostbare Jigging, 
waaronder Amsterdam kwijnt en waardoor Amsterdam bij voort
durende vrede als zeehaven in mijne beschouwing zeer veeg staat; 
vooral sedert dat de riviercommunicatie met Duitschland wordt 
vervangen door eene snellere gemeenschap, die Antwerpen en 
Hamburg is ten deel gevallen in. de ijzeren spoorwegen, waarvan 
wij vooralsnog verstoken blijven; en omdat de afzet van het 
Nieuwe Diep naar de Noord-Hollandsche steden tot Amsterdam 
(over het Groot Noord-Hollandsche en andere kanalen) en naar 
Vriesland en Gelderland met de IJssel tot op de Rhijn langs de 
Zuiderzee, zoo uitstekend schoon is, als men die zeldzaam ontmoet. 

Maar deze voortreffelijkheid van de ligging van het Nieuwe 
Diep tegenover de belemmeringen onzer ligging, is het juist, die 
bij mij de bedenking doet rijzen, of het zaak is een zoo uitstekend 
schoon punt voor den zeehandel naar de wijze, waarop die thans 
gedreven, en naar den gang, die dezelve staat te nemen, op den 
duur te bestrijden? . 

1) Zie de Bijlage op bIz. 109. 
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Wanneer ik deze, ter zake der daaglijksch toenemende wiJzi
gingen in den handel meer dan ooit zwaar wegende vraag, van 
de zijde van het belang van den staat, dat is van de algemeene 
welvaart, zou moeten beantwoorden, dan ware er geen twijfel 
aan, dat ik de emancipatie en opbouwing zou aanmoedigen van 
eene z66 geschikte plaats voor den zeehandel, dat aIle naburige 
havens van het vasteland daarbij ongunstig staan, en dat ik door 
dit middel de weg zou meenen te banen om een deel temg te be
komen van die aanvoeren, die wij vroeger hadden, maar die thans 
naar elders verlegd zijn. Ik zou meenen, dat er voor elk, die zijne 
product en of aanvoeren zoodanig wenscht te plaatsen, dat die 
met de minste kosten voor de meeste markten van Europa -
waaronder thans ook die van Engeland behooren - beschikbaar 
liggen, op het geheele vast eland van Europa geen geschiktere plek 
te vinden is als het Nieuwe Diep; dat Hamburg en Bremen, 
zoowel als de Maas en de Schelde daarbij achter staan, en dat wij 
dus in den tijd van scherpen wedijver, diewij beleven, dat Nieuwe 
Diep in den strijd moeten brengen. 

Wanneer ik tot de beschouwing van het vraagstuk meer uit
sluitend in het belang van Amsterdam overga, dan kan het niet 
missen, of de tinten moeten duister worden, want het Nieuwe 
Diep zal gewis een deel van ons handels- en scheepvaartvertier 
tot zich trekken; dit wordt in het nevensgaande geschrift teregt 
aangewezen en Uwe commissie zal dit van vele zijden vernemen. 
Dit behoeft dus geen verder betoog, maar het duistere der vraag 
is vooral hierin gelegen, dat het zeer bedenkelijk is, of onzen han
del, in weerwil eener voortdurende stremming der ontwikkeling 
van zaken aan Den Helder, niet meer en meer in verval zal ge
raken? Bij de voordeelen en gemakken, die de geheel vrije zee
handel thans zoekt en elders vindt, en bij de verbeterde geineen
schappen met het binnenland, waarin Amsterdam niet deelt, is 
dit te vreezen. Als vanzelve voIgt dus de gewichtige vraag, of het 
belang van Amsterdam zelve ook vordert, om in de vrijheid van 
laden en lossen in het Nieuwe Diep een noodhulp tegenover onze 
eigene gebreken te zoeken en die plaats als zoodanig bij onzen 
handel als onze zeehaven bij de vreemden voor te dragen; in de 
verwachting dat derzelver geschiktheid ons eene compensatie zaI 
kunnen verstrekken voor hetgeen wij aan de vestiging zullen op
offeren, dat aIzoo de Amsterdamsche handel in het Nieuwe Diep 



TEGEN DE EMANCIPATIE VAN DEN HELDER 107 

desnoods het nut zal terugvinden, hetwelk die van Parijs uit 
Havre de Grace trekt, en of niet scheepvaart en neringen te Am

. sterdam in de gevolgen ook nut van de zaak zullen hebben tegen
over hetgeen die thans aan het Nieuwe Diep zouden ten offer 
brengen. 

De groote verbeteringen in de vervoermiddelen te land en de 
terzijdeplaatsing van aIle vrees voor zeeoorlog onder de beschaaf
de volken, doet de handel meer en meer de naast aanzeegelegen 
gemakkelijkst te naderen stapelplaatsen zoeken. Onze regering 
kan en moet dus niet beletten, dat de handel ook hier te lande die 
plaatsen kiest, die daartoe het geschikst zijn; door te willen 
dwingen, dat men de kostbaarste en minst geschikte steden ge
bruikt, ",i.jst men den handel naar elders, alwaar die zich beter 
bevindt; daar Groot-Brittannie in het vervolg voor aIle waren, 
onverschillig vanwaar die komen, is opengesteld 1) - zal de handel 
dikwerf in het geval zijn van bij voorkeur de naast aan zee ge
legen en de minst kostbare punten tot stapel van granen en oV'er
zeesche producten te kiezen. Vreemde handelaars met vreemde 
kapitalen zullen zich op zoodanige punt en vestigen. Dit kan aan 
de Maas, dit kan in Harlingen plaats hebben. En waaromdanook 
niet te Helder of Nieuwe Diep, alwaar te wachten is, dat Amster
damsche kapitalen met het meeste nut kunnen worden aange
wend, voor welke plaats Amsterdam nog lang de handelsmarkt zal 
blijven, en die omgekeerd nog zeer lang nuttig kan en zal blijven 
voor de scheepvaart, de neringen en de fabrieken van Amster
dam; bestaat er voor de uitbreiding der Amsterdamsche han
delsbetrekkingen alzoo niet zeer veel reden om bij de gebreken 
van deszelfs eigen van de zee verwijderde ligging de gunstige lig
ging van het Nieuwe Diep ten nutte te maken? 

De beantwoording der vier vragen, die na het behandelde kort 
kan zijn, zal dit stuk misschien oplossen. 

1. De gevolgen van de opheffing van het verbod zullen mijns 
inziens zijn: dat zich aan Den Helder al spoedig een graanhandel 
zal vestigen, die aanvankelijk gevoed zal worden door de behoefte 
van Noord-Holland en die eene gewigtige stapel van granen ten 
gevolge kan hebben, door het gemakkelijke vervoer naar het bin
nenland in verband met de gereede gemeenschap met Londen en 
andere Britsche havens. Deze graanhandel zal van lieverlede door 

') Gedoeld wordt op de intrekking der Navigation Act in Engeland. 

( 
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andere handelstakken worden gevolgd. Een en ander zal vermoe
delijk ten koste van Amsterdam zijn, voor een deel van het bin
nenlands vertier, maar het zal zeer ten voordeele van de Amster
damsche handelsmarkt en uitbreiding van zaken met het buiten
land kunnen strekken, wanneer Amsterdam zich het Nieuwe Diep 
als voorhaven weet dienstbaar of ten nutte te maken. 

2. Ook de scheepvaart in het Nieuwe Diep zal gewigtig worden 
en vele daaraan verbonden neringen zullen aldaar kunnen bloeyen; 
dat zal voor een deel ten koste van onze stad zijn, maar mijns in
ziens nog veel meer ten koste van vreemde havens. Naar mijn ge
voelen _zal dit Amsterdam dus minder kosten, als het zalkunnen 
opleveren; want voorshands althans zal in de behoefte van men
schen en goederen meerendeels van Amsterdam kunnen worden 
voorzien, vooral wanneer men zich van hieruit gunstig voor de 
emancipatie zou kunnen betoonen en die zooveel mogelijk tot eene 
Amsterdamsche overplanting weet te gebruiken. 

3. Zooals gezegd, ik houde Den Helder voor een uitnemende 
stapelplaats ten dienste van de tegenwoordigen handel of liever 
van die loop des wereldhandels, die wij ten gevolge van het ver
anderde stelsel te wachten hebben. Amsterdam beschouw ik 
daarvoor niet geschikt. Behoudens voorziening in de locale be
hoefte van bergplaatsen, zou ik ladingen naar Den Helder kunnen 
bestemmen met het doel om van de beste markt van het vaste
land of van Groot-Brittannie te profiteeren; terwijl eene zoodanige 
operatie onder de bestaande kosten en bezwaren voor Amster
dam buiten overweging zou moeien blijven. 

4. Operatien als hierboven bedoeld, zouden een bezwaar ont
moeten in de tol, die op 'het Noord-Hollandsche Kanaalligt; de
zelven worden echter daardoor niet onuitvoerlijk - maar de ont
heffing der kanaalvaart zou die operatien van en voor Amster
dam zeer bevorderen; zooals inderdaad de tolvrije vaart op dat 
kanaal, die dan regtens ook voor de zeeschepen zou moeten wor
den aangenomen, een zegen en gedeeltelijk redmiddel voor het 
als zeehaven bezwijkend Amsterdam zoowel als voor Den Helder 
zou zijn. 

Wat bepaaldelijk met deze vierde vraag bedoeld wordt, is niet 
duidelijk, welligt ziet dezelve op de moeylijkheid, die onze Engel
sche concurrenten in de stoomvaart op Londen hebben ondervon
den, in de dubbele zwarigheid om de stoombooten die tusschen 
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Harlingen en Londen varen, te Nieuwe Diep door middel van 
overlading voor Amsterdam te doen laden en lossen. Dit werddoor 
de wet op de in- en uitgaande regten verboden en de hulpvaar
tuigen zouden een groot geldelijk bezwaar in de kanaaltol hebben 
ontmoet. Wanneer deze operatie door deze beide entraves onmo
gelijk isgemaakt, zou die gewis onder derzelveropheffingkunnen 
geschieden, het ware echter niet regtvaardig de' ontheffing spe
ciaal toe te passen; slechts algemeen toegepast is die aIs'zeer 
heilzaam te beschouwen; dewijl alsdan het Nieu:we Diep tot 
handelsplaats kan worden verheven, terwijl Amsterdam daaron
der minder zou komen te lijden, ja misschien belangrijk zou wor
den tegemoet gekomen in de bezwaren, die deze stad meer en meer 
zal ontmoeten bij gewenschte pogingen van deszelver deel in den 
zeehandel van Europa te behouden of uit te breiden. 

Het spreekt van zelve, dat het oprigten van fabrieken aan den 
Helder geenszins deelt in hetgeen ik omtrent de opheffing van 
het verbod van laden en lossen voor die plaats gunstig heb aan
gevoerd, veel min in het nut dat ik daarin voor Amsterdam meeii 
te zien; de wetten geven zoo ik meen aanleiding om het een, af
gescheiden van het andere, toe te staan of te weigeren en voor het 
welzijn van Amsterdam wensche ik, dat de fabrieken ons blijven; 
want daarmede zou te vee! van onze welvaart, en ook van de voe
dingsmiddelen van onzen zeehandel verloren gaan, terwijl het 
minder doelmatig is om fabrieken en daarmede een deel der be
volking naar de nabijheid der zee te verplaatsen en ik Den Helder 
daarvoor in vele opzigten als een ongeschikt punt zou beschouwen. 

Ik heb gemeend deze mijne beschouwingen aan het zeer ge
wigtige vraagstuk niet aan de aandacht der commissie te mogen 
onthouden. Zij moge in hare wijsheid oordeelen, of en welk ge
bruik daarvan te maken zij. 

(w. g.) J. BOELEN 1). 

Amsterdam 29 Januari 1830. 

[BIJLAGE] 

Eene eventueel te verleenen opheffing der artikelen van de wetten, waar
bij het Nieuwe Diep tot laad- en 10s- of weI fabrijkplaats zou worden toe-

') Wijnkooper, Warmoesstraat bij de Nieuwebrugsteeg. 
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gelaten, moet voor de belangen onzer stad zeer nadeelige gevolgen hebben 
en levert dus genoegzame stof tot opsomming en overweging van belang
rijke bezwaren op. 

De gelegenheid daartoe wordt aangewezen in de vier vragen in he~ 
stuk, sub datQ 16 Januari 1850 van de commissie uit de regering aan 
eenige ingezetenen gerigt 1). 

Alvorens echter tot de geregelde beantwoording of overweging dier 
vragen over te gaan, verblijve ik een oogenblik bij het in den aanvang aan
gevoerde; namelijk in hoeverre de gemeente Den Helder als laadplaats 
en losplaats zou kunnen en behooren erkend te worden. 

Immers ik vermeen, dat van de erkenning van het Nieuwe Diep of liever 
Den Helder als laadplaats geene sprake kan zijn, dewijl mij nergens in de 
wet een artikel bekend is, het welk Den Helder als laadplaats uitzondert, 
terwijl aldaar, of liever te Nieuwe Diep, hetwelk wij in dezen als cen moe
ten beschouwen, geregeld wordt geladen en aangegeven, als zijnde in de 
laatste jaren aanzienlijke partijen vee, kleine partijen kaas en granen aldaar 
gescheept en te Helder de bij den uitvoer gevorderde papieren afgegeven. 

WeI is waar beteekent de uitvoer van Den Helder (het vee naarLonden 
uitgezonderd) niet veel, en is slechts als casueel te beschouwen, doch is 
mijns inziens slechts daaraan toe te schrijven dat De Helder voorals nog 
geenen invoerhandel of fabrijken bezit. 

Na dit alvorens te hebben aangevoerd zal ik tot de beantwoording der 
vragen overgaan, daarbij de sub no. 1 en 2 vermelde tezamen nemende, 
als zijnde tot eene gezamentlijke beantwoording geschikt. 

De gevolgen der opheffing van het genoemde verbod zullen die zijn, 
dat in het Nieuwe Diep of zoogenaamd De Helder, als zijnde doordesselfs 
natuurlijke legging zeer geschikt tot den zeehandel, men zich daarop zal 
toeleggen; dadelijk zal zich, zoo ik vermeen, aldaar eenen graanhandel 
vestigen. 

Immers daarvoor biedt De Helder meer dan cen belangrijk voordeel 
aan, want geheel Noord-Holland nagenoeg geene granen produceerende, 
zoo trekt het die grootendeels van Amsterdam, en zeker is het graan goed
kooper te Nieuwe Diep aan te voeren en vandaar verder Noord-Holland 
in te zenden, dan hetzelve eerst naar onze stad te vervoeren; voorts op 
goedkooper voet te lossen, te verwerken en op te slaan. Immers men kan 

. aannemen, dat met de lossing in het Nieuwe Diep zooveel aan kosten en 
oponthoud wordt bespaard, dat de graanvracht van de Oostzee ongeveer 
t 3.- (drie gulden) minder zal kunnen l?edragen, of liever dat een bevrach
ting naar het Nieuwe Diep zooveel goedkooper zal kunnen worden gesloten 
als naar de hoofdstad; voorwaar, geen klein voordeel! 

Bovendien is dit voordeel van gewigt voor de verscheep van granen 
naar Engeland; de levendige gemeenschap, die vele Noord-Hollandsche 
handelaren met Engeland ter zake van den kaas- en veehandel onder
hielden, zal hen het voordeel doen kennen, hetwelk er voor hen in gelegen 
is, om ook den granenhandel te drijven. 

1) No. 1. 
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Immers hetgeen den invoer door besparing op de vracht verligt. is even· 
zoo op den uitvoer toepasselijk; de vermindering der vracht. waarvoor men 
weldra geregeld uit het Nieuwe Diep naar Engeland zal kunnen versche
pen. is belangrijk; voeg daarbij het voordeel in minder plaatselijke onkos
ten en belemmeringen van eene kleine gemeente. en spoedig zal Amster
dam ook het weinige. hetwelk het aan de concurrentie van de Maas nog 
kan ontworstelen voor den graan-handel met Engeland aan het Nieuwe 
Diep opgeofferd zien; te meer daar men niet vergete. dat het Nieuwe Diep 
het voordeel aanbiedt. om ook bij bevrozen water de Londonsche markt te 
kunnen voorzien. en dus altijd zal kunnen doorfoumeren. terwijl Amster
dam eenen geruimen tijd gesloten is. 

Verder is er veel handel. die het Nieuwe Diep met meerder voordeel dan 
weI de hoofdstad zou kunnen drijven. bij voldoende uitzetting van zaken of 
vestiging van kapitalen. en die kunnen spoedig volgen; immers het meerder 
voordeel. door minder kosten en bezwaren der plaatselijke ligging. sprin
gen zoodanig in het oog. dat vele het zoozeer bezwaarde Amsterdam zullen 
verlaten. om eene plaats te gaan opzoeken. die door zoovele voorregten 
van natuurlijke ligging enz. meer uitzigt op handel en vertier levert. 

Met veel vrucht zouden aldaar fabrijken te vestigen zijn. voornamentlijk 
die fabrijken. die den grootsten steun van onzen handel. onze scheepvaart 
en arbeidende klasse uitmaken. Immers welke voordeelen levert De Helder 
met op voor de vestiging eener suikerfabrijk; behalve dat de suiker voor 
een groot deel uit Engeland door onze fabrijkanten wordt getiokken. moe
ten de steenkolen mede vandaar komen en dit voor het fabrijkwezen zoo 
groote bezwaar zal veel minder zijn voor eene aan het Nieuwe Diep dan 
weI te Amsterdam gevestigde fabrijk; immers de vracht is meer als de 
waarde der kolen en het verschil hierin. voor een zoo ruw artikel. zal be
langrijk zijn. want de overtogt van New-Castle en Sunderland naar het 
Nieuwe Diep kost dikwerf niet meer tijd. als de moeyelijke en kostbare 
reis [vandaar] naar Amsterdam. 

De suiker zou om meer genoemde redenen veel goedkooper in te voeren 
zijn en men zou zich het gansche jaar naarmate der behoefte (zonder vrees 
voor vorst) kunnen voorzien. terwijlde uitvoer evenzeer geregelder en goed
kooper is. zoodat uit het Nieuwe Diep onder anderen de Middellandsche 
zee. hetzij direct of via Londen. het geheele jaar door van geraffineerde 
suiker zou kunnen worden voorzien; terwijl de raffinadeur geene hooge 
wintervrachten aldaar zou behoeven te betalen. om gedurende den winter 
eene uitweg voor zijne suikers te zoeken. 

Het bovenaangehaalde is zekerlijk mede van toepassing voor stoomfa
brijken ter vervaardiging van ijzerwerk. gieterijen of andersints. want ook 
de vracht drukt zwaar op een zoo ruw artikel als het onbewerkte ijzer. ter
wijl het voordeel voor de kolen ook daar bestaat. 

Wij achten het niet ongepast der commissie te herinneren. dat reeds 
voor vele jaren door de Nederlandsche Handel-Maatschappij een besluit 
is genomen. waaraan echter niet lang streng vast gehouden is. hetwelk de 
voor Amsterdam bestemde. door haar bevrachte schepen. het ontstane 
mis bruik van geheele ligting in het Nieuwe Diep verbood. opdat de Amster-
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damsche scheeps bouwmeester en leverancier niet door· die van het Nieuwe 
Diep worden vervangen en zulks in weerwil dat de timmering te Nieuwe 
Diep geen geldelijk voordeel schijnt op te leveren . 

. AI deze voordeelen zullen eene zoo geduchte con curren tie openen, dat be
langhebbende bij handel en scheepvaart, zoowel als bij het fabrijkwezen 
hier ter stede, zeker best zullen doen zich te vestigen in het Nieuwe Diep, 
hetwelk het dubbel voordeel van minder belastingen bij meerder kans tot 
uitbreiding van handel oplevert. 

Op de derde vraag heb ik slechts te antwoorden dat geene zoodanige 
operati!!n mij bekend zijn. als voor zoover in den aard der bedoeling ligt. 
dat met een verbod van laden en lossing aIle groote handel aldaar onmo
gelijkis. 

Voor zoover men daarmede bedoelt handelsoperati!!n van Amsterdam 
of andere steden, die het laden of lossen te Nieuwe Diep zouden doen wen
schen, zoo moet dit zien op de belemmeringen. die men in het verbod van 
lossing heeft ontmoet met de stoomvaart van het Nieuwe Diep op London. 
waartegen echter de wet en administratie hulpmiddelen heeft geleverd en 
toegestaan. die deze belemmeringen hebbenopgeruimd. en die op den duur 
kunnen doen vervallen . 
. De behandeling der vierde vraag vervalt bierdoor als vanzelve; intus

schen (hoewel misschien in dezen ter minder geschikte plaats) bemerke 
hierbij. dat om vele redenen eene vermindering der kanaalgelden onder 
de erkende behoeften onzer scheepvaart en dus ook des Amsterdamschen 
handels behoort. 

Alsnu nog een oogenblik tot den aanhef der mij gezondene missive te
rugkeerende. zoo vinde daarin als aa.i:J.leiding, dat de vraag ter sprake is ge
komen: of men aan de gemeente Den Helder de vrijheid van laden en lossen. 
alsmede de vrijheid tot het oprigten van sommige fabrijken konde en 
behoorde toe te kennen. 

Of zulks kan worden toegekend is een vraagstuk de regten. accijnsen en 
formaliteiten betreffende. Door hooggeplaatste en der beoordeeling weI 
vertrouwde ambtenaren is de emancipatie van den Helder ook uitditge
zigtspunt als onwenschelijk (bij vroegere gelegenheden) aan mij voorge
dragen. en zeker zal ook een of meer dezer heeren door de commissie of 
weI vanwege het ministerie van financi!!n in deze zijn gehoord. 

Of zulks behoorde te geschieden. hierop geve ik de commissie in beden
king. welk lot Amsterdam te wachten staat. wanneer hare natuurlijk on
gunstige ligging nog dat nadeel oplevert. hoven zoovele andere. dat zij hare 
grootsten en gevaarlijksten concurrent zelve met hare middelen heeft moe
ten daarstellen. en bij iedere handelsoperatie een deel harer· winsten of 
liever harer ondememingen zal moe ten ten offer brengen en daardoor het 
Nieuwe Diep verder voeden en grootmaken; terwiji dat Nieuwe Diep haar 
niets zalopleveren. veel. zeer veel zal ontnemen. 

Het NieuweDiepof liever Den Helder is steeds volgens de wetten en in de 
oogen der administratie als de voorhaven van Amsterdam beschouwd; als 
zoodanig heeft zij zich kunnen staande houden. verheffen. groeyen. en 
eindelijk; zooais thans. tot een groote mate van weIvaart kunnen verhef-
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fen; zij moge thans trachten zich tot eene handelstad te verheffen; men 
vergete echter niet, dat zij daardoor hare voedstermoeder naar de hart
aders van haar bestaan zou steken; de hoofdstad blijft verwachten dat 
eene wet, die gedurende bijna vijf en twintig jaren Amsterdam in dezen 
voor kwijning of val behoedde, terwijl het Nieuwe Diep desniettemin 
steeds in kracht en groei aanwies, gehandhaafd worde, en dat op de her
haalde en immer meer dringende aanzoeken der bewoners van Den Helder 
en het Nieuwe Diep worde geantwoord, dat die wet, onder welke zij zich 
van een klein armoedig plaatsje tot eene groote welvarende zeestad en 
haven wist te verheffen, zal blijven bestaan ten behoeve harer voedster
heeren, van diEmgenen, waaraan zij haren vooruitgang, ja de opbeuring 
van een kwijnend bestaan he eft te danken en welke zij thans zou ver
nietigen. 

No. 10. 

Reeds vroeger zou ik hebben voldaan aan de voor mij zeer ver
eerende uitnoodiging van U.E.A., vervat in U.E.A. missive van 
den 16 J anuari l.l. no. 11), doch ben daarin, van wege een ongemak 
aan het gezicht tot dus verre verhinderd geworden. 

Thans echter tot de beantwoording van gemelde missive over
gaande, neem ik de vrijheid deswege mijn gevoelen over de onder
werpelijke zaak mede te deelG,n op de volgende wijze. 

Dat mij den inhoud dier missive als zeer gewigtig is voorgeko
men, daar de vraag, aan het begin derzelve voorgesteld, nament
lijk, of men aan de gemeente Den Helder en het Nieuwe Diep de 
vrijheid van laden en lossen, alsmede tot het oprigten van fa
brieken, konde en behoorde toe te kennen, van het grootste belang 
is voor de hoofdstad des rijks en tot nog toe eene der voornaamste 
handelssteden der wereld. 

Dat intusschen de kommissie uit den Achtb. Raad, bij mijne 
beantwoording dier missive, in aanmerking gelieve te nemen, dat 
mijne handelszaken zich slechts bepalen tot een vak, en mijne 
ondernemingen, op weinige uitzonderinge na, zich niet verder 
uitstrekken dan tot de zoogenaamde tweede hande, en het dus van 
mij eenigszins gewaagd zoude zijn, bij zeer geringe algemeen han
delskennis, over eene zoo tedere zaak een bepaald advies te geven, 
wanneer ik daartoe niet instantelijk door deze achtbare kommis
sie was aangezocht geworden. 

Van dit standpunt uitgaande heb ik over de hoofddenkbeelden, 

') No . 1. 

ECON .-HIST. JAARBOEK . X . 8 
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in meergemelde missive uiteengezet, met bedaarden ernst nage
dacht, en is het mij, na naauwgezette overweging, voorgekomen, 
dat, wanneer de bestaande verordeningen, verpligtingen of ver
bindtenissen, tusschen deze stad en De~ Helder, niet in strijd 
zijn met de grondwet of andere wettelijke bepalingen, het dan, 
naar mijne zienswijze, verre het beste is, deze voor Amsterdam 
hoogst gewigtige zaken te laten op den tegenwoordigen voet, 
daar het mij toeschijnt, dat de eventueele gevolgen van zoodanige 
toekenningen of concessien, als in dezen schijnen bedoeld te wor
den, voor Amsterdam op den duur de nadeeligste uitkomsten 
zouden kunnen tengevolge hebben, en het is dus, naar ik meen, 
oneindig veel beter om bij voorduring te blijven betalen dusdani
ge onkosten, waaronder de tolgelden, als welke tegenwoordig ge
heven of gevorderd worden, dan weI om door het genot van eeni
gen vrijdom van betaling of verligting van kosten eene concur
rentie te zien geboren worden, die, zij het ook met langzamen tred, 
de welvaart van Amsterdam op een gevoelige wijze zoude kunnen 
treffen en ondermijnen. 

Mogt men echter zoodanig bezwaar trachten weg te nemen, 
door te zeggen, er is geen gevaar voor dusdanige concurrentie, 
want aan Den Helder mist men ten eenemale de nodige kapitalen 
om aan den handel die uitgebreidheid te geven, welke voor Am
sterdam schadelijk zoude kunnen worden, of voor het oprigten 
van fabrieken van aard en strekking als de hier bestaande; en al 
verder te vragen: welke kapitalist zou lust gevoelen, zich te gaan 
vestigen in een oord, zoo afgelegen en zoo weinig aantrekkelijk 
voor het ware levensgenot, dan zoude ik op soortgelijke of andere 
argument en onbeschroomd antwoorden, dat er wellicht en in de 
eerste plaats vandaar kapitalen zouden worden bijeengebragt, 
vanwaar men die vermoedelijk het allerminste zoude verwacht 
hebben, met het tweeledig doel, en om eigen winstbejag en vooral 
om Amsterdam, om welke redenen dan ook, zoo mogelijk groote
lijks te bem.deelen. 

Ik voor mij blijf dus, hoezeer ook doorgaans niet ongenegen om 
een gepaste vooruitgang en redelijke vrijheid voor allen te helpen 
bevorderen en voor te staan, zeer behaald tegen alle dergelijke 
voorstellen, tenzij ik later, door bondige en proefhoudende be
wijzen, van het tegendeel mogt worden overtuigd, en hiermede 
vermeen ik dan ook tevens het antwoord op een viertal vragen, 



TEGEN DE EMANCIPATIE VAN DEN HELDER 115 

aan het slot dier missive gedaan, althans gedeeltelijk te hebben 
gegeven. 

Intusschen vermeen ik te mogen veronderstellen, dat ook ande
re handelaren of fabrikanten te dezer stede eene soortgelijke 
uitnodiging van D.E.A. kommissie zullen hebben ontvangen, en 
hoop, dat, welke en hoe uiteenlopende ook hun antwoord zijn 
moge, zij allen tezamen het waarachtig belang van Amsterdam 
op den voorgrond zullen stellen, terwijl ik eerbiedig durf ver
trouwen, dat de kommissie uit den Achtbaren Raad zelve meeren
deels zal bestaan uit mannen tot den handelsstand behorende of 
daarmede in zeer naauwe betrekking staande, wier heldere ken
nis, schrander doorzigt en ervaring, in overeenstemming met en 
met medewerking van de Kamer van koophandel en fabrieken, al
hier met roem gevestigd, in staat zullen zijn omindezehoogstge
wigtige aangelegenheden zoodanige middelen en plannen te bera
men en besluiten te nemen, als waarover degenen, die na ons zijn 
zullen, zich steeds dankbaar zullen kunnen en mogen verheugen. 

Ik eindig met mijn kort betoog, met den hartelijken wensch, 
dat het Gode mag behagen de pogingen te zegenen, welke er 
verder zullen worden aangewend om den duurzamen bloei te be
vorderen en te bestendigen van eene stad, wier inwoners, zoowel 
wegens eenen goeden wil als vanwege derzelver aanzienlijk ver
mogen, zoo vele malen en laatstelijk in het gedenkwaardig jaar 
1844, getoond hebben, wat zij voor het behoud des Vaderlands 
en de plaats hunner inwoning overig hadden. 

2 Februari 1850. 

No. 11. 

Ik heb de eer te zijn 
DW. dw. 

J. ] . BEEREKAMP 1). 

Aan de Commissie, belast met de beoordeeling van den invloed, 
welke de opheffing van het verbod van laden, lossen enz. aan Den 
Helder, zoude kunnen uitoefenen op de belangen van Amsterdam 
enz. 

Wij he bben de eer den ontvangst te erkennen van D .Ed. missive 
van 16 dezer 2), en Ded. onze opinie op de daarin vervatte vragen, 
hiermede te doen kennen. 

1) Theehandelaar, Kloveniersburgwal bij de Raamgracht. I) No. 1. 
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1. De opheffing van het verbod, aan Den Helder te laden en te 
lossen, zal, naar onze meening, aanleiding geven tot het ver
plaatsen van menigen tak van handel, tenzij dit lossen geschiede 
met overlading in ligters, welke de lading naar hier transporteren. 
De handel in het algemeen heeft steeds voordeel bij het uitwinnen 
van tijd en kosten en slechts weinige schepen zullen zich naar 
Amsterdam begeven, wanneer zij gelegenheid zien de langdurige 
en kostbare passage door het kanaal te vermijden. Voor Amster
dam zullen de gevolgen van het ophe£fen van het verbod zeer 
nadeelig, zoo niet noodlottig zijn. 

Wat aangaat de vraag no. 2, welke de gevolgen kunnen zijn op 
die takken van nijverheid of handel, welke ons meer van nabij be
kend zijn, zoo meenen wij stellig te kunnen zeggen, dat er, wat den 
teerhandel betreft, geen meer geschikte haven dan De Helder be
staat, dat dezelve daar met groot voordeel kan worden ge
dreven, en dat niet aIleen Amsterdam, maar ook Rotterdam, 
Dordrecht en Harlingen spoedig een geduchte concurrent daar 
zouden vinden, en gelooven tevens dat de handel in die artikelen, 
welke niet in entrepot behoeven te worden opgeslagen, met gemak 
daar te drijven zou zijn, wanneer het verbod werd opgeheven. 

Voor den houthandel is de Helder niet zoo bijzonder geschikt; 
Purmerend en Zaandam toch hebben denzelven reeds grooten
deels van hier tot zich getrokken, en met deze steden zal De Hel
der moeyelijk kunnen concurreren. Het Noord-Hollandsche Ka
naal is het graf geworden van den Amsterdamschen houthandel 
en deze zal, indien het verbod van laden en lossen niet beter wordt 
gehandhaafd en de passage-kosten door dat kanaal niet eenigzins 
gewijzigd, eindelijk geheel en al naar bovengenoemde steden wor
den verlegd. Door het toestaan van blanco-credieten hebben wij 
hier nog een gedeeUe van den houthandel behouden, doch de 
huizen worden, en dit niet zonder rede, hoe langer hoe meer af
keerig van het geven van deze faciliteiten, waarvan menigeen 
reeds de wrange vruchten heeft geplukt. 

Wij gelooven ten 3e niet, dat er handelsoperatien nagelaten zul
len worden, indien het verbod van laden en lossen gehandhaafd 
werd, evenmin dat de vrije passage, alhoewel eene vermindering der 
kosten bij het passeeren door het kanaal allezints wenschelijk 
zoude wezen, aanleiding tot meerder handelsoperatien geven zal. 

Ten slotte nemen wij de vrijheid, de commissie in overweging 
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te geven, of het niet mogelijk zoude zijn te bewerken, dat de 
schepen bij arrivement aan Den Helder, bijleggers uitgezonderd, in
eens de geheele passagekosten van het kanaal betaalden, hetzij zij 
hetzelve gedeeltelijk bevoeren, of tot hier opkwamen, en dan 
bovendien den doortogt te doen bespoedigen. Dan toch zou men 
minder streng het verbod van laden en lossen aan Den Helder of 
in het kanaal behoeven te handhaven. 

De schepen, die bij Eiseneur den Sond passeren, betalen aIle 
denzelfden tol, onverschillig of zij naar Kopenhagen, St. Peters
burg of andere plaatsen bestemd zijn. 

Wij geloovenhiermede aan V.Ed. verlangen te hebben voldaan 
en terwijl wij den uitslag van Ued. beraadslagingen met verlan
gen tegemoet zien, hebben wij de eer, met de meeste hoogach
ting te zijn 

Vw,dw. 
(ongedateerd. ) EBELING en BRANDT 1). 

No. 12. 

De ondergeteekende beschouwen het als een duren pligt de hun 
opgelegde vragen rondborstig naar hun beste weten, en uit 
innige overtuiging voortvloeyende, te beantwoorden. 

No. I. Zij kunnen niet gelooven dat de opheffing van het ver
bod, hetwelk volgens art. 177 der wet van 1822 op Den Helder 
rust, voor den handel in het algemeen nuttig kan zijn of worden; 
De Helder zoude eerst dan in aanmerking kunnen komen, wanneer 
dezelve door groote kapitalen, groote handelsinrigtingen, eene 
groote bevolking en daaraan geevenredigd vertier als anderszints, 
met Amsterdam en andere groote handelspIaatsen zoude kunnen 
concureren. Wat zoude dan het geval met Amsterdam zijn? weI 
niets anders dan totalen ondergang! Eene voormaals vermaarde, 
nu helaas in eenen kwijnenden staat verkeerende handelsstad, 
zoude datgene wat er nog bestaat van lieverleede verliezen, en 
eene bevolking van meer dan 200.000 zielen zoude tot armoede 
vervaIlen, en vroeg of laat gedwongen zijn de wijk naar elders te 
nemen, En waarom? Alleen door eene kleine plaats te begunstigen, 
die juist onder die omstandigheden, waarmede zij niet tevreden 
is en immer meer verlangd, gedurig in weIvaart heeft toegenomen, 

1) Keizersgracht bId Heerenstraat, commissionairs. 
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Voor 60 a 70 jaren telde de Helder slechts 50 inwoners en in 
1847 reeds 11.000; het Nieuwe Diep was in dien tijd genoegzaam 
onbekend. 

Er mogen gronden van billijkheid bestaan om Den Helder zijn 
verlangen van te mogen lossen en laden niet te weigeren, die 
zoude echter niet dan met de grootste onregtvaardigheid jegens 
Amsterdam kunnen geschieden, en men zoude moedwi1lig eene 
bevolking van meer dan 200.000 zielen aan eene kleine plaats 
van 11.000 zielen opofferen. Wie kan daarvan de verantwoorde
lijkheid op zich nemen, en helpen de woorden van den grooten 
Vondel in Gijsbrecht van Amstel tot eene droevige waarheid 
maken. lndien het geen onregt ware om aan Den Helder het regt 
van laden en lossen niet toe te staan, indien daarvoor gegronde 
redenen bestonden, dan is het weI thans niet als een regt te be
schouwen, dat dit verbod moest opgeheven worden. 

No.2. Er zijn geene takken van nijverheid bekend, die bevor
derd zouden kunnen worden door het toekennen aan Den Helder 
van het regt tot lossen en laden; zooverre bekend is, bestaat al
daar slechts eene touwpluizerij voor de armen, en twee scheeps
timmerwerven; geen zweem van eene andere industrie is er te 
vinden. 

No.3. Den schrijvers zijn geene operatien van handel bekend, 
die door den staat van zaken waarin De Helder verkeerd, moeten 
lijden of ongedaan blijven. De Helder bezit geene directe commu
nicaties (behalve ter zee) met andere landen, als bij voorbeeld met 
Duitschland en Belgien; het bezit eenen schulpweg met Amster
dam en men zoude de goederen voor Duitschland door het N oord
Hollandsch Kanaal in verbinding met de Zaan en de Zuiderzee 
naar Kampen en die voor Belgien over deze stad of Spaamdam 
moeten vervoeren. Men vergelijke daarmede onze doeltreffende, 
hoewel kostbare inrigtingen van stoom- en zeilschepen naar alle 
rigtingen gaande; men sla een oog op ons entrepot-dok; er be staat 
aan Den Helderniets van dien aard, ook geene particuliere pakhui
zen, slechts eenige loodsen en stallen tot berging van steenkolen en 
gestrande goederen, en alle onzekerheid zal verdwijnen om eene 
kleine plaats te willen begunstigen ten koste eener groote, die alle 
aanspraak bezit om begunstigd te worden. 

No.4. De schrijvers vermenen door het vorenstaande ook deze 
vraag te hebben beantwoord; eene kostelooze passage door het 
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Noord-Hollandsch Kanaal zoude voor Amsterdam echter zeer 
wenschelijk zijn. 

(ongedateerd.) 

No. 24. Raad. 
1850. 

BUNGE en Co. 
Keizersgracht bid Heerenstraat. 

No. 13. 

Verslag van de kommissie, benoemd in de vergadering van 
Burgemeester en Wethouderen der stad Amsterdam van den 31 en 
December 1849. 

Naar aanleiding van hetgeen op den 27en December 1 849 in den 
Raad van Amsterdam is verhandeld over den invloed van de 
voorgedragen scheepvaartwetten en van de intrekking van het 
verbod van laden en lossen aan Den Helder op den handel en 
scheepvaart van deze stad, is door de vergadering van burge
meester en wethouderen op 31 December 1849 eene kommissie be
noemd om dit onderwerp in overweging te nemen en om de maat
regelen voor te dragen, welke in de gegeven omstandigheden aan 
haar het beste zullen voorkomen. 

De kommissie, tezamengesteld uit de heeren A. F. Insinger, als 
voorzitter, en J. Brouwer Ancher, J. Spengler, Jhr. Mr. C. Backer 
en A. van Bosse, heeft hare eerste zitting gehouden op den 4en J a
nuari 1850. Daarin is door den heer voorzitter de wijze ter sprake 
gebragt, waarop de kommissie zich van die taak behoorde te 
kwijten. Bij die gelegenheid is door Z.E.A. gevraagd, of men over 
den invloed der scheepvaartwetten en van den ophef van het 
verbod om aan Den Helder te kunnen laden en lossen elk alzonder
lijk zoude handelen. 

Met betrekking tot deze vraag is geoordeeld, dat hier meer be- . 
paald ten onderzoek was voorgesteld de ophef van het verbod, 
en dat er slechts bij die gelegenheid in den raad was gesproken 
over den invloed van de scheepvaartwetten, omdat deze zich 
welligt, op eene geheel bijzondere wijze, zoude kunnen doen ge
voelen, indien er tevens eene zoo gewigtige verandering aan Den 
Helder en het Nieuwe Diep mogt plaats hebben. 
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De kommissie heeft om die reden geoordeeld, dat, zoo zij de 
scheepvaartwetten niefuit het oogmoest verliezen, het echter meer 
bijzonder hare taak was om de belangen van deze stad te over
wegen, ter zake van de besproken intrekking van het verbod van 
laden en lossen in de bovengemelde gemeente. 

N aar aanleiding daarvan is de kommissie van oordeel geweest, 
dat zij aanvangen moest met het onderzoek van de gronden, waar
op dat verbod berust, alsmede in hoeverre dit verbod voor intrek
king kan geacht worden vatbaar te zijn. Zij heeft daartoe niet 
alleen het oog gevestigd op de bepalingen van de wet van 26 
Augustus 1822, art. 177 volg., waaruit dat verbod voortvloeid, 
maar ook voomamelijk op de stukken en de koninklijke besluiten, 
welke tot dit verbod in verband staan, en welke aan haar van
wege de Edel Achtb. Regering dezer stad zijn medegedeeld. 

Bij het inleveren van haar verslag aan heeren burgemeester en 
wethouderen acht de kommissie zich derhalve verplicht in de 
eerste plaats hare beschouwingen mede te deelen uit de antece
dent en en de besluiten. In het tweede gedeelte zal de vraag wor
den behandeld, of Amsterdam geacht kan worden dehandhaving 
van dat verbod te kunnen vorderen. In de derde plaats heeft de 
kommissie het raadzaam geacht om het oordeel van deskundigen 
in te roepen over de vermoedelijke gevolgen van de besprokene 
intrekking, en zal zij het resultaat daarvan mededeelen. Eindelijk 
zal zij aan heeren burgemeester en wethouderen voorstellen, wat 
naar haar oordeel in deze, voor de huishoudelijke belangen van 
Amsterdam gewigtige zaak, zoude kunnen worden gedaan. 

Met de behandeling aanvangende van het eerste punt, zal de 
kommissie niet lang stilstaan bij de bepalingen van de wet van 
26 Augustus 1822, waarop in de art. 177 en volg. het verbod van 
het laden en lossen mitsgaders dat tegen het oprigten van sommi
ge fabrieken berust. Er bestaat bedenking, of De Helderwelge
acht kan worden in de termen te vallen van die plaatsen, ten wier 
opzigte dit verbod door de uitvoerende magt kan worden opge
heven. De kommissie erkent, dat zoo dit niet mogt kunnen vol
gens de wet, die wet alsdan zoude kunnen worden veranderd, en 
dat dus deze vraag meer den vorm dan de zaak zelve betreft. 

De kommissie gelooft derhalve, dat men deze vraag van een 
ander standpunt moet beschouwen, en behoort na te gaan in hoe-



TEGEN DE EMANCIPATIE VAN DEN HELDER 121 

verre de tegenwoordige toestand aan Den Helder zoude behooren 
te worden gehandhaafd krachtens waarborgen, aan Amsterdam 
door de regering toegezegd of overeenkomsten deswege aange
gaan. 

De daartoe betrekkelijke stukken behooren aIle tot de daar
stelling van het Noord-Hollandsche Kanaal. Het is opmerkelijk, 

_ wanneer wij die stukken onderzoeken, dat de aanvang van dat 
kanaal dagteekent uit jaren (die van 1818 en 1819), toen, gelijkwij 
weten, de handel en welvaart van Amsterdam zigtbaar afnamen; 
toen, uit hoofde van eene den handel belemmerende wet geving, de 
vooruitzigten donker waren en bij alle standen eene algemeene 
ontmoediging en verslagenheid heerschten, gelijk zulks woorde
lijk is uitgedrukt in de missive van de stedelijke regeering aan 
den toenmaligen gouverneur, copielijk bij die stukken aanwezig, 
en welke brief blijkens den aanhef van het besluit van 15 April 
1819 L.A. onder de oogen van Z.M. Willem I is gebragt. Indien 
moeyelijken toestand vielen de geldelijke opofferingen, waartoe 
dit kanaal aanleiding gaf, en welke in verband stonden tot de 
buitengewone uitgaaf van een half millioen gulden voor uitdie
pingen van het Y, zeer zwaar aan een stad, wier welvaart zonk 
en wier opbrengst van middelen verminderd was. Zoo men tot de 
uitgaaf van het millioen, voordat kanaal bestemd, moest besluiten, 
was het als eene door de nood gedrongen stap, bovenal gedaan 
(gelijk uit die stukken blijkt) om de mogelijkbeid te behouden, 
dat groote schepen zich voor deze stad zouden kunnen begeven. 
Maar er is meer. Het was niet alleen een doel; het was eene voor
waarde. De kommissie voor dat kanaal bragt haar rapport van 
23 Januari 1819 in het voordeel van die toelage uit, onder de 
voorwaarde, dat het aankomen, het overwinteren, en het ver
timmeren der schepen daardoor konde behouden worden; dat 
geene scheepstimmerwerven of etablissementen van aanbouw 
aan het Nieuwe Diep, behalve de twee bestaande noodwerven, 
zouden worden opgericht; dat men van het Tolhuis af de kanaal
graving zoude beginnen, opdat bij mislukking een gedeeltelijk 
kanaal niet aan Amsterdam tot nadeel zoude strekken. 

Dan en dan ook maar alteen, zoo wordt in dat rapport gezegd, 
durft de kommissie voor dit kanaal en voor de uitgave, daarvoor 
te doen, adviseeren. 

Wanneer nu de koninklijke besluiten, welke tot die uitgave 
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en daarstelling hebben gemachtigd, die voorwaarde hebben aan
genomen, dan is de kommissie van oordeel, dat daardoor beloften 
en toezeggingen gedaan, waarborgen vanwege de regering gege
yen, of zelfs overeenkomsten met dezelve aangegaan zijn, welke 
aan deze zaak haar eigenaardig voorkomen hebben gegeven. Dat 
dit het geval is, blijkt uit twee besluiten van Z.M. Willem I, name
lijk uit een van 13 Maart 1819 L.X en een van 15 April 1819 L.U. 
Laatstgemeld besluit bepaalt uitdrukkelijk bij art. I, dat de ka
naalvaart zal worden voortgezet volgens de voordragt van Am
sterdam van 23 J anuari 1819, terwij I het eerstgenoemde besluit 
van 13 Maart 1819 uitdrukkelijk toestaat de verzoeken, door 
Amsterdam gedaan, wegens het aanvangen van de werkzaam
heden van het nieuwe kanaal van het Tolhuis naar Purmerend, 
en van het verbod van scheepswerven aan het Nieuwe Diep be
halve de twee bestaande noodwerven. 

Uit dit oogpunt is deze aangelegenheid steeds beschouwd door 
de stedelijke regering en door de Kamer van Koophandel. Het 
Gouvernement volgde diezelfde inzigten, en heeft het zelfs be
schouwd en erkend als eene met Amsterdam uitdrukkelijk ge
sloten overeenkomst. Dit blijkt uit het koninklijk besluit van 18 
Maart 1826 no. 182, bij de stukken voorhanden. 

Het verzoek om particuliere werven aan te leggen, is overeen
komstig deze beginselen steeds van de hand gewezen. 

Uit de inzage van de verdere stukken is het aan de kommissie 
gebleken, dat het gemeentebestuur van Den Helder in het laatst 
van 1846 den ophef van meergemeld verbod en van de bezwaren, 
resulterende uit de Wet van 1822, gevraagd heeft. Dit verzoek, 
dat meermalen schijnt herhaald, is tot aan 1848 telkens geweigerd. 
In dat jaar is echter ten opzigte van deze aangelegenheid eene 
andere wijze van beschouwing bij de hooge regering ontstaan, 
welke wij in een missive van den Heer Gouverneur van Noord
Holland van 13 Mei 1848, No. 270/3658, op de volgende wijze zien 
voorgedragen. 

"De vraag schijnt zich thans te hebben voorgedaan, of de voort
durende handhaving der tot hier toe plaats gehad hebbende af
wijzing niet ligtelijk moeyelijkheden zal kunnen opleveren. De 
bevoegdheid, bij de Algemeene wet van 26 Augustus 1822aanden 
koning gelaten om losplaatsen bij aanvoer ter zee en te lande aan
te wijzen, wordt geacht bezwaarlijk de strekking te hebben om aan 

, 
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eenige steden een uitsluitend voordeel boven andere gemeenten te 
verzekeren. De wet wordt gerekend niet anders bedoeld te hebben, 
dan dat de koning zoude beslissen, in welke gemeente het belang 
van de rigtige heffing van '5 rijks belastingen de vestiging van los
plaatsen bij aanvoer van buitenslands zoude toelaten, enhet zoude 
met dat belang geenszins strijden, dat De Helder eene losplaats zij". 

"Behalve vorenstaande bemerking, doet zich in deze ook nog de 
vraag voor, of het uit het oogpunt van algemeen rijksbelang weI 
raadzaam zoude kunnen zijn het tot hiertoe voorgestaan beginsel 
vol te houden en of zulks niet aanleiding zoude kunnen geven, dat 
sommige handelsoperatien, welke zich het kostbaar traject door 
het Noord-Hollandsche Kanaal niet kunnen getroosten, andere 
gelegenheden elders buitenslands zouden zoeken, ten nadeele 
van het Rijk in 't algemeen". 

Door deze voordragt uit de stukken, welke daarbij zooveel 
mogelijk woordelijk zijn gevolgd, heeft de kommissie getracht aan 
te toonen: 

1. Welke de zin en strekking is van de stukken, waarop men bij 
de beoordeeling van deze zaak te letten heeft; 

2. Op welke wijze deze tot aan 1848 zijn beoordeeld en nage
volgd, en 

3. Welke veranderde wijze van beschouwing in dat jaar is 
ontstaan. 

In het tweede gedeelte van ons rapport hadden wij ons voorge
steld eenige bedenkingen mede te deelen, welke aan ons ter dezer 
zake zijn voorgekomen. 

De eerste opmerking van dien aard, welke wij vermelden, staat 
in verband tot het verschil van inzigten bij de regering voor en na 
1848. 

Vroeger had dezelve aan antecedenten vastgehouden, en dit, 
gelijk de Gouverneur in de missive van Mei 1843 zegt, als beginsel 
voorgestaan; in 1848 werd eene beschouwing voorgesteld, welke 
van die antecedenten geheel onafhankelijk was. Men zoude dit 
welligt aan de mindere bekendheid of aan gebrek van voorlichting 
bij het nieuw opgetreden bestuur kunnen toeschrijven. Maar ook, 
nadat die regeering ten opzigte van die antecedent en was inge
licht, heeft dezelve het verzoek van Den Helder niet bepaaldelijk, 
maar slechts vooralsnog afgewezen. 
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Deze opmerking heeft de kommissie gebragt tot de navolgende 
bedenkingen; vooreerst zoude de regering aan Den Helder de ge
vraagde vrijheid vermogen te geven? en zoo ja, kan de regeering, 
zoo zij regtvaardig handelen wil, dit onvoorwaardelijk doen ? 

Wat de eerste vraag betreft, was het oordeel van de kom
missie toestemmende. Zij vermeent, dat men de regering het regt 
niet kan betwisten om in 1848 andere beslissingen te nemen, dan 
zij voor dien tijd gedurende 30 jaren over dezelfde zaak genomen 
heeft. 

Maatschappelijke belangen veranderen; ook inzigten en be
oordeelingen kunnen veranderen, en verschillende besluiten kun
nen beide op zeer aannemelijke gronden berusten. Wat het regt 
van de regering in het algemeen betrof om daaromtrent van be
sluit te veranderen, was dus de kommissie van een bevestigend 
gevoelen. 

Maar omtrent de tweede vraag, namelijk of de regering on
voorwaardelijk bevoegd was dit te doen, was de kommissie van 
eene ontkennende meening. Zonder in een onderzoek te treden of 
de regering, als uitvoerende magt, bevoegd was het verzoek toe te 
staan, dan weI of daartoe de wet van 1822 behoorde te worden 
veranderd, oordeelde de kommissie, dat dit verzoek, zonder schen
ding van de beginselen van regtvaardigheid, door de regering niet 
kon worden toegestaan. Indien het hier een vrije regeringsdaad 
gold, eene daad, waarbij de regering aan geene antecedenten was 
verbonden, dan zoude zij zich daarvan niet behoeven te onthou
den, omdat daaruit, gelijk uit zooveel gewigtige handelingen, 
voor deze of gene eenig nadeel zoude kunnen voortspruiten. 
Maar wanneer de daad niet vrij is, wanneer de regering zich vroe
ger had verbonden niet aldus te handelen, dan is de regering niet 
onvoorwaardelijk tot die beslissing bevoegd. 

Dan ook ontstaat voor haar de verplichting om het nadeel te 
vergoeden, hetwelk zij door zoodanig besluit teweegbrengt. 

Wanneer tengevolge van concessien, welk het gouvernement 
evenzeer kan weigeren als verleenen, de bedingen worden ge
schonden, onder welke Amsterdam voor de daarstelling van het 
Noord-Hollandsche Kanaal een millioen heeft gegeven; wanneer 
datgeen, hetwelk voor 1848 steeds als overeenkomst werd nage
komen en bij besluit van 18 Maart 1826, no. 182, uitdrukkelijk 
overeenkomst genoemd werd, niet meer als zoodanig wordt ge-
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eerbiedigd en nageleefd, kan de pligt om de daardoor toegebragte 
schade te vergoeden, niet meer twijfelachtig zijn. 

De kommissie vermeent eene andere bedenking te mogen voor
stellen, naar aanleiding van een tegenwerping, welke tegen het te
vooren gezegde zoude kunnen worden ingebragt. Het is namelijk 
gezegd, dat de overeenkomst, waarop Amsterdam zich kan be
roepen, van den jare 1819 dagteekende, en dat daarbij met name 
vermeld was het verbod tot het aanleggen van meerdere werven. 
Hieruit zoude kunnen worden afgeleid, dat het onderwerp van het 
contract alleen werven betreft, en dat de gevolgen van de wet 
van 1822, ter zake van het onvrije territoir, nimmerkunnenge
acht worden voorzien te zijn bij eene overeenkomst, welke vroeger 
en welin 1819 is aangegaan. 

Wanneer men zich echter bij de beoordeeling van deze tegen
werping niet geheel wil stellen buiten datgeen, wat partijen heb
ben bedoeld of kunnen bedoelen, zal men aan dezelve niet veel 
gewigt kunnen hechten. 

Daarenboven schiep de wet van 1822 voor Den Helder en het 
Nieuwe Diep geene nieuwe toestand. De wetten van 12 Mei 18 19, 
art. 213, en die van 15 September 1816 art. I, hielden in effecte 
dezelfde bepalingen voor die gemeente in. Men behoeft zich dan 
ook slechts in die jaren van 1818 en 1.819 te verplaatsen om die 
bedoelingen volkomen te beseffen. Hoe treurig toen de vooruit
zigten bijzonder voor Amsterdam waren, is bereids vroeger ge
zegd. 

Wanneer men derhalve, op dat tijdstip, die stad zien toestem
men voor de bijdrage van een millioen voor het Noord-Hol
landsche Kanaal, onder voorwaarde, dat het strekken zal tot be
houd der mogelijkheid om zeeschepen voor de stad te kunnen 
doen komen, dat er niet meer dan twee bestaande noodwerven 
aan het Nieuwe Diep zullen mogen worden opgerigt en dat het 
kanaal moet aangevangen worden bij het Tolhuis, dan is het niet 
twijfelachtig, wat men heeft gewild. Men wilde de toestand be
houden, waarin men zich beyond; men wilde vedegging van 
handel voorkomen. Niemand te benadeelen, maar in de eerste 
plaats te zorgen, dat de opofferingen, welke men deed, vruchtbaar 
werden en bleven voor zich zelve, ziedaar het onmiskenbaar doel 
van de gemaakte bedingen van Amsterdam. 

En welke waren nu de gevolgen? De gevolgen waren deze, dat 
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Amsterdam en aIle de langs het kanaal gelegen steden door het
zelve werden bevoordeeld, maar De Helder bovenal. -Ret kanaal 
en de betrekkingen tot Amsterdam zijn de eenige grond van de 
ontwikkeling en welvaart dier gemeente. Dit geeft ons aanleiding 
om op te merken, hoe onjuist de bedenking is, welke in de vraag, 
voorkomende in den brief van den Heer Gouverneur van Noord
Holland van 13 Mei 1848, ligt opgesloten, of de handhaving van 
het verbod niet een min billijk privilege zoude zijn ten behoeve 
van Amsterdam. 

De toestand van Den Helder is een gevolg van de algemeene 
rijkswetgeving, en tegen de verandering van dien toestand voeren 
wij aan de verpligtingen van het rijk, jegens Amsterdam aange
gaan. Schiep het rijk daardoor een privilege? Immers neen. 

Het komt ons voor, en dit is tot dusverre bij alle wetgevingen 
zoowel van rijken als van steden in acht genomen, dat elk bestuur 
om zeer verschillende redenen de regten wijzigt, bezwaren oplegt 
of vrijheden geeft, naar de mate van de plaatselijke gesteldheid. 
Zoowel de burgerlijke als de krijgskundige wetten en policie-ver
ordeningen leveren daarvan menigvuldige voorbeelden op. En 
met welk regt beklaagt zich nu De Helder over zoodanig verbod ? . 

Ter beoordeeling daarvan achten wij het niet ongepast hier een 
paar zinsneden over te nemen uit eenen brief van de Kamer van 
Koophandel van 21 July 1848, bij de stukken aanwezig. Dezelve 
luiden als voIgt. "Reeds op zichzelf en in aile landen wordt het 
best~an van groote en invloedrijke middelpunten van den handel 
als eene in ieder opzigt wenschelijke zaak beschouwd. De gele
genheid tot het plaatsen van kapitalen, tot het verhandelen van 
alle waardijen, tot in- en verkoop van schier alle artikelen, deze 
voordeelen, welke alleen in de groote-koopsteden worden gevon
den, lokken tevens den vreemdeling, de kapitalen en de aanvoeren 
derwaards. Hierdoor ontstaat handelsbeweging en vertier en 
wordt de algemeene welvaart bevorderd, en overmits de onder
vinding leert, dat verspreide en verdeelde krachten allengs ver
minderen en verloren gaan, ligt daarin reeds eene krachtige 
drangreden opgesloten om zoodanige middelpunten aIs de kern 
van elken staat zoo veel doenlijk te handhaven". 

"Is dit gezegde reeds in het afgetrokkene aan geen tegenspraak 
onderhevig, in welke hooge mate is zulks dan niet op deze stad 
van toepassing, alwaar handel en scheepvaart nog altijd de hoofd-
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bronnen van bestaan uitmaken van bijna een tiende dee! der be
volking van Nederland. Meer dan elders is het dus hier van belang 
den bloei dier takken van welvaart zoovee! mogelijk te hand
haven, en tegen derzelver versnippering te waken door de aan
wending der middelen, welke de regering en de ingezetenen daar
toe in hunne magt hebben". 

"Hieruit voIgt dan ook, dat naar ons inzien het volhouden van 
het tot dusverre ten aanzien van Den Helder voorgestane begin
sel, weI verre van met het algemeen belang in strijd te zijn, daar
door integendeel wordt bevorderd, alzoo wij ons overtuigd hou
den, dat de toelating dier gemeente als los- en laadplaats voor zee
schepen niet alleen voor Amsterdam, maar ook voor Nederland 
de nadeeligste gevolgen zoude kunnen hebben, zonder nog te ge
wagen van het gevaar, dat er in oorlogstijd altijd gelegen is in het 
aanwezigzij n van belangrijkehoeveelhedenkoopmansgoederenaan 
een zeehaven, alzoo deze toch daar minder veiligmoeten worden 
geacht, dan in steden, die verder van de open zee zijn gelegen". 

Wij gelooven dus aangetoond te hebben, dat De Helder geen het 
minste regt heeft om over verdrukking ten voordeele van anderen 
te klagen, en dat dezelve door de wet in eenen toestand geplaatst 
is, welke door zeer nationale gronden kan worden gebillijkt. 

De toestand van die gemeente is dus geenszins het gevolg van 
een privilege aan anderen verleend. Doch laat ons aan de wette
lijke beteekenis van het zoo gehaatte woord privilege niet blijven 
hechten, en vragen of De Helder in eenig opzigt reden tot klagte 
heeft tegen Amsterdam? Wij gelooven het niet. Integendeel, de 
nabijheid van Amsterdam en hare eigenaardige ligging hebben aan 
Den Helder de voordeelen verzekerd, waardoor zij in weinige jaren 
eene zoo aanzienlijke plaats geworden is, maar aan die gelegen
heid is het ook eigen, dat men daar niet aIle die vrijheden kan 
genieten, tot welke men elders geregtigd is. 

Er bestaat dus geen reden tot klagte en weI het allerminst 
tegen Amsterdam, waarvan De Helder nooit iets anders dan voor
dee! heeft genoten. Amsterdam verlangt geen privilege, maar ver
langt bij hare regten te worden gehandhaafd. Indien aan dat ver
langen voldaan wordt, zal het strekken tot welzijn van het ge
heele vaderland. 

De bloei van Amsterdam benadeelt andere steden niet, maar 
verlevendigt ook elders welvaart en vertrouwen. Zelfs zij, die 
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bij het zien van de grootheid van Amsterdam eene opwelling van 
afgunst naauwelijks kunnen bedwingen, zouden het betreuren, 
indien die stad hare standplaats onder de vaderlandsche steden 
verloor. Welligt zoude de gemeente De Helder, bij de opheffing 
van het verbod, aanvankelijk voordeel hebben, maar indien het 
verval van Amsterdam daarmede gepaard moest gaan, is het zeer 
te betwijfelen of De Helder zelf daarbij op den duur winnen zoude. 

De kommissie kan hare bedenkingen nog niet eindigen. Te le
vendig staat haar op dit oogenblik de vraag voor den geest, wat 
de verandering der scheepvaartwetten zal uitwerken, om niet het 
voor haar liggend onderwerp daarmede in verband te beschouwen. 
Wij kunnen van die verandering, onder zekere voorwaarden, veel 
goeds verwachten, maar mogen, in zekeren zin, voor de uitwer
king daarvan ook vreezen. Vreezen voor de geduchte mededin
ging; vreezen voor een monopolie, hetwelk Engeland door over
magt van kapitaal en door ondernemingsgeest zoekt te verkrij
gen onder de leus van vrijheid. 

Zijne verkochte waren zelf over zee te leveren, de gekochte 
zelf te halen, etablissementen te vestigen en zijn industrie ook 
binnen ons land cijnsbaar te maken aan zijn voordeel, ziedaar wat 
Engeland beoogt en waartegen wij ons moeten wapenen. Indien 
wij dit reeds zien in vele onzer havenplaatsen, indien wij de ex
ploitatie hunner industrie zelfs binnen onze hoofdstad, het mid
denpunt der Nederlandsche kapitalen, ondervinden, wat zult 
gij dan verwachten aan Den Helder, bij eene verleende vrijheid 
om handelsplaats te zijn? De vrijheid van scheepvaart en scheep
vaartregten kan hare voordeelen hebben, en wij zullen dezelve 
om haren verdachten oorsprong niet afwijzen, maar de kommis
sie acht het vooral op dit tijdstip bedenkelijk om bijzondere vroe
ger niet bestaande gelegenheden te scheppen, waardoor men niet 
het voordeelige, maar het gevaarlijke van de nieuwe maatre
gelen bevorderen en in de hand werken zoude. 

Wij hebben totdusverre gehandeld over de verpligting vanhet 
bestuur tot schadevergoeding, indien het er toe mogt willen over
gaan om Den Helder tot losplaats te verklaren. Wij hebberi daar
enboven het bedenkelijke van zoodanige maatregelen aangetoond, 
zonder te spreken over de redenen, welke vanwege het bestuur 
in 1848 voor zoodanige verklaring zijn aangevoerd. Die redenen 
zijn echter op zichzelve beschouwd niet zonder gewigt. Hetgeen 
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daarbij wordt gezegd over het kostbare der vaart door het kanaal 
is volkomen waar. 

De vraag, of er niet weI handelsoperatien konden zijn, welke 
om die kostbaarheid moeten worden nagelaten en welke dus voor 
het rijk verloren gaan, verdient weI te worden behartigd. 

lndien die vraag bevestigend moet worden beantwoord, dan 
zouden er op grond van het algemeen belang redenen kunnen 
worden aangevoerd om het gedaan verzoek van den Helder zoo
veel mogelijk toe te staan. 

Wanneer de kommissie op alle de gevolgen daarvan voor Am
sterdam ziet, dan is zij van oordeel, dat de maatstaf, waarnaar 
het rijk aan Amsterdam de daardoor veroorzaakte schade zoude 
kunnen vergoeden, zeer moeyelijk zoude bepalen zijn. Maar zij 
mag niet uit het oog verliezen, dat de eerste oorzaak daarvan 
hooger te zoeken is dan in de daden van het bestuur, en dat de 
aanleiding ertoe ten deele gezocht moet worden in gebeurtenissen, 
waarvan het bestuur zelf den gebiedenden invloed kan gevoelen. 
Uit dat oogpunt beschouwd zoude misschien de tolvrijheid van 
het kanaal niet als vergoeding, maar als verzachting van het 
geleden nadeel kunnen worden beschouwd. 

Wij vermeenen, dat daardoor onder anderen de navolgende 
redenen zouden kunnen worden bijgebragt. 

1. Amsterdam zoude daardoor op een meer gelijken voet wor
den gebragt met Den Helder, en indien werkelijk bij eene verleven
diging van den handel De Helder ook een handelsplaats mogt wor
den, dan zoude de welvaart van die laatste gemeente niet uitslui
tend zijn ten praejudice van Amsterdam. 

2. Omdat reeds op zichzelve de Amsterdamsche handel zwaar 
gedrukt wordt door onkosten en de vermindering daarvan door 
vele wordt beschouwd als een voorwaarde ·om op den duur de 
algemeene concurrentie te kunnen volhouden. 

3. Omdat het zeer wenschelijk is, dat deze zaak op eene bevre
digende wijze voor Amsterdam en Den Helder worde beslist. 

Beider welvaart is aan elkander verbonden en het komt ons 
voor, dat met een tolvrije kanaalvaart de handelsbelangen 
van beide de genoemde plaatsen nader tot elkander zouden ge
bragt worden. 

De kommissie heeft alzoo de bedenkingen medegedeeld, welke 
KCON.-HIST. ]AARBOEK. X. 9 
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aan haar bij de beschou\\'1ng van deze aangelegenheid zijn voor
gekomen. 

Maar is die zaak weI zoo gewigtig? Staat de welvaart van Am
sterdam daartoe weI in zoo naauw verband? Zouden de gevolgen 
daarvan voor die stad werkelijk zoo nadeeligzijn? Hoe onbetwist
baar dit aan de kommissie ook toescheen, meende zij daarvan aIs 
van een aangenomen stelling niet te mogen uitgaan, zonder des
wege het oordeel te hebben ingewonnen van deskundigen. Met dat 
doel zijn door haar aan een twaaIftal kooplieden, die met onder
scheidene vakken van handel en nijverheid bijzonder bekend 
waren, de navolgende vragen ter beantwoording voorgesteld: 

1. Van welken aard zuIlen, met het oog op de belangen van den 
handel in het aIgemeen en van deze stad in het bijzonder de ge
volgen zijn van de opheffing van dat verbod? 

2. Welke zullen de gevolgen kunnen zijn op die takken van 
nijverheid of handel, die D.W.Ed. meer van nabij ook door on
dervinding bekend zijn? 

3. Zijn er operatien van handel, welke geheel moeten worden 
nagelaten omdat die vrijheid van laden en lossen aan den Helder 
niet bestaat? 

4. Zijn er handelsoperatien, welke om dat verbod moeten wor
den nagelaten, die voor uitvoering vatbaar zouden zijn, indien 
de passage door het Noord-Hollandsch Kanaal heen en weder 
tolvrij konde worden verleend? 

Deze vragen zijn door elf dergene, aan welke dezelve gerigt 
waren, beantwoord. De antwoorden bevatten aile het kenmerk 
van eene levendige belangstelling en de erkentenis van het hooge 
gewigt der zaak voor den handel in het algemeen en voor deze 
stad in het bijzonder. 

Tot dit laatste hadden vooral de eerste vragen betrekking, en de 
antwoorden komen alle daarop neder, dat men de vrijheid van 
laden en lossen aan Den Helder voor de belangen van Amsterdam 
zeer verderfelijk achtte. 

Men achtte die verderfelijk zoowel voor den binnen- als buiten
landschen handel van die stad, en vooral ook voor de in die stad 
gevestigde takken van nijverheid, welke alle met de scheepvaart 
in een zeer naauw verband staan, of waarbij gemakkelijkheid van 
af- en aanvoer hoofdvoorwaarden zijn van een voordeelig be
staan. 
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Ten aanzien van onzen binnenlandschen handel wordt daarbij 
gewezen op ons scheepsverkeer met de provincien Groningen, 
Friesland, Drenthe en Overijssel, op de aanvoeren vandaar tot 
verdere verzending en op onze verkoop aan die gewesten van 
koloniale producten en handelsartikelen. Men doet gevoelen, wat 
De Helder voor die soort van handel worden zoude, wanneer de 
schepen uit die provincien zich aldaar zouden kunnen voorzien 
van koloniale producten en van die goederen, welke thans hier 
worden aangekocht. Men voorziet, dat er alzoo eene reden te meer 
voor die provincien zoude worden gegeven om de goederen, wel
ke zij buitenslands verzenden, zelve naar den Helder te bren
gen. 

Dat de gelegenheid om zich van zoodanige waren te voorzien, 
spoedig aan Den Helder zoude worden verschaft, daaraan bestaat 
volgens de algemeene meening geen twijfeL 

In een van de ontvangen antwoorden lezen wij deswege het 
volgende: 

"Bij aldien de thans bestaande bepalingen omtrent de gemeente 
Den Helder, het onvrije territoir betreffende, werden opgeheven, 
en de handel aldaar dezelfde voorregten verkreeg, welke thans 
door Amsterdam worden genoten, komt het mij waarschijnlijk 
voor, dat weldra verscheidene zeehandelaars, die thans in de 
hoofdstad gevestigdzijn, hunne kantoren naar Den Helder zou
den verplaatsen, of weI filiaaletablissementen aldaar zouden op
rigten, daar het niet te betwijfelen valt, dat De Helder, welke 
plaats reeds buitendien in de laatste ja,ren, zoowel in uitgestrekt
heid als in bevolking is toegenomen, niet achterlijk zoude blijven, 
door het aanbouwen van geschikte magazijnen tot opslag van 
goederen, uitbreiding van de binnenhaven, aanvoer van scheeps
materialen benoodigd tot uitrusting en voorziening van schepen, 
en wat dies meer zij, aan de reederijen al die gemakken te ver
schaffen, die zij thans in Amsterdam ondervinden. Reeds nu kan 
men zich aan Den Helder van de meeste scheepsbenoodigdheden 
voorzien, doch het is waarschijnlijk, dat door de opheffing van de 
thans voor die gemeente vigerende bepalingen de prijs, waarvoor 
die benoodigdheden thans worden geleverd, beduidend zal wor
den teruggebragt. Weliswaar bestaan thans niet aan Den Helder de 
menigvuldige gelegenheden van communicatie met Hamburg en 
de Rijnoevers, welke van Amsterdam door middel van stoom-
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booten en sleepbooten met die plaatsen wordt onderhouden, het 
mist de spoorwegen, die Amsterdam met de voornaamste steden 
van Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland vereenigt, maar zal de 
reeds sedert lang geprojecteerde spoorweg door Noord-Holland, 
zich te Haarlem of te Halfweg met de reeds bestaande verbinden
de, niet voorzien in dat gebrek aan versnelde communicatie?" 

"Werd toch reeds vroeger de behoefte daaraan gevoeld, hoeveel 
te grooter zal die behoefte worden, naarmate grootere belangen 
zich zullen hechten aan dien uithoek van ons Vaderland ?" 

De schrijver voegt er vervolgens nog bij : 
"Eindelijk wenschte ik nog aan te halen de waarschijnlijkheid, 

dat zoodra de gemeente Helder zal ontslagen zijn van de banden, 
die hetzelve thans beletten zich vrijelijk te bewegen, vermoedelijk 
vreemdelingen, met vreemde kapitalen, het eerst de voorregten 
van die vrijgevigheid zullen ondervinden, daar het naar mijne 
meening te voorzien is, dat vooral Engelschen zich weldra vesti
gen zullen op die plaats van het vasteland, die zoo bij uitnemend
heid geschikt is om communicatie daar te stellen tusschen het 
Britsche Rijk en het continent. 

Dat diergelijke nederzettingen voor den alhier gevestigden 
koopman nadeelig zullen werken, komt mij ontwijfelbaar voor". 

Het zoude ons te verre voeren, indien wij den bijzonderen in
houd der antwoorden op dat punt wilden mededeelen. De mee
ning was vrij algemeen, dat wat De Helder bij eene veranderde 
toestand winnen zoude, door Amsterdam zoude worden verloren. 

Bij de behandeling van de vraag met het oog op de fabrieken, 
die te Amsterdam bestaan, werd de waarschijnlijkheid voorgesteld, 
dat weldra aan Den Helder eene bierbrouwerij en suikerraffinade
rij zoude worden opgerigt. Ten dien opzigte werd onder anderen 
het volgende gezegd: "Met veel vrucht zouden aldaar fabrieken, 
te vestigen zijn, voornamenlijk die fabrieken, die den grootsten 
steun van onzen handel, onze scheepvaart en arbeidende klasse 
uitmaken. " 

"Immers welke voordeelen levert de Helder niet op voor de 
vestiging eener suikerfabiiek; behalve dat de suiker voor een 
groot deel uit Engeland door onze fabriekanten wordt getrokken, 
moeten de steenkolen mede vandaar komen, en dit voor het fa
briekwezen zoo groote bezwaar zal veel minder zijn voor eene 
aan het Nieuwe Diep, dan welteAmsterdamgevestigdefabriek; 
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immers de vracht is meer als de waarde der kolen, en het ver
schil hierin, voor een zoo ruw artikel, zal belangrijk zijn; want de 
overtogt van New Castle en Sunderland naar het Nieuwe Diep 
kost dikwerf niet meer tijd als de moeyelijke en kostbare reis 
[van daar] naar Amsterdam." 

Maar vooral werd ook gewezen op het dreigend verlies voor onze 
scheepstimmerwerven, en in het algemeen voor alles, wat voor 
scheepsbouw en scheepsuitrusting werkt of bestaat. Ook de 
handel, welke meer bijzonderdaartoe betrekkingheeft, zooalsdie 
in teer, zoude zich met voordeel naar Den Helder kunnen verplaat
sen. Men achtte het ten dien opzigte waarschijnlijk, dat de mede
dinging van Den Helder niet aIleen van invloed zoude zijn op 
Amsterdam, maar ook zelfs zich zoude kunnen doen gevoelen voor 
de steden, welke aan de Maas gelegen zijn. 

De kommissie heeft, blijkens de door haar gedane vragen, de 
zaak der opheffing van het verbod vooral beschouwd ten opzigte 
des handels te Amsterdam. Dit moest bij haar als kommissie uit 
den Raad, en als handelende over eene huJshoudelijke aangelegen
heid, op den voorgrond staan. 

Buitendien bestonden daartoe zeer voldoende redenen. Het 
geldt hier toch, wanneer wij de zaak slechts van eene materieele 
zijde beschouwen, eene gemeente, waarin de rijkste bron ligt van 
's lands inkomsten; eene bevolking, die nog ruim 1/s draagt in de 
directe belastingen; eene stad, waarin tengevolge van een reeks 
van omstandigheden de middelen van bestaan voor de min
vermogenden geringer worden; waarin net getal der verzorgden 
bijna een derde bedraagt, en die in haar inkomsten en uitgaven 
reeds nu het evenwigt niet kan bewaren, eene stad, waarin dus 
elke schok zeer sterk zoude worden gevoeld. De gevolgen van zulk 
eene gebeurtenis wezen dus de kommissie in de eerste plall.ts op 
Amsterdam. De gelegenheid was echter overgelaten om bij de 
beantwoording zoowel de belangen van den handel in het alge
meen, als die van Amsterdam afzonderlijk te behandelen. 

In een van de antwoorden vinden wij in dien geest zeer opmer
kelijke beschouwingen. De steller daarvan heeft zich afgevraagd~ 
met het oog op de schoone ligging van Den Helder en op de tegen
woordige concurrentie in den zeehandel en scheepvaart, of het 
niet in het algemeen belang des handels ware om Den Helder als 
10s- en laadplaats toe te laten? Daarop is zijn antwoord: 
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"Wanneer ik deze, ter zake der daaglijksch toenemende wij
zigingen in den handel meer dan ooit zwaar wegende vraag, van 
de zijde van het belang van den staat, dat is van de algemeene 
welvaart, zou moeten beantwoorden, dan ware er geen twijfel 
aan, dat ik de emancipatie en opbouwing zou aanmoedigen van 
eene zoo geschikte plaats voor den zeehandel, dat aIle naburige 
havens van het vasteland daarbij ongunstig staan, en dat ik 
door dat middel den weg zou meenen te ban en, om een deel terug 
te bekomen van die aanvoeren, die wij vroeger hadden, maar 
die thans naar elders verlegd zijri. Ik zou meenen, dat er voor elk, 
die zijne producten of aanvoeren zoodanig wenscht te plaatsen, 
dat die met de minste kosten voor de meeste markten van 
Europa, waaronder thans ook die van Engeland behooren, be
schikbaar liggen, op het geheele vasteland van Europa geen ge
schiktere plek te vinden is aIs het Nieuwe Diep; dat Hamburg en 
Breemen, zoowel als de Maas en de Schelde daarbij achter staan, 
en dat wij dus in den tijd van scherpen wedijver, dien wij beleven, 
dat Nieuwe Diep in den strijd moeten brengen." 

"Zoude onze handel, zoo vraagt die schrijver in dienzelfden 
brief, in weerwil van de stremming aan Den Helder nietmeeren 
meer in verval geraken? Zoude het niet in het belang van Amster
dam zelve zijn om in de vrijheid van laden en lossen aan het 
Nieuwe Diep een noodhulp te zoeken tegen onze eigen gebreken? 
Zoude dit, zoo Amsterdam in binnenlandsch vertier mogt ver
liezen, niet kunnen strekken tot uitbreiding van handel met het 
buitenland ?" Zijne meeningis het, dat zoo De Helder al in sommige 
opzigten bloeyen zoude ten koste van Amsterdam, dit nog meer 
ten koste van andere havens zoude geschieden. Wijders zegt hij: 

"Daar Groot-Brittannie in het vervolg voor aIle waren, onver
schillig vanwaar die komen, is opengesteld, zal de handel dikwerf 
in het gevaI zijn van bij voorkeur de naast aan zee gelegen en de 
minst kostbare punten tot stapel van granen en overzeesche pro
ducten te kiezen. Vreemde handelaars met vreemde kapitalen 
zullen zich op zoodanige punten vestigen; dit kan aan de Maas, 
dit kan in Harlingen plaats hebben, en waarom dan ook niet te 
Helder of NieuweDiep, alwaartewachtenis, dat Amsterdamsche 
kapitalen met het meeste nut kunnen worden aangewend; voor 
welke plaats Amsterdam nog lang de handelsmarkt zal blijven, 
althans voor de massa der aanvoeren, en die omgekeerd nog zeer 
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lang nuttig kan en zal blijven voor de scheepvaart, de neringen 
en de fabrieken van Amsterdam; bestaat er voor de uitbreiding 
der Amsterdamsche handelsbetrekkingen alzoo niet zeer veel re
den om, bij de gebreken van deszelfs eigene van de zee verwijder
de ligging, zich de gunstige ligging van het Nieuwe Diep ten nutte 
[tel maken?" 

Dezelfde schrijver maakt echter een uitdrukkelijk onderscheid 
tusschen de vrijheid van laden en lossen en de fabrieken, waarvoor 
hij Den Helder als een zeer ongeschikt punt zoude beschouwen. 
De gronden in het algemeen daartegen zijn ook door ons uit de 
memorie van de Kamer van koophandel in dit verslag vroeger 
aangestipt. 

De kommissie heeft gemeend deze bedenkingen te moeten me
dedeelen. Wanneer men haar op een lichtstraal wees, mogt zij 
daarvoor de oogen niet sluiten. In het algemeen zullen, naar haar 
oordeel, noch de voordeelen, zoo die er zijn, noch de nadeelen, 
waaraan niemand k~n twijfelen, zich alle dadelijk doen gevoelen. 
De verliezen, welke men uit de opheffing vreest, zijn zeker meer 
of min verwijderd te achten. Maar in het heden ligt de toekomst, 
en het is vooral thans, nu er in de handelswereld groote verande
ringen plaats grijpen, van belang, om meer dan ooit voorbedacht 
te zijn. Het is van belang, dat men zonder overhaasting, maar 
ook zonder onnoodig tijdverlies, met de meesten ernst over deze 
zaken nadenke, en de zwarigheden trachte op te lossen. 

Want vooreerst kan de handel in deze tijden een rigting nemen, 
welke voor langen tijd beslissend is, en in de tweede plaats, indien 
men op de herhaalde aanvragen van Den Helder niet bepaaldelijk, 
maar slechts vooralsnog beslist, dan blijft niet alleen de stelling 
van Den Helder, maar ook die van Amsterdam steeds on
zeker. 

Welk koopman, welk fabriekant zal onder die omstandigheden 
de toekomst genoegzaam vertrouwen om zich hier te vestigen 
of zich bier in nieuwe, kostbare betrekkingen van handel of nij
verheid te begeven? 

Het was onder dienzelfden indruk, dat de kommissie in dit ver
slag reeds vroeger heeft gesproken over de tolvrijheid in het Ka
naal, aan Amsterdam te verleenen, ingeval De Helder als losplaats 
moest worden toegelaten. De kommissie hoopt weI te worden ver
staan. Zij zal zoodanig eene beslissing altijd houden voor een slag, 
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die moeyelijk te herstellen zal zijn, en zij zoude in die tolvrijheid 
volstrekt geen equivalent zien van dat nadeel. 

Maar omstandigheden, welke buiten ons bereik liggen, zouden 
de regering tot zulk eene beslissing kunnen brengen, en in dat 
geval zoude Amsterdam in de tolvrijheid van het kanaal eenige 
verzachting vinden. 

Het werd in de antwoorden algemeen opgemerkt, dat de Am
sterdamsche handel door kosten van aanvoer boven andere han
delssteden is bezwaard, en dat de tolkosten in dat kanaaI daarom 
zeer drukkende zijn. Welligt zoude de opoffering van die inkom
sten door het rijk, zoo dezelve de welvaart van Amsterdam en 
van Noord-Holland bevorderde, op eene middelijke wijze aan de 
schatkist worden vergoed. 

In geen geval zoude dezelve groot te achten zijn, want, zoo de 
Amsterdamsche handel mogt vervaIlen, zouden ook de ontvang
sten van het kanaal zoodanig verminderen, dat het verlies, ook 
bij behoud der tollen, zeer belangrijk zijn zoude. In een van de 
antwoorden, bij ons ingekomen, is de invloed van de vrijheid 
van laden en lossen aan Den Helder zoo juist aangewezen, dat wij 
niet kunnen nalaten dit gedeelte hier te laten volgen: 

"De onmiddelijke gevolgen zullen zeker zijn, dat voor de stoom
vaart het Nieuwe Diep wordt het midden punt van communicatie 
der havens en plaatsen, aan de Zuiderzee en het Noord-Holland
sche Kanaal gelegen, en voornamenlijk voor de gemeenschap met 
Engeland". "De stoombooten zullen daar lossen, met de admi
nistratie afrekenen, weder laden en naar zee stevenen; zij zullen 
voor aile havens in den omtrek goederen aannemen, die inligters 
overladen en laten bezorgen. Harlingen zal derwaarts de boter, 
Noord-Holland de kaas, het slagtvee enz. zenden". Amsterdam 
zal ook zenden, wat het te zenden heeft, en zooqoende zal alle 
directe vaart per stoomboot voor ons verloren zijn". Hetzelfde 
zal zeker ook in groote mate met de steenkolenvaart het gevaI 
worden; en met den N oordschen houthandel, zoomede met de 
Noord-Am~rikaansche tabaksvaart. "De Noord-Amerikanen 
maken toch reeds noode gebruik van het Noord-Hollandsche Ka
naal. Zij zullen alsdan van Amsterdam geheel onafhankelijk wor
den, en bedingen, dat de door hen aangebragte goederen in het 
Nieuwe Diep ontvangen worden; de ligters zullen dientengevolge 
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kanaal bevaren; zij zullen dus niet langer aan een differentieel 
sluisgeld onderworpen blijven; de vaart met ligters zal dienten
gevolge voordeeliger worden dan de directe vaart". 

De kommissie vermeent hiermede het derde gedeelte van haar 
verslag te kunnen besluiten. 

Wij gelooven alsnu in de twee eerste gedeelten van dit verslag 
te hebben aangetoond, dat het in strijd zoude zijn met toezeggin
gen aan Amsterdam gedaan, en met overeenkomsten met die 
stad aangegaan, indien men het regt van laden en lossen en de 
bevoegdheid tot het oprigten van fabrieken aan de gemeente De 
Helder verleende, en dat het gouvernement daartoe niet kan 
overgaan zonder die stad op eene billijke wijze schade100s te stel
len voor die inbreuk op de aan haar vroeger toegekende 
regten. 

Uit hetgeen in de derde plaats is medegedeeld, is gebleken, 
wat Amsterdam bij zoodanige mededinging van Den Helder zoude 
te wachten hebben. 

Eindelijk blijft ons in de vierde afdeeling van dit versJag over 
om aan burgemeester en wethouderen te doen kennen wat in deze 
zoude kunnen worden gedaan. De kommissie heeft toch, zoo zij 
meent, niet zonder grond begrepen, dat het weinig zou baten, zoo 
de regering dezer stad aIleen de overtuiging of bevestiging had 
verkregen van de welgegronde regten van Amsterdam, en dat het 
vooral er op aan kwam om de hooge regering daarin te doen dee
len. De kommissie heeft wijders geoordeeld, dat het hier eene aan
gelegenheid gold, welke met de welvaart der hoofdstad en met 
hare huishoudelijke belangen in het naauwste verband stond en 
dat mitsdien het stadsbestuur bevoegd en verpligt was dezelve 
bij de hooge regering voor te staan. Op die gronden vermeende de 
kommissie, dat burgemeester en wethouderen dit verslag niet 
aIleen zouden behooren kenbaar te maken aan den Raad, maar dat 
dezelve de noodige maatregelen behoorden te nemen om hetzelve 
tevens kenbaar te maken aan den heer staatsraad gouverneur 
van Noord-Holland, en het onder de aandacht behoorde te bren
gen van het gouvernement. Het is te wenschen, dat deze eerbie
dige mededeeling moge strekken om maatregelen te verhoeden, 
waardoor de belangen van Amsterdam op de gevoeligste wijze 
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zouden worden gekrenkt, en aan die stad een wezenlijk onregt 
zoude worden aangedaan. 

Amsterdam den 14en Februari 1850. 

No, 14. 

De kommissie voornoemd 
A. F. INSINGER. 

JAN BROUWERANCHER. 

J. SPENGLER. 

C. BACKER. 

A. VAN BOSSE. 

Aan den Raad der Gemeente Amsterdam. 

Ten gevolge van het besluit, genomen in Uwevergaderingvan 
den 6de Maart 1.1. betrekkelijk de zaak der opheffing van het 
verbod van laden en lossen van zeeschepen aan de gemeenteDen 
Helder, hebben wij ons onledig gehouden met het ontwerpen 
van een adres aan Z.M. den koning, waarin de bezwaren, welke 
daaruit voor deze stad zouden ontstaan, zijn vervat, en hetwelk 
wij de eer hebben hierbij over te leggen 1). 

Tevens hebben wij vermeend een adres te moeten ontwerpen, 
hetwelk ten geleide zoude kunnen strekken van het verslag der 
kommissie 1) voor deze zaak, wanneer het meer dienstig mogt ge
oordeeld worden dit stuk in zijn geheel onder de oogen van Zijne 
Majesteit te brengen. 

Wij onderwerpen deze stukken aan de deliberatien van U.E.A., 
ten einde te kunnen beslissen aan welken vorm van behandeling 
dezer zaak de voorkeur zal behooren gegeven te worden. 

26 Maart 1850. 

Burgemeester en Wethouderen der stad 
Amsterdam, 

VAN REENEN. 

1) Zie de bijiagen A en B hierachter voigende . 



/ 

TEGEN DE EMANCIPATIE VAN DEN HELDER 139 

BIJLAGE A BIJ NO. 14. 

Aan den Koning. 
Sire! 

Geplaatst aan het hoofd van de grootste koopstad van het rijk, en ge
roepen om hare regten en belangen te handhaven en te verdedigen, waar 
zij worden vergeten of miskend, is het met eerbied en vertrouwen, dat wij 
ons tot Uwe Majesteit wenden, ten einde haar tegelijk met de regten, waar
op onze stad zich met den meesten ernst beroept, tevens onze wenschen 
en verwachtingen te doen kennen. 

Wij hebben de eer Uwer Majesteits aandacht te vestigen op een aange
legenheid in dadelijk verband staande met den handel en de scheepvaart 
van. Amsterdam en daardoor voor die stad eene levensvraag. 

Reeds meermalen werd door de gemeente De Helder bij de hooge re
gering het aanzoek gedaan, dat het verbod van laden en lossen en van het 
oprigten van sommige fabrieken ten hare opzigte mogt worden opgeheven . 
Tot nu toe is dat verzoek steeds gewez~n van de hand en weI, naarwij ver
trouwen, grootendeels op de vertoogen daartegen ingebragt door Amster
dam, dat voor zijnen handel en scheep~aart eene donkere toekomst te
gemoet zag, indien het gevraagde voorregt aan Den Helderwerd verleend; 
door Amsterdam, dat weI bewust der gevaren, die van dien kant het be
dreigden, zich reeds voorlang, zoo het geloofde voldoende, daartegen had 
gewapend door overeenkomsten, met het Hooger Bestuur gesloten, en vei
lig meende te kunnen vertrouwen op de toezeggingen, door hetzelve ge
daan. 

Wij hebben ons dan ook tot op dezen tijd niet in onze verwachting be
drogen gezien. 

Sedert het daarstellen van het Groote Noord-Hollandsch Kanaal, dat als 
de oorsprong van welvaart en toeneemende bloei van Den Helder zonder 
twijfel moet worden aangemerkt, zijn de voorwaarden, door Amsterdam 
bedongen bij hare krachtdadige medewerking tot het banen van den water
weg, waaraan zij een behoefte had voor hare scheepvaart, onafgebroken na
gekomen, en is, zoo dikwijls door Den Helder een met die bedingenstrijdig 
aanzoek werd gedaan, dat aanzoek afgewezen, omdat de gegrondheid der 
door Amsterdam gedane vertoogen niet kon worden ontkend. 

En inderdaad Sire! wanneer men de stukken naslaat, welke betrekking 
hebben tot de eerste daarstelling van dat kanaal, wanneer men ze brengt 
in verband met de oorzaken, die daartoe aanleiding hebben gegeven, wan
neer men let op den geest der toen gemaakte bepalingen, dan kan er weI 
geen twijfel bestaan omtrent het doel, waarmede zij in het leven zijn ge
roepen. 

Het was dan ook met een diep leedwezen dat wij gewaar werden, dat 
hetgeen tot 1848 steeds als een regt van onze stad, op wettig bestaande 
overeenkomsten berustend was aangemerkt en geeerbiedigd, in dat laatst
genoemde jaar uit een ander oogpunt beschouwd is geworden; dat het 
Hooger Bestuur niet langer zich gebonden rekent door hetgeen eenmaal 
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aan Amsterdam was toegezegd, en schoon nog in het verschiet, de moge
lijkheid van een gunstigere beschikking op het aanzoek van De Helder 
in het antwoord aan die gemeente heeft doen doorstralen . 

Het wordt aan Amsterdam verweten, wij zijn daarvan niet onbekend, 
Sire! dat zij te eenzelvig hare eigene belangen meer dan die van het alge
meen Vaderland zou trachten voor te staan en te bevorderen. Wij zullen 
ons niet verdedigen tegen dat verwijt, Iloch aan Uwe Majesteit behoeven 
aan tetoonen. daterwaarlijkgeeneredenen bestaan, omaan Amsterdam te 
misgunnen de voorregten, die haar boven andere plaatsen zijn geschonken. 

Een blik op hetgeen aan Amsterdam als hoofdstad is toegekend. maar 
meer nog op hetgeen haar als zoodanig billijkerwijze toekwam, doch haar 
werd onthouden, zal alle verdere wederlegging van onverdiende beschul
digingen overbodig maken. 

Neen, Sire! Amsterdam verlangt geene privilegien ten koste van 'de 
welvaart van andere plaatsen van het Vaderland; maar zij vermeent ook, 
dat het eene onvergeeflijke zwakheid zoude zijn, indien zij onverschillig 
zich liet ontrukken dat, wat haar billijkerwijze toekomt, wat met hare 
dierbaarste belangen verbonden een "behoefte is, niet aileen voor hare 
welvaart en bloei, maar zelfs voor haar ongeschonden bestaan. 

Wij mogen het niet ontveinzen, en wij rekenen het van on zen pligt om 
Uwe Majesteit onbewimpeld onze meening te doen kennen, de eventuele 
gunstige beschikking op het verzoek van De Helder zou voor Amsterdam 
een zware slag zijn, een slag onberekenbaar in zijn gevolgen, indien hij niet 
zooveel mogelijk van een andere zijde werd gelenigd en vergoed. 

Wij hadden de eer, Sire! van aan Uwe Majesteit te herinneren, hetgeen 
met betrekking tot dit onderwerp vroeger had plaats gehad, en het oog
punt waaruit steeds de bepalingen tijdens de daarstelling van het kinaal 
ten opzigte van De Helder zijn beschouwd. Het is onze innige overtuiging 
dat de uitlegging, die daaraan, gedurende bijkans twintig jaren, door de 
elkander opvolgende Hoogere Besturen gegeven is, die was, welke bij het 
aangaan derzelve werd bedoeld. De bestaande antecedenten pleiten na
drukkelijk voor ons gevoelen, zij bevatten eene onloochenbare erkenning 
cler regten en aanspraken van Amsterdam . 

Doch Sire! schoon wij die overtuiging op den voorgrond stellen en niet 
daarvan zouden kunnen en willen opofferen, mogen wij het oog niet sluiten 
voor hetgeen de loop der tijden noodwendig met zich heeft gebragt, voor 
hetgeen het belang van het Vaderland vordert, voor het deel van opoffe
ring, dat het algemeen welzijn van de bijzondere belangen eischt. Wij ge
voelen, dat veranderde omstandigheden en handelingen buiten het Hooger 
Bestuur geschied, andere maatregelen en beschikkingen kunnen noodig 
maken, als in vroegere jaren. 

Welligt zal het eene behoefte worden geacht, om nieuwe wapenen aan te 
vatten, ten einde in den wedstrijd met naburige natien niet te bezwijken; 
welligt moet er een offer worden gebragt aan de gebiedende eischen van 
het oogenblik. 

Maar, wanneer in het algemeen belang zoodanig offer van Amsterdam 
wordt gevorderd, en zij bukkende voor den drang der omstandigheden het 
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op het altaar van het Vaderland heeft gebragt, dan mag zij ook voor zich 
eene onbetwistbare aanspraak makenopzoodanigeverzachtingen vergoe
ding der nadeelen door haar geleden, als zonder krenking van het algemeen 
belang door de Hooge Regering aan haar kan worden verleend. 

Wanneer men let op de gevolgen, welke voor Amsterdam zijn te voor
zien, indien aan De Helder haar verzoek wordt toegestaan, dan zijn wij 
eerbiedig van oordeel, dat de maatstaf, waarnaar het Rijk de daardoor 
veroorzaakte schade zou kunnen vergoeden, zeer moeyelijk is te bepalen; 
doch wat wij als eene eerste vereischte beschouwen om on zen handel en 
scheepvaart tenminste eenigzins te vrijwaren voor de nadeelen, die ze 
bedreigen, om ze niet in eene al te ongunstige stelling tegenover de vrij
verklaarde Helder te plaatsen, is de tolvrijheid op het Noord-Hollandsche 
Kanaal. 

Daardoor toch zou onze stad op eenen meer gelijken voet met hare mede
dingster worden gebragt en indien, bij eene verlevendiging van den han
del, De Helder ook eene handelsplaats mogt worden, de welvaart dier ge
meente niet uitsluitend zijn ten koste van de welvaart van Amsterdam; 
maar daardoor zou tevens de Amsterdamsche handel, zoo zwaardooron
kosten gedrukt, eenigzins de verlichting genieten, welk door velen als 
eene voorwaarde wordt beschouwd om op den duur de algemeene concur
rentie te kunnen volhouden . 

Wij hebben de eer, Sire! dit punt aan de aandacht van Uwe Majesteit 
uitdrukkelijk aan te bevelen. 

De tolvrijheid, door ons gevraagd, is geen equivalent vanhetgeen zou 
worden verloren, maar slechts eene verzachting van den slag, die onzen 
handel en scheepvaart zou kunnen treffen. 

Wij vragen het met eerbied, doch tevens met nadruk en vertrouwen: 
met nadruk, omdat de diepste belangen van de hoofdstad van Nederland 
er mede in een onafscheidbaar verband staan, van eene gemeente, waarin 
de rijkste bron ligt van's lands inkomsten, van eene bevolking, die nog 
ruim een achtste draagt in de directe belastingen, van eene stad, waarin 
de middelen van bestaan geringer worden, die met moeite in hare ont
vangsten en uitgaven het evenwigt kan bewaren, en die eenen nieuwen 
schok angstvallig tegemoet ziet; maar evenzeer vragen wij het met ver
trouwen, omdat wij steunen op de billijkheid van het verzoek, omdat de 
Hooge regering bij magte is het toe te staan zonder de belangen van eenige 
andere gemeente te schaden; omdat wij ons overtuigd houden dat Uwe 
Majesteit en die van haren Raad de gegrondheid van onze bedenkingen 
zullen erkennen en met ons zullen instemmen, dat de voortdurende wel
vaart van Amsterdam weI eenige opoffering van de zijde der schatkist 
waardig is. 

Wij hadden de eer, Sire! van rondborstig onze meening aan Uwe Maje
steit te doen kennen. A1s leden van het bestuur dezer groote stad was het 
onze pligt bijtijds te waken voor hare belangen, en zoo mogelijk de ge
varen, die haar bedreigen, af te wenden. 

Wij zouden ons gelukkig rekenen bijaldien onze vertoogen den ingang 
mogten vinden, dien wij ons daarvan voorstellen; doch welke ook de 
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maatregelen mogen zijn. die door het Rooger gouvemement in dezen zullen 
worden genomen. wij meenen er emstig op te mogen aandringen. dat Aro
sterdams aanspraken daarbij niet uit het oog zullen worden verloren en 
haar belang ook in de weegschaal zal worden gelegd. 

Overtuigd van de wijsheid en regtvaardigheid van Uwer Majesteits 
regering en in het volste vertrouwen op de goede bedoelingen van Uwe 
Majesteit ter bevordering van de welvaart van de eerste stad van het rijk. 
hebben wij de eer ons met den meesten eerbied te noemen. 

Sire! 

Uwer Majesteit. 
Gehoorzame Onderdanen 

DE RAAD DER STAD AMSTERDAM. 

[BIJLAGE B BIJ NO. 14] 
Aan den Koning. 

Sire! 

Ret meermalen herhaalde en zoo wij vermeenen thans weder ter sprake 
gebragt verzoek van den Raad der gemeente De Helder. datdiegemeente 
moge worden ontheven van de toepassing der bepalingen omtrent het on
vrije territoir en dat zij tevens moge worden verklaard tot eene los- en 
laadplaats voor zeeschepen. tegen welk verzoek het bestuur deze1: stad. in 
wiens handen dat verzoek gesteld werd. gemeend heeft steeds de meest 
emstige vertoogen te moeten aanwenden.en hetgeen dan ook totdusverre 
zonder gevolg is gebleven. heeft onlangs bij de Raad dezer stad. in verband 
tot den invloed welke de bij de Tweede Kamer der Staten Generaal aan
hangige wetsontwerpen omtrent de scheepvaartregten (wanneer die mog
ten aangenomen worden). op den handel en de scheepvaart dezerstad zul
len kunnen uitoefenen. een punt van gezette en emstige overweging uitge
maakt. en zijn wij op maatregelen bedacht geworden. om den nadeeligen 
invloed. welke daaruit voor deze stad zoude ontstaan. zoo mogelijk af 
te weren . 

Eene kommissie naar aanleiding daarvan door Burgemeester en Wet
houderen dezer stad uit ons midden benoemd. om dit onderwerp in over
weging te nemen en om demaatregelen voortedragen. welke in de gegeven 
omstandigheden aan haar het beste zullen voorkomen. heeft zich van die 
taak op een allezins verdienstelijke wijze gekweten en een verslag uitge
bragt. hetwelk aan onze beraadslagingen is onderworpen. en waarmede 
wij niet schroomen te verklaren ons geheel te vereenigen. 

Geplaatst aan het hoofd van deze stad. en geroepen tot hand having van 
hare regten en belangen. hebben wij het van onze pligt geacht Uwe Ma
jesteit met de beschouwingen. tot welke dit onderwerp heeft aanleiding 
gegeven. en welke ook de onze zijn. bekend te maken. en daarom vermeend 
dat verslag eerbiedig aan Uwe Majesteit te mogen aanbieden . Wij gevoelen 
ons daartoe te meer gedrongen. naarmate van het voor deze stad over
groote gewigt der zaak. en ten einde het nemen van maatregelen of be-
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slissingen te verhoeden, welke als strijdig met de verkregen regten van 
Amsterdam zouden kunnen geacht worden of waardoor de belangen van 
anderen ten koste van de belangen dezer stad zouden kunnen gerekend 
worden bevorderd te zijn. 

Overtuigd van de wijsheid en regtvaardigheid van Uwer Majesteits 
regeering, en in het volste vertrouwen op de goede bedoelingen van Uw 
Majesteit, ter bevordering van de welvaart van de eerste stad des Rijks 
hebben wij de eer ons met de meesten eerbied te noemen: 

Sire! 
Uwer Majesteits getrouwe onderdanen 

1850. DE RAAD DER STAD AMSTERDAM . 

No. 15. 

AAN DEN KONING. 

Sire! 

Wij veroorloven ons met gepaste eerbied de aandacht van Uwe 
Majesteit op een hoogst belangrijke aangelegenheid in te roepen. 

Geplaatst aan het hoofd van Nederlands oudste handelstad, 
zijn het verschillende en zeer gewigtige pligten, die op ons rusten. 
Hoog ernstigebelangen zijn ons toevertrouwd; wij hebben te 
waken voor den bloei en de welvaart van Amstels ingezetenen, 
te zorgen dat hun welzijn geen nadeel ondervinde, waar het kan, 
worde afgewend. Maar die zorge rijst in waarde, die pligt wint in 
belangrijkheid, wanneer wij bij het bewust zijn van hetgeen wij 
als leden van het bestuur aan Amsterdam verschuldigd zijn, 
bedenken, wat het vaderland van ons mag verwachten. 

Sire! wij zeggen het in volle overtuiging, waar het de belangen 
geldt van Amsterdam, daar zijn tevens die van Nederland ter 
sprake. Nog steeds, uit welk oogpunt ook beschouwd, is Amster
dam de hartader des Vaderlands; en waar wij optreden tot be
vordering zijner belangen, daar vervullen wij tevens onze pligten 
als Nederlanders. 

Ziedaar Sire! het standpunt aangewezen, vanwaar wij ons 
eerbiediglijk tot Uwe Majesteit wenden, een standpunt, dat aile 
denkbeeld aan kleingeestigen naijver uitsluit, ook dan, wanneer 
wij de betrekkelijke waarde van de regten van Amsterdam en die 
van andere gemeenten hebben ter toetse te brengen. 

Reeds meermalen zijn pogingen aangewend, om het verbod 
van laden en lossen aan den Helder te doen intrekken, welke tot 
nu toe zonder gevolg zijn gebleven. Die pogingen zijn echter tel-
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kens met grooteren aandrang herhaald en worden nu weder krach~ 
t!ger dan ooit in het werk gesteld. De kennis hiervan is tot ons 
gekomen, en wij rekenen het ons ten pligt Uwe Majesteit met de 
toedragt der zaak voIledig bekend te maken, opdat geen besluit op 
dit gewigtig stuk worde genomen zonder degelijke wetenschap 
van het vroeger voorgevallene en van de regten en aanspraken, 
welke hieruit voor Amsterdam zijn voortgevloeid. 

Wij hebben Sire! tweeerlei vragen te beantwoorden: 
1. Welke de gronden zijn, waarop het verbod om te laden en 

lossen aan Den Helder berust? 
2. In hoeverre dit verbod kan geacht worden voor intrekking 

vatbaar te zijn? 
Ten aanzien van de eerste vraag hebben wij niet aIleen het 

oog te vestigen op de bepalingen van de wet van 26 Augustus 
1822, art. 177 en V.V., waaruit dat verbod voortvloeit,maarook 
voornamelijk op de stukken en de koninklijke besluiten, welke 
tot dit verbod in verband staan'. 

Wij hebben niet lang stilgestaan bij de bepalingen van de wet 
van 26 Augustus 1822, art. 177 en v.v. Erbestaatbedenking, of De 
Helder weI geacht kan worden in de termen te vaIlen van die 
plaatsen, ter wier opzigte dit verbod door de uitvoerende magt, 
volgens die wet, kan worden opgeheven. De wet zelve echter zou 
kunnen worden veranderd, maar dan wordt het de vraag, of de 
tegenwoordige toestand aan Den Helder zou behooren te worden 
gehandhaafd, krachtens waarborgen aan Amsterdam door de 
regering toegezegd, of overeenkomsten deswegen aangegaan. 

De daartoe betrekkelijke stukken behooren allen tot de daar
stelling van het Noord-Hollandsche Kanaal. Het is opmerkelijk, 
wanneer wij die stukken onderzoeken, dat de aanvang van dat 
kanaal dagteekent uit jaren (die van 1818 en 1819) toen, gelijk 
wij weten, de handel en welvaart van Amsterdam zigtbaar af
nam, toen uithoofde van eene den handel belemmerendewetgeving, 
de vooruitzigten donker waren en bij aIle standen eene algemeene 
ontmoediging en verslagenheid heerschte, gelijk zulks woorde
lijk is uitgedrukt in eene missive van de stedelijke regering aan 
den toenmaligen Gouverneur, welke brief, blijkens den aanhef 
van het besluit van 15 April 1819 L.U, onder de oogen van Z.M. 
Willem I is gebragt. In dien moeyelijken toestand vielen de gel
delijke opofferingen, waartoe dit kanaal aanleiding gaf en welke 
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in verband stonden tot de buitengewone uitgaaf van een half 
miilioen gulden voor de uitdiepingen van het IJ, zeer zwaar aan 
eene stad, wier welvaart zonk en wier opbrengst van middelen 
verminderd was. Zoo men tot de uitgaaf van het millioen, voor 
dat kanaal bestemd, moest besluiten, was het als een door nood 
gedrongen stap, bovenal gedaan (gelijk uit die stukken blijkt) om 
de mogelijkheid te behouden, dat groote schepen zich voor deze 
stad zouden kunnen begeven. Maar er is meer. Het was niet 
alleen een doel, het was eene voorwaarde. De commissie voor dat 
kanaal bragt haar rapport van 23 J anuari 1819 in het voordee1 
van die toelage uit, onder de voorwaarde, dat het aankomen, het 
overwinteren en het vertimmeren der schepen daardoor konde 
behouden worden; dat tot voorkoming van aile verlegging van 
vertier des handels door Zijne Majesteit mogt worden bepaald, 
dat aan het Nieuwe Diep geene scheepstimmerwerven of etablis
sementen van aanbouw, behalve de twee bestaande noodwerven, 
zouden worden opgerigt; dat men van het Tolhuis af dekanaal
graving zoude beginnen, opdat, bij mislukking, een gedeeltelijk 
kanaal niet aan Amsterdam tot nadeel zoude verstrekken. 

Dan, en dan ook maar alleen, zoo wordt in dat rapport gezegd, 
durft de commissie voor dit kanaal en voor de uitgave, daarvoor te 
doen, adviseeren. 

Wanneer nu de koninklijke besluiten, welke tot die uitgave en 
daarstelling hebben gemagtigd, die voorwaarden hebben aange
nomen, dan zijn daardoor beloften en toezeggingen gedaan, waar
borgen vanwege de regering gegeven, of zeUs overeenkomsten 
met dezelve aangegaan, welke aan deze zaak haar eigenaardig 
voorkomen hebben gegeven. Dat dit het geval is, blijkt uit twee 
besluiten van Z.M. Koning Willem I, namelijk uit een van 13 
Maart 1819 Lr. H, en een van 15 April 1819 Lr. U. Laatstgemeld 
besluit 'bepaald uitdrukkelijk bij art. 1, dat de kanaalvaart zal 
worden voortgezet volgens de voordragt van Amsterdam van 23 
J anuari 1819; terwijl het eerstgenoemde besluit van 13 Maart 
1819 uitdrukke1ijk toestaat de verzoeken, door Amsterdam ge
daan, wegens het aanvangen van de werkzaamheden van het 
nieuwe kanaal van het Tolhuis naar ,Purmerend, en van het ver
bod van scheepswerven aan het Nieuwe Diep behalve de twee be
staande noodwerven. 

Uit dit oogpunt is deze aangelegenheid steeds beschouwd door 
ECON.-HIST, JAARBOEK, x, 10 
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de .stedelijke regering en door de Kamer van koophandeL Het 
gouvernement volgde dezelfde inzigten, en heeft het zelfs be
schouwd en erkend als eene met Amsterdam uitdrukkelijk ge
sloten overeenkomst. Dit blijkt uit het koninklijk besluit van 18 
Maart 1826 no. 182. Het verzoek, om particuliere werven aan te 
leggen, is overeenkomstig deze beginselen steeds van de hand 
gewezen. 

Het gemeentebestuur van Den Helder heeft in het laatst van 
1846 den ophef van meergemeld verbod en van de bezwaren, re
sulterende uit de wet van 1822, gevraagd. Dit verzoek, dat meer
malen schijnt herhaald, is tot aan 1848 telkens geweigerd. In dat 
jaar is echter ten opzigte van deze aangelegenheid eene andere 
wijze van beschouwing bij de Hooge regering ontstaan, welke wij 
in eene missive van den Heer gouverneur van Noord-Holland van 
13 Mei 1848, no. 240/3658, op de volgende wijze zien voorgedragen : 

"De vraag schijnt zich thans te hebben voorgedaan, of de voort
durende handhaving der tot hiertoe plaats gehad hebbende af
wijzing niet ligtelijk moeyelijkheden zal kunnen opleveren. De 
bevoegdheid, bij de Algemeene wet van 26 Augustus 1822 aan den 
koning gelaten, om losplaatsen bij aanvoer ter zee en te lande aan 
te wijzen, wordt geacht bezwaarlijk de strekking te hebben, om 
aan eenige steden een uitsluitend voordeel boven andere gemeen
ten te verzekeren. De wet wordt gerekend niets anders bedoeld 
te hebben, dan dat de koning zoude beslissen, in welke gemeenten 
het belang van de rigtige heffing van's rijks belastingen de ves
tiging van losplaatsen bij aanvoer van buitenslands zoude toela
ten, en het zoude met dat belang geenszins strijden, dat De Helder 
eene losplaats zij. 

"Behalve vorenstaande bemerking, doet zich in deze ook nog 
de vraag voor, of het uit het oogpunt van algemeen rijksbelang 
weI raadzaam zoude kunnen zijn het tot hiertoe voorgestaan be
ginsel te houden, en of zulks niet aanleiding zoude kunnen geven, 
dat sommige handelsoperatien, welke zich het kostbaar traject 
door het Noord-Hollandsch Kanaal niet kunnen getroosten, an
dere gelegenheid elders buitenslands zouden zoeken, ten nadeele 
van het rijk in het algemeen." 

Het blijkt alzoo: 
1. Welke de zin en de strekking is van de stukken, waarop men 

bij de beoordeeling van deze zaak te lett en heeft; 
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2. Op welke wijze deze tot aan 1848 zijn beoordeeld en nage· 
volgd; en 

3. Welke veranderde wijze van beschouwing in dat jaar is ont
staan. 

En nu ten aanzien der tweede vraag, in hoe verre dat verbod 
geacht kan worden voor intrekking vatbaar te zijn? 

Alvorens tot de beantwoording dezer vraag over te gaan, zij 
een ander punt ter sprake, namelijk; is het wenschelijk, is het 
billijk, dit verbod in te trekken? Wij meenen op goede gronden 
beide te moeten ontkennen. Amsterdam is nog de eerste stad van 
Nederland; Amsterdam heeft nog uitgebreiden handel, aanzien
lijke scheepvaart; Amsterdam bezit nog de noodige kapitalen 
om zijn nijverheid in overvloed te voorzien; maar mag het zich 
dankbaar verheugen in vele voorregten, het kan niet worden ont
kend, dat het met zeer groote bezwaren te kampen heeft, dat de 
ontvangsten slechts moeyelijk de uitgaven dekken, dat het vele 
behoeftigen in zijn midden telt, dat de middelen van bestaan zoo 
overvloediglijk niet vloeyen als weleer, en dat zoo Amsterdam als 
de eerste stad weI voornamelijk aanspraak mag maken op de hand
having zijner regten, het ook de eerste moet zijn in het vervullen 
zijner verplichtingen, ook daar waar ze alleen door zedelijkhieid 
en godsdienst worden voorgeschreven. Zeker voor Amsterdam 
kan het niet wenschelijk zijn, in de bronnen van zijne welvaart 
bedreigd te worden. Maar ook in het algemeen belang achten 
wij zulks gevaarlijk. Of is het niet steeds erkend, dat middenpun
ten van grooten handel en uitgebreide nijverheid weldadig wer
ken voor het geheel? En is niet juist het voorbeeld van Amster
dam geschikt, om de waarheid dezer stelling te bevestigen? Ter
wijl het een evenredig grooter deel draagt in de algemeene be
lastingen, verspreiden zich de vruchten van zijnen arbeid wel
dadig door het gansche land en voorziet het overal in de behoefte 
van kapitalen, waar ze zich openbaren. 

Het zal moeyelijk kunnen ontkend worden, dat Amsterdam de 
voornaamste hefboom is van onzen binnenlandschen handel, van 
binnenlandsche scheepvaart, van fabrijkmatige nijverheid, van 
alle groote industrieele ondernemingen, tot zelfs van onzen land
bouw. Voorzeker genoeg om te staven, dat het bijzonder belang 
van Amsterdam ook dat is van het algemeen. 

Maar daarenboven, al neemt men aan, dat hetgeen Amsterdam 
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mogt verliezen, door Den Helder zal worden gewonnen; dat de in
rigtingen van handel, scheepvaart en nijverheid, indien ze al 
Ainsterdam verlaten, zich dan toch zullen verplaatsen naar Den 
Helder, en het algemeen belang in dit opzigt niet zou worden be
nadeeld, dan nog blijft het de vraag, of zoodanige verplaatsing 
van kapitalen en van vertier, daarmede verbonden, wenschelijk 
is? Men verlieze toch niet uit het ~Og, dat De Helder gelegenis 
aan eene uithoek van het rijk, in de onmiddelijke nabijheid van de 
belangrijke werken, bestemd ter verdediging der aldaar aange
legde inrigtingen onzer nationale zeemagt. In het onverhoopt 
geval van buitenlandsche oorlog behoort De Helder tot die plaat
sen, welke mede vooral aan de gevaren van den krijg zijn bloot
gesteld, en naarmate De Helder wint in belangrijkheid, zal die ge
meente te eerder lokken tot eenen vijandelijken aanvaL Immers 
zal men Nederland te gevoeliger aangrijpen bij elken slag, Den 
Helder toegebragt, dan zou het gelden niet alleen een plaatselijk 
belang, maar het belang van het algemeen, het belang van Neder
land. De landing van een Engelsch-Russisch leger bij het nabij
gelegen Huisduinen, het verlaten der batterijen van Den Helder 
en de daarop gevolgde overlevering van's lands oorlogschepen, 
in den jare 1799, bewijzen maar al te zeer, dat het gemelde gevaar 
niet denkbeeldig, de vrees daarvoor niet overdreven is. Aan de 
in dit opzigt meer veilige ligging van Amsterdam, heeft men het 
bij al die noodlottige gebeurtenissen toen weI voornamelijk te 
danken gehad, dat grootere onheilen afgewend werden, de han
del, scheepvaart voor grootere verliezen bewaard bleven en het 
crediet van den staat, hoe fel geschokt, nogtans voor eene ge
heele vernietiging gered werd. 

Met het volkomenste vertrouwen mag men mitsdien ook aan 
de wijsheid der Hooge regering verwachten, dat zij bij hare beken
de zorg voor de welvaart der hoofdstad tevens het welbegrepen 
en duurzaam belang van handel en scheepvaart in het algemeen 
in ernstige overweging zal nemen. 

En nu nog het vraagpunt omtrent de billijkheid. Het zou kun
nen beweerd worden, dat de handhaving van het verbod een 
onbillijk privilegie ten behoeve van Amsterdam zou in stand
houden. In zulk een beweren zou echter meer schijn dan waarheid 
liggen. 

De toestand van Den Helder is een gevolg van de algemeene 
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rijkswetgeving, en tegen de verandering van dien toestand 
voeren wij aan de verpligtingen van het rijk jegens Amsterdam 
aangegaan. Schiep het rijk daardoor een privilegie? Immers 
neen! Het komt ons voor, en dit is tot dusverre 1:>ij aIle wetgevin
gen zoowel van rijken als van steden in acht genomen, dat elk 
bestuur om zeer verschillende redenen de regten wijzigt, bezwa
ren oplegt of vrijheden geeft, naarmate van de plaatselijke ge
steldheid. Zoowel de burgerlijke als de krijgskundige wetten en 
policie-verordeningen leveren daarvan menigvuldige voorbeelden 
op. En welke klagt over onbillijkheid kan dan door Den Helder 
met meer grond worden aangeheven, die niet met hetzelfde regt 
door elke min bevoorregte plaats kan worden gedaan? 

Er is echter meer. De hoofdstad bragt een zeer aanzienlijk 
offer tot den aanleg van het Noord-Hollandsch Kanaal; de vol
tooying van dat werk bragt Den Helder in onmiddelijke verbin
ding met Amsterdam, en juist daaraan is De Helder in de eerste 
plaats zijne opkomst verschuldigd, is De Helder toegenomen in 
welvaart en bloey, juist in dien toestand, waarin De Helderzich 
nu nog bevindt. Is het dan billijk, dat die gemeente zich beklaagt, 
terwijl ze zoo ruimschoots gedeeld heeft in de voordeelen door 
Amsterdam genoten? 

Voorzeker Amsterdam verlangt in deze niet wat onbillijk is. 
Kan dan het verbod geacht worden voor intrekking vatbaar 

te zijn? 
Het is een feit, dat de Hooge regering gemeend heeft, tot 1848 

toe, het verbod te moeten handhaven, dat ze sedert van ziens
wijze schijnt veranderd. Wij betwisten geenszins in het algemeen 
het regt der Hooge regering om van zienswijze te veranderen en 
andere beslissingen te nemen, dan vroeger werden in werking 
gebragt; maar wij gelooven bij de behandeling der eerste vraag 
op voldoende gronden te hebben aangetoond, dat uit het voor
gevallene voor Amsterdam bepaalde regten en aanspraken zijn 
voortgevloeid, en, het zal weI geen betoog behoeven, dat veran
derde zienswijze geene nieuwe beslissingen kan teweegbrengen, 
in strijd met verkregene regten en erkende aanspraken. De Hooge 
regering, ja de staat zelfs is gehouden verkregene regten en aan
spraken te eerbiedigen. Het is echter waar, en daarom willen wij 
het gaarne erkennen, de noodzakelijkheid kan ontstaan door ver
anderde omstandigheden in het algemeen belang maatregelen te 
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nemen in strijd met bijzondere verkregene regten, maar dan ook 
is het boven allen twijfel verheven, dat eene billijke schadeloos
stelling het genot van erkende aanspraken moet vervangen. In
dien derhalve het algemeen belang de opheffing van het verbod 
naar de beslissing der hoogere staatsmagten vorderde, dan ver
oorloven wij om met allen ernst en klem aan te dringen op eene 
billijke, doeltreffende schadeloostelling, eene zoodanige vooral, 
die de nadeelen opheft,. welke door de intrekking van het ver
bod aan Amsterdam worden berokkend, en die geschikt is om 
handel en nijverheid den meest mogelijken bloei in onze hoofd
stad te verzekeren. 

Sire! Wij hebben gemeend door deze mededeeling en jegens 
Uwe Majesteit en omtrent de ons toevertrouwde belangen, hoogst 
gewigtige pligten te vervullen; jegens Uwe Majesteit, door met 
rondborstigheid en opregtheid Uwe Majesteit volledig met den 
stand der zaak, zooals die is naar onze overtuiging, bekend te 
maken, en omtrent hetgeen onzer zorge is toevertrouwd, door te 
wijzen op de regten en aanspraken van Amsterdam en de eischen 
van het belang der hoofdstad en dat van geheel Nederland. 

Voorts, Sire! meenen wij ons te mogen verlaten opde wijsheid 
en regtvaardigheid van Uwer Majesteits regering, en ten volle te 
kunnen vertrouwen op hare goede gezindheid ter bevordering 
van de welvaart van de hoofdstad, en hebben wij de eer ons met 
verschuldigden eerbied te noemen, 

14 Mei 1850. 

Sire! 
Uwer Majesteits 
Getrouwe onderdanen, 

DE RAAD DER STAD AMSTERDAM 

(get.) v. R. 

Ter ordonnantie van denzelven, 
(get.) W. J. B. 



III. 

DE PLANNEN VAN Dr. S. SARPHATI VOOR DE STICHTING 

EENER "MAATSCHAPPIj VOOR NEDERLANDSCHE 
VOLKSVLIjT" IN 1857, MEDEGEDEELD DOOR 

Dr. H . M. HIRSCHFELD. 

Dr. Sarphati 1) is een van de eersten geweest, die voelde welke middelen 

Nederland zouden kunnen verheffen uit het economisch verval, dat hier 
omstreeks 1850 heerschte. Door een protectie die te lang geduurd had, was 

alle initiatief op handels- en economisch gebied verdwenen. Men was niet 

met het buitenland meegegaan en men moest hieronder steeds meer lijden. 

De nijverheid was zeer achterlijk en het verkeer kon zich ten gevolge van 

een ouderwetsche scheepvaart niet handhaven. De tusschenhandel kwijn

de doordat Nederland niet meer de voordeelen van eertijds kon bieden. 

Een onvolledig spoorwegnet en het ontbreken van goede zeehavens was de 

oorzaak, dat het goederenverkeer niet meer in Nederland was geconcen

treerd. De toestand van de handelshuizen in deze tijd vinden wij duidelijk 

geschetst in de Nota van R. D. Wolterbeek, welke door Prof. Mr. N. W . 

Posthumus in het zevende deel van het Economisch-Historisch jaarboek 
werd medegedeeld. 

Sarphati werd in deze dagen vooral getroffen door het feit, dat er voor 

de nijverheid in Nederland geen kapitaal te vinden was, niettegenstaande 

de kapitaalvorming in ons land aanzienlijk was. Hij werd in zijn overtui

gingen versterkt, toen hij in 1851 de Wereldtentoonstelling in Londen be

zocht. Hij meende, dat nu de tijd was gekomen om in te grijpen, zoodat hij 

overging tot de oprichting van de Vereeniging voor Volksvlijt. Deze ver

eeniging stelde zich ten doel het geven van inlichtingen over de toepassing 

van de wetenschappen op industrieel gebied, waarbij het tentoonstellen 

van nijverheidsproducten op den voorgrond gesteld zou worden. Sarphati 

had hierbij de medewerking van Mr. j. A. van Eijk en Dr. W. C. H. Sta
ring. Uit deze vereeniging sproot spoedig het Paleis voor Volksvlijt voort, 

1) Prof. Mr. H. P. G. Quack geeft een belangwekkende beschouwing over Sarphati 
in zijn opstel over A. C. Wertheim, in den bundel "Uitden Kringder Gemeenschap", 
Amsterdam 1899, pag. 268 e.v. Hem was het hierachter afgedrukte stuk van Sarphati 
echter onbekend, zooda t menig pun t door Quack on voldoende belich t word t. 
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hetwelk een groot tentoonstellingsgebouw worden moest. Door deze stich

tingen zou onze industrie een betere voorlichting krijgen en tot navolgen 

van het buitenland aansporen. 

Weldra zag Sarphati echter in, dat dit aIleen niet voldoende was. De ka

pitaalverschaffing aan de industrie moest ter hand worden genomen, hier

van zou uiteindelijk het succes van zijn streven afhangen. Nu was in deze 

dagen in Frankrijk juist het Credit M;obilier Qpgericht, hetwelk de finan

ciering en oprichting van handels-, verkeers- en nijverheidsondernemingen 

ten doel had. Ret materieele succes van het Credit Mobilier in de eerste ja

ren van zijn bestaan en de sociale gedachte welke bij de stichting een groo

te rol speelde, hadden buiten Frankrijk grooten indruk gemaakt en tot 

navolging geleid. Ook in Nederland had de Credit Mobilier-gedachte spoe

dig ingang gevonden, getuige de plannen, die er in 1856 bestonden om hier 

te lande een drietal Credit Mobiliers op te richten. Op advies van de Neder

landsche Bank 1) had de Regeering de koninklijke goedkeuring op 'de sta

tuten dezer instellingen geweigerd, omdat zij het doel van deze banken als 
strijdig met het algemeen belang achtte. 

Sarphati, die hiervan niet onkundig geweest moet zijn, wilde zijn plan

nen toch doorzetten. Rij zag echter in dat hij het voorbeeld van het Credit 

Mobilier niet geheel mocht volgen, terwijl het bovendien noodig zouzijn 

de Regeering van het belang van zijn plannen te overtuigen, aangezien een 

gewone aanvraag om goedkeuring van statuten misschien op een weigering 

zou uitloopen. In April 1857 richtte de Vereeniging voor Volksvlijt der

halve een verzoekschrift aan den Koning, waarin de plannen nader ont

vouwd werden. Uit dit verzoekschrift blijken duideiijk de motieven die 

Sarphati geleid hebben bij zijn streven om de Nederlandsche nijverheid te 

steunen en te ontwikkelen. Ret is om deze reden dat het zijn belang heeft, 

dit adres in dit Jaarboek in extenso af te drukken. 
De oprichting van de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken en de 

stichting van het Paleis voor Volksvlijt, zoo schreef Sarphati, was een 

van de redenen geweest om de Vereeniging voor Volksvlijt meer direct 

dienstbaar te maken aan de ontwikkeling der industrie. Rij achtte het der

halve noodig een .. Maatschappij voor Nederlandsche Volksvlijt" op te 

richten. Deze onderneming zou hier te lande nog niet bestaande industri

eele ondernemingen kunnen oprichten en in bestaande kunnen deelnemen. 

Dat Sarphati's gedachten toch in de richting van het Credit Mobilier 

') Voor de Adviezen van de Nederlandsche Bank over de Credit Mobilierplannen in 
1856 zie: Dr. H. M. Hirschfeld, .. Ret Ontstaan van het Moderne Bankwezenin Neder
land", pag. 30-35en BijJage II en III. 
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gingen blijkt uit het feit, dat hij het noodig achtte, dat de Maatschappij 

voor Nederlandsche Volksvlijt gelegenheid voor de beleening van indus

trieele aandeelen zou geven. In het request wordt echter met nadruk ver

klaard dat geen navolging van het Credit Mobilier beoogd wordt. 

Ret verzoekschrift mocht bij de Regeering echter geen gunstig onthaal 

vinden. De Maatschappij voor Nederlandsche Volksvlijt werd niet anders 

beoordeeld dan de Credit Mobilier plannen, die de Regeering het vorige 

jaar had afgewezen. Men noemde dit plan zelfs een vermomd Credit Mo

bilier. Toch heeft er weI eenige verdeeldheid in Regeeringskringen ge

heerscht, want het Departement van Binnenlandsche Zaken adviseerde tot 

goedkeuring, terwijl het Departement van Justitie bij haar oude stand

punt bleef volharden. Er zou een ontwijkend antwoord worden gegeven, 

waarmede het plan op de lange baan geschoven zou worden, totdat .. de 

zeepbel zal zijn gesprongen" . 

Sarphati zou later op zijn plannen terugkomen. Er ontstond bij hem 

echter tegenzin tegen het Fransche Credit Mobilier en de vrienden daarvan. 

In de komende jaren zou Sarphati zich eerst meer aan de ontwikkeling 

van Amsterdam wijden. De uitbreiding en moderniseering van Amsterdam 

·was zijn ideaal. Hieraan hadden immers het Paleis voor Volksvlijt, de 

Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken en een Handelsschool ook hun 

ontstaan te danken. Voor de verwezenlijking van de uitbreidingsplannen 

was echter weer kapitaal noodig. Bij de oplossing van dit probleem zouden 

zich eenige toevallige omstandigheden voordoen, die van het grootste be

lang werden. Onder de vrienden van Sarphati waren o. a. twee mannen 

van beteekenis, nl. P . J . Bachiene en Mr. J. T. Buys. Bachiene had in 1840 

reeds een hypotheekbank willen oprichten, doch hij mocht daarbij geen 

steun van Regeeringswege ondervinden . Steeds had hij zijn pogingen her

haald, doch steeds was het onmogelijk gebleken de traditioneele banden 

te doorbreken. Met Buys kwam Sarphati in nauwer contact doordat bei

den aan de Handelsschool doceerden. Op verzoek van Sarphati heeft Buys 

toen een boekje over Hypotheekbanken geschreven, hetwelk in 1861 het 

licht zag. Op 15 December 1860 had het Comite ter voorbereiding eener 

hypotheekbank te Amsterdam reeds een rapport over deze kwestie uitge

bracht. Hierin werd o. a . gewezen op de beteekenis, die een op gezonde ba

sis werkende hypotheekbank hebben zOU. De reeds in 1860 opgerichte Ne

derlandsche Hypotheekbank te Amsterdam, waarbij Langrand Dumon

ceau betrokken was, werd afgekeurd. In 1861 kon de Nationale Hypo

theekbank worden opgericht; Sarphati werd president-commissaris. 

Toen aan de pandbrieven dezer hypotheekbank een ruimere plaatsings-
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mogelijkheid moest worden gegeven, werd weer gevoeld, dat een bankin

stelling ontbrak. Sarphati bemerkte nu weer de urgentie van zijn oude plan, 

dat hij in zijn verzoekschrift nader omschreven had. Toen het hem bleek 
dat de opinie ten aanzien van bankplannen in Regeeringskringen gewij

zigd was, draalde hij niet langer en richtte hij in 1863 de Nederlandsche. 

Crediet- en Deposito-Bank te Amsterdam op 1). In het verzoekschrlft dat 

hij bij die gelegenheid aan den Koning richtte, bracht hij de plannen van 

1857 weer in herinnering. 
De haat tegen het Credit Mobilier had Sarphati echter behouden en deze 

was zelfs zoo sterk, dat hij pogingen in het werk stelde om de oprichting 

van De Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid in 1863 te ver

hinderen. Deze pogingen mislukten, doch werden in het kamp der tegen

standers bekend, waar zij begrijpelijkerwijze ongenoegen verwekten. 

Met de oprichting van de Nederlandsche Crediet- en Deposito-Bank wer
den de groote plannen dus weer ter hand genomen. Sarphati arbeidde ech
ter ook rusteloos voort voor de uitbreiding van Amsterdam, getuige de op

richting van de N ederlandsche Bouw Maatschappij in 1864 en de stichting 

van het Amstel-Hotelin 1866. 

De Nederlandsche Crediet- en Deposito-Bank had echter op het gebied 

van de nationale nijverheid niet het verwachte succes, waarbij kwam, dat 

de andere stichtingen van Sarphati en zijn vrienden groote financieele of
fers hadden gevergd. Onder dit alles heeft Sarphati zwaar geleden. Toen 
de eerste nijverheidstentoonstelling in het Paleis voor Volksvlijt geopend 

zou worden, stierf Sarphati op den 23en Juni 1866. 

H.M.H. 

MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLANDSCHE VOLKSVLIJT. - VERZOEK

SCHRIFT VAN DE VEREENIGING VOOR VOLKSVLIJT AAN DEN 

KONING, OP 9 APRIL 1857 AAN HET DEPARTEMENT VAN 

JUSTITIE ONTVANGEN. 

Sire! 
De gunstige invloed, die de Vereeniging voor Volksvlijt alhier 

sedert hare oprichting heeft uitgeoefend, en het welslagen harer 
pogingen in het tot stand brengen van twee voor het Vaderland 
veelbelovende Maatschappijen - namelijk die voor Meel- en 
Broodfabrieken en voor het Paleis voor Volksvlijt heeft aanleiding 
gegeven tot het voorstel: 

I) Over de Nederlandsche Crediet- en Deposito-Bank zie: Dr. H. M. Hirschfeld, "Het 
Ontstaan van het Modeme Bankwezen in Nederland", pag. 47-49, 64-65, 88-89. 
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"deze stichting ook te doen dienen om onze nijvere landge
"nooten behulpzaam te zijn in het tot stand brengen van in
"dustrieele en soortgelijke ondernemingen - waartoe de ver
"eeniging van kapitalen noodzakelijk is. 

De behoefte aan een gepaste tusschenkomst ten deze valt niet 
te ontkennen. De hulp, die de Vereeniging voor Volksvlijt thans 
aanbiedt, door het geven van inlichtingen over de toepassing der 
wetenschappen en de uitkomsten der ervaring op het gebied der 
Volksvlijt of door het tentoonstellen en verschaffen van monsters 
modellen enz., is steeds voor velen van zeer groot belang. 

Maar, bij de aldus verkregene kennis is ook noodig kapitaal en 
crediet, en dit is hier te lande voor de meeste takken van Volks
vlijt - de koophandel uitgezonderd - meestal hoogst moeijelijk, 
dikwerf in het geheel niet te verkrijgen, zelfs voor de nuttigste, 
zekerste en voordeeligste ondernemingen. 

De noodzakelijkheid eener inrigting, welke daarin te hulp komt, 
zal nog duidelijker worden gevoeld na de opening van het Paleis 
voor Volksvlijt. Immers onze landgenoten zullen aldaar zien en 
leeren kennen de nieuwste voortbrengselen, belangrijke grond
stoffen, veelvermogende werktuigen, prachtige voorwerpen, 
schoone vormen. 

Maar zij zullen daarvan slechts betrekkelijk weinig voordeel 
hebben, wanneer de kapitalen ontbreken die nodig zijn om de les
sen in toepassing te brengen en die inrigtingen daartestellen, die 
nodig zijn om de mededinging met andere natien vol te houden. 

Voorzeker, het behoeft niet gezegd, het hier genoemd gebrek 
aan kapitaal is niet gemis aan kapitalen in ons land - dat geluk
kig daarvan in verhouding zeer ruim is voorzien - maar wan
trouwen om het in zaken van volksvlijt te beleggen. 

Daarom vooral is het zoo noodig dat er een middel worde aan
gewend om dat wantrouwen weg te nemen, en den kapitalist de 
gelegenheid te geven van de voordeelen te genieten, dieuitnijver
heidsondernemingen hier zoowel als elders te wachten zijn. 

De Directie der Vereeniging voornoemd, innig overtuigd van de 
groote en met elken dag grooter wordende behoefte die er bestaat 
aan hetgeen thans wordt voorgesteld en steunende op de hoogge
achte medewerking en aanzienlijke kapitalen, die haar voor dit 
doel reeds zijn toegezegd, heeft besloten daarvan de noodige stap
pen te doen, en de grondslagen en statuten harer stichting in den 



156 DE PLANNEN VAN DR. S. SARPHATI VOOR DE STICHTJNG 

voorgestelden zin te veranderen, indien het plan de goedkeuring 
van Uwe Majesteit zal mogen verwerven. 

Ten einde het doel dat wordt beoogd duidelijk te leeren kennen, 
neemt de Directie eerbiedig de vrijheid, de motieven en grondsla
gen daarvan nader te omschrijven. 

Ret is eene algemeen erkende waarheid, dat de bloey der be
drijven en de ontwikkeling en vooruitgang der natien geheel af
hangen van het verband dat daar bestaat tusschen arbeid, weten
schap, en kapitaal. 

De bewijzen van de magt eener vereenigde werking van deze 
hefboomen op de roem en de welvaart van een yolk zijn bij aile on
ze naburen zigtbaar en spreken even duidelijk als denadeelen, die 
uit het gemis daarvan ontstaan hier te lande gestadig en overal 
worden gevoeld. 

Twijfel is hier niet weI mogelijk. Men behoeft slechts het oog te 
slaan in de prachtige winkels onzer groote steden niet aileen, maar 
ook in de marskramen in onze dorpen en vlekken, om zich te over
tuigen dat bijna al wat wij gebruiken en rond om ons zien van 
vreemden oorsprong is, terwijl die enkele inlandsche fabrikaten 
ondervreemde etiquetten ennamen verschuild worden aangeboden. 

Langen tijd heeft men dit treurig verschijnsel toegeschreven 
aan het gemis van grondstoffen, van steenkool, metalen, katoen 
enz. : maar dit voorwendsel, waarmede men zich onderling veront
schuldigde is geheel en voor altoos weggenomen door de wereld
tentoonstellingen. 

Daar immers kon men zich overtuigen hoe Nederland werd 
overwonnen door natien die minder gunstig gelegen zijn, die nog 
minder grondstoffen bezitten en die bovendien verstoken zijn van 
die onschatbare colonien, welke eene onuitputtelijke bron vormen 
.voor onze Nationale Nijverheid. 

De oorzaken van deze zoo treurige verschijnselen liggen voor de 
hand. Ret is gemis aan kennis, aan voorbeelden, aan kapitaal 
hier; het is het bezit van goede nijverheidsscholen, groote kabi
netten en ruime kapitalen of veelvermogende Nijverheidsbanken, 
die het verklaren waardoor Nederland, eenma,al de leermeester, de 
voorganger in den handel niet aileen, maar ook in de kunst en 
volksvlijt van Europa, zoo is verdrongen en naauwelijks meer 
wordt genoemd. 
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WeI genieten wij nog de achting en het vertrouwen der wereld, 
weI is er gelukkig in menige plaats en in menig bedrijf welvaart op 
te merken, maar het is niet te ontkennen dat dit laatste meer de 
terugkaatsing is van de ongekende vooruitgang in kunsten en be
drijven elders, dan weI van eigene zelfstandige ontwikkeling. 

Door vele verdienstelijke Genootschappen en Maatschappijen is 
evenals door de Vereeniging voor V olksvlijt in den laatsten tijd 
veel nut gesticht. Door het Paleis voor Volksvlijt zal nog veel 
meer in de bestaande behoeften worden voorzien, omdat het eene 
praktische school worden moet, waar het aan lessen en voorbeel
den niet zal ontbreken; waar de arbeider vinden zal de hulp der 
wetenschappen en de voorbeelden die bij hem smaak en gevoel 
voor het schoone, dat thans dubbel onmisbaar is, zuilen opwekken. 

Maar bij dit alles zuilen tevens de kapitalen moeten beschikbaar 
zijn om er nut van te trekken. En dat deze ontbreken is boven 
reeds bij herhaling gezegd en door ontelbare voorbeelden rondom 
ons te bewijzen. 

Hoe weinig is hier met eigen kapitaal op het gebied der volks
vlijt in de laatste jaren gedaan? De gasfabrieken, de waterleiding 
spoorwegen, stoombooten, groote kanalen, droogmakingen, zijn 
alle door vreemde kapitalen tot stand gekomen. 

Er zijn gunstige en vereerende uitzonderingen. De eerst-onder
geteekende heeft steeds vele bewijzen ontvangen van belangstel
ling in de door hem ontworpen ondernemingen, en hij heeft de 
hulp van vreemde kapitalen niet noodig gehad, zoodat hij vooral 
moet erkennen hoeveel goeden wil bij onze landgenooten bestaat. 

Er is bovendien niet meer nodig dan de herinnering aan de deel
neming in de geldleening voor het Paleis voor Volksvlijt, waar
voor in eenen dag het gevraagde kapitaal van Een Millioen werd 
volteekend, om te bewijzen hoezeer de natie genegen en in staat is 
nuttige ondernemingen in het leven te roepen. Maar in weerwil 
van dit alles, blijven de meeste groote ondernemingen in de ge
boorte steken, niet alleen waar de ondernemers onbekend zijn en 
crediet missen, maar ook daar waar onze meest bekende, meest 
vertrouwde en hooggeplaatste medeburgers aan het hoofd staan, 
omdat het verb and tusschen arbeid, kennis en kapitaal ontbreekt. 

Belangrijk en treurig is de lijst van de hier in den laatsten tijd 
mislukte ondernemingen, waarbij de meest gevierde namen aan 't 
hoofd stonden, en niet een enkelen grond bestond om den goeden 
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uitslag te betwijfelen. - Geheel anders was dit in vroegere jaren. 
Men behoeft slechts een oog te slaan op hetgeen hier te lande on
der de regering van Neerlands eersten Koning, Uwer Majesteit's 
onvergetelijken grootvader, is geschied om te erkennen wat eene 
vereenigde werking van arbeid, wetensohap en kapitaal ook hier 
eens vermogt. Retgeen in een kort tijdvak daardoor is tot stand 
gekomen, zijn thans nog de eerste steunpilaren van ons volksbe
staan. 

Aan Willem den Eersten hebben we te danken, niet enkel de 
eerste nationale nijverheidstentoonstellingen die de wangunst van 
de groote staten opwekten, en het Koninklijk I nstituut ten dienste 
der wetenschappen en hare toepassing op kunst en bedrijven, 
maar ook de N ederlandsche Bank, de Handelmaatschappij, het En
trepot Dok, de Rijn-Spoorweg, de droogmaking van het Haarlem
mermeer, de grootste kanalen die wij bezitten, aile inrigtingen met 
evenveel beleid begonnen als uitgevoerd, gezwegen nog van het
geen in denzelfden tijd en door dezelfde middelen door dien Vorst 
in Belgie werd gesticht. 

Dit waren de vruchten van de vereeniging van binnenlandsche 
kapitalen in groote en in nuttige ondernemingen, en zoo al enke
len niet zonder offers zijn verkregen, zoo is dit uit den staat der 
zaken in die tijden ligt te verklaren en doet niets te kort aan de 
waarheid van het bewijs, dat hier wordt geeischt. 

Met het oog daarop zal het voorstel dat de ondergeteekenden 
thans wagen te doen, ongetwijfeld Uwer Majesteit's belangstelling 
worden waardig gekeurd, en het beginsel dat daarbij ten grond
slag ligt, geene verdere verklaring behoeven. Ret openen eener 
gelegenheid, waar nijvere burgers en ondernemende landgenooten 
hunne plannen doen beoordeelen, met het vooruitzicht indien de
ze worden goedgevonden, daar tevens hulp en medewerking te 
verkrijgen om het noodige kapitaal bijeen te brengen, zal in het 
vaderland een nieuw leven teweegbrengen en ongekenden bloei 
onzer volksvlijt mogelijk maken. 

Zooals het thans is, schrikken de meesten terug om iets grootsch 
te ondernemen, aileen bij de gedachte hoe het geld bijeen te bren
gen. In het buitenland vennindert de ge1egenheid kapitaal te krij
gen met elken dag, omdat die daar voor eigene zaken of voor groo
te speculatien in verre gewesten, met verhalen van onnoembare 
kansen van winst worden belegd en ook omdat men onze onderne-



EENER "MAATSCHAPPIJ VOOR NEDERLANDSCHE VOLKSVLIJT" 159 

mingen wantrouwt, bij de gedachte dat, terwijl zeer aanzienlijke 
kapitalen hier te lande in effecten worden belegd, het niet is te be
grijpen, dat in het rijke Holland voor goede ondernemingen zulke 
in het oog van den vreemden meest kleine kapitalen zouden ont
breken. 

In de Provincien weert men al wat nieuw is, in de koopsteden is 
het overal de handel die het kapitaal in gebruik heeft, terwijl onze 
renteniers met enkele uitzondering alleen belangstelling hebben 
voor effecten. De man die iets op het gebied van de volksvlijt be
proeft, vindt dan ook zelden een makelaar of bankier die hem wil 
ten dienste staan, deels afgeschrikt door de verkregene teleurstel
lingen, deels uit vooroordeel, deels uit vrees dat daardoor te veel 
kapitaal aan den effectenhandel zou worden onttrokken, die voor 
de tusschenpersonen meer winstgevende is. Daarvan is dan het 
gevolg, dat hij zelf het nodige kapitaal al bedelende moet bijeen
brengen. 

Wil hij dit niet (en de vermogende en kundige man zal het zel
den kunnen volhouden), dan zal hij of naar elders zich verplaat
sen, of zijn plan laten varen. Die meer gedwongen zijn eene zaak 
te beginnen, zuHen met het minste kapitaal tevreden moeten zijn. 
Maar daarvan zijn de wrange vruchten spoedig zigtbaar. Met een 
gebrekkig kapitaal en een zorgvolle toekomst gaat men aan het 
werk, maar weldra is men verlegen, moet zich zware voorwaarden 
laten welgevallen, dieniet zijn vol te houden, enzoo eindigen meest
al ongelukkig dezelfde ondernemingen, die in denzelfden tijd el
ders in bloei zijn toegenomen. 

Tegenover dit alles staat echter de bedenking van den kapita
list, om zijn geld niet te wagen in eene zaak die hij niet kent en bij 
de herinnering aan de vele ondernemingen die, hoezeer met de bes
te bedoelingenen de meest belovende vooruitzigten begonnen,. 
zijn tp.islukt. Het plan dat thans wordt voorgesteld, zal in beider 
bezwaar tegemoet komen. Eene inrigting, waar de nijvere burger> 
hulp en kapitalisten steun vinden kan in het gemeenschappelijk 
belang, zal den weg banen om het verband daar te stellen tusschen 
arbeid en kapitaal, waarvan de welvaart der natien, zooals boven 
reeds is gezegd, geheel afhangt. Uit zich zelve kan hier te lande 
zulk een verb and niet worden verwacht. Daartoe is eene vereeni
ging noodig van ervarene, kundige en algemeen vertrouwde per
sonen, in staat om op het gebied der volksvlijt inhetalgemeen be-
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lang een grondig oordeel te yellen, die de plannen onderzoeken en 
bij goedkeuring helpen en aanbevelen of bij afkeuring aan hun 
eigen lot overlaten. Daar zou men de kapitalen aan kunnen toe
vertrouwen en door de veelsoortige ondernemingen, waarin zij als 
het ware tegelijk worden gebruikt, en die aan het gestadig toezigt 
van het bestuur blijven onderworpen, de kans verkrijgen voor een 
goeden uitkomst. 

Binnenkort zal men dan ook hier de overtuiging verkrijgen, dat 
onder gelijke omstandigheden het nationaal kapitaal in de nijver
heid en verwandte bedrijven even zeker en met minst gelijke kan
sen van winst kunnen worden geplaatst als dit in den goederen
of effectenhandel mogelijk is. 

Men is hier te lande er nog te weinig aan gewend om zulk een 
betoog dadelijk ingang te verschaffen en toch zal men bij een on
partijdig onderzoek weldra erkennen, dat de kapitalen in de nijver
heid aan betrekkelijk veel minder kansen van verlies blootstaan 
dan die in den handel, scheepvaart enz. zijn belegd, en dat bij een 
goed toezigt een vereeniging van industrie- enz. waarden eene on
derlinge waarborg geeft, die tot de beste assurantien kan worden 
gerangschikt. 

Uit al het aangevoerde zal het Uwe Majesteit blijken van hoe
veel gewigt het voorstel is, dat de Vereeniging voor Volksvlijt 
thans de eer he eft aan te bieden, maar tevens dat zulk een zaak 
niet is tot stand te brengen door het bijvoegen of veranderen van 

/ enkele punten harer statuten, zoo zelfs dat daarvoor eene geheele 
reorganisatie noodzakelijk schijnt. Zulk eene reorganisatie zal 
deze stichting bovendien nodig hebben door de veranderingen, die 
in hare werkkring te wachten zijn bij het bestaan van het Paleis 
voor Volksvlijt . 

Het is daarom der Directie wenschelijk voorgekomen om indien 
dit plan de goedkeuring van Uwe Majesteit zal verkrijgen, de Ver
eeniging geheel op nieuw in te rigten en daaraan den naam te ge
yen van: M aatschappij voor N ederlandsche Volksvlijt . Zulk eene 
naam zou meer overeenstemmen met die van soortgelijke stich
tingen, die in het buitenland bestaan. Het is intusschen noodig 
hierop dadelijk voor Uwe Majesteit de verzekering te laten volgen 
dat - hoezeer er vele punten van overeenkomst tusschen ons plan 
en de zoogenaamde Credit Mobiliers mogen bestaan - het in 
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grondslag, werkkring en strekking daarvan geheel verschilt. Ten 
einde van den aanvang af elke verkeerde beoordeeJing te voor
komen, zullen de statuten bevatten de bepalingen: "dat deze in
rigting of maatschappij volstrekt geen bank of circuleerend pa
pier zal mogen uitgeven; geen handel zal mogen drijven, noch in 
goederen, noch in edele metalen, noch in effecten; dat de door 
haar in het leven te roepen ondernemingen niet geheel onder haar 
eigen beheer mogen blijven; dat hare kapitalen niet mogen wor
den gebruikt voor eenige speculatien, noch voor ondernemingen 
buiten het Vaderland en hare colonien; en dat zij geene onderne
ming zal ondersteunen, dan wanneer haar toegang wordt verzekerd 
tot de boeken der administratie." 

Eene enkele vergelijking van deze bepaJingen met die van de 
Credit Mobiliers zal voldoende zijn om een ieder - de vreesach
tige zelfs - te overtuigen, dat ons plan van de bovengenoemde in
rigtingen geheel verschilt en eene zekerheid voor de deelhebbers 
aanbiedt, welke met die der beste financieele of mercantiele on
dernemingen gelijk staat. 

Eene inrigting, die wat de grondslagen betreft meer met het 
plan der Vereeniging overeenkomt (hoezeer de werkkring daarvan 
grootelijks verschilt) is de onlangs opgerichte Societe Industrielle 
et Commerciale d'Anvers. En dat deze geheel en al van de Credit 
Mobiliers verschilt is duidelijk genoeg te bewijzen uit de verkla
ring van Z. Ex. den Minister van Buitenlandsche Zaken, in de Ka
mer van afgevaardigden te Brussel op 13 Maart afgelegd. 

Op eene interpellatie van den Reer Verhaegen, die meende dat 
de Antwerpsche societeit niet anders was "qu'une societe deguisee 
du Credit Mobilier", antwoordde de Reer Vilain XlIII "qu'il n'y 
a pas la moindre analogie entre elle et une societe du credit mobi
lier". Deze verklaring zal weI voldoende zijn am elk wantrouwen 
weg te nemen en te meer omdat het niet kan zijn vergeten wat er 
al in Belgie is geschied om het Credit M obilier te weren, toen het 
op het punt stond te worden opgericht. 

Dat vele, nog onder den indruk der geledene verliezen en teleur
stellingen, die in de laatste jaren in nieuwe ondernemingen, vooral 
in het bankwezen van Europa geleden zijn, elk plan wat eenige 
overeenkomst daarmede heeft, wantrouwen, is gemakkelijk te be
grijpen. Maar dit zal weI bij Uwer Majesteit verlichte Regeering 
geen beletsel zijn het thans gedane voorstel in het algemeen be-

E CO N. ·HIST. ]AARBOEK. x. 11 
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lang met die onpartijdigheid en belangsteiling te onderzoeken, die 
de zaak waard is. 

Het is ook niet te verwachten dat onze langdenooten hunne on
dersteuning zullen weigeren, zoo de ontworpeninrigtingvan Uwe 
Majesteit de noodige concessie zal verkrijgen en de namen, die aan 
het hoofd zullen staan, het algemeen vertrouwen genieten. 

Eene mislukking van dit plan zou daarentegen als eene natio
nale ramp zijn te beschouwen, omdat men een geneesmiddel zou 
verwerpen dat meer dan andere herstel brengen kan in de kwalen, 
waaronder wij gebukt gaan. Eene aarzeling zou reeds zijn te be
treuren, omdat het een nutteloos tijdverlies is, dat andere natien 
ten onzen kosten bevoordeelt. 

Bovendien is de stroom niet te keeren. Wat later of vroeger, al 
wat elders is begonnen en blijft bestaan, komt eindelijk ook hier in 
werking. 

Bij den ontzettend snellen loop van den tijd bij de vroeger onge
kende uitbreiding, die de handel en alle andere bedrijven onder
gaan, moet ook het credietstelsel veranderen. - Gehechtheid aan 
het bestaande vooroordeel of vrees moeten in onzen tijd bukken 
voor de krachten, die de maatschappij regeren. Destoffelijkeont
wikkeling is slechts tijdelijk te beletten, te bemoeyelijken; haar 
tegen te gaan is onmogelijk. 

In alle landen van Europa, waar het niet evenals in Engeland 
gewoonte is, dat de kapitalisten zelve in aile groote en industrieele 
ondernemingen regtstreeks deeInemen, ziet men thans maat
schappijen, met de hier voorgestelde meer of minder overeen
komende. 

De nadeelen der speelwoede, die daarmede in het leven kwamen, 
zijn overwonnen, de bedwelming en overspanning waarin men 
verkeerde, zijn geweken, men komt ailengskens tot de overtuiging, 
dat de verliezen en nadeelen meer het gevolg waren van ligtzinnig
heid van de speculanten als weI van de inrigtingen zelve en men 
begint toe te stemmen dat de geledene schade een heilzame les is 
geweest voor de algemeene belangen der volksvlijt. 

Het oogenblik is dan ook bijzonder gunstig om eene zaak als 
thans wordt voorgesteld tot stand te brengen. Een onschatbare 
ervaring ligt voor ons, die hoezeer met ondekbare verliezen be
taald, kosteloos is aangeboden om de klippen te vermijden, waar
over men vroeger struikelde. 
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Het is een levensvraag voor ons vaderland daarvan partij te 
trekken. De uitvoering van het plan hangt echter geheel af van de 
gunstige beslissing Uwer Majesteit en van de bepalingen en voor
waarden, die aan de concessie zullen worden verbonden. 

Bij de onzekerheid daaromtrent scheen het niet weI mogelijk, 
noch gepast een concept statuut ter beoordeeling aan Uwe Majes
teit aan te bieden. 

De bepalingen over de geldleeningen, de aandeelen, de verga
dering enz. zullen niet veel verschillen van hetgeen in andere 
statuten voorkomt; die over den duur der inrigting, het be
heer, de keuze van bestuurders, het speciaal toezigt der hooge 
Regering, die zeer noodzakelijk is, kunnen niet zonder nadere 
bekendheid met het oordeel Uwer Majesteit's Regering worden 
opgesteld. 

Wat de overige grondslagen der op te rigten Maatschappij voor 
Nederlandsche Volksvlijt betreft, zoo zijn die uit 't aangevoerde 
ligtelijk op te maken. 

De waarborgen tegen speculatien, tegen hetgeen in de Credit 
Mobiliers zoo teregt wordt gevreesd, zijn hierboven duidelijk om
schreven, terwijl hetgeen de Maatschappij doen zal in algemeene 
trekken in de statuten aldus kan worden vermeld. Zij zal: 

a) help en tot stand brengen de hier te lande niet bestaande in
richtingen van algemeen belang in verb and met onze volksvlijt, 
voorzoover die na grondig onderzoek voldoende zekerheid en ge
paste winst doen voorzien; 

b) deelnemen in bestaande bovenbedoeldeinrigtingen, wanneer 
zij daarvoor kunnen worden uitgebreid, en industrieele actien be
leenen, mits in beide gevallen aan de Directie het regt wordt toe
gekend ten allen tijde zich te kunnen vergewissen van den gang 
der zaak en hetgeen door het bestuur verder tot zekerheid zal 
worden bepaald. 

Directeuren der Vereeniging voor Volksvlijt nemen na de hier
boven gegevene omschrijving van het plan, dat zij wagen aan Uwe 
Majesteit bloot te leggen, eerbiedig de vrijheid, onder aanbieding 
van alle verdere opgaven en inlichtingen, die door Uwe Majesteit 
zullen worden verlangd, te verzoeken, dat het Uwe Majesteit mo
ge behagen aan de vereeniging voornoemd eene concessie te ver
leenen tot oprigting eener M aatschappij voor N ederlandsche 
Volksvlijt op de grondslagen, in dit request vermeld, met die bij-
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voegingen, welke tot een zekere en krachtige uitvoering van dit 
plan door Uwe Majesteit zullen worden vedangd. 

Hetwelk doende enz. 

De Directie der Vereeniging voor V olksvlijt 

S. SARPHATI, President. 
J. A. VAN EIJK, Secretaris. 



IV. 

GEGEVENS OMTRENT DEN PORCELEINHANDEL DER OOST

INDISCHE COMPAGNIE, MEDEGEDEELD DOOR 

Dr. H. E. VAN GELDER. 

In het Aprilnummer 1924 van de Gids gat ik een overzicht van de his

torie van het Oud-Nederlandsch aardewerk, en wees daarin op de betee

kenis, die de kennismaking met het Chineesch porcelein, sedert het begin 

der 17de eeuw door de O. 1. Compagnie hier te lande aangevoerd, op de 

ontwikkeling van de aardewerkfabricage heeft gehad. Het verschijnsel was 

bekend, maar van den omvang van den porcelein-aanvoer had men geen 

duidelijke voorstelling. Daaruit verklaar ik het feit, dat men voor de door 

mij medegedeelde cijfers bijzondere belangstelling toonde en aandrong op 

volledige publicatie der gegevens. Voor het grootste deel had ik die gege

vens, - zooals ik met erkentelijkheid mededeelde - te danken aan Dr. J. 

de Hullu, als rijksarchivaris speciaal met het beheer der Compagnies

archieven belast. Hij liet het mij over ze thans te publiceeren, waarvoor ik 

ze met enkele mijner eigen aanteekeningen heb aangevuld. 

Met eene inleidende beschouwing kan ik kort zijn. De stukken spreken 

voor zichzelf: zij geven aan welke waarde de Oostindische Compagnie 

reeds spoedig nadat zij een vaste positie in het Oosten veroverd had, hecht

te aan den handel in Chineesche porceleinen. 

Er dient echter toch nog op enkele punten de aandacht gevestigd te 

worden. Allereerst hierop, dat het denkbeeld van den porceleinhandel niet 

iets origineels van de Compagnies-ambtenaren was. Zij zetten daarmede 

eenvoudig de traditie der Portugeezen voort. Overbekend is het verhaal 

van de pogingen, die de vroege Oostindievaarders reeds deden om de met 
allerlei Chineesche goederen geladen Portugeesche vrachtschepen meester 

te worden. Fruin - in zijn bespreking van Hugo de Groots werk: de Jure 

praedae (III 377 en vlg.) - behandeltin bijzonderheden de verovering van 

de Catharina "de rijcke ende gheweldighe krake comende uytet gheweste· 

van China", door Jacob van Heemskerk. De daarbij verkregen buit werd 

in een gelijktijdig pamflet geschat "op tsechtigmael hondert ~uysent duca

ten, waaronder 26 hondert duysent gulden aen Chineese sijde neffens een 
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groote swaerte van ongefineert ende ongesuyvert gout met velen anderen 

costelycken waren, coopmanschappen ende meubelen sijn", terwijl Ftuin 

aan een relaas van Hulsius (Achte Schiffart), nog de volgende nadere gc

gevens omtrent den inhoud ontleende: " 1 0. 1200 Ballen roher Chinesischer 

seyden, so etwas 70 oder 80 Pfund Flamisch, das seynd 200 Reichsthaler 

jeder Ball verkauft ist worden; 2°. Gar viel Kasten mit Dammast, Atlass, 

Taffet und anderen seyden-gewandt, von unterschiedenen Farben; 3°. Ein 

grosze Anzahl fein Gold-Draat, oder gesponnen Goldt; 4°. Uberaus 

viel Zucker; 5°. Viel Giildene Stuck oder Tuch, so von guten Goldt gewe

ben; 6°. Ein grosse menge kostlicher Umbhange und Bettzelten von Gold 

und Seyden-Gewandt; 7°. Ein nnzalbare menge Porcellanen Geschirr von 

allerley arth und gattung, bey 30 Last, das seynd iiber tausend Centner; 

8°. Ein gut theyl seyden geflickte Kulckten oder Bettdecken von unter

schiedner farbe; 9°. viel ander seyden und Leinwath auss Baumwollen; 

10°. viel kostliche Arromata und andere Droguen und Gummi auch viel 

Centner Muscus oder Bisem; 11 0. gar viel kostlich Holtzwerck von Bett

laden, Kalterlein (?) Schachteln nach ihrer Art, etliche kostlich iibergiilt, 

andere nicht; 12°. iiberaus vielseltzame schone Rariteten, von ihren Weh

ren, von ihren Gemal und tausente rby andere Sachen, so da in China ge

macht werden." 

De Groot verhaalt (De jure praedae p. 314) dat voor de verkooping van 

den inhoud van deze kraak, - 15 Augustus 1604 en volgende dagen voor 

de aan bederf onderhevige goederen, terwijl 21 September begonnen 

werd met de veiling van de rest, - uit aIle landen van Europa een onge

looflijke menigte samenvloeide. De tweede verkooping baarde nog meer 

opzien dan de eerste. De Fransche Koning kreeg - op advies van zijn ge

zant - iets bijzonders, dat deze had uitgezocht in overleg met Louise de 

Coligny, namelijk, "een schoon servies van porceleyn, van de alderbeste die 

er sijn, en een tafel en twee stoelen." Ook de Fransche ministers kregen 

porcelein, evenals de Engelsche koning. 

Nog v66r de verkoopingen waren afgeloopen, was reeds een tweede 

kraak bij Macao veroverd en de Maas binnengevoerd. 

De qualiteiten van het Chineesche porcelein: hardheid, glans, diepe 

blauwe kleur op helder wit, boeiden de Hollanders: ieder wilde ervan be

zitten, in aIle koopmanshuizen werd het gevonden, men behoeft de inboe

delinventarissen in onze notarieele archieven slechts in te zien om daar

van de bewijzen te vinden. 

De Compagnie volgde de wenken, door groote hoeveelheden te betrek

ken van de Chineesche kooplieden, die te Bantam en vooral te Pat ani - in 
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Zuid Siam - hun artikelen kwamen aanbieden. terwijl na de stichting der 
factory op Formosa (in 1624) deze het middelpunt werd van den porcelein

aankoop. 

Maar deze aankoop was van opzet intusschen veranderd en had het ka

rakter van bestelling gekregen van die soorten welke in Holland het meest 

gezocht waren. ZeUs werden van hout gedraaide beschilderde monsters aan 
de Chineezen medegegeven, die ten slotte soms door aardewerk-modellen 
werden vervangen. (nrs 39,47,48.) Onze stukken doen ons de groote aan

tallen kennen die werden gekocht, ook de prijzen die ervoor werden be

taald: groothandelsprijzen, meestal berekend per honderd stuks. 

Na het verlies van Formosa in 1662 konden de Hollanders, die toen 

in China niet mochten binnenkomen, de door hen gewenschte koopwaren 

niet anders krijgen dan door sluikhandel. Van 1695 af echter begonnen de 

Chineesche kooplieden vrij geregeld op Batavia te varen en kreeg men zijn 

waren dus gemakkelijk, totdat de concurrentie van de Belgen, in 1723 ver

eenigd in de Compagnie van Ostende, die direct op Canton voer, dwong 

tot een gelijke maatregel. Vooral om de thee was het te doen, en daarbij 
werd het porcelein als ballast-goed gebruikt 1). Zoo schrijft in 1757 de Chi

neesche Commissie aan haar bedienden in Canton over het porcelein : "hoe

zeer men dit artikel meestentijds en niet buiten reden heeft aangemerkt als 

hoe nadeelig ook voor den handel, is het echter onvermijdelijk als een on

derlast voor de schepen om aan deselve de vereischte stijfte en vastigheid 

te geven bij mangel van voordeeligen ballast, welke in het rijk van China 

zeldzaam te vinden is." 

Van een artikel, dat bijzonder gezocht was op de West-Europeesche 

markt werd het porcelein dus een, dat aileen van de hand kon worden ge

zet omdat de kosten van vervoer niet in rekening behoefden te worden 

gebracht. 

Maar dit was, en dat is het tweede punt van belang, voor een groot deel 

het gevolg van de handelsgewoonten der Compagnie. Men was niet voort

gegaan op den aanvankelijk ingeslagen weg van het goede porcelein van 

zuiver Chineeschen smaak in te voeren, maar men was, toen men eenmaal 

meende den smaak van de Europeeschen kooper te kennen aan de Chineezen 

gaan opleggen om dezen in het gevlei te komen. De hierachter gedrukte 

stukken geven de ontwikkeling van deze methode nauwkeurig aan. Eerst 

wenscht men bepaalde goederen, daaran bepaalde versieringen, dan geeft 

') Zie daarover uitvoerig: dr. J. de Hullu: De porceleinhandel der Oostindische 
Compagnie en Cornelis Pronk als haar teekenaar, Oud Holland, jg. XXXIII. 
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men vormen aan, tenslotte zendt men de modellen, die de Chineezell 

- knap in het copieeren - getrouwelijk namaken, ten koste van hun eigen 

originaliteit. 

Het gevolg was, dat het Chineesche porcelein, dat de 0.1. C. invoerde, 

reeds eerst tot massaproduct gemaakt, daarna nog alle qualiteit verloor 

van een product te zijn van een volle van een eigen hooge en juist op cera

misch gebied zoo verfijnde cultuur. Moge het Chineesche Ming-porselein 

uit de Wan-Li periode (eerste helft 17de eeuw) dat hier te lande kwam nog 

in de oogen van porcelein-vrienden genade vinden, het daarna ingevoerde 

voor de 0.1. C. behoort bijna zonder uitzondering tot de slechtste produc

ten der Chineesche manufactuur. De fijnere exemplaren van de Khang

thsi periode, de kleurige producten, die men met "famille-rose" enz. 

pleegt aan te duiden, zijn waarschijnlijk grootendeels door liefhebbers 

onder de kooplieden en compagniesbeambten medegebrachte stukken; 

met den eigenlijken porceleinhandel der O. 1. C. hebben zij weinig te ma
ken; zij het ook dat in de IBde eeuw door bemiddeling der O. 1. C. fijn 

Chineesch porcelein besteld kon worden, beschilderd of beteekend met 

prenten en voorstellingen van Europeesche makelij. Dr. de Hullu heeft in 

het hiervoor aangehaalde artikel aangewezen hoe een der beste van de Hol

landsche teekenaars der 18de eeuw, Cornelis Pronk, een vaste aanstelling 
had voor het maken van modellen..)en teekeningen voor dat doel. 

Voorts dient te worden opgemerkt, dat de porcelein handel der O . 1. C. 

niet aIleen in Europa afzet zocht maar ook in Voorindie en dat bepaalde 

soorten, daar en in het achterland gewenscht, door de Compagniesschepen 

naar de Hollandsche factorijen werden vervoerd. Ook in Batavia zelf 

bleef waarschijnlijk heel wat achter. 

Tenslotte zal men den porceleinhandel in het algemeene beeld van den 
handel der O. 1. C. niet een heel groote plaats behoeven in te ruimen. Als 

men de cijfers der cargasoenen leest, dan zijn het niet die der porceleinen 

welke de groote winsten beloofden: de kruidnagelen, de peper, de mus

kaatnoten, later de thee, zijn van veel meer gewicht. Maar de geliefde por

celeinkasten onzer overgrootmoeders hebben van de minder belangrijke 
handelswaar een grooten voorraad bewaard en wij zijn daardoor nieuws

gieriger naar de herkomst daarvan dan naar het lot van de balen peper en 
muskaat! 

H.E.v. G. 
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1. - ITINERARIO VAN J. HUYGEN VAN LINSCHOTEN 1579-1592. 

Die Porceleynen die [in China] 1) ghemaect worden is onghe
looflick te verstrecken (vertellen), ende die daer jaerlicks uytghe
trocken worden naer Indien, Portugael ende nieuw Spaengien en
de anderweghen I maer die fijnste en mogen uyt het landt niet 
ghevoert werden op lijfstraffe, dan dienen alleenelick voor die 
Heeren ende Regierders van 't landt, we1cke zijn so fijn dat gheen 
cristalynen glas daer bij te gelycken is. Deze Porceleynen wor
den ghemaeckt te landewaerts binnen, van een seker aerde die seer 
hert is, we1cke wordt aen stucken gestooten ofte ghemalen, ende 
latent dan in backen van ghehouwen steen, daertoe ghemaeckt, in 
water weycken, ende alst weI gheweyckt ende dickwils geroert is 
gelyck als men die Me1ck karent om die Botter te maken, so ma
kense daema van het ghene dat boven drijft het alderfijnste 
werck, ende daema wat onderder grover ende alsoo naer venant, 
ende schilderense ende makender die Figueren ende conterfeyt
sels op diese willen, ende werden also ghedrooght ende in den oven 
gebacken. 

In de uitgaveder Linschoten Vereeniging, Deel I, p. 88. 

2. - DE EERSTE SCHlPVAART DER NEDERLANDERS NAAR OOST

INDIE ONDER CORNE LIS DE HOUTMAN, 1595-1697. 

[De Chineezen] brenghen [te Bantam] oock Porceleynen fijne 
ende grove, van beyde soorten, waer van ten tyde als de Chinesen 
[met hun j onken daar] aengecomen zijn, twe1ck (als geseyt is) in J a
nuary, men over duysent caxas 5 ende 6 schotelen coopen can, 
ende daer buy ten niet meer als twee, ende selden drie." 

In de uitgave der Linschoten Vereeniging, biz. IZ3. 

3. - MEMORIE VAN DE BEWINDHEBBERS VOOR CORNELIS MATE

LIEF, ALS ADMIRAAL VOOR DE VLOOT DIE OP 12 MEl 1605 
UIT PATRIA NMR INDIE VERTROK. 

Aile Chineesche waren, als syde, suycker, porceleinen ende an
dere meer sal men door die Chineschen in grote abundantie tot 
Patane 2) ende Bantam doen brengen. 

1) Linschoten had zijn gegevens voor een deel van Dirk Gerritsz China de eerste 
Hollandsche zeeman die China bezocht heeft. 

I) Patani, op de oostkust van Malakka. 
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4. - RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN FEBRUARI 1606. 

11 e Point van Beschryving : Dat men oock salletten ende ordre 
stellen op de ladinge ofte retouren die men uyt Oost-Indien herre
waerts sal mogen brengen. 

(Hierop besloten als voIgt) 
Voor retouren is verstaen proffijtelijck gebracht te sullen werd

den: Witte rauwe syde geen gele, weijnich getweernde syde, £1os
syde doch dat men toesie daerinne niet bedrogen te werdden, geen 
sydelakenen maer goede partie geconfijte gember, conserven ende 
onvervalschte suyckeren, muscus, ambregrisdiamanten ende ge
steenten, nagelen, noten, weijnich folie, geen lignum alves, radi
ces China cubebe ofte langen peper, voorts peper van de grooste 
ende swaertste mits dat men alle devoir doen sal den prijs soo 
laegh te brengen als doenlyck syn saIl, enz. 

N.B. Geen porcelein ! 

5. - RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN 25 APRIL 1607. 

Dat de openbare venditie van porceleijnen; tapijten ende ande
re vreemdicheden bij de Camere van Amsterdam sal gehouden 
werden medio Junij naestcomende, ende dat de billietten daertoe 
dienende aen alle de Cameren sullen werden gesonden. 

6. - RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN, 25 MAART 1609. 

Is geresolveert dat de restanten van porceleijne schotelen, lack
werck ende anders, berustende onder de Camere van Selant, sal 
werden vercocht ende wort den tijt van de venditie aen deselve 
cam ere gestelt wanneer het haer sal goetduncken. 

7. - BRIEF VAN JACQUES L'HERMITE DE JONGE, OPPERKOOPMAN 

TE BANTAM AAN DE BEWINDHEBBERS DD. 10 NOVEMBER 

1610. 

[Hij zendt] een casken met eenige sydewercken ende gebor
duurde deeckens ende 100 groote porceleyne schotels ; [en schrijft 
er bij]: Opt stuck van de porceleynen ende lackwerk sullen voort
aen wei lett en ende sien met de Chinesen te contracteren datze 
daeraf jaerlijkx goede partye brengen, want hetgene tot noch toe . 
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gebracht hebben is niet veel te beduyden geweest ende meestal 
slecht goed, waerdoor deselven nimmermeer hebbe durven coopen 
om naert Vaderlant te seynden, weI wetende dat daer niet als seer 
curieus goet en dient. Daerenboven soo wordt het porceleyn hier 
ordinaerlijck soo dier vercocht principalijck alser schepen sijn, die 
't selve terstont op hoogen prijs jaghen, dat ick sonderlinge gheen 
profijt daaerop en can reeckenen, dwelck ick achte wel beteren 
sal alser ordre sal gestelt sijn, dat de bootsgezellen ende andere 
voor haer selven daeraf niet en sullen mogen coopen, dwelckick 

. achte hier swaerlijck sal connen te wege gebracht worden over
mits door oude gewoonte seer is ingewortelt. 

B. - FACTUUR VAN DE LADING INGESCHEEPT IN HET SCHIP HET 

WAPEN VAN AMSTERDAM, VERTREKKENDE VAN BANTAM 

Nl\l\R PATRIA, 5 DECEMBER 1612. 

Eerstelijck 65269t catte Bandaneese nootenmuscaeten ..... . 
5 baelen (sic) 1) met groote porceleynen Schotels, gemerct P. S. 

inhoudende 5 stucx, costen als bij de facture van Souri 68t R. van 
Bten 1160: 19:8. 

Kal. Archie! no. 962. 

9. - FACTUUR DD. ALS VOREN VAN HET NAAR PATRIA UIT BANTAM 

VERTREKKENDE SCHIP VLISSINGEN. 

38641 stux fijn porceleijn soo c1eyn als groot costen als voIgt. 
370 stux groote schotels a 2 R. de 10 stuk R 444 (verder boter

schotels, klapmutsen, fruitschalen, ronde potkens, saucieskens, 
cameelscoppen, tafelborden, olie- en azijn kannetjes, pimpelkens 
tuytpottekens, brandewijnstopkens). 

Kat. Archie! no. 962. 

10. -'- RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN 19 MAART 1614. 

Sullen eerstdaechs billietten aengeslaeghen werden omme al
hier tot Amsterdam de lackwercken ende porceleynen volgens de 
voorgaende resolutien in 't openbaer te vercoopen op den 12 
Mayo ende den 2e Junyo tot Middelburgh. 

1) lees: ballien = tobben. 
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11. - FACTURA VAN 'T CARGASOEN GESCHEEPT ENDE GELADEN 

PER ORDRE VAN E. H. JAN PIETERSZ. COEN IN SCHIP (DAT 

GODT BEWARE) GENAMPT GELDERLANT, DAAR SCHIPPER 

OP IS SIMEN LAMBENMAUW OM ME TE CONSIGNEEREN 

AAN DE HEEREN BEWINTHEBBERS DER GENERALE VER

EENICHDE OOST-INDISCHE COMPo DER CAMERE TOT AM

STERDAM, IN BANTAM 25 OCTOBER 1614. 

Eerstelijck 
209292 1M Hollants gewicht amboinsche geroffelnagelen 

uit schip Orangne gelost cost de bhaer van 550 1M 66 
R.,-R.25117fecit. . fl. 59024.14.-

2000 halve schotels a 5 R. de 10 . R. 1000 
2500 derdepart schotels "4",, 10 . 
2600 ! schotels ,,3 " " 10 

100 groote commen " I! R. tstuck. 
8000 boterschotels " 61 R. tcento. 
2080 soucieren " 3t R. tcento. 
4000 fruytschalen ,,6i " 
80001 fruytschalen ,,3 
2000 clapmutsen ,,31 " 
1500 witte 1 clapmutsen ,,3t " 
500 cameelscoppen ,,7 " 
680 t cameelscoppen ,,4t " 
800 vlacke cameelscoppen "5£,, 
400 ! vlacke cameelskoppen ,,2£ " 

1000 cleyne fyne copkens " 11 " 
3000 witte gedructe copkens "61,, 
3000 witte fyne copkens ,,2t " 
1227 ' " effen ,,4£ " 
400 quaert cameels koppens ,,4 " 

5230 pimpelkens " 11 " 

69057 st. porceleynen bedragende . . 

7300 sacken Bantam gehacxten peper vant 
jaar 1614 a 12 R. de 10 sacken .. 

Per tol ende diverse impositien voor dito pee
per aenden Coninc van Bantam betaelt a 
56 R. de 100 sacken . . 

Wegers en schrijvers 2 R. de 100 sacken 
aan prauwgelt van den peeper aan boort te voe-

1000 
780 
125 
490 

721 
245 
240 
140 
52! 
35 
30! 
481 
11 
15 

195 
75 
58! 
16 

2831 
R. 4913 fl. 11545.11.-

R. 8760 fl. 20586.-.-

4088 
146 

ren . 631 
Draechgelt van 3700 sack peper in 't packhuys 47i 

van 5800 " in de prauwen 42i 
-----" 

Transporteeren 4387* 
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Transport R 
Draechgelt van 900 t schotels. . . • . . . . 

van 't porceleyn aen boort te voeren 
400 pepersacken voor den schipper gehouden. 

voor cayaws betaalt . . . . . . 

4387tf 
! 

7 
101 
41 

173 

R 4410H 10365.18.2 

Somma. . . ' . . . . 10 1 522.3 .3 

Koloniaal Archiel : Overgecomen Brieven en Papieren, 
Anno I6I5, B. 101. I93. 

12. - J. PZN. COEN AAN DE KAMER AMSTERDAM, 10 NOVEMBER 

1614 . 

. . . . Met ditto schepen zullen de heeren te verwachten hebben 
omtrent 900.000 U goede, schoone geroffelnagelen, omtrent 
50.000 sacken peper, 380 bhalen indigo, aen porcelein omtrent 
25.000 realen incoops .... 

Colenbrander : Coen I, P:95. ' 

13. - MEMORIE VAN BEWINDHEBBERS AAN HENDRICK JANSZ., D.D. 

21 NOVEMBER 1614, "OP DE COOPMANSCHAPPEN, DIE MEN 

VAN OOST-INDIEN NAER HET VAEDERLANDT SAL BREN

GEN EN IN PATANA SOU DEN MOGEN INGEKOFT WORDEN". 

Gember geconfijt enz. enz. 
Oock groote quantiteyt van alderhande porseleynen, meest alle 

pladt goet als boterschotelen, fruytschotelen, andere schotelen, 
weynich halve fruytschaelen, goede partije schotelen die 't stuck 
een quaert van een reael van achten costen, oock een deel bieren
broodtscoppen van alle soorten, geen wit maer aIle geschildert 
blaew werck, maer geene van datt geheel cleyn goet, teweten van 
het aldercleynste, daeraff datter 440 int schip Der Veer gesonden 
sijn, daeraff sult geen seynden, moeten veel grooter jae weI vier
mael soo groot als die sijn wesen, oock partye £lessen ende fraye 
bloempotten ende voorts andere frayheyt, maer seynt geene van 
de aldergrootste soorte van schotelen daeraff sij n wij noch ge
nouch gestoffeert. 

Kol. Arch. Uitg . brielboek I6I4-I6I7 

14. - RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN, 2-7 MEl 1615. 

N opende den voorgeslagen vercoop van de porceleynen aleer de 
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Tlieuwe aencommen, werdt beter gevonden daervan geen open
bare vercoopinge te doen, maer bij aidien die van Zeelandt yets 
uut der handt kunnen vercoopen, dat sij daer toe weI haer beste 
mogendoen. 

15. - RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN, 1-10 OCTOBER 

1615. 

N opende den verkoop van de porceleynen tot Delff werdt ver
staen, dat bij die van de Carner van Amsterdam een salgecom
mitteert werden om met die van de Camere van Delff de voors. 
porce1eynen te helpen sorteren, met hem brengende denotitievan 
den Iaesten vercoop van de porceleynen binnen Amsterdam, voI
gens dewe1cke den vercoop oock tot Delff gedaen sal werden. 

16. - J. PZN. COEN AAN SR. COTTEELS TE AMBOINA, 3 NOVEMBER 

1615. 

Ende alsoo ons ende d'Engelsen dit jaer gelt gebroocken heeft, 
zijn de Chinesen hare ordinarie sydelakenen meest aen de hant 
gebleven, soodat mense als noch met contant meer dan 100 ten 
hondert beter coop dan verleden jaer can becomen ende het por
celeyn nog veel min. 

Colenbrander, Coen II, p. 20. 

17. - J . PZN. COEN AAN BEWINDHEBBERS DER 0.-1. COMPAGNIE IN 

PATRIA, 5 JANUARI 1616. 

Porceleyn, te weten meest halve, derde en quadre schoteis gaat 
hiermede een goede partije, die almeede op schult hebben moe
ten aannemen. Sij sijn, naer ons dunckt, slecht van schilderye. 
Niettegenstaende 't groot verlies twe1ck de Chinesen dit jaer daer
van gehadt hebben, soo zullen met de naeste joncken, die int 
laetste van deze maent ende Februari worden verwacht, noch een 
partye diergeIijcke brenghen, we1cke op voorraet in China ghe
maeckt sijn; maer daernae, soo het ons aen geen ghelt gebreeckt, 
sullen fijn en schoon porceleyn te verwachten hebben. 

Colenbrander, Coen I, p. I67, I68 . 
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18. - BEWINDHEBBERS DER 0 :-1. COMPAGNIE AAN J. PZN. COEN, 

11 APRIL 1616. 

Wij hebben voor dezen geschreven om jaerlijcks voor 10.000 
realen aen porceleynen te hebben, maer alsoo deselve seer duer 
vaIlen, groote laccage onderwege lijden ende alhier tot vilen prijse 
sijn ende cleinen aftreck hebben ende wij in· allen cameren, soo in 
Zeelandt, als tot Delff ende Hoorn noch weI geprovideert sijn, 
soo vinden wij beter, dat men tot naerder orde niet over 1000 ofte 
2000 ten hooghsten 3000 realen in ditto porceleynen jaerlycks en 
sal besteden. 

Wij verstaen oock van 't volek, uyt Oost-lndien commende, 
dat het tot Bantham seer onerdentelyck toegaet in 't affladen van 
't porceleyn, met dat men tselve in de joncken, sloepen oft bar
cken, daer men 't mede aan boort van de schepen brenght, soo 
hooch op maleanderen stout ende opset, dat het seer veel breeckt 
ende in stucken raeet. . .. soodat daerop voortaen moet gelet 
worden. . .. want het is schande dat het porceleyn soo onge
schickt overkompt, dat men hier niet min als de helfft d'een door 
d'ander gebroken goet aan de marckt en crijght. 

ColenlwandBr, Coen IV, P 346. 

19. - RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN, 4--17 AUGUS

TUS 1616. 

[Besloten] "om ter aencompste van de schepen met den stock 
te vercoopen de porceleynen, geconfijten gingber, lackwercken." 

20. - J. PZN. COEN AAN BEWINDHEBBERS DER 0.-1. COMPAGNIE, 

10 OCTOBER 1616 . 

. . . . de olifantstanden hebben wij aile aan de Chinesen verhandelt 
ende meest tegen porceleynen, te weten vlackgoet, de tanden ge
reeckent a 55 ende 60 realen 't picol, ende de porceleynen cent 
percent min dan voor desen gecocht sijn .... 

Touscherende de porceleynen, vooren is geseyt hoe meest aIle 
de tandden aen porceleynen zijn verhandelt te weten t, t ende l
ps. schotelen boterschotelen ende fruytschaelen, ende dat hon-
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dert ten hondert beter coop dan voordesenplegen tegelden, waer
door bij de Chinesen in eenige jaren niet meer sal worden gebracht, 
tenwaere dit aenstaende jaer noch een weinigh, weIck ick hoore 
mede op voorraet gemaect sij. Daeromme en behoeven daermede 
niet verlegen te sijn, want het den interest weI opbrengen sal. U .E. 
sij veradverteert dat de porceleynen seer verre te Iandewaert in 
China gemaect worden, item dat deze sorteringe, die bij ons ende 
dese Inlantse quartieren getrocken wort, a posto met gelt te voo
ren gevende aanbesteet ende gemaect worden, want in China al
suIcke sorteringe niet gebruyct wort. Nu de partijegemaectwas, 
sijn de Chineesen genootsaeckt geweest uut te voeren ende te ven
ten, niettegenstaende hoe groot gelt daeraen verloren hebben. 
Derhalven en sullen, soo ick weI onderrecht ben, geen alsuIcke 
sorteringe meer aenbesteet noch gebracht worden, voor ende 
aleer de Chinesen wederom grooten afftreck bevinden ende selffs 
daeromme soliciteren hetweIck V.E. dient per advijs. 

Colenbrander, Coen I , p. ZI3 en p. 224. 

21. - J . PZN. COEN AAN HENDRICK JANSZ. TE PATANI, 23 APRIL 

1617. 

VE. sal.... emstelyck gelieven te oversien,... . mits aIle 
mogelycke diligentie omme metten eersten herwaerts aen groote 
retoeren te senden, insonderheyt groote quantiteyt peper, rouwe 
syde, benjuwijn ende gommelacco, maer geen porceleyn ..... 

Colenbrander, Coen II, p. 237. 

22. - J. PZN. COEN MN BEWINDHEBBERS DER 0.-1. COMPAGNIE, 

22 AUGUSTUS 1617. 

Totdat naerder off andre ordre becomen, en sullen V.E. jaerlicx 
niet meer dan 1, 2 a 3000 r~alen aen porceleyn gesonden worden. 
Wij hebben tot Bantam noch een partye, doch sullen se eerlangh, 
soo \\-ij begeeren met cent percent advance weI weder vercoopen 
connen. De heeren behoeven met de porceleynen niet verleghen 
te wesen, want daer en sal vooreerst geen quantiteyt overcomen 
ende soo nog eenighe van die aldergrootste schotelen over hebben, 
sij connen met avance in Arabien en Suratte vercocht worden. 

Dat de porceleynen onordentelyck van Bantam gescheept ende 
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in de prauwen gebrooc:;ken souden worden, daervan behoorde 
U.E. onder correctie de hooffden van de schepen die suIcke over
brengen met het cognossement, weIck den heeren teIcken reis toe,. 
gezonden wort, aen te spreken, anders Em sal der nimmermeer op 
gepast worden. Ret waere eenigen grooten d'eere te nae, om 
daerop te letten, ende de deenen drincken Hever een croesken. 
Tot Bantam wordt niemant gedwongen een valsch cognossement 
te tekenen, maar dat veel lieden tselvige doen, sonder op hun 
ontfanck behoorlyck te passen, connen de heeren sien aen de 
groote menichte van porceleynen, die in de boecken van Bantham 
overschieten, en dit comt bij, dat als men porceleynen coopt ende 
ontfanckt, tegen de gebroocken schotels die onder de gebonden 
bossen loopen, alsdan soo grooten tarra ontvangen als naer den 
tijt geaccordeert wort, off naer datter vee! gebroocken goet on
derloopt; ende daemaer de porceleynen gescheept wordende, 
is het eenighe als vooren niet aIleen te veel moeyte om waar te 
nemen dat se in de prauwen, schuyten endet scheep weI gehandelt 
worden, maer selffs te veel werck omme te letten, dat hun geen 
gebroocken goet voor heel wordt gereeckent. 

Colenlwandel', Coen 1, p. 267. 

23. -:- J. PZN. COEN AAN A. VAN DER MERCT TE J APARA, 20 NOVEMBER 

1617. 

Naer Amboyna (suIt gij senden) eengoede partij groote potten 
tot olijf, aracq ende waterpotten, gelyck mede een goede pertye 
Chyneesche pannen. 

Colenlwande" Coen 11, p. 290. 

24. - BRIEF J. PZN. COEN AAN BEWINDHEBBERS DER 0.-1. COM

PAGNIE, 10 JANUARI 1618. 

Lackwercken ende porceleynen sullen U.E. tot naerder ordre 
niet gesonden, noch niet meer ingecocht worden. 

Colenb,ander, Coen I, p. 3IS. 

25. - INSTRUCTIE VAN J. PZN. COEN AAN CRIJN VAN RAEMSBORCH, 

12 SEPTEMBER 1618. · 

De aert van aIle Chinesen is eerloos, ontrouw valsch ende ver-
E CON.-HIST. JAARBOEK. X. 12 
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radisch, niet aIleen enkelt maar dubbelt. Om 't gewins wille 
ende om met elckeen weI te staen sullen se d'een soowel als d'an
der met goet ende quaet doen bedriegen ende verraden. 

Colenlwander, Coen II, p. 428. 

26. - MEMORIE VAN BEWINDHEBBERS DER 0.-1. COMPAGNIE, 

WAARNAAR ZICH DE COMMIEZEN BIJ HET DOEN VAN HUN 

INKOOPEN HEBBEN TE RICHTEN, DD. 30 NOVEMBER 1618. 

In den eersten enz. enz. 
Porceleynen. Van groove soorten en dienen vooreerst geen ge

sonden nochte oock van de groote Commen, halve groote schote
len ende cleyne pumpelkens, alsoo 't landt daeraff vervult is; dan 
begeeren weI gesonden te hebben jaerlicx goede pertye van 15 oft 
20.000 stucx fijne boterschotelen, alsmede 8 oft 10.000fruytscha
len ende alderhande gemeyne ende c1eyne coppen soo cameels
coppen, halve cameelscoppen, derdendeelen ende vierendeelen 
als andere soorten, doch dienen dese coppen te sijn met rechte oft 
steyle kanten en de niet omleggende gelyck de gemeyne cameels
coppen ordinaerlyck plegen te wesen, alsoo de soorte van de stey
Ie canten weI een vierde paerdt meerder waerdich sullen wesen als 
de omleggende canten ende sullen oock bij groote pertijen connen 
werden vertiert. 

Soo aldaer te becomen sijn een soorte van achtcante middel
bare porceleyne schotels daer men andere cleyne cantige schotel
kens aen can voegen op yder van de canten, su1cx dat op een tafel 
staende ende aen ma1canderen gevoecht sijnde, de gedaente van 
een schotel verthoonen, souden geerne met een pertye versien 
sijn, te weten van acht oft meer canten ende leeden, alsoo bij 
eenige curieuse persoonen daer seer naer wert gevraecht als heb
hende alsu1cke soorten verscheyden mael gesien. 

In de Memorie als voren, dd. 7 Dec. 1619 vindt men ten 
aanzien van de porceleinen woordelijk hetzelfde voor
geschreven als in de hierboven aangehaalde van 30 Nov. 
1618. 

Kol. Archie!. Vitg, Brie/boek, I6I7-I620, p. 300. 

27. - RESOLUTIE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN, 29 MAART 

1619. 

De Carner Amsterdam wert geauthoriseert, om soo wanneer het 
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haer best duncken sal te mogen vercoopen de porceleijnen ende 
andere rarieteijten ten meesten dienst van de Vereenichde Com
pagnie. 

28. - BEWlNDHEBBERS AAN JAN PlETERSZ. COEN, 6 MEl 1620. 

post alia: 
"In langen tijt en hebben geen porceleynen overgecregen, 

waerdoor die nu eenichsints weI begeert zijn. Uwe E. · sal doen 
coopen eene goede pertye van de fijnste die men can becoomen, 
een goede pertye middelbaer soorteringh ende dan van su1cx als 
ons ordinaris is toegesonden geweest, twe1ck groff was, ende spe
cialijck versoecken. 
Van de grootste schotelen, schoon. 
een slach c1eynder . . . 
een slach noch c1eynder . 
dobbele boterschotels 
enckelde boterschotels 
fruytschaelen . . . 
halve fruytschaelen . 
cameelscoppen . . . 
halve cameelscoppen . 

c1apmutsen 
halve 
sauchieren . . . 
tafelborden. . . 

500 stucx 
2000 " 
4000 

" 
4000 stucx 

12000 
12000 " 
3000 " 
4000 
4000 
1000 st,ucx 
2000 
8000 
8000 

andere c1eynicheden ende soorteringh naer advenandt; wij en be
geeren gantsch geen pimpeltjens. 

ColenbYandel', Coen IV, p. 457. 

29. - ANNOTATIEN VAN AREND VAN BUCHEL 1). 
a. Fol. 52 recto (anno 1620 of 1621). 

[Gelezen op de Vergadering van HH. Zeventien een lijst van 
koopmanschappen, die men uit de Molukken, Coromandel en 
van elders verwachtte] o. a. "porcelleyne van de fijnste van aIle 
soorte · uytgesondert de Cleyne potkens, weI groote schotelen 

1) Van Buchel was Bewindhebber van de Kamer Amsterdam 0.·1. C. in de jaren 
1619-1621. . 
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bancketschotelen groote en middelmatige boterschotelen, ca
m~els koppen, Clapmutsen etc. meenende eene goede quantite te 
kunnen vertieren alsoo in een wyle geen porcelainen uyt Indie 
hier sijn overgecomen." 

b. Fol. 96 verso. 
In 1623 van wege de 0.-1. Cie verkocht o. a. porceleinen. Het 

schip De Leeuwinne van Jacatra, uitgezeild 7 Sept. 1622, brengt 
o. a. mede een "portie porceleinen." 

(Algemeen Rijksarchie/, KolonialeAanwinsten, no. zIzB). 

30. -NOTITIE . 

. Notice van de 39 tobben en 875 paexkens veroverde porce
leynen int schip Gouda geladen (dit schip vertrekt uit Batavia naar 
het Vaderland 22 J anuari 1622, de notitie is gevoegd als bijlage bij 
den brief van den Gouverneur-Generaal De Carpentier aan de 
Heeren Bewindhe bbers. dd 21 J anuari 1622) .'inhoudende teweten" 

No. 1. 

134 Booterschootels 
20 waermoescoppen 
18 fruytschaelen 
35 dito halve 
68 cameelscoppen 
17 dito halve 

No.2. 

16 groote holle commen 
33 quaert en warmoescoppen 

6 cleyne pimpeltgens 
20 cleyne mostaertcoppen 

No.3, 4, enz. tot 39. 
Kol. Archief, Ov.ergekomen Brieven I6zz, W./ol. 7I. 

31. - BEWINDHEBBERS AAN J. PZN. COEN, 17 SEPTEMBER 1622. 

Porceleynen, daerinne mach U.Ed. weI besteden 20.000 realen 
van 8ten van deze volgende sortering: 400 stucken schotelen van 
de grootste sortering, 2000 stucken een slach cleender, 4000 noch 
een slach cleender, 4000 dubbelde boterschotelen, 25000 enkele 
boterschotelen, 9000 fruytschaelen, 3000 halve fruytschaelen; 
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8000 cammeelscoppen met opstaende canten, 1000 clapmutsen, 
2000 halve clapmutsen, 8000 saucieren, 5000 tafelborden. Aen
gaende pimpelkens daer men de gebrande wijn uyt drinct, wort 
gans niet begeert, daeromme coopt geen. 

Colenb,ande" Coen IV, p. 690. 

32. - BEWINDHEBBERS AAN J. PZN. COEN, 7 DECEMBER 1622. 

Hans van der Voorde is aengenomEm voor kender van sijdela
kenen ende van porcele'ynen ende andere rariteyten van waren; 
- tegen 18 gld. smaents. (zijnvrouw krijgt 12 gld. smaents als 
moeder en opziender van de jongedochteten, meisjes van 10 tot 
22 jaar naar Indie gezonden). 

Colenbrande" Coen IV, p. 737. 

33.' ~ MEMORIE EN INSTRUCTIEVAN DE HOOGE REGEERING TE BA

TAVIA VOOR MARTINUS SONCK, GAANDENAAR DE KUSTE 

VAN CHINA, DD. BATAVIA 11 JUNI 1624. 

Volgens de advysenmet de jongste schepen becomen eyssen de 
Mayores dese navolgende Chineese waeren voor Nederland, te 
weten 

[ruwe Chineesche zijde, Chineesche zijdestoffen, radix Cpina] 
aen porceleyn begeeren weI 20.000 reaelen in navolgend~ sor

teringe be steed te hebben, te weten 
400 stucx schotels van de grootste sorteringhe 

2000 stucx een slach cleender, 
4000 noch een slach cleender, 
4000 dobbele boterschotels 

25000 stucx enckelde boterschotels 
9000 fruitschotels 
3000 " halVe fruitschotels 
8000 " cameelscoppen met opstaende canten 
1000 clapmutsen 
2000 halve clapmutsen 
3000 saucieren 
5000 " taffelborden. 
Pimpelkens begeeren geen altoos ingecocht te hebben." (Zie 

nr.31). 
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34. - MARTINUS SONCK UIT FORMOSA · AAN DEN GOUVERNEUR

GENERAAL P. DE CARPENTIER. 5 NOVEMBER 1624. 

Van verscheyde sorteringen van rouwe ende gewrochte syde, 
gout, radix China, porceleyn ende andre waeren hebben door 
capiteyn China l} monsters geeyscht, die wij verwachten. 

35. - AANPLAKBILLET TE AMSTERDAM 1630. 

Oost-Indische Compagnie. De bewinthebberen der Oost-Indi
sche Compagnie ter vergaderinghe vande seventhiene sullen op 
den 22 Juli toekomende endevolgende dagen verkoopen tsij bij de 
Stocke, stellinghe van Prijs, contractatie ofte andersins soo als de 
voorsz. Vergaderinge sal goet vinden in Conformiteyt van Octroy, 
ende de naerder Amplicatie van dien. De naervolgende goederen, 
nu jongst over ghecomen met de schepen Hollandia, Leyden, 
Utrecht, Frederick Hendrik, 't Gulden Zee-paert, 't Wapen van 
Delft, 't Wapen van Rotterdam ende die ondertusschen met de 
Galiasse souden mogen arriveren, oock die van outs noch onder 
de Compagnie syn berustende. Namelijck : 

tot {~:~~en gestelden Mg. 
. .. aalS 
pnJs Noten 

Salpeter 
Sappon-hout 
Canneel 
cattoene garen 
Persiaense sijde 
Chineese Zijde 
Indigo Louro 
Indigo van de Cust Cor
mandel 
Radicx China 
Geconfyte Gember 
sandelhout 

Goude Laeckenen 
Geschilderde kleeden 
Pangsijs 
Ambre Griis 
Porceleynen 
Salemporis 
Percallen 
Betilles 
Mouris 
Celas 
Amphion 

sijnde diverse 
cattoene 

Lynwaten 

Diamanten 
Bezarsteenen 
Muscus 
Gepekelde N oten 

') Kapitein China was een Chineesch schipper d ie geregeld met zijn jonk op Formo· 
sa ten handel kwam. . 
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Galiga 
Grof Guinees Lijnwaet 
Syde Damastjens 

Benjuyn 
Mannekens N oten. 

183 

Soo wie daer gadinge in heeft, die vervoeghe hem tegen den 
geseyden tijdt op 't Oost-Indische huys, tot 

Amsterdam 
D'Een segget d'ander voorts 1). 

Kol. Archiet. Overgecomen Brieven I630 Q Qn tol. 533. 

36. - "RESTANTEN VAN DE PORCELEYNEN SEDERTULT. MAARTTOT 

ULT.JuLYI635 VAN 'TCOMPTOIR TAYOUAN OPDATOGEVON

. DEN EN SEDERT MET DE SCHEPEN GALlAS, TEXEL EN NOORT

WIJCK [MEEST] ALTSAMEN NAAR BATAVIA GESONDEN". 

2535 heele groote fijne schootels . 
6845 dito halve ... 

.R. 2149! 
2171! 
17371 
1268t 
281Bt 

10817 drielingen . . . . . . 
9985 quaerten....... 

56960 pierings, taeffelborden en fruytschalen. 
7982 halve fijne commen. 
1625 heele .............. . 

10 
17528 

422 
. 13025 

735 

quaerten ............. . 
cameelscoppen 200 halve als quaerten. 
langhhalsde £lessen . . . . . . . . . 
c1ockkopjens. . . . . . . . . . . . 
£leskens, wijnkannetgiens ende melletjes 
nieuwe sorteringe. . . . 

18 heele groote fyne potten met dexels . 
23 dito halve : . . . . . 
66 " wat kleynder. . . 
50 " heele c1apmutsen . 

1200 halve. 
225 quaerten..... 
950 fyne sausierkens . . . 
57 overdekte stooff coppen . 

5100 vlackachtige commitgens. 
6 groote porceleynen coelvaten . 

136164 

60st 
l380t 

t 
887t . 
107 
406 

269t 
45 

lIt 
24 

st 
122 
lOt 
19 
lIt 

207 
110 

R. 134701-
1) Toevallig zijn de facturen bewaard van de ladingen der in het billet genoeinde 

schepen. Geen ervan vermeldt porcelein. Het geveilde porcelein was dus van vorige 
zendingen overgebleven. 
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37. - "MEMORIE VAN DE PORCELEYNEN TSEEDERT 18 AUGUSTUS 

ULTIMO AUGUSTUS PER AMSTERDAM, WASSENAER, GROLL 

EN VENHUYSEN UIT TAYOUAN NAAR JAPAN GESONDEN". 

38865 blau en withgeschilderde commen. 
1400 " " schootels . 
650 dito drielingen . . . . . . . . . 
450 groen en roodgeschilderde schootels . 
190 dito wat cleynder. . 

9435 Rijs en theekopjens . 

135905 stuckx 

.R. 1076. 1.8 
218. 8.-
67.12.-
93.12.-
34.9 .-

1839.16.8 

R. 3329.19.-

38. - HANS PUTMANS, GOUVERNEUR VAN FORMOSA, AAN DE KA

MER AMSTERDAM, 23 OCTOBER 1635. 

Porceleyn is ons dit jaer meer toegebracht als wij hebben der
yen ontvangen ende hebben echter den Eysch bij DEd. voor de
sen gedaen vrij wat moeten excedeeren ofte zouden anders de 
Coopluyden met groote disgonste ende schade hebben moeten la
ten te rugge keeren, temeer vermits hun tot groote quantiteyt te 
brengen geanimeert ende daertoe oock dickwils (omdat in voori
ge tijden soo weynich brachten) versocht hebben . 
. Van 't geene alhier naer Batavia zenden gaet hiernevens een 

memorie (nr. 37) ende ist voorleden mousson noch al \vat in 
VQorraet derwaerts versonden, dito porceleyn is noch al meest 
- uytgesondert de cameelscoppen ende eenige taeffelborden die 
wat fijnder sijn - gemeene sorteeringe. Doch hebben ons de Coop
luyden onder belofte van dat hun daer vrij meer voor betalen sul
len toegesecht tnaeste mousson goede fijne sorteringe te brengen 
daertoe hun groote schootels, dito commen, £lessen, coelvaten 
groote potten, schaelen, beekers, zoutvaten, coppen, mosterd ende 
waterpotten, mitsgaeders vlacke taefelborden met breede cant en 
ende oock lampetschootels met hare lampetten, alle van hout 
Jheest gedrayet ende met alderhande chineesche figueren geschil
dert zijn medegegeven, twelck verclaert hebben altsamen te 
connen naermaken ende belooft ons met den naesten toe te bren
gen, zulcx dat DEd. groote ende schoone pertye tegens 't aen
staende jaer heeft te verwachten. 
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39. - RESOLUTIE VAN DE KAMER AMSTERDAM DER O. i. COMPAG

NIE, 23 OCTOBER 1636. 
De heeren vercoopers 1) werden bij de Vergaderinge gecommit

teerd om te letten op de porceleinen, dat van hier zoodanige mon
sters van fatsoen moghen werden gesonden als hier best begeert 
sullen sijn. 

40. - FACTUUR VAN KOOPMANSCHAPPEN 11 NOVEMBER 1642 INGE

SCHEEPT VOOR SOURATTE' EN pARSIA: 

o.a. 
105000 teylenJapans schuytsilver 
. 1173 catty Chineesche thee . 

9881t catty Japanse campher. 
120 rouwe cangans. . . . . 

19995 stucx fyne porceleynen 
t.w. 7675 theekopkens . 

1060 kopkens . . . 
5400 quartscommen 

600 spieringhs .. 
3520 saucierkens. . 
330 schaeltjens . . 

1410 halffyne dito's 

299250: 
610. 

3379. 9.7 
2154.15. 

382. 4. 
55. 5 

421. 4 
46.4 

274.12.8 
25.13.8 ' 
36.14.8 

2510 radix wortelen, geconfijt en gedroogd. . . . 
1242. 9.8 
542.15. 

Voor Poincto de Gaele 
4177 ysere pannen , . . 
5478 grove porceleynen 

Voor Wingurla 
5461 grof porceleyn. . . 
o.a. 1506 schaff schootels. 

934.14.-
1189. 3.8 

251. 4.8 

Kol. Archiel, Overgekomen Brieven I644, II 101. 656, 

41. - FACTUUR VAN DE LADING OP FORMOSA INGESCHEEPT IN HET

JACHT LILLO EN GECONSIGNEERD AAN DEN GOUVERNEUR

GENERAAL VAN DIEMEN TE BATAVIA. 25 FEBRUARI 1643. 
,,129036 stucx fijne porceleynen bestaende in 602 balien ende 

,,228 canasters. (voIgt nadere specificatie van den inhoud). 
Als voren, tal. 700 . 

1) Dat zijn de met de leiding van de verkoopingen belaste .gecommitteerden uit de 
Kamer. 
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-42. - "MEMORIE VAN DE PORCELEYNEN DEN COOPMAN JOUSIT~E

STEET (OP FORMOSA), OM DESELVE, FIJN, CURIEUS EN DE 

NEDT GESCHILDERT, VAN NU IN VIJFF MAENDFJi PRECISE

LIJCK ALHIER TE LEVEREN", TE WEETEN: 

lnt Casteel Zeelandia ady 25 April anna 1643. 
500 stucx confijtpotten, achtkante en ronde 
500 booterpotjens 

3000 bootercoppen met dexels 
500 stucx groote 
100 halve 

1500 drielinghe 
2000 quaerten t peer ·i calbas 

200 groote beekers 
500 

" 
3000 mosterdpotten 

500 pispotten 
200 groote blompotten 

1000 blompotjens met ooren 
1000 heele wijnkannen met tuyten 
1000 halve dito 
2000 dito's peersgewijs 
2000 groote heele commen 
2000 halve 
3000 drielinghen 
3090 quaerten 
8000 cameelscoppen 

]0000 halve dito 
12000 drielinghen 
4000 heele achtkante coppen 
6000 halve dito 
8000 drielinghen 
2000 halfdoorsneeden copkens 
2000 dito heel doorsneden 

peer ende 
calbasflessen 

10000 stucx theecopkens buy ten met vier bloemkens 
10000 " roos copkens 
10000 " clocqcopkens 
1000 nesjens elx van 6 copkens 
5{X)O roemers 



~ 
\ 
i 

DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE 187 

30000 
20000 

1000 
25000 

pimpelkens 
commen nae 5 monsters 
sout en peeper vaetjens 
theecopkens nae 2 monsters. 

Als IIcwcn. fol. 580 . 

43. - "MEMORIE VAN DE PORCELEYNEN DEN COOPMAN TICKLIM 

BESTEET. OM DESELVE, FIJN, CUYRIEUS EN DE NET GE

SCHILDERT, VAN NU IN 5 MAENDEN PRECISE ALHIER TE 

LEEVEREN". 25 APRIL 1643. 

1500 groote schootels 
4000 halve dito 
6000 drielinghen dito 
8000 quaerten 

500 groote fruytschaelen 
1000 halve dito 
4000 drielinghen 

12000 quaerten van 3 soorten 
20000 achtelingen ,,4 " 
4000 heele c1apmutsen 
6000 halve 

" 
8000 drielingh " 

10000 quaerten " 
12000 pierings met gekartelde kanten 
12000 dito wat holder 
12000 taeffelborden met platte canten 
5000 net schaeltjens 
5000 mos schaeltjens 

15000 sausierkens van 3 soort 
Als ClCWC". 101. SBI. 

44. - BRIEF VAN DEN PRESIDENT MAXIMILlAAN LEMAIRE OP FOR

MOSA AAN "DEN COOPMAN JOUSIT IY CHINA" VAN 28 JULI 

1643. 

[Herinnert Jousit er aan dat hij dezen sinds zijn vertrek ver
scheidene malen met brieven heeft] "geindachticht dat de porce
leijnen soo V.E. hier sijnde aenbesteet hebben doch fijn ende cu-
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rieus gemaeckt tijdelijck ende voor 't vertreck van de Vader
lantsche schepen mochten aengebrocht werden, jae sedert noch 
eenige monsters toegeschickt" .... (Hij herinnert Jousit nu nog
maals daaraan en drukt hem op het hart) "dat doch de porceley
nenons soo tydigh wilt toeschicken dat deselve noch desen jaere 
naer Hollant mogen seynden" .... 

Koloniaal Archief. Overgekomen Brieven, I644, III, fol. 527. 

45. - MEMORIE DD. 12 MEl 1644 VAN DE PORCELEINEN OP FORMO

SA AANBESTEED AAN DE KOOPLIEDEN JOUSIDT EN TICK

LIM "YDER INT BYSONDER, OM DESELVE FIJN CEURIEUS 

EN DE NETH GESCHILDERT NAER DE BEHANDICHDE VADER

LANTSCHE MONSTERS TE MAKEN", TE WETEN : 

Den coopman J ousidt aanbesteedt-: 
Voor Nederlant te weeten: 

2000 stucx groote heele schootels van 150 Realen tcento 
5000 halve dito 
7000 drielingen 

10000 quarten 
15000 pieringhs met gekertelde kanten vijfderhande 
5000 taeffelborden 
1000 groote heele fruytschaelen 
2500 halve dito 
4000 
6000 
8000 

10000 
10000 
5000 
4000 
8000 
6000 
6000 
1000 
2000 
300 
500 -

drielingen dito 
quart en dito 
achtelingen dito 
kleine fruytschaelkens 
sausierkens 
moschschaelkens 
heele klapmutsen 
halve dito 
drielingen 
quaerten dito 
halve confytpotten, half rond, halff kantich 
quarten, tweederhande 
groote blompotten, sesderhande 
blompotten met ooren 

I 
I 
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1000 stucx dito beeckerswijs, vyffderhande 
200 groote heele wijncannen 
500 dito halve 

2000 dito quaerten 
200 kandelaers 
100 
500 
200 

5000 
300 

2000 
2000 
3000 
1000 
1500 
2500 

10000 
10000 
10000 
15000 

theeketelkens 
pispotten 
gorgeletten 
roemers 
soutvaeten, driederhande 
oly ende asynkannekens 
mostertpotten 
booterpotten met dexels 
groote heele commen 
halve commen 
drielinghen dito van drie soorten. 

heele l' halve 
d . l' h cameelskoppen nemg en 
quaerten 
klockkopkens tweederhande 
doorsneede kopkens tweederhande 
halff doorsneeden dito 
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5000 
4000 
5000 
4000 dito halff van buyten with, halff van buyten ende 

binnen geschildert, nieuwe vlacke slach 
2000 
3000 
4000 
5000 

10000 
40000 
10000 
10000 

1000 
20000 

~:~~: l achtkantige kopkens 
drielingen 
quaerten 
grootachtige theecopkens 
wat kleynder dito, vierderhande 
dito noch wat kleynder, anders pimpelkens 
noch wat kleynder pimpelkens 
nesjens van 6 stucx yder 

. pimpelkens van doude slach 

Vorders alderhande fijne raare porceleynen van elcx een wey
nich tot een monster. 
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Voor Persia: 
120 stucx thee ofte quawa copkens als diversche mon

sters jongst vandaer gecomen. 
1000 stucx peeper- ende soutvaiten. 

Den Coopman Ticklim aanbesteed voor Nederlant 't naavol-
gende: 

2000 groote heele schootels van 150 Realen tcento. 
5000 halve dito 
7000 drielinghen 

10000 quaerten 
15000 pieringhs met gekertelde kanten, vijffderhande 
5000 taeffelborden 
1000 groote heele fruytschaelen 
2500 halve dito 
4000 drielinghen dito 
6000 quaerten dito 
8000 achtelinghen dito. 

Koloniaal Archief, Overgekomen B,ieven I645, I, fol . 529 . 

46. - UIT MONTANUS' "GEDENKWAARDIGE GESANTSCHAPPEN" 

( 1656). 

Terwijl Wagenaar 1) zith vervaerdigde om na Batavia af te 
scheepen, ontving hij 21567 stuks aanbesteede witte porceleinen. 
Een maand voor de levering geschiedde, had een ander in de voor
baat geweest, die een merkelijk aantal porceleinen op Disma te 
koop bracht; maer dewijl te ijdel van bloem waren, bleevenze hem 
meest aan de hand hangen. 

De Japanders hebben zedert weinige jaren het porceleinbakken 
ernstiger dan ooit te voren aangevoert: alsoo niet alleen de Hol
landers, maar ook de Chineesen zelf sterk Japans porcelein trek
ken. Nergens evenwel valt beter porcelein dan in de heerlijkheid 
Fisen als welkers aerde boven andere wit en fijn is. Jaarlijks ne
men de J apanders in de konst toe: zulks geduurigh haar porceley
nen verbeteren. Wagenaar had een klein bloempjen op blaauwe 
grond verzonnen, en twee honderd stuks te bakken aanbesteld; 

I) Zacharias Wagenaar werd door Joh. Maatsuycker naar Japan gezonden in 
1656. 
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en verwonderde zieh als hij aIle winkels eerlang met zoodanigh 
gebloemdt poreelein voorzien zag. 

Maar gelijk Fisen 't beste Japansehe poreelein levert, alzoo in 
China tdorp Sinktesimo. 't Verdient bijzondere verwondering,. 
dat d'aerde schrael en fijn zant niet ongelijck, nit welke porcelein 
gebakken word, bij de hoofd-stad Hoeichen, gelegen in het land
schap Nangking op het gebergte uitgegraven, aldaar nochtans. 
geen gebruik heeft, als alleenlijk, dat de gezeide aarde tot klom
pen gekneed, met sKaisars wapen gezegelt en voor gezet geld 
verkocht na Sinktesimo gaat; want dit dorp aIleen door een ver
borgen kracht der wateren, het beste porceleyn maakt. 

De porceleinbakkers zelfs zijn onbesehofte boeren, van kinds
been bij dusdanig werk opgevoed. Met d'aerde gaen sij twee. 
sints te werk; zomtijds bebouwenze de aerde zoo ras uit Hoeicheu. 
overkomt, op gelijke wijze als d'Europeesche pottebakers haer 
stof tot pannen en kruiken bereiden: somtijds latense dezelve soc)' 
lang leggen tot verhardt als een steen; welke sedert tot grnis stam
pen, door een fijne zeef ziften; met water mengen; tot een klomp. 
kneeden en eindelijk tegen metaale vormen haargedaanten ge
yen. Thans worden eerst windd~oogh gemaakt I in een oven ge-· 
zet, 15 volle dagen zeer sterk gestookt; en dieht gehouden even 
zooveel tijd om allengskens te verkoelen, zouden anders aan 
stucken barsten. Na 30 daghen gaat de oven open ten overstaan. 
van een gezaghhebber uit s Kaisars naam, die al het bakwerk 
naauwkeurigh besightigt: en volgens Rijkswetten 1/[, der porce
leynen voor den Kaisar wegh neemt. 

Het overige verkoopen de poreeleinbakkers tot Sinkfesimo aan 
de inwoners van Ucienjen. Dit is een vlek gelegen aan het meer 
Poyang op de linker oever der stroom Can. t Vlek stijf een uur 
gaans lang is neering rijk en vol prachtige gebouwen. Het is hier 
jaar in jaar uit wegens de porceleynhandel zoo drok, dat men 
naauwelijks door den drang kan geraken. De rivier leit doorgaans 
vol Chineesehe barken, die het poreelein afhaalen, en voort over 
den ganschen aertbodem vertieren. 

A . M ontanus, Gedenkwaardige Gezantschappen aan de Kaisaren van Japan,. 
z669, biz. 404, 405. 
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47. - RESOLUTlE, VERGADERING VAN ZEVENTIEN, 3 MEl 1661. 

De Carner van Amsterdam wort mits desen versochtende ge
authoriseert om eenige modellen te laten maacken en naa Indien 
te zenden van soodanige sortementen en blomwercken als ge
meent wort dat het Japans porceleyn hier te lande best begeert en 
meest getrocken worden zal, teneynde die van lndien haar in 't 
aanbesteden van de voors. porceleynen in Japan daarnaa mogen 
reguleren. 

48. - RESOLUTIE VAN DE KAMER AMSTERDAM DER 0.-1. COM

PAGNIE. 9 MEl 1661. 

(De gedeputeerden uit deze Kamer, de jongste vergadering van 
Heeren Zeventien hebbende bijgewoond, doen rapport van het 
aldaar verhandelde): en de is voor goet gevonden "de Heeren van 
't packhuys" 1) mits de sen te versoecken om, in voldoeninge van de 
resolutie ter opgemelte vergaederinge genomen, eenige modellen 
'tsij van hout off aerde-werck te laeten maeken van soodanige 
sortementen en blomwercken als gemeent wort dat het Japans 
porceleyn hier te lande meest begeert ende getrocken worden sal, 
ende deselve na Indien aen den Generael ende Raden tot dersel
ver naerichtinge te senden. 

49. - SPECIFICATIE VAN PORCELEINEN IN JAPAN INGEKOCHT IN

GEVOLGE DEN EISCR EN OVEREENKOMSTIG DE BEKOMEN 

MONSTERS AANBESTEED, ALLE VOOR RET VADERLAND IN

GELADEN IN RET SCRIP VEENENBURG (1664). 

Totaal44943 stuks diverse porceleinen, gespecificeerd als voIgt: 

1520 diverse porceleynen in een cas no. 1: 
110 stucx bladt pierings. . . . ; . a -.7.5 R. de 10 
120 lancgwerpige pierings . " -.9.5 
320 vierkante dito's . . ,,-.5.5 
200 ronde dito's · " -.9.5 
770 coptiens . . . . · ,,-.4.-

1224 diverse porceleynen in een cas no. 2 : 
230 coptiens . . . . . . · ,,-.-.4 R de 10 st. 
, 16 boterpotten met dexels . · " -.-.6 yder 
300 wieroockpottiens. . . · ,,-.-.2 " -----

1) Een vaste commissie uit de Kamer, die in het bijzonder het beleid van den han· 
del voerde. 
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170 vlesschiens . . . 
16 ronde pottiens. . 

292 focktie focktiens 
100 fatzembakx 
100 vleschjens. . . 

1444 diverse sorteringe in een cas no. 3: 
1000 coptiens. . • . . 

15 potten met dexels 
60 pierings. . . 

130 dito's ..... . 
239 witte pierings . . 

1807 diverse porceleynen in een cas no. 4: 
1050 coptiens. . 
160 pierings . ' . . . . . . 

- 147 coptiens. . . . . . . 
200 achtkantige vleschjens 
250 vleschjens. . . . . . 

In de volgende cassen 1) O. a.: 
138 viercante wieroocq potjens . 

13 viercante Lioubacken 
24 zescantige dito's . . . 
48 langwerpige doosen. . 
55 peeper en zout doosiens 
38 vergulde doosiens . 

500 vogeltj ens. . . . . . 
500 dito ....... . 
50 vergulde langwerpige doosen . 

250 ronde rootgeschilderde doosjens 
200 vergulde doosjens. . . 
24 croesjens . . . . . . . . . . 

200 cannetjes met tuyten . . . .. 
32 groote vergulde wieroockpotten . 

950 diverse vogeltjens. . . . . . . 
enz. enz. 

· .,-.-.8 R 
· " -.-.6 " 
· ., -.1.5 " 
· ., -.3.- de 10 
· ,,-.3.-., 10 

· a -.4.- de 10 
· ., -.1.2 yder 
· ,,-.9.- de 10 
· ,,-.9.-
· ,,-.8.- " 10 

· a -.4.- de 10 st. 
· ,,-.7.- " 10 " 
· ,,-.4.- " 10 ., 
· ,,-.1.8 yder 
· ., -.6.- de 10 st. 

· a -.6.- yder 
· ,,-.6.- " 
.. ,.-.6.- " 
.. " -.5.- " 
· ,,-.3.- " 
.. ,,-.5 .. - " 
· ,,-.3.5 de 10 
· ., -.3.4 ., 10 
· ,,-.5.- yder 
· " -.5.- de 10 
· ,,-.1.5 yder 
.. ,,-.-.5 " 
· ., -.6.- de 10 
· ., -.9.- yder 

.. " -.-.7 " 

Totaal44943 stuks in 29 cassen en 649 stroopacken (in delaat
ste 3543 stuks). 

Koloniaal Archiel. Overgekomen Brieven en papieren I664. Ie Boek. 101. 333. 

') Het heeft geen beteekenis den inhoud van aile 29 cassen at te schrijven; ik neem 
nog aileen enkele typische gevallen. 

ECON.·HIST. JAARBOEK. X. 13 



V. 

HET TARIEF VAN DEN RIJNTOL TE WIJK BIJ DUURSTEDE, 
1486 APRIL 24, MEDEGEDEELD DOOR DR. D. TH. ENKLAAR. 

De beteekenis van het hier afgedrukte toltarie£ wordt niet weinig ver

hoogd door de omstandigheid, dat dit het eenige in de registers van bis

schop David van Bourgondie bewaarde stuk van dien aardschijnttezijn. 
Het is niet met volstrekte zekerheid uit te maken, waar de hier bedoelde 

tol geheven werd. Elders heb ik gepoogd de fragmentarische gegevens, 

die wij dienaangaande bezitten, tot een geregelde tolgeschiedenis te orde

nen. Hier moge ik mij beperken tot het mededeelen van de hoofdresultaten 

daarvan en belangstellenden naar bewijsgronden naar die vroegere arbeid 

verwijzen 1). In de lotgevallen van den tol weerspiegelt zich de geschiedenis 

van het Sticht in deze jaren. De maatregelen, door bisschop David ten op

zichte van den tol genomen, vormen een onderdeel van zijn pogingen om 

de vorstelijke macht in het Sticht te vergrooten, en worden dan ook weer 

te niet gedaan, als zijn absolutistische bestrevingen schipbreuk lijden. 

Aanvankelijk was de tol te Renen gevestigd, doch bisschop David bracht 

hem, waarschijnlijk omstreeks den aanvang van het jaar 1474, over naar 

Wijk bij Duurstede. Na den dood van's bisschops halfbroer Karel den 

Stouten, op wien de kerkvorst tegenover zijn onderdanen gesteund had, 

dwongen de Staten van Utrecht bij het bekende verdrag van 1477 Juli 28, 

waarbij hij zooveel hervormingen en arroganties moest herroepen, hun 

landsheer de belofte af, den tol weer naar Renen terug te zullen verleggen. 

Dit gebeurde, maar toen de bisschop door de hulp van aartshertog Maxi

miliaan, die de zaken in den Bourgondischen staat na de door Karels dood 

veroorzaakte crisis weer geordend had en diens politiek weer opvatte, sinds 

het najaar van 1483 opnieuw meester in zijn Sticht geworden was, werd de 

tol naar Wijk, onder den rook van zijn residentie Duurstede, teruggebracht. 

Ik meen te mogen aannemen, dat hij daar reeds gevestigd was, toen dit 

tarief werd vastgesteld. Enkele jaren later wordt althans een tollenaar van 

') D. Th. Enklaar, Het landsheerlijk bestuur in het Sticht Utrecht aan deze zijde 
van den IJsel gedurende de regeering van bisschop David van Bourgondii! 1456-1496, 
(1922) 114 vgg. 
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den RiJntol vermeld, wiens opnieuw niet nader aangeduide standplaats 
evenwel ongetwijfeld Wijk bij Duurstede was. Voor de rechten en verplich
tingen van den tollenaar en de administratie van den tol veroorloof ik mij 

eveneens naar mijn vroegere uiteenzetting te verwijzen. 

Wat de wijze van bewerking betreft, kan volstaan worden met de mede

deeling, dat woordverklaringen aIleen gegeven zijn, indien de hulp van het 
Middelnederlandsch Handwoordenboek van Verdam niet toereikend 
scheen voor het vaststellen der beteekenis . Eenige philologische moeilijk

heden was Dr. A. Beets te Leiden zoo vriendelijk voor mij uit den weg te 

ruimen. Het is mij een voorrecht van deze gelegenheid gebruik te kUlmen 

maken om hem voor zijn hulpvaardigheid nogmaals mijn hartelijken dank 

te betuigen. 
D. TH. E. 

VAN DEN WATERTOLLE OPTEN RIJN. 

Dit naebescreven is aldus in scrifte gevonden ruerende van die 
toIle anna etc. LXXXVI opten XXII lIen dach in Aprille. 
In den yrsten van I last terren loud. Holl. guld. 1). 
It. een last salpeters III oude scilde. 
It. een last zulphur II oude sc. 
It. een last campher II oude sc. 
It. een last herincsmeer loud. sc. 
It. Ie zouts II oude sc. 
Item een last herincx 
It. een last gesouten vleys 
Item een last gesouten vischs 
Item een last gesouten aels 
It. een last droech visch 

Item van speck 
It. van ongell 
Item een kaerscip mit visch 
Item een scip mit mosselen 
Item van hout 

X stuvers. 
II oude sc. 
loud. sc. 
II oude sc. 
den XX en penninc ende 
alle droech visch daer
nae. 

den XXen pennynck. 
den xx en pennynck. 
II tomoys groet. 
I tomoys groet. 
den XXen pennync byn
nen scheepsboert. 

') Hierboven geschreven, daarna verbeterd en wederom doorgehaald: ott I goud. 
pde,ment (?). Men zou geneigd zijn te denken aan petennan, den naam vaneen Bra
bantsche en Keulsche gouden munt, doch dat kan men bepaa\deJijk niet eruit lezen. 
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It. van waghenschot den xxenpenninck. 
It. van sperren den XXen penninck. 

, It. van een peert . IIII groet. 
It. van een osse off een coey II groet. 
It. van een scaep I groet. 
It. van een verken I III groet. 
It. van III voeder wijns louden sc. 

Mer des moet men den coepman goetdoendiedrievoereen, II 
voer een, ende dairnae nae gelegentheit der comanscap, of 
zij souden den anderen stroem soeken, overmits dat hem die 
coepman anders nyet behouden en konde, ende oie derge
liken in allen anderen stucken. 

Item van II vaten maleveseyen 
Item een last hamborger byrs 
Item een broute gents byrs 
Item een sack wollen 
Item van enen tarnync l) .lakens 
Item lynnen laken 
I t. van vesteyn 2) ofte sarick 3) 
Item I tonne wasses 
It. van honich 
It. vIas off hennep 
It. froeyt, vigen of resijnen 
It. van appelen of castanien 
It. van noten 
It. van uden of loeck 

II III gouden crone. 
IIII goud. guld. 
IX stuvers. 
den XXen pennynck. 
den XXen pennynck. 
den XXen pennync. 
den Xxen pennync. 
den XX en penninck. 

den XXen pen. 

It. I deker 4) huden X botken. 
It. I deker 4) calveren of schaepsvellen V botken. 
It. van houtkolen den XXen d. 
It. van steenkolen dat hoet 11/11 dortsche plack. 
It. II hoet calcx IIIII dortsche placke. 
Item een moelensteen loud. scilt. 
It. van enen sarck den XXen pen. 

1) TarnY1£c = al wat de vorm van een kubus heeft, in het bijzonder een pak van de 
een of andere stof, vooral van laken. Vgl. Verdam, Mnl. Wdb. VIII 263. 

2J Zie Verdam, Mnl. Handwdb., i. v. /"stein. 
oJ Zie Verdam, Mnl. H<indwdb., i. v. sarke. 
'J Hs.: deken, wat geen zin geeft. 



HET TARIEF VAN DEN RIJNTOL TE WIJK BIJ DUURSTEDE 197 

It. I voeder gaersteens 1) 
Item enen doerganck canthouts 
Item een voeder drakenvelts steens 
It. 1M groet estrix 
It. 1M c1eyn estrix 
It. van I rijst leyen 
It. van een wagen glase 
It. van kannen ende cruese 
It. van staell 
It. I wagen ijsers 
It. van c10cspijse 
It. van metaell, coper off bleck 
It. van alluyn 
It. I cupe weeds 
It. van een nye schip 
Item van een vollen huysrait 
Item I bedde 
It. I last honichs 
I tern van een stock bijen 
Item van tin ende loet 
Item I tonne olys 
Item: I charts coerns 
It. Ie weeckx coems 

loud. tornoys groet. 
loud. sc. 
I tornoys gr. 
XVbotkens. 
loud. vlemsche. 
loud. groten. 

} den XX·· pen. 

} 
loud. gr. 

XX en penninck. 

I boddrager. 
den XXen pen. 
loud. sc. 
n botkens. 
n oude scilde. 
I groet. 
den XXen pennynck. 
nn botkens. 
loud. sc. 
I rijnsch guld. 

(Rijks-archiel in Utrecht, Diversorium van bisschop 
David van Bourgondie (Bissch. Arch. no. 4) lol. 232V.). 

') De lezing van het hs. is onzeker. Men zou geerstem kunnen lezen, als niet de 
dubbele e overal elders anders geschreven werd; goersteen is ook voor deze hand niet 
aannemelijk; slechts gaersteen is graphisch mogelijk, of schoon met eenige inspan
ning. Ik besluit daarom tot het laatste. Het moet dan beteekenen gaar gebakken, goed 
doorbakken steen; dus niet een soort-, maar een qualiteitsnaam. 



VI. 

HET NOTEERINGSVRAAGSTUK AAN DE AMSTERDAMSCHE 
EFFECTENBEURS IN DE EERSTE HELFT DER NEGENTIENDE 

EEUW, MEDEGEDEELD DOOR PROF. DR. N. J. POLAK. 

De vraag, hoe de officieele noteering van de ter beurze verhandelde ef

fecten moet worden geregeld, DOg steeds een question bnllante, waaraan 
door de Vereeniging voor den Effectenhandel telkens opnieuw rapporten 
en vergaderingen worden gewijd, heeft ook in de eerste helft der vorige 
eeuw meermalen tot vertoogen en onderhandelingen aanleiding gegeven. 
In het tweede kwartaal dezer eeuw heeft zich daaruit het stelsel geconsoli

deerd, dat thans DOg geldende is en welks gebreken de gemoederen DOg 

steeds in beweging brengen. 

Van een eenigszins officieele koersnoteering kan eerst in 1795 worden ge

sproken bij de uitgifte van de Prijs-Courant der Effecten door den boek
verkooper Nicolaas Cotray. De veronderstelling van Smith 1), dat deze 

prijscourant werd samengesteld door het in het voorlaatste decennium der 

18e eeuw gestichte Collegie tot Nut des Obligatiehandels -later door-de 

beursbezoekers met den naam Beurszigt aangeduid - vindt in de hierach
ter afgedrukte memorie bevestiging. In 1833 althans stelt genoemd Collegie 

de DOg steeds in denzelfden vorm verschijnende prijscourant samen, waar

aan mitsdien een officieel karakter is toe te kennen. 

V66r 1795 bestond er geen officieele prijscourant van effecten. Dit mag 

verwondering baren, omdat de effectenhandel, toen al bijna twee eeuwen 

oud en zoowel wat zijn belang voor de volkshuishouding als wat zijn tech

nische inrichting betreft tot hooge ontwikkeling gekomen, zeker niet van 

geringere beteekenis kan worden geacht dan de goederenhandel, die reeds 

sedert 1613 de officieele prijscourant kende 2). Indien men echter bet 

wezen eener officieele noteering en den gang van zaken ter effecten

beurze in het oog vat, dan is het begrijpelijk, dat de behoefte aan een 
officieele prijscourant zich eerst op het einde der achttiende eeuw voordoet 

1) M. F. J. Smith, Tijd-affaires in effecten aan de Amsterdamsche beurs, 's-Gra
venhage 1919, biz. 150. 

") Vgl. W. P. Sautijn Kluit, De Amsterdamsche prijs·courantiers in de 17de en 18de 
eeuw. Bijdr. voor Vaderl. Gesch. en Oudheidkunde deel 8 (1875), biz. 58 vv. 
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en dat ten aanzien van haar inrichting aanvankelijk onzekerheid bestaat. 
Beursnoteeringen worden met tweeerlei doel gepubliceerd: ter informa

tie en ter controleering. Zij, die eenige transactie overwegen, hebben be

langstelling voor het prijsverloop en worden door de beursnoteering daar

van op de hoogte gebracht. Zij, die door een tusschenpersoon een trans

actie laten uitvoeren, hebben in de beursnoteering een - zij het ook niet 

afdoend - middel om na te gaan, of de tusschenpersoon hen eerlijk be

dient. Aan noteeringen ter controleering bestaat dus eerst behoefte, wan

neer door tusschenpersonen wordt gehandeld, die niet op meer afdoende 

wijze worden gecontroleerd. Informatiekoersen zijn te allen tijde noodig, 

zij word,en aanvankelijk door de handelaars prive aan hun relatien mede

gedeeld en eerst als die mededeeling veelvuldig en aan talrijke personen 

tegelijk moet geschieden, in den vorm van prijscouranten verspreid. Zoo

lang echter aan controleeringsnoteeringen geen behoefte bestaat, zullen die 

prijscouranten geen officieele uitgaven zijn, maar door een of andere firma 

worden opgemaakt en verspreid. 

Zoo is dan ook de naar mijn weten oudste Amsterdamsche koerslijst van 

effecten - van 25 September 1720, afgebeeld in het Gedenkboek, dat de 

Maatschappij van Assurantie, Discontering en Beleening der Stad Rotter

dam ter gelegenheid van haar 200-jarig bestaan in het licht gaf - een 

particuliere uitgave 1), evenals eenige andere bewaard gebleven koerslijs

ten van v66r 1795. Informatie is het uitsluitend doel dezer publicaties. 

Want aan controlenoteeringen had men te dien tijde nog geen behoefte. 

In de zeventiende eeuw en in het begin der achttiende toch werd de han

del in effecten Of niet door mid del van tusschenpersonen uitgeoefend, 

Of door bemiddeling van makelaars, die partijen rechtstreeks met elkander 

verbonden en zoodoende vanzelf werden gecontroleerd. Uit verschillende 

mededeelingen van De la Vega's accionista 8) blijkt, dat de van de beurs 

verre blijvende opdrachtgevers niet door commissionairs handelden, maar 

door makelaars, die na afsluiting der transactie den naam van hun meester 

aan de tegenpartij bekend maakten. Ret zooeven genoemde Gedenkboek 

bevat ook een facsimile van een koopbriefje, waaruit hetzelfde blijkt. 

Al vind,t men later in de achttiende eeuw nog talrijke aanwijzingen van 

makelaardij a), toch valt aan te nemen, dat de commissiehandel en de 

toonbankaffaire hand over hand toenamen, voornamelijk in den solieden 

1) Vgl. Smith, t.a.p., bIz. 110. 
') J. de Ia Vega, Confusion de confusiones (1688), Duitsche vertaling van Otto 

Pringsheim, Bresiau 1919, bIz. 132/33 en 154/55. 
") O.a. in de Koopman, Bijdragen ten Opbouw van Neerlands Koophandel en Zee

vaard. Amsterdam 1768-1776, Deel III, bIz. 477, IV-318, V-258. 
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obligatiehandel, die toentertijd van den speculatieven en vaak zeer ir

reeelen actienhandel scherp was gescheiden. De plattegrond van de beurs 

vertoont een groote ruirnte voor de actionisten en slechts een klein hoekje 

voor den handel in schuldbrieven op een ander gedeelte van de beurs 1). 

Het waren waarschijnlijk ook andere personen, die in aandeelen dobbelden 

en die schuldbrieven verhandelden. Werden de actionisten met den nek 

aangezien B), de bankiers, die de leeningen der binnen- en buitenlandsche 

publiekrechtelijke lichamen plaatsten en verhandelden, behoorden tot de 

bloem der Amsterdamsche kooplieden. Eenerzijds de wildste speculatie, 

waar grove wins ten waren te behalen en men niet op de fracties lette, die 

aan maat en strijkstok bleven hangen, anderzijds koop en verkoop van be

leggingswaarden al naarrnate men kasoverschotten of kasbehoeften had, 

waarbij degenen, met en door wie men handelde, zulk een standing hadden, 

dat aan controle niet mocht worden gedacht. Zonder eenige organisatie en 
zonder een andere noteering dan de door particulieren verspreide inforrna
tiekoersen bloeide de fondsenhandel. 

Tegen het einde der achttiende eeuw word t het Collegie tot Nut des Obli

gatiehandels ingesteld. Brenninkmeyer ziet deze eerste organisatie van ef

fectenhandelaars als een "Notstandskind" aan, zooals zoo vaak in slechte 

tijden vakgenooten zich aaneensluiten 8) . Zulks lijkt zeer aannemelijk. Een 

vereenigd optreden tegen in gebreke blijvende debiteuren versterkte de 

kracht der fondsenhouders. Maar wellicht was er tevens een verdediging 

noodig van de oude soliede obligatiehandelaars tegen de actionisten en 

speculanten die, nu de actienmarkt verlaten was en de obligatien door de 

wereLdschokkende gebeurtenissen aan groote koersschommelingen onder

hevig waren, den ~oek der schuldbrieven kwamen opzoeken. Men behoeft 

den beursman slechts oppervlakkig te kennen om te veronderstellen, dat 

de actionisten na den val van zoovele compagnieen en negociatien, in wel

ker aandeelen zij handel hadden gedn;ven, een ander speculatieobject 

zochten en dat zij dat vonden in de schuldbrieven van staten, die door oor

log, opstand, verlies van kolonien of revolutie werden geteisterd. 

Onder deze omstandigheden komt de organisatie van den obligatiehan

del tot stand. Spoedig na de stichting dier organisatie voIgt de uitgifte der 

prijscourant, wat volkomen bij den toestand past. De nieuwe categorie van 

handelaars en de verarrning van vele verrnogenden, die bij liquidatie of 

omzetting van hun fondsenbezit scherp op de verantwoorde prijzen toe-

') Zie dezen plattegrond in De l'Espine-Le Long, De koophandel van Amsterdam, 
lOe druk, Amsterdam 1801, Deel I, bIz. 64/65. 

I) Vgl. De Koopman, t.a.p., Deel V, bIz. 232 v.v., 254. 
3) L. Brenninkmeyer, Die Amsterdamer Effektenb6rse, Berlin 1920, bIz. 20. 



NOTEERINGSVRAAGSTUK AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS 201 ' 

kijken, roepen de behoefte aan controlenoteeringen in het leven. De veel
vuldige koersschommelingen doen tevens een grootere belangstelling voor 

informatiekoersen ontstaan. Vooral aan die laatste behoefte voldeed de 

prijscourant, want als men haar doorziet, dan krijgt men sterk den indruk, 

in hoofdzaak met informatiekoersen en slechts in geringe mate met con

trolenoteeringen te do en te hebben; het controie-element beperkt zich 
tot de opmaking der prijscourant door een algemeen collegie, dat belang-
1005 kan worden geacht ten aanzien van het vaststellen der koersen . 

De indruk, dat wij nog voomamelijk met informatiekoersen hebben te 

doen, wordt allereerst gewekt door de groote spanning, die de koersen 

vertoonen. Voor elk fonds vindt men twee koersen, met het woordje a er

tusschen. Deze koersen liggen in de prijscourant van 2 Augustus 1796 ten 
minste 1 % van elkander verwijderd; de grootste spanning treffen wij aan 
bij de 5 % schuldbrieven ten laste van Diverse Poolsche Prinsen, die 45 a 
85 zijn genoteerd! Ret is niet aan te nemen, dat hier gedane transacties 

zijn weergegeven, veeleer, dat Of biedende en latende koersen, Of nominale 

prijzen zijn genoteerd. De eerste veronderstelling vervalt, zoodra wij de 

actien der Oost-lndische Compagnie op 70 a 72 zonder vraag genoteerd 
vinden: waar geen vraag is kan geen biedende koers worden opgegeven. De 
genoteerde prijzen zijn dus no'minaal, het zijn wat de Duitscher noemt 

"Taxierkurse", zij hebben meer informatie dan controle ten doe!. 

Dit blijkt ook weI, wanneer wij in de hierachter afgedrukte memorie le

zen, hoe de noteering werd samengesteld. De koersen, waarvoor transac

ties waren afgesloten, werden met eenzelfde fractie of eenzelfde percentage 
verminderd en vermeerderd en de beide uitkomsten dier be,verkiIigen wa
ren de prijzen, die gezamenlijk in de prijscourant werden vermeld. Noteer

de men b.v. SO a 81, dan was er geen enkeletransactie voor 80 noch voor 81 

afgesloten, de eenige afdoening had wellicht voor 801 plaatsgevonden. De 

ingewijde kon dien koers ter controleering weI reconstrueeren ~ Ter infor
matie wilde men echter koersen met een ruime spanning noteeren, waar
schijnlijk om daarmede aan te geven, dat men niet op een prijs van juist 

SO! moest rekenen, maar dat men den geldenden koers weI tusschen 80 en 

81 kon aannemen. Al naar gelang van de activiteit van het fonds stelde 

men de spanningen kleiner of grooter, zooals men dat nog steeds op de 

lijsten van informatiekoersen aantreft, welke Londensche stockbrokers aan 

hun clienten toezenden, en op die, welke de bankiers hier te lande ten aan

zien der vreemde valuta verspreiden. 

Ret schijnt, dat het noteeringsysteem geruimen tijd heeft voldaan: het 

wordt tot 1833 onveranderd toegepast, met aIleen deze verandering, dat de 
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spanningen allengs nauwer worden gesteld. Blijkens een artikel in het Han

delsblad van 2 Mei 1833 gaan deze spanningen verband houden met de 

usantieele provisie: men verantwoordt de transacties tot een koers, di~ 

franco-provisie is gesteld, zoodat men om dien koers binnen de noteering 

te houden de uiterste werkelijk gedane koersen met de provisie resp. moet 

verminderen en verhoogen. Hebben twee commission airs gehandeld tegen 

981 en berekenen zij een 1 % provisie, dan geeft de eene zijn client den aan

koop op tegen 981 franco, de ander den verkoop tegen 981 franco. Een no

teering 981 a ! sluit hier goed bij aan . De noteering leende zich dus ook 

voor controledoeleinden. Scherpe controle maakte zij echter niet mogelijk, 
vooral niet wanneer er tot meer dan een koers was gehandeld en wanneer 

de provisie minder dan 1 % bedroeg, wat meer en meer het geval werd. 

Maar het schijnt, dat aan scherpere controle dan de noteering van het CoI

legie mogelijk maakte, langen tijd geen behoefte bestond: er zijn aanwij

zingen, dat de obligatiehandel in den aanvang der negentiende eeuw weer 
in solieder banen was geleid. Wij lezen b.v. in een gedicht uit de vijftiger 

jaren der negentiende eeuw, getiteld "Hoe gaat het in den hoek?" I), de 

volgende regels: 

Voor vijftig jaar geleden 

Had de obligatiehoek er een pilaar in pacht, 
Waar Koopman of Bankier en Maklaar zaken deden, 

Fatsoenlijk, zooals elk het op een Beurs verwacht. 

Het zijn alweer emstige tijden, die behoefte aan scherpere contrOle

noteeringen in het leven roepen. Of de gebeurtenissen van 1830 en de daar

mee samenhangende koers bewegingen wederom minder scrupuleuse lieden 
onder de effectenhandelaars hebben gebracht, of dat de moraliteit van den 

commissionair in effecten in deze bewogen tijden is achteruitgegaan,kan 

niet met beslistheid worden gezegd, maar zeker is het, dat van het notee

ringsysteem met zijn kunstmatige spanningen grof mis bruikwerd gemaakt. 

Welke die misbruiken zijn is gemakkelijk te begrijpen: de ruime spanning 
tusschen de genoteerde prijzen maakte het den commissionair mogelijk, 

aankoopen tegen veel hoogere, verkoopen tegen veellagere koersen aan 

zijn client te verantwoorden dan die, waartegen hij had gehandeld. De 

informatiekoersen werden als controlenoteeringen misbruikt. Waar het 

bovendien meer en meer in onbruik raakte, de provisie in de verantwoorde 

') Aanwezig in de BibJiotheek der Vereeniging voor den Effectenhandel te Amster· 
dam. 
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koersen te begrijpen, werd het mis bruik, dat van de groote spanningen kon 

worden gemaakt, nog aanzienlijker. Deze misbruiken hebben waarschijn

lijk reactie opgewekt bij de degelijke beursbezoekers, die van 6 Juli 1832 

af aan het Handelsblad de koersen verstrekken, waarvoor werkelijk trans

acties zijn tot stand gekomen, welke koersen door dat dagblad onder de of

ficieele noteering van het Collegie als "Fluctuaties der Prijzen van sommige 

Effecten" worden afgedrukt. In het Handelsblad van 1 Januari 1833 vindt 
men b.v. als officieele noteering van Integralen op 31 December 1832411 a 
42, terwijlde volgende fluctuaties worden vermeld: 41 5/ 8 - 11/18 _ 3/,_ 

13/18 - 3/, _11/16- 3/, _13/16 - 3/, _ll/18 - 5/8, een opsomming, die 

de officieele noteering weI in een zeer wonderlijk daglicht stelt. 

In het voorjaar van 1833 wordt deze officieuse stap ter verspreiding der 

werkelijke koersen door een officieele gevolgd: men sticht dan een nieuwe 

organisatie, de Nieuwe Handel Societeit, welke het noteeringsvraagstuk 

ter hand neemt en tevens tracht, het corps effectenhandelaars weer meer 

select te maken en in de toestanden ter beurze weer meer orde te brengen. 

Uit de enkele stukken, die uit dien tijd bewaard zijn gebleven I), valt op 

te maken, dat het Collegie tot Nut des Obligatiehandels een societeit had 

opgericht, gevestigd in de Kalverstraat, waar de effectenhandelaars buiten 
beurstijd samenkwamen, waar hoogstwaarschijnlijk ook handel werd ge

dreven en waar het Collegie zetelde, dat o.a. tot taak had, de prijscourant 

samen te stellen. Op 15 April 1833 richten nu 51ledendiersocieteit, onder 

aanvoering van de heeren L. R. Bischoffsheim, A. de la Mar, A . H. Brak en 

A. Krook van Harpen, een adres tot het Collegie, waarin zij te kennen ge

yen, "dat zij het gezamenlijk van hun belang achten om veelvuldige gewig

tige redenen de societeit niet langer zoodanig als dezelve tot heden bestond 

te frequenteeren" en waarin zij verzoeken, "dat alvorens de tijd ter beslis

sing der Continuatie expireert, een algemeene Vergadering der Leden uit

geschreven worde, ten einde een voorstel aan te hooren tot ontbinding der 

Societeit, d,aarover te raadplegen en bij Presenten te conc1udeeren". Als 

men nu constateert, dat daags te voren de genoemde heeren in hun quali

teit van commissarissen der juist opgerichte Nieuwe Handel Societeit een 

brief over de noteering tot het Collegie hadden gericht, dan begrijpt men, 

dat bet Collegie niet willig capituleert en dat de adressanten nul op het re

quest krijgen. 
De voorgeschiedenis van de oprichting der Nieuwe Handel Societeit is 

niet bekend, zelfs de datum harer oprichting kan niet met zekerheid wor-

1) De stukken, die tot de~ studie hebben geleid, bevinden zich in het archief der 
Vereeniging voor den Effectenhandel. 



204 NOTEERINGSVRAAGSTUK AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS 

den vastgesteld 1). Wanneer een door afscheiding uit een oudere organisa

tie ontstane vereeniging met groote voortvarendheid een bepaalde kwestie 

ter hand neemt, dan mag men daaruit weI besluiten, dat die kwestie den 

stoot tot de afscheiding gaf. Welnu, de societelt palcte onmiddellijk het no

teeringsvraagstuk aan. Eerst deed zij een poging, de bestaande noteeringen 

veranderd te krijgen: op 14 April stelden Commissarissen aan het Collegie 

tot Nut des Obligatiehandels voor om "eene comparitie te houden ten ein

de over eenige naar huIine wijze van zien in het belang des Fondsenhan

dels te maken verandering in de Prijscourant & noteering derzelve te deli

bereeren". Toen een uit die comparitie geboren voorstel door de (oude) 50-

cieteit tot Nut des Obligatiehandels was verworpen, ging de Nieuwe Han
del 50cieteit begin Mei 1833 over tot het opmaken van een eigen prijscou

rant naar haar eigen beginselen, waarvoor zij zich zelfs de kosten van een 

bezoldigd ambtenaar getroostte. 

De beginselen, die aan de noteering der Nieuwe Handel 50cieteit ten 

grondslag lagen, zijn op te maken uit een voorstel, dat waarschijnlijk aan 

de algemeene vergadering van Mei 1833 is voorgelegd, alsmede uit de hier

achter afgedrulcte memorie. Een door het bestuur der societeit benoemde 

commissie voor de noteering doet door een ambtenaar verzamelen de door 

de leden op te geven koetsen, waartegen zij transacties hebben afgesloten. 

Tot een bepaald tijdstip kunnen die opgaven worden ingeleverd; zoodra 

dat tijdstip is verstreken is de inlevering gesloten en vergadert de Commis
sie ten eindevast te stellen, of de opgaven juist kunnen worden geacht en of 

zij mitsdien ter noteering kunnen worden toegelaten. Van de toegelaten 

koersen worden de hoogste en de laagste in de prijscourant opgenomen. 

Deze beide uiterste noteeringen geven dus prijzen aan, waarvoor werkelijk 

transacties zijn afgesloten, de spanning wordt niet kunstmatig vergroot en 

de bevoegdheid der Cotpmissie om een opgave te weigeren, indien zij haar 

questieus voorkomt, moet ook kunstmatige vergrooting van de spanning 

door belanghebbende handelaars tegengaan. Het karalcter der noteeringen 

van de Nieuwe Handel 50cieteit is geheel dat van controlenoteeringen. 

Geruimen tijd hebben er twee officieele beursnoteeringen bestaan •. Het 

Handelsblad publiceerde van den beginne af aan de noteering der Nieuwe 
Handel 5ocieteit. Hetnummer van 2 Mei 1833, waarin haar eerste notee

ring werd opgenomen, bevat het reeds vermelde hoofdartikel, waarin uit

voerig wordt gemotiveerd, waarom de Redactie aan deze noteering boven 

') De datum 20 Mei, door Smith (t.a.p. bIz. 161) vermeId, is de dag, waarop de re
glementen door de aigemeene vergadering werden vastgesteid. Reeds op 18 Maart had 
een algemeene vergadering plaats, waar o.a. een bestuur werd gekozen. Wellicht was 
dit de oprichtingsvergadering. 
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die van het Collegie de voorkeur gaf. De Amsterdamsche Courant bleef 

voorshands de noteering van het Collegie publiceeren, maar ging er op 13 

April 1841 toe over, die van de Nieuwe Handel Societeit mede op te nemen. 

"Van dien datum af treft men in de Amsterdamsche Courant geregeld naast 

" elkander twee noteeringen van denzelfden beursdag aan, waarvan de eene 

grootere spanningen vertoon t dan de ander, hoewel toch aan beide dezelfde 

transacties ten grondslag liggen. 

Het is begrijpelijk, dat de scherpste noteering het meeste vertrouwen 

kreeg, dat dus de prijscourant de Nieuwe Handel Societeit de maatstaf 

werd ter controleering der"commissionairs . Op de informatiekoersen, door 

het Collegie gepubliceerd, werd door hen, die op de hoogte waren, niet 

veel acht meer geslagen, tegenover de oningewijden konden zeechternog 

wel als controlenoteeringen misbruikt worden. Hun, die een ruime span

ning weI aangenaam vonden, was de scherpe noteering der Nieuwe Handel 

Societeit een doom in het oog, vandaar dat er pogingen in het werk werden 

gesteld om te komen tot een compromis: verkleining van de kunstmatige 

spanning der noteeringen van het Collegie, waartegenover de Nieuwe Han

del Societeit zijn principieele standpunt tegen elke kunstmatige spanning 

zou moeten laten varen. 

Op 7 October 1841 richt het Collegie tot Nut des Obligatiehandels dan 

ook den volgenden brief tot Commissarissen der Nieuwe Handel Societeit: 

"Ten gevolgen der wensch om eene algemeene gelijkvormige note

"ring der Effekten Prijsen aan onze Beurs daargesteld te zien, hebben 

"wij het voordeel UwEd. voor te stellen om van af primo January 

"aanst. de variatien met i % hoger en lager en dan weI met inbegrip 

"der 1/ 16-<ien te noteren, bij voorbeeld de Integralen gedaan wordende 

"tot 51 3/ 16 % dan te noteren 511/16 a. 515/ 16 % enz. : dan om weder

"zijdsch elkander wegens de opmaking der Prijscourant te verstaan, en 

"verder gezamentlijk alles te doen, wat tot het bovenvermelde doel zal 

"kunnen bijdragen, ons vleijende dat dan veele onaangenaamhedens, 

"waartoe de differentie der Notering tot heden aanleiding gaf, zullen 

"vervallen, zien wij UwEd. besluit daaromtrent tegemoet." 

Maar de led en der Nieuwe Handel Societeit, die in den concurrentie

strijd reeds de voordeelen van de geringere winstmarge en het derhalve 

grootere vertrouwen ondervinden, willen geen stap terug doen en verwer

pen het voorstel. Toch voelen ook zij het ongewenschte van den bestaan

den toestand, waarom zij hun bestuur opdragen, met het Collegie nader " 

over een gemeenschappelijke noteering te onderhandelen. Deze onderhan

delingen leiden tot de memorie en het voorstel van den Heer J. W. Aikema, 
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welke hierachter zijn afgedrukt. Het voorstel werd in de algemeene verga
dering van de Societeit tot Nut des Obligatiehandels op 16 December 1841 
aanvaard. Deze societeit was daarmede de Nieuwe Handel Societeit alweer 

een heel eind tegemoetgekomen, want van kunstmatige spanning was geen 

sprake meer. Het principe der Nieuwe Handel Societeit was ook door de 

oude organisatie aanvaard, alleen werd voor gevallen, waarin de uiterste 

afdoening tot een zeer kleine fractie van een procent had plaats gevonden, 

door afronding een ruimere noteering voorzien dan men in de koerslijsten 

der Nieuwe Handel Socieieit gewend was. De algemeene vergadering der 

Nieuwe Handel Societeit verwierp echter op 27 December 1841 het pacifi

catievoorstel, zoodat het noteeringsvraagstuk niet tot oplossing kwam. 

Sedertdien he eft de Nieuwe Handel Societeit nog eenige malen getoond, 

dat de zuiverheid harer officieele noteeting haar zeer ter harte ging. Zoo 

blijkt uit correspondentie met eenige dagbladen in April/Mei 1845, dat deze 
dagbladen koersnoteeringen vermelden, waartegen op Zondagen transac

ties in de Societeit zijn afgesloten. Commissarissen zijn bevreesd, dat deze 

noteeringen in de bladen, waarbij de naam der Societeit vermeld wordt, 

voor officieele noteeringen vanwege de Societeit zullen worden aangezien 

en verzoeken daarom den redacties, de publicatie der Zondagskoersen te 

staken . Typeerend voor het dagbladwezen is weI, dat het Handels blad zich 

daartoe bereid verklaart mits ook andere dagbladen ermede ophouden, dat 

de Nieuwe Rotterdamsche Courant bereid is, de Zondagskoersen uit haar 

oplaag voor Amsterdam weg te laten, maar niet uit de oplaag voor Rotter

dam en de provincie. "Het publiek stelt er belang in te weten wat Zondags 

verhandeld wordt, het is onze pligt het mede te deelen", schrijft de Rotter

damsche Redactie op 16 Mei. Deze weigering heeft tengevolge, dat alledag

bladen de publicatie voortzetten, waarna het Bestuur der Nieuwe Handel 

Societeit de volgende bekendmaking verspreid t: 

"Het Bestuur der Nieuwe Handel Societeit ontwaar geworden zijn

"de, dat Verscheidene Personen zeer verkeerdelijk en ten onrechte ver

"onderstellen, dat de in sommige dagbladen opgegevene coursen van 

"in gemelde Societeit op zon- en feestdagen verhandelde fondsen of ge

"dane affaires evenals de op gewone beursdagen door of van wegen 

"het Bestuur der Societeit worden opgemaakt, heeft gemeend alle bij 

"den fondsenhandel Belanghebbende en het Publiek deswegen t e 

"moeten berigten, dat deze prijsnoteeringen nimmer door hetzelve of 

"vanwege het voormeld Bestuur zijn opgemaakt of opgemaakt zullen 

"worden & alzoo het olficieele karacter missen en dat aIle opgaven van 

"Coursen zoo van ter Beurze als in de Societeit verhandelde fondsen, 
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"welke niet voorzien zijn van de teekening van een der Commissaris

"sen van gemelde Societeit als geheel willekeul'ig onzekel' en eigendun

"kelijk opgemaakt te beschouwen zijn . Het voornoemd Bestuur be

"rigt tevens dat het geheel vreemd is aan de Beursbeschouwingen en 

"aan aldat geen wat onder deszelfs handteekening bij de dagelijksche 

"prijscourant gesteld wordt." 

In hetzelfde jaar toont nog een tweede dagbladkwestie, hoezeer naar 

zuiverheid der officieele noteering wordt gestreefd . Het Hand,elsblad was 

gewend, onder de officieele noteering, welke van de handteekening van een 

Commissaris der Societeit was voorzien, een beschouwing over het markt

verloop op te nemen, alsmede een aantal van particuliere zijde medegedeel

de nabeurskoersen. Uit een correspondentie met de Redactie van het Han

delsblad blijkt, dat het Bestuur der Societeit bevreesd was, dat men de be
schouwingen en de nabeurskoersen, waarvoor het geen enkele verantwoor

delijkheid kon dragen, als officieele publicaties zou aanzien. Stelde het Be

stuur er zich toen mee tevreden, dat van 6 September 1845 af onder de 

handteekening van den Societeitsbestuurder en boven de beursberichten 

en de niet-officieele nabeurskoersen een duidelijke scheidingslijn werd ge

plaatst, waardoor men officieele en niet-officieele mededeelingen gemakke

lijk zou kunnen onderscheiden, voor de verhitte gemoederen in een tijd van 

groote politieke ommekeer was die scheidingslijn niet sterk genoeg. Zeven 

leden van de societeit zonden op 2 November 1849 aan het Bestuur een 

brief van den volgenden inhoud : 
"Verontwaardigd over de dagelijksche Politique Articulen in het 

"Handelsblad en over de soms zotte & kinderachtige beursberichten, 

"geplaatst onder den Prijscourant van de Nieuwe Handel Societeit, 

,,(waarvan ten bewijze, hetlaffe beursbericht onder de Prijscourant van 

,,31 October, in het Handelsblad van Ie November); welke articulen 

"of beursberichten al het voorkomen hebben, als kwamen dezelve uit 

,;den boezem van de Handel Societeit, nemen wij de vrijheid UEd. te 

"verzoeken, ten spoedigste een Extra Vergadering te beleggen, ten 

"einde aldaar voor te stellen om voortaan aan het Handelsblad het 

"leveren van eene officieele Pijscourant te weigeren, & voorts bij ad

"vertentie bekend te maken, om welke reden geene officieele Prijscou
"ranten van de Handel Societeit meer in het Handelsblad zullen ver
"schijnen. Wij geloven, dat indien zoo weI onze Societeit, als de Make

"laars in Goederen deze resolutie namen, men voorts algemeen het be

"sluit nam om het gemeld Handelsblad af te schaffen, zulks het beste 

"middel zoude zijn, om de redacteurs van gemeld blad te overtuigen, 
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.. zij niet het orgaan van de Natie zijn, maar hoogstens het orgaan van 

.. een zee1' klein gedeelte daarvan." 

Ret Bestuur beantwoordde dien brief met een rustige en zakelijke uit

eenzetting, die ik, omdat zij zoo sterk nadruk legt op de beteekenis eener 

koersnoteering, niettegenstaande haar lengte in extenso doe volgen. Zij 

luidt: 

"In vriendelijk antwoord op uwe missieve van gisteren aan Comm. 

"der N. R. Soc., mag ik UEd. in de eerste plaats de verzekering geven, 

.. dat het Comm. hoogst aangenaam zou wezen, u genoegen te doen in 

"de zaak die wij overwegen. 

"In het oog van Commissarissen is de dagelijksche prijskrant een 

"belangrijke aangelegenheid voor de Societeit. Zij is het eenig teeken 

"van leven dat men naar buiten geeft, een voorwerp van belangstel

.. ling en vertrouwen bij een aanzienlijk deel van het Publiek, de zorg 

.. daarover is Comm. een regt en eene verpligting tevens, een regt het

.. welk zij voor de Societeit behoren te handhaven, eene verpligting, 

"welke zij behoren te vervull,en in het belang van zooveele led en, die 

"bij de Societeit geen ander belang kennen . 

"Toen voor eenige jaren de Redactie van hetRandelsblad denzelfden 

"kwaden weg volgde als waarover nu sprake is, namen de toenmalige 

"Commissarissen het besluit, de prijskrant te onderteekenen en zulks 

"ten einde een kennelijke afscheiding te stellen tusschen hunne notee

.. ring en de polemiek van de Redactie; v66r dien maatregel hadden 

"commissarissen nog altijd een dadelijk bestuur, eene vaste beschik

"king over de prijsnoteering in het blad; zij verbeterde bij errata, even

"als nog tegenwoordig, fouten van den vorigen dag, misschien niet al
.. tijd ter goeder trouw begaan, maar nu, en het zij met de meeste be- ' 

"scheidenheid gezegd, maar nu, wordt het voorstel, hetwelk UEd. op 

.. het oog hebt, aangenomen, en vanwege Commissarissen het verlee

.. nen eener dagelijksche prijsopgave ingetrokken, dan staat het te vre

.. zen, of liever dan weten wij nu reeds vooraf, dat de Societeit, ten aan

"zien van deze aangelegenheid, van erger conditie zal worden dan zij 
.. nog immer geweest is, erger dan vroeger zelis, toen zij de prijskrant 

.. weI officieel verleende maar niet teekende. De noteering in het blad, 

.. zal aan het hoofd de naam van de Societeit blijven voeren, men zal er 

"in noteeren naar welgevallen, en ten gevalle van begunstigden of 

"regthebbenden, geene errata's zullen worden aangenomen en het zoo
.. genaamde beursberigt (onze grieve) zal met die prijskrant een vol
"strekt geheel uitmaken, en dan zeer zeker algemeen geloofd worden 
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"van de Societeit te zijn uitgegaan, zooals zulks in de politiek van de 

"redactie weI degelijk blijkt te liggen. 

"Bij de redenering die wij bier volgen, nemen wij aan, dat uw voor

"stel in eene algemeene vergadering bij meerderheid van stemmen zou 

"aangenomen worden, intusschen houden wij die uitkomst voor het 
"minste onzeker, en werd uw voorstel eens afgewezen, hetwelk zeker 

"aan de redactie berigt zou worden, daar zij deze zaak als op de voet 

"voIgt, dan zou het te verwachten zijn, dat de Heeren van het Han

"delsblad, nog minder dan thans gezind zouden worden, om zich naar 

"onze verkiezing te voegen. 

"Eindelijk meenen wij grond te hebben, UEd. onze verwachting te 

"noemen, dat, zoo wij de prijsopgave blijven verleenen, genoemde re

"dactie zich voorta;an niet meer schuldig zal maken aan eene handel

"wijs, als waarover wij ons zoo te regt beklagen." 

De politieke atmospheer was blijkbaar zwaar geladen, want de leden, die 

deze kwestie hadden aangevat, adverteerden kort daarop, (in het Handels

blad van 17 November) dat zij , omdat het Bestuurder Societeitniet kracht

dadig de beursberichten onder de officieele noteering wilde bestrijden, ont

slag hadden genomen als leden der Nieuwe Handel Societeit. 

De beteekenis van de officieele noteering der Nieuwe Handel Societeit 

steeg voortdurend, naarmate die van de Societeit tot Nut des Obligatie

handels afnam. Het is dan ook volkomen natuurlijk, dat toen in 1856 de 

besturen der beide societeiten zich eendrachtig vereenigden tot het Alge

meen Beurscomite voor Pu blieke Fondsen en onder diens auspicil!n in 1857 

de Effecten Societeit werd opgericht, waarin de beide concurreerende so

cieteiten zich oplosten, het noteeringsysteem van de Nieuwe Handel Socie

teit zonder wijziging, aIleen met enkele aanvullingen werd overgenomen. 

Het had twintig jaar lang voldaan en het heeft nog veertig jaar daarna 

evenzeer tot vrijwel algemeene voldoening gegolden. Op het eind der ne

gentiende eeuw begon het gebreken te vertoonen, die allengs ernstiger 

schijnen te worden. Het schijnt, dat het scherpe systeem der Nieuwe Han

del Societeit, dat nog steeds geldt, toch weI zeerruimespanningenmogelijk 

maakt. Vandaar een beweging voor wijziging ervan. Maar voorloopig 

scbijnt de geest van de Societeit tot Nut des Obligatiehandels nog de over

hand te hebben. 

E CO N. - HIST. ]AARBO E K . X . 14 
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MEMORIE EN VOORSTEL VAN DEN HEER J. W. AlKEMA, DD. 

DECEMBER 1841. 

Van vele zijden is de wensch te kennen gegeven, dat er eenige 
verandering in de thans gebruikelijke wijze van Noteeren der 
Publieke Fondsen en inzonderheid eene Eenheid van noteedng 
worde daar gesteld. Die wensch is thans opnieuw in eenen brief 
aan Heeren Commissarissen der Nieuwe Handelsocieteit herhaald 
en zal aanleiding geven tot het houden eener Vergadering. Het 
onderwerp is voorzeker zeer belangrijk en het is den steller dezes 
voorgekomen, dat hetzelve voor en aleer tot een bepaald besluit 
te komen, weI eene rijpe overweging waardig is. Daartoe strekken
de is hij zoo vrij de volgende beschouwing der zaak en het onder
staande voorstel aan de algemeene beoordeeling te onderWerpen. 

Over de noteering der Publieke F ondsen. 

Er bestaan thans twee verschillende noteeringen; de oudste is 
de zoogenaamde noteering van Beurszigt, welke den nominalen 
prijs in volle kwart percenten aangeeft, zoodanig dat alle gedane 
prijzen daarin begrepen zijn; tegen deze noteering kunnen ver
schillende bezwaren aangevoerd worden: 
dezelve is al te onbepaald: is bijvoorbeeld eenig Effect voor 11/18 en 

en later voor Yz gedaan of was de prijs eerst 5/16 en daarna 
Yz, dan zal in beide zoo zeer verschillende gevallen worden 
genoteerd Y4 a % gebleven Yz. Het eenige wat men uit die 
opgave kan bemerken is dat er niet a Y4 en niet a % gedaan is 
maar uit de zelve kan men zelfs niet nagaan of de beurs in 
eene willige of weI flaauwe stemming gebleven is: 

dezelve is noodeloos omslagtig: is de eenige prijs van een fonds Yz 
waartoe dan die drie prijzen Y4 a % gebL Yz. Is het verder 
waar dat deze noteering meerdere ruimte geeft en alzoo de 
verantwoording van den Makelaar en den Commissionair ge
makkelijker maakt, men zal van den anderen kant niet kun
nen ontkennen, dat dezelve hem somwijlen nadeelig is; moet 
het niet voor hem die a 11/16 gekocht heeft zeer onaangenaam 
zijn, wanneer de noteering met Y4 begint omdat misschien 
een kleinigheid a Yz verhandeld is? Ook zal men niet kunnen 
ontkennen, dat dezelve meer dan eenige andere tot misbn~ik 
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aanleiding geeft en het is zeker niet goed daartoe zonder 
noodzakelijkheid gelegenheid te geven; 

dezelve is verder geheel verschillende met de noteeringen van alle 
andere beurzen van Europa; daarmede in overeenstemming 
te zijn, is weI niet volstrekt noodig maar kan het zijn toch 
verkiezelijk. 

Eindelijk is de noteering van Beurszigt, welke het verhandelde 
onvolledig en.onnaauwkeurig vermeldt, niet strookende met 
den geest van den tijd ; dezelve is dan ook sedert er eene ver
andering is ingevoerd 'zeer onbelangrijk geworden; mogen 
nog vele Makelaars daarvan in hun prijscouranten gebruik 
maken, zeer zeker is het dat hunne lastgevers, die veelal ter
zijde leggen en de nieuwe noteering in het Handelsblad en nu 
ook in de Amsterdamsche Courant ter beoordeeling der voo.r 
hunne rekening gedane In- of Verkoop nazien. 

De later bij de oprigting der Nieuwe Handelssocieteit ingevoer
de noteering, geeft den laagsten . en hoogsten prijs met zestiende 
percenten aan; de bezwaren tegen de vorige ingebragt bestaan hier 
dus niet, maar terwijl men vroeger eene te groote ruimte had daar
gesteld verviel men nu in eene onbegrijPeZijke bekrompenheid, zoo 
dat thans zelfs gedane prijzen niet altijd in de noteering begrepen 
worden. Hier wordt alzoo de verantwoording van den Commis
sionair hoogst bezwaarlijk, dikwijls geheel ondoenlijk. 

Dat eene goede noteering voor aIle handelaren, en vooral voor 
hen, die zich met de uitvoering van commissien bezighouden, zeer 
belangrijk is, zal welgeen betoog behoeven en evenmin dat hetwen
schelijk is eene Eenheid daar te steIlen; is het niet inderdaad be
spottelijk in handen van dezen eene prijscourant te zien, geheel 
verschillende van die, welke men bij genen aantreft; in de Am
sterdamsche Courant twee verschillende prijscouranten van eene 
en dezelfde beurs naast elkander geplaatst te vinden ? 

Eene noteering daar te steIlen, welke in allen deele volmaakt is, 
behoord ongetwijfeld tot het rijk der onmogelijkheid, vooral ter 
beurze van Amsterdam, waar dikwijls aanzienlijke affaires tus
schen den kooper en verkooper in stilte worden gesloten en ook 
niet zelden op eene andere plaats, dan die voor den handel in zoo
danig effect in den gewonen regel bestemd is; voor vele fondsen be
staat zelfs niet zulk eene bestemde plaats en hoe zoude iemand dan 
in staat zijn van alle geslotene affaires kennis te bekomen? 
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Even ondoenlijk is het de noteering zoodanig in te rigten, dat 
die voor aile belanghebbenden voldoende is en ailer verlangen be
antwoordt; uit den aard der zake toch is het belang van den koo
per met dat van den verkooper bestendig in strijd; heden zal deze, 
morgen misschien gene zich te beklagen hebben. 

Ret is eindelijk even onmogelijk te voorkomen dat niet nu en 
dan kleine postjes gesloten worden, aileen om zekeren prijs in de 
noteering te doen opnemen; om dit te voorkomen zoude men het 
getal stukken tot de noteering vereischt weI zeer groot kunnen 
steilen, maar voor zoovelen, wier commissien zich tot mindere 
stukken bepalen zoude zulks weder een groot bezwaar opleveren. 

Men verwachte dan nimmer eene noteering, die in aile opzigten 
en aan ieder zal voldoen; te beproeven die daar te stellen zoude 
vergeefsche moeite zijn: maar men verbetere, zooveel verbetering 
mogelijk is. 

Ret eerste vereischte eener goede noteering is: 
dat dezelve met de waarheid, zooveel het zijn kan, overeenkome; 

eene nominale N oteering als die van Beurszigt voldoet daaraan 
niet; een kwart of achtste beneden en boven de gedane prijzen is 
mede eene noodelooze en ondoelmatige afwijking; aIle de fluctu
atien op te geven zooals te Londen en Parijs levert hier te groote 
moeijelijkheid op; het schijnt alzoo het best zich te bepalen bij 
eene opgave van den laagsten, hoogsten en gebleven prijs. 

de noteering moet echter tevens op eene milde, niet bekrompene 
wijze worden opgemaakt; ondoelmatig is het al de kleine breuken, 
welke tegenwoordig in den handel maar al te veel gebezigd worden, 
daarin op te nemen; beter schijnt het bij de bepaling van den laag
sten en hoogsten prijs niet anders dan Achtste Percenten in aan
merking te nemen en die prijzen zoodanig te stellen, dat aUe geda
ne prijzen daarin begrepen zijn; is bijvoorbeeld de laagste cours 
1/4 dan noteere men als zoodanig 1/4 maar is er ook voor 7/32, 3/16 of 
6/32 gedaan dan stelle men als laagste cours l/s. Op die wijze zal 
men van de waarheid niet verder afwijken dan thans het geval is 
en aan het verlangen meerdere ruimte in de noteering te erlangen, 
zal eenigermate voldaan zijn. Om dezelfde rede moet ook wanneer 
het twijfelachtig is of tot zekeren prijs gehandeld is, die prijs veel
eer genoteerd, dan weggelaten worden; beter toch is het te notee
ren wat niet gedaan is, dan niet te noteeren wat werkelijk gedaan 
is; het eerste kan niet veel, het laatste groot nadeel teweeg bren-



NOTEERINGSVRAAGSTUK AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS 213 

gen. De noteering met Achtste percent en is ook daarom aanneme
Iijk, omdat op de meeste andere beurzen geene kIeinere breuk in 
de Prijscourant voorkomt. Bij den gebleven prijs zoude ook het zes
tiende moeten in aanmerking komen; als zoodanig schijnt niet 
(zooals tot hiertoe) bepaald de biedende prijs, maar veeleer de 
laatst gedane prijs, hetzij daartoe koopers of verkoopers over blij
yen, te moeten worden beschouwd; is de laatste cours metl/32 dan 
zoude het bieden of Iaten daartoe, moeten beslissen of de gebleven 
prijs 1/32 hooger of lager zal gesteld worden. 

In de noteering moet zooveel mogelifk al het verhandelde worden op
genomen. De affaires, waarbij bijzondere conditien bepaald wor
den, welke op den prijs invloed kunnen hebben en alzoo alle tijd
affaires en ruiIingen mogen echter weI niet in aanmerking komen; 
contante affaires, maar op weinige dagen levering, schijnen daar
entegen weI genoteerd te mogen worden; van vele zonder die Con
ditie geslotene posten wordt de levering ook weI eens eenige dagen 
uitgesteld en sommigen effecten als Oostenrijksche Bankactien 
enz. kan men dikwijIs niet anders dan op eenige dagen levering 
bekomen. 

Wat het getal stukken betreft, als welke tot het opnemen in de 
noteering vereischt worden schijnt het best, zulks bij die fondsen, 
waarin dagelifks geregelde handel is, met name Integraal, Handel
maatschappij oJ> de rescontre en Ardoins op 5 stuks te stellen en 
bij de overige zooaIs tot nu toe op 2 stuks met bepaling dat van 
deze Iaatste ook een enkel stuk kan genoteerd worden, wanneer er 
niet meer gedaan is. Van kansbilletten en restanten 50 en van de 
verschillende aandeelen met loting 5 stuks. 

De noteering moet zoo naauwkeurig mogelifk worden opgemaakt. 
Het oppertoezigt daarover kon weI niet beter dan aan Heeren 
Commissarissen der beide Effecten Societeiten worden opgedra
gen; met de opneming cler prijzen moeten, zooals sedert eenigen 
tijd heeft plaats gehad, bepaalde person en worden belast, die daar
voor eene geldelijke belooning bekomen; zonder dit laatste is het 
van niemand te vergen, dat hij zich dagelijks de moeite geve, de 
noodige informatien te winnen. 

Zij zulIen trachten de opgaven van prijzensteeds bij geIoofwaar
dige personen in te winnen en wanneer het blijken mogt dat door 
iemand valsche noteeringen waren opgegeven zullen zij daarvan 
aan Commissarissen kennis geven, die na geda~ onderzoek zullen 
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kunnen bepalen dat de opgaven van zoodanig iemand later niet 
meer in aanmerking komen zuHen. De gezegde person en met de 
opneming der prijzen belast, zullen worden aangesteld door Com
missarissen en de gezamenlijke kosten door de beide Societeiten 
ieder in verhouding van het getal der Ieden worden gedragen. 

Aan iedereen moet de gelegenheid verschalt worden de prijzen tot 
welke hij gehandeld heelt, in de noteering te doen opnemen. Daartoe 
kan het dienstig zijn door aankondiging in de beide Societeiten ter 
algemeene kennisse te brengen, wie met de opneming der prijzen 
zijn belast met vermelding van de Effecten welker noteering aan 
ieder hunner is opgedragen. 

Ten zelfden einde zouden deze personen moeten zorgen dat van 
vier tot hall vijl ure een hunner of weI iemand van hunnent wege 
zich op eene bepaalde plaats, bij voorbeeld bij het tafeltje in de 
kassiershoek bevinde, opdat iedereen, die in eenige noteering be
lang stelt htm die aldaar zoude kunnen op geven. 

Met klokslag van half vijf zouden zij daarna de laatste coursen 
moeten opnemen om vervolgens in de beide societeiten een af
schrift hunner noteering af te geven. Niet onverkiezelijk ware het 
zoo de noteering aldaar met krijt op een zwart bord wierd inge
vuId, ten einde ieder lid die zoude kunnen afschrijven en op ieder 
uur zoude kunnen nazien. 

De noteering moet eenige vastheid hebben, niet gedurig aan veran
dering 01 bijvoeging onderhevig zijn. Te dien einde zoude men moe
ten bepalen dat in de opgaven zoodanig ais die door de daarmede 
belaste personen zuIlen gedaan zijn niets meer zal veranderd wor
den en ook den volgenden dag geene andere errata's dan aIleen de 
drukfouten in de dagbiaden zuHen geplaatst worden. Met te meer 
billijkheid kan dit geschieden, wanneer zooals hierboven voorge
steld aan ieder ruimschoots gelegenheid gegeven is tot het aan
geven van prijzen; een ieder zal het slechts aan zich zelven te wij
ten hebben, indien eene prijsnoteering, waarbij hij belang heeft 
achterwege blijft. De gezegde bepaling is ook daarom noodig, om
dat indien in ieder der Societeiten eenige verandering gemaakt 
werd de Eenheid spoedig zoude verloren gaan. 

De noteering moet zoo min mogelijk aanleiding tot discussie en tot 
geschil geven. Reeds door de bepaling dat in de opgave der notee
ring zooals die wordt ingebragt niets zal veranderd worden, zal 
veel discussie worden weggenomen; daartoe kan verder strekken 



NOTEERINGSVRAAGSTUK AMSTERDAMSCHE EFFECTENBEURS 215 

het opmaken van een duidelijk Reglement voor de noteering. Dit Re
glement na in de algemeene vergaderingen der beide Societeiten 
te zijn goedgekeurd, zal door Commissarissen geteekend worden 
en hetzij in deszelfs geheel of weI Extractsgewijze aan de dagbla
den ter publiekmaking worden medegedeeld; hetzelve zal ook ge
drukt en tot geringen prijs in de Societeiten voor iedereen ver
krijgbaar gesteld worden. Ieder Makelaar of Commissionair zal 
alsdan door ovedegging van dit reglement zich zoo noodig bij zijne 
lastgevers kunnen verantwoorden als kunnende daardoor bewij
zen dat bijvoorbeeld als laagste prijs 1/8 wordt genoteerd zoodra 
beneden % gedaan is; dat twee certificaten 2 Y2 pc. Werk Schuld of 
twee Ardoins geene noteering daarstellen; dat er ook ingeval van 
abuis geene Errata's worden vermeld enz. 

Het ommestaande Project Reglement is opgesteld in overeen
stemming met de bovenstaande overwegingen. 

REGLEMENT 
VOOR DE NOTEERING DER PUBLIEKE FONDSEN TER BEURZE 

VAN AMSTERDAM 

goedgekeurd in de algemeene Vergadering van de Societeit tot 
Nut des Obligatiehandels den December 1841 en die der 

Nieuwe Handelsocieteit den December 1841. 

A rt. I. Te beginnen met 10 January 1842 zal er dagelijks eene 
algemeene prijsnoteering van de Publieke Fondsen ter beurze van 

. Amsterdam worden opgemaakt onder oppertoezigt van Heeren 
Commissarissen der Societeit tot Nut des Obligatiehandels en van 
de Nieuwe Handelsocieteit. 

Art. 2 . De opneming der prijzen zal geschieden door eenige 
personen daartoe door gemelde Commissarissen aangesteld; de 
namen dezer personen zullen met vermelding van de Effecten, 
welker noteering aan ieder hunner in het bijzonder is opgedragen 
in de beide Societeiten worden geafficheerd. 

Aan deze personen zal eene geldelijke belooning worden toege
kend, waarvan de hoegrootheid door kommissarissen zal worden 
bepaald; de kosten daarvan zullen door de beide Societeiten ieder 
in verhouding der getalleden, worden gedragen. 

Art. 3. De personen met de noteering belast, zullen verpligt 
zijn die met de meeste zorg en naauwkeurigheid op te maken; zij 
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zuilen te dien einde trachten de noodige informatien steeds bij 
bekende en geloofwaardige handelaars in te winnen en zooveel 
mogelijk Nota houden, door wien hun de verschillende prijzen zijn 
opgegeven. 

Op hunne individueele verantwoordelijkheid zuBen zij ook ver
pligt zijn te zorgen dat van vier tot half vijf ure een hunner of weI 
iemand van hunnentwege zich onafgebroken bij hettafeltjeinden 
kassiershoek bevinde teneinde iedereen in de gelegenheid te stel
len, hun de gedane prijzen daar op te geven; van die opgave zuBen 
zij schriftelijk Nota houden. 

Wanneer het hun zal gebleken zijn dat door iemand eene val
sche noteering is aangebragt, zuBen zij daarvan aan kommissaris
sen kennis geven, die na gedaan onderzoek daartoe termen vin
dende, kunnen bepalen dat voortaan de opgaven van dienzelfden 
persoon niet meer in aanmerking zullen komen. 

Zoodra zij de noteering hebben in orde gebragt, zuBen zij een 
afschrift daarvan in ieder der Societeiten bezorgen. 

Art. 4. Van de Effecten op de Prijscourant voorkomende en 
waarin gehandeld is, zal de laagste, de hoogste en de gebleven prijs 
genoteerd worden en weI op de volgende wijze. 

Bij den laagsten prijs zoowel a1s bij den hoogsten zalgeeneklei
nere breuk dan l/s pc. mogen gebezigd worden en de noteering zal 
zoodanig gesteld worden, dat alle gedane prijzen daarin begrepen 
zijn; is bijvoorbeeld niet onder 14 gedaan dan zal de laagste prijs 
14 genoteerd worden, maar is er ook a 7/32, 3/18 of 5/32 pc. gedaan 
dan wordt de laagste cours op l/s gesteld. Wanneer een Effect 
slechts tot eene enkele cours gedaan is, zal ook die aileen in het 
Rubriek des laagsten prijs genoteerd worden; is die koers met eene 
kleinere breuk dan l/S pc. dan zullen daarvan twee prijzen ge
vormd worden. 

De gebleven prijs, welke met klokslag van half vijf ure zal wor
den bepaald, zal met geene kleinere breuk dan 1/18 pc. kunnen ge
noteerd worden (Handelmaatschappij niet minder dan l/s pc.). 
Als gebleven prijs wordt beschouwd de laatstgedane cours, hetzij 
tot dezelve koopers of verkoopers overblijven; wanneer die 
laatstgedane cours eene breuk van een of meer 32ste heeft zal het 
bieden of laten derzelve beslissen of die prijs 1/32 hooger of lager 
zijn zal; altijd wanneer een Effect tot twee prijzen verhandeld is 
zal ook de geblevene dat is de laatst gedane cours genoteerd worden. 
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De Oostenrijksche Bankactien en de aandeelen waarvan de 
prijs boven t 500 is zullen bij Guldens en die van lageren prijs bij 
kwart guldens genoteerd worden, restanten met 1/128 pc. 

Beleening en prolongatie zal met kwart percenten worden geno
teerd; sommen minder dan t 5000.- of posten op Effecten, die in 
den gewonen regel niet tot onderpand worden aangenomen, wor
den niet in die noteering begrepen. 

Art. 5. Bij de noteering zullen in aanmerking komen alle con
tante affaires van: 

t 5000.- Nominaal van die Effecten, waarin dagelijks gere
geld de meeste affaire gedaan wordt, waar toe nu be
hooren Certific. 2Yz pc. Werk. Schuld, Handelmaat
schappij op de rescontre en Ardoins. 

t 2000.-Nominaal van aile andere Effecten terwijl van deze 
ook een enkel stuk zal genoteerd worden, wanneer er 
geene meerdere verhandeld zijn. 

50 stuks kansbilletten en restanten. 
5 Pruissische en andere aandeelen met gelijke bepaling dat 

ook mindere worden genoteerd wanneer geene 5 
Stuks verhandeld zijn. 

Aile affaires, waarbij bijzondere conditien bepaald zijn, welke 
op den prijs invloed kunnen hebben en alzoo alle tijdaffaires en 
ruilingen zullen niet in aanmerking komen, hiervan worden alleen 
uitgezonderd aand. Handelsmaatschappij benevens Fransche en 
Engelsche Fondsen op de eerstkomende rescontre alsmede Con
tante affaires op eenige dagen levering 1). 

In het algemeen wordt nog bepaald, dat wanneer er wegens het 
al of niet verhandelen tot zekeren prijs twijfel of verschil zal be
staan men eerder tot het opnemen dan weglaten van dien prijs zal 
besluiten. 

Art. 6. In de noteering zooals die door de personen met de op
neming belast, zal zijn ingeleverd zal daarna geene verandering 
hoegenaamd gemaakt noch ookiets daarbijgevoegd worden. Even
min zal er later eenig Erratum worden opgenomen, de drukfouten 
In de Couranten daarvan uitgezonderd. 

De alzoo opgemaakte noteering zal terstond in beide Societeiten 
op daartoe bestemde borden ter inzage der Leden worden geschre
yen. 

') De laatste zeven woorden dezer alinea zijn met potiood doorgehaald. P. 
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Art. 7. Het tegenwoordig reglement zal niet anders dan op al
gemeene vergaderingen kunnen gewijzigd worden. Aileen zullen 
kommissarissen eenige verandering kunnen brengen in de bepalin
gen van art. 5, wegens het getal stukken, wanneer daartoe door 
den vermeerderden of verminderden handel in eenig Effect aan
leiding gevonden wordt, de geest en strekking van dit artikel za] 
echter daarbij in het oog moeten gehouden worden. 

Kommissarissen zullen bepalen, welke fondsen in de noteering 
zullen opgenomen worden terwijl eindelijk aan hen wordt over
gelaten de belissing van aile voorkomende gevaIlen, waaromtrent 
in dit reglement niet mogt voorzien zijn. 

Art. 8. Dit reglement zal worden gedrukt en in de beide 50-
cieteiten voor een ieder tegen eene geringe betaling verkrijgbaar 
zijn. 
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BENJAMIN RAULE, SEIN LEBEN UND INSBESONDERE SEINE 

VOLKSWIRTSCHAFTLICHEN ANSICHTEN, MEDEGEDEELD 

DOOR DR. PHIL. GUNTHER GIERATHS, HALLE (SAALE). 

VORBEMERKUNG. 

Die nachstehende Arbeit ist auf Anregung von Herrn Professor 
Dr. Hasenclever entstanden. 

Neben den literarischen Hilfsmitteln, unter denen das Werk 
von Richard Schiick den ersten Platz einnimmt, das Verfasser im
mer wieder grundlegenden Stoff lieferte, hat selbiger nur auf Mit
teilungen einzelner Archive fussen konnen. 

Den Verwaltungen der Staatsarchive in Konigsberg, Stettin und 
Hamburg, des vormaligen Kg!. Hausarchives, der Stadt archive 
von Emden, Wittenberge und Pillau gebiihrt fiir erteilte Aus
kiinfte besonderer Dank. Das aus Pillau freundlichst iibersandte 
gedruckte Material und die Auskiinfte des Hamburger Staats
archives waren von grosser Wichtigkeit fiir die Abhandlung. 

Herrn Pastor Lehmann in Wittenberge ist Verfasser fiir die 
Durchsicht der alten Kirchenbiicher und die eingehenden Aus
kiinfte besonders verbunden. 

Das Geheime Staatsarchiv in Berlin war leider wegen Umzuges 
nicht zuganglich. Diesen Mangel suchte Verfasser durch die Be
nutzung moglichst vieler literarischer QueUen auszugleichen, und 
er hat sich bemiiht, in der nachstehenden Arbeit zum ersten Male 
ein zusammenhangendes, aktenmassiges Gemalde von Raules Le
ben und seiner volkswirtschaftlichen Bedeutung zu malen. 

Von GoUmens Arbeit, die mancherlei schmiickende Verbramun
gen und Ungenauigkeiten enthalt, ist hauptsachlich fiir die Ju
gend geschrieben, nennt auch ausser Schiick keine QueUen, wo
durch die bei letzterem nicht aufgefiihrten Tatsachen nicht zu 
priifen waren. 1m iibrigen begniigt er sich damit, die ausse
ren Taten willkiirlich zu verbinden, ohne tie fer zu schiirfen. 
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Zum Verstandnis der kolonialen Bestrebungen der damaligen 
·Zeit waren dem Verfasser die Arbeiten von Watjen und Zimmer
mann sehr niitzlich, wobei besonders ersterer durch reichhalti
ges Quellenmaterial bemerkenswert ist. 

Zur Geschichte der europaischen Zustande in jener Zeit geben 
Auskunft die franzosischen Aufzeichnungen des Kammerherren 
v. Buch, die v. Kessel herausgegeben hat, und die Briefe v. 
Schwerins aus England, bearbeitet von L. v. Orlich. 

Dber die volkswirtschaftlichen Leistungen Raules unterrich
teten die Arbeiten von Meinardus, Naude, Rachel und Baasch, 
wahrend Miisebeck hauptsachlich fiir die Kampfe in Pommern 
herangezogen wurde. 

INHALTSVERZEICHNIS. 

Kapitel 1: Kurzes Lebensbild Raules 

Kapitel 2: Raule und die Marine. . . 

Kapitel 3: Raules Wirken in Handel und Wandel des 
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c) Raules volkswirtschaftliche Ansichten . 293 
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1. EIN KURZES LEBENSBILD RAULES. 

Benjamin Raule wurde geboren im Februar des Jahres 1634 
zu Vlissingen in Seeland als Sohn wohlhabender Eltem. Nicht nur 
seine angeborene Veranlagung, sondem auch die Umgebung, in 
der er aufwuchs, haben im Verein mit seiner Erziehung den Kna
ben zu dem gemacht, was er spater geworden ist, zu einem gross
ztigigen Kaufmann. 

Bei dem Mangel an Nachrichten aus jener Zeit Hisst sich leider 
nicht ermitteln, ob der junge Raule, dem Brauche der Zeit fol
gend, zu seiner Belehrung und Vervollkommnung Seereisen un
temommen hat; jedenfalls beherrschte er ausser seiner Mutter
sprache auch noch die franzosische, was seine Briefe bezeugen. 
Mit offenen Augen hat er im abwechslungsreichen Gang des Kom
munallebens gearbeitet und so die hohe Schule praktischer Staats
btirgerbildung durchgemacht, die es ibm ermoglichte, sich in der 
Weltpolitik zurechtzufinden. Bald nach seiner im Jahre 1659 
stattgefundenen Vermahlung mit Apollonia van dem Brande, der 
reichen Tochter eines Admiralitatsdeputierten, siedelte er nach 
Middelburg tiber und erwarb dort 1664 das Btirgerrecht. Seine 
Kenntnisse und Fahigkeitenliessenihn im Jahre 1667 zum SchOf
fen und Rat der Stadt aufrticken, bald wurde er auch Mitregent 
von Seeland. Auf diesem Posten scheint er sich seine juristischen 
Kenntnisse erworben zu haben, die ihm im Dienste des Grossen 
Kurftirsten so gut zu statten kommen sollten. 

So wenig es ihm an ausserem Ansehen und an Ehren fehlte, 
noch weniger mangelte es ihm an materiellen Glticksgtitem. Seine 
Frau, mit der er allerdings nicht in Gtitergemeinschaft lebte, 
hatte ihm sowohl Barverm6gen als · auch Liegenschaften zuge
bracht, doch ist aus den Akten nicht genau ersichtlich, wem von 
beiden die einzelnen Besitzungen gehorten. Von praktischer Be
deutung ist dieser Ehevertrag nur insofem gewesen, als im Falle 
eines Konkurses der Besitz der Frau, die ein Jahr alter war als 
Raule, unangetastet blieb. Er hat selbstverstandlich auch mit 
ihrem Vermogen gearbeitet. Der Ehe entspross eine einzige 
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Tochter, die im Jahre 1686 unvermahlt in Berlin starb. 
Raule besass in Middelburg ein schones Haus und eine Ree

derei mit eigenen Schiffen. Seine noch vorhandenen Geschafts
bucher aus den Jahren 1664-65, 1667-1673 bezeugen einen leb
haften Verkehr mit Hamburg und mit franzosischen Hafen. In La 
Rochelle, der alten Hugenottenfeste, sass einer seiner Bruder na
mens Johann, der dann spater auch in kurfurstlichen Diensten ge
standen haben muss, da Friedrich Wilhelm bei den Protestanten
verfolgungen in Frankreich fUr ihn eingetreten ist 1). Einem an
deren Bruder, Jakob Raule, werden wir spater als kurbranden
burgischen Vizeadmiral begegnen. 

Die Liegenschaften Benjamins bestanden in einer Kornwind
muhle zu Ritten bei Vlissingen nebst der Ambachtsherrlichkeit 2) 
daselbst, dem Gute Rosenfelde zwischen Middelburg und Vlis
singen und 50 Morgen Land, die nicht zu dem Gute gehorten. Ro
senfelde hatte ein stattliches Herrenhaus mit Stallungen, Scheu
nen und Garten, ebenso zwei Bauernhofe und im ganzen 101 Mor
gen Pflug- und Grasland. Sicher gegrundet schien somit das ~aus 
Raule, das zu seinen Geschaftsfreunden unter anderen die be
riihmten Godefroy's in Hamburg zahlte. Doch mit dem Einfall der 
Franzosen in das Gebiet der Hochmogenden brach das Ungliick 
mit Macht auch iiber Raule herein. Handel und Wandel kamen 
ins Stocken oder horten ganz auf in diesem Jahre des Unheils 
1672. Der Grundbesitz wurde entwertet, die Handelsbeziehun
gen nach Frankreich waren unterbunden, und so ist es nicht ver
wunderlich, dass er allein auf das Konto seiner Immobilien 
100.000 Fl. Verlust buchen musste. 

Wenn nun auch dieser unselige Krieg Raule schwer geschadigt 
hat, so scheinen mir doch die Anfange seiner Verschuldungschon 
weiter zuruckzuliegen. Seit dem Jahre 1664 stand Raule mit der 
Firma Gebruder Lestevanon in Amsterdam in Geschaftsverbin
dung, die seit 1669 seine Glaubigerin war, ihm aber gegen 4 % und 
spater 5 % Zinsen weiteren Kredit einraumte. 1m Jahre 1674 war 
die Schuld auf 129, 843 Fl. 5 St. angelaufen, aber die Geschafts
verbindung blieb ungetrubt bestehen bis 1684, als Raule schon 
170 351 Fl. 13 St. schuldete. Erst damals begann die Firma auf 
Bezahlung zu dringen, weshalb der Kurfiirst seinen Marinedirek-

') Urk. und Akt. Bd. 20, II, s. 1087, Bd. 19, S. 393 . 
• ) Leben an Amtern. 
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tor in Schutz nahm, weil er selbst in seinen Entschadigungsfor
derungen an die Generalstaaten noch nicht abgefunden war. 

Hieraus geht einerseits hervor, dass Raule ein tiichtiger Ka:uf
mann gewesen sein muss, dem die Firma die Abtragung der Schuld 
zutrauen konnte, denn sonst hiitte man ihm schwerlich weiteren 
Kredit eingeraumt. Auch auf verwandtschaftliche Beziehungen 
gab man damals wenig, gingen doch selbst FamilienangehOrige in 
Geldsachen wenig schonend mit einander urn. Andererseits besagt 
der Umstand, dass die Gebriider Lestevanon schon 1669, also drei 
Jahre vor dem Franzoseneinfall, seine Gliiubiger waren, dass Rau
Ie Mangel an fliissigen Geldmitteln hatte, der sieher darin begriin
det liegt, dass ihm die eigenen Mittel fiir seine hochfliegenden 
Plane zu gering waren. Man erkennt hierin einen Charakterzug 
Raules, der immer wieder in seinem Planen und Handeln her
vortritt, die geistige Ruhelosigkeit. Standig war sein Sinnen mit 
neuen Planen ausgefiillt, die alle gut durchdacht waren, stetsaber 
schliesslich fehlschlugen, weil Raule es vielfach nicht verstand, 
die rechten Manner an den rechten Platz zu stellen. Wo er per
sonlich die Ausfiihrung in die Hand nahm, hatte er stets Erfolge, 
denn er tat dann alles, was ein Mensch in Einsicht und Tatkraft 
zum Gelingen eines Werkes tun kann. 

Die Misserfolge, durch hohere Gewalten und falsche Ausfiih
rung veranlasst, lassen diese Ruhelosigkeit als Projektenmacherei 
erscheinen, ein Urteil, das durch Raules Optimismus in allen Le
benslagen noch erhartet wird. 

Der Krieg von 1672 brachte allerdings das Mass seiner Schul
den zum Dberlaufen, doch die weitere Kreditgewiihrung der Leste
vanons und seine eigene Findigkeit half ihm aus seinerschlimmen 
Lage. Er bot seine Dienste dem Kurfiirsten von Brandenburg an, 
urn dessen Heer im Kampfe gegen die Schweden durch eine Di
version zur See zu entlasten. 

Es war damals nichts Aussergewohnliches, dass Privatreederih
re Schiffe an fremde Machte zur Kaperei vermieteten, unter deren 
Flagge sie bei Abgabe von einigen Prozenten aus dem Erlos der 
Beute ein gutes Geschaft machen konnten. 

Ehe die kurfiirstlichen Kaperbriefe fiir ihn und seine Genossen 
ankamen, begann Raule die Kaperei und fegte binnen acht 
Wochen die Ostsee von schwedischen Seglernrein. TrotzdemFrie
drich Wilhelm ihm mit einem Scheinvertrag zu Hilfe kam, wurden 
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die nach Seeland aufgebrachten Schiffe beschlagnahmt, undRaule 
geriet in Gefahr, verhaftet zu werden. Dem entzog er sich durch 
die Flucht nach Cleve. Dort sah er im Marz 1675 zum ersten Male 
seinen spateren Herren, den Grossen Kurfursten, und schon da
mals scheint sich ein seelisches Naherkommen und ein gewisses 
Vertrauensverhaltnis zwischen ihm und dem Kurfiirsten ange
bahnt zu haben. Der Furst schrieb an den Prinzen von Oranien 
"umb eine Akte von Sicherheit und Schutz fiir Benjamin Raule"l) 
und empfahl ihn und seine Freunde dem Schutz des Regenten. 1m 
Mai reiste der Kurfurst selbst nach dem Haag und trat auch dort 
fur ihn ein. Hatte er das wohl getan, wenn er Raule fur einen Be
truger gehalten hatte, wie es viele seiner Zeitgenossen und nach
malige Geschichtsschreiber getan haben? 2) Friedrich Wilhelm 
p£legte uber Personen, mit denen er in nahere Beziehungen trat, 
stets genauere Erkundigungen einzuziehen 3), auch konnte er 
Raule wahrend seines Aufenthaltes in Cleve genau beobachten las
sen. Gelegenheit bot sich in der heute langst vergessenen Resi
denzstadt, die Moritz von Nassau, der Brasilianer, eben damals 
herrlich ausgebaut hatte, genug bei Festlichkeiten und im Privat
verkehr. Was dem grossen Menschenkenner Friedrich Wilhelm 
verborgen blieb, das hatten die scharfen Augen des Nassauers 
sehen mussen, der in Cleve als Statthalter residierte und damals als 
bester Kenner von Land und Leuten in Holland und seinen Ro
lonien galt. 

Trotzdem der Kurfurst Raule und seinen Genossen einen 
"Schutz- und Schadlosbrief" ausstellen 4), ihm auch Anweisun
gen auf die hollandischen Subsidiengelder geben liess, war dieser 
dem Bankerott nahe. Die am 4./14. Mai 1675 ausgesprocheneEr
nennung 5) zum kurfiirstlichen Rat konnte ihm in seiner Not nicht 
helien. Als er nach dreimonatlichem Aufenthalt von Cleve nach 
Middelburg zuruckkehrte, musste er sich wegen einer Schuld von 
40.000 Gulden an die Ostindische Kompagnie einem Hausarrest 
unterziehen. Entehrend war die Strafe nicht, ebenfalls hat er me
mals im Schuldturm gelegen wie sein Bruder Jakob, doch schrieb 
man dessen Gefangniszeit gem auf Benjamins Ronto. 

') Schlick II Nr. 32. 
") So Stuhr, Pauli u.a . 
0) Galland u.a.O. 
') Schlick II Nr. 33a. 
6) Schlick II Nr. 33b. 
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Sehr interessant ware es zu erfahren, ob Raule der Ostindischen 
Kompagnie als Teilnehmer angehort hat. Da Akten, die in Hol
land vielleicht tiber Raule vorhanden sind, mir nicht zuganglich 
waren, bin ich auf Vermutungen angewiesen. Die genaue Kennt
nis der Kompagnieeinrichtungen scheint dafiir zu sprechen, und 
bei dieser Voraussetzung muss man annehrnen, dass die Schuld 
durch Nichteinzahlung der eventuell gezeichneten Anteile er
wachsen ist. Da die Kompagnie in jener Zeit sehr zu kampfen 
hatte, ist eine Einklagung der Schuld durch sie sehr leicht moglich. 

Man muss nun die Frage aufwerfen, warum Raule die Kaperei 
begann, ehe die kurftirstlichen Kommissionspatente eingetroffen 
waren. Peter nimmt an, dass er es getan hat, urn moglichst schnell 
seine Schulden bezahlen zu konnen. Sicher ist dies ein Hauptfak
tor bei seinen Taten gewesen, doch scheinen mir auch andere 
Grunde mitbestimmend gewesen zu sein. Einerseits konnte er dem 
Kurfursten durch seine Erfolge die Nutzlichkeit seinerSchiffe er
klaren,.. andrerseits, und dies halte ich fur ausschlaggebend, han
delte Raule hier nach dem alten Grundsatz des Kaufmanns : Zeit 
ist Geld. Je unvermuteter er den Kaperkrieg begann, desto mehr 
Gewinn hatte er, wie der Erfolg gezeigt hat. Von der Ausstellung 
der Patente konnte leicht etwas vorher in die Offentlichkeit drin
gen, der Gegner hielt dann seine Schiffe zuruck oder liess sie nur 
im Convoi mit Orlogschiffen segeln, wodurch ein Erfolg illuso
risch geworden ware. Raule musste die Psyche seiner Landsleute 
am besten kennen. Nur durch Schnelligkeit war bei ihnen etwas zu 
erreichen, und die gekaperten Schiffe mussten verkauft sein, ehe 
der Staat eingreifen konnte. Waren der Oranier und die Regie
rung auch bereit, dem Kurfursten die beim Franzoseneinfall ge
leistete Hilfe dankbar anzurechnen, die Ost- und Westindische 
Kompagnie dachte nur an ihren Vorteil. Die Gefahr war besei
tigt, da konnten sie getrost ihrer eigenen Regierung in gewohnter 
Weise entgegenarbeiten, wenn deren Willen, wie in diesem Fall, 
ihrem Vorteil entgegenlief. 

Raule war durch die Beschlagnahme der Schiffe tiefer in Schul
den geraten, doch erst die Forderungen der Ostindischen Kom
pagnie veranlassten seinen Hausarrest. Sollte man da nicht auf 
den Gedanken kommen, dass die Kompagnie es tat, urn ihn un
schadlich zu machen, da seine Handlungen ihr gefahrlich zu wer
den begannen? 

E CON .-HIST. ]AARBOEK. X. 15 
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Doch der Kurfiirst liess ihn nicht im Stich. Er schloss mit Raule 
neue Vertrage und iiberliess ihm das zur Einigung mit seinen 
Glaubigem notige Geld, damit seine Schiffe auslaufen konnten. 
Das war Hilfe in der gross ten Not, denn schon hatte Raule J uwelen 
seiner Frau verkaufen und Liegenschaften verpfanden miissen. 

Mit den ausgelaufenen Schiffen wurde ein vergeblicher Hand
streich auf die Weserfeste Karlstadt, die heute nicht mehr zu fin
den ist, untemommen, dann waren die Operationen zur See fUr 
dieses J ahr erledigt. Trotzdem der Kurfiirst in dem verflossenen 
Jahre recht wenig Nutzen von der Flotte gehabt, schenkte er 
Raule sein weiteres Vertrauen. Er muss also schon damals dem 
Fiirsten als der geeignete Mann fiir seine Kolonial- und Handels
plane erschienen sein. Die immer wieder emeuerten Schiffsliefe
rungsvertrage beweisen das. 

Schon in dieser Zeit setzten die Angriffe von einer Antimarine
Partei, die sich zunachst gegen Raules Person richteten, ein, und 
besonders die brandenburgischen Gesandten in den Niederlanden 
unterliessen es nicht, in mehr oder minder geschickter Art gegen 
ihn vorzugehen 1). Natiirlich verfehlten auch die Hochmogenden 
nicht, diese Anwiirfe beistimmend, wohl auch iiberbietend, zu 
unterstiitzen 2). Trotzdem blieb der viel Gehasste in seines Her
ren Schutz, denn der wusste, was er an seinem Rat hatte, der nur 
diente, "urn Ehre und urn dereinst einen roten Buchstaben im 
Kalender zu haben" 3). Da die Generalstaaten auf diesem Wege 
nichts erreichten, legten sie der Einigung Raules mit seinen Glau
bigem die grossten Hindemisse in den Weg. Diese Machenschaf
ten verleideten ihm den Aufenthalt in seinem Vaterlande, und 
seine Bitte urn eine Freistatt in den Landem des Kurfiirsten be
antwortete dieser dahin, dass er sich heimlich von Middelburg 
fortstehlen sollte unter Mitnahme seines beweglichen Besitzes. 
Friedrich Wilhelm traute danach den Hochmogenden Iiichts Gu
tes zu. 

Raule erhielt in Kolberg ein Haus und als weiteren Gnadenbe
weis zwei Pferde aus dem hinterpommerschen Gestiit, damit er sie 
bei seinen Dienstreisen zu seiner Bequemlichkeit benutzen konne. 

') Schuck II, Nr. 35. 
") Urk. und Aktenstucke, Bd. 3, S. 482, 638, 793 fIg. 
") Schuck II Nr. 105. 
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Seiner Frau, die seit Juni 1676 in Cleve wohnte 1), wurden auf 
kurfiirstlichen Befehl monatlich 100 Taler ausgezahlt fiir die 
Dauer ihres Aufenthaltes in den KurIanden. So war Raule und 
den Seinen ein warmes Nest bereitet, was ihn veranlasste, auf 
sein Biirgerrecht und die Privilegien in Seeland zu verzichten. 

Man kann nun einwerfen, dass er dabei nicht viel verIor, war er 
doch so gut wie bankerott, als er in kurfiirstliche Dienste trat. 
Dagegen lasst sich aber erwidem, dass Raule alles wieder in die 
Reihe hatte bringen konnen, wenn er den Kontrakt mit dem Kur
fiirsten gelOst hatte. Er wusste ganz genau, dass er ·einem un
sicheren Los entgegenging, wenn der giitige Kurfiirst einmal die 
Augen schloss 2). Raule muss sich also in den Staaten ganz un
moglich gemacht haben, wenn er seine Heimat im Stich liess. Der 
Kurfiirst konnte mithin keinen Menschen gewinnen, der fester an 
ihn gekettet war, dem alles daran gelegen sein musste, sich eine 
Stellung zu schaffen, die auch den Stiirmen nach Friedrich Wil
helms Tode standhielt. Von diesem Gesichtspunkt muss man Rau
les Tun und Lassen beurteilen. Nimmt man noch hinzu, dass die 
Generalstaaten oder besser die Ost- und Westindische Kompagnie 
es sich gem etwas hatten kosten lassen, wenn sie Raule dem Kur
fiirsten hatten abspenstig machen konnen, so beweist dies nur, 
dass man in sein Konnen keine Zweifel setzte. 

Dnd der Marinedirektor verstand es, seine Position zu sichem. 
Sein Verhalten im Kampfe gegen die Schweden schuf ihm die Be
fOrderung zum "Oberdirektor in Seesachen" 3), ebenso versprach 
ihm sein Herr, ihn auch nach dem Friedensschlusse im Dienst zu 
behalten. Ausserdem biirgte er fUr eine Schuld Raules an seine 
Freunde 4). 

J e sicherer nun des Oberdirektors Stelle wurde, desto eifriger 
wurde das Bemiihen seiner Gegner, ihn zu verdachtigen. Eine von 
ihm gegen sich selbst beantragte Untersuchung brachte aber nur 
seine vollkommene Ehrenhaftigkeit zu Tage 5). Diese standigen 
Anfeindungen aber machten Raule vorsichtig, und als er mit dem 

1) Was die Meldung des iisterreichischen Gesandten an den Kaiser aus Berlin vom 
1. IX. 1681 auf sich hat, wonach Raules Frau in Holland interniert sei, habe ich nicht 
ermitteJn konnen. 

Urk. und Ald. Bd. 14, S. 1003 . 
• ) Schlick II Nr. 105. 
aJ Schlick II Nr. 36a. 
IJ Schlick II Nr. 36b. 
' J Schlick II Nr. 39 & 70a. 

------~.------~ 



228 BENJAMIN RAULE 

Kurfiirsten wieder einen Vert rag schloss, liess er sich bescheini
gen, dass dieser nicht auf seinen Wunsch zustande gekommen sei. 

In Middelburg hatten es unterdess seine Feinde soweit ge
bracht, dass sein Haus trotz des energischen Einspruches von Sei
ten Friedrich Wilhelms verkauft worden war. RauJe rachte sich 
damit, dass er beim Zusammenbringen von Schiffen zum Dber
gang nach Riigen auch holHindische Schiffe zur Beteiligung zwang. 
Das war den Hochmogenden aber zu viel Hilfe fiir ihre Verbiinde
ten, litt doch ihr Handel darunter. Der Oberdirektor kiihlte mit 
diesem Vorgehen nicht nur seine Rache, er bewies damit auch, 
dass er zum Befehlshaber geeignet warund seine Plane riicksichts
los durchzufiihren wusste. Gut gemeinten Ratschlagen, wenn er 
sie fiir recht erkannte, leicht zuganglich, liess er doch Menschen, 
die ihm eine Meinung aufdrangen wollten, seine Dberlegenheit 
fiiblen. Dberhaupt war er eine Herrennatur im besten Sinne. 

Da Raule die deutsche Sprache nicht beherrschte, hat man ihn 
mit seinem "krachtigen" Hollandisch fiir einen miirrischen Gro
bian wohl halten konnen. Doch das ist nur auf den dienstlichen 
Verkehr anwendbar, ausserdienstlich muss er ein guter Gesell
schafter gewesen sein, den selbst der Kurfiirst gem besuchte 1). 

Seine mangelnde Fertigkeit in der deutschen Sprache machte es 
notwendig, ihm Dolmetscher in Gestalt von Kommissaren bei
zugeben, was oft zu Unstimmigkeiten fiihrte, weshalb der Kur
fiirst jene ermahnte, sich bescheiden aufzufiihren und nicht zu 
vergessen, dasse Raule und seine Kapitane die Befehlshaber seien. 

War der Schiffsdirektor hierdurch stets beaufsichtigt, so muss 
man seine Leistungen noch hoher einschatzen. Er stand den Kom
missaren gegeniiber gewissermassen auf einer einsamen Inse! und 
verst and sie nur, wenn sie mit ihm durch die Boote seiner Mutter
sprache in Verbindung traten. AIle seine Befehle wurden in ih
rem Munde erst den Dienststellen zuganglich, wie leicht war es 
da moglich, in die Berichte durch andere Wortstellung oder der
gleichen einen anderen Sinn hineinzubringen. Spater hat sich Raule 
einen eigenen Privatsekretar gehalten, und er wird sich keine be
sondere Miihe gegeben haben, das Deutsche zu erlemen, da er im 
Verkehr mit dem Kurfiirsten, seinen Kapitanen und den Matro
sen stets seine Muttersprache gebrauchen konnte. Seinen Unter
gebenen war der Marinedirektor ein gerechter und verstehender 

1) v. Canitz, Gedichte. 
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Vorgesetzter. So schildert er dem Kurfiirsten eine Meuterei der 
Matrosen, - doch die schwerste Insubordination, - als ganz na
tumotwendig, weil sie ohne Sold mit ihren Frauen und Kindem 
bei der bittersten Kalte nichts zu essen gehabt hatten. Man miisse 
dies entschuldigen in Anbetracht ihrer bisherigen treuen Dienste. 
Trotzdem Raule die Mannschaften fUr sich angeworben hatte, 
wusste er ihnen doch so viel Achtung und Zutrauen gegen Frie
drich Wilhelm einzufi6ssen, dass sie dem Kommissar Neuhaus, der 
die Matrosen bei einer Siegesfeier in den Kolberger Schenken er
mahnte, dem Kurfiirsten nicht zu viel Kosten zu machen, zurie
fen: "Wat fraget de Ceurvorst dama, as he bier was, he saIl ons 
noch woll mehr spenderen" 1). 

Mit solchen Leuten konnte Raule getrost arbeiten. Das Ver
trauensverhaltnis war ein gegenseitiges. 

1m Jahre 1679 verzog Raule nach Pillau, wo ihm der Kurfiirst 
ein Haus geschenkt hatte. Auf diesem ruhte eine Braugerecht
same, dochlasst sich wegen Fehlens der Schenkungsurkunde nichts 
Genaues ermitteln, trotzde'm mehrfache Berichte aus Raules Pil
lauer Zeit vorhanden sind 2). Jedenfalls ist der Marinedirektor 
zweimal in den dortigen Kirchenbiichem vermerkt, einmal am 
25. Juni 1679 als Pate bei einerTochter des Majors de Tayler, ein 
andermal in gleicher Eigenschaft am 28. April 1686 bei einem 
Sohne seines Sekretars, des Equipagemeisters Frans (sic!) de 
Lange. 

Bis 1679 hatte in Pillau der Obrist zu Ross, seit 1657 auch 
Schiffsdirektor der damals aufgestellten Flotte, Johann von Hille, 
gelebt 3). Vielleicht hat der Kurfiirst Raule aus diesem Grunde 
erst in Kolberg ansassig gemacht, urn Rangstreitigkeiten zu ver
meiden. Raule hat zwar spater auch den Rang eines Obristen ge
habt '), doch stand er schon damals als Oberschiffsdirektor iiber 
Herrn v. Hille, dem verschiedentlich yom Kurfiirsten Befehle 
iiber Schiffsausriistungen, die allerdings wegen allzugrosser Schad
haftigkeit der alten Fahrzeuge von 1657 selten ausgefiihrt werden 
konnten, zugingen 5). Demnach wird v. Hille nie unter Rauies 
Befehl gestanden haben. 

') Hofmeister S. 554 . 
• ) Haberland, Pillau. 
") Roessel S. 92. 
') Schi.ick II Nr. 50. 
') Haberland, Pillau. 
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Aber nur vorubergehend scheint der Marinedirektor in Pillau 
gewohnt zu haben, denn schon 1680 bezog er in Konigsberg ein 
Haus auf dem Kniephof, das er auch kauflich erwarb. 

Waren in dieser Zeit seine Feinde im Innland fur eine Weile ver
stummt, so machten seine Gegner in den Niederlanden den nicht 
ungeschickten Versuch, Raule durch eine Notiz in der Harlemer 
Zeitung 1) zum Seerauber zu stempeln. Trotzdem sich diese N ach
richt bei naherem Zusehen als falsch erwies und auch von bran
denburgischer Seite energisch dementiert wurde, der Anwurf blieb 
doch an dem Marinedirektor hangen. Sein Furst blieb ihm aber 
gewogen, denn im Februar 1681 wurde er zum "Generaldirecteur 
de Marine" mit Obristenrang vor dem Generalauditeur ernannt 2) . 

Der viele Arger und das gute Leben liessen ein altes Leiden wie
deraufleben, das Raule selbst mit Darmgicht bezeichnet. Mir 
scheint diese Benennung nicht zutreffend zu sein, da diese Krank
heit bei dem damaligen Stand der arztlichen Wissenschaften 
sicher einen todlichenAusgang gehabt hatte. SeineBeschreibung3) 

der "unmenschlichen Colica", bei der "alle Medici confus stiinden", 
spricht fiir ein Gallensteinleiden, zu dem sein an iippige Mahlzei
ten gewohnter Korper eine gute Anlage bot. Die Anfalle blieben 
manchmal lange aus, doch kehrten sie oft wieder. Der Patient 
sollte dafiir die Bader Spaa oder Pyrmont gebrauchen. 

Man muss sich wundern, dass Raule trotzdem so vie! in dem 
Lande des Kurfursten herumfahren konnte! Die Fahrten gingen 
von Pillau bis Cleve kreuz und quer im Lande umher, wie es das 
Interesse seines Herren erforderte, der ihm einen Vorspannpass 
hatte ausstellen lassen. Dberall konnte der Marinedirektor darauf
hin Pferde bekommen. Fur jedes Pferd musste er zwei Groschen 
Meilengeld zahlen. ' 

1m Jahre 1682 scheint Raule sein Haus in Berlin bezogen zu 
haben, das heute noch steht und mit Nr. 1 der Strasse "Raules 
Hof" bezeichnet ist. Verrauchert und unscheinbar von aussen, hat 
es doch im Innern recht hohe und luftige Raume, sodass man fru
her, als die umliegenden Bauten noch nicht standen, dort recht 
gut hat wohnen konnen. Es beherbergte nicht nur Raules Woh-

1) Vom 2. VIII. 1679. 
') Schlick II, Nr. 50. 
S) Schlick II, Nr. 55. 
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nung, sondern auch die Geschiiftszimmer der Marine und der Afri
kanischen Handelsgesellschaft 1). 

Dber seine Entstehung sind mancherlei Erzahlungen im Um
lauf, doch ist aktenmiissig nicht nachzuweisen, weIche Lesart das 
Recht fUr sich hat. Der Volksmund erziihlt noch heute von Raule 
und seiner Familie, wovon Verfasser sich personlich iiberzeugen 
konnte. So hiess Raules Frau Apollonia im berliner Jargon "Pliin
ne" 2), wiihrend man der 1686 verstorbenen einzigen Tochter des 
Marinedirektors nachsagt, sie sei aus Liebesgram gestorben. 

Ausser diesem Haus besass Raule noch das Gut Rosenfelde bei 
Berlin, das ihm der KUrfiirst geschenkt hatte, der dort oft mit 
seiner Umgebung zu Gaste war. Bei diesen Gastereien muss es 
sehr iippig zugegangen sein. Der Dichter v. Canitz schildert einem 
Freunde ein soIches Fest folgendermassen 3): 

"Der Chur-Fiirst und was Fiirstlich heisst, 
Haben jiingst beim Raule gespeist, 
Mittags zu Rosenfelde; 
Allwo man hat, versteht mich recht, 
Kostbar gegessen und gezecht, 
Gespielet mit dem Gelde": 

Das Gedicht triigt als Datum das J ahr 1688, mithin muss Raule 
schon damals das Gut besessen haben. Irrtiimlicher Weise werden 
vielfach die Jahre 1690 und 1695 als Zeit des Erwerbs genannt A). 
Fidicin, der damber am sichersten Bescheid wissen muss, da ihm 
die vorhandenen Akten vorgelegen haben, bemerkt nur kurz, dass 
Raule unter der Regierung des Grossen Kurfiirsten sich ein Lust
haus in Rosenfelde hat bauen lassen und durch Kabinettsordre 
yom 10. Oktober 1695 der Rat von Berlin angewiesen worden sei, 
Raule seinen Anteil am Dorfe Rosenfelde fiir 2200 Taler zur Er
weiterung des Parkes abzutreten 6). 

Schon im Jahre 1690 hatte der Marinedirektor den Park anle
gen lassen, der ihm sehr am Herzen gelegen haben mliss. In sei-

1) Brecht u.a .O. 
") Brennecke S. 12. 
") v. Canitz: "Schertz-Schreiben an den damaligen Hoch FUrstl. Anhalt-Dessaui

schen Ober-]agermeister C. H. v. Willnitz 1688 (S. 364)". 
0) Fontane 1695, Brandenburgia (Bd. 19) 1690. 
") Fidicin, Bd. V. S. 176. 



232 BEN J AMIN RA ULE 

nem Testament bestimmt er Rosenfelde zum Fideikommisgut und 
legt dem jeweiligen Besitzer auf, die Revenuen zur Erhaltung des 
Parkes und Gartenhauses zu ver'wenden bei Vermeidung des Ver
lustes an den niichsten miinnlichen Erben. Schone alte Biiume um
geben noch heute weite RasenfHichen, und schnurgerade, von ho
hen Linden eingefasste Wege bezeugen den Geschmack jener Zeit 
und die Fahigkeit holHindischer Gartenkiinstler. Ein Bild des al
ten Rauleschen Gartenhauses befindet sich im Schloss, dessen Be
sitzer stets bemiiht ist, die historische Gestalt seines Besitzes zu 
erhalten 1), trotzdem Raules Testament fUr ihn keine Gilltigkeit 
hat. Mit Raules Internierung ging sein Besitz in die Rande Frie
drichs III. iiber, und das Gut erhielt den Namen Friedrichsfelde. 
Ein eigenartiges Zusammentreffen ist es, dass auch ein Gut des 
Marinedirektors in Seeland Rosenfelde hiess 2). 

Doch die gliicklichen Zeiten dauerten nicht lange. Mit dem Jah
re 1697 beginnt sein Stern endgilltig zu verbleichen. Durch den 
Sturz Eberhard von Dankelmann's bekam die Antimarinepartei 
Oberwasser, der Kurfiirst trat auf die Seite von Raules Gegnern 
und liess ihn im Laufe einer angestrengten Untersuchung ver
haften und nach Spandau bringen, wo er genau 31/ 2 Jahre ge
schmachtet hat. Trotzdem hat man den gestiirzten Marinedirek
tor unter den fiir notig befundenen Vorsichtsmassregeln nach Em
den geschickt, da man ohne seine Rilfe nicht auskam, sich auch 
nicht entblOdet, von dem Gefangenen, dem man doch jede staats
fOrdernde Eigenschaft absprach, gute Ratschliige zu verlangen. 
Ein klares Bild seines Prozesses kann man sich trotz mehrerer 
Protokolle mit vielen Artikeln nicht machen. Jedenfalls ist ein 
Urteil nicht gefiillt worden, da Raule sich der Gnade Friedrichs 
III. unterwarf in der Erkenntnis, dass ihm die Durchfiihrung eines 
Reinigungsprozesses in seinem Alter und ohne Mittel bei dem 
Schneckengange des Justizwesens unmoglich sei. Ein Beweis sei
ner Schuld ist dies nicht, und immer wieder hat er seine Unschuld 
betont und beteuert, er habe als Kaufmann gehandelt und konne 
sich deswegen mit dem Kurfiirsten nicht ins Recht legen. Klingt 

1) Brandenburgia Bd. 19 S. 372. Auch durch personliche Liebenswiirdigkeit des der
zeitigen Besitzers, Herrn v . Treskow, unterrichtet. 

") Die oft auftauchende Bemerkung, dass Raule ausser dem hier aufgefiihrten Besitz 
noch einen Weinberg am Georgentor und den Garten Belvedere in der Holzmarktstras
se besessen habe, ohne dass Quellen dafiir genannt werden, ist durch das bei Schlick 
abgedruckte Aktenmaterial nicht erwiesen und deshalb vom Verfasser als unwahr
scheinlich nicht aufgeziihlt worden (vergl. Vehse, Richter u. a . 0.). 
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dies nicht wie bittere Selbstironie eines Mannes, der weiss, dass er 
seine Schuldigkeit getan hat und nun an seinem Lebensabend er
kennen muss, dass seine ganze Arbeit zwecklos war, weil sie un
verstanden blieb? Seine Feinde hatten gesiegt tiber einen alten 
Mann von 66 Jahren, der ohne Freunde dastand, und, durch lange 
Krankheit mtirbe gemacht, nichts weiter wollte als Ruhe und 
Frieden fUr seine letzten Lebensjahre. 

Dem alten Marinedirektor wurde dann alles genommen, was er 
hesass, daftir erhielt er aus Gnaden eine jahrliche Rente von 400 
Talern. Noch wurde er aber nicht freigelassen. Er musste erst 
einen eidlichen Revers unterschreiben und Urfede schworen, ehe 
seine Befreiungsstunde schlug 1). Unter anderem musste er sich 
verpflichten, den angewiesenen Aufenthaltsort nicht zu verlassen. 
Als solcher war zunachst das Marinehaus in Havelberg vorge
sehen, dann Spandau, weil in Havelberg keine reformierte Kirche 
hestand. Da aber seine Anwesenheit in Emden im Interesse der 
Afrikanischen Kompagnie dringend erforderlich war, musste er 
nach seiner Freilassung in Begleitung eines Sekretars sofort dort
hin abreisen. Nur zwei Stunden durfte er bei seiner kranken Frau 
weilen, die zu aHem Leid noch in einem Prozess mit dem Fiskus 
lag, dann ging es sofort weiter. 

N achdem Raule die Kompagnieangelegenheiten nach Wunsch 
geregelt hatte, wurde er nur noch in untergeordneter SteHung ver
wendet. Von nun an war er, der einst das Heft in der Hand ge
habt und erst alles geschaffen hatte, was man jetzt langsam ver
fallen liess, koniglicher Marinekommissar, und die, welche einst 
seinen Befehlen gehorchen mussten, standen jetzt tiber oder ne
ben ihm. Eine schlimmere Strafe hatte man nicht ersinnen kon
nen! 

Urn das Mass des Elends voU zu machen, wurde Raule trotz 
seiner wiederholten Bitten nicht das seiner Stellung entsprechen
de Gehalt gezahlt. Da er nicht imstande war, sich in der Stadt eine 
Wohnung zu mieten, hat er 40 Monate ununterbrochen in einem 
alten Schiff auf der Ems gewohnt, das, morsch und leek, seinen 
eigentlichen Zweck nicht mehr erfiillen konnte. 

Dazu kam noch, dass seine Frau im Mai 1704 starb, ohne dass er 
sie wiedergesehen hatte. Ais ob aber mit diesem Schlag das Schick
salswetter sich ausgetobt hatte, wurde Raule 1705 nach Hamburg 

') Schlick II, Nr. 163. 
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versetzt und sein Gehalt auf 1000 Taler im J ahr erhoht. N ur seine 
immer wiederkehrenden Bitten, ihm seinen alten Titel wieder
zugeben, verhallten ungehort, weil seine Feinde befiirchteten, "es 
konnte dies allerhand ungleiche und verkleinerliche Indicia 
verursachen. " 

Seit Juli 1706 ist Raule dann bettlagerig gewesen, und auch 
der letzte bittere Kelch eines langen Krankenlagers ist ihm nicht 
erspart geblieben. Nachdem er am 18. Marz 1707 einen Schlagan
fall erlitten hatte, der seinen Geist umnachtete, ist er am dritten 
Mai zwischen 6 und 7 Uhr morgens gestorben. Am 9. Mai wurde 
dies dem Konig mitgeteilt und urn Befehle fiir das Begrabnis ge
beten. Der Bericht 1) spricht davon, dass Raule "am verwichenen 
Freitag" heimgegangen ist. Nimmt man nun an, dass dieses Da
tum nach dem alten Stil geschrieben ist, so ist Raule am 6. Mai al
ten oder17. Mai neuen Stiles gestorben. Dieser Meinung istSchiick, 
doch gibt er auch die Moglichkeit zu, dass der Bericht nach neuem 
Stil datiert ist. Dann ware der 3. Mai der Todestag, eineAnsicht, 
die der Verfasser teilt. 

Nach einem Bescheid 2) des Stadtarchivs der freien und Hanse
stadt Hamburg befindet sich in den Leichenregistern der dortigen 
evangelisch-reformierten Gemeinde die Notiz, dass dort am 16. 
Mai 1707 "der fremde Obrist" beigesetzt sei. Nach einem zweiten 
Schreiben 3) steht nun fest, dass in Hamburg seit dem 1. Marz 1700 
nach dem neuen Stil gerechnet wird. 

1) Schiick II, Nr. 167 A . 
• ) J. Nr. II, 1283 Hamburgv. X. VII. 1923 .... die Mitteilung, dass iiber den Begrab· 

nisort Benjamin Raules nichts ermiUelt worden ist . Eigentliche Leichenregister sind 
hier erst im Jahre 1783 eingerichtet worden. Fiir die friihere Zeit dienen als Ersatz 
Grabge1dbiicher, sowie Register iiber die Benutzung der Kirchenglocken bei Beerdi· 
gungen (sog. Lautebiicher) . Fiir das Jahr 1707 liegen nur Lautebiicher der Kirchen 
St. Petri und St. Jakobi und das Grabgeldbuch der Kirche St. Katharinen vor. In 
ihnen ist iiber die Beisetzung nichts vermerkt . In den Leichenregistern der hiesigen 
evang.-reformierten Gemeinde findet sich die Notiz, dass dortam 16. Mai 1707 "Der 
fremder Obrist" beigesetzt worden sei .... Die Leichenregister des Doms sind siimt
lich bei dem grossen Brand des Jahres 1842 zu Grunde gegangen. In den Protokollen 
des hamburgischen Domkapitels yom Mai 1707 ist iiber die Beisetzung Raules nichts 
vermerkt. Schliesslich ist noch zu erwahnen, dass auch in dem Verzeichnis der in der 
hiesigen Staats- und Universitatsbibliothek verwahrten Leichengedichte sein Name 
nicht vorkommt. 

Das Staatsarchiv, gez. Dr. Hagedorn. 
") J. Nr. 1402.Hamburg yom 30. VII. 1923 . ... Dass hier seit dem Miirz 1700 nach 

dem neuen 5til gerechnet wird. Das Beisetzungsdatum des fremden Obersten auf dem 
hiesigen reformierten Kirchhof (16. Mai 1707) ist also ein Datum neuen Stils .... es war 
hier in jener Zeit nicht ungewohnlich, die Leichen 10 Tage tiber der Erde stehen zu 
lassen . . . . 

Das 5taatsarchiv. gez. Dr. Hagedorn . 
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Durch Schticks Aktenpublikation ist Hamburg als der Sterbeort 
Raules festgestellt, dochhat Schticktrotz eingehender F orschungen 
an Ort und Stelle seine letzte RuhesUitte nicht etmitteln konnen. 

Die Behauptung Vehses, der Marinedirektor sei in Holland ge
storben, ist mithin ebenso irrig wie die Meinung v. Kessel's, er 
11.i.ge in einem Dorfe bei Havelberg begraben. Es bliebenunnoch 
die Behauptung Potens 1), Raule sei auf seinem Gute Wittenberge 
bei Hamburg gestorben. Quellen bierftir nennt er nicht, und in den 
dortigen Kirchenbtichern vorgenommene Nachforschungen waren 
ergebnislos 2). Es kommt also nur Hamburg als Begr1.i.bnisort in 
Frage. 

Verfasser nimmt nun an, dass in dem fremden Obrist Raule zu 
erkennen ist. Er hatte diesen Rang, war auch reformierten Be
kenntnisses. 

Es bliebe jetzt noch der Einwurf zu beantworten, warum bei 
Annahme dieser Meinung die Leiche des Obersten 13 Tage tiber 
der Erde gestanden hat. Dies ist in jener Zeit aber durchaus nicht 
ungewohnlich, da man sich damals sehr davor ftirchtete, schein
tot begraben zu werden. 

Ais letzte Ruhest1.i.tte Raules ist meiner Meinung der damalige 
Kirchhof der reformierten Gemeinde anzusehen, der zu Anfang 
des 19. Jahrhunderts Hamburger Bauten hat weichen mtissen 3). 

Raules N achlass wurde sofort flir den Konig beschlagnahmt, so
gar seine Briefschaften aus Emden herbeigeholt. Das Haus auf 
dem Friedrichswerder in Berlin wurde am 7. M1.i.rz 1708 o£fent
lich versteigert und demKommerzienkommissar Abraham Benart 
in Berlin als Meistbietendem ftir 7400 Taler zugeschlagen. Die 
Besitzungen in Seeland gingen 1709 und 1710 auf Dr. Nikolas Pe
dy und den Landwirt Heinrich du Bon ftir 10.000 bezw. 500 Gulden 
tiber, w1.i.hrend der Konig die wertvollsten Mobilien aus dem N ach
lass hatte nach Friedrichsfelde bringen lassen, darunter 20 kleine 
und grosse Bilder von Raules Familie. Der Marinedirektor und 
sein Werk sind lange vergessen gewesen, dann sind seine Taten 
von den Geschichtsschreibern im schlechtesten Lichte dargestellt 
worden, bis neuere Que11enstudien ' ihm mehr gerecht geworden 
sind. Aufgabe der n1.i.chtsen Kapitel solI es sein, Raules Taten 
sprechen zu lassen. 

'} Allg, Deutsche Biographie. 
2} Bericht des dortigen Pfarrers. 
I} Obst, Hamburger Friedhofe. 
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2. KAPITEL. RAULE UND DIE MARINE. 

Ais Seemann ist Raule zuerst in brandenburgischen Diensten 
aufgetreten, darum 5011 auch zunlichst dargestellt werden, was er 
fUr die Marine war und bedeutete, die er selbst aus dem Nichts ge
schaffen hat. Dabei dad man aber nicht vergessen, dass alles, was 
der Marinedirekt.or tat, nicht der Flotte als solcher galt, sondem 
sein ganzes Dichten und Trachten darauf gerichtet war, den Han
del des Kudurstentums Brandenburg zu heben und ihm neue 
Wachstumsmoglichkeiten zu geben. 

Ais Raule im Jahre 1675 seine Schiffe zur Kaperei gegen die 
Schweden anbot, war es zunlichst ein rein kaufmlinnisches Ge
schlift, das den Forderungen des Augenblickes entsprach. Von 
Mal zu Mal wurden die Vertrlige verllingert, die Kaperei trat dann 
in den Hintergrund und machte rein militiirischen Aufgaben 
Platz, die der Eroberung Pommerns dienten, weil man die Oder
mundung und die Seestiidte als Grundpfeiler des Seehandels 
brauchte, und ais dann ein fauler Frieden die Errungenschaften 
des Iangen FeIdzuges vemichtete, da hat Raule gezeigt, dass 
man auch ohne Odermundung einen Koionialhandel einrichten 
konne. 

Die Flotte wurde nach dem Schwedenkriege fast nur als Han
delsinstrument benutzt, war auch im Verhiiltnus zu derjenigen an
derer Staaten zu kriegerischen Leistungen in femen Meeren nicht 
geeignet. 

Mit einer gllinzenden militiirischen Leistung hat Raule seinen 
Dienst unter den Fittichen des roten Aars von Brandenburg be
gonnen, mit der Siiuberung der Ostsee von allen Schiffen, die eine 
schwedische Flagge fiihrten. Dass er dabei mit seinem Vaterlande, 
welches das Ostseebecken als die Mutter der Kommerzien ansah, 
in Meinungsverschiedenheiten geraten musste, war vorauszusehen 
und hat die schon geschilderten Folgen gezeitigt. Aber auch Eng
land wurde davon beriihrt, und interessante Streiflichter werfen 
die Gesandschaftsberichte Otto v. Schwerins d. J., der damals 
Brandenburgs Interessen in England vertrat, auf die Gesinnung 
der Inselbewohner gegen den Kudiirsten und die Wirkung des 
Rauieschen Kaperkrieges. England stand im Geheimen auf schwe
discher Seite und riistete sogar Schiffe flir den nordischen Staat 
aus. Trotzdem war man mit der Kaperei des Kurfursten einver-
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standen, solange nicht englische Schiffe beHistigt wurden 1). Noch 
im August 1676 waren in England keine Klagen laut geworden 2), 
da Raule hauptsachlich in der Ostsee kaperte. Anders wurde es, 
als er seine Operationen auch auf die Nordsee ausdehnte und die 
Englander ihre Schiffe nicht nur unter schwedischer Flagge in die 
Ostsee sandten. Schon im Mai 1677 musste Schwerin berichten 3), 
dass die Kaufleute dem Konig sehr in den Ohren Uigen wegen der 
Kapereien des Schiffsdirektors. Ein gewisser Piter J oje, der wegen 
eines gekaperten Schiffes einen Mandatar nach Kolberg geschickt 
habe, hatte eine Ausserung Raules aussprengen lassen, "er 
wolle die englischenSchiffe noch wohl besser kurieren" "). Schwerin 
bat daher in einigen spateren Berichten 6), den englischen Schiffen 
etwas durch die Finger zu sehen, da es ihm nach einer diesbeziig
lichen Bitte des Sekretars Williamson so vorkame, als suchten 
die Englander nur Gelegenheit, Schiffe (wohl Kriegsschiffe ge
meint) in die Ostsee zu senden. 

Der nach Kolberg geschickte Mandatar sonte wahrscheinlich 
vor dem vom Kurfiirsten auf Anraten Raules im Juli 1676 dort er
richteten Seegericht Einspruch erheben. Es war eingesetzt, urn 
die Kaperei von dem Omen der Seeraiiberei zu befreien und ihr 
einen legitimen Charakter zu geben und bestand aus drei Kom
missaren und 1 Fiskal. Dieser holte sich von Raule die notigen 
Unterlagen und erhob vor den Kommissaren Klage. Die Vorla
dung geschah offentlich. Nach Abschluss der Verhandlungengin
gen die Akten zur Begutachtung an Raule, der sie mit seinem ei
genen dem Kurfiirsten weitergab, nach dessen Entscheid dann das 
Urteil im Namen des Seegerichtes verkiindet wurde. 

Ganz eingehend scheint man sich mit dem Eindruck der Ka
perfahrten und ihren Wirkungen in England befasst zu haben, 
denn einmal erwahnt Schwerin, dass man iiber die aufgebrachte 
Prise "Anna Maria" noch nicht geklagt habe 6), wahrend er ein 
andermal davon abrat, wegen der von Raule nach England auf
gebrachten Schwedenschiffe, die beschlagnahmt worden waren, 
Forderungen zu stellen, da Raule den Termin zur Geltendmachung 
seiner Anspriiche ausser acht gelassen habe 7). 

') Vgl. Orlich, Briefe Schwerins aus England, London d. 9. III. 1675 . 
• ) Briefe aus England S. 131. ) 
S) London, den 14. V. 1677. 
') London, den I. und 4. VI. 
' ) London, den I. und 4. VI. 
') Briefe S. 149 (28. IX. 1677). 
') Briefe S. 310, Windsor, den 6. IX. 1678 . 

.1..-__________ - - -
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Es war jedenfalls kein Wunder, wenn der Schiffsdirektor es ver
saumt hatte, in der vorgeschriebenen Zeit seine Forderungengel
tend zu machen, denn viele andere Dinge beschaftigten ihn, war es 
doch seine Aufgabe, die Operationen des Kurfiirsten gegen die 
Schweden zur See zu unterstiitzen. 

Hierbei zeigte Raule, dass er auch befahigt war, militarische 
Aktionen mit Erfolg zu leiten . . 

Am 29. IV.j9.V. 1676 hatte Raule den Auftrag erhalten, sich 
der danischen Flotte anzuschliessen. Mit giinstigem Winde ging 
er am 9.j19.V. in See und war am 11./21. vor Wollin, In der Nacht 
vom 22. zum 23. Mai beabsichtigte der Generalmajor von Schwe
rin, Wolgast zu entsetzen, und hatte zu diesem Zwecke 60 Scha
luppen und Boote an die Miindung der Swine bringen lassen. 
Raule, der dort auch vor Anker lag, wurde von ihm urn Unter
stiitzung gebeten, doch konnte er wegen eines leichten Siidwin
des und aus Mangel an leichtenSchiffen an dem Untemehmen und 
allen folgenden Versuchen nicht teilnehmen. Er lief deshalb Kol
berg an, urn seine Mannschaft zu verstarken 1). 

Dann kreuzte er befehlsgemass an der pommerschen K iiste und 
urn Riigen. Sachgemass teilte er seine Schiffe in drei Geschwader. 
Die Fregatte "Berlin", die Galiote "Potsdam" und eine Schaluppe 
iibemahmen den Wachtdienst ostlich von Stralsund, die Fregatte 
"Konig von Spanien", die Yacht "Bracke" und eine Schaluppe 
standen auf der Westseite des Gats, wahrend die drittefFlotille, 
bestehend aus der Fregatte "Churprinz" und der Galiote "Cleve" 
mitten im Fahrwasser vor Riigen lag 2). Zwei in Konigsberg aus
geriistete Schiffe blockierten das Frische Haff, wahrend Raule 
mit seiner Yacht wahrscheinlich bald hier, bald dort war. 

Hieraus ist zu ersehen, dass der Schiffsdirektor damals ein selb
standiges Kommando hatte und erst spater dem Danenadmiral 
unterstellt wurde . 
. Am S. Juni entspann sich zwischen der danischen und schwe
dischen Flotte eine Seeschlacht, in die Raules Schiffe sofort ein
griffen, wobei es ihnen gelang, das Kriegsschiff "Leopard" und ei
nen Brander mit zusammen 30 Kanonen zu nehmen. Am 28.V.j7. 
VI, mittags urn 1 Uhr, lief das Geschwader mit der Beute, an deren 
Masten iiber der schwedischen die brandenburgische Flagge wehte 

') Mlisebeck S. 55/56. 
I) Schlick I, S. 93/94. 
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unter grossem Jubelin Kolberg ein. Der Kurfiirst gestattete dem 
hocherfreuten Schiffsdirektor, ihm die erbeuteten Flaggen per
sonlich zu iiberbringen, und von Buch berichtet uns in seinen tag
lichen Aufzeichnungen 1), dass in einem klein en Dode bei Hohen
Wangelin Raule mit drei Flaggen von drei erbeuteten Schiffen 
eingetroffen sei. Inzwischen wird also noch eines dazugekommen 
sein. Ich nehme an, dass mit dem klein en Dorf Grubenhagen ge
meint ist, da dort am 21. VI. mit RauleeinneuerVertraggeschlos
sen wurde. 

In der Folgezeit Hess der Schiffsdirektor drei Fregatten vor dem 
Stralsunder Hafen und vor Riigen kreuzen, damit Rostocker Pro
viantschiffe fiir die Armee siehere Fahrt hatten und die schwe
dischen Truppen auf Riigen standig beunruhigt wiirden. Zum glei
chen Zweck sollten drei Galioten bis an den Rudenpatrouillieren, 
die ihr Operationsfeld so wahlten, dass der Feind gar keine Ver
bindung mit der Peenemiinder Schanze weder von Stralsund, 
noch Greifswald oder Riigen aus erlangen konnte 2). Auf diesen 
Patrouillenfahrten fielen den Brandenburgern viele englische Seg
ler, mit Proviant fiir die Schweden beladen, in die Hande. 

An der im Juni getroffenen Dreiteilung des Blockadegeschwa
ders kann man sehen, wie Raule gemachte Edahrungen verwer
tete. Aus dem missgliickten Versuche des Swineiiberganges hatte 
er gelernt, denn die jedem Gefechtsverband beigegebenen Scha
luppen mit geringemTiefgang erlaubten es, ganz dicht an die Vfer 
heranzufahren. 

Trotz aIler militarischen Befiihigung fehlte dem Schiffsdirektor 
leider der unbedingte Gehorsam gegen seine Vorgesetzten. Das 
zeigte sieh zunachst darin, dass er dem Befehl des Kudiirsten, 
seine Angriffe auf Anklam seinerseits durch eine Demonstration 
gegen die Anklamer Fiihrschanze zu unterstiitzen, widersprach 3). 
War in diesem FaIle auch der Einspruch berechtigt, indem die 
SteIlung der Flotte dabei durch die S.tettiner gefiihrdet war, so 
werden wir spater sehen, wie er auch ohne Grund widersprach. 
Ein kudiirstlicher Offizier des stehenden Heeres hatte sieher Mit
tel und Wege gefunden, den Befehl trotzdem auszufiihren. 

Raule begniigte sich in diesem Falle damit, darauf zu achten, 

1) 21, VI. 1676. 
I) Miisebeck, S. 67/68. 
I) Miisebeck, S. 78. 
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dass vom Haff her keine Munition oder Proviant nach Stettin 
oder von dort nach Anklam geschafft wurde. Hierbei unterstiitzte 
ihn dann der Generalmajor von Schwerin, der sieh mit Teilen sei-
ner Truppen auf die Schiffe begab 1). . 

Vor Beginn des Winters, am 10. Oktober, sandte Raule auf Be
fehl2 Galeeren auf der Oder bis Stettin vor, wodurch die Festung 
von allen Seiten eingeschlossen war. Doch schon am 30. mussten 
die Belagerer vor dem strengen Winter die Seeseite raumen 2). 

Erst mit dem Aufgehen des Eises konnte Raule seine Operatio
nen zur See wieder aufnehmen. Er erschien bald vor Stettin und 
unterband von der Seeseite jede Zufuhr, wobei stets kleinere 
Scharmiitzel vorfielen. Spater kreuzten vier Schiffe auf dem 
Damm'schen See direkt vor der Stadt. Zwei Fregatten segelten in
dessen nach Pillau und schaff ten von dort die ostpreussischen Re
servetruppen und Proviant zur Front. 

Doch die Schweden waren auch nicht miissig. So erzahlt von 
Buch in seinen taglichen Aufzeichnungen 3), dass Raule sechs 
brandenburgische Schiffe habe auslaufen lassen, als die Meldung 
eingegangen sei, vier schwedische hatten ein danisches in den 
Hafen von Wismar gejagt. 

Der K urfiirst konnte mit seinem Schiffsdirektor zufrieden sein, 
und die immer wieder verlangerten Vert rage bezeugen dies. 

Ais Friedrich Wilhelm am 6. Juli 1677 wieder im Feldlager vor 
Stettin erschien, erfuhr er mit Genugtuung, dass der Feind die 
Schanze am Damm'schen See wegen des darauf liegenden Wirk
kungsfeuers der Schiffe geraumt und, verfolgt von diesen, sieh 
nach der Stadt zuriickgezogen habe. 

War nun auch die Schanze geraumt, so wehrten sich die Schwe
den, eingedenk ihres Ruhmes, trotzdem tapfer weiter. 

Umsiehtig und tatkraftig leitete Raule wahrenddessen die Blok
kade von der See aus und schob seine Vorpostenboote bis dieht 
an die Stadt heran. Leider niitzten die auf sieben verstarkten 
Schiffe auf dem Damm'schen See wenig, da dessen Ufer nicht be
setzt waren und die Zufuhren iiber Land, wenn auch sparlich, in 
die Stadt gelangen konnten 4). 

') Miisebeck, S. 78. 
') Miisebeck, S. 84. 
oJ 30. V. 1677. 
4J Miisebeck, S. 118. 
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Die Beforderung zum Oberschiffsdirektor am 2/12. August 1677 
war Raule ein neuer Ansporn 1). 

Am 4. August begann er auf dem Wasser den Angriff gegen die 
Festung. Mit seinen Fregatten schlug er in zweistiindigem Ge
fecht die Stettiner Schiffe zuriick, die den Strom mit zwei Reihen 
Pallisaden verpfiihlt hatten, und verfolgte sie bis an den Bann der 
Stadt. Die Pfiihle wurden ausgerissen und der Weg frei gemacht. 
Freilich gelang es dem Feind hier bald, seine verlorene Stellung 
wiederzugewinnen. Am 6. machte er bei Morgengrauen mit acht 
Schuten und einigen grossen Kiihnen, die mit viertel und halben 
Kartaunen bestiickt waren, auf die drei kleinen Vorpostenschiffe 
Raules bei Dunzig auf einem gleichnamigen Oderarm nahe der 
Lastadie einen Oberfall. Es waren diese Vorpostenboote drei der 
leichtesten und kleinsten Schiffe, da grossere wegen der auch dort 
eingerammten, noch nicht entfernten Pfii.hle, nicht verwendet 
werden konnten. Trotzdem wehrten sie sich tapfer in vierstiindi
gem Kampfe, bis das kleinste mit 6 Kanonen in Brand geriet. Der 
Verlust wurde sofort wieder wettgemacht, indem am Ausfluss des 
Dunzig eine beherrschende Redoute aufgeworfen wurde 2). 

Ein anderes Geschwader von zwei Schiffen unter Claes van Be
veren Hess Raule unterdessen zwischen der Anklam'schen Fabre 
und dem Lebbinschen Berg fleissig kreuzen, um die Gegner an 
einer Diversion auf der Swine oder Usedom zu hindern 3). 

Bei allen diesen Kiimpfen vergass man aber nicht, sich zu ver- , 
gniigen, und mehrfach lobt von Buch den Marinedirektor wegen 
seiner geselligen Abende und guten Kiiche '). 

1m Mai des niichsten Jahres schritt man zur energischen Bela
gerung von Greifswald und Stralsund. Nachdem Raule die kriegs
gefangene Garnison von Stettin in die Heimat transportiert hatte, 
versah er in gewohnter Weise den Wachtdienst auf der Ostsee, 
hielt die Stralsunder Kaper in Schach und deckte den Anmarsch 
der Belagerungstruppen. Ausserdem wurden eifrig Schiffe zu der 
geplanten Landung auf Riigen zusammengebracht. 

Des Marinedirektors Yacht muss in jener Zeit einen bestimm
ten Stand am Fort Peenemiinde gehabt haben, denn am 8. August 
1678 war nach den Aufzeichnungen von Buch's ein Herrenabend 

1) Schlick II, Nr. 36a. 
0) Miisebeck, S. 103. 
0) Miisebeck, S. 109. 
') Tagebuch 19. VIII. 1677. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. X. 16 
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bei Raule, auf dem man "sehr sehwelgte und ausgelassen war", 
wahrend am 10 ein grosses Diner stattfand, das Raule dem Kur., 
fiirsten nebst Gemahlin und dem ganzen Hofstaat durch seinen 
Koch ganz unvorbereitet geben musste, da die auf ein bestimmtes 
Schiff, das zu diesem Feste ausersehen war, gesandten Kiichen
bedienten und Vordite wegen ungiinstigen Windes nicht erreieht 
werden konnten. Raule hat also aueh im Felde stets soviel Pro
viant und Wein mitgefiihrt, dass er sogar Diners geben konnte, 
die nach des Kammerherren von Buch Zeugnis stets sehr gut wa
ren. 

1st nun der Obersehiffsdirektor bisher selbstandig gewesen und 
von seinem Herren ausgezeiehnet worden, so musste es ihn umso 
tiefer treffen, als beim Dbergang nach Riigen der Admiral Tromp 
den Oberbefehl iiber die gesamte Flotte erhie1t, was auch seinem 
Rang zukam. Raule hatte sich auf Wunsch des Kurfiirsten dem 
Landungskorps angeschlossen und befand sich wahrend der Ak
tion auf dem Admiralsschiff, auf dem er aueh blieb, als Tromp mit 
an Land ging. Von Bueh sollte nun J'romp den Befehl uberbringen, 
die Inse! Danholm anzugreifen, und da er ihn nicht vorfand, rich
tete er den Auf trag an Raule aus. Dieser antwortete aber ka1t, 
dass die grossen Schiffe dorthin nicht segeln konnten. Der Kam
merherr ging nun in seine Schaluppe zuriick und wollte mit den 
Soldaten selbst einen Landungsversueh ma<:hen, als Tromp ans 
Ufer kam, sich an Bord des "Churprinz" begab und ungeaehtet 
Raules Widerspruch alle Schiffe unter Segel gehen liess. Es ist be
greiflich, dass von nun an von Buch auf Raule nicht mehr gut zu 
sprechen war. 

Diese zweite Gehorsamsverweigerung zeigt deutlieh, dass des 
Oberschiffsdirektors Ehrgeiz leicht verletzt war und ihn dann 
blind machte auch gegen Vernunftsgriinde 1). 

Naehdem dann Stralsund und Greifswald erobert waren, braeh
te Raule die Truppen nach Preussen zuriick, urn in diesem wie 
auch dem folgenden Kriegsjahr die Verbindung Sehwedens mit 
Livland zu storen, wo sich ein sehwedisches Heer gegen das Her
zogtum Preussen sammelte. Als spater noch die schwedisehen Gar
nisonen von Stralsund aus in die Heimat transportiert wurden, 
harte fiir Raule die personliche Teilnahme an kriegerischen Ak
tionen auf. 

IJ v. Buch, 12. IX. 1678. 
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Wir wenden uns daher den inneren Einrichtungen in der Marine 
zu, die von Raule oder auf dessen Veranlassung eingefiihrt wur
den 1). 

Benjamin Raule hat als erster und einziger Generaldirektor der 
kurfiirstlichen Marine eine rasche Beforderung gehabt. Nachdem 
er am 4./14. Mai 1675 zum kurfiirstlichen Rat 2) emannt worden 
war, wurde er am 10./20. Februar 1676 Schiffsdirektor S), am 
2./12. August 1677 Oberdirektor in Seesachen ') und endlich am 
20. Februar 1681 Generaldirektor 6). 1m Marineetat 6) vom 18. 
Juli 1684 wird er mit 400 Talem Traktament aufgefiihrt, doch 
hatte er noch recht ansehnliche Nebeneinnahmen ausserdem als 
Mitglied des Aufsichtsrates der Afrikanischen Kompagnie, ganz 
abgesehen von den Einkiinften, die ihm aus seinen privaten Unter
nehmungen zuflossen. Trotzdem der Generaldirektor spater mehr 
in handels- und kolonialpolitischet Hinsicht gewirkt hat als flir 
die Marine als soIche, so ist ihm doch nie ein diesbeziiglicher Ti
tel verliehen worden. Unter der Regierung Friedrichs III. wurde 
seine Bestallung nur durch eine Konfirmation yom 7. /17 . Fe bruar 
1689 bestatigt 7). Erst nach seinem Sturz ist er 'als koniglicher 
Marinekommissar wieder nur fiir die Marine tatig gewesen, aller
dings in sehr untergeordneter Stellung. 

Hatte nun Raule unter der Herrschaft des Grossen Kurfiirsten, 
solange er Alleinbesitzer der Schiffe war, das Recht, Offiziere zu 
emennen und die Gerichtsbarkeit auszuiiben, wobei er nur bei 
Kapitalverbrechen die Zustimmung des Kurfiirsten beim Spruch 
einholen musste 8), so wurde das anders, als der Landesherr am 
1. Oktober 1684 9) den Grund zu einer classis perpetua legte. Un
ter dem ihm giinstig gesonnenen Friedrich Wilhelm war zwar auch 
dann noch seine Macht wenig beschrankt, doch unterdessen Nach
folger musste er neben Zeiten unumschrankter Gewalt soIche un
wiirdigster Abhangigkeit erleben. 

') Zum Verstandnis der Schiffsbezeichnungen sei noch folgendes erwiihnt: Boyer 
oder Galiot ist ein zweimastiges kleines Fahrzeug, Fleutschiff oder FlOte ein Kriegs
schiff mit geringer Bewaffnung. Schnau ist ein Zweimaster mit Briggtakelage. 

") Schlick II, Nr. 33a. 
") II, Nr. 34. 
I) II, Nr. 36a. 
') II, Nr. SO. 
I) II, Nr. 92. 
'} II, Nr. 125. 
') II, Nr. 119. 
') II, Nr. 96. 
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Die standigen Kampfe mit der Antimarinepartei haben'in Rau
Ie Qftmals den Plan reifen lassen, den kurfurstlichen Dienst zu 
verlassen. Doch immer wieder wusste der Grosse Kurfurst ihn zu 
halten, er liess sich sogar recht ultimative Forderungen seines 
Marinedirektors gefallen 1). Denn dieser trat fur seine und seiner 
altgedienten Offiziere und Matrosen Interessen, die teilweise schon 
16 Jahre zu ihm hielten, in gleicher Scharfe ein. 

So kann es nicht wundernehmen, dass man Raules Wirken auch 
in dem Seekriegsrecht erkennen kann, in dem fur die Kriegs- und 
Dienstbeschadigten eine staatliche Versorgung vorgesehen ist 
neben den hartesten Strafandrohungen fur Insubordination und 
Verstosse gegen Zucht und Sitte 2). 

Auch eine geordnete Flotteneinteilung liess sich der Generaldi
rektor angelegen sein. So bestanden Admiralitaten in Berlin, Em
den und fur Preussen und ein besonderer hamburger Marineetat 3). 
Letztere Behorde war wohl eingerichtet im Interesse des Binnen
schiffahrtsdienstes zwischen Berlin und Hamburg, wofiir man be
sonders geeignete Lotsenfahrzeuge baute 4), die wahrscheinlich 
die Strompolizei ausubten, wie auch auf der Emsmundung der 
"Vogel Grijp" den Kustenschutz versah 5). 

Da die Flotte zu einem Seekrieg a1lein nicht kraftig genug war, 
suchte Raule sich mit England in ein gutes Einvernehmen zu 
setzen, weil man Holland in dieser Beziehung stets als Feind be
trachten musste und Frankreich eigene Wege ging. 1m Jahre 1691 

unterbreitete er daher dem Kurfursten ein "Projet de traite de 
Marine avec l'Angleterre" 6), in dem er betonte, dass ein be Son
derer Marinetraktat mit diesem Lande wegen der Kleinheit der 
Marine untunlich sei, doch solIe man in den Allianztraktaten be
son~ere Artikel daruber einflechten. Bei Kriegen der Englander 
sollten danach die Kolonien, Handel und Schiffahrt unbelastigt 
und der Kurfurst neutral blei~en, bei Visitationen nur Kontre
bande beschlagnahmt und auch sonst mancherlei Vergiinstigun
gen erteilt werden. 

Dber die Marinekollegien, die sich mehr mit Schiffbau und Han-

1) Schlick II, Nr. 40 und 53. 
t) II, Nr. 68. 
") II, Nr. 95. 
') II, Nr. 118. 
I) II, Nr. 126 . 
• ) II, Nr. 133. 
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del als mit miliHirischen Angelegenheiten befassteil, da Marine 
und Handelskompagnie eins waren, soIl in dem folgenden Kapitel 
eingehend gesprochen werden. 

Es bliebe nur noch zu erwahnen, dass man Raule auch fiir den 
Begriinder unserer Marineinfanterie ansehen ~ann. Schon im A
pril 1681 hatte er vorgeschlagen, eine "Kompagnie de Marine" von 
etwa 150 Mann aufzustellen, die sowohl auf den Schiffen als auch 
auf dem Lande gebraucht werden konnten 1). Der Kurfiirst ging 
zunachst nicht darauf ein, doch im Juli kam der im Verfolgen sei
ner Plane sehr ausdauernde Marinedirektor noch einmal darauf 
zuriick, urn im November 1682 ein neues Konzept dariiber ein
zureichen, indem er selbst die Ausriistung dieser Kompagnie iiber
nehmen wollte. Ais der Grosse Kurfiirst in Emden festen Fuss 
fasste, ist 'eine solche Formation auch wirklich aufgestellt wor
den. Man ersieht aus allen diesen Planen und Taten Raules, dass er 
bestrebt war, dem Handel und Wandel in der Marine einen si
cheren Schutz zu schaffen, soweit es damals im Bereiche der Mog
lichkeit lag. Das aber darf nicht vergessen werden,dass die Kriegs
marine mit den 10 kurfiirstlichen Fahrzeugen, die bei Bedarf 
durch Privatschiffe des Generaldirektors verstarkt wurde, eine 
verschwindend kleine Rolle neben der Handelsflotte gespielt hat. 
Sie war und blieb die Hauptsache fiir den Generaldirektor. 

Sehr unwahrscheinlich mutet uns daher die in den Berichten 
des kaiserlichen Gesandten Lamberg an seinen HerrengetaneAus
serung an, Raule habe dem Kurfiirsten eingeredet, seine Flotte 
sei der niederlandischen und auch derdanischen und schwedischen 
gewachsen 2). Es wird diese Ausserung des Kurfiirsten wohl eine 
politische Finte gegeniiber dem osterreichischen Gesandten ge
wesen sein. Wenn.allerdings die im nachsten Kapitel beschriebene 
grossartig eingeleitete Schiffbaupolitik mit gleicher Energie und 
ausreichenden Staatszuschiissen fortgesetzt worden ware, dann 
hatte jener Ausspruch gut zur Wahrheit werden konnen. Ais nach 
Friedrich Wilhelms Tode hierin ein Nachlassen und Stillstand ein
trat, wurden die Niederlander in ihren Angriffen kiihner, und es 
bewahrheitete sich Raules Ausspruch: "Die Seele der Naviga
tion besteht in dem Maintien desselben Prinzen, unter dessen Pa
villion und Kommission sie getrieben wird." 

1) Schlick I, S. 132. 
") Uri<. und Akten Bd. XIV, S. 1004.3. X. 1681. 
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3. RAULES WIRKEN 1M HANDEL UND WANDEL DES KUR

FURSTENTUMS. 

a. 1m Inland. 

Als der Grosse Kurfiirst das Erbe seiner Vater antrat, lagen 
Handel und Wandel seines Landes arg darnieder. Hamburg be
herrschte durch seine Zolle die Preise der Inlandsmarkte zusam
men mit Danzig, dem die preussischen Hafen an Energie in Han
delsunternehmungen nicht gewachsen waren. Sofort griff Frie
drich Wiiheln hier ein, und es gelang ihm auch, dem Handel sei
ner Untertanen neue Wege zu weisen und wirtschaftliche Bezie
hungen mit Holland, England und den nordischen Staaten neu 
zu kniipfen. 

Nach den siegreichen und in ihrem Endergebnis doch ungiinsti
gen Kampfen urn Pommern, in denen Raule fiir seinen Teil wacker 
mitgeholfen hatte, vertauschte der Marinedirektor die Kampf
mittel. Hatte er bisher durch Kapereien den Handel der Feind- . 
staaten geschadigt, so ging er jetzt dazu iiber, den Kampf in fried
lichem Wettbewerb mit riicksichtsloser Energie womoglich noch 
zu verscharfen. 

Wo aber sollte er den He bel ansetzen ? Dem an hollandische Ver
haltnisse gewohnten Verfechter des Merkantilsystems ist manch
mal der Zorn iibergewallt, wenn er sehen musste, wie erbarmlich 
schlecht die Reichtiimer des Landes von den Einheimischen aus
genutzt wurden, wahrend Auslander vermoge ihrer Weitsichtig
keit Vorteile fanden. Wohl hat Raule oft Fehlgriffe getan aus 
mangelnder Landeskenntnis und falscher Beurteilung der Volks
psyche, doch im Grunde waren seine Massnahmen richtig und 
angebracht. 

Einen gewissen Lokalmerkantilismus fand Raule in Ostpreus
sen vor, wie ja iiberhaupt diese Anschauung in den kurfiirstlichen 
Landen schon zuhause war, darm aber zeigt sich ein Abweichen 
Rauies von den Landesgepflogenheiten, dass er dieses Merkan
tilsystem iiber das ganze Land ausdehnen, es von einem stadti
schen zu einem territorialen machen wollte. Das Kurfiirstentum 
ais solches sollte eine merkantilistische Einheit werden, die klei
nere, wie z.B. Stadte, als Fremdkorper empfinden musste. Die 
Rechte der einzelnen Stadte mussten aufgehen in denen der Land-
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schaft und weiter des Kurstaates, denn nur die gewonnene Ein
heit verbiirgte die notige Kraft zur Konkurrenz auf dem Welt
markt. Es ist Raule nur vergonnt gewesen, diese neuen Wege zu 
weisen und die kurfiirstlichen Untertanen ein Stiick darauf zu 
fiihren. Wie er es getan, soIl in den folgenden BHittern gezeigt 
werden. 

Ehe an einen eigenen Kolonialhandel gedacht werden konnte, 
mussten erst vorbereitende Arbeiten im Inlande getan werden. 

Zunachst ging man in Befolgung merkantilistischer Grund
satze daran, die Zolle so einzustellen, dass eine Konkurrenzbefa
higung fiir die preussischen Hafen gegeniiber Danzig, Riga und 
Libau eintreten konnte. Raule wollte damit erreichen, dass die 
fremden Waren nicht iiber Danzig, sondern direkt in das Herzog
tum kamen, ging aber in diesem Bestreben zu weit, indem er eine 
Zollermassigung fiir franzosische Waren und Manufakturen, die 
ein kurfiirstliches Reskript vom 21. J uni 1680 an die Konigsberger 
Regierung vorsah 1), befiirwortete. Dieses Vorgehen entsprach 
durchaus den Normen merkantilistischer Grundsatze, und doch 
hat Rachel nicht unrecht, wenn er auf das Sinnwidrige dieser ein
seitigen Bevorzugung hinweist. Mir scheint aber, als ob gerade 
diese Bevorzugung franzosischer Waren darauf zuriickzufiihren 
ist, dass man immer noch hoffte, den im Vorjahr angeregten Han
delsvertrag 2) mit Ludwig XIV. in die Wirklichkeit umsetzen zu 
konnen. Den Anschauungen jener Zeit geniigte es, wenn man die 
Ausfuhr von Rohstoffen unterband und vom Ausland nur solche 
F ertigfabrikate bezog, die im Inland nicht hergestellt werden konn
ten. 1m iibrigen finden sich keine sichtbaren Spuren von Raules 
Wirken im Zol1wesen. 

Urn nun aber die einheimische Gewerbetatigkeit zu heben, trat er 
dafiir ein, Fremde als Lehrmeister ins Land zu ziehen, sie entweder 
fest anzusiedeln oder sie nach einer Reihe von J ahren wieder zu 
entlassen, wenn man geniigend von ihnen gelernt hatte. Denn mit 
den einheimischen Handwerkern war nach Raules Urteil nichts 
anzufangen, "trotzdem sie ein grosses Geschrei machten" 3). 
Franzosische Emigranten wollte er bei der Anlegung von Manu
fakturen begiinstigt wissen, Englander, sogenannte Interlopers, 

1) Rachel S. 357. 
") Urk. und Akt. Bd. XIX, S. 344. 
8) Schlick II, Nr. 87. 
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wollte er zur Belebung der Kaufmannschaft, Hollander fur die 
Bildung eines Marinestammes heranziehen. 

Es macht einen geradezu peinlichen Eindruck, wenn man hort, 
dass Raule im Jahre 1678 kaum 12 taugliche Matrosen in Preus
sen hat finden konnen. Schon wahrend des Schwedenkrieges hat 
er mehrfach vorgeschlagen, verheiratete Seeleute in den Hafen
stadten anzusiedeln und es spater inPillau und Emden auch getan. 
Er war somit dem Arger, den die unumganglichen Werbungen in 
den Niederlanden machten, los, und mit besonderer Freude hat er 
es gesehen, wenn die Kinder der Seehandwerker im Berufe der 
Vater heranwuchsen und neue Ehen schlossen. Denn die Einhei
mischen waren nur in den seltensten Fallen zu bewegen, Neue
rungen anzunehIgen, und ihre ganze Arbeit bestand darin, Leich
terschiffe zu bauen und Seeschiffe zu reparieren. 

Es ist nicht verwunderlieh, dass Raule dem Seeschiffbau zu
nachst seine grosste Aufmerksamkeit zuwendete, war erdochder 
Grundpfeiler eines eigenen Seehandels. 

Zunachst geschah der Bau auf eigene Rechnung des Marinedi
rektors, wie er ja stets, auch in den kolonialen Unternehmungen, 
zunachst auf eigene Rechnung und Gefahr vorgegangen ist. Erst 
wenn die Anfangsschwierigkeiten iiberwunden waren und Fremde 
auf der von dem grossen Organisator geschaffen Grundlage wei
terbauen oder arbeiten konnten,.hat er sein Werk dem Staat zur 
Verfiigung gestellt, dessen unfahige Diener trotz der haufigen 
Hilfen des Schopfers niehts besseres damit zu tun wussten, als es 
mehr oder minder langsam verfallen zu lassen. 

Einen Beweis fiir den Eigenbetrieb Raules haben wir darin, 
dass die beiden 1681 erbauten Schiffe "Friedrich Wilhelm zu 
Pferde" und "Kurprinz" im Schiffskaufvertrag yom 1. Oktober 
1684 1) dem Kurfiirsten angerechnet sind; iiberall arbeiteten un
ter den grossten Schwierigkeiten des Generaldirektors Bauleute. 

Die einheimischen, in den Ziinften zusammengeschlossenen 
IJandwerker haben natiirlieh niehts unversucht gelassen, die frem
den Eindringlinge zu schadigen und zu belastigen. Besonders die 
Boordingreeder und die Erbauer der klein en Leichterfahrzeuge, 
die in ihrer Existenz unmittelbar bedroht waren von den N~-

lJ Schlick II, Nr. 96. 1m Geh. Staatsarchiv gibt das Buch: "CoervorsteUyke Scheeps 
Magazijn Boeck PiUau 1680-1685" darUber Aufsch1uss. Chr. Voigt: Abmessungen 
brandenb. Kriegsschiffe in "tiberaU". 
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gen Raules, taten sieh in Angriffen hervor. Auf seine Veranlas
sung wurde namlich die schmale Fahrrinne zwischen Konigsberg 
und Pillau derartig ausgebaggert, dass ein Umladen der Frachten 
in die Leichterfahrzeuge nicht meht notig war und grosse Schiffe 
getrost von der See bis in den Konigsberger Hafen segeln konn
ten 1). 

Seine grosste Ftirsorge wandte der Generaldirektor aber der 
"Pillau" zu, wie man das Stadtchen und seine Umgebung damals 
nannte. Drei Plane aus dieser Zeit hat Voigt dem Staube der Ar
chive entrissen 2), die uns einen interessanten Einblick in die dor
tigen Verhaltnisse gewahren. 

Der erste zeigt den neugegrabenen Hafen, der bis an die Fes
tungswerke fiihrt, vier langgestreckte Baracken ftir die Matrosen, 
zwei beinahe rechteckige Magazinhauser, dieht am Vfer des Tiefs 
ftinf rechteckige Werkhauser, die von zwei quadratischen grosse
ren flankiert werden, das Collegium marinum nebst Hof und Stall, 
die Schiffswerft, einen neuen Stall, die Wagenremise, den Zimmer 
hof ftir die Festung, schliesslich fertige und halbfertige Hauser. 

Nach dem Plan hatte der Hafen eine Lange von 1356 Fuss 
(425m), eine Breite von 150 Fuss und eine Tiefe von 10 Fuss. 

In der Zeiehnung N r. 2 sehen wir den Grundriss und in N r. 3 die 
Aussenansicht des "Collegium de Marine" mit Pferdestall und 
Wirtschaftsgebauden auf dem Hofe. Die einzelnen Raumlichkei
ten sind gut zu erkennen, ohne dass man tiber ihre Bestimmung 
Naheres weiss. Die Aussenansieht des Gebaudes zeigt die Anord
nung des Daches und einen Querschnitt durch die Zimmer. Es 
ist ein stattlicher Mittelbau mit ftinf Fenstern in der Front, und 
das gewaltig gewalmte Dach tragt in der Mitte ein Glockenttirm
chen, woraus man ersieht, dass im Hause auch Gottesdienst ge
halten werden sollte. Es war 37, 66 m.lang nach ungefahrer Schatz
zung, ein Masstab ist leider nieht beigeftigt. 

Die linke Hausseite zeigt uns das Innere mit Of en in den Zim
mern und schragen Kaminen, der Dachform entsprechend. Sogar 
das Dachgebalk mit der Innenansicht des Glockentiirmchens ist 
erkennbar. Das Gebaude muss mit seinem Risalit und den Dach
luken einen gefalligen Eindruck gemacht haben. Heute ist es leider 
verschwunden. 

1) Meinardus S. 460. 
') Die Begriindung der Marinewerft in .. Oberall ." 
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Sehr zu bedauern ist es, dass wir von der Pillauer Werft kein Ge
malde haben, wie wir es von Havelberg durch die Kiinstlerhand 
Madersteg's und nach ihm Peter Schenk's besitzen. 

Ich habe die Plane deshalb so genau beschrieben, weil die Bau
ten auf Raules Rat und Gutachten aufgefiihrt worden sind. Dber
all muss man seine grosse Sachkenntnis bewundern, die seinen 
Planen bis ins kleinste Gestalt und Farbe verleiht, das Angenehme 
mit dem N iitzlichen verbindet und q.ie Kostenanschlage bis auf 
Heller und Pfennig bestimmt. 

In haufigen Berichten erhalt der Kiirfurst Mitteilungen iiberden 
Fortgang der Arbeiten. Bald wird iiber Arbeitermangel geklagt 
und ausbleibende Zahlungen, bald ein Galgen und Gefangnis zur 
Aufrechterhaltung der Disziplin gefordett, immer wieder aber 
blickt der unbeugsame Wille Raules durch, der dem werdenden 
Werk Ziel und Richtung verleiht. Ehe jedoch die Bauten ganz 
fertiggestellt waren, wurde mit dem Bau von Schiffen begonnen, 
und stolze Freude klingt aus einem Brief des Generaldirektors an 
seinen Herren, in dem er ihm berichtet, dass in einer Stunde der 
"Friedrich Wilhelm" vom Stapel liefe, ein iiberaus biindiges 
Schiff und der dritte Neubau innerhalb von 14 Tagen, wie er auch 
in Danzig das beste Schiff, was er habe bekommen konnen, ge
kauft habe. Danach muss in seiner Anwesenheit fieberhaft ge
arbeitet worden sein. Immer weiter wurde der Hafen fiir Kriegs
zwecke ausgebaut, Hellinge, Krane, Backofen und Befestigungen 
entstanden nach und nebeneinander, wie es die Anlage eines Krieg
hafens erheischte. 

Ob Raule in dem oben beschriebenen Hause des "Collegium de 
Marine" gewohnt hat, lasst sich nicht ermitteln. 

Roessel erwahnt in der Geschichte des Grenadierregiments 4 1), 

dass 1685 fiir den Direktor der Marine und die Schiffskapitane ein 
neues Admiralitatshaus gebaut worden sei. Bisher hatten Kapi
tane und Matrosen in der kalten J ahreszeit von 1679 an im Pfund
haus gewohnt, das Raule zu dem Zweck iibergeben worden war. 
1m Oktober 1685 wurde das neue Gebaude bezogen, doch halte 
ich es fiir ausgeschlossen, dass dieses mit dem "Collegium de Ma
rine" identisch ist, da man an ihm sonst 5 Jahre gebaut haben 
miisste. Entweder war dies neue Haus erst 1685 erbaut, oder, es 
wird im Gegensatz zu dem alten Pfundhaus neu genatmt. J eden-

1) s. 549. 
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falls beklagte sich der Oberzolldirektor von Heidekampf bitter 
iiber Raule, der das Pfundhaus "ganz ruiniert" zuriickgegeben 
habe. Derartige Unannehmlichkeiten machten die Matroseh oft, 
die wahrscheinlich wegen ihrer vom Kurfiirsten zugebilligten Pri
vilegien recht iibermiitig waren. So beschwerte sich der damalige 
Gouverneur von Pillau, Oberst von Truchsess, dass die Matrosen 
das Lagergeld fiir ihr Bier nicht bezahlen wollten, wodurch dem 
Staate viel Zoll verloren ginge, worauf ihm der Landesherr mitteil
te, dass dies ganz in der Ordnung sei, man solle sich mit den Ka-
meraden von der Marine vertragen 1). 

Die gegenseitige Eifersucht findet ihre ErkHirung darin, dass 
Offiziere und Soldaten des Landheeres an dem Gewinn beteiligt 
waren, den gestrandete und durchfahrende Schiffe abwarfen 2). 
Mit der Bildung der Marinestation musste man teilen, und man
cher Brief 3) des Kommandanten ist wegen dieser Unannehmlich
keiten geschrieben worden. 

War nun in Pillau, das fast nur MilWir und Marine beherbergte, 
die Ruhe leicht aufrechtzuerhalten, so war in Konigsberg dies viel 
schwieriger, wo neben den staatlichen Behorden auch stiidtische 
schalteten und walteten. 

Die schon erwiihnten Boordingreeder, die am schwersten von 
den Neuerungen betroffen wurden, bildeten das Haupt der Gegen
partei. In Pillau konnten die fremden Konkurrenten schliesslich 
noch Kriegsschiffe bauen, das verstanden sie selbst nicht und 
konnten es mithin billigen, dass man aber zu allem Dberfluss in 
Konigsberg nun noch anfing, Handelsschiffe zu bauen und die 
Zunft der Leichterschiffer auszuschalten, soweit sie sich den neuen 
Verhiiltnissen nicht anpassen wollte oder konnte, das schlug dem 
Fass den Boden aus. Wiihrend aus den samliindischen Forsten 
uralte Eichenstiimme im Sommer herangeflosst, im Winter auf 
Schlitten iibers Eis herangeschleift wurden und unter den ge
schickten Hiinden der verhassten Fremdlinge sich in schmqcke 
Schiffe verwandelten, standen die Ziinfte ziihneknirschend bei
seite und sannen, wie man diesem unerhorten Eingriff in ihre alt
hergebrachten Rechte begegnen konnte. Dass der Landesherr den 
Interessenten Krummholz zum Schiffsbau unentgeltlich zur Ver-

1) Roessel, S. 538. 
0) Schlicht, S. 177. 
a) Roessel, S. 537. 
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fligung stellte lind den neugebauten Schiffen 10 % Zollermassi:" 
gung auf sechs Jahre auf die Ein- und Ausfuhr aller Waren, die 
auf ihnen verhandelt werden sollten, zubilligte, iibersah man ge~ 
flissentlich und flihlte nur die Verletzung der altehrwiirdigen 
Zunftgesetze durch die Beschaftigung Aussenstehender und, mi
rabile dictu, Bevormundung durch einen staatlichen Schiffsbau
meister, der den Boordingreedem und -bauem scharf auf die Fin
ger passte und nur auf hollandische Art gebaute Fahrzeuge pas
sieren liess. Immer gaben die Oberrate den besser arbeitenden Hol
landem recht, und die unangenehmsten Weiterungen ergaben 
sich aus dem standigen Kampf. Die Ziinfte wollten niehts lemen, 
aber ihr Recht behaupten. 1m Sommer 1685 gelang es ihnen sogar 
durchzusetzen,dass den Unziinftigen das Handwerkszeug beschlag
nahmt wurde. Aber Rauies eiserner Wille, vom Kurfiirsten be
starkt, stellte stets die Ordnung wieder her. Der Landesherr iiber
nahm im August 1686 die Werft in staatliche Regie,indemermit 
Wijbrand van Worckum, dem er Privilegien fiir den Schiffbau gab, 
dahin paktierte, dass dieser stets einen Zimmermeister mit vier 
guten Gesellen flir ihn halten miisste, die bei fehlender Staatsar
beit auch fiir Private arbeiten diirften. Den Einheimischen traute 
er, wie es in dem Vertrag offen ausgesprochen wird, nicht viel zu 1). 

Was taten nun aber die Kaufleute, die nicht unter den Neue
rungen litten, sondern nur Vorteil durch die verbilligten Frachten 
hatten, da der Leiehterverkehr ausgeschaltet zu werden begann? 
Sie nahmen den Vorteil, der ihnen in den Schoss fiel, ruhig hin, be
stellten auch bei Raule einige Schiffe, im iibrigen blieb aber alles 
beim alten. 

Trotz dieser zahen Kampfe wurde der Marinedirektor nicht 
mutlos. So trug er sich mit dem Plane, in Berlin in der Dorotheen
strasse eine Werft auf eigene Kosten anzulegen 2), doch wurde ihm 
die Sache zu kostspielig, weshalb Friedrich Wilhelm selbst die Aus
flihrung in die Hand nahm 3). Leider sind die Nachrichten iiber 
die Berliner Werft, an die heute noch der Schiffbauerdamm erin
nert, sehr sparlich. So wird einmal eine in Berlin erbaute Schnau 
erwahnt '), auch wissen wir, dass die Grosswiirdentrager des Ho-

1) Baasch, S. 217 ft. 
") Schlick II, Nr. 87. 
") II, Nr. 95. 96. 
0) II, Nr. 11 B. 
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fes die Werkleute fiir den Bau von Privatyachten benutzen konn
ten, damit der Schiffbau "in Flor kame". 

In grosster Bliite hat der Bau in Havelberg gestanden, an dem 
Raule den meisten Anteil gehabt hat, doch wurde diese Werft 
schon 1699 von Friedrich III. aufgegeben 1). Langer hielten sich 
die Werften in Stolp, Treptowa. R., Riigenwalde und vor allem 
in Kolberg. In letzter Stadt hat Raule die ersten Schiffe bauen 
lassen, schon 1676 wurde Holz aus dem Samland nach Kolberg ge
schafft, und nur im N otfall wurden Holzschlage in den pommer
schen Haiden vorgenommen 2). Unter Leitung eineshollandischen 
Schiffbaumeisters wurden einige Schiffe gebaut, doch sah sich 
Raule in seinen Erwartungen getauscht da die Bautatigkeit bald 
abflaute. Wahrend des Schwedenkrieges hatte der Hafen und die 
Werft wohl mehr Besuch von Fahrzeugen, die im Kampfe erhal
tene Schaden ausbessem lassen wollten. Letzten Endes ist es 
liberall auf diesen Werften dahin gekommen, dass man nur Flick
werk verrichtete und Neubauten nur sparlich in Angriff nahm. 

So sind in Emden, wohin die Schwerkraft der Marine nach des
sen Besetzung verlegt wurde, neue Schiffe iiberhaupt nicht ge
baut worden 3). Die Anlagen dienten dort hauptsachlich zum 
Dberwintem der Schiffe und ihrer Ausbesserung. Die Stadt stellte 
dem Kurfiirsten 2 Hauser freiwillig zur Verfiigung, doch war Rau
Ie durch die Erlebnisse in Konigsberg soweit gewitzigt, dass er 
sich versprechen Hess, man wolle seine mitgebrachten Handwer
ker, wenn sie auf kurfiirstlichen Schiffen kamen, nicht zum Ein
tritt in die Gilden zwingen. Trotzdem war das Verhaltnis zwischen 
Raules Handwerkem und den Gilden kein gutes, Beschliisse in 
den beiderseitigen Lagern hatten meist gegenteilige Ausfiihrun
gen, und oftmals fanden die zur Arbeit kommenden Marinearbei
ter ihr Handwerkszeug zerbrochen oder im Wasser liegend vor 4). 
Doch Raule Hess es sich nicht verdriessen. Was man irgend aus 
Pillau mitnehmen konnte, wurde auf Schiffe geladen, selbst die 
aus HoIz gebaute reformierte Kirche fand den Weg nach Emden, 
mit ihr 64 Handwerkerfamilien. Die Gebaude, die in Pillau blei
ben mussten, wurden vermietet, nur das Collegium de Marine 

. 1) Schlick II, Nr. 126, 138, 144. 
") Baasch, S. 188/189. . 
") Freese, Ostfries- und Harlingerland I, 49, Aurich 1796. 
') Baasch, S. 70-73. 
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blieb bestehen 1). Die Bedeutung der Stadt war dahin, und uner
kliirlich ist es, warum Raule plotzlich alles eingehen liess, was mit 
soviel Mtihe und Kosten eingerichtet worden war 2). 

Betrachtet man aber seine Schiffbaupolitik im einzelnen, so 
kann man ftir ihn den Ruhm in Anspruch nehmen, ebenso auf die 
technische Moglichkeit wie auf die eminente Bedeutung dieses Ge
werbezweiges flir den Seehandel von Neuem hingewiesen zu ha
ben. Die Sorge flir die Vermehrung der Handelsschiffe galt ebenso 
der Ausbreitung des brandenburgischen Handels wie dem Auf
schwung der Industrie. In vielen Kollegien und Ausschiissen 
hat der Generaldirektor gesessen und beratend und vielfach 
ausschlaggebend mitgewirkt. Da aber ein Kaufmann "Geld und 
keine Priitensionen" haben muss, ist einer seiner ersten Vorschlii
ge darauf gerichtet gewesen, wie man die zu den Neuerungen no
tigen Gelder beschaffen konnte. Weil Raule sein Hauptaugen
merk damals auf die Marine gerichtet hatte, ist es nicht verwun
derlich, dass dieser Vorschlag "van nieuwe finantien" der Flotte 
zugute kommen sollte. Durch Erhebung eines Veil- und Lastgel
des in den Rhein- und Seehiifen, einer Erbschafts- und Amter
steuer wollte er den offentlichen Kassen Geld zuftihren. Die Anre
gung des Amterverkaufes, tiber die er sich ausftihrlich in einer an
deren Eingabe 3) verbreitet und die auch spiiter eingeftihrt wur
de '), ist in ihren Ausftihrungen nicht uneben, war es doch auch 
den Unbemittelten danach m6glich, in Amt und Wtirden zu kom
men, indem sie den Kaufpreis durch 'Gehaltsabztige aufbringen 
konnten. 

Da aber zu einem steuerfiihigen Handelauch die notigeAusdeh
nung gehort, urn ihn eintriiglich fiir beide Teile zu machen, sOllte 
der Kurfiirst in "een cragtich placaet" durch die Pre sse jedermann 
auffordem lassen, auf seine Art zu Schiffbau und Handel beizu
tragen, sei er nun Edelmann oder Biirger oder Bauer. Nicht schiid
liche Monopole wollte er einftihren mit einseitiger Bevorzugung 

1) 'Schlicht, S. 193. 
Dr. Haberland, S. 61. 
I) Heute erinnert noch eine GedenktafeI an einer zum Hafen fiihrenden Strasse an 

Raule und sein Werk, die der derzeitige Oberblirgermeister, Herr Regierungsrat Dr. 
Haberland, im Jahre 1913 dort anbringen Iiess, dessen Liebenswlirdigkeit ich die Mit
teilung der PiIlau betreffenden Tatsachen verdanke. 

I) Schlick II, Nr. 37. 
'J II, Nr. 104. 
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eines Standes, wie es in Holland der Fall war, sondern jeder war 
zur Mitarbeit willkommen geheissen. 

Doch wie sollten sich die Angeh6rigen von Standen an einem 
Unternehmen freiwillig beteiligen, zu dessen N iitzlichkeitserkennt
nis die berufenen Vertreter des Kaufmannsstandes nur mit weni
gen Ausnahmen befahigt waren? Auch die Wiirdentrager in den 
Kreisen der Hofgesellschaft machten ihre spateren Einlagen nur 
als Modesache und urn dem Kurfiirsten zu gefallen. 

Unermiidlich aber arbeitete Raule weiter, und in allen Res
sorts der Staatsverwaltung war er zu Hause. Hatte er sein Ziel er
kannt, so wich und wankte er nicht, bis er es erreicht hatte. Den 
Zollbeamten wurde auf die Finger gepasst, neue Steuern in Er
wagung gezogen und alles bis zum Enderfolg durchgefiihrt, wo
nach dann berechtigte Klagen beriicksichtigt und andere abgewie
sen wurden. 

So wissen wir z.B., dass Raule in der Aufsichtskommission fiir 
die Tabakeinfuhr gesessen hat. Sie sollte iiber die Innehaltung der 
Bestimmungen und das Bliihen dieses Handelszweiges wachen, 
auch etwaige Unstimmigkeiten zwischen den priviligierten In
teressenten und den Handlern schlichten. Raule ist nun wahr
scheinlich energisch fiir die Besteuerung des ausHi.ndischen Ta
baks eingetreten, urn den einheimischen Tabakbau zu schiitzen. 
Nach aussen begriindete er die Steuer damit, dass der Tabak nur 
zu unniitzem Zeitvertreib diene und der "arme Mann" infolge der 
hohen Preise durch die darauf liegenden Steuern lieber Brot kau
fen werde. Die Begriindung erscheint mir ausserst unlogisch, denn 
fiir den Tabak pflegt bei den niederen Standen stets Geld iibrigzu 
sein. Der Erfolg dieser Verfiigung gab dem Generaldirektor nicht 
recht. Die Verordnung der Aufsichtskommission wurde weder von 
den Beamten noch den Handeltreibenden beachtet, sogar die An
drohung der Dienstentlassung blieb fruchtlos. In allen Kramla
den wurde fremder Tabak verkauft, und der einheimische blieb 
liegen. 

An einem hohen Steuerertrag scheint der Kommission also 
nicht gelegen zu haben, sonst hatte sie zufrieden sein miissen. Das 
am 28. November 1687 erlassene "Tabaksedikt" fiirdasganzemit
lere Staatsgebiet, das die Tabakeinfuhr ganz verbot, beweist das 
Gegenteil 1). An hygienische Massnahmen hat man dabei nicht ge-

') Racbel, S. 727. 
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dacht, denn der einheimische, gerade in dem von diesem Verbot 
betroffenen Landesteil gebaute Tabak, der weit schlechter war, 
sollte doch verbraucht werden. Es ist von Raule also ein Schutz
zoll geplant gewesen, bei dessen Versagen man zum Verbot der 
Einfuhr iiberging, weil nach den Lehren des Merkantilismus das 
Geld im Lande bleiben und vor aHem der eigene Anbau geschiitzt 
werden musste. Leicht hatte man in diesem FaIle doch den Zoll 
so einstellen konnen, dass der Staatskasse kein Schaden erwach
sen ware. 

Bei dieser wichtigen Kleinarbeit im Inneren vergass man aber 
nicht, immer wieder an die Einrichtung eines Seehandels zu den
ken. Nicht nur Raules Planen war darauf gerichtet. Schon im 
Jahre 1679 beabsichtigte der Grosse Kurfiirst, ein Collegium de 
Marine einzurichten, urn Handel und Seefahrt in Bliite zu bringen. 
Es sollte als .Navigationsgericht dienen und sich mit allen ein
schlagigen Sachen befassen, dafiir aberdas 1676in Kolbergeinge
richtet Seegericht aufgehoben. werden 1). Das Prasidium wollte 
Friedrich Wilhelm dem Oberprasidenten Otto Freiherrn von 
Schwerin iibertragen 2), doch lehnte es der alte Mann ab 3), gab 
auch zu bedenken, dass man dabei unterscheiden miisse zwischen 
einem rein staatlichen oder auch flir Private geltendem Unter
nehmen. Gegen ein staatliches hatte er nichts einzuwenden, vor 
einem allgemeinen warnte er, weil die Untertanen infolge der an
dauernden Kriege weder pekuniar noch moralisch dazu imstande 
seien, so1che Einrichtungen zu unterstiitzen. Auch die Rate Ste
phan und Esich wollten gleicherweise nichts davon wissen, ehe 
nicht die innereFestigkeit des Handels und der Industrie, die noch 
viel Kosten verursachen werde, wiederhergestellt sei "). Immerhin 
konne man ja die Kollegien in den verschiedensten Orten ein
richten und mit der theoretischen Arbeit beginnen, doch miissten 
diesen Behorden auch die Mittel an die Hand gegeben werden, Be
schlossenes auch energisch durchfiihren zu konnen. Da diese Ein
richtungen sich verzogerten, wurde Raule allein mit der wichti
gen Mission beauftragt 6), Schiffahrt und Seehandel in Preussen 
aufzurichten. Es war dabei hauptsachlich an die Aufstellung einer 

1) vide S. 20 und Rachel S. 176-778. 
I) Schlick II, Nr. 41. 
I) II, Nr. 42a. 
') II, Nr. 42b. 
0) II, Nr.44. 

J 
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Warenstatistik und die Besserung der Zolleinkiinfte gedacht. 
Damals wurde in Pillati ein kurfiirstliches Kommerz-und Ad

miralitatskollegium unter Raules Vorsitz gebildet, das erhohte 
Zuschiisse aus anderen Kassen solange beziehen sollte, bis es sich 
selbst unterhalten konnte 1). Es ist hierbei zu beachten, dass Ma
rine und Handelsangelegenheiten durch eine Behorde bearbeitet 
wurden, da deren Interessen gemeinsam waren. 

In Ausfiihrung seines Auftrages verfasste nun Raule eine Denk
schrift unterm 14. Februar 1680, die in einem Sonderdruck von 
einem Unbekannten, der sich C. P. unterschreibt, in Broschiiren
form mit den notigen Kommentaren verlegt wurde 2). Sie tragt die 
Aufschrift "Deduction von einem Neuen Admiralitets und Com
mertz Collegio .... " 8), hat 24 Seiten in Okta vformat und zeigt an 
der Aussenseite der Blatter in schmalem, aber fettem Druck die 
von Raule aufgestellte Meinung in 22 Artikel zerlegt, wahrend den 
Hauptplatz auf den Seiten die "Considerations oder Remarques" 
des Herausgebers ausfiillen. Dieser wendet sich in der Einleitung 
an die Leser und bekennt, dass er die Absicht habe, wider die Ta
delungen" schwarmiithiger Mommusbriider" einzuschreiten und 
zu diesem Zweck die Teilung von Rauies Schrift in einzelne Ar
tikel vorgenommen habe, urn seine Ansicht iiber das grossziigige 
Werk den "schlechten und gepassionierten Raisonnementen iibel
gesinnter Menschen" vorzustellen und ihren Verstand zu er
leuchten. 

Aus dem Inhalt der Schrift kann man interessante Riickschliis
se auf die volkswirtschaftlichen Verhaltnisse jener Zeit machen. 
Wahrend die Herausgabe von Raules Denkschrift mit dem noti
gen Kommentar zeigt, wie man versucht hat, Mitarbeiter fiir die 
vom Staate eingefiihrte Behorde auch in den weiten Schichten des 
Volkes zu finden, ist andererseits unzweideutig erwiesen, dass sie 
vielen Bedenken begegnete und die Ansicht des alten Schwerin 
und der Geheimrate zu Recht bestand. Nur staatlich geleitete 
oder unterstiitzte Unternehmen haben sich in dieser Zeit gehalten, 
und wenn diese nach dem Tode des Grossen Kurfiirsten allmah
lich eingingen, wei! die Staatsfiirsorge aufhorte, so tragt Raule nur 
insofern Mitschuid daran, als er geglaubt hat, seinen Willen und 

I} Jordan, S. 40. 
"} Unvollstandig, auch ohne Kommentar abgedruckt bei Schlick II, Nr. 45 . 
8} In den UniversiHitsbibliotheken in Konigsberg und Breslau vorhanden. 

ECON.-HIST. JAARBOEK. x. 17 
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Feuereifer auf die Landesbewohner iibertragen zu konnen. Die 
Grundlagen zu den geplanten Unternehmungen waren da, nur die 
durch Kriege entmutigte und misstrauisch gemachte Volksseele 
war noch ilicht reif, den gutgemeinten VorschHigen des hollan
dischen Kaufmanns nachzuleben. 

Raules Denkschrift hatte zunachst die Absicht, die einheimi
schen Kaufleute zur Mitarbeit aufzufordern und urn ihre Meinung 
zu fragen. Aus dem Ergebnis der einlaufenden VorschIage wollte 
die neue Behorde ihre Richtlinien entnehmen. 

In treffenden, etwas langatmigen Satzen bringt der Marinedi
rektor seinen Auf trag zur Ausfiihrung. Die Zolle sollen so geregelt 
werden, dass der Handel mit Konigsberg, Pillau und Memel auf 
direktem Wege erfolgen kann unter Ausschaltung von Danzig, Ri
ga und Libau. Handel und Seefahrt seien die Stufen zum Wohl
stand fiir alle Stande, und jeder habe seinen Anteil daran und diir
fe frei seine Meinung iiber die Anregungen der Schrift zu Papier 
bringen. Er habe Werkmeister und Zimmerleute zur Hand, von 
denen die Einheimischen lernen konnten und die man wieder ent
lassen wiirde, wenn dieses geschehen sei. Einheimische Handwer
ker, die nach hollandischer Art Schiffe bauen konnten, sollten be
vorzugt werden, wie sein Bestreben dahin ginge, das Geld im Lan
de zu halten. 20-30 Kinder armer Leute zwischen 10 und 14 Jah
ren wolle er annehmen und bekostigen, auch mit Kleidung ver
sehen, urn nach deren Ausbildung zu Seeleuten oder Marinehand
werkern, die nach zwei Jahren erfolgt sein konnte, den Eltern an 
Lohn zu zahlen, was ihre Dienste wert seien. Habe man in ihnen 
die vorgebildeten Menschen zur Hand, so fehle es noch weniger 
an Rohmaterial fiir den Schiffbau. Das Holz wachse in Preussen 
zu, Himf sei billiger als die Lizenten darauf ,das Eisen miisse man 
direkt aus Schweden holen und Lebensmittel und Lohne waren 
billiger als anderswo. 

Dann schlagt Raule die Bildung einer Handelskompagnie vor, 
die zu Anfang 10 F16ten von 150-175 Last bauen und Klapp
holz, Dielen und Waren nach Holland ausfiihren sollte. Der Kur
fiirst wiirde folgende Privilegien erteilen: Schutz gegen Kaper 
durch Konvoi nach Bedarf, dessen Besatzung nur vom Tage des 
Antritts der Fahrt bis zur Beendigung von der Kompagnie be
zahlt werden sollte, wahrend im iibrigen der Landesherr die Kos
ten dafur triige, wie er auch durch Ernennung zweier Marinerate 
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aus der Zahl der Hauptteilhaberund BesoldungaufLebenszeit die 
Interessen der Kompagnie am besten wahren und noch solche 
Vorteile gewahren wurde, die von den Teilhabern in Vorschlag 
gebracht wurden. 

Die Kosten fiir den Schiffsbau wiirden mit 50.000 Rtlr. ge
deckt sein. Den Mindesteinsatz fur Teilnehmer aus allen Standen 
setzt er auf 200 Rtlr. fest, wahrend Zeichner von 1000 Rtlr. zur 
Direktorenwahl berechtigt sein sollten. Diese sollten kein festes 
Gehalt beziehen, sondern als Entschadigung 1-2 % vom Gewinn. 
Raule selbst will die Halfte, also 25.000 Rtlr.,einzahlen und dafur 
nur einen Direktor wahlen, der Kompagnie auch seine Handwer
ker zum Selbstkostenpreis zur Verfiigung stellen. Man konne 
statt Geldeswert auch Naturalien einzahlen, den Teilhabern soll
ten ihre Handelsprodukte zuerst abgenommen und der Kurfurst 
veranlasst werden, durch seine Gesandten in fremden Landern 
Zollermassigung und Schutz vor Kapereien zu erwirken. Dann 
folgt eine lange Aufzahlung aller vorhandenen und noch zu er
wartenden Vorteile, die, in Raules optimistischer Art gehalten, 
eines realen Grundes durchaus nicht ermangeln. AIle Minen seiner 
Beredsamkeit lasst er springen, auf aIle Privilegien eines Konigs
berger Burgers verzichtet er, will aber trotzdem dafiir sorgen, dass 
seine Untergebenen alles in Konigsberg und nichts in Pillau kau
fen, wie er stets ein "Patron der Kaufleute" sein und deren In
teressen beim Kurfursten vertreten will. 

Zum Schluss fordert er auf, aIle seine Vorschlage eingehend zu 
priifen und Gegenmeinungen zu aussern. 

Auf Grund der von dem Unbekannten C. P. gegebenen Erkla
rungen, die eine ausgezeichnete Kenntnis des Landes und seiner 
Schatze eben so erweisen, wie diejenigen fremder Lander, mochte 
ich annehmen, dass sich hinter dem Pseudonym Raule selbst ver
birgt. Die ganze Schreibart und Ausdrucksweise verrat den Hol
lander, und wer sich eingehender mit Raules Art beschaftigt hat, 
wird unschwer erkennen, dass sowohl die Vorschlage als auchdie 
Erklarungen aus einer Feder stammen. Der unbekannt bleiben 
wollende Verfechter und Anhanger dieser Vorschlage nimmt die 
Leser durch eine captatio benevolentiae gefangen, indem er an 
ihren Verstand apelliert, der sich auf der Landkarte davon uber
zeugen konne, dass die Hafen der drei preussischen Stadte besser 
seien als der von Danzig. Die Kaufleutehatten Vorteildurch Weg-
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fall von Steuern und Zollen, doch gaIt en diese VprschHige nicht 
nur den Vornehmsten dieses Standes, sondern auch den Vornehm
sten des Verstandes. Zur Beruhigung fur die konservativen Stan
desgenossen wird dann erkHirt, wie die Neuerungen nicht von 
Grund auf vorgenommen, sondern nur darin bestehen sollten, das 
man das Vorhandene erweitere undausbaue. JedersolledasRecht 
haben, auch seinerseits VorschHige zu machen. 

Dann folgt eine eingehende Lektion in der Kolonialgeschichte 
von Kolumbus bis in die damalige Zeit. Von dessen Leiden und 
Siegen weiss der Unbekannte ebenso eindringlich zu erziihlen wie 
von seiner reichen Beute in fernen Liindern und dem Gewinn der 
Kaufleute. Dber Vasco de Gama, fur dessen Lebensbeschreibung 
sogar Quellen aus der damaligenLiteratur angegeben werden, geht 
er uber zu einer Schilderung der niederliindischen Handelsbezie
hungen nach Ostindien und die Einrichtung dortiger Kommerz
kollegien. Franz Drake mit seiner reichen Beute an Gold und Edel
steinen und den Reichtum der Hansestiidte und der vereinigten 
Niederlande zeigt er dem Leser als Anreiz, urn ihn aufzufordern, 
seine "Topff-Pfennige" einzusetzen zur Erreichung solcher Reich
turner. Nicht nur Geld sei eine Hauptsache beim Handel, sondern 
auch die Gelegenheit. Viele Wenig machten ein Viel zur Einlage, 
und die kleinste Einlage wurde sich vermehren. In preisenden Wor
ten verkundet er Raules "reifen Rath," der die Hauptschwierig
keiten mit sicherem Blick erkennt und gleich fur die notigen See
handwerker gesorgt habe. Wenn es inderPhilosophiemoglichsei, 
in drei bis vier Jahren "Hoch- und Wohlgelehrte" heranzuziehen, 
dann musste man in der gleichen Zeit aus den einheimischen HaI,ld
werkern den Fremden ebenburtige heranziehen konnen. Urn den 
Biirgern die Sachlage ganz klar zu machen, wiihlt er das ihnen ge
liiufige Beispiel vom Stiidter und Bauer. Wie der Bauer seinen Le
bensunterhalt billiger fiinde, da ihm alles zuwiichse, als der Stiid
ter, der es von ihm kaufen musse, so wurden den Kaufleuten durch 
den Schiffbau und die Handwerker neue Geldquellen und dem Ar
beiter Verdienstmoglichkeiten sich erschliessen, die nur ihnen 
zugute kiimen, da das Geld im Lande bliebe. 

Auch dem Sinn der Frommen wird Rechnung getragen mit der 
Ausfiihrung, dass des Himmels Segen auf einem Werke ruhen 
musse, das durch die Erziehung von Armen- und Waisenkindern 
diesen eine Zukunft schaffel womit ihnen besser geholfen sei als 
durch Almosengeben. 
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Am interessantesten sind die Ausfiihrungen iiber den Reichtum 
des Herzogtums an N aturprodukten. Es ware beispiellos, wie dort 
mit dem Holz gewiistet wiirde. Viel verfaule in den Waldern und 
Morasten, und in Amsterdamm verbrenne ein reicher Kaufmann 
im J ahr weniger Holz, als ein armer Bauer in Preussen in einer 
Wochen. Hanf und Lebensmittel seien spottbillig, und wenn man 
das Eisen statt iiber Holland direkt aus Schweden bezoge, wiirde 
auch hier eine Verbilligung eintreten. Wenn nun aber jetzt alles 
viel billiger sei als im reichen Holland, wie wiirde es dann erst in 
Preussen aussehen, wenn Handel und Wandel in Bliite standen! 
In Preussen wiirde schon jetzt fast taglich gebacken und gebra
ten, und zwar in jeden Haus, in einer hollandischen Stadt aber 
konne man lange umherwandern, bis man einen Bratspiess klap
pern hore. Der Hollander sei unverwohnter als ein Englander, 
deshalb mache er bessere Handelsgeschafte, beide aber wiirde der 
wie im Paradies lebende Kaufmann Preussens ohne Einschran
kung iiberlreffen konnen. 

Aus diesem Grunde wiirde eine Handelskompagnie gliinzende 
Geschafte machen, und jeder konnte getrost beitreten. Wenn man 
nun einwiirfe, dass die veranschlagten 50,000 Rtlr. nicht reichen 
wiirden, weil auch ein Haus immer mehr Baukosten verschHi.nge 
als vorher berechnet seien, so miisse man sich vergegenwarligen, 
dass der Schiffbau mit einer Anferligung von Schuhen nach Mass 
zu vergleichen sei. Die Mehrkosten beim Hausbau hatten ihre 
Ursache in mancherlei nachtraglichen Beifiigungen, was beim 
Schiffsbau unmoglich sei, wie auch Raule die Floten fiir 50.000 
Rtlr. fix und fertig liefern werde. 

Den besten Beweis fiir die Rentabilitat des Untemehmens hatte 
man darin, dass Raule selbst die Halfte daran wagen wolle. Seine 
Fiirsorge fiir sein neues Vaterlandseilobenswert, und derEinwurf, 
dass ein Landfremder nicht vie! niitzen konne, wiirde durch die 
Tatsache entkraftet, dass die grossten Manner eines Landes im
mer Fremdlinge gewesen seien. Mit einem Loblied auf Raule und 
den Kurfiirsten enden die "Considerations und Remarques." 

In dieser Denkschrift treten des grossen Organisators volkswirt
schaftliche Ansichten in der ungeschminktesten Form zu Tage. 
Scheint es auch auf den ersten Blick, als ob Raule mit dem Ver
sprechen, Pillau vom Nutzen durch die Handwerker auszu
schliessen, indem diese alles in Konigsberg kaufen sollen, seinen 
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merkantilistischen Prinzipien untreu wiirde, so erkennt man bei 
naherem Hinsehen doch, dass dies nur scheinbar der Fall ist. Pil
lau's Bestimmung lag in der Festung, der viele Neubauten, die 
ihrem Zwecke nicht dienten, nur schadlich waren, wahrend ein 
starker Warenumsatz in Konigsberg fiir dessen Konkurrenzfahig
keit gegeniiber Danzig durchaus notig war. 

Bessere Wirtschaftsverhaltnisse als die damaligen in Preussen 
konnte ein Merkantilist aber auch selten wieder finden. Die Le
bensmittel waren billig, die Lohne konnten somit niedrig gehalten 
werden und den mit ertraglichen Abgaben belasteten Gewerbe
treibenden und Kapitalisten winkte Reichtum und Macht, ohne 
dass sie ihre Kapitalien in andere Lander tragen mussten. Und das 
war ja des Merkantilsystems letzter Schluss, das Geld im Lande 
zu behalten und eine gute Handelsbilanz zu erzielen, worunter man 
aber zu Raules Zeiten nur eine Bilanz der Waren, nicht des Gel
des verstand, die sich erst in spateren Zeiten herausbildete. 

Dass Raule nicht einseitig an eine Ausnutzung des Landes zu 
Gunsten der Staatskasse dachte, geht daraus hervor, dass er 
durch die Erziehung der Waisenkinder bleibende Werte und Exi
stenzmoglichkeiten schaffen wollte, wie auch die beabsichtigte 
Ausschaltung des fremden Zwischenhandels nichts anderes be
zweckte. 

Zunachst scheint des Marinedirektors Anregung Anklang ge
funden zu haben, denn die eingegangenen Vorschliige sind von 
ihm in einer Denkschrift an den Kurfiirsten zusammengefasst un
ter der Dberschrift: "Punkte, welche zur Redressierung der in Ko
nigsberg griindlich verdorbenen Negotien der dasige Kaufmann 
in Vorschlag bringet und S. Chfl. Dl. untertanigst vorzuhalten be
gehret" 1). Sie befasst sich mit Vorschlagen zur Zollerhohung, 
Ordnung von Mass und Gewicht, Einrichtung einer Strandord
nung, Verbesserungen am Haff und den Leichterfahrzeugen und 
Konservierung der Schleusen bei Labiau und Tapiau. Auch der 
Einfluss der Schotten, in deren Handen der Seehandel dort lag, 
sollte herabgemindert werden. 

Aile diese Vorschlage wurden yom Landesherren grosstenteils 
genehmigt, der unter anderen auch der preussischen Regierung be
fahl, Vorschlage zur Errichtung eines Commerz-Kollegiums und 
zur Verbesserung der Zolle zu machen, wie auch unter Zuziehung 

') Schlick I, S. 112 Anm. 101. 
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Raules und anderer SachversUindiger eine Wett- und Liegerord
nung 1), sowie ein Wechsel- und Seerecht auszuarbeiten. 

Das Edikt vom 24. XII. 1680, nach dem der Kurfiirst ein Kol
legium aus erfahrenen Rechtsgelehrten und verstandigen Kauf
leuten zu schleuniger RechtssprechunginHandels-undSchiffahrts
sachen bestellte, schien den Plan von 1679 zur Wirklichkeit zu 
machen 2). Man kann dieses Edikt die Navigationsakte des Gros
sen Kurfiirsten nennen. Das dadurch ins Leben gerufene Kom
merzkollegium hatte als Assessor, d. h. korrespondierendes Mit
glied, den kurfiirstlichen Kommissar Samuel von Schlettau in 
Hamburg, der eifrig mit Raule iiber seine dortigen Beobachtun
gen und Erfahrungen in Handelssachen Briefe wechseln sollte 3). 

Trotz dieser grossen Fiirsorge und bestimmten Anordnungen 
ist das Kollegium nicht in Wirksamkeit getreten, und die beiden 
damals die Handelspolitik beherrschenden Tendenzen blieben in 
einem gewissen Gegensatz zu einander bestehen. Die von Raule 
vertretene sah in der Seefahrt die "Seele der Kommerzien" und 
ihr Reil im Schiffsbau und iiberseeischen Unternehmungen, wah
rend die Meinung von Esich und Stephani') dahin ging, dass erst 
nach Ausbau der Kommerzien und Manufakturen im Innern an 
einen Dberseehandel gedacht werden konnte. 

Bis 1684 scbleppte sich dieses, durch die geteilten Ansichten 
leistungsunfahige, Kollegium hin und wurde dann aufgehoben. 
Seine Mitglieder haben, wie Rachel 6) sich sehr bezeichnend aus
driickt, anscheinend nur gerichtlich rniteinander verkehrt. 

Dieser Ausgang hat den Bedenken der Geheimen Rate recht 
gegeben, deren Landes- und Leutekenntnis von des Kurfiirsten 
und Raules hinreissendem Eifer bei der Aufriittelung der in
teresselosen, apathischen Untertanen nicht Liigen gestraft werden 
konnte. Auch die landfremden Schotten werden einen guten Teil 
dazu beigetragen haben, dass die Landesbewohner in der ihnen so 
iiberaus giinstigen Handelslethargie weiter beharrten. 

Dass Raules Unternehmungen nicht von Anfang an aussichts
los erschienen und an seinem Konnen nicht gezweifelt wurde, be-

') Verordnung tiber die gestattete Dauer des Loschens der Schiffe, bei deren Uber· 
tretung erhohte Steuern zu zahlen waren. 

") vide S. 256 . 
• ) Rachel, S. 778. Meinardus, S. 447 . 
') vide S. 256. 
") Rachel. S, 776-778. Meinardus, S. 447. 
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weisen die unenniidlichen Angriffe seiner Gegner, deren starkere 
oder schwachere Wutausbriiche ihm ein sicherer Gradmesser fiir 
die Richtigkeit seiner Massnahmen waren. So schrieb der nieder
landische Gesandte in Berlin nach Hause: "Het is niet te geloven, 
wat ondienst RauIe bij deese tijden doet" 1). 

Da die Niederlander ihren Handel angstlich vQrjedemanderen 
hiiteten, hatte sich Raule namlich in einer Denkschrift 2) an den 
Kurfiirsten dafiir ausgesprochen, mit Frankreich in Handelsbe
ziehungen zu treten. Brandenburg sollte ausfiihren Hanf, Flachs, 
Holzer und Wachs und dafiir von Frankreich empfangen Salz, 
Wein und Branntwein unter Bevorzugungder gegenseitigen Kauf
leute. Bei Annahme der Vorschlage sollte Friedrich Wilhelm Rau
Ie nach Paris senden, wo er mit Colbert, der auch ein Vertreter des 
Merkantilsystems war, das jetzt in Frankreich nach ihm . Colber
tismus genannt wird, verhandeln sollte. 

Diese Absicht Raules zeigt uns ganz deutlich, dass er bei aller 
Zielbewusstheit kein Prinzipienreiter war, sondem iiber dem Gan
zen stand, sonst hatte er nicht die Ausfuhr von Rohstoffen vorge
schlagen, die man nach den Nonnen des Merkantilismus hatte 
zuriickbehalten miissen. Ebenso hatte er sich auch von dem Wahn 
freigemacht, dass der Nutzen des einen Landes ein Schaden fiirs 
andere sein miisse. Es gab auch Falle, wie z.B. den vorliegenden, 
in dem beide Staaten auf ihre Kosten kamen. 

Trotzdem der erste Versuch erfolglos war, bot Raule kurz vor 
seiner ohen heschriehenen Mission dem franzosischen Gesandten 
Rehenac in Berlin die Lieferung von in Preussen gebauten Schif
fen 25% billiger an, als die Amsterdamer sie liefem konnten, und 
forderte ihn auf, einen Sachverstandiger zur Priifung der Bau
stoffe nach Konigsberg zu senden 3). Rebenac lobte in seinem Be
richt an Louis XIV. Raule als tiichtigen und geschickten Mann 
und hob in einem spateren Schreiben das Einverstandnis des Kur
fiirsten und die Geneigtheit des Marinedirektors hervor, person
lich nach Paris zu kommen. Rebenac sprach sogarvon30%Profit 
bei diesem Angebot'). Nach verschiedenen Mahnungen Rebenacs 

1) Amerongen an den Ratspensionar, Potsdam den 22. XI. 1681 Urk. und Akt. Bd. 
3, S. 329. 

") 1/11. VII. 1679,Urk. und Akt . Bd. XIX, s. 344: "Vorschlag, wie man Handel und 
Schiffahrt in Frankreich mit des Konigs Hofe heben konnte." 

.) Urk. und Akt. Bd. XX, S. 403. 
')" " Bd. XX, S. 405. 
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urn Antwort erkannte Ludwig XIV, die VorschIage ali; gut an, 
wollte sich ihrer aber erst spater bedienen 1). 

Beweist schon dieser friedliche Versuch, die Schiffslieferungen 
fUr .Frankreich den Amsterdamern zu entreissen und fiir die kur
fiirstlichen Werften zu gewinnen, wie sehr Raule sein Vaterland 
hasste, so wird dies noch deutlicher in einem genau ausgearbeite
ten Projekt des Marinedirektors, das er Ludwig XIV. durch sei
nen berliner Gesandten zugehen liess 2). Er bat darin urn 6 Kom
missionspatente fiir seine Fregatten, mit denen er bei offenen 
Feindseligkeiten zwischen Frankreich und Holland in einem Mo
nat den niederlandischen Handel in der Ostsee vernichten wollte. 
Da mit der Moglichkeit zu rechnen war, dass der Kurfiirst als 
Verbiindeter der Niederlande offiziell nicht mit dieser Sache wer
de zu tun haben wollen, schlug er vor, in Danzig einen franzosi
schen Kommissar einzusetzen, der die aufgebrachten Prisen ver
steigern konne. Wenn es aber nicht moglich sei, durch Geld oder 
sonstige Beziehungen einen Zufluchtsort zu ermitteln, so wiirde 
er die Schiffe in den Grund bohren lassen, nachdem er die Matro
sen in Sicherheit gebracht habe. 1m iibrigen sei er bereit, auch 20 
Fahrzeuge zu stellen. 1m Zeitraum von 6 Wochen macht er sich 
anheischig, 200 Schiffe zu kapern, da es keinen Convoi gabe, der 
imstande sei, 6 Schiffe zwei Tage lang zu schiitzen an den offenen 
Kiisten des baltischen Meeres. 

Zeigt der Wille Raules, die Schiffe auch zu versenken, dass es 
ihm in diesem FaIle nicht aufs Beutemachen, sondern auf die 
ganzliche Vernichtung des niederlandischen Handels im Ostsee
becken ankam, so wird diese Annahme noch verstarkt durch die 
kommentierenden Worte Rebenacs in seinem Bericht nach Paris, 
in dem er auf dasGiinstige diesesAngebotes hinweist, da man nur 
die "Admiralswiirde" zu bezahlen hatte. 

Eine furchtbare Gefahr fiir die 1400 bis 1 sao hollandischen Han
delsfahrzeuge war beseitigt, als Ludwig XIV. auf Raules Vor
schlag nicht einging. Wie furchtbar muss der Hass des Marine
direktors gewesen sein, dass er selbst vor den gewalttatigsten 
Mitteln nicht zuriickschreckte! 

War Raule durch die Absage der Franzosen die Moglichkeit ge
nommen, durch direkten Kampf die Hollander zu schadigen, so 

lJ Urk. nnd Akt. Bd. XX, S. 413 und 416. 
") " " Bd. XX, S. 632 und 637. 
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tat er es indirekt umso intensiver in rastloser Kleinarbeit. Wie er 
in einer Vorpriifungskommission mit einem Rat und zwei Asses
soren Handelsangelegenheiten bearbeitete, deren Ergebnisse den 
Wirkliehen Geheimen Riiten des Kommerzkollegs vorgelegt wur
den, so sass er aueh in den versehiedensten anderen Aussehussen, 
die sich mit den Kommerzien und dem Seehandel befassten 1). 

Versehiedene Vorsehlage Raules aus den Monaten April und 
Mai 1682 verdienen besondere Beaehtung. 

Er forderte darin unter anderem die Erriehtung einer Lehn
bank, die ein Anfangskapital von 100.000 Talem zu 4-4 1/2 % 
aufnehmen und davon kleinere Betrage zu 6-7 % gegen reale 
Sicherheiten von 2/3 des Wertes ausleihen sollte. Die Glaubiger 
mussten an eine vierteljahrliche Kundigungsfrist gebunden sein. 

Dieser Vorsehlag wurde von einem Rat Sehardius, der aueh in 
der Kommission sass, als unsieher und unausfiihrbar bezeiehnet, 
weil nur ein bliihender Handel eine Lehnbank gebrauehen und 
diese in Sehwierigkeiten geraten konne, wenn alle Kapitalgeber 
auf einmal kundigten. An mehreren Beispielen erlauterte er das 
begriindete Misstrauen der Burger gegen ein Untemehmen, bei 
des sen Zusammenbrueh man nieht nur Zinsen, sondem aueh Teile 
des Kapitals verlieren konnte. 

Raule fiihrte gegen diese Einwande ins Treffen, dass diese Lehn
bank gerade dazu bestimmt sei, den Handel in BIute zu bringen, 
weil viele Handelslustige, den en es an Mitteln fehle, diese dort ent
leihen konnten. Da mit diesen Bankgeldem unsichere Gesehafte 
nieht gemaeht werden konnten, ware eine Lehnbank die beste An
lage fUr Mundelgelder, aueh sei es nieht einerlei, ob die Unterta
nen in Berlin oder im Ausland ihr Geld anlegten. Bei der verschie
denen Verfallzeit der eingelegten Summen ware die Gefahr einer 
allgemeinen Kundigung nieht so gross, zumal man in diesem Fall 
die gleichwertigen Pfander herausgeben konnte. 

In der Bemerkung, dass "aIle Spatzen gefangen waren, wenn 
der Himmel einfiele" und dass den Landesbewohnem der Mut, die 
Kenntnisse und die Gelegenheiten fehlten, dureh Handel und See
fahrt mehr Geld zu verdienen, kann man erkennen, dass Raule die 
Bereehtigung der Meinung Sehwerins und der alteren Rate, die 
erst den Handel und Wandel im Lande heben woHten, ehe man an 
Seehandel denken konne, einsah und sich aueh fur seinen Teil 

') Meinardu5, S. 485-486. 
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daran machte, diese Grundfesten des Handels zu verstarken. In
sofem aber unterscheidet er sich von diesen Herren, als er den See
handel gleichzeitig einzurichten versuchte, und manchmal wird 
ihm wohl die Schwierigkeit seiner ganz selbstgewahlten Mission 
aufgegangen sein, wenn er, wie in diesem Fall, erkennen musste, 
dass selbst fur die elementarsten Begriffe eines lukrativen Handels
wesens kein Verstandnis bei den Landesbewohnem vorhanden 
war. 

Immerhin hat man sich Muhe gegeben, aus Raules Vorschla
gen zu lemen, denn nicht aIle sind in gleicher Weise angegriffen 
worden. 

1m Interesse der Lehnbank wollte der Marinedirektor ein Wech
selrecht mit strenger Exekution gegen die Schuldner eingerichtet 
wissen, ohne formlichen Prozess gegen diese. Dann sollte in Ber
lin ein Kommerzkollegium eingerichtet werden, urn in Handels
sachen schleunigst schlicht en und rechtsprechen zu konnen. Er 
War dafur, den Anwaltszwang abzuschaffen und schon "nach der 
dritten Zitation", wenn irgend moglich, ein Urteil zu fallen. 

Zu diesem Vorschlag hat ihn wahrscheinlich der in jener Zeit 
uberall zu beobachtende Hang zu langwierigen Prozessen mit 
spitzfindigen Ausfiihrungen veranlasst, der dem Handel ausserst 
schadlich war und viele kaufmannische Existenzen vemichtete. 

Damit man auch ganz sicher bei diesen, den Kaufmannsstand 
in seiner Aligemeinheit betreffenden Einrichtungen gehen konnte, 
sollte jeder Kaufmann zu Ratschlagen berechtigt sein. 

Raule war also nicht nur Theoretiker, der die Beschlusse yom 
griinen Tisch aus in die Wirklichkeit umsetzen wollte, sondem er 
verband auch mit sicherem Blick die praktischen Erfahrungen An
derer mit den seinigen. Das Wohlergehen der Hausbesitzer, die er 
durch Zusammenschluss in einer Feuerkasse vor Brandschaden 
schutzen wollte, lag ihm ebenso am Herzen, wie die Lage der 
armeren Mieter, denen er durch verbilligte Wohnungen die Mog
lichkeit, zu gesunden Heimstatten zu gelangen, eroffnete. 

Der Handwerkerstand, der dem des Auslandes durchaus nicht 
gewachsen war, erfreute sich seiner besonderen Fursorge. So trat 
er fUr die Abfassung eines Handwerkerreglements und Steuer
nachlass fur die Handwerksgesellen auf geringere Biere und Ge
nussmittel ein. Wie er dem Handwerkerstande durch besonders 
tuchtige Auslander Vorbilder und neue Entwickelungsmoglich-
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keiten weisen .wollte, ist schon erwahnt worden. Wie weit die 
vielseitigen Ratschliige auch in die Tat umgesetzt worden sind, 
ist leider nicht zu ermitteln, doch kann man annehmen, dass 
so1che VorschHige ausgefiihrt wurden, die in den von Zeit zu Zeit 
abgefassten Denkschriften keinen Platz mehr gefunden haben, wie 
ja die unberticksichtigten stets darin wiederzukehren pflegen. 
Icn habe es mir darum angelegen sein lassen, diese volkswirt
schaftlichen Anregungen in chronologischer Reihenfolge zu be
handeln, urn Raules allmahliches Hineinleben in den ihm fremden 
Staatsorganismus zu zeigen. 

Auf die Errichtung von Kommerzkollegien hat der Marinedi
rektor immer wieder gedrungen, urn die handelsstandischen Kraf
te in einer Zentralorganisation voll zur Entfaltung zu bringen. Da 
der Kurftirst gleicherweise von der Wiehtigkeit solcher Behorden 
tiberzeugt war, fanden in den ersten Monaten des Jahres 1684 in 
Berlin Beratungen zwischen den Geheimraten und Vertretem des 
Handelsstandes statt, tiber die niehts niiheres bekannt ist. Ihnen 
hat aber eine Denkschrift des Marinedirektors zugrunde gelegen, 
die noch erhalten ist 1). Raule geht in seinen Ausfiihrungen von 
dem Gedanken aus, dass Berlin als Landeshaupsttadt der gegebene 
Handelsmittelpunkt sei, urn die ganz damiederliegenden Kom
merzien wieder aufzurichten. Nach Hamburg bestande zwar eine 
Verbindung zu Wasser bis in die freie See, doch die vielfachen Zoll
plackereien und die langwierigen Fahrten, auf denen viele Gtiter 
unbrauchbar wurden, waren dem Handel nicht dienlich. GrOssere 
Bedeutung misst er dervon ibm projektierten und im Entstehen 
begriffenen Handelsstrasse von Berlin nach Kolberg bei, die durch 
die Schiffbarmachung der Drage grosstenteils ein Schiffhandels
weg, war und nur auf eine ganz kurze Strecke zwischen Drage und 
Persante unter Benutzung der Achse zurtickgelegt werden musste. 
Da hierbei kein fremdes Gebiet beriihrt wurde, fielen Zolle weg 
und verbilligten die Waren. Von Kolberg aus war zur See der 
preussische Gebietsteil des Kurfiirstentums leicht zu erreichen. 

Zur Hebung etwa noch bestehender Schwierigkeiten und zum 
steten Ausbau sieh spater ergebender Notwendigkeiten solI nun 
in Berlin dieses Kommerzkollegium, das der Kurfiirst auf eigene 
Kosten unterhalten will, eingerichtet werden und zweimal in der 

1) "Ordonnanz, nach welcher das Kommerzkolleg eingerichtet werden 5011." Meinar
dus, S. 476-479. 
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Woche ordentliche Sitzungen abhalten, im Bedarfsfall konnten 
auch mehrere ausserordentliche eingeschoben werden. AIle Bitten 
und Klagen sollten vor diesem Forum von Fachmannern gepriift 
werden. 

Fur die Beschaffung der notigen Barmittel und die Regelung 
des Justizwesens wiederholt Raule die schon erwahnten Vor
schlage 1), die vermutlich also noch nicht berucksichtigt worden 
waren. 

Auch die Funktionen einer Ansiedelungskommission fUr In
dustrielle und Gewerbetreibende will er der Behorde zugespro
chen wissen. 

Dann befasst er sich naher mit der Zoll- und Frachtenfrage. 
Hier soIl das Kommerzkolleg vor allem eingreifen, den Zollbe
amten auf die Finger sehen und vor allem eine Frachtordnung ein
fUhren, an die Schiffer und Fuhrleute gebunden sein sollen, die 
damals durch unverschamte Forderungen vielfach Anlass zu Kla
gen gegeben haben mussen. Urn nun das Verderben der Waren
ballen in den bisher offenen, vielfach zu hohen Tiefgang aufwei
senden Fahrzeugen zu verhindem, sollten "Cagen", hollandische, 
bedeckte Fahrzeuge mit geringem Tiefgang gebaut werden, die 
Passagiere mitnehmen und auch im Sommer bei niedrigem Wasser
stand fortkommen konnten. 

In weitsichtiger, eingehender Weise hat in diesen Vorschlagen 
der Marinedirektor die Aufgaben und Befugnisse des Kommer
zienkollegs umrissen, und es wurde ihm die Genugtuung zuteil, 
dass seine Vorschlage mit den en anderer probeweise in die Wirk
lichkeit umgesetzt werden sollten 2). Die Anregungen Raules wur
den auch auf die Forderungder Wollenweberei, Zuckersiederei und 
der Eisen- und Sensenhammer ausgedehnt. 

Ais wirkliche Behorde wurde dieses neue Kommerzkollegium, 
tiber dessen Beratungen und Entschliessungen keine Akten mehr 
vorliegen, am 23. Februar 1684 errichtet. Die eigentlichen ge
schaftsftihrenden Mitglieder waren Raule und die Rate Syvers 
und Bartholdy. -

Die in Konigsberg und Kolberg errichteten Kommerzkollegien 
unterstanden diesem Berliner "Ober-" oder "General"-Kommer-

1) vide S. 267. 
0) Rachel, S. 778. 
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zienkolleg, das Oberbehorde und in Rechtssachen Berufsinstanz 
war 1). 

In Pillau ist nun 1685 noch ein Organ fiir Handelsangelegen
heiten erwahnenswert, das zur Verbesserung der kurflirstlichen 
Schiffahrt und des Seehandels eingerichtete AdmiraliHitskolle
gium, an dem auch Raules alterer Bruder Jakob tatig war 2). 

Diese Neubildung der Behorden war an sich gut, weil Theoreti
ker und Praktiker darin vertreten waren, hat aber in ihren Aus
wirkungen mehr Arger hervorgerufen als genlitzt. Raules grosse 
Hoffnungen, die er in die volkswirtschaftliche Bedeutung dieser 
Kollegien gesetzt hat, wurde arg enttauscht. Da man alle erdenk
lichen Anstrengungen gemacht hat, urn in der Zusammensetzung 
jede Seite des Handels vertreten zu haben, ist der Misserfolgin der 
Hauptsache in der Unreife des Volkes und der niederen Beamten 
zu suchen. 

Ende Mai 1688 wurde das Kolberger, ein Jahr spater auch das 
Konigsberger Kollegium aufgelost 3). Ebenso wird die Berliner 
OberbehOrde nicht langer in Wirksamkeit geblieben sein, denn 
nur die juristische Tatigkeit ist aktenmassig bis 1687 zu belegen 4) 

Mit gleichem Misserfolg enclete in dieser Zeit ein von Raule un
ter denliberschwanglichsten Hoffnungen ausgeflihrtes Projekt, 
mit dem er Danzigs Handel lahmzulegen gedachte , namlich der 
unter grossen Kosten ausgeflihrte Ausbau des Hafens von Rli
genwalde 6). Franzosische Emigranten waren dort unter den glin
stigsten Bedingungen angesiedelt worden, und selbst englische 
Privatreeder unter einem Oberst Waller, mit dem Raule in Bre
men unterhandelte, sollten dorthin gezogen werden. Wie Raule 
sich zu solchen Hoffnungen versteigen konnte, ist unerfindlich, und 
als einzige Entschuldigung ist anzusehen, dass er aus mangelnder 
Landeskenntnis die durch Sandanschwemmungen leicht veran
derliche Tiefe des Hafens nicht berucksichtigt hat. 

Doch das ist die Grosse von Raules Charakter, dass er trotz al
ler Misserfolge seinem Werke die Treue hielt. Mit eiserner Energie 
hat er immer wieder versucht, aufrlittelnd und fordernd zu wirken. 

') Rachel, S. 778. 
") Schlick, II, Nr. 92. Rachel, S. 781. 
") Meinardus, S. 493 . 
• ) Rachel, S. 778. 
f) Baasch, S. 195. Rachel, S. 357. 
Urk. und Akt. Bd. XXI, S . 342/343. 
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Es nimmt daher nicht Wunder, dass er bei seiner Vielseitigkeit 
sich auch mit den Einzelheiten des Zuckerhandels befasste 1). 

Urn die Zuckerbackerei zu heben, hatte der Kurfiirst dafiir ge
sorgt, dass der Zoll fiir den aus Hamburg eingefUhrten Rohzuk
ker im Verhaltnis zum Preise des raffinierten Zuckers geregelt 
wurde. So entsprachen damals 8 Kisten Rohzucker einem Fass 
raffiniertem. 

Die Manufaktur hatte stes mit grossen Schwierigkeiten zu 
kampfen, da der Hamburger Zucker wohlfeiler geliefert werden 
konnte. Auf Bitten der Interessenten wurde deshalb der ganze 
fremde Zucker, der nicht mit einem Attest der Interessenten ver
sehen war und auf den Jahrmarkten und im Lande verkauft wur
de, mit einem Groschen Akzise fiir das Pfund belegt. Trotzdem 
nahm die Zuckerbackerei lange nicht den gewiinschten Auf
schwung. Andauernd klagten die. Apotheker und Materialisten 
iiber den schlechten, beinahe unbrauchbaren Zucker, der zu den 
Medikamenten nicht verwendbar sei, und iiber die Oberteuerung. 

Raule und die Rate Fuchs und Rethius brachten nun eine Eini
gung zustande, die ganz in merkantilistischem Stil ausfiel. 

Die Apotheker und Materialisten erboten sieh, keinen fremden 
Zucker zu kaufen, wenn der einheimische, d.h. der in inlandischen 
Manufakturen zubereitete, eingefUhrte Rohzucker - Riiben
zucker kannte man damals noch nicht - in Giite und Preis dem 
aus Hamburg gleiche. 

Die Siederei-Interessenten dagegen gestanden jenen eine weit
gehende Kontrolle durch vereidigte Personen zu, die nicht nur fiir 
Giite und Gewicht des Zuckers verantwortlich waren, sondern 
auch den Preis nach dem Einkauf des Rohmaterials nebst Agio, 
Provision, Fracht, Zoll, Akzise und anderen Unkosten bestimmen 
sollten. Ausserdem sollten sieh die Interessenten auf den Gross
handel mit Zucker und Sirup beschranken, allen Einzelhandel 
aber den Kleinhandlern iiberlassen, ihnen auch nirgends durch 
Faktoreien oder Lager den Profit des Handels an die Fremden be
eintrachtigen. 

Dafiir aber soUte auch Einfuhr und Verkauf des fremden Zuk
kers bei Strafe verboten werden und zwar ein Taler fiir das Pfund. 
Selbst der aus Hamburg zu den Frankfurter Messen gebrachte 
Zucker soUte nur gegen eine Auflage von 10 % zugelassen sein. 

1) Rachel, S. 723. 
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Trotz dieser Entscheidung ging der Industriezweig nur miihsam 
aufwarts und hat oft Verordnungen notig gemacht. 

Wahrend die bisher geschilderten Vorschlage und Ausfiihrun
gen sich aIle in einem Rahmen bewegen, der· seinem Berufe ent
sprach, soIl noch einer Anderung gedacht werden, die Raule in 
Gerichtssachen durchsetzte. 

Bisher waren Streitsachen zwischen Kaufleuten, Schiffern und 
Schmackenreedern vor dem Lizentgericht erledigt worden. Urn 
den Gang der Verhandlungen zu vereinfachen, sollten diese jetzt 
von der Lizentkammer in beschleunigtem Verfahren abgeurteilt 
werden, das Lizentgericht wurde aufgehoben und die letzterem 
sonst noch zufallenden Befugnisse dem Wettgericht tibertragen 1). 

Hier, wie tiberall, war es dem Marinedirektor darum zu tun, 
alles, was den Handel und die Volkswirtschaft anging, so zu ver
einfachen und zu klaren, dass es dem einfachsten Mann verstand
lich und nutzbringend war zum Wohle des Staatsganzen. 

Zuletzt hat noch das Bernsteinregal, eine wichtige Einnahme 
quelle in damaliger Zeit, Raule eine Reform verdankt. Vielfach 
liest man in Geschichtswerken tiber die Zeit des Grossen Kurfiir
sten und seines Nachfolgers, dass der Marinedirektor nach einem 
Patent vom 23. Mai 1688 den Bernsteinfang gepachtet habe 2). 
Dem ist aber nicht so 3). Dieses Patent ist nirgends auffindbar, 
wohl aber steht fest, dass am 9. Juni 1688 die Bernsteinarrende 
mit den Danziger Kaufleuten Bockhorn, Hambskerk und Oselen 
bis Lichtmess 1699 abgeschlossen wurde. Es miissen sich aber da
mals mehrere Bewerber gefunden haben, denn in der Rechnung 
von 1689 sind 15.000 Taler in Einnahme gestellt, welche jene des 
Vorzugs halber noch nachzahlen mussten i). 

Bis 1679 hatte die Ausbeutung des Bernsteinfanges in den Han
den von Danziger Kaufleuten gelegen, die dabei gute.Geschafte 
machten. Mit viel Miihe und Kosten war es dann dem Grossen 
Kurftirsten gelungen, die Auslieferung der Kontraktdokumente 
zu erzwingen und die Regie in eigene Hand zu nehmen 5). Die Ein
nahme Friedrich Wilhelms wurde dadurch erhoht, dass man nur 

1) Rachel, S. 450. 
") bei v. Orlich, Konig u. a. O. 
0) Nach personlicher Rticksprache mit Herro O. Schlicht, der die Urkunden im In· 

teresse seiner Arbeit tiber das westliche Samland durchgesehen hat, ist dies Patent nir
gends zu finden. 

0) Elditt V, S. 595. 
0) Romanowski, S. 357. 
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kurzfristige Pachtungen ausgab. Raule scheint dabei viel Ein
fluss gehabt zu haben, denn er schreibt einmal dem Kurfiirsten 1), 
dass er durch seine Massnahmen 10 Jahre lang 52.000 Taler mehr 
eingebracht habe als vorher. Man hat ibn damals bestechen wol
len, alles beim alten zu lassen, doch hat er sich als ehrlicher Mann 
energisch dagegen verwahrt. 

Betrachtet man nun diese Arbeiten und Versuche Raules auf 
den verschiedensten Gebieten, so wird man immer wieder seinen 
Eifer und guten Willen, das Beste zu leisten, anerkennen miissen, 
wie man sich aber auch mit wenigen Ausnahmen dem Eindruck 
nicht verschliessen kann, dass letzten Endes alle Anstrengungen 
vergebens waren. Neben der grossen Gleichgiiltigkeit der Landes
bewohner liegt das hauptsachlich daran, dass auch die weit aus
einander liegenden Gebietsteile des Kurfiirstentums trotz der 
durchgefiihrten Einheitsregierung clevisch, markisch oder preus
sisch dachten und handelten. Raule verfolgte eine auf national
kurbrandenburgischer Grundlage beruhende merkantilistische 
Handelspolitik, doch die raumlich zerrissene, nur in seinen und 
des Kurfiirsten hohen Gedankenfliigen bestehende Einheit zer
fiel in der rauhen Wirklichkeit allen Miihen zum Trotz in die im 
Volkscharakter verschiedenen Teilgebiete, die zueinerso1chen Po
litik zu klein waren. Es gehorte schon der Optimismus Raules und 
die unbezahmbare Neigung des Grossen Kurfiirsten zu kolonialen 
Planen dazu, urn sich trotz der warnenden Stimmen erprobter, 
landeskundiger Rate in koloniale Unternehmumgen einzulassen, 
ehe ~ Innern die notigen Grundlagen geschaffen waren. 

Raule muss geglaubt haben, dass die auf seine Veranlassung ein
gefiihrten Neuerungen mit der Zeit sich einbiirgern wiirden, und 
da er den Kurfiirsten auf seiner Seite wusste, wird er angenom
men haben, bis zu dessen Tode die kolonialen Plane soweit in die 
Wirklichkeit umsetzen zu konnen, wenn die Erfolge sich auch nur 
sparlich zeigten. 

Wahrend er aber bei den kolonialen Unternehmungen zumeist 
ziemlich unumschrankt vorgehen konnte und das Heft in der 
Hand hatte, war er in den Kommerzkollegien von Anfang an ein 
Ratgeber unter vielen. Wenn man sich vergegenwartigt, mit wel
chen Mitteln er den niederlandischen Ostseehandel zu Gunsten 
des kurbrandenburgischen vernichten wollte, so kann man sich 

1) Schlick I, S. 377, Anm. 20. 

ECON.·HIST. JAARBOEK. X. 18 
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einen Begriff davon machen, wie Raule im Innem gegen die apa
.thischen .und missgiinstigen Behorden vorgegangen ware im Be
sitze einer Machtbefugnis, wie er sie als Generaldirektor bei der 
Marine und Kompagnie in Handen hatte. 

3. KAPITEL. 

b. Fur den Kolonialhandel. 

, 
·"Es ist besser, spat als gamicht anzufangen," hat Rauleein

mal iiber den Kolonialhandel gesagt, und so ist es verstandlich, 
dass er immer wiedet;, daheim im sicheren Kontor wie auch im 
Kriegslager, Denkschriften zur Griindung von Kolonialgesell
schaften abgefasst hat. 

Von yom herein war der Marinedirektor nur auf die Einrich
tung von Handelskompagnien bedacht, da er als Vertreter des 
Merkantilsystems sein Vaterland unabhangig machen wollte yom 
Ausland. Er ist hierbei nach hollandischem Muster vorgegangen, 
.wie es nicht anders zu erwarten ist, doch hat er keinen Raubbau, 
wie die Niederlander, treiben wollen. Er wusste ganzgenau, dass 
man von einem junggepflantzen Baume in den ersten Jahren 
keine Friichte erwarten konne, sondem ihn pflegen muss. Konn
ten aber schon die handelsgewohnten Hollander keine langsam 
reifenden Erfolge abwarten, so war dies bei den Brandenburgem 
in verscharftem Masse der Fall. Sie wollten moglichst schnell von 
der Richtigkeit der ihnen neuen Handelsmaximen iiberzeugt ,wer
den, und so war es unausbleiblich, dass Raules zentralistische 
Massnahmen durch den merkantilen Kontorgeist der Bewindha
ber an Grossziigigkeit einbiissten. In vielen Dingen musste er 
nachgeben, und so ist es schliesslich, wohl durch die standigwach
sende Zahl der niederlandischen Aktionare, dahingekommen, dass 
die Brandenburgisch - Afrikanische Kompagnie in ihren Ein
richtungen ein sehr mattes Spiegelbild der niederlandischen wur
de, mit allen Nachteilen ihres Vorbildes. 

Raule hat die Fehler der niederlandischen Kompagnieeinrich
tungen in allgemeinen erkannt und zu vermeiden gesucht. So 
trat er z.E. auch fiir die Zulassung aller Staatsbiirger zur Afrika
nischen Kompagnie ein, wobei jedoch der Freihandel, den er im 
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Innern des Kurstaates so begunstigt hat, ausgeschlossen werden 
sollte. Diese Einschrankung verlor aber an Scharfe dadurch, dass 
-eben jeder Untertan der Kompagnie beitreten durfte, wodurch 
dieser eine grossere Kapitals- und Handelskraft erwachsen konn
teo In den Niederlanden war es damals aber nur wenigen Begiin
stigten moglich, Teilhaber der dortigen Kompagnien zu werden, 
woraus sich auch der allen Verboten trotzende Beteiligungsdrang 
hollandischer Kaufleute an der Brandenburgischen Kompagnie 
erklart. 

'Ober die grundlegendste N otwendigkeit bei Kolonialgrundun
gen aber ist sich Raule ebensowenig klar geworden, wie die Mehr
zahl seiner Landsleute. Denn kein koloniales Unternehmen kann 
auf die Dauer von Erfoig sein, wenn es nur von rein kaufmanni
schem Gesichtspunkt betrachtet wird. Furst Moritz von Nassau
Siegen hat in seiner Tatigkeit in Brasiliendiese Notwendigkeit der 
Umwandlung in Siedlungskolonien zuerst erkannt und die Hol
lander darauf hingewiesen, doch blieb seine Stimme zunachst un
gehort, und erst allmahlich hat man sich in den Niederlanden zu 
dieser Erkenntnis durchringen konnen. 

Raule hat bei seinen Planen diese wichtige Anregung niemals 
berucksichtigt, sondern nur darauf hingearbeitet, moglichst hohe 
Ruckfrachten zu erzielen. Eine wichtige Rolle spielte hierbei die 
Einfuhr von Edelmetallen, wie man ja damalsinBefolgungmer
kantilistischer Theorien darauf den grossten Wert legte. So hat 
man den Betrieb des Edelmetallabbaues auch bei Unrentabilitat 
im Zeitalter des Merkantilismus nicht eingestellt, da nach dessen 
Lehren die Mehrung des Edelmetallschatzes fUr ein Land von 
grosstem Vorteil war. Hieraus erklart sich auch das Drangen Rau
les, den Goldbergbau in Gross-Friedrichsburg trotz der grossen 
Kosten und Verluste an Menschenleben fortzusetzen 1). 

Ebenso ist die Lust Raules zu Kaperfahrten keineswegs damit 
zu erklaren, dass er sich dadurch bereichern wollte, wie es ihm so 
oft seine Feinde vorgeworfen haben. Kolonialpolitik treiben hiess 
damals Krieg fiihren, und die erbeuteten Schiffe sollten nur dazu 
dienen, die Kriegsflotte zu unterhalten, nicht etwa mit dem Er
lOs Raules Taschen zu ftillen. Er handelte hier nur nach dem Re
zept der Niederlandisch-Westindischen Kompagnie, die nicht nur 

') Schlick II, Nr. ISO. 
") Waetjen, Niederliind. Koloniaireich, S. 67. 
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ihre Flotte davon unterhielt, sondem fast ausschliesslich von den 
Ertragnissen der Kaperei lebte und Dividenden verteilte 1). 

Sehr interessant ware es festzusteUen, ob Raule tiber die friihe
ren Kolonialplane Gijsels van Lier unterrichtet gewesen ist. Aus 
den mir zuganglichen Akten ist dies nieht ersiehtlich, doch be
steht immerhin die Moglichkeit, dass der Marinedirektor siCh in 
die von Gijsels verfassten Denkschriften vertieft hat. Beim Durch
sehen dieser Vorschlage kann man ohne weiteres die "Obereinstim
mung ihrer Meinungen feststeUen, und wenn nieht die Daten am 
Rande und die Unterschrift das Gegenteil bezeugten, konnte man 
die Dokumente, die selbst in den einzelnen Satzen gleichlautende 
Gedanken bringen, fUr Raulesche halten 2). Ebenso besteht na
ttirlich die Moglichkeit, dass beide auf gemeinsame niederlan
dische Vorbilder zurtickgegriffen haben. 

Der alteste bekannte Vorschlag Raules zur Guineafahrt stammt 
aus dem Februar 1676, und zwar wollte er schon damals auf .ei
gene Kosten eine Expedition ausriisten, was den Gedanken auf
tauchen lasst, dass Raule zunachst nur die Gelegenheit hat be
nutzen wollen, urn den in seiner Heimat unzuganglichen Handels
moglichkeiten nach dem dunklen Erdteil unter kurftirstlichem 
Schutz obliegen zu konnen. Erst im Laufe der Zeit wird dann 
Raule daran gedacht haben, unter Beteiligung Fremder dem Pro
jekt eine breitere Grundlage zu geben. 

Nachdem er in Briefen an den Kurftirsten und dessen Minister 
mehrfach die Griindung von Handelsgesellschaften vorgeschlagen 
hatte, baterimDezember 1679unterVorlegung eines Vorschlages 
tiber eine Guineakompagnie urn den Schutz des Kurftirsten fUr 
diese. Sie soUte zunachst mit zwei Schiffen nach Guinea und 
Angola unter kurfUrstlichem Privileg 25 Jahre ganz allein Han
del treiben, 4 Jahre Lizentfreiheit ftir ein- und ausgehende Waren 
geniessen und daftir dem Kurftirsten, der sieh mit 100.000 Talem 
und SteUung von 8 Kanonen und 15 Soldaten beteiligen sollte, die 
Wahl des Prasidenten iiberlassen. Genau war die innere Gestal
tung des Unternehmens von Raule vorgesehen, der dabei seine 
Kenntnisse in diesem Fach aufs Beste bewies. Diese Expedition 
ging auch wirklich, von Raules Kompagnie ausgertistet, vor sieh, 
wurde aber nach aussen ftir eine kurftirstliche hingestellt. 

1) Waetjen, NiederHind. Kolonialreich, S. 67. 
") z.B. Schlick II, Nr. 1. 
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Raule hatte natiirlich nicht unterlassen, dies im Gefiihl seiner 
Sicherheit den Hochmogenden mitzuteilen, und ein Entrustungs
sturm sondergleichen war die Folge. DieStaatenzwangenihre Un
tertanen, den kurfiirstlichen Dienst zu verlassen, der Kurfiirst tat 
das gleiche mit den seinen, und Verwahrungen und Entgegnungen 
wechselten einander abo 

Hierbei bewies der Marinedirektor wieder seine juristischen 
Kenntnisse durch Abfassung einer Denkschrift 1), die der Kur
fiirst fast wortlich zu einer Antwort an die Generalstaaten benutz
teo Mit sicherer Logik und treffenden Beweisen durch Zitierung 
niederHindischer Juristen widerlegt er darin die Einwendungen 
der Plakate 2). Doch de~Streit wurde nie ganz geschlichtet, und 
immer wieder schlagen die hellen Flammen aus der Asche der 
Beschwichtigungsversuche, solange die Kompagnie bestand und 
ein Anlass sich bot. 

Da zu den Mangeln im Innem der Brandenburgischen Kom
pagnie sofort nach ihrem Auftreten die ausseren Hindernisse tra
ten, war es kein Wunder, dass die erste Fahrt einem Misserfolg 
gleichkam. Abgesehen von wenigen Tauschwaren konnte man 
nur einen Handelsvertrag mit den Negem als positives Ergebnis 
buchen 3). 

Doch Raules Feuergeist iiberwand aIle Widerwartigkeiten. Ein 
zweites Diinkirchen wollte er aus Pillau machen, und die Schiffe 
seiner Handelsgesellschaft waren nach allen Orten unterwegs, de
ren N amen einen guten Klang fiir den Seehandel hatten. 

Raule war entschieden ein Handelsmagnat damaliger Zeit. So 
verkehrten seine Segler standig zwischen Konigsberg und La 
Rochelle, wo sein Bruder Johann wohnte '), und die immer wieder 
mit Frankreich betriebenen Ankniipfungsversuche 6) werden in 
ihm nicht den geringsten Verfechter gehabt haben. 
. 400 Angestellte zahlte Raules Handeisgesellschaft im Jahre 
1681, eine ganz stattliche Zahl fiir damalige VerhaItnisse. Sogar 
bis Villa Nova in Portugal machte der "Windhund" seine standi
gen Handelsfahrten, wobei er regelmassig Danzig, Kopenhagen 
und Hamburg anlief 6). 

1) SchUck 1, S. 145. 
") Amtl. niederl. Verordnungen, die offentlich angeschlagen wurden. 
") Schlick II, Nr. 50 a und b. 
0) vide S. 5. 
') vide S. 264 en 265. 
0) SchUck II, Nr. 54. 
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Mit wachsendem Erstaunen und furchtbarem Ingrimm hatten 
die Hochmogenden Rauies Erfoige gesehen, und in rastloser Hetz
arbeit war es ihnen gelungen, die kurfurstlichen Rate und TeiI
haber RauIes, . Gillis und Royert, die in den Niederlanden wohn
ten, durch Bedrohung an Leib und Leben zur Niederlegung ihrer 
Worden zu zwingen 1). Da durch die Angriffe der Niederlandisch
Westindischen Kompagnie Rauies Handelsgesellschaft immer 
grossere Verluste hatte, bat er wiederholt denKurfursten, strengere 
Massnahmen zu ergreifen und die Kaperei gegen die Feindin zu 
gestatten, da sonst alles verloren sei, was man miihselig erbaut 
habe. In mehreren Denkschriften 2) mit beigefiigten Prospekten 
legte der Marinedirektor dem Landesherren den Schutz der Han
delsgesellschaft durch staatliche Privilegien nahe, was dann auch 
geschah 3). Mit der Festsetzung in Guinea endete die erste Fahrt 
der nunmehr staatlich geschutzten Gesellschaft. In Gross-Frie
drichsburg an der GoIdkiiste wehte die brandenburgische Flagge. 

Noch giinstiger schienen sich die Verhaltnisse fiir die Kompag
nie zu gestalten, als man beschloss, ihren Hauptsitz nach Emden 
zu verlegen. Ein eisfreier Hafen bot durch Ausschaltung Ham
burgs, wohin im Winter die Waren gebracht werden mussten, da 
man nicht nach Pillau gelangen konnte, grossere Gewinnmog
Iichkeiten. 

Zunachst war Raule nicht einverstanden mit der Verlegung, da 
ihm sehr viele Privilegien dadurch verloren gingen. Sein Wider
spruch fiel schwer ins Gewicht, weil die Halfte der Aktien in sei
nem Besitz waren. Doch der Kurfurst entschadigte ihn anderwei
tig, und so begab sich der Marinedirektor nach Emden, urn selbst 
die Neueinrichtung vorzunehmen. Bei seinem Organisationsta
lent wurde er schnell damit fertig, und die iiber die Zulassung zur 
Kompagnie hocherfreuten Emdener zahlten ihm nicht nur 2400 
Taler "Recognition" fur seine Miihe, sondern dankten Friedrich 
Wilhelm auch durch ein fiir Raule sehr schmeichelhaftes Schrei
ben fUr dessen Sen dung 4). 

Der Generaldirektor vert rat die Gesellschaft beim Kurfiirsten 
gegen ein Honorar in der Hohe des Prasidentengehaltes, das wa-

1) SchUck II, Nr. 59. 
I) II, Nr. 60, 62 u, 63. 
") .. II, Nr. 67. 
') v. Marner, Staatsvertrag vom 4/14. VIII. 1683. Abs. 5 und S. 
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ren in den ersten zwei Jahren je fiinfzig Dukaten, spater doppelt 
soviel, je nach Gewinn auch mehr. 

Diese Abmachung ist Raule in seinem Prozess unter anderem 
zum Vorwurf gemacht worden, doch entspricht sie durchaus 
den damals iiblichen Handelssitten. Da das Ergebnis der ersten 
Expedition dieser Kompagnie so wenig eingebracht hatte, dass 
man eine zweite nicht ausriisten konnte, mussten 16.000Talerauf
genommen werden. Damit nahm der chronische Geldmangel der 
Kompagnie seinen Anfang, der schliesslich ihren Untergang her
beigefiihrt hat. 

Gleich bei der ersten Bewindhabersitzungwurde der grosse Feh
ler gemacht, die Activa in optimistischer Weise zu hoch anzuset
zen. Trotzdem bei einer so annormalen Rechnungsweise ein 'Ober
schuss herauskam, musste man den Landesherrn zu Beginn des 
Sklavenhandels urn einen Zuschuss bitten. 

Es kam dies daher, dass die Aktionare, die schon vor einigen 
Monaten ihr Einlagekapital urn 20 % erhoht hatten, nichts mehr 
geben wollten, zumal sie keine Dividende erhalten hatten. Raule 
wollte in richtiger Voraussicht erst dann den Gewinn ausschiit
ten, wenn die Kompagnie in Flor ware. 

Muss man ihm auch hierin Recht geben, so bleibt ihm dennoch 
der Vorwurf nicht erspart, in ganz unverantwortlich optimisti
scher Weise bei Aufstellung der Bilanz verfahren zu sein. Machte 
er sich auch nicht strafbar dadurch, weil es gesetzliche Vorschrif
ten dieser Art nicht gab, so musste sein kaufmannisches Gefiihl 
ihm doch das Unverantwortliche dieser Handlungsweise vor Au
gen fiihren. Wei! er aber fest an ein Aufbliihen der Gesellschaft 
glaubte, war bei ihm der Wunsch der Vater des Gedankens. 

Beim Suchen nach einem Ausweg aus dieser Sackgasse kamen 
dem Generaldirektor mancherlei Gedanken. So plante er die Er
richtung einer Ostindischen Kompagnie, zu der er Teilhaber an 
der Hand hatte, urn die Guineakompagnie zu entlasten, doch da 
man handeln musste, befasste man sich mit dem Sklavenhandel. 

An diesem beschamenswerten Handwerk fand aber weder der 
Grosse Kurfiirst noch der tiefreligiOse Raule etwas auszusetzen, 
und selbst der Kurfiirst Maximilian von Koln, der mit 24.000 Ta
lern Einlage unter besonders giinstigen Bedingungen der Kom
pagnie damals beitrat, machte sich keine Gedanken darum. Das 
"schwarze Ebenholz" war ebenso Handelsware wie Tabak und 
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Zucker, ja man Konnte mit ihm noch hohere Gewinne erzielen als 
mit anderen Waren. Das war die Hauptsache des Merkantilsy
stems 1). 

Alsbald setzte man sich mit dem Generaldirektor der spani
schen Westindien ins Benehmen, urn eine Sklavenlieferung von 
2-4000 Seelen jahrlich abgeben zu konnen. Da aber die Spanier 
Eingriffe in ihren Handel fiirchteten, sollte die Ware an einem 
neutralen Ort in Amerika abgeliefert werden. - Verschiedene 
Verhandlungen wurden nun in die Wege geleitet, urn einen sol
chen Handelsstiitzpunkt zu gewinnen. 

Der Versuch, die Karibeninsel St. Vinzent oder St. Croix von 
Frankreich zu erwerben, schlug fehl, trotz der befiirwortenden 
Beischrift des franzosischen Gesandten am Berliner Hof, Rebenac, 
der bezeichnender Weise seinem Herren die Genehmigung em
pfahl mit den Hinweis, dass nach dem Tode des Grossen K urfiirsten 
das Unternehmen von selbst eingehen, ganz abgesehen davon, 
wa.s England dazu tun wiirde. Man konne so dem Kurfiirsten auf 
billige Art ein Zeichen des Wohlwollens geben 2). 

Mit Danemark iiber Zulassung auf St. Thomas angekniipfte 
Verhandlungen waren indessen erfolgreich und somit ein Handels
weg nach Amerika eroffnet. Immer weiter lockte die Aussicht auf 
Gewinn den Marinedirektor in pekuniar und politisch gefahrliche 
Unternehmungen. Der kiihle und sichere Bericht Rebenac's, der 
als Aussenstehender und doch in gewisser Hinsicht Eingeweihter 
unbefangen urteilen konnte, gibt mancherlei zu denken. Raule 
sah seine Kolonialunternehmungen fast ausschliesslich vom Ge
sichtspunkt eigener Wiinsche, wahrend der schlaue Franzose in 
niichternen Erwagungen das sah, was wirklich eintrat. Er hielt 
den Marinedirektor wohl fiir einen fahigen, begabten Mann, wie 
man es in seinen Berichten stets lesen kann, doch gegen die dama
ligen Volkswirtschaftler Brandenburgs war ein Arbeiten nur mit 
Hilfe des Landesherren moglich. Ihre und Raules Ansichten gin
gen weit auseinander, soweit sie den Seehandel betrafen. 

Bei allem Optimismus hat Raule aber doch die Uberzeugung 
gehabt, dass nach des Grossen Kurfiirsten Tode ein anderer Wind 
fiir ihn wehen wiirde, und es auch oft ausgesprochen, wenngleich 

1) Der Sklavenhandel wurde im 17. Jahrhundert nur ausserstselten verurteilt, z.B. 
von den deutschen Menoniten in Germantown in Pensylvanie\l; vgl. Vertrag von 
Utrecht von '1713, in dem England Alleinhandel mit Sklaven zugesichert wird. 

I) Urk. und Akt. Bd. XX, II, S. 859. 
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er ffir die Kolonien nicht so sehr Sorge hatte wie fiir seine eigene 
Person. Insofem also sah Rebenac klarer. In den Versuchen des 
Marinedirektors, dem Wachsen der Kompagnie immer neue Kraf
te zuzufiihren, kann man unschwer eine gewisse Hast und Un
ruhe wahmehmen, als er nicht wie ein rechter Gartner schadliche 
Auswiichse beschnitt, urn Kraft zu sparen oder in die rechten 
Bahnen zu lenken, sondem froh war, wenn iiberhaupt etwas 
wuchs. Durch optimistische Bilanzen konnte die Kompagnie 
nicht gehalten werden, und man kann sich Raules Mut, als ge
schulter Kaufmann in so1cher Unsicherheit weiter zu arbeiten, nur 
dadurch erklaren, dass er gehofft hat, durch irgend einen grossen 
Erfolg aIle FehlschIage auszugleichen und seine SteIlung sichem 
zu konnen. 

Trotzdem das koloniale Handelsgebiet durchdieFestsetzungin 
Accada und Taccarary bei Gross-Friedrichsburg und auf der lnsel 
Arguin im gleichnamigen Golf an der Westkiiste Afrikas weitere 
Ausdehnungen erfuhr, sollte die Kompagnie ihres Lebens nicht 
froh werden. Dauemde Reibereien mit den franzosischen und hol
landischen Handelskompagnien, dazu der standige Geldmangel, 
liessen sie nicht zur Ruhe kommen. Raules Versuche, den Kiisten
handel mit kleineren Fahrzeugen eintraglicher zu gestalten, wur
den mit deren Fortnahme durch die Konkurrenten beantwortet, 
und die Verluste wurden immer grosser, als das Beamtenpersonal 
sich durch Diebereien in grossem Umfang unliebsam auszuzeich
nen begann. Auf eigene Faust fiihrten sie einen schwunghaften 
Handel auf eigene Rechnung, trotzdem ihr Eid es ihnen verbot. 
Diese Erscheinungen waren aber in damaliger Zeit bei allen euro
paischen Kolonialuntemehmungen an der Tagesordnung, doch 
nach der alten Weisheit, dass der Herr ffir die Taten seiner Knech
te verantwortlich ist, wurden derartige Vorkommnisse und ihre 
schadlichen Folgen dem Marinedirektor zur Last gelegt. 

Zuerst wurden die Ostfriesen missvergniigt, und schon im 
Jahre 1686 schlug Raule dem Kurfiirsten vor, sie abzufinden und 
deren Anteile zu iibemehmen. In sicherer Erkenntnis, dass nur 
eine starke Hand den Wirrwarr der Untemehmungen ordnen 
konnte, wollte er auch die Berliner Teilhaber abgefunden wissen. 
In das rein staatliche Untemehmen hatte Raule eine viel schar
fere Disciplin bringen konnen. Leider wurden nur die Ostfriesen 
abgefunden, ohne dass sich dadurch die guten Beziehungen zu 
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Brandenburg geandert hatten. Trotzdem sich die Teilhaber am 
Berliner Hof nicht abfinden liessen, urn dem Kurfiirsten ihre Er
gebenheit zu beweisen, war Raule iiber den Ausfall dieser Menge 
von Stimmen, die ihm nun nicht mehr hineinreden konnten, sehr 
froh. Von nun an herrschte er iiber Marine und Kompagnie, die 
vereinigt worden waren 1), ziemlich unbeschrankt. In Marine
sachen war das Bewindhaberkollegium vollstandig an seine Be
fehle gebunden, und flir ihn kamen die beschrankenden Vorschrif
ten hinsichtlich des Kreditnehmens im Interesse der Kompagnie 
nicht in Betracht. Gelder der Marinekasse konnte er fiir die Kom
pagnie benutzen und umgekehrt, er musste sie dem Kurfiirsten 
nur in Aktien gutschreiben. Keinem anderen als seinem Fiirsten 
verantwortlich, vereinigte er in seiner Hand eine diktatorische 
Macht. 

Diese Gelegenheit machte er sich zu nutze; ohne die Bewindha
ber zu fragen, liess er Schiffe beladen und auslaufen, wobei er die 
Kosten aus der Marinekasse bestritt. Angstlich hielt er jede . wei
tere Inanspruchnahme dieser Kasse von ihr fern und rechtfertigte 
dies den an ihren Einnahmen beteiligt werden sollenden Duisbur
ger Universitatsmitgliedern gegeniiber damit, dass dem Kurfiir
sten in gegenwartigen Zeiten mehr an der Marine als an einer 
Hochschule gelegen sein miisse. 

Und die Erfolge beweisen, was ein fahiger Kopf, unbehindert 
von kleinlichen Aktienparlamentariern, leisten konnte. Nach dem 
Austritt der Emdener nahm die Kompagnie trotz aller Schwierig
keiten einen Aufschwung, ein schaner Beweis fiir die Fiihigkeit 
Rauies und die Richtigkeit seiner Meinungen. 

Urn nun den Erfolg zu einem dauernden zu machen, ging der 
Marinedirektor im April 1686 nach dem Haag, urn die Streitig
keiten mit der Niederlandisch-Westindischen Kompagnie zu be
seitigen. Nach beinahe einjahrigen Verhandlungen brach Raule 
diese ab in der Erkenntnis, dass eine Einigung auf diesem Wege 
nicht herbeizufiihren war. In einer Denkschrift stellt er dem Kur
fiirsten als einzig gangbaren Weg entweder die ganzliche Auflosung 
der Kompagnie oder deren Unterstiitzung in jeder Weise, selbst 
mit Waffengewalt, hin. 

An der Beurteilung, die dieser unzweideutige Vorschlag bei den 
kurfiirstlichen Raten fand, erkennt man, dass der Gedanke an ko-

1) Schiick II, Nr. 118, 119. 
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loniale Handelsunternehmungen auch bei den kurfiirstlichen Wiir
dentragern noch nicht Fuss gefasst hatte. Das Yolk war noch nicht 
reif zu der Erkenntnis dieser Notwendigkeit, und die Rate lies
sen daher durchblicken, dass ihnen eine Abschaffung der Handels
kompagnie am liebsten ware. Ein Vorwurf ist ihnen daraus nicht 
zu machen, denn sie handelten damit nur folgerichtig. Immer
hin hatten sie dann aber energisch ihre Meinung vertreten miis
sen. So wagten sie es jedoch nicht und suchten das Unternehmen 
anderweitig zu vernichten. 

Wie offen handelte dagegen Raule! Als er erkannt hatte, dass 
des Grossen Kurfiirsten kleiner Sohn den Feldzug gegen die nie
derlandischen Konkurrenzunternehmen nur mit leeren Worten 
fiihrte, da hat er mit aller Macht eine Einigung auf dem Wege der 
Verhandlungen angestrebt und erreicht; dass der im Jahre 1690 
in einer Anerkennung und Wiederherstellung der westafrikani
schen Besitzungen durch die Niederlandische Westindische Kom
pagnie erfochtene Verhandlungssieg nur ein Scheinsieg war, weil 
Friedrich III. Raule nicht nachdriicklich genug unterstiitzte, ist 
nicht des Generaldirektors Schuld. 

Mit dem Tode des Grossen Kurfiirsten erhielten aber auch die 
Antimarinegegner wieder neuen Mut, und auf mancherlei Weise 
suchte man Raule zu schaden. Nur bei seiner Anwesenheit in Em
dem sollte er den Vorsitz in den Kollegien der Marine und Kom
pagnie fiihren, die man vorsorglich getrennt hatte 1). Da dies aber 
in praxi nicht der Fall war, weil die gleichen Personen in den ein
zelnen Behorden vertreten waren, V\<llrde er durch die Einsetzung 
einer Oberadmiralitat beaufsichtigt. Sein Stern schien verbleichen 
zu wollen. Sein friiherer Freund Knyphausen wagte als erster, 
Raule die unentwirrbare Finanzlage der Marinekasse vorzuwer
fen. Er war zweifellos dazu berechtigt, doch auf einer falschen 
Fahrte, wenn er dies auf Unehrlichkeiten des Marinedirektors 
zuriickfiihrte. Er ging aus einer selbst beantragten Untersuchung 
in dieser Richtung vollkommen gereinigt hervor, doch kann man 
es Knyphausen nicht verdenken, dass er in einer solchen Unsicher
heit als niichtern denkender Mensch nicht arbeiten wollte. 

Da aber die Kompagnie durch Raules Zuriickdrangung schwer 
gelitten hatte, wurde ihm <lurch das erweiterte Marinereglement2) 

1) Schlick II, Nr. 122 . 
• ) II, Nr. 131. . 



284 BENJAMIN RAULE 

yom 27. August 1690 seine alte Machtstellung wiedergegeben: 
Doch es half nichts, dass der Generaldirektor sofort die Lage be
nutzte und drei Schiffe nach Guinea und zwei nach St. Thomas 
sandte. Die Finanzlage wurde immer schlechter, durch Kaper ver
lorene Fahrzeuge konnte man nicht ersetzen, und nur die Aufnah
me von Leibrenten ermoglichte es, Schiffe mit den notigen Ver
starkungen nach den Kolonien zu senden. Zu Ausgang des J ahres 
1691 stand die Kompagnie trotzdem vor dem Bankerott. 

Die Aufnahme von Leibrenten ist Raule sehr zum Vorwurf ge
macht worden, war er es doch gewesen, der den Rat dazu gegeben 
hatte. Es ging dabei so zu, dass hollandische Geldgeber Betrage als 
Leibrenten einzahlten, die ihnen hohe Zinsen, wenigstens 25% im 
Jahr, bringen mussten. Nach ihrem Tode verblieb dafiir das Ka
pital der Kompagnie und wurde den Erben nicht ausgezahlt. Fiir 
die Verzinsung haftete der Kurfiirst personlich mit seinem gan
zen Lande. Der Vorteil war dabei der, dass man im Augenblick 
iiber eine grossere Geldsumme verfiigte, bei deren richtiger An
wendung man viel verdienen konnte. Doch diese Moglichkeiten 
wurden oder konnten nicht ausgenutzt werden, und so sah man 
sich auch spater genotigt, zur Deckung alter Schulden neue in 
Gestalt von Leibrenten aufzunebmen. Ais man so nicht mehr 
weiterkonnte, war es wieder Raule, der einen Ausweg fand, indem 
er die Leibrenten in ab16sbare verwandelte, wodurch der Zinsfuss 
wesentlich herabgesetzt wurde. 

1m Jahre 1681 half man sich nun in der Weise, dass man die 
Kompagnie an dritte iibertrug, welche die notigen Gelder ein
legten und sich verpflichteten, zu des Kurfiirsten Dienst jeder
zeit 4 Fregatten und 2 Schnauen, gegen besondere Vergiitung bei 
ihrem Gebrauch, zu halten. Damit war die Lage natiirlich noch 
mehr verschlechtert, denn auch weiterhin musste der Kurfiirst 
fUr die aufgenommenen Leibrenten haften, wahrend fremde Ak
tionare iiber die Verwendung verfiigten. Da diese, es waren meist 
Hollander, offentlich einer fremden Handelskompagnie nicht an
gehoren durften, schoben sie den Marinerat Grinsveen als Stroh
mann vor, der in ihrem Namen die Gelder einlegte . 

. Bei dieser Fusion wurde auch bestimmt, dass die alten Aktien 
auf den halben Wert herabgesetzt werden miissten, doch sollte den 
Inhabem das Recht zustehen, innerhalb sechs Monaten fiir das 
verminderte Kapital Glaubiger der Kompagnie zu werden 1). 

1) Schlick II, Nr. 135. a und b. 
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Diese nannte sich hinfort afrikanisch - amerikanische, bekam 
den homindischen ahnliche Privilegien und gab sich selbst eine 
Verwaltung. Nur der Prasident wurde yom Kurfiirsten bestimmt. 
Nachdem die Neugriindung ein Oktroi erhalten hatte 1), wurde 
mit Raules Hilfe ein neues, provisorisches Reglement geschaffen. 
Die Kompagnie hatte das Recht, selbsUindige Biindnisse zu 
schliessen und sogar Defensivkriege zu fiihren, doch musste sie 
10 % des aus der Kaperei eventuell gelosten Geldes an den Kur
fiirsten abgeben. 

Die stattlichen Mittel, die zur Verfiigung standen, reichten 
trotzdem nicht aus, well der Handelsbetrieb Formen annahm, die 
diesen Mitteln durchaus nicht entsprachen. Die Arbeit mit frem
dem Gelde trug schlechte Friichte. Neue Zuschiisse gab es nicht, 
und ein Teil der Glaubiger forderte seine Einlagen zuriick. Am 
Ende des Jahres 1693 glaubte man, wieder Leibrenten aufnehmen 
zu miissen, und im Friihjahr 1695 wurde von allen Seiten aus Un
zufriedenheit mit der Direktion eine Generalversammlung gefor
dert. 

Betrachtet man die Entwickelung der Afrikanischen Kompag
nie seit der Fusion, so muss man erkennen, dass sie von dem Au
genblick an ihren Zweck verfehlt hatte. Zwar wurden die sparlich 
eingehandelten Waren stets in Emden verkauft, doch das erloste 
Geld kam in der Hauptsache den fremden Aktionaren zugute, war 
mithin dem Kurstaat verloren. Raule lratte aber mit der Griin
dung der Kompagnie national-merkantilistische Ideen verfolgt, er 
war also in dem Bestreben, die Kompagnie urn jeden Preis zu hal
ten, yom Wege abgekommen. Die Kompagnie bildete einen Frem
korper im Staate, statt, wie es beabsichtigt war, die Krafte des 
Landes zu gemeinsamer Seehandelspolitik zu vereinigen. 

Doch Raule musste die Handelsgesellschaft schon urn seiner 
selbst willen halten, urn seinen Ruf nicht zu verlieren, und vor al
lem, urn den Kurstaat vor Verlusten zu bewahren. Immer noch 
hoffte er, durch giinstige Spekulationen die Schulden decken und 
ausgleichen zu konnen. Ein furchtbarer Schlag muss es daher fiir 
ihn gewesen sein, als er auch innerhalb der Kompagnie eine ge
gen ihn gerichtete Partei erwachsen sah. Das machte sich zum er
sten Male auf der Emdener Generalversammlung der Aktionare 
bemerkbar. 

1) Schlick II, Nr. 139 a. 



286 BENJAMIN RAULE 

Den Hauptstreitpunkt bildeten wieder Angriffe gegen Raule 
wegen Fehlens eines genauen Inventurverzeichnisses und seine 
Weigerung, nach Wunsch Rechnung zu legen. Bei Abschluss des 
neuen Kontraktes hatte der Marinedirektor es nicht getan, und 
das im August 1692 von ihm aufgestellte Verzeichniswollteman
nicht anerkennen, weil esunvollstandig sei und mit friiheren An
gaben nicht iibereinstimme. Ein harter Streit entbrannte. Raules 
Gegner behaupteten nachher, er habe sie mit der Drohung ein
geschiichtert, der Kurfiirst wolle die Leibrentenzusicherung zu 
riicknehmen und die hollandischen Interessenten von der Ver
waltung ausschliessen. Darum habe man sich notgedrungen in 
einem Dorfe Rype unweit Emdens verglichen, worauf man Zu
tritt zum Kontor der neuen Kompagnie erhalten habe. Dort habe 
man aber weder ein Buch von der alten noch Eintragungen iiber 
die neue vorgefunden. Erst durch Beschluss vom 1. Februar 1694 
sei dem Buchhalter de Goyer aufgegeben worden, Biicher vom 24. 
August 1692 an anzulegen. Trotzdem seien die meisten Papiere 
in den Handen der Bewindhaber, und es herrsche ein grausige Un
ordnung. 

Diese schweren, wohl nicht unberechtigten Angriffe hatten im 
Augenblick keinen Erfolg, man einigte sich im Laufe der General
versammlung iiber die Bilanz, und nur einige Streitpunkte blie
ben in der Schwebe. Der Kurfiirst erklarte sich formell -fiir eine 
Zuschusszahlung von 25.000 Talem, und ein definitives Regle
ment soUte geschaffen werden. 

Es ist sehr bedauerlich, dass man durch das Fehlenderdamali
gen Papiere nicht imstande ist, die Vorwiirfe als berechtigt oder 
unberechtigt zu beurteilen. Die immer wiederkehrenden Angriffe 
gegen Raules Verwaltungstatigkeit, soweit sie die Rechnungs
fiihrung betreffen, scheinen mir doch fur zutreffend hingenommen 
werden zu miissen. 1m Gefiihle seiner Sicherheit in Handelssachen 
wird der Generaldirektor in optimistischer N achlassigkeit nicht 
zu sehr auf die kleinsten Einzelheiten gesehen haben. Ihm geniig
te es, wenn er in grossen Ziigen iiber den Stand des Untemehmens 
unterrichtet war. 

Die Drohung, den holllindischen Aktionaren das Stimmrecht zu 
entziehen, nachdem sie ihr Geld eingezahlt hatten, das sie in die
sem Moment nur mit Verlusten hatten zuriicknehmen k6nnen, 
entspricht eben so Raules Riicksichtslosigkeit gegen Holland wie 
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sein frUherer Vorschlag, den niederHi.ndischen Ostseehandel zu 
verniehten. Es ist sehr leieht moglich, dass Raule derartige Dro
hungen hat fallen lassen, urn die Einigkeit wieder herzustellen. 
Jedenfalls siegte die Raulepartei und nahm so fiir die folgenden 
Jahre die Leitung der Kompagnie in die Hand. 

Die seitdem in den J ahren 1695-1697 regelmassig stattfinden
den Generalversammlungen beweisen jedoch, dass es Raule und 
seiner Partei darum zu tun war, die Ordnung aufrechtzuerhalten. 
Die seit dem Ryper-Abkommen noch schwebenden Fragen sind 
auf der ersten dieser Versammlungen geregelt worden 1). 

Leider mussten alljahrlieh zur Ausriistung der Schiffe neue Leib
renten aufgenommen werden, ohne dass nennenswerte Einkiinf
te gezeitigt wurden. In Arguin pltinderten seelandische Schmugg
ler, in Gross-Friedriehsburg verliess der Gouverneur einfach seinen 
Posten, ohne Rechnung zu legen. Es ist staunenswert, wie Raule 
in einer so iiblen Lage aushielt und immer wieder die notigen Gel
der aufbrachte. Ein Finanzgenie ist der Marinedirektor auf jeden 
Fall gewesen, trotz seines oft schadliehen Optimismus, das muss 
ihm selbst der Neid lassen. 

Noch einmal nahm die Kompagnie einen Aufschwung, als nach 
dem Rijswieker Frieden die Gesellschafter auf sein Betreiben eine 
Einlage von 100.000 Gulden machten, ausserdem auf Kredit 
70.000 Gulden aufgebracht und mit Erlaubnis des Kurftirsten 
eine Rente von 100.000 Talern aufgenommen wurde. Geld, urn 
das Unternehmen auf seiner alten Rohe zu erhalten, war also 
vorhanden. Zudem schloss Raule zu jener Zeit einen Sklavenlie
ferungsvertrag mit Portugal, der hohe Einnahmen versprach. 

Da wurde im Februar 1698 eine Untersuchung gegen den Mi
nister Dankelmann eingeleitet, in die auch Raule verwickelt wur
de und mit ihm Knyphausen. Das Unternehmen war seiner FUh
rer beraubt! 

Ob Raule die Kompagnie noch einmal auf eine gesunde Grund
lage hatte stellen konnen, ist nieht zu ermessen, jedenfalls ging 
ohne ihn alles darunter und dartiber, und wenn die Kompagnie 
nicht ein guter Vorwand zur weiteren Besetzung Emdens gewesen 
ware, hatte man sie sieher aufgelOst. So blieb sie als Torso beste
hen, und der aus seiner Haft entlassene, zum Marinekommissar 

1) Schlick II, Nr. 147. 
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degradierte Generaldirektor hat noch bis zu seinem Tode in ihrem 
Interesse gearbeitet. 

Was er gewollt, hat er nicht erreicht, doch den von ihm ge
machten Fehlern ist es nicht allein zuzuschreiben, dass seinem 
Werke der Erfolg versagt war. Es gibt keinen besseren Beweis ftir 
die Ttichtigkeit Raules als folgende Stelle aus einem Bericht 1) 
des Bewindhaberkollegiums vom 5. Dezember 1702, in dem es 
heisst: II Unseres Wissens ist bei der Administration kein Belang 
gefunden und an den Tag gebracht, sondern ist Raules Arrest der 
Kompagnie sehr schadlich gewesen, dieweil er durch gute Experi
ance heilsame Rat- und Anschlage geben konne." 

Die hier in grossen Ztigen zur Erklarung von Raules volkswirt
schaftlichen Ansichten aufgefiihrten Schicksale der Afrikanischen 
Kompagnie haben mit ihren sUindigen Sorgen den Marinedirektor 
dennoch nicht allein in Anspruch genommen, im Gegenteil, im
mer mehr Plane hat er in seinem Kopfe gewalzt, allen Hindernis
sen zum Trotz. 

So hatte er im Juni 1680 den Plan gefasst, durch Kaperei auf 
Chinesen und Mohren in zwei Jahren das Kapital ftir eine zu er
richtende Ostindische Kompagnie aufzubringen. Die Leitung der 
Expedition wollte er selbst in die Hand nehmen. 

Der einmal gefasste Gedanke hat Raule nicht wieder freigelas
sen. Immer wieder findet man neue Entwtirfe tiber die Ostindien
fahrt. In Hamburg hat er mit zwei reichen Kaufleuten, d' Acosta 
und Texeira, oftmals verhandelt und ihr Einverstandnis gewon
nen. Trotz ihrer harten Bedingungen wollte er mit ihrer Hille eine 
Ostindische Kompagnie ins Leben rufen, urn durch die Neugriin
dung der Afrikanischen zu helfen, wahrend der Rat Meinders in 
seiner Beurteilung 2) gerade eine Beeintrachtigung fUr moglich 
halt; bei diesen Meinungsschwankungen gaben die Emdener den 
Ausschlag, die dem Gedanken festere Formen verliehen. Als im 
Juni und Juli 1684 der beriihmtefranz6sische Weltreisende Ta
vernier in Berlin war, wurde er zur Begriindung einer solchen 
Kompagnie aufgefordert und auch ein Octroi 3) erlassen. Trotz
dem fiel der Plan ins Wasser, da Tavernier keine energischen 
Schritte in dieser Hinsicht unternahm. 

1) SchUck I, S. 274 Anm. 332 b. , 
.) SchUck II, Nr. 78. 
0) II, Nr. 91 . 
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Zwei Jahre spater scheint man wieder zlemlich am Ziel gewesen 
zu sein, denn es finden sich Bestallungspatente fiir je einen Schif
fer und Kaufmann zur Fahrt nach China und Japan 1), aber aus
gefiihrt worden sind diese Plane niemals, denn mit dem im Jahre 
1687 flir eine Ostindische Kompagnie erlassenen Octroi 2) sind sie 
fiir immer begraben worden. . 

Wie sehr Raule bemiiht war, seinem neuen Vaterland Entwicke
Iungsmoglichkeiten zu schaffen ohne grosse Kosten, ist aus dem 
Plan, die Gelder fiir das Unternehmen durch die Kaperei aufzu
bringen, ebenso ersichtlich wie aus seinen rastlosen Versuchen, 
fremde Kapitalisten fiir die Ausfiihrung zu gewinnen. Sehr zu be
dauern ist es nur, dass uns aus Unterredungen Rauies mit Taver
nier nichts iiberliefert ist; jedenfalls haben beide zu gleicher Zeit 
in Berlin geweilt, werden daher auch iiber den Plim sich unterhal
ten haben. Dass dieses Arbeiten mit fremden Kapitalien aber nur 
solange niitzlich und den merkantilistischen lnteressen eines Lan
des angepasst ist, als die Zinsen leicht bezahlt werden konnen, so
fort aber ins Gegenteil umschlagt, wenn Ungliicksfalle neue Geld
aufnahmen notig machen, hat das Schicksal der Afrikanischen 

. Kompagnie mit grausamer Deutlichkeit bewiesen. 
Erfolgreicher waren die Versuche, sich in St. Thomas, einem 

danischen Besitz, festzusetzen. Die abgeschlossenen Sklavenliefe
rungsvertrage machten es notwendig, einen Sammelpunkt fiir die 
schwarze Ware zu besitzen, von dem aus sie verhandelt werden 
konnte. Ausschlaggebend waren hierbei das Angebot zweier Ak
tionare der Niederlandisch-Westindischen Kompagnie, die Skla
yen, die sie bisher ihrer Handelsgesellschaft geliefert hatten, der 
Brandenburgischen zuzufiihren. Diese Gelegenheit, dem verhass
ten Konkurrenzunternehmen einen vernichtenden Schlag zufii
gen zu konnen, liess sich Raule nicht entgehen. Er schlug vor, in 
Kopenhagen Schritte zur Erwerbung von St. Thomas zu tun und 
die Minister zu gewinnen. Er wollte mit den beiden Herren zu
sammen 40.000 Taler aufbringen, wovon man den Danen die HaU
te anbieten sollte, damit die Riickfrachten zu gleichen Teilen nach 
Kopenhagen und Konigsberg gebracht werden konnten. Langsam 
entwickelten sich nun die einleitenden Schritte. Man muss wohl 
erkannt haben, dass Danemark die lnsel nicht ganz verkaufen 

1) Schlick II, Nx:. 114. 
0) II, Nr. 117. 
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wiirde, daher wurde auf des Marinedirektors Rat in Kopenhagen 
angefragt, ob man in St. Thomas gegen Abgabe von 2 Sklaven 
vom Hundert "einige Logen und Negereien" errichten konnte. 

Die Emdener Teilhaber der Afrikanischen Kompagnie waren 
damit nicht einverstanden, weil sie eine Zersplitterung fiirchte
ten, die Danen waren aber hocherfreut iiber das Angebot, da ihre 
Kompagnie auf sehr schwachen Fiissen stand. Nach einleitenden 
Schritten des dortigen Gesandten von Brandt erschien Raule im 
September 1685 selbst in Danemark, urn in naheren Verhandlun
gen eine Einigung zu erzielen. Er hatte sich zunachst gegen die 
Mission gestraubt, da er nicht fahig sei, mit so "grossen Herren" zu 
verhandeln. 

Auf der ersten Konferenz in Schleswig schlug der Danenkonig 
eine Vereinigung seiner Kompagnie mit der Brandenburgischen 
vor, und auf dieser Basis wurden die Verhandlungen in Hadersle
ben fortgesetzt. 

Raules Auf trag ging dahin, entweder die Insel St. Thomas zu 
kaufen oder Landstiicke zu pachten, auf aIle Faile aber den bran
denburgischen Schiffen die Erlaubnis zum Anlaufen zu erwirken. 

Die geplante Vereinigung der beiden Kompagnien hatte der Ge
neraIdirektor freudig begriisst. Es scheint so, als ob er damals das 
traurige Ende seiner Schopfung vorausgesehen hat, denn sein 
heisses Bemiihen, gegen den Willen des Grossen Kurfiirsten die 
Verschmelzung durchzusetzen, erhalt in seinem unzweideutigen 
Vorschlag, entweder die Afrikanische Kompagnie aufzugeben 
oder mit der danischen zu vereinigen, einen fast ultimativen Cha
rakter. Den Danen war an einem Nebeneinanderarbeiten wenig 
gelegen, der Kurfiirst wollte aber nur dieses. So blieb Raule nichts 
anderes iibrig, als ganz energisch die Zulassung der Afrikanischen 
Kompagnie zu betreiben, nachdem er seinem Herren gegeniiber 
jede Verantwortung abgelehnt hatte. Mit Geschenken, oder wie er 
es nennt, "Galanteries" an einflussreiche Hofleute, brachte er es 
dahin, dass den Brandenburgern ein Landstrich auf St. Thomas 
unter gewissen Bedingungen eingeraumt wurde 1). 

Die Danen waren sehr zufrieden mit dem Abschluss, und der 
Konig schenkte Raule zum Abschied eine mit Diamanten besetzte 
und seinem Namen geschmiickte goldene Miinze. Der Generaldi
rektor, der sich damit auf dem Gebiete der Diplomatie die Sporen 

1) SchUck II, Nr. 103, 109, 116. 
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fiirst sie erwiirbe. Aber erst unter seinem Sohn kam ein Vertrag 1) 
mit dem Herzog zustande, der eine Teilung der Insel bezweckte. 
Etwaige Argemisse konnten die Brandenburger als die Starkeren 
leicht unterdriicken. Doch die Anspriiche Englands machten aIle 
Vertrage zunichte. Ebenso schlug der Versuch fehl, die westin
dischen Danenfestungen Friedrichshurg und Christiansfort zu er
werben. 

Aus allen diesen Versuchen erkennt man die redlichen Absich
ten RauIes, dem brandenburgischen Koionialhandel neue Wege 
und Sicherheiten zu schaffen. Er arbeitete nicht fiir die Gegen
wart, sondem fiir die Zukunft, und es gibt keinen schlagenderen 
Beweis gegen die Anschuldigungen seiner Feinde, er habe nur fiir 
seinen Vorteil gearbeitet. Neuanlagen kosten immer, mehr ais sie 
zunachst einbringen, und ais kranker und altemder Mann konnte 
der Generaldirektor niemais wissen, ob er iiberhaupt die Erfolge 
seiner Tatigkeit wiirde geniessen konnen. Gem liess er auch an
dere Menschen auf seinem Acker pfliigen, sofem sie es zum Wohle 
des Kurstaates taten, und ohne Groll kam er selbst denjenigen zu 
Hilfe, die ihn vorher zuriickgestossen hatten. Dies beweist die be
absichtigte Griindung einer amerikanischen Kompagnie. 

Vier ausiandische Kaufleute hatten Friedrich III. nach seinem 
Regierungsantritt gebeten, ihnen einen Octroi 2) fiir eine amerika
nische Kompagnie zu verleihen, an der aber Raule oder "eine sei
ner Kreaturen" nicht beteiligt sein sollten. Dies geschah auch, 
doch kam das Untemehmen nicht in Fluss, weshalb man Raule 
mit der Ausarbeitung eines neuen Octrois S) betraute, ihn auch 
zum Direktor berief. Die Stadt Emden verlieh der Kompagnie be
deutende Privilegien f), doch konnte das Untemehmen trotz sei
ner hochtrabenden Propaganda 6) nicht ins Leben treten . 

. ZuIetzt sei noch eines Projektes gedacht, das Raules Sorgen 
fUr die preussischen Hafen beweist und zeigt, wie er auch die ge
ringste Moglichkeit zur Erreichung seiner national-merkantilisti
schen Plane nicht ausser acht liess. 1m Feldlager vor Stralsund 
hatte er schon dem Grossen Kurfiirsten den Plan zu einer Gron
landkompagnie vorgelegt, welchen er mehrmals noch aufs Tapet 

') Schlick II, Nr. 134. 
") II, Nr. 123. 
*) II, Nr. 127. 
') II, Nr. 128. 
0) II, Nr. 129 und 130. 
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verdient und dem Kranze seiner Vielseitigkeit ein neues Blatt hin
zuge£iigt hatte, war aber weniger zufrieden, da nach seiner Mei
nung nur ein gemeinsames Arbeiten beider Unternehmen hatte er
spriesslich werden konnen. Er sollte recht behalten. 

Die Brandenburger brachten den Handel auf St. Thomas wie
der auf die Hohe, indem sie durch die Schwarzen Zuckermiihlen 
betrieben und Holz ausfiihrten. Den Danen war dies ein Dorn im 
Auge, da sie trotz der vielen Reservatrechte nicht Schritt halten 
konnten. Mit kleinen Reibereien fing der Streit an, urn unter her
beigezogenen Vorwanden in offene Gewalt auszuarten-: Wurden 
die Streitenden auch durch gemeinsame Kriegsnot zu einem Ver
gleich gezwungen, der spater verlangert wurde 1), die Drangsale der 
Brandenburger hatten damit kein Ende. Durch hohe Geldzahlun-

, gen und in endlosen Verhandlungen wurde nichts erreicht, und 
. ganz p16tzlich wird St. Thomas uberhaupt nicht mehr erwahnt. 

Sobald der Generaldirektor die ersten Streitigkeiten auf St. 
Thomas als Bestatigung seiner Befurchtungen anfiihren konnte, 
hatte er die Besetzung der Krabbeninsel bei Portorico in Vor
schlag gebracht, urn St. Thomas aufgeben zu konnen. Die Kurfurst
lichen Rate fanden diese Vorschlage sehr gut, wurden doch da
durch an Zollen fur den Sklavenhandel im Jahr 10.000-15.000 
Taler gespart. Ebenso konnte man die in Portorico sitzenden Spa
nier leicht zur Bezahlung der noch immer rlickstandigen Subsi
dien zwingen wie einen eintraglichen Handel mit den ubrigen Ka
ribischen lnseln treiben. An Landesprodukten waren vor allem 
Schildkroten und Holz begehrenswert. 

Am 3 Februar 1689 schritt man auch wirklich zur Besitzergrei
fung der Inse!, versaumte es aber, den Besitz auch rechtlich zu 
versichern. Als die Brandenburger am 19. Dezember 1692, aller
dings reichlich spat, wiederkamen, wehte der Danebrog auf der 
lnse!. Ein Protest blieb ergebnislos, und auch dieser Plan wurde 
begraben. 

Nicht besser ging es mit dem beabsichtigten Erwerb der lnsel 
Tabago, die dem Herzog von Kurland gehorte. Sie zahlt auch zu 
den Karibischen Inseln und hatte flir den Sklavenhandel wie auch 
wegen ihrer Gewiirze Wert. Zwei Kaufleute aus Curac;ao hatten 
Raule angeboten, sich dort niederzulassen, wenn der Grosse Kur-

1) SchUck II, Nr. 137 abo 
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brachte, der aber nie zur Ausfiihrung kam. Er Hi.sst aber im Zusam
menhang mit all den vielen Prokjekten, die in Raules Kopf ent
standen, klar hervortreten, wie sein Schopfergeist sich Betatigung 
in allen Erdteilen suchte. 

Wie schwer muss der Greis darunter gelitten haben, als sein gan
zes Lebenswerk langsam in Auflosung iiberging. Ein giitiges Ge
schick hat ihn allerdings die letzten Zuckungen des Todeskampfes 
nicht mehr sehen lassen, wenngleich schon zu seinen Lebzeiten 
yom Verkauf der Kolonien gesprochen wurde. Am liebsten war 
dem Generaldirektor wohl Arguin, das ihm zusammen mit 
dem Rat Pedy von 1689-1691 alIein gehort hatte. Als man den 
Verkauf der Kolonien ernstlich anstrebte, hat er immer wieder ge
bet en die Insel auszunehmen, da sie fast gar keine Kosten mache 
und eintdi.gliche Waren, wie Gummi arabicum, Straussenfedern, 
Amber und Bibersteine liefere 1). 

Doch die Befiirchtungen waren grundlos. Bis zu seinem Tode 
hat der alte Mann seinem Werke in nimmer miider Fiirsorge die 
Treue halten konnen. In seinen langen Dienstjahren ist er stets un
beirrt seinen Weg gegangen, ungeachtet alIer Hemmnisse, nur auf 
das Wohl seines neuen Vaterlandes bedacht. 

3. KAPlTEL. 

c. Raules volkswirtschaftliche Ansichten. 

Wahrend in den vorhergehenden Kapiteln die Werke Raules als 
solche und in ihren Auswirkungen von seinen volkswirtschaftli
chen Ansichten gesprochen haben, soIlen zum Abschluss der Arbeit 
diese in Richtlinien zusammengefasst werden. Dazu gehort es, 
dass man sich dariiber klar wird, inwieweit des Generaldirektors 
Abstammung und seelische Einstellung dabei mitbestimmend 
gewirkt haben. 

Als iiberzeugter Calvinist hat er ganz im Sinne der Pradestina
tionslehre gelebt und gewirkt. Mit dieser religiosen EinstelIung, 
der sich spinozistische Ideen leicht verbinden lassen, wie iiber-

I 

1) Amber = amber griseum, wohlriechende Gallenabscheidung des Pottwales, die 
leichter ist als Wasser und schwi=end gesammelt wird. 

Mit Bibersteinen ist wohl Castoreum gemeint, doch ist mir unerfindlich, wie dieses 
Tier auf der afrikanischen Insel gelebt haben kann. 
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haupt Raules Handeln ebensogut auf der Grundlage der Lehre 
Calvins als der Spinozas zu Hause sein kann, ist eng verkniipft 
eine kaufmannische und organisatorische Begabung. Stets muss 
man Raule als Kaufmann betrachten, ob er nun vor Stettin als 
Soldat gegen die Schweden oder im Kontor mit der Feder gegen 
die Hollander und alles, was seinen kaufmannischen Erwagungen 
entgegen war, zu Felde zog. Seine volkswirtschaftlichen Ansichten 
waren merkantilistischer Art. Da nun dasWesen des Merkantilis
mus sich nicht nur in der Lehre von der Geldvermehrung oder der 
Handelsbilanz aussern kann, sondern in Befolgung der Lehre zu 
einer UIJlbildung der Gesellschaft und ihrer Organisationen fiih
ren und so auch die Staatseinrichtungen beeinflussen muss, weil 
die lokale und landschaftliche Wirtschaftspolitik zu einer staat
lichen, nationalen werden soIl, musste Raule naturnotwendig auf 
einen erbitterten Widerstand der Stande stossen. Nicht wenig 
sprachen hierbei die Zerrissenheit des Staatsterritoriums wie die 
fast unertragliche Monopolstellung Hollands als Abnehmer deut
scher Rohprodukte und alleinigem Gewiirzlieferanten mit. 

Der Hass des Marinedirektors gegen die niederlandischen Kauf
leute und der feste Wille des Grossen Kurfiirsten, seinem Lande 
die Segnungen eines bliihenden Handels selbst mit Gewalt auf
zuzwingen, waren ebensowenig geeignet, den passiven Wider
stand der ausserlich unterworfenen Stande zu brechen als die ge
trennten Gebietsteile des Kurstaates zu einer Handelseinheit zu
sammenzuschweissen. Hass und Gewalt k6nnen nicht vernichten 
und aus16schen, sondern erzeugen stets Hemmnisse, und was sich 
im Schosse eines Volkes erst langsam bilden muss unter dem Zwan
ge der ausseren Verhaltnisse, das konnte selbst der Feuergeist 
eines Friedrich Wilhelm und Raule nicht aus dem eigenen Ich auf 
die Bewohner des Landes iibertragen. 

Raules Absicht ist es gewesen, seine neue Heimat auf national
merkantilistischer Grundlage zu einem mitbestimmenden Faktor 
auf dem damaligen Weltmarkt zu machen, m6glichst unabhangig 
yom Ausland und doch unentbehrlich fUr dieses. 

Durch Beispiele hat er die Bewohner der kurfiirstlichen Lande 
zu einer besseren Ausnutzung der volkswirtschaftlichen Quellen 
erziehen und durch Griindung von Handelskolonien ihnen Erzeug
nisse, die das Inland nicht hervorbringen konnte, direkt und da
durch billiger zufiihren wollen zum Wohle der Aligemeinheit. 

I 
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fli 
Doch die Beispiele fremder Handwerker und Kaufleute waren 

nicht imstande, die misstrauischen Landesbewohner zum Nachei
fern unzuspornen, wie es auch ein tiber die zerstreuten Landesteile 
von Raule gebreitetes Verkehrsstrassennetz zu Wasser und zu 
Lande nicht vermochte, eine handelspolitische Einheit nach Aus
sen, geschweige del)n ein volkswirtschaftliches Einheitsgefiihl im 
Innern des Kurstaates herbeizufiihren. 

So mussten denn Raules hohe Plane scheitern an der Ungunst 
territorialer Verhaltnisse und der Unreife der Staatsbiirger. 

Benjamin Raules Schicksal zeigt in reinster Klarheit, dass ein 
Mann sich wohl eine neue Heimat, niemals aber ein neues Vater
land schaffen kann. Seine volkswirtschaftlichen Ideen waren auf 
dem Boden seines Vaterlandes gereift und konnten zu weiterem 
Wachsen nur in hollandischen Acker gesenkt werden. Wohl hat er 
im brandenburgischen Staat neue volkswirtschaftliche Bahnen 
eingeschlagen und gewiesen, doch seine Plane konnten im frem
den Lande nicht zu dauerndem Erfolg fiihren. 

Das aber ist die Tragik seines Lebens gewesen, dass diese neue 
Heimat ihn stets als Fremdling betrachtet hat und er, der seine 
vaterlandische Erde verlassen hatte und in den Landen des 
Grossen Kurftirsten nicht wieder fest en Fuss fassen konnte, wur
zellos trotz aller Ersterfolge in Not und Elend sterben musste. 



ANHANG. 

N ach Fertigstellung meiner Arbeit wurde mir durch liebenswtir
dige Vermittelung von Herrn Professor Dr. Hasenc1ever eine 
kurze, nur sechs Gross-Oktavseiten umfassende Abhandlung von 
Professor Dr. Hapke in Marburg zuganglich gemacht, die soeben 
in Holland erschienen ist 1). Sie behandelt nur Raules Handlungs
bticher 2), deren Durcharbeitung Professor Hapke als ausserst 
wichtig zur Erkenntnis der Bltitezeit des hollandischen Handels 
im 17. Jahrhundert empfiehlt, indem man aus ihnene in klares 
Bild tiber ein seelandisches Grosshandelshaus zur Zeit der de 
Witt's gewinnen kann. 

Raule ist nach ihm nicht einer der vielen Projektenmacher, wie 
sie an den Hafen des 17. J ahrhunderts so vielfach zur finden sind, 
sondern ein weitsichtiger, wagemutiger Grosskaufmann, wie ich 
ihn in meiner Abhandlung geschildert habe. 

Sehr interessant sind die Ausfiihrungen tiber den Namen und 
die Heimat der Raules. Nach Hapke ist die Familie aus dem west
lichen Flandern nach Seeland gekommen. Dtinkirchen ist die frii
here Heimat der Rawes, deren Namen man von Rousselere = 
Roulers, im flandrischen Hinterland Dtinkirchens, herleiten kan
ne. Die Religionsverfolgungen Albas werden auch diese calvin is
tische Familie aus der Heimat vertrieben haben. Mit dem Verfas
ser bin auch ich der Meinung, dass der Name richtiger Raule, mit 
dem Ton auf der letzten Silbe, ausgesprochen werden muss. 

Aus den Handelsbtichern ist mit Sicherheit zu erkennen, dass 
Rawes Handlungshaus gut fundiert und weit ausgebaut war. Han
delsverbindungen mit Frankreich und seinen Kolonien, auch mit 
Spanien und Portugal sind daraus nachzuweisen, und ich stehe 
nicht an zu behaupten, dass Rawe die von mir geschilderten 3) 
Schiffahrtslinien von Pillau und Emden aus einfach auf dieser 
alten Basis aufgebaut hat. Der Ausgangspunkt Middelburg war 

1) Prof. Dr. Hapke, Benjamin Raule und seine Handlungsbiicher in "Economisch
Historisch ]aarboek", Negende Deel, 's-Gravenhage-Martinus Nijhoff-1923. 

") vide S. 222 . 
• ) vide S. 277. 
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eben mit Pillau vertauscht worden. Auch die Verbindung mit der 
holHindischen O. I. C. ist dadurch einwandfrei nachgewiesen 1), 
ebenso die Beteiligung an einer Gronlandkompagnie. Seine Vor
schHige an den Kurfursten entsprangen somit praktischer Er
fahrung. 

Die noch am 2. Februar 1675 erfolgte Ernennung Rauies zum 
Vorsteher der Frei-Wein-Kaufleute be:weist kIar, dass seine pe
kunHirenBedrangnisseimmernoch fur ausgieichbar gehalten wur
den. Erst seine Verbindung mit dem Grossen Kurfiirstenhatden 
Ruin seines hollandischen Unternehmens zur Folge gehabt. 

Die Art der Buchfiihrung, die Uneingeweihten einen Vberblick 
ausserordentlich erschwert, wird von Hapke besonders hervorge
hoben. Vielleicht hat es mit den von Raule gefiihrten Geschafts
buchern der brandenburgischen Guinea-Kompagnie die gieiche 
Bewandtnis, deren unklare Fiihrung ihm in Rype zum Vorwurf ge
macht wurde 2). 

1m ubrigen finde ich in Hapkes Abhandlung die in meiner Dis
sertation uber Raule gebrachte Auffassung durchaus bestatigt. 
Die hollandischen Quellenangaben werde ich bei der geplanten 
Fortsetzung und Erweiterung meiner Arbeit nach Moglichkeit 
heranziehen. 

1) vide S. 225. 
") vide S. 286. 
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VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1923. 

In het bestuur zijn in het afgeloopen jaar enkele wijzigingen ge
komen. Dr. K. Heeringa, rijksarchivaris te Utrecht, en mejuf
frouw Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam, zijn als nieuwe leden 
toegetreden, terwijl prof.Brugmans het bestuur door zijne bereid
verklaring, de functie van onder-voorzitter in het Dagelijksch 
Bestuur te willen vervullen, verplichtte. De Raad van Advies 
werd aangevuld door het toetreden der heeren Dr. M.G. de Boer, 
te Amsterdam, M. Taudin Chabot, te Rotterdam, Dr. J. G. van 
Dillen, te Amsterdam, K. F. J. Heringa, te 's-Gravenhage, Mr. L. 
G. Kortenhorst, te Amsterdam, prof. Th. Limperg Jr., te Amster
dam, en Dr. W. S. Unger, te Middelburg. In de Commissie voor 
de Publicatien trad Dr. Heeringa in de vacature, doorhetover
lijden van Mr. S. Muller Fzn. opengekomen. 

In het nieuwe archiefgebouw konden, nadat op het einde van 
het jaar 1922 de verhuizing was afgeloopen, de verschillende ar
chieven definitief worden opgesteld. Hierbij bleek het voordeel 
der ruimere behuizing, daar thans eene meer systematische plaat
sing mogelijk was. In het algemeen heeft het nieuwe perceel goed 
voldaan, hoewel aan de bergingscapaciteit zeer groote eischen 
werden gesteld. Dit stond in het bijzonder in verb and met de ver
krijging van het zeer omvangrijke, maar ook uiterst belangrijke 
archief der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en 
Lijfrente in liquidatie, te Amsterdam. Hierdoor is het aantal 
archieven, in het archiefgebouw aanwezig en dat van inter
nationale beteekenis kan worden geacht, weder met een ver
meerderd. 

Door de betere huisvesting van de vereeniging is het thans ge
makkelijker naar buiten op te treden, daar aanbiedingen tot 
plaatsing van archieven niet meer wegens plaatsgebrek behoeven 
te worden ontweken. Het kan daarom van belang worden geacht 
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hier nogmaals te vennelden, welke de meest belangrijke archieven 
zijn, die gedurende de bijna tien jaar, gedurende welke het Neder
landsch Economisch-Historisch Archief thans bestaat, hetzij in 
eigendom, hetzij in bruikleen zijn verkregen: 

1. Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te 
Haarlem, 1777-1913. 

2. Maatschappij voor Scheeps- en Werktuigbouw "Fijenoord" 
(Etablissement Fijenoord), te Rotterdam, 1822-1880. 

3. Firma Loopuyt, branders, graanhandelaars en bankiers, te 
Schiedam, 1772-1881. 

4. Handelshuis Stadnitski en van Heukelom, te Amsterdam, 
1790-1913. . 

5. Firma Vlaer en Kol, te Utrecht; kassiers en graanhandelaars, 
1760-1859. 

6. Commissiehuis Daniel Crommelin en Soonen, te Amsterdam, 
1807-1860. 

7. Gebroeders van Stolk, graan- en commissiehandel, te Rotter
dam, 1855-1906. 

8. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente 
te Amsterdam, in liquidatie, 1881-1923. 

9. Firma Chabot, bankiers te Rotterdam, 1840-1911. 
10. Algemeene Maatschappij voor Handel en Nijverheid, te 

Amsterdam, 1863-1878. 
11. Plateelbakkerij "Rozenburg", te 's-Gravenhage, 1889-

1913. 
12. Bierbrouwerij "Het Scheepje", te Haarlem, 1818-1875. 
13. Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel 

te Hoom, 1777-1859. 
14. Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond, te 

Amsterdam, 1885-1913. 
15. Bond van Technici, teAmsterdam, 1895-1919. 

De fmancien der vereeniging hebben zich in het afgeloopen jaar 
minder gunstig ontwikkeld. De jaarlijksche subsidie van het De
partement van Arbeid, Nijverheid en Handel, die reeds in het 
voorgaande jaar van f 3750.- tot f 2500.- was teruggebracht, 
werd op de begrooting voor het jaar 1924 geheel geschrapt. Zelfs 
een verzoek om een pro-memorie post voor het Archie! op de be
grooting uit te trekken, ontmoette bezwaren .. Het bestuur be-
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treurt in hooge mate dezen gang van zaken, daar hierdoor niet aI
leen een belangrijk bedrag aan inkomsten aan de vereeniging ont~ 
vallen is, maar ook de afspraak, bij de oprichting van het Archief 
met het toenmalige departement van Landbouw, Handel en Nij
verheid gemaakt, waarbij het Archief zich verbond bij verleening 
van eene subsidie zijn zetel te 's-Gravenhage te vestigen, op losse 
schroeven is komen te staan. 

Door de malaise zijn ook de jaarlijksche donaties aan het Publi
catiefonds vrij sterk achteruitgeloopen, zoodat dit fonds thans on
geveer f 2000.- minder ontvangt dan enke1e jaren geleden. 

Hoewel in verband met het heerschende pessimisme op econo
misch gebied ook het aantalleden, dat voor het lidmaatschap be
dankte, grooter was dan in andere jaren, is het aan het bestuur 
toch gelukt niet aileen eene vermeerdering van het ledental, groo
ter danhet verlies aan leden, te verkrijgen, maar het aantalnieuwe 
leden zoodanig te doen toenemen dat de vereeniging op het 
einde van het afgeloopen jaar meer leden heeft geteld dan in een 
der voorgaande j aren. Deze vermeerdering is echter niet in staat 
geweest de groote daling in de inkomsten te doen verdwijnen. Van
daar dat het bestuur in het nieuwe jaar de uiterste zuinigheid 
zal moeten betrachten. 

Door de medewerking van een aantal corporaties is de vereeni
ging in staat gesteld den Hansischen Geschichtsverein te Lubeck 
een bedrag ter hand te stellen, waardoor het dezen mogelijk is ge
maakt het tweede deel der "NiederHi.ndische Akten und Urkunden 
zur Geschichte der Hanse und zur deutschen Seegeschichte, 1558 
-1669" van prof. dr. R. Hapke uit te geven. Zooals nog in het 
vorig jaarverslag kon worden medegedeeld, is dit deel in het be
gin van 1923 verschenen. Op uitnoodiging van den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen heeft de vereeniging zich 
ook bereid verklaard van het eerste deel der genoemde publicatie 
een aantal exemplaren tegen verlaagden prijs van den Hansischen 
Geschichtsverein over te nemen, terwijl de Minister zich bereid 
verklaarde hiervan aan de instellingen van wetenschap, die onder 
zijn departement ressorteerden, mededeeling te doen. In het ge
heel werd door zes dezer insteIlingen van deze gelegenheid ge
bruik gemaakt; de overblijvende deelen (34) heeft de vereeniging 
aan belangstellenden tegen den kostenden prijs overgedaan. 

E CON.-HIST. ]AARBOE K. X. 20 
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Het aantalleden steeg van 489 tot 545. Bovendien telde de ver
eeniging twee correspondeerende leden, 11 donateurs, 19 dona
teurs voor het leven, alsmede 39 donateurs voor het Publicatie
fonds. Het geheele aantal bedroeg dus 616, tegen 566 in 1922. 

Het aantal donateurs voor het Publicatiefonds daalde van 49 
tot 39. 

Het door den directeur uitgebrachte versiag voIgt hierachter. 

Het bestuur van het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief, 

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



JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR. 

De belangrijkste aanwinst in het afgeloopen jaar is het archief 
der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente 
in liquidatie, te Amsterdam, geweest, waarvan aIle boeken en pa
pieren van de oprichting in 1881 af tot het jaar 1923 toe zijn ont
vangen. Zooals bekend is, heeft deze vennootschap haar bijkan
toren in de meeste staten van Europa gehad: Frankrijk, Belgie, 
Engeland, Duitschland, Oostenrijk, Hongarije, Rusland, Italie, 
Portugal, Zweden, Denemarken en Luxemburg; verderin Neder
landsch-Indie en Zuid-Afrika enz. Vandaar dat de directie van het 
Archief gemeend heeft niet te mogen aarzelen dit archief, dat van 
een groote, op inter~ationaal gebied gewerkt hebbende maatschap
pij afkomstig was, hoe omvangrijk het ook was, over te nemen. In 
den loop der maand J uni is het geheele archief overgebracht en 
zoo goed mogelijk in het gebouw geplaatst. Daar op het onder
brengen van een dergelijk uitgebreidarchief, waarvoorteAmster
dam een afzonderlijk ijzeren archiefruimte van zes verdiepingen 
was gebouwd, niet vooruit gerekend was, en ookniet kon worden, 
is deze plaatsing slechts voorloopig en zal eerst na de opstelling 
van nieuwe archiefrekken tot eene definitieve rangschikking kun
nen worden overgegaan. Het geheele archief omvat naar schatting 
200ijzerenkoffers,20kisten,2500boekenenregistersen300pakken. 

Als tweede belangrijke aanwinst is het omvangrijke archief der 
firma Chabot, kassiers te Rotterdam, te vermelden. 

Eene aanvulling van een reeds vroeger verworven vakvereeni
gingsarchief werd eveneens verkregen. 

Door de uitbreiding der verschillende verzamelingen van het 
Archief kunnen thans de volgende zelfstandige afdeelingen wor
den onderscheiden: 

I. Archieven. 
2. Economisch-Historische Bibliotheek. 
3. Documentatie (Oorlogs-crisis). 
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4. Financieel archief. 
5. Sociaal-economische afdeeling. 
6. Publicatien. 

1. ARCHIEVEN. 

In het geheel werden zes nieuwe archieven verworven, nl. : 
1. Ret archief der Algemeene Maatschappij van Levensverze

kering en Lijfrente in liquidatie, te Amsterdam, 1881-1923. 
2. Het archief der firma Chabot, te Rotterdam, over de jaren 

1840-1911. 
3. Het archief der meekrapfabriek Bour (1851-1875), ontvan

gen van het bestuurslid Mr. R. A. Hartogh, te Amsterdam. 
4. Ret archief betreffende den graanhandel van den heer 

P. W. Janssen teAmsterdam (1853-1875), door bemiddeling van 
Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam, lid van den Raad van Advies. 

5. Van den heer F. M. Wibaut, wethouder van Amsterdam, 
eene belangrijke en omvangrijke verzameling stukken aangaande 
de Ievensmiddelenvoorziening van Amsterdam in oorlogstijd 
(1916-1919). 

6. Het archief der Vereeniging van voorzitters en secretarissen 
van de Kamers van Arbeid (1906-1923), door bemiddeling van 
Mr. J. H. van Zanten, te Amsterdam. 

7. Voorts zond de afdeeling Amsterdam van den Algemeenen 
Nederlandschen Bond van Arbeiders(sters) in het Bakkers-, Cho
colade- en Suikerbewerkingsbedrij£ eene aanvulling van haar 
reeds vroeger verkregen archief over de jaren 1908-1922, waar
van de beschrijving reeds in Economisch-Historisch Jaarboek IX, 
bIz. XLII, BijIage VI, is opgenomen, alsmede 

8. eene aanvulling van het archief van het hoofdbestuur van 
den 1 September 1904 opgeheven "N ederlandschen Bond van Ca
cao-, Chocolade- en Suikerbewerkers, Koek- en Banketbakkers 
(1899-1902), waarvan de beschrijving reeds is opgenomen in het
zelfde ]aarboek IX, bIz. XLIII, Bijlage VII. 

Op veilingen werden aangekocht: 
9. Een aantal stukken betreffende het geprojecteerde porto

franco, 1740-1754 (5 portef.). 
10. Quohier van het redres-generaal van de verpondingen over 

Holland en West-Friesland, beginnende 1632. (1 deel). 
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11. Justitieele en mercantile zaken betreffende Amsterdam 
1774-1781. (1 portef.). 

12. Resolutien specteerende tot de zaak van den grofgeschut
gieter Verbrugger te 's-Gravenhage. (1760-1770) (1 portef.). 

13. Een tarra-briefje van Amsterdam, 1795. 
14. Eenekoerslijst: "Coersderkoopmanschappen teAmsterdam 

van 23 December 1782, werd ten geschenke ontvangen van 
Kingma's Bank te Leeuwarden. 

Een aantal bezoekers raadpleegde sommige der aanwezige archie
yen; in het bijzonder werd een uitvoerig onderzoek in het archief 
der Maatschappij Fijenoord ingesteld, en in dat der firma Loopuyt. 

Verschillende archiefstukken werden naar elders uitgeleend. 
De commies, de heer P. H. Reedt Dortland, bleef voor het 

grootste deel bij deze afdeeling werkzaam. N adat de verhuizing af
geloopen was, ging hij voort met de beschrijving van het archief 
der Maatschappij van Nijverheid en Handel van het jaar 1889 af, 
zoodat deze thans gehee1 gereed gekomen is. Overwogen zal wor
den, of het financieel mogelijk zal zijn dezen inventaris te druk
ken; hierover zal met de Maatschappij van Nijverheid en Handel 
overleg worden gepleegd. In de tweede helft van het j aar werden 
door den commies enkele vakvereenigingsarchieven beschreven, 
alsmede de voorloopige rangschikking van het archief der firma 
Loopuyt ten einde gebracht. 

2. ECONOMISCH-HISTORISCHE BIBLIOTHEEK. 

De Economisch-Historische Bibliotheek onderging dit jaar 
eene aanzienlijke uitbreiding door aankoop van nog ontbrekende 
werken. In het geheel werden er ongeveer 1000 deelen aan toege
voegd, die gedeeltelijk nog beschreven moeten worden. Zij bevat 
thans 3396 deelen met 4945 titels en verwijzingen (in 1922: 4372). 
Door de ruimere behuizing kon de bibliotheek meer tot haar recht 
komen, hetgeen zich in een vermeerderd bezoek uitte. Daar het ge
bruik van de bibliotheek voor ieder open staat, werd ook aan niet
leden toegang verleend. Verschillende personen komen thans ge
regeld de pas verschenen litteratuur raadplegen. Een aantal stu
denten der Handels-Hoogeschool maakte evenals het vorige j aar 
voor hun proefschrift of voor andere studien herhaaldelijk van de 
aanwezige boeken gebruik 
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3. DOCUMENTATIE. 

De afdeeling Documentatie onderging dit jaar eenige aanvul
ling door toezending van een aantal stukken door de Koninklijke 
Bibliotheek. Ret is waarschijnlijk, dat deze afdeeling allengs haar 
definitieven inhoud zal krijgen. 

4. FINANCIEEL ARCHIEF. 

Door aankoop van een omvangrijk en vrij compleete verzame
ling jaarverslagen van maatschappijen op levensverzekeringsge
bied gedurende de laatste veertig jaar is deze groep jaarverslagen 
van het Financieel Archief van zeer bijzondere beteekenis ge
worden. Waarschijnlijk is, na de invoeging van de reeds voorhan
den verslagen, dit de meest compleete coilectie op dit gebied in 
ons land. Ook de andere groepen j aarverslagen ondergingen be
langrijke uitbreidingen, de eene meer dan de andere, maar op aile 
gebied werd gecompleteerd, hetzij door schenkingen, hetzij door 
aankoop of door toevoeging van verslagen afkomstig uit oude 
archieven. Meer in het bijzonder zijn van beteekenis geworden de 
verzamelingen betreffende mijnbouw- en petroleum-ondernemin
gen en hypotheekbanken. 

Voor de geregelde controle op de toezending der verschenen 
jaarverslagen alsmede voor het inschrijven droeg mej. W. van der 
Burg zorg. 

s. SOCIAAL-ECONOMISCHE AFDEELING. 

Deze afdeeling bestaat uit twee onder-afdeelingen : 
Ie. jaarverslagen en andere bescheiden aangaande organisaties, 

werkzaam op economisch en maatschappelijk gebied, als co6pera
ties, landbouw-organisaties, middenstands-organisaties, Kamers 
van Koophandel en Fabrieken, vakvereenigingen, patroonsbon
den enz.; 

2e. couranten en andere periodieken van de zooeven genoemde 
organisaties. 

Terwijl de eerste categorie wegens gemis aan voldoende mede
werking nog niet de uitbreiding he eft gekregen, die in verband 
met de beteekenis der daaronder vailende organisaties wensche-
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lijk is, is voor de tweede groep een basis gelegd door de talrijke bla
den (± 500), in het bijzonder vak- en patroonsbladen, die door de 
Koninlijke Bibliotheek en door het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek aan het Archief zijn overgedragen. Daar dit echter in zeer 
vele gevallen niet complete reeksen van jaarverslagen betreft, is 
ook hier aanvulling nog zeer noodig. 

6. PUBLICATIEN. 

Voor de voorbereiding hiervan mag naar het verslag der Com
missie voor de Publicatien worden verwezen. Mej. L. W. Gouds
waard hield zich in het bijzonder met het copieeren van stukken 
door de schrijfmachine bezig, die bestemd waren voor de uitga
yen van Dr. van Gelder, Prof. Posthumus en voor het Jaarboek. 

7. HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN. 

De centrale verwarming was gedurende de wintermaanden in 
functie, hetgeen op een aantal min of meer met vocht doortrokken 
deelen zeer gunstig heeft gewerkt. 

Mevrouw de wed. J. C. Kuyk te 's-Gravenhage verplichtte de 
directie door een aantal haar toebehoorende antiquiteiten aan het 
Archief in bruikleen af te staan. 

Ook in dit jaar verrichtten de beambten hun werk met grooten 
ijver. 

Prof. mr. R. Fruin, Algemeen Rijksarchivaris, heeft in het afge
loopen jaar het overbrengen van bescheiden uit het depOt van het 
Algemeen Rijksarchief naar het Archief, evenals vorige jaren, ten 
zeerste vergemakkelijkt, waarvoor hem hier de dank der directie 
moge worden gebracht. 



JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE 
PUBLICATIEN. 

1. Samenstelling der Commissie. Dr. K. Heeringa, Rijksarchiva
ris te Utrecht, heeft zich bereid verklaard de door het overlijden 
van Mr. S. Muller Fzn. vacante plaats in te nemen. 

2. Economisch-H istorisch J aarboek IX. Het J aarboek is door de 
toegepaste bezuinigingsmaatregelen binnen de door de begrooting 
gestelde grenzen gebleven. Voor het volgende deel zijn reeds eeni
ge bijdragen ontvangen of toegezegd. 

3. Buitenlandsche H andelspolitiek van Nederland in de negentien
de eeuw. Van deze publicatie is het derde deel in den loop van het 
jaar aan de leden toegezonden. De in dezen band opgenomen stuk
ken loopen tot aan de oprichting van den Zollverein in 1833. Het 
vierde deel is in voorbereiding. Het materiaal te Berlijn is reeds 
eenige jaren geleden hiervoor bijeengebracht, terwijl het grootste 
dee! van de op het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage aan
wezige stukken gecopieerd is. De rijksarchivaris, Mr. Ebell, heeft 
den bewerker zeer verplicht door op mime schaal zijn medewer
king bij het opsporen van de gezochte documenten te verleenen. 
Overwogen zal worden, of het niet mogelijk zal zijn al het mate
riaal tot het jaar 1870 in een dee! te publiceeren. Eene definitieve 
beslissing kan hierover nog niet worden genomen. 

In den loop van het jaar heeft Prof. Posthumus onderzoekingen 
in het Public Record Office te Londen ingesteld, ten einde het 
bronnenmateriaal over de verhoudingen met Engeland aan te vul
len. Ruim 200 stukken, die aile betrekking hebben op de periode, 
die door den bewerker in de beide eerste deelen zijner publicatie is 
behandeld, zijn hier aangetroffen en reeds gecopieerd. Daar het 
materiaal uiterst omvangrijk blijkt te zijn, zal de bewerker voor 
het bijeenbrengen van de stukken na het jaar 1837 in hetRecord 
Office nog geruimen tijd onderzoekingen moeten instellen. 

4. Confusion de Confusiones van Joseph de la Vega. Zooals reeds 
in het vorige jaarverslag is medegedeeld, is de vertaling van den 
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Spaanschen tekst van de hand van Dr. Geers gereed gekomen. De 
bewerker, Dr. M. F. J. Smith, te Rotterdam, houdt zich thans ge
regeld met de toelichting van den tekst bezig, in voortdurend 
contact met een der commissie-Ieden, zoodat er hoop bestaat, dat 
het werk nog in den loop van dit jaar aan de leden kan worden 
rondgezonden. 

In verband met de verschijning van het werk later dan het 
bestuur verwacht heeft, zal aan de na 31 December 1924 nieuw 
toetredende leden de Spaansche tekst, die reeds langisafgedrukt, 
waarschijnlijk niet kunnen worden toegezonden; deze zullen in 
dit geval alleen de N ederlandsche vertaling met de inleiding 
ontvangen. 

5. De Nederlandsche ceramiek. In den stand dezer publicatie is 
geene verandering gekomen. De bewerker, dr. van Gelder,heeft 
medegedeeld, dat hij vertrouwt hieraan in het nieuwe jaar 
meer tijd te kunnen besteden. 

6. De Nederlandsche scheepvaartstatistiek sinds de Ise eeuw. De 
voorbereiding dezer uitgave is dit jaar verder gevorderd. Het 
statistisch materiaal over een aantal jaren is thans voor den 
druk gereed. 

7. Aangeboden uitgaven. Dr. P. A. Meilink te 's-Gravenhage 
verplichtte de Commissie door advies uit te brengen over een haar 
ter publicatie toegezonden handschrift betreffende de belastingen 
in Holland en Zeeland gedurende de middeleeuwen. De Commis
sie heeft gemeend het aanbod niet te kunnen aanvaarden. 

N amens de Commissie voor de Publicatien: 

G. W. KERNKAMP, Voorzitter. 
S. VAN BRAKEL. 

H. BRUGMANS. 

H. E. VAN GELDER. 

K. HEERINGA. 

N. W. POSTHUMUS, Secretaris. 



BEGROOTING VOOR HET JAAR 1924. 

ONTVANGSTEN. 

A. Gewone ontvangsten : 
1. Contributie van 5451eden (489) (f 5868.-) 
2. Contributie van donateurs (f 200.-) . . . 
3. Contributie van 60 nieuwe led en (30) (f 360.-) 
4. Donateurs voor het leven . . . . . . . . . 
5. Verkoop Jaarboek en Werken (/25.-) . . . 
6. Subsidie van het Departement van Onderwijs, 

Kunsten en Wetenschappen (f 3750.-) ... 
7. Subsidie van de Gemeente 's-Gravenhage 

(f 4500.-) 

/6540.
- 500.-
- 720.-
- p.m. 

75.-

- 3750.-

- 4500.-
---- t 16.085.-

B. Buitengewone ontvangsten 
(P ubI i cat i e f 0 n d s) : 

8. Contributie donateurs (f 4075.-). . . . . . 
9. Nieuw toegetreden donateurs (f 100.-) . .. 

10. Subsidie voor de uitg. betr. de Buitenlandsche 
handelspolitiek (Dep. van Buitenlandsche Za
ken) (f 2700.-) . . . . . 

11. Bijdragen van particulieren 
12. Rente (f 250.-) 

13275.
- 100.-

- 2160.-
- 1300-
- 200.-

---- t 7.035.-
Totaal . 
Nadeelig saldo . 

Algemeen totaal . 

UITGAVEN. 

A. Gewone uitgaven. 
1. Algemeen: 

1. Secretariaat : 
18 secretaris (/ 150.-) .. . . . . . . . . 
28 secretaris (f 50.-) .. . . . . . . . . 

2. Toelage Directie voor Bureaukosten (f 200.-) 
3. Penningmeester (/ 140.-) . 
4. Drukwerk (f 125.-) . . 

Transporteeren . 

. - 23.120.

. - 2.825.-

·/25.945.-

1 100.-
25.

- 200.-
- 150.-

50.-

. .. t 525.-
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Per Transport . . . . . . . .! 525.-

II. Gebouw: 

5. Gebouw (Huur) (/3625.-) 
6. Schoonhouden (f 300 .-) 
7. Licht (f 15.-) ... 
8. Vuur (f 450.-) 
9. Onderhoud (f 50.-) .. 

10. Glazenwasschen (f 15.-) 
11 . Waterleiding (f 22.80 .-) 
12. Telefoon (f 102.-) . . . 
13. Tuinonderhoud (f 15.- ) 
14. Stoken (f 156.-). . . 
15. Gas (f 25.-) . . . . . 
16. Belastingen (f 100.-) . 

III. 17. Archieffonds (f 100.-) . 

IV. Archie!: 

18. Documenten en platen (f 350.-) 
19. Bibliotheek en. handbibliotheek (f 450.-) 
20. Afdeeling Documentatie (I 100.-) 
21. Vervoerkosten (f 100.-) .. . . . . . 
22. Reis- en verblijfkosten (f 250.-) . . . . 
23. Onderhoudkosten, bindwerk enz. (f 100.--) 
24. Bureaubehoeften (f 350.-) 
25. Drukwerk (f 75.-) . . . . . . . . . 
26. Archiefinrichting (/800.-) . . . . 
27. Onderhoud schrijfmachines (f 50.-). 
28. Assurantie (f 30.-) 
29. Archiefcornmissie (f 50.-) . 

V. Personeel: 

30. Salarissen (f 4.579,18) . 
31. Beambte (I 1400.-) . . " 
32. Zegels ouderdomsrente (/90.-) 
33. Pensioenfonds (/200.-) 

VI. Publicatien: 

A. Commissie voor de PublicaW!n: 
34. Bureaukosten (/25.-). • . 
35. Reis- en verblijfkosten (f 50.-) . 

Transporteeren. . . . . • 

13625.
- 145.-

25.-
- 350.-

25.-
15.-
22.80 

- 148.-
25.

- 100.-
20.

- 100.-
---- 1 4.600.80 

! 300.
- 500.-

75.-
30.

- 200.-
- 125.-
- 200.-

50.-
- 900.-

40.-
25.-
20.-

50.-

---- 1 2.465.-

14350.23 
- 1330.
f 90.
- p.m. 

---- - 5.770.23 

1 25.-
50.-
. . . 1 13.411.03 
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Per Transport . . .... f 13.411.03 
B. 36. Economisch-Historisch Jaarboek X 

(f 3800.--) . . . . . . . 
37. Honorarium id. (f 175.-) 
38. Overdrukken (I 100.-) 

C. 39. Leemtenoverzicht (f 200.-) 

- 3100.-
- 100.-
- 100.-

p. m. 
---- - 3.475.-

VII. 40. 0 n v 0 0 r z i e n e u i t g a v e n 
(f 900.-) . 850.54 

Totaal . t 17.736.57 

B. Buitengewone uitgaven: 
(P ubI i cat i e f 0 n d s) : 

41 . Salaris enz. beambte (f 1352.03) (f 150.- + 
1 1134.43) . . . . . . . . . . . . . . . . t 1284.43 

42. Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek 
van Nederland (eerste termijn) (Werken VI) 
(/500.-) . . . . . . . . . . . . . - 1724.-

43. Confusion de Confusiones (Werken V) 
(t 3800.-) . . .. . . . ... .. . - 2600.-

44. Honorarium id. (f 400.-) . . . . . . - 400.-
45. Honorarium vertaling (laatste termijn) 

(f250 .-) .. .. . ..... . .. . - 250.-
46. Reis- en verblijfkosten Buitenland (I 1300.-) - 1250.-
47. Assistentie (f 200.-) - 150.-
48. Onvoorzien . . . . . . . . . . . . . . . - 550.-

t 8.208.43 

Algemeen totaal . . . ..... . . . . f 25.945.-
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DEBET. 

Algemeen: 
Secretariaat . 
Toelage directeur voor bureaukosten 
Penningmeester • . . 
Drukwerk Secretariaat 
Interest 

Gebouw. 
Huur .. 
Schoonhouden . 
Licht .. . 
Vuur .... . 
Onderhoud .. 
Glazenwasschen 
Waterleiding . 
Telefoon ... 
Tuinonderhoud 
Inrichting . 
Algemeen. 
Stoker .. 
Gas •.. 
Assurantie en belasting . 

A rchietfonds . 
Archief. 
Documenten 
Bibliotheek . 
Vervoerkosten . 
Reiskosten 
Bureaukosten 
Drukwerk .• 
Inrichting . . 
Onderhoud schrijfmachines 

Personeel. 
Salarissen 

Transporteeren . 

f 79,49 
- 200.-
- 267.23 

20.50 
41.40 

---- f 608.62 

f 3625.
- 184.59 

41.30 
- 322.20 

18.27 
4.25 

22.80 
- 162.90 

42.15 
- 376.65 

4.03 
96.95 

8.58 
95.16 

---- - 5.004.83 
200.-

- 365.85 
- 1352.27 
- 18467 
- 187.90 
- 226.58 
- 116.60 
- 408.76 

36.85 
---- - 2.879.48 

f 4579.18 
. . . . . f 8.692.93 
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Salaris beambte . . . 
Extra-salaris . . . . 
Zegels ouderdomsrente 

Pensioenlonds . . . . 
Publicatien. 

JAARREKENING 1923 

Per Tl'ansport . 

Economisch-Historisch Jaarboek IX 
Honorarium jaarboek. . . . . . . 
Reis- en verblijfkosten Publicatie-Commissie . 
Onderhoudskosten . 
V oordeelig saldo . . . . . . . . . . . . . 

Contributil!n leden 
Bijdragen donateurs 
Verkoop Jaarboek . 
Rijkssubsidies . . . 

CREDIT. 

Subsidie Gemeente 's-Gravenhage 1923 

. . . . . f 
- 1400.-

40.-
70.30 

----I 

12954.51 
86.11 
9.201 

· 1 

8.692.93 

6.089.48 
~O.-

3.049.82 
2.-

11.89 

118.246.12 

· f 6.919.45 
500.-

76.67 
- 6.250.-
- 4.500.-

118.246.12 

BALANS31 DECEMBER 1923. 

Archiefkas . . . . . . . 
Amsterdamsche Bank . , 
PostcMque- en girodienst . 

DEBET. 

Te verrekenen bedragen .. 
Subsidie Gemeente 's-Gravenhage 
Exemplaren J aarboek .. . . 
Archiefinrichting . . . . . . . 
Meubilair en Gebouwinrichting . 
Saldo vorige jaren . . 
V oordeelig saldo 1923. . . . . 

Te betalen posten. 
Penningmeester . 
Archieffonds 
Rekening Publicatiefonds . 
Pensioenfonds . . . . . • 

CREDIT. 

· f 57.34 

12176.64 
11.89 

- 3030.21 
- 2.095.57 

392.82 
- 4.500.-

496.
- 2.080.-
- 2.530.-

----- 2.164.75 

117.346.69 

· t 5.054.56 
674.03 

- 1.000.-
- 9.718.08 

900.-

117.346.69 
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JAARREKENING PUBLICATIEFONDS. 

DEBET. 

Salarissen. . . ...• ' , ' . . . . . . . . . .f 1.352.03 
Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek deel III (Werken 

IV) .,. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 386.40 
Reiskosten Buitenland . . . . . . . . . . . . . . .. - 1.141.10 
Assistentie Buitenlandsche Handelspolitiek deel III (Werken 

IV) .......... . 
Nadeelig koersverschil effecten . 
V oordeelig saldo . . . . . . . 

CREDIT. 

Donateurs Publicatiefonds ........... . 
Subsidie Departement van Buitenlandsche. Zaken 1922 . 
Verkoop Werken. 
Interest . ................... . 

JAARREKENING PUBLICATIEFONDS. 

DEBET. 

Effecten ......... . 
Voorraad boeken (WerkenI tIm IV) 
Rijkssubsidie . . 
Rekening Archief . , . . . . . . 

CREDIT. 

100.-
75.

.• 3.979.22 

f 7.033.75 

. f 3.875.
- 2.700.-

153.-
305.75 

f 7.033.75 

. f 4.337.50 
376.

• 2.700.
.• 9.718.08 

f 17.131.58 

Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek deel III (Werken 
IV) .. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 3.811.-

Honorarium Confusion de Confusiones (Werken V) . . . .. 400.
Confusion de Confusiones .....• 1.100.
Saldo vorige jaren . . 
Voordeelig saldo 1923. . 

t 7841.36 
·3979.22 

----- 11.820.58 

f 17.131.58 
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