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NAAMLI]ST 
DER LEDEN VAN HET 

NEDERtANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 
op 31 DECEMBER 1925 

BESTUUR: 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Hoogleeraar in de Geschiedeni5 aan de Rijks
Universiteit te Utrecht, VOO1'zitte,. (1929). 

Prof. dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenisaande Universi
teit van Amsterdam, Onde,-Vo01'zitte,. (1927.) 

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, ze SeCfeta,is
Penningmseste" (1929.) 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der Directie der Nederlandsch-Indische Han
delsbank 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, Hoogleeraa.r in de Politieke en Economische 
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Ie SeCfeta,is (Waldeck 
Pynnontlaan IO, Amstefdam). (1926.) 

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

W. A. Engelbrecht, lid derfirma Wambersieen 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. (1929) . 
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. (1929.) 
Alb. Spanjaard, Voorzitter van het Centraal Industrieel Verbond, te 

's-Gravenhage. (1930.) . 
Ir. C. F. Stork, industri~el te Hengelo. (1929.) 
Mr. P . J. C. Tetrode, Directeur der Nederlandsche Bank te Amsterdam. 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financi~n, te's-Gravenhage. 

(1928.) 
J. IJzerman, 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 NAAMLI]ST DER LEDEN 

RAAD VAN ADVIES: 

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

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

Dr. M. G. de Boer, privaat-docent aan de Universiteit van Amster
dam. 

Ch. E. H ; Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor 
HandeIsonderwijs, 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 Hoogeschool, te 's-Gravenhage. . 

Prof. Dr. H. T . Colenbrander, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de 
Rijks-Universiteit te Leiden. 

Dr. J. G. van Dillen, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam. 
G. L . M. van Es, koopman, te Rotterdam. 
Mr. J. C. A. Everwijn, lid der directie der Nederlandsche Handel~Maat

schappij, te Amsterdam. 
Edo Fimmen, oud-secretaris van het Internationaal Verbond van Vakver

eenigingen, te Amsterdam. 
Prof. ¥T. R. Fruin, Algemeen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage. 
Eduard Gerzon, Directeur van de N. V. Gerzon's Modemagazijnen, te 

Amsterdam. 
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. 
Prof. Dr. A. O. Holwerda, Hoggleeraar aan de Nederlandsche Handels

Hoogeschool, te Rotterdam. 
Dr. H. F. R. Hubrecht, te Amsterdam. 
Prof. Dr. H. F. M. Huybers, Hoogleeraar aan de R.-K. Universiteit, te 

Nijmegen. 
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. 
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NAAMLIJST DER LEDEN IX 

H. R. du Mosch, lid der firma Maintz & Co., Onder-voorzitter der KaIIler 
van Koophandel, te Amsterdam. 

Prof. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 
's-Gravenhage. 

Wouter Nijhoff, uitgever, te 's-Gravenhage. 
Mr. E. S. Orobio de Castro, assuradeur, te Amsterdam. 
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 & yom Rath. te Am·sterdaIIl . 
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. 
] . E . Stroeve ].Ezn .• Voorzitter 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. 
M. P. Vo~te. Lid der firma Mirandolle. Vo~te & Co .• te ·Amsterdam . 
W. G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Effecten-

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

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN. 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, VOOf'zit#er. (1925.) 
Prof. Dr. H. Brugmans. (1928.) 
Dr. H . E . van Gelder. (1926:) 

. Dr. K. Heeringa. (1927.) 
Dr. Leonie van Nierop. (1929), 
Prof. Mr. N. W. Posthumus. SBCT8taTis. 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF. 

Dr. H. E . van Gelder. VOOTzitt4T. (1928.) 
Mr. Chr. P. van Eeghen. (1927.) 
H. G. A. Elink Schuurman. (1929.) 
Prof. Mr. N. W. Posthumus. S8CT8taTis • . 

LEDEN. 

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

G. van der Aa, te Ouderkerk. 
Prof. Mr. P. ]. M. Aalberse. te ·s-Gravenhage. 
Dr. C. ]. K. van Aalst, te Amsterdam. 



x . NAAMLIJST DER I:.EDE--N 

141'. S. J. L. van Aalten, te Rotterdam. 
Mr. F. H. Abbing, te Amsterdam 
Bern. Agsterjbbe, te BussuIIJ. 
J. S. van Akkeren, te Amsterdam. 
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. Ari~ns Kappers, te Amsterdam. 
Mr. H . T. Asser, te Amsterdam. 
J. Bakker, te Rotterdam. 
F. W . Balabrega, te 's-Gravenhage. 
G. C. van Balen Blanken, te Spanbroek. 
D. Balfoort, te Amsterdam. 
A. A. H. BaIs, te Utrecht, 
J. Frederik Bangert, te .Amsterd.am. 
E. A. Banning, te Bandoeng. 
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-G~venhage. 

H. L. Bekker, te Rotterdam. 
H. J. Bekkering Jr., te Amsterdam. 
A. van den Bergh, te Amsterdam. 
Am. S. van den Bergp', te 's-Gravenhage. 
C. Th. J. van den Bergh, te Haarlem. 
S. van den Bergh Jr., te Wassenaar. 
E . Besse, te Amsterdam. 
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam. 
D. G. van Beuningen, te Rotterdam. 
Mr. J . W. Beyen, te Amsterdam. 
Mr.G. Bicker Caarten, te Rotterdam. 
G. Bicker Caarten A.Jzn., te Rotterdam. 
H. Birnbaum, te Amsterdam. 
D . Birnie, te Twello . 
B. H. Blankenbergm te Amsterdam. 
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 
S. W. M. Boas .. te Manchester. 
]. B. Boasson, te Amsterdam. 
H. Boekenoogen, te Wormerveer. 
J. G. Boekenoogen, te Batavia. 
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam. 
Prof. W. E . Boerman, te Overschie. 
·Charles E . H . Boissevain, te Blaricum. 

/ 



NAAMLIJST DER LEDEN 

J. Boissevain. te Amsterdam. 
Mr. R. J . G. Boissevain. te Amsterdam. 
Mr. Dr. W. P. J. Bok. te ·s-Gravenhage. 
W. C. Bolle. te Rotterdam. 
C. E. J . de Bordes. te Utrecht. 
Jhr. Mr. L. W. G. Boree1 van Hogelanden. te VeIsen. j 

H . Bos Kzn .• te Rotterdam. 
E. F. Botma. te Groningen. 
Mr. R. Bouwman. te ·s-Gravenhage. 
JO,h. Brautigam. te Rotterdam. 
*C. L. Bressers. te Dongen. 
O. W. G. Briegleb. te Amsterdam. 
*Prof. Dr. H. Brugmans. te Amsterdam. 
Dr. E. C. G. Brtinner. te Utrecht. 
G. A. M. de Bruyn. te Rotterdam. 
Prof. ?Itt. G. W. J . Bruins, te Wassenaar. ·· 
L . Biickmann. te Amsterdam. 
G. H . Biihrmann. te Overveen. 
Mr. W. B. Buma. te Marssum (Fr.). 
J. N. Burger. te Amsterdam. 
H. A. Burgerhout. te Rotterdam. 
W. Burman. te Amsterdam. 
Mr. Dr. J. G. van Buttingha Wichers. te Amsterdam. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. te Utrecht. 
C. L . Ie Cosquino de Bussy. te Amsterdam. 
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. 
J. J. M. Chabot. te Wassenaar. 
M. Taudin Chabot. te Rotterdam. 
F. H . Charbon, te Amsterdam. 
Prof. G. N. Clark. te Old Marston, near Oxford. 
A. de Clercq, 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. I. B. Cohen, te Groningen. 
Prof, H . T . Colenbrander. te Leiden. 
C. J . Collot d·Escury. te Amsterdam. 
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. 

XI 
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XII NAAMLlJST DER LEDEN 

Martin van Creveld, te Amsterdam. 
V. R. IJ. Croesen, te Amsterdam. 
J. P. Croin, te Rotterdam. 
G. H . Crone, te Amsterdam . 
W. H. Croockewit, te Rotterdam. 
J . J. van Dam, te Amsterdam. 
W. van Dam, te Rotterdam. 
P . Danz, te Amsterdam. 
M .. Davidson, te Voorburg. 
Dr. L. Deckers, te 's-Gravenhage. 
J. Dekker, te Utrecbt. 
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. 
H . W. A. Deterding, te Londen. 
S. van Deventer, te 's-Gravenbage. 
E. van Dien, te Amsterdam. 
Prof. Mr. P. A. · Diepenborst, te Amsterdam. 
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam. 
J. G. F. Dombach, te Bussum. 
B. van Donselaar, te Rotterdam. 
Mr. P. G. H. Dop, te Utrecht. 
Dr. W. A. van Dorp, te Naarden. 
W. J. R . Dreeseman, te Amsterdam. 
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. 
P, L. Dubourcq, te Delft. 
E. J. Duintjer Jzn., te Veendam. 
G. A. Dunlop, te Amsterdam. 
C. J. van Dusseldorp, te 's-Gravenbage. 
J. F. Duwaer, te Amsterdam. 
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan. 
J. B. van Dijk, te Amsterdam. 
R. A. Dijker, te 's-Gravenhage. 
J. van Eck, te Amsterdam. 
F . L . Edema van der Tuuk, te Amsterdam. 
·Mr. Chr. P. van Eegben, te Amsterdam . 
Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam. 1 
S. P. van Eeghen, te Amsterdam . 
Prof. Mr. J. A. Eigeman, te Rotterdam. 
P. C. L. Eikendal, te 's-Gravenbage. 
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam. 
G. A. Elink Schuurman Duuring, te Rotterdam . 



NAAMLI]ST DER LEDEN 

-H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum. 
W. H. Elles, te Amsterdam. 
T. Elshout, te Gorinchem. 
S. Elzinga, te Haarlem. 
G. J. Engelberts, te Arnhem. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
J. van Engelenburg, te Nijmegen. 
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. 
J. P. Everout, 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. 
F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht. 
M. Feuer, te 's-Graventi8..ge. 
Edo Fimmen, te Amsterdam -
Mr. M. J. van der Flier, te Scheveningen . 
Mr. D. Fock, te Buitenzorg. 
J. E. Foekens, te 's-Gravenhage. 
R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.). 
A. W. Frentzen, te Lei!ien. 
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 Bloemendaal. 
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. 
Jul. Ed. Gerzon te Overveen. 
Prof. dr. P. Geyl, te Londen. 

XIII -
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XIV NAAMLI]ST DER LEDEN 

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. 
K. G. Goedewaagen, te Amsterdam: 
A. J. van der Goes G.Jzn., ttl 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. 
Dr. W. L. Groeneveld Meijer, te 's-Gravenhage. 
Mevr. Suze Groeneweg, te Rotterdam. 
C. W. A. M. Groskamp, te Batavia. 
Mr. J. L. Gunning, te Amsterdam. 
H. van Haagen, te Amsterq.am. 
W. Haaksma, te Amsterdam. 
D . H. de Haan, te Rotterdam. 
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. 
Mr. J. Hamburger A.Dzn., te Utrecht. 
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 Hasselt, te Rotterdam. 
Mr. J. H. van Hasselt, te 's-Gravenhage. 
F. van Hattum, te Beverwijk. 
J . B. C. Hau@t, te Rotterdam. 
P. C. van der Have, te Rotterdam. 
A. J . van Heel, te Goes. 
Prof. Mr. J. E. Heeres, te 's-Gravenhage. 
P . Heering Jr., te Rotterdam. 
Dr. K. Heeringa, te Utrecht. 
E. Heldring, te Amsterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

Mr. H. W. M. van Helten. te Rotterdam. 
E. W. Hendrikse. te Amsterdam. 
Mr. A. J. van Hengel. te Amsterdam. 
J. F. van Hengel. te Amsterdam. 
W. Hepner. te Amsterdam. 
C. M. Herckenrath. te Amsterdam. 
Mr. C. M. Herckenrath Jr .• te Amsterdam. 
K. F. J. Heringa. te ·s-Gravenhage. 
Mr. H . P . van Heukelom. te Amsterdam. 
W. F. van Heukelom. te Amsterdam. 
G. C. J. van Heuven. te Amhem. 
Dr. G. J. van der Heyden. te Amsterdam. 
T. W. Heythekker •. te Heemstede. 
W. A. C. Hie!. 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. Hoell.ake. 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 Assert. 
Prof. Dr. A. O. Holwerda. te Rotterdam. 
-G. J. Honig. te Zaandijk. 
K. C. Honig. te Overveen. 
J. J. Hoogewerff. te Rotterdam. 
Mr. P . R. Hoorweg. te Utrecht. 
G. van der Horst Hzn .• te Amsterdam. 
K. A. Horst. te Haarlem. 
Mr. D . van Houten. te Amsterdam. 
G. J . Houtsma. te Haarlem. 
Dr. H. F. R. Hubrecht. te Amsterdam. 
P. F. Hubrecht. te Amsterdam. 
D. Hudig Pzn .• te Rotterdam. 
J. M. Hudig. te Rotterdam. 
W. C. Hudig. te Rotterdam. 
P. van Huizen. te Amsterdam. 
C. Hulsmann. te Amsterdam. 
Prof. Dr. H. F. M. Huybers. te Nijmegen. 
Dr. C. Huysman. te Enschede. 
Arnold Hijmans. te Amsterdam. 
H. C. Ittmann. te Middelburg. 
F . B. 's Jacob. te Staverden bij Elspeet. 
Mr. Ed. Jacobson. te Rotterdam. 
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XVI NAAMLIJST DER LEDEN 

Dr. P . Jaffe, te Amsterdam. 
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. 
Mr. A. M. de Jong, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. B. 'de Jong van Beek en Donk, te Bern, 
Mr. M. H. de Jong, te Amsterdam. 
H. de Jongh, te 's-Gravenhage. 
Mr. A. C. Josephus Jitta, te 's-Gravenhage. 
J . A. Kalff, te Utrecht. . 
D. M. Kan, te Amsterdam. 
J. H. Kann, te 's-Gravenhage. 
Mr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello, te Loenen aid Vecht . . 
A. van der Kar, te Amsterdam. 
J . S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage. 
D. Keesing, te Amsterdam. 
Mr. J. C. van Kempen, te Amsterdam. 
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam. 
·Prof. Dr. G. W. Kernkalnp, te Utrecht. 
Ir. G. A. Kessler., te Velsen. 
A. B. A. van Ketel, te Overveen. 
H. R. E. L. Kettlitz, te Amsterdam. 
T. Keuzenkamp, te 's-Gravenhage. 
M. A . . Keyser, te Amsterdam. 
L. H. Kiek, te Londen. 
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. 
Mr. R. Koole, te Rotterdam. 
S. Koperberg, te Weltevreden. 
1. I. Korndorffer, te .Amsterdam. 
Mr. L. G. Kortenhorst, te Amsterdam. 
J. Korthals Altes, te Amsterdam. 
W. Kosten, te Middelburg. 
J. Koster, te Heeden. 
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage. 
C. R. F. Baron Krayenhoff, te Utrecht. 
Mr. B. H. A. van Kreel, te Amsterdam. 
Dr. W. Kreukniet, te Wassenaar. 
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-Dr. A. G. Kremer, te Wassenaar 
R. Kuyper, te Amsterdam. 
J ohan Kuypers, te Rotterdam. 
N. C. Kwint, te 's-Gravenhage. 
J. M. Kijzer, te Amsterdam. 
A. R. Laan, te Bloemendaal. 
C. H. Laan, te Bloemendaal. 
W. Labohm, te Amsterdam. 
Mr. H. J. de Lange, te Wapenvelde. 
G. Langelaar Jr., te Rotterdam. 
K. Lansberg, te Amsterdam. 
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. E. 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. 
S. van Lier Ezn., te Amsterdam. 
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. 
M. J. van LOben ·Sels, te Velp (G.). 
Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage. 
Com. Loeff, te Utrecht. 
Th. P. LOhnis, 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. 
J. F . H. J. Lutjens, te Medan. 
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. 
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Mr. H. van Manen, te Zeist. 
Dr. W. M. F. Mansvelt, te Aerdenhout. 
Bernard H . Manus; te Amsterdam. 
D. de Marcas, te Amsterdam. 
Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam. 
G. H. de Marez Oyexis, te Amsterdam. 
S. Martens, te Groningen. 
Jhr. Mr. A. H. Martens van Sevenhoven, te Amhem. 
A. Marx, te Amsterdam. 
W. K. W. Matthes, te Amsterdam. 
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. 
J. V. Meerwaldt Jr., te Bloemendaal. 
Mr. J. L. C. van Meerwijk, te Haarlem. 
Mr. R. Mees, te Rotterdam. 
T. de Meester, te Hoek van Holland. 
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. 
G. M. van der Molen, 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. 
J oh. 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. 
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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. 
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. 
Dr. G. J. Otten, te Leeuwarden. 
J. Oudegeest, te Amsterdam. 
M. van Overeem, te Utrecht. 
M. J. Overeynder, te Rotterdam. 
H. E. Oving Jr., te 's-Gravenhage. 
R. Pappenheim, te Amsterdam. 
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. P. Piek, te Rotterdam. 
A. Pierson, te Baarn. 
L. Pieters, te Rotterdam. 
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam. 
M. Pimentel, te Amsterdam. 
A. A. Pit, te Rotterdam. 
Chr. Pluygers, te Amsterdam. 
Dr. H. A. Poelman, te Leeuwarden. 
L. van der Pol, te Rotterdam. 
Dr. Mr. M. Polak, te 's-Gravenhage. 
Prof. Dr. N. J. Polak, te Rotterdam. 
*S. J. Le Poole L.Gzn., te Leiden. 
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Dr. F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage. 
J oh. J. Posthumus, te Amsterdam. 
*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. 
Mr. L. van Regteren Altena. te Amsterdam. 
]hr. J. C. van Reigersberg Versluys, te ·s-Gravenhage. 
G. A. Reimeninger. te Leiden. 
Jhr. H. J. Repelaer van Driel. te ·s-Gravenhage. 
Jhr·. D. F. Reuchlin. te Rotterdam. 
W. B. Reynen, te Heemstede. 
G. Ribbius Peletier. te Utrecht. 

\ Mr. L. A. Ries. te 's-Gravenhage. 
H. W. van Riet, te Rotterdam. 
J. J. v. d . Riviere, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. Dr. A. Rot'!ll, te Haarlem. 
W. Roessingh, te Veenendaal. 
J. H . Rogge H.Czn., te Amsterdam. 
Dr. W. Roosegaarde Bisschop. te Londen. 
M. L. Rosenberg, te Amsterdam. 
G. A. J. Roskott, te Utrecht. 
L. V. van Rossem, te Rotterdam. 
Th. J. van Rossum, te 's-Gravenhage. 
Dr. J. Rueb, c.m. i., te 's-Gravenhage. 
Dr. J. Ruinen, te Bussum. 
B. E. Ruys. te Rotterdam. 
Willem Ruys. te Rotterdam. 
P. Rij kens , 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. 
L. H. van 't Sant, te Amsterdam. 
Mr. H . J. Santman, te Rotterdam. 
Mr. A. J. Sauer, te Groningen. 
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Mr. H. M. Schadee, te Rotterdam. 
Mr. W. C. Th. van der Schalk, te Amsterdam. 
J. H. Scheepmaker, te Amsterdam. 
Mr. Dr. G. A. Scheltus, te 's-Gravenhage. 
-Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam. 
J. G. Schlencker, 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. 
H. G. Schuddebeurs, te Rotterdam. 
Mr. J. G. Sch1irmann, te Rotterdam. 
Sigmund" Seeligmann, te Amsterdam. 
Prof. Dr. P. Serton, te Stellenbosch (Z.-A.). 
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. 
M. J. Smit, te Zevenbergen. 
Prof. Dr. Z. W. Sneller, te Rotterdam. 
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-Gravenbage. 
I. J. Spanjaard Dzn., te Borne. 
J. M. Spanjersberg, te Rotterdam. 
1. O. Staab, 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. 
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H. Stoppelman, te Amsterdam. 
Ir. C. F. Stork, te Hengelo. 
D. W. Stork, te Hengelo. 
J. E . Stork, te Baam. 
J. H. C. Storm, te Bussum. 
J. Stroeve J .Ezn., te Amsterdam. 
J. Stroobach, te Amsterdam. 
M. Tabingh Su.ermondt, te Rotterdam. 
F. Swarttouw, te Scheveningen. 
N. Tj. Swierstra, te Enkhuizen. 
C. Sijthoff, te Wassenaar. 
H. Sijthoff, te Wassenaar. 
J. C. Tadema, te Haarlem. 
B. G. Tal, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. D. F. Teixeira de Mattos. te ·s-Gravenhage. 
J. M. Telders, te Amsterdam. 
W. A. Terwogt. te 's-Gravenhage. 
Mr. P. J. C. Tetrode, te Amsterdam. 
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 Toom, te Rotterdam. 
A. Tresfon, te Rotterdam. . 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, te 's-Gravenhage. 
J. G. Tromp, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. G. F. Tulleken. te ·s-Gravenhage. 
Ewald Tweer, te Amsterdam. 
Tj. J. Twijnstra. te Utrecht. 
C. van Uden, te Amsterdam. 
H. M. van Unen. te Heemstede. 
J. A. Unger, te Amsterdam. 
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. 
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 . . 
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E. D. van Vliet, te Bussum. 
H. P. van Vliet, te Rotterdam. 
P. van Vliet Jr., te Utrecht. 
G. Vlug, te Rotterdam. 
Prof. J. G. Ch. Volmer, te 's-Gravenhage . 
.A:. W. Volz, te 's-Gravenhage. 
A. Voogd, te Rotterdam. 
W. Voorbeytel Cannenburg, te Amsterdam. 
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. Vofite, te Amsterdam. 
*M. P. Vofite, te Amsterdam. 
D. de Vries, te Rotterdam. 
Prof. Mr. F. de Vries, te Rotterdam. 
F. L. de Vries, te 's-Gravenhage. 
G. de Vries, te Amsterdam. 
Louis de Vries, te Amsterdam. 
H. de Vries Robbe, te Amsterdam. 
E. Vrugtman, te Scheveningen. 
L. van Vuuren, te Blaricum. 
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. 
Jac. Welleman, te Krabbendijke. 
*W. G. Wendelaar, te Amsterdam. 
Mr. W. C. Wendelaar, te Alkmaar. 
A. van de Werk, te Amsterdam. 
J. F. Werner Jr., te Rotterdam. 
W. Westerman, te Scheveningen. 
Mr. W. M. Westerman, te Scheveningen. 
C. J. J. Westermann, 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. 
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 Rijzenburg. 
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F. L. Wurfbain, te Geneve. 
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-Gravenbage. 
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam. 
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam. 
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam . 
• 1. 1Jssel de Schepper, te Gouda . 
• J. 1Jzerman, te 's-Gravenhage. 
Mr. Dr. S: Zadoks, te Amsterdam. 
Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam. 
M. Zeldenrust Szn., te 's-Gravenhage. 
Mr. Dr.!. B. Zijlstra, te Rotterdam. 

CONTRIBUEERENDE 1NSTELLINGEN. 

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

Indi~, te 's-Gravenhage. 
Nederlandsch-1nstituut van Accountants, te Amsterdam. 
D4t Nederlandscbe Bank, te Amsterdam. 
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage. 
Openbare Leeszaal en Bibliotbeek, te Dordrecht. , 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage. 
Provinciale Bibliotbeek 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 Wetenscbap", te Bergen-op-Zoom 

CORRESPONDEERENDE LEDEN. 

J. de Groot, 1:e Weltevreden. 
D. van Lookeren Campagne, te Wassenaar. 
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DONATEURS. 

-Prof. Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage. 
P. Fuhrmann, te Amsterdam. 

xxv 

Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem · 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. I 

-Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar. 

DONATEURS VOOR HET LEVEN. 

H. Albert von Bary, te Amsterdam. 
H. Th. Dunnewold Jr., te Bussum. 
G. Eschauzier, te 's-Gravenhage. 
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam. 
-Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam. 
Frans Jurgens, te Nijmegen. 
A. de Koster, te Leiden. 
-A. Labouchere, te Aerdenhout. 
M. Lam Jr., te Amsterdam. 
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 PUBL!CATIEFONDS. 

Algemeene Nederlandsch Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster
dam. 

Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen. 
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. 
Directie voor den Oosterschen Handel en Reederijen, te Amsterdam. 
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements CaIve-

Delft, te Delft. 
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam. 

--N.V. 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 Amsterqam. 
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam. 
Hudig en Veder, te Rotterdam. 
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam. 
Javasqhe Bank, bijkantoor te Amsterdam. 
Javasche Cultuur-Maatschappij, te Amsterdam. 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam. 
Koninklijke Stearine Kaarsen Fabriek "Gouda", te Gouda. 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam. 
Wm. H. Millier & 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. half 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 

GKVESrlGD TE 'S-GRAVENHAGE ' 

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

ARTIKEL I. 

~ De Vereeniging "HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTO-
RISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 
's-Gravenhage. 

ART. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, 
bewaren en bewerken van het 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 verwerv~n 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 ill 
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 bescheiden en ander bronnen-

( 
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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 bevor,deren van de uitgave van dergelijke 
pUblicatien; 

f. door aIle verdere wettige middelen, die tot het doel van de 
Vereeniging kunnen leiden. 

ART. 4. Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden 
gesticht ter bewaring van de door haar verkregen documenten. 

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

ART. 5. Het vereenigingsjaar loopt van 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 minste twee maanden v66r 

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

' ) Volgens besluit der algemeene vergadering is de contributie tijdelijk met 20"10 
verhoogd. 
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' betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden. 
ART. 9. Het Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig 

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

5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in' 

en buiten rechten. . 
. ART. 10. De leden van het Bestuur worden voor den tijd van 

5 jaar 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. 11. De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt 
voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd 
en is als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur. 

De Directeur wordt zoo noodig ter zijde geStaan door een 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 Iiunne 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 raadgeveIide 
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 poogtehoudt van 
aIle be~angrijke zaken, de Vereeniging betreffende! 

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

Raadpleging van b~heiden 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 statu ten. 
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ART. IS. Een instructie betreffende het beheer en het ge
bruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld. 

Voor de publicatien, door de Vereeniging nit te geven, zal een 
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld. 

ART. 16. De inkomsten der Vereeniging bestaan nit 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 nit
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 Algemeen'e 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, schrifte1ijk, 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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I. 

DE HONDERD HOOGST AANGESLAGENEN TE 
AMSTERDAM IN 1813 (LISTE DES CENT PLUS IMPOSES 

DE LA VILLE D'AMSTERDAM), MEDEGEDEELD 
DOOR DR. LEONIE VAN NIEROP. 

INLEIDING. 

De regeering van Amsterdam, die in het eerste halfjaar na de 
inlijvingvan het koninkrijk Holland bij Frankrijk (9 Jull 1810) op 
haar post en zeUs voorloopig uitdrukkelijk 'gehandhaafd blijftJ 
verandert van I J anuari 1811 af eerst in naam, later in samenstei-

. ling. Dien dag worden de burgemeester maire, de wethouders 
adjoints du maire, de vroedschappen conseillers municipaux ge
heeten. Een week later draagt Jan Wolters van de Poll, de maire, 
tot senateur van het rijk verheven, aan Willem Joseph van Brie
nen van de groote Lindt, den eerstbenoemden adjunct, zijn ambt 
ter waarneming over, waartoe deze bij keizerlijk decreet van 24 
Januari d.o.v. nu zeU geroepen wordt. Een dergelijk besluit van 
12 Mei 1811 wijst II adjoints en 30 conseillers aan. De vemieu
wing van het stadsbestuur heeft haar beslag gekregen 1). 

Het ligt echter in de bedoeling van Napoleon de Fransche wet
geving op de samenstelling der gemeentebesturen in de toekomst 
ook in deze departementen in te voeren. "Par suite du d~cret 
im~rial du 9 juillet dernier et de I'acte de la constitution de I'em
pire qui reunit Ie royaume de Hollande a l' empire fran~ais", 

schrijft Montalivet, de minister van binnenlandsche~aken, aan 
d' Alphonse, den intendant de l'interieur en Hollande, "l'intention 
de I'Empereur etant que 1'0n prenne des a present toutes lesme
sures necessaires pour mettre Ie plutO! possible en vigueur dans 
ces departements Ie systeme des ~lections constitutionelles, j'ai 

1) Dr. Joh. C. Breen, De regeering van Amsterdam gedurende den ·PraJlldleD tiJd 
(TwaaUde Jaarboek van Amstelodamum), biz. 99. 
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l'honneur de vous adresser tous les actes constitutionnels,' Iegis
latifs et reglementaires qui concernent cette matiere .... " 1). 

In hoofdzaak is dit systeem geregeld in het senatus-consulte 
organique van 16 thermidor an X, no. 1876 2). En wat de samen
stelling der besturen der steden van meer dan 5000 inwoners -
waaronder Amsterdam valt - aangaat, speciaal in den tweeden 
titel, artt. X-XII, nader uitgewerkt in het reglement van 19 
fructidbr van hetzelfde jaar, no. 1964 3). Ret is hier de plaats niet, 
om' op deze samenstelling in het algemeen, noch zooals de voor
bereidingen in het bijzonder plaats vinden, dieper in te gaan 4). 
Hier worde er slechts op gewezen, dat de raad moet bestaan 
uit dertig leden, waarvan de helft om de vijf jaren aftreedt. 
De nieuwe leden worden benoemd door den keizer uit een lijst 
dubbeltaUen, welke dubbeltallen door de kantonale raden geko
zan wordell uit de lijst der honderd hoogst aangeslagenen in's rijks 
direoie belastingender stad Ii). Begrijpelijkerwijze heeft Mon
taliv.et in bovengenoemd schrijven dan ook op de noodzakelijk
he'id der vervaardiging dezer lijst g~wezen, en draagtde CeUes, 
prefect ,van het departement der Zuiderzee, met de uitvoering 
van deze aanschrijving voor zijn departement belast, aan de 
maires ·der steden bij gedrukte missive van 19 April 1811 onder 

') A. R. A. - Binnenlandsche zaken I, no. 960. 
I) . B1,1lI~tin d~s lois no. ,206. 
'0) Ibidem no. 213 . 
.• ) Men raadplege hiervoor op het Rijksarchief Noord·Holland in het archief der 

Pr~~ecture der Zuiderzee de doos Elections. Zie ook Breen, t. a. p. biz. 102 . 
• ) Bij keizerlijk decreet van 21 October 1811 is de administratieve indeeling der 

zeven Hollandsche departementen vastgesteld. Het departement der Zuiderzee is 
verdeeld in zes arrondissementen. Het eerste lj.rrondissement, dat van Amsterdam, in 
14 kantons. De zes eerste kantons omvatten de stad Amsterdam, waaronder ook het 
vot;rinalige Sloten valt. (Fortuyn, Wetten enz. van Franschen oorsprong, III, bIz. 361'). 
Le.den va~ den kantonalen raad zijn allen, die hun politiek domicilie in het arrondisse
ment hebben en ais zoodanig op het "registre civique" zijn ingeschreven. (Art. 4 der 
wet van 16 thermidor, an X). Met andere woorden ieder burger, die een-en-twintig 
jaar,ou.,I is en niet van burgerlijke of politieke rechten verstoken is. (Art. 2 vanhet 
decreet van it Januari 1806). De plaats, waar de burgerrechten worden uitgeoefend 
is ·onafhankelijk van de woonplaats, maar bepaald door de verklaring van' den bur
ger aan den b!ll'gemeester, waar hij zijn staatkundige rechten wil uitoefenen. Daar
bi] 'Iuid't art. 4 van dit decreet: Seront consideres comme ayant acquis Ie domicile et 
inscrits comine tels sur Ie registre civique, 1°. Ceux qui auront reside pendant un an 
dans lIlle des communes de l'arrondissement; 2°. Ceux qui, Hant inscrits sur la liste 
des sjx cents plus imposes du depart~ment, auront fait, dans une des' municipalites 
de- l'arrondissement, Ime declaration du choix qu'ils en font pour leur domicile; 3·. 
Ceux qui, ayant He appeles par nous A des fonctions qui exigent un domicile politique 
dans'un • .arrondissement, !iuront fait pareille declaration A la municipalite d'unedes 
communes de cet arrondissement. 
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meer op, deze lijst, die hij moet arresteeren, zoo spoedig mogelijk 
samen te stellen 1). 

17 J uli 1811 zendt Van Brienen twee lijsten in. De eerste behel5t 
de namen der honderd hoogst aangeslagenen in de grondbelasting, 
de tweede die hunner lotgen~oten in de overige directe belastin
gen. De Celles, die niet "les materiaux qui doivent serVir a 'con
fectionner Ie tableau, mais les tableaux memes," verlangt, zendtze 
16 Augustus als onbruikbaar terug. N adat een iets lateringezonden 
exemplaar ook door hem is afgekeurd, doet de prefect 12 October 
den maire een model toekomen, dat acht dagen later-hem zooge
naamdingevuld wederom bereikt, en waarin alleen van vier perso
nen de geboortedatum zou ontbreken. Deze lijst~ die thans'1iOch 
ophet gemeente-archief te Amsterdam, noch op het rijksarch'ief te 
Haarlem te vinden.is - moet van geeh beteekenis zijn geW'eest. 
De Celles schrijft althans 17 Januari 1812 aan d'Alphonse, dat 
geen stad in 1811 met de hare gereed is gekomen ,2). 

20 J anuari van hetzelfde jaar richt Montalivet nu aan de Celles 
ielf een schrijven 8), waariri hij hem onder het oog houdt, dat de 
helft der gemeenteraden in 1813 vemieuwd zal moeten ~orden. 
"A cet effet", schrijft hij, "les cantons, dans lesquels il se trouve 
des communes ou ces conseils sont a la nomination de l'Empereur, 
devront etre specialement convoques en 1812 pour presenter 
trente candidats pour ce renouvellement." Tevens verlangt hij, 
dat de lijsten v66r 1 Maart te Parijs zullen zijn. De prefect draagt 
het werk der samenstelling voor de negen steden - Amsterdam, 
Weesp, Haarlem, Zaandam, Hoom, Alkmaar, Enkhuizen, 
Utrecht en Amersfoort - thans op aan Copes van Cattenburgh, 
den directeur der directe belastingen in zijn departement. Een on
mogelijke arbeid, daar de aanslagen eerstin Februan werden vast
gesteld. Na eenige aanmaning kan deze laatste 13 April schrijven, 
de controleurs voor Amsterdam aan het werk te hebben gezet. En 
ditvalt hun niet gemakkelijk. Zij gaan op mondeling verzoek van 
den directeur naar het stadhuis, om over den leeftijd, het gezin, 
fortuinen, beroep der hoogst aangeslagenen hun licht op te steken, 
maar krijgen daar geen bescheid, daar geen enkele aanteekening 

') Het hier volgende is ontleend aan R . A. Noord-Holland. PrMecttire, boite 128 
en minutes des lettres 1811--;1813, vergeleken met G. A. Amsterdam, Algemeene 
Zaken 1813. 

'} A. R. A. Binnenlandsche Zaken I, no. 960. 
' J Een dergelijk van 11 Januari aan d'Alphonse Binn. Zaken I no. 960. 
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aanwezig is. Zij stellen vervolgens Van Brienen voor, doorhuisbe
zoek wiizer te worden, maar krijgen ten antwoord, dat dit reeds 
voorh~ wnder resultaat was beproefd. Copes zendt 17 Mei een 
copie:dezer klachten aan den prefect in, die daarop lakoniek ant
woord€~ dat de controleurs zich moeite moeten geven en het ver
zoel van den directeur om inzage van de 1ijst van 1811 niet inwil
lig{. Het resultaat is, dat de directeur 29 Mei een lijst inzendt. De 
samenstelling is na veel moeite gelukt! "On a ecrit aux plus dis
tingues,bn s'est adresse au domicile des autres; - plusieurs per
sonne(s) ont satisfait; d'autres ont tervigerses, d'autres ont refu
ses; enfin quelques-unes etaient a la campagne" 1). 

Een keizerlijk decreet, 20 September 1812 te Moscou uitgevaar
digd, roept nu de kantonale vergaderingen van Amsterdam tegen 
16 Juli 1813 bijeen, die zich in hare zitting, welke veertien dagen 
duren zal, onder meer zullen bezig houden met 30 candida ten voor 
den gemeenteraad te kiezen I). De maire ontvangt kort v66r dien 
dag, den 25sten Juni, het verzoek den prefect de lijst der honderd 
hoogst aangeslagenen te zenden, daar in sominige opgaven veran
dcringen moeten worden aangebracht. In stede van een nieuwe te 
maken vraagt Van Brienen eerst bij den directeur der directe be
hlstingen en vervolgens bij den prefect de oude op, die hem 29 
]uni wordt toegezonden om gedrukt te worden. Zij is inderdaad 
Diet meer up to date. De maire valt er niet over, dat de opgaven 
van den leeftijd met de werkelijkheid een jaar schelen, maar weI, 
dat eenige personen overleden zijn, andere Amsterdam hebben 
verlaten. Hij meent, dat men dit onder "Observations" kan zet
ten. De prefect is van oordeel, dat dit voor de eersten geoorloofd, 
voor de {weeden niet noodig is, daar het weinig ter zake doet. 
"Cela ne pourra point apporter des confusions dans les elections" 3) • 

De lijst wordt de Celles in drie gedrukte exemplaren 5 Jull 
voorgelegd. Hij uit er zijn verontwaardiging over, dat zij de 

- 1) De Celles aan den directeur 27 Januari, aan Montalivet 7 Maart. Montalivet aan 
De Celles 1 April. De Celles aan den directeur 7 April. De directeur aau De Celles 17, 
21 Mei. De Celles aan den directeur 19 Mei 1812. 

") Ren afschrift van dit decreet in Algemeene Zaken 1813, no. 1314. Tevens zullen 
dien dag 23 leden van het college electoral van het departement, 32 leden voor het 
collbge electoral van het arrondissement, twee candida ten voor de betrekking van 
vrederechter en vier candida ten voor die van plaatsvervangend vrederechter gekozen 
moeten worden. Vergelijk art. XXXII, reglement 16 thermidor an X. 

I) Zie hierboven, biz. 2 noot 5. M~n vergelijke ook art. I van het arr~te van 25, 
vendemiaire an 9: .. Les proprietaires forains pourront exercer les fonctions de mem
brei des conseils municipaux des communes". 
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eenige van alle, door de steden ingeleverd, is, die niet in orde mag , 
heeten, wegens het ontbreken der opgaven der "fortune person
nelle" en van het bedrag der belastingen. Opgaven, die op het ge
arresteerde manuscript stonden, en waarvan Van Brienen nog 
uitdrukkelijk heeft laten informeeren: "s'i! etait de rigueur que 
cette liste fut imprimee telle quelle etait et qu'ainsi t01,1S les 
ayant droit de voter fussent instruits des justes impositions de ces 
cent iridividus" , en waarover hij ten antwoord had gekregen: "que 
c'etait d'autant pius indispensable que les votans devaient dans 
ces indications puiser les motifs de leurs choix". En daar de inaire 
ook na dit schrijven niet in staat blijkt te zijn deze kolommen in 

, te vullen en 7 Jull nogmaals ,een verkeerde lijst inzendt, en de 
Minister van Binnenlandsche, Zaken eischt, dat het model stipt 
wordt nagevolgd, laat De Celles ten slotte dit werk ambtshalve 
doen en zendt de lijst 8 Jull ter afdrukking aan den maire 1). 10 
Jull worden '125 gedrukte exemplaren afgezonden, gedagteekend 
29 Juni. Op den vastgestelden datum wordt de zitting der kanto
nale vergaderingen geopend; 28 October ontvangt Montalivet den 
uitslag der verkiezingen. De nieuwe gemeenteraadsleden zijn uit 
den aard der zaak niet meer aangewezen en staatsrechtelijk heeft 
dit werk derhalve geen vruchten afgeworpen. 

De "Liste des cent plus imposes de la ville d' Amsterdam", die 
in een aantal exemplaren op het rijksarchief Noord-Holland in 
Prefecture, pak 2265 en boite 128 I) en op het gemeente-archiefte 
Amsterdam in de portefeuille "Volkstellingen en sterftetafelen" 
bewaard is geb~even, is evenwel een nadere beschouwing waard 3). 

De lijst moest volgens het reglement van 19 fructidor an X 

1) Algemeene Zaken 1813, no. 1325, 1329, 1363, 1387, 1395. Correspondetftie tus
schen De Celles en Van Brienen 1 Juli-8 Juli 1813. De Celles vergiste zich vermoede
lijk. Er zijn althans op het rijksarchief Noord-Holland en op het gemeente-archief te 
Amsterdam nog gedrukte lijsten aanwezig, waarop wei het b~drag der belastingen, 
niet de "fortune personnelle", en weinig over de voormalige qualifications is ingevuld. 
(Zie onder anderen A. Z. 1813 no. 1297 en Prefecture no. 2265). Mogelijk ook, maar 
niet waarschijnlijk, zijn dit de tweede maal verkeerd ingezonden lijsten. 

") In deze doos bevinden zich ook de lijsten der overige acht steden. 
I) In de Navorscher 1904, biz. 315 drukt Ed. van Biema onder den naam; "Amster

damsche Fortuinen onder het Fransche keizerrijk" een Nederlandsche vertaling van 
de Jijst der 100 hoogst aangeslagenen af zonder titel of slotiin, die daarbij als ver
trouwelijke aanvullingen behelsde, hoeveel zoons en dochters onder de kinderen wa
ren. Waar het oorspronkelijke stuk ligt, noch hoe het gedagteekend of geinventari
seerd is, staat er bij vermeld. Op aanvrage bij den.heer van Biema, kreegik bescheid, 
dat het stuk aanwezig moest zijn in het archief Aigemeene Zaken op het gemeente
archief te Amsterd\lm. Het is niet teruggevonden kunnen worden. 
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. opgemaakt worden naar een model, aan dit reglement toegevoegd, 
dat evenwel niet in het bulletin des lois is overgenomen. De Celles 
beweerde, dat het model door den Minister van Binnenlandsche 
Zaken was opgemaakt 1). Dit zou dan aIleen geschied zijn voor het 
departement van de Zuiderzee, want de Haarlemsche lijst is op 
.dezelfde wijze ingericht, de Rotterdamsche en Haagsche zijn een 
alphabetische opsomming van namen. 

Onbekend blijft derhalve, waarom aIle deze opgaven gevraagd 
werden. Het kan zijn, - daar voor deze verkiezingen toch alleen 
de opgave der belastingen voldoende zijn - dat deze vonn ge
kozen is, om tegelijkertijd gegevens te bezitten voor de "statis
tique personneIle". Savary, de minister van politie, had toch reeds 

. 29 J uli 1811 den prefecten van de Hollandsche departementen 
aangeschreven, deze statistiek, waarvan het nut in de oude depar-

\ 

tementen dagelijks gevoeld werd, op te maken. Zij was een staat 
van personen, die door hun bezittingen, fortuin of talenten boven 
hun medeburgers uitstaken. Deze moesten met hun naam, voor
naam, met hun goederen en inkomen, hun burgerlijken staat, het 
aantal hunner kinderen, en den leeftijd ieder dezer op een legger 
worden gebracht. Opmerkingen over hun karakter, gedragingen, 
verbindingen en betrekkingen met anderen, over de rol, diezij 
voor de inlijving in het openbare leven gespeeld hadden, konden 
er aan toegevoegd worden 2). 

Inderdaad is b.v. bij de inzending van mededeelingen over 
dertig personen, door den sous-prefect gevraagd, door Van Brie
nen 2 September 1813 van de lijst der honderd hoogst aangesla
genen gebruik gemaakt 3). 

Maar het is ook mogelijk; datalle deze gegevens moesten dienen 
om de identiteit der candidaten voor de kiezers nader vast te 
stellen 4). 

Intusschen zullen de meeste,gegevens weI door persoonlijke in
lichtingen zijn verkregen en niet uit ambtelijke bescheiden·geput. 

1) Zie bierboven. 
") Vergelijk Dr. H . T : Colenbrander, Gedenkstukken der algemeene geschiedenis 

van Nederland (1795--1848), VI, bIz. 554, waar deze aanschrjjving, welke nog veel 
meer bevat, is opgenomen. Aan de ins telling van deze statistiek l:iankt men de vele ge- ' 
gevens van personen uit dien tijd. . 

I) Algemeene Zaken 1813; no. 1768. - Ook bet stuk, door Van Biema gepubliceerd, 
bevat de nadere gegevens, waarnaar in de aanschrijving van Savary ook nog werd 
gevraagd. 

t) Zie bierboven bet twistgeschrijf over de invulling der kolommen. 
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Men weet niet, hoe de opgaven van de inkomens zijn opgemaakt, en 
of deze betrouwbaar mogen heeten. Het bedrag aan directe belas
tingen betaald werd waarschijnlijk aan de kohieren ontleend. 
Een nadere, korte uiteenzetting dezer heffingen is voor de verkla
ring der lijst noodzakelijk. 

De Fransche wetgeving op de directe belastingen is krachtens 
het decreet van 21 October 1811 1) op 1 Januari 1812 niet alleen 
in naam, maar inderdaad ingevoerd, Op Oudejaarsdag van het 
scheidende jaar had Gogel aan Gaudin, den minister van finan
tien geschreven "V. E. peut regarder comme etabli dans les sept 
departemens de la Hollande Ie systeme contributionnel fran~ais" . 
Zij worden onder den naam van 1 0. grondbelasting, 2°. personeele 
en meubilaire belasting en belasting op deuren en vensters, 
3°. patentrecht geheven. 

De opbrengst der grondbelasting is voor ieder departement bij 
bovengemeld decreet vastgesteld. De lagere organen - de depar
tementale en de arrondissementsraden en de maire met een com
missie van drie personen - zorgen er voor, dat aan elk arrondis
sement, gemeente en ten slotte grondeigenaar zijn quote bekend 
wordt gemaakt. Voor den gebouwden eigendom is het kadaster, in 
het koninkrijk Holland ingevoerd, de basis der berekening; de op
brengst wordt verminderd met een vijfde van den aanslag over 
1811. De aa,nslag dezer heffing op het ongebouwd wordt door den 
prefect vastgesteld~ 

De personeele belasting, oorspronkelijk een soort hoofdgeld, is 
evenals de meubilaire belasting gefixeerd en wordt over de bevol
king 9mgeslagen. De eerste is van onder op opgebouwd. De hoogte 
van het dagloon voor ieder kanton wordt door het departemen
taal bestuur vastgesteld, dit wordt om de quote Van kanton of 
gemeente te bepalen met een zesde van het zielental vermenigvul
digd, en de som dezer deelen vormt de opbrengst voor het depar
tement. Het verschil tusschen deze som en de gefixeerde tot ale 
opbrengst der personeele en meubilaire belasting wordt nu als 
meubilaire belasting geind. Ranton en gemeente verkrijgen hun 
deel voor een derde in verhouding tot het zielental en voor het 
overschot in verhouding tot het totaal der patentbelasting. Het 
aandeel van ' iederen belastingplichtige wordt onder bepaalde re-

1) Colenbrander VI, bIz. 345. 
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gelen in verhouding tot de huur:waarde der woningen vastgesteld. 
De belasting op deuren en vensters is eveneens gefixeerd . . 

Het patentrecht, afhankelijk van deuitoefeningvaneen bedrijf,· 
is in vaste en evenredige rechten verdeeld. De laatste hangen niet 
van den omzet van het bedrijf af, maar bedragen 1/10 van den 
huurprijs der woning, fabriek, werkplaats, magazijn of winkel 1) . 

De lijst geeft niet aan, voor welk bedrag in iedere belasting de 
contribuabele is aangeslagen, ook niet in welk departement de be
lasting geheven wordt I). 

In het archief der ·Prefecture 3) bevindt zich een "Etat des six 
cent plus imposes du Departement du Zuiderzee" 4 December 
1811, door J. de Kock, den directeur der directe belastingen, naar 
de kohieren van 1810 vastgesteld, en door de Celies en de onder
prefecten 8 December d.o.v. gecontrasigneerd 3). In hetzelfde ar
chlef onder no. 129 een "Liste des six cents plus imposes du departe
ment du Zuiderzee", 9 J uni 1812 bij afwezigheid van den directeur 
door den inspecteur D. W. Delion naar de gegevens door de con
troleurs der directe belastingen verstrekt, "rectifie en minute" 3). 
Op beide komt de onderverdeeling naar de verschillende heffingen 
voor. Een uittreksel van de eerste wordt hier uitgegeven. Bij ver
gelijking met de Amsterdamsche denke men er aan, dat de lijst 
van 1811 onder vigueur van een andere wetgeving is opgemaakt 4), 
en de toestanden snel veranderden. Van de tweede is geen uit
treksel gegeven. Zij is niet officieel, en haar ciJfers wijken in meer
dere of mindere mate van die der lijst der honderd hoogst aange
slagenen af. Waarschijnlijk is zij naar de kohieren van 1811 op
gemaakt. De officieele lij st der zeshonderd hoogst aangeslagenen, 7 
October 1812 vastgesteld S), is slechts een opsomming van namen. 

Om een denkbeeld te krijgen, wie tot deze 100 uitverkorenen be-

1) Over deze belastingen uitvoerig Gogel, Memoril!n en Correspondentil!n biz. 254-
257; 387-390, 412 e.v.; F. N. Sickenga, Geschiedenis der Nederlandsche belastingen 
sedert het jaar 1810 biz. 9 e.v.; Mr M. W. F. Treub, Ontwikkeling en verband van de 
rijks-, provinciale en gemeentebelastingen in Nederland, biz. 222 e.v. 

") Men houde ook in het oog, dat krachtens artt. LXVII-LXIX van het arr~te van 
19 fructidor an X 1°. de belastingen geheven van de goederen van minderjarige kin
deren den vader toegerekend worden, 2°. de vader bij authentieke acte kan toestaan. 
dat zijn zoon in zijn plaats op de lijst der hoogst aangeslagenen wordtingeschrevenen 
3°. een weduwe, die naar de door haar betaalde heffingen op deze lijst behoorde te 
staan, haar rechten op Mn harer meerderjarige zoons kon doen overgaan. Niet na te 
gaan is, of deze bepalingen bij de samenstelling der lijst van invloed zijn geweest. 

0) Aanwezig in bolte no. 128 . 
• ) Over deze belastingen Treub biz. 102 e.v. 
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hoorden, moesten de gegevens der lijst worden aangevuld. Als 
voornaamste bronnen 1) werden gebezigd de doop-, ondertrouw-, 
en trouwregisters. De eerste om lacunes in de opgaven der geboor
te te doen verdwijnen, de tweede vooral, om den juisten Neder
landschen voornaam, den .godsdienst, de geboorte- en woonplaats 
van den betreffende te leeren kennen. De datum van overlijden 
werd door den burgerlijken stand opgegeven of uit gedrukte 
bronnen opgespoord. Om de veelal vage opgaven der "qualifica
tions, professions ou fonctions" toe te lichten, stonden, om de plaats 
in het bestuur der stad, het ambt of eerenambt te kennen, de 
ambtenboeken als geschreven bron ons ten dienste. Als gedrukte 
in de eerste plaats JOH. E. ELIAS, De Vroedschap van Amsterdam, 
vervolgens destudie van Dr. JOH. C. BREEN, getiteld De regeering 
van Amsterdam in den Ftanschen tijd Z), en Mr. E. C. VAILLANT, 
Wapenboek der Amsterdamsche regeeringsleden sedert I795. Voorts 
de zoogenaamde "Heerenboekjes" ,die onder verschillende na
men uitkomende, de namen en adressen der bestuurders van Am
sterdam, en in het algemeen gesproken, der stedelijke ambtenaren 
opsommen. _ 

Om de vage aanduiding "negociant of marchand" nader te 
kunnen omschrijven, mochten wij, waar de kohieren der patentbe
lasting niet bewaard zijn gebleven, ons gelukkig prijzen met de 
aanwezigheid van een "Etat nominatif des negociants ainsi que 
des courtiers qui sont patentes pour l'an 1811 dans la premiere et 
sec on de c1asse se trouvaI?-t dans la ville d' Amsterdam" op het 
rijksarchief Noord-Holland 3), evenals met een pak "Bourses, 
agents de change et courtiers" ophetzelfde archief 4). Als gedrukte 
bronnen droegen hiertoe de "Naamregisters van alle kooplieden" 
en die der makelaars, voor zooverre zij bewaard zijn gebleven, en 
de daarop in tijdsorde volgende adresboeken het hunne bij 5). 
Volledigheidshalve worde hier nogmaals het werk van Elias ge
noemd. Ook Dr. H. T. Colenbrander, Gedenkstukkenderalgemeene. 
geschiedenis van N edertandI795-I848 geeft vele "qualifications". 

1) Voor zooverre niet nader wordt aangeduid, bevinden zich de in dit artikel ge-
noemde bronnen op het gemeente-archief te Amsterdam. 

") Zie noot 1, bIz. 1. 
") PrMecture 2273. Het handschrift is opgemaakt door Changuion, adjunct-maire. 
') Prefecture 249. 
I) Vit de grootboeken der Wisselbank werd weinig gegeven, daar de kooplieden 

van 1790 af minder en ten siotte bijna niet van hare diensten, gebruik maakten. 
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De aard der heffingen, het vefSchil in haar hoogte 1), het feit, 
dat zoovele renteniers op de lijst voorkomen, de betiteling van 
enkelen als grondeigenaar en de mogelijkheid, dat elders wonen
de grondeigenaren tot raadslid kunnen verkozen worden 2), legde 
de verplichting op aandacht te schenken aan het bezit van grand 
en huizen der hoogst aangeslagenen. Waar de kohieren der grond
belasting niet te vinden zijn, en de oude verpondingregisters in 
1805 eindigen, de kadastrale leggers niet openbaar en bovendien 
voor een dergelijk onderzoek niet ingericht zijn, was er niet aan 
te denken dit volledig vast te steilen. Om evenwel de beteekenis 
van ieder h,unner als, grondeigenaar eenigszins te benaderen, zijn 
de registers van transport en van huizen voor schepenen, voor 
zoover deze te Amsterdam 3) en in de tegenwoordig geannexeerde 
gemeenten plaats vonden, op het gemeente-archief aldaar, en, 
voor zoover zij . in de omliggende plaatsen, alwaar de Amster
dammer buitenplaats, tuin of landerijen kan bezitten, geschied
den, op de rijksarchieven van Noord-Holland en Utrecht en het 
gemeente-archief te Haarlem, nagevorscht. Eveneens de registers 
van executoriale verkoopingen te Amsterdam. De registers 
loopen ongeveer tot 1 J anuari 1811. Zoodoende kon worden 
vastgesteld, -welk aangekocht bezit nog op dien datum in handen 
der koopers was. Aangevuld met andere, sporadisch aangetroffen, 
gedrukte gegevens, wordt het wezen dezer personen als grond- en 
huizenbezitters schetsmatig aangeduid. Onbekend blijft, wat na 1 
J anuari 1811 gekocht of verkocht is. Onbekend blijft, wat door 
vererving is verkregen. 

Er wordt niet ontkend, dat deze aanvullingen onvoiledig zijn . 
. Toch worden zijals afzonderlijke staat gepubliceerd. Niet aileen 
om de genealogen een bescheiden dienst te bewijzen. Maar ook, 
omdat de naspeuringen tot het resultaat leidden, dat deze groep 
van toevallig bijeengekomen personen zooveel verscheidenheid in 
haar onderdeelen toont, dat zij "een kort begrip" der Amsterdam
sche notabelen in den Franschen tijd mag heeten. 

In de eerste plaats treft men lidmaten van bijna aile kerkge-
1) Volgens het Tableau des contributions direetes per~ues en 1812 (d'Alphonse. 

Aper~u sur la Hollande. biz. 536) was voor het departement van de Zuiderzee de op
brengst der grondbelasting op 6,580.500 fres gefixeerd, die der personeele enz. op 
1,460,500 fres, die der patentbelasting op 1,861,560 fres . 

t) Zie boven art. I, arr~t~ 25 vend~miaire an IX. 
'J Aldaar kwijtseheldingen genoemd. 
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nootschappen onder hen aan. De Gereformeerde kerk is door 63 
personen vertegenwoordigd, waarvan er 29 tot de oude regenten
families 1) behooren. De Katholieke door 13 zonen, waarvan acht 
uit de handelsaristocratie. Zeven voorname Doopsgezinde koop
lieden, door familiebanden nauw verbonden, en een Duitscher van 
hetzelfde kerkgenootschap, die bij zijn huwelijk naar de Groote 
Kerk overgaat en zijn kinderen wederom in het Doopsgezind ge
boorteregister laat inschrijven 2), komen op deze lijst voor; negen 
Lutheranen, waaronder vier uit Duitschland stammen. Van zeven 
kon de godsdienstige gezindheid niet opgespoord worden. Israe
lieten zijn er niet bij. Onnoodig is het bijna te zeggen, dat dit aan 
het toeval en niet aan staatkundige uitsluiting te wijten is 3). 

Groot is het aantal eldersgeborenen; zeker een vijfde deel, mis-· 
schien weI 21 hunner '). Hiervan zagen zes in andere plaatsen van 
het vaderland, titm in Duitschland, een in Vlaanderen, een in 
Itali{~, een in de West en een in de Oost het levenslicht. Zij zijn 
jonK hierheen gekomen, hebben in de groote stad hun carriere 
gemaakt, zijn alhier gehuwd en onder de burgerij opgenomen. 
Sommigen nemen er, voor zoover de fortuin hun gunstig is, in het 
maatschappelijk en politiek leven de plaats in aan hun vermogens 
en wenschen toekomende. Amsterdam heeft van hen, evenals van 
zoovelen anderen, die v66r, met of na hen gekomen zijn, Amster
dammers gemaakt 5). 

En onder de overigen zijn er velen - wij noemen hier slechts 
J. J; de Faesch en de beide Voute's - wier bloed ook niet van 
vreemde smetten vrij is. 

Een vluchtige blik op de lijst zelf toont reeds aan, dat de hon
derd hoogst aangeslagen Amsterdammers niet de honderd rijk-
ste zijn. Integ~ndeel. I 

AIle inkOJ;nens zijn vrijwel in dezelfde mate vertegenwoordigd. 

') Zij worden door Elias genoemd. 
') Jan Tirion . 
• ) Vergelijk Colenbrander VI, biz. 1045, 1046, 1113, 1122. Op de Jijst der honderd 

hoogst aangeslagenen te 's·Gravenhage staan vijf Israj!lieten, n.l. Abraham Suasso da 
Costa, Meyer Edersheim, Abraham Hartog, Isaac Heymans en Mozes Salvador. 
(A. R. A. Binn. Zaken 1,960 III). 

') . Vermoedelijk is Johann Christoph Blanckenhagen uit Bre.men afkomstig. Van 
drie is de geboorteplaats onbekend. - . 

I) De meesten waren noOit poorter geworden. In 1813 zijn zij uit den aard der zaak 
allen onderdanen van het Fransche keizerrijk en staatsburgers volgens de Fransche 
wet. - Voorname Italianen zijn geen zeldzaamheid. Antqni Bassi was lid van den 
raad van 12 Me'i 1811-11 Augustus 1812 (Breen, biz. 119). 
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De Iaagste het sterkst, hieronder zijn er twee van 5000 fres. l ) De 
hoogste inkomens, op 60.000 fres neerkomend, door zes personen. 
De Celles sehatte in 1811 dat van een hunner, van den maire Van 
Brienen, op wien het epitheton rijk zoo veelvuldigwordt toegepast, 
op 80.000 fres "ee qui signifie beaueoup en Hollande" 2). Was deze 
sehatting te hoog, de opgave in 1812 te laag, ofhet inkomen zoo 
sterk gedaald? Men weet het niet. WeI dat deze zes "gros bonnets" 
tot de rijkste Amsterdammers behooren. De meesten der 18 hoogst 
aangeslagenen zijn kinderen van rijke ouders, een hunner heeft 
zijn fortuin zelf gemaakt, sommigen hebben hetin den loop derja
ren zien toe-, het grootste deel waarsehijnlijk zien afnemen 8). 

Ook als grond- en huiseigenaren besehouwd, zijn de honderd 
hoogst aangeslagenen vogels van diverse pluimage. De algemeene 

. verarming in den laatsten tijd had naast slooping ook veel verkoo
ping van huizen en buitenplaatsen tot gevolg gehad. Niet alleen 
"willige". In Amsterdam worden alleen ~376 huizen in de eerste 
negen maandenvan 1812 wegens aehterstallige belastingen tot 
1810 bij parate exeeutie verkoeht '). De klasse van kleine huis
eigenaren treedt dientengevolge in het sodale leven op den voor
grond. Abbema, de onderpre£eet van Amsterdam, had daarop bij 
de samenstelling der eerste lijst van Haarlem reeds gewezen en bij 
de inzending dezer 21 Augustus 1811 aan de Celles gesehreven: 
"Le maire 6) en me l'envoyant me fait part, qu'iln'apasprispour 
base l'impot fonder, paree que plusieurs personnes de la classe tres
inferieure se faisant un metier d'aeheter des propnetes foncieres 
seraient portees sur la liste - ee qui eluderait Ie sens dela loi, tout 
en suivant les mots. J e partage eompletement l' opinion dumaire"6). 

1) Een inkomen van 5000 fres-IOOOO fres hebben 16 personen. 
10000 .. -20000 .. 17 
20000 .. ~30000 .. 16 
30000 .. -40000 .. 16 
40000 .. -50000 .. II 
50000 .. -60000 .. 12 

.. .. .. 60000 6 .. 
Onbekend is het inkomen v.an 6 personen. Dat van Van Staphorst werd op de 

lijst van 91uni 1!\12 ook op ires. 60000 begroot. 
") Colenbrander VI, biz. 437. - Voor Fransehe begrippen dus blijkbaar niet. 
") Zie onder de aanvullingen bij Braunsberg, Van Brienen, Meynts, Hasselgreen, 

Rendorp, Cuyek van Mierop enz. 
') Colenbrander VI, bIz. 1505. Vergelijk hierover nader aldaar bIz. 126,148,176, 

835,1088. 
I) Willem Philip Bamaart. 
0) R. A. Noord-Holl.-Preteeture, boUe 128. - De Celles antwoordde, datdewet 

naar de letter gevolgd moest worden. 
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De Amsterdamsche lijst noemt eveneens dit type huiseigenaar. 
Gerrit Boele, Jean Guillot, J ohan Hendrik Happe, Hendrik 
Hoefkens, Gerrit Vos, allen middenstanders, (telt Abbema hen 
missehien tot la c1asse tres-inferieure?) koopen en verkoopen elk 
jaar huizen en landerijen aan den rand der stad. Z66 ook Elbert ' 
Verlee, een zilversmid op de Hoogstraat, met een inkomen van 
10.000 fres., waarvan hij ruim 27 % belasting moet opbrengen. 
Van 1782 tot 1811 wordt hem te Amsterdam 56 maal vast goed 
overgedragen, te zamen met ruim 1140.000 betaald. Er zijn 
koopjes van 1110 en 1115 bij! Voor zijn winkelhuis geeft hij 
113.700 in 1790. Wanneer hij gaat rentenieren, betrekt hij een 
huis van I 2000 en koopt een tuin op den Overtoomsehen weg 
voor 11000 1). 

Naast deze groep worden evenwel ook in de andere klassen per
sonen aangetroffen, die hun spaarpenningen in vast goed beleggen. 
Zelfs de rijksten, zooals Van Brienen, Hogguer en Hovius, koopen 
veel pereeelen aan. Spruit dit bij hen voort uit een solide traditie? 
Noopt de daling der fondsen, de aehteruitgang en het verdwijnen 
van zoovele ondernemingen en reederijen hen tot het zoeken 
van dit beleggingsobjeet? Of is het ook bij hen een speeulatie? 

Het met natuursehoon karig bedeelde Amsterdam wekt het 
verlangen naar een buitenverblijf op. Dit verlangen wordt over 
het algemeen gesproken bevredigd naar ieders beurs: door een op
trekje aan den Amstel, een tuin aan den Overtoomsehen weg, een 
plaats in Gooiland, een hofstede in Haarlem's dreven of aan de 
oevers van de Veeht. Persoonlijke smaak geeft na het oversehrij
den van een zekere welstandsgrens den omvang aan. Enkelen 
koopen boerderijen en weiland en als geldbelegging 2). Weinigen 
zoeken het verder. De geringe ontwikkeling der middelen van 
vervoer en de aehteruitgang der steden werken den aankoop van 
verderaf gelegen gronden uit een oogpunt van speeulatie waar
sehijnlijk niet in de hand. Eigenlijkegrootgrondbezitters, diezieh 
als zoodanig soms laten insehrijven, hebbenhungoederenmeestal 
door vererving verkregen. Zoo Deutz van Assendelft, zoo Huyde
coper van Maarseveen, zoo eigenlijk ook Hope. 

1) De hoogst aangeslagene is de juwelier Pieter Delbeek. Hij heeft een inkomen van 
fres . 20.000 en betaalt fres. 5691.25 belasting. De aanvullingen kunnen dit hooge cijfer 
evenwel niet verklaren. 

I) Zie onder' Kooy en Waltman. 

• 
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De wanverhouding tusschen finantieele draagkracht en be
lastingdruk wox:.dt aIleen door het bezit aan huizen verklaard. 
Het ongebouwd, vooral de woeste gronden, zijn niet zwaar 
belast. Sprekend zijn de volgende cijfers. Boele offert 35t % 
van zijn inkomen aan den fiscus, Guillot 25! %, Happe 25t %, 
Hoefkens 28t %, Vos 24%. Van Bordier, die 32 %, en Peyzelman, 
die, 22t % van hun inkomen aan belasting betalen, moet men 
aannemen, dat zij huis- of grondeigenaar zijn, hoewel de aan
vullingen het niet aantoonen. Men stelle daartegenover de rijk
sten dezer lijst en bedenke, dat zij door de bewoning hunner 
dubbele huizen en het houden. van stallen veel hooger dan de eerst
genoemden in het personeel zijn aangeslagen, en veelal ook meer 
patentrecht betalen. Het verhoudingscijfer tusschen belasting en 
inkomen bedraagt voor Borski 2 %, voor Braunsberg 2t %, voor 
Van Brienen 4t %, voor Hope 3 %, voor Muilman 4 %, voor J. A. 
Willink 2 '%! 

Eenentwintig renteniers worden op de lijst geteld. Negen 
dezer waren voorheen koopman. Het is niet te zeggen, of de tijds
omstandigheden hen genoodzaakt, dan weI groote winsten hun 
veroorloofd hebben, een dolce far niente boven het roezige zaken
leven te verkiezen. Een sterk verrnoeden helt naar de eerste reden 
over. Ook de Amsterdamsche koopman van dezen tijd "wollte ge
wirinen, dieweil er konnte" 1). Het geeft te denken als huizen als 
Hogguer en Co. en Muilman en Zoonen in 1811 liquideeren. 

In de beroepen der overigen heerscht groote verscheidenheid. 
De vrije beroepen zijn door rechters, notarissen en advocaten, ge
neesheeren en een apotheker vertegenwoordigd. Onder de winke
liers en kleine bazen bevindt zich een kuiper, een behanger, een 
kruidenier, een steenhouwer, een koekenbakker, een grutter, een 
zilversmid, een metselaar. Onder de fabrikanten bierbrouwers en 
suikerraffinadeurs, wier oude zaken de moeilijke tijden weten te 
overleven Z). Onder de makelaars eenige in huizen, ' andere in 
fondsen, derde in beide, een enkele inspecerijen. Onder de koop
lieden zijn handelaren in wol, hout, tabak, koloniale waren, glas, 
juweelen, granen, natuur- en baksteen. Ve1en zijn handelaren op 
,de West, wier zaken evenals die der huizen op' de landen aan de 

1) Uit 'een Promemoria van Anton Fugger, aangehaald bij W. Sombart, Der mo-
..derne Kapitalismus I, biz. 193. . 

0) Zie onder Isendorp, ten Sande, Tack. 
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Middellandsche en Oostzee, in de eerste jaren der eeuw nog weI 
wat beteekenden 1), in de volgende jaren door smokkelhandel 
staande gebleven zijn, maar in 1813 stilliggen. De meesten zullen 
later het oude bedrijf weer nieuw leven trachten in te blazen. 
Enkele kooplieden oefenen bovendien het verzekeringsbedrijf uit 
naast de eigenlijke assuradeurs. 

Ten slotte zijn er de vertegenwoordigers van den geId- en fond
senhandel: de chefs der groote bankiershuizen en der administra
tiekantoren. 

Onder hen zijn personen, wier zaken dagteekenen uit de eerste 
helft der achttiende eeuw, zooals Van Brienen, Berg, Goll en J. 
Willink. Ret huis van den Iaatste, lid van een groote, rijke Doops
gezinde koopmansfamiiie, vooraI, heeft met zijn tijd weten mede 
te gaan en op het oude peil te blijven. Na 1770, eigenlijk na den 
Amerikaanschen vrijheidsoorlog zijn Braunsberg en Van Staphorst 
opgekomen. De eerste, een Berlijner, even twintig jaar oud 
zonder geld hierheen gekomen, heeft zich overal aangepast, in 
Duitschland, Frankrijk en de West relaties aangeknoopt. Deze 
betrekkingen heeft hij in de eerste jaren der omwenteling ver
moedelijk over Hamburg aangehouden, steeds is hij primus inter 
pares gebleven. De laatste, Amsterdammer, zoon van een ver.mo
gend reeder, concentreerde zich met zijn broeder Nicolaas reeds 
vroeg op bankierszaken met de Vereenigde Staten van AI?erika. 
Bij zijn huis en dat van W. en J. Willink zijn een groot deel der 
Amerikaansche leeningen gesloten 2). In den aanvang der revolutie 
heeft hij met Braunsberg, Willink en anderen de regeering op de 
beurs gesteund, maar bij de finantieele operaties der volgende re
geeringen wordt zijn naam niet meer genoemd. WeI die van de 
twee anderen. Ook van Van Brienen en van de voornaamste ma
kelaars en handelaars in publiekefondsen, dienadeoprichtingvan 
het grootboek van pllblieke schuld directeuren der aanzienlijkste 
administratiekantoren waren. Deze allen hebben bij hunne trans
acties zijde gesponnen. Braunsberg koopt in 1796 zijn woon
huis voor / 77 .000, in 1798 zijn buitenplaats voor f 56.000; Borski 
in 1805 zijn hofstede voor /65.000, in 1809 zijn woonhuis voor 

1) Zie onder Bierens, van Eys, Meynts, Vereul enz. 
") Amerikaansche leeningen werden in de achttiende eeuw ook bij D. Crommelin en 

Soonen en Stadnitski en Van Vollenhoven gesloten. Zie ook Colenbrander IV, 
biz. 476. 

ECON.-HIST. ]AARBOEK. XI. 2 
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f 50.000; Van Staphorst 1) in 1806 zijn buitenplaats voor f 80.000. 
Doch daarna breken ook voor hen ongunstige tijden aan. 

Door de bankiers, op deze lijst voorkomende, zijn na 1806 
geen leeningen met een staat van Europa gesioten, met pitzonde
ring van die met Saksen door Braunsberg en Co. 2). Negotiaties op 
plant ages in de West zijn uit den aard der zaak niet opgericht. De 
bankiers en makelaars richten verschillende administratiekantoren 
voor buitenlandsche staatsschulden op 3), de kooplieden op de 
West nemen de negotiaties der oude huizen onder hun directie 4). 
Een enkel huis tracht nieuwe relaties aan te knoopen 5). Voor een 
zeer groot deel schijnt de geldhandel zich te bepalen tot speculaties, 
die in 1813 tot zulke onheilen Ieiden 6). 

Ten siotte nog deze opmerking. Van 97 dezer honderd personen 
kon de doopceel ook in het open bare stadsleven meer of minder 
worden gelicht 7). Het blijkt, dat 33 van hen v66r, in of na 1813 
in de regeering van Amsterdam zitting hebben gehad. Dertien 
anderen zijn in de jaren 1795-1813 candidaat voor een zetel 
geweest. Van 38 hunner kon worden vastgesteld, dat zij, hetzij 
dat zij weI of niet deel van het stadsbestuur uitmaakten, voor 
de openbare zaak hebben gevoeld. Van deze 38 hebben sommigen 
een stedelijk eereambt bekleed, zijn anderen lid der kam.er van 
koophandel geweest. Twee waren lid van de rechtbank van koop
handel. De beide notarissen - met bescheiden inkomens -lid, 
en een zelfs voorzitter van de kamer van .discipline van notarissen. 
Ren der twee advocaten voorzitter van den raad van discipline 
van de orde der advocaten, een der makelaars commissaris van 
het makelaarskantoor. Met deze gegevens zou men tot de conclusie 
kunnen komen, dat deze candidaten, gesteld dat de aanwijzing 
had plaats gevonden, in den raad van Amsterdam, van hoe ge
ringe beteekenis dan ook in den streng gecentraliseerden staat, 
geen slecht-figuur zouden hebben geslagen. 

1) Zie noot 6 biz. II. 
0) Zie onder Braunsberg. De Spaansche leeningen van Hope en Co. (Elias II, bIz. 

1060) blijven buiten beschouwing, daar A. E. Hope hier grondeigenaar en voormalig 
koopman wordt genoemd en zich dus waarschijnlijk niet met de zaken van het huis 
meer bemoeide, of schoon hij officieel tot 1814lid van het huis was. (Elias II, bIz. 1061). 

") Zie onder Borski, Goll, Hasselgreen, Van Staphorst. 
0) Zie onder Poncelet, Vereul. 
0) Zie onder Hasselgreen. 
") Zie onder Cuyk van Mierop. 
') De betrekkingen, die zij in's lands raadzaal hebben bekleed, zijn buiten beschou· 

wing gebleven. 
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Asschen, , C.H. Marchand. 12 Mars 1767. 45. Amsterdam. 
~ 

Backer, Antoine Rentier. 15 Fevr. 1746. 66. 
" Berg, Otto Guill. Jean Negociant. 5 Mars 1752. 60. 
" Berg, (van den) Antoine Henri Idem. 6 Dec. 1771. 40. 
" Bierens, Abr. Idem. 28 Dec. 1764. 47. 
" Blanckenhagen, Jean Christoph Idem. 26 Mars 1764. 48. .. 

Boele, Gerrit (fils de Jean) Tonnelier. 14 Oct. 1750. 61. .. 
Bordier, Pierre Tapissier. .. 
Borski, Guillaume Courtier. ' I 16 Janv. 1765. 47. 

" Bosboom, David Henri Rentier. 
" Bosch, Gerrit Epicier. 31 Dec. 1746. 65. .. 

Braunsberg, Fredric Louis Negociant. 28 Janv. 1745. 67. 
" Brienen, Guill. Joseph van Maire. 31 Dec. 1760. 51. 
" Brouwer, Jean (fils de Joachim) Maire. (Adjoint) 22 Juil!. 1744. 67. 
" Brouwer, Jean Marchand. 30 Avril 1754. 58. 
" Bruin, Guillaume Negociant. 10 Dec. 1756. 55. 
" Burlett, Jean de Idem et membre 24 Fevr. 1768. 44. 
" de la chambre 

de commerce. 
Ceulen, (van) Jean Baptiste Ancien negociant. -
Cllffort, Pierre (fils de Geor- Membre du tribu- 9Dk 1765. 46. 

" gel nal 
Commelin, Jean Notaire. 14 Dec. 1779. 32. 

" Coster, Haro Joachim Negociant. 
Delbeek, Pierre Idem. 30 Sept. 1739. 72. .. 
Deuts van Assen- Andr. Adolf Rentier. 7 Nov. 1764. 47. 

" delft 
Dommer, Gisb. Gerard Jacques Membre du conseil 17 Fevr. 1745. 67. .. 

Municipal. 
Drever, Jean Negociant. 2 Fevr. 1726. 86. 

" Everwyn. Evert Apothecaire. 30 Sept. 1736. 65. 
" 

! , 
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Marchand et fabriquant de ill et 20,000 1186,33 
cotton. 

oui. 6. Ancien fonctionnaire. 35,000 2291,75 
oui. 13. Negociant. 30,000 1214,47 
oui. 5. Idem. 50,000 1666,32 
oui. Idem. 30,000 130B,49 
oui. 3. Idem. 30,000 1232,74 " 

oui. 6. Tonnelier. 5000 ' 1788,32 . 
Tapissier. 5000 1629,91 

oui. 8. Negociant en fonds publics. 60,000 1490,61 '. ' 

oui. 1. Rentier. 40,000 2254,54 
oui. 7. Epicier. 20,000 1175,50 

oui. Negociant. 60,000 1710,21 
oui. 3. Idem. 60,000 2964,40 

oui. Idem. 40,000 1274,48 
oui. 2. Marchand. B,OOO 1545,40 

oui. 8. 1427,44 Decede. 
oui. 6. Negociant. 30,000 1121,30 

Rentier. 30,000 2004,50 .. 
oui. 3. Ci devant echevin. 18,000 1595,43 ~ 

oui. 3 . Notaire. 8000 1543,70 
oui. Negociant. 30,000 1537,70 

oui. 2. Idem. 20,000 5691,25 
oui. B. Ancien Magistrat. SO,OOO 32SO,90 

oui. 2. Ci devant membre du corps le- 15,000 1713,56 
gislatif. 

oui. 1567,26 Decede. 
oui. A pothicaire. 8000 1184,16 
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Noms. 

Eymer. 
Eys, ·tyan), 

Fa.esch, 
Fiseaux, 
Goll, 
Grul!lmann, 
GuUlot, 

Hlindler, 
Happe, 
Hartzen, 
Hasselgreen, 
Hodshon, 
Hodshon, 
Hoefkens, 
Hoeuft, 
Hogguer, 
Hooft, 
Hoorn (van) 

Hope, 
Hovius, 
H uydecoper van 

Maarseveen, 
Isendorp, 
J onge, 
Kemper, 
Klinkhamec, 
Kooy,.-
Kuyper, 

addum, L 
Le 
Loo 

nnep, 
n, 

Luden, 
L uden, 
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Henri Negociant. 18 Juin 1782. 29. Amsterdam. 
Paul Andre President du Tri- 12 Oct. 1752. 59. .. 

bunal de com- . 
merce. 

Jean Jacques de Negociant. .. 
Henri Rentier. 21 Juill. 1741. 70. 

" Jean Negociant. 24 Sept. 1756. 55. .. 
J.C. Medecin. 

" 
, 

Jean Marc(h)ant de 4 Nov. 1758. 53. .. II 
pierre de taille. II 

Zacharie Courtier. 12 Nov. 1761. 51. .. 
Jean Henri Patissier. 7 Juin 1749. 62. 

" Corneille Assureur. 30 Oct. 1751. 60. 
" 

Jean Adrien de Negociant. 19 Juin 1778. 33. .. 
Albert Rentier. 7 Janv. 1765. 47. .. 
Isaac Idem. 9 Juill. 1772. 40. .. 
Henri ' Courtier. 23 Nov. 1758. 53. 

" 
Henri Rentier. 8 Aoftt 1748. 63. 

" 
Paul Iwan Proprietaire. 7 Fevr. 1760. 52. 
Gerard Rentier. 6 Janv. 1745. 67. .. 
Pierre Theodoce . Receveur~!,lJa vU- 24 Aoftt 1774. 37. 

" Ie. 
Adr. Elle Proprietaire. .. 
Franyois Avocat. 24 Aoftt 1753. 58. .. 
Jean Maire. (Adjoint) 

, 
6 Fevr. 1769. 43. .. 

Asuerus Brasseur. 29 Mars 1757. 55. 
Theodore de Rentier. Dec. 1778. 33. .. 
Zacharie Negociant. 11 Aoftt 1761. 50. .. 
J.F. Notaire. 

" 
Barend Negociant. 2 Mars 1750. 62. 

" 
Jean Marchand. 

" Jean' Rentier. 
" Corn. van Idem. 22 Fevr. 1751. 61. 
" 

Jean van (fils de Negociant. 30 Mal 1751. 61. ,. 
Jean) 

Antoine Idem. 10 Mars 1771. 41. 
" Jaques Henri Idem. 24 Nov. 1765. 46. 
" 
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, fr. fro c. 
oui. Negociant. 10,000 1166,97 
oui. 6. Idem. 40,000 4060,67 

Idem. 50,000 1451,39 

I 
oui. Ci devant Negociant. 30,000 1154,92 

oui. 2. Negociant. SO,OOO 1344,35 
Medecin. 8000 1140,93 

oui. Marchand. 8000 2386,80 

oui. Courtier. 10,000 1239,25 
oui. 4. Patissier. 8000 2075,55 
oui. 8. Assureur. 25,000 1527,80 

. oui. 1. Negociant . 15,000 1382,89 
oui. 2. ei devant idem. 50,000 1582,73 

Idem. SO ,000 1473,13 
oui. 4. Courtier. 8000 2296,20 
oui. 4. Rentier. 35,000 1601,08 

. oui. Ancien Negociant. 50,000 3364,SO 
oui. 1. Ancien Magistrat. 30,000 1987,54 
oui. 9. Fabriquant et fonctionnaire. 25,000 2506,18 

Ancien N egociant. 60,000 2036,24 
oui. 6. 3353,87 Decede. 

oui. 2. Magistrat. SO ,000 1224,57 

oui. Brasseur. 8000 1165,94 
oui. 1. Rentier. 20,000 1235,46 
oui. 2. Negociant. 15,000 1449,31 

Notaire. ,8000 1472,91 

h oui. 6. Negociant. 20,000 2107,88 
Marchand. 10,000 1194,00 
Rentier. SOOO 1502,94 

oui. 3. 1323,08 Deced6. 

1\ oui. 2 . Negociant. 25,000 1780,10 

oui. 4. Idem. 15,000 1345,50 

I ' oui. 6. Assureur. 25,000 1270,05 

\ 
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Meylink, A. Rentier. 2Mai 1739. 73. Amsterdam. 
Meylink •• C~tophe Jean Jo- Negociant. 27 Sept. 1769. 42. II 

seph 
Meynts, iAntoine IM:aire. (Adjoint) 29 Oct. 1747. 64. 

II 

Mierop, Jaques Cuyk van Banquier. 8 Dec. 1740. 71. II 

Momma, J aq. Louis Henri Negociant. 13 Sept. 1777. 34. 
II 

Muilman, Pierre Rentier. 28 Nov. 1750. 61. .. 
Namen van Scher- Pierre Jean van Avocat. 17 Mai 1774. 38. II 

penseel, 
Neufville, lDavid Matth. van Maire. (Adjoint) 10 Nov. 1751. 60. 

II 

Gelder de 
Niepoort, Alex Lion van der Negociant. 4 Juin li76. 35. II 

Nutges, Gerard Rentier. 23 Mars 1747. 65. II 

Onderberg, Jean lNegociant. II 

Opterbeek, Gerrit J urrian Rafineur de sucre. 16 Sept. 1738. 73. 
" 

Petersen, Isaac Ernst de Rentier. 20 Fevr. 1780. 32. II 

Peyzelman, rrModore Groueur d'orge 46 Janv. 1757. 45. 
II 

Poll, Jean van de Juge 25 Aoftt 1759. 52. 
II 

PQncelet, Jean Jacques Negociant. 
" 

Quesne, Gilles du Rentier 
" 

Ramperti, Charles Antonin Negociant. 13 Nov. 1774. 37. 
II 

Rendorp van Mar- Guillaume Rentier. 6 Sept. 1769. 42. 
" 

kette, 
Sande, . Gerritten Negociant. 15 Fevr. 1759. 53. II 

Staphorst, Jaques van Idem. 20 Juin 1747. f>4. 
" 

Styger, 
• 

Corneille Chirurgien. 23 Juill. 1734 . 7i. 
" 

Tack, Jean Fredric Negociant. 6 Juill. 1778. 33. 
II 

Tetterode, Jurrian Banqui(e)r. 16 Mai 1776. 36. 
" 

TiTion, Jean Rentier. 13 Mai 1745. 67. 
" 

Tortike, Jean Laurent Negociant. 
" 

Vereul, Abraham Maire. (Adjoint) 10 Nov. 1770. 41. II 

Verhamme, Abr. Negociant. 20 Dec. 1750. 61. 
" Verlee, Elbert Rentier. 8 Mars 1755. 57. 
" Voombergh, loirk Jean Negociant. 11 Dec. 1769. 42. 
II 

Voort, lGillis van der Rentier. 4 Fevr. 1763. 49. 
II 

Vos, Gerrit !courtier. 25·Dec. 1753. 58. 
II 

Voute, Pierre Fran~ois Negociant. 9 Juill. 1758. 53. 
II 

Voute, Jean Jac!}. Rentier. 1744. 58. 
" 
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fro fro C. 

oui. Negociant. 10,000 1225,87 
oui. 3. Idem. 20,000 1178,19 
oui. 5. Idem. 20,000 1717,63 

oui. Banquier. SO,OOO 2702,19 

j-
oui. 4. Negociant. 13,000 2005,44 
oui. 3. Rentier. 60,000 2463,70 
oui. 3. Avocat. 25,000 1309,23 

oui. 4. Negociant. 40,000 3208,49 

oui. 5. Idem. 12,000 1822,79 , 

oui. 2. Idem. 40,000 2114,80 
Idem. 12,000 2709,24 

oui. Raffineur. 10,000 1356,19 
oui. Rentier. 10,000 1975,68 
oui. 1. , 6,000 1370,69 
oui. 5. Magistrat. 20,000 1535,91 

1913,91 Deci!de. 
Ancien Magistrat. 40,000 3005,87 

oui. 2. Negociant. \ 40,000 1219,55 

oui. 6 . Rentier. 30,000 1216,95 
oui. 7. Negociant. 30,000 2459,68 

~) 
oui. 1325,60 Decede. 
oui. 6. Chirurgien. 10,000 1778,61 
oui. 2. Negociant. 35,000 1457,34 
oui. Banquier. 35,000 1759,34 , 
oui. 3. Rentier. 15,000 1311,97 

Negociant. 15,000 1377,72 
l oui. 3. Idem. 35,000 1311,57 

oui. 4. Negociant. 40,000 1496,40 
oui. 7. Idem. 10,000 2716,29 

oui. 3. Idem. SO,OOO 2723,06 
oui. 3. Rentier. 30,000 1635,66 
oui. 2. Courtier. 6,000 1449,-
oui. 5. Negociant . . 45,000 1218,61 
oui. 7. Courtier. 45,000 1520,52 I . 

~ 

.~ 
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Age. 
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Walraven, Jacq. Avocat. 6 Aoftt 1759. 52. Amsterdam. 
Waltman, Bernard Henri Marchand de bri- 15 Juill. 1752. 59. .. 

ques. 
Willink, Jean Negociant. 16 Mars 1751. 61. .. 
Willink, Jean Ananie Idem. 18 Dec. 1751. 60. .. 
Winter, Josue Jacq. van Idem. 28 Janv. 1788. 24. .. 
Woudman, Chretien Idem. 15 Oct. 1747. 64. .. 
Woutman, Guillaume Idem. 27 Avril 1746. 66. .. 
Wykersloot, H.F.de Rentier. .. 

1) Art. 11 de l'acte du 16 tbermidor an X: (Bulletin des lois no. ;;!06) 
.. Les membres des conseils municipaux sont pris par cbaque assembIee de canton, sur la liste des cent plus 
Reglement du 19 fructidor an X: (Bulletin des lois no. 213) 
Art. 75. Les listes des plus imposes d'un departement seront refaites tous les cinq ans. 
Art. 77. Le pre£et fera dresser la liste des cent citoyens les plus imposes de cbaque ville ayant plus de cinq 
Art. 78. Pour former la cote de cbaque citoyen, Ie pre£et reunira: 
1°. Les cotes foncieres de ceux qui en paieront plusieurs dans Ie departement. 
2°. Les cotes personnelle, mobiliaire et somptuaire. 
3°. Le montant total des patentes, c'est-~-dire la cote fixe et la cote proportionnelle. 
4°. Les cotes foncieres sur les proprietes ou les patentes, ~ raison des etablissements de commerce situes hors 
Art. 79. L'etat dresse dans la forme et d'apres les bases ci-dessus etablies, sera arrate par Ie preiet et imprime. 

des plus imposes. 
Les reclamations, s'il en survient, seront portees au conseU de prefecture, sauf Ie recours au gouvernement 
Art. 80. Dans aucun cas les reclamations ni la decision ~ intervenir ne pourront retarder ou annuller 1es 

vlront seulement ~ la rectification de 1a liste pour les assembtees ulterieures, s'il y a lieu. 

, 
I 

• 
I 
I 

I 

I 
I 

1 
I 

I 

j 
1 
I 
I 
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oui. 6. Avocat. 20,000 1384,61 
oui. \ 2071,97 Dec6<ie. 

I 

oui. 3. Negociant. SO,o.OO 1255,01 
oui. 4. Idem. 60,000 1405,87 
oui. 1. Idem. 40,000 3093,38 
oui. 1. Idem. 20,000 1448,08 

oui. Idem. 20,000 1147,27 
Rentier. 50,000 2120,15 .... 

Fait et arr~te par Nous, Maitre des RequBtes, Comte de l'Empire, Pre/et du Departement 
du Zuiderzee. 

En exec'ution de l'art. 11 de l'acte des Constitutions de l'Empire du 16 thermidor an 
10, et des articles 7b, 77, 78, 79 et 80 du reglement du 19 fructidor de la m~me annee 1

). 

Amsterdam, Ie 29 juin z8z3. 
(Signe) Comte DE CELLES. 

imposes du canton. Cette liste sera arr~tee et imprimee, par ordre du pre£et". 

mille ~mes de population, selon Ie modele joint au present reglement no. IV. 

I 

du departement, dont ou aura justifie suivant la forme prescrite en l'article LXIV. 
11 sera adresse au president de l'assemblee de canton et a chacun des citoyens qui feront partie de la liste 

qui decidera en conseil d'etat. 
operations des assemblees de canton et les nominations faites en consequence par Ie Gouvernement: elles ser-



UITTREKSEL 

UIT DEN 

Etat des six cent plus imposes du Departement du Zuiderzee, 4 December 1811 1). 

Total general 
Montant des contributions Montant des des contribu-

payees dans contributions tions payees 
Noms des contribuables. Domicile. Ie Departement du Domicile. Total. payees dans tant au 

d'autres Departement 

Foncier. Directes. . \ Pa- Departements. du Domicile que 
tentes. dans d 'autres. 

C. H. Asschen 2) · . Amsterdam I 452.18.- I 585.3.- I 100 11138. L-
A. Backer .. · ... Idem. 434.6.- 94.9.- 528.15.-
O. W. J. Berg · .... Idem. 1478. 6.- 644. 8.- 160 2282.14.-
A. H. van den Berg .. Idem. 1641. 9.- 1520.13.- 50 3212. 2.-
A. Bierens ...•.. Idem. 404.4.- 839.15.- 105 1348.19.-
J. C. Blanckenhagen. . Idem. 432.16.- 775.15.- 30 1238.11.-
G. Boele .. · . Idem. 591.16.- 658.3.- 1219.19.-
P. Bordier 3) .••.•• Idem. 846.19.- 82.6.- 15 943.5.-
W .. Borski .. · ... Idem. 1466.13.- 1741. 8.- 170 3378. 1.-
D. H. Bosboom · .. Loenen. 1854.4.- 881.18.8 2736.3.-
G. Bosch .. · ... Amsterdam. 662.5.- 130.16.- 170 1573. 1.-
F . L. Braunschberg ... Idem. 1686.14.- 1732.15.- 180 3599. 9.-
W. · J. van Brienen v. d. Idem. 3230.17.4 2102. 7.- 175 5508. 4.- 15222.8. fonder 

Groote Lindt ..... (Bouches de 
laMeuse) I 10730.12.8 

J. Brouwer J oachimsz . . . Idem. 925.2.- 1545. 4.- )05 2575.5.-
J. Brouwer ...... Broek 4). 232.12.14 114. 346.12.14 
W. Bruin ..• · .... Amsterdam. 595.10.- 852.4.- 55 1502.14.-
J. de Burlett. . . • . . Idem. 458.2.- 599. 8.- 50 1107.10.-
J. B. van Ceulen. . . . . . - Vreeland. 884.15.- 864.6.8 1749.18.-
P. Clifford Gzn . .. . . . Amsterdam. 839.10.- 517.11.-:- 5 1362.t 
H. J. Coster . • • • . Idem. 1001.16.- 746.10.- 5 1753. 6.-
~ ________ -= ______________________________ ~ ________ -4 _____________ 11 
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II 
I 

P. Delbeek ....... Idem. 2418. 2 . ....:.:... 185. 1.- 15 2618.3.-
A. A. Deutz van Assendelft. Heemskerk. 2490. 2016.16.- 4506.16.-
G. G. J. Dommer. Amsterdam. 1307.16 . ...:.... 323.15.~ 80 1711.11.-
1. Drever · ..... Idem. 801. 6.- 363.17. 8 20 1185.13. 8 

J. J. de Faesch .... Idem. 353.19.- 1539.10.- 20 1913. 9.-
J. Goll v. Frankenstein. Amsterdam. 795.- .- 1487. 7.- 160 2442. 7.-

J. Guillot .. Amsterdam. 1055.10.- 194. 7. "- 10 1258.17. 8 
Z. Handler Idem. 391.14.- 347.10. 8 50 789. 4. 8 I 

J. H . Happe . Idem. 1019.18.- 53.17.- 25 1098. 11'>.-
C. Hartzen Idem. 860.6.- 991.13.- 55 1906.19.-
1. A. de Hasselgreen Idem. 1528.- .- 274.19.- 160 1962.19.-
A. Hodshon . Idem. 589.18.- 1798. 9.- 2401. 7.-
1. Hodshon .. Idem. 1225. 1.- 1857. 7.- 3092. 8.-
H . Hoefkens . Idem. 1044.14.- 341.17.- 30 1416.11.- ;l 
G. Hooft · . Idem. 677.11. 8 761.15.- 5 1444. 6. 8 

~ P. Th. van Hoorn . Idem. 747.14.- 665. 3. 8 1412.17 . ....:.. (Jl 

A. E. Hope .... Idem. 827.19.- 1258.12.- 2086.11.- ;l 
F. Hovius .... Idem. 1876.13.- 615.2.- 5 2496.15.- ~ 
J. Huydecoper v. Maarse- Idem. 810.11.- 1942.-.- 5 2737.11.- ~ veen .... 
Th. de J onge . Idem. 23.2. 8 528.4.- 551. 6. 8 

.... 
Z 

Z. Kemper. Idem. 946.18.- 1022.10.- 70 2039. 8.- ..... 
B. Kooy Idem. 2084.9. 4 237.4.- 15 2036.13. 4 

(» ..... 
J. Kuyper . • Idem. 2283.15.- 838.17.- 50 3172.12.-

w 

J. van Loon J ZD. • Idem. 552. 1.- 580.7.- 1132. 8.-
A. Luden · . Idem. 1410.6.- 973.6.- 30 2413.12.-
J. H. Luden . Idem. 1848.4.- f63.10.- 55 25f6.14.-
A. Me.ylink Idem. 440 . . 8.- 84.11.- 524.19.-
A. Meynts .. Idem. 974.16.- 850. 8. 8 1825. 4. 8 
J. Cuyk van Mierop . Idem. 1438.19.10 1062.16.- 110 2611.15.10 
P. Muilman .... Idem. . 805.15 . ..:.... 1474. 5.":- r85 2465.-.-

tv 
') R. A. Noord-Holland. Prefecture 128. \Q 

") "C. H. Asschen, inconnu a Amsterdam, peut ~tre Asser d'une famille juive." - Klad liste supplementaire (niet geteekend of gedagteekend) 
in dezelfde Prefecture 128. - (Onjuist). 

") Op de lijst stond P. I. Bourrier: "Paralt ~tre Bordier (Pierre). - Klad Uste supplementaire • 
. 0) .. Paratt demeurer a Amsterdam - Klad liste supplementaire . 

./ 



/ 
Total g~n~ral 

Montant des contributions Montant des des contribu-
pay~es dans contributions tions pay~ 

Noms des contribuables. Domicile. Ie Departement du DoIl1icile. Total. pay~es dans tant au W 
I 0 

d'autres Departement 

Fancier. I Directes. Pa· D~partements. du Domicile que 
tentes. I 

dans d'autres. 

P. J. van Namen van Scher- Amsterdam. f 623.-.- f 372.16.- f 15 11010.16.- l:j 
t11 

penseel ........ tIl , 
D. H. van Gelder de Neuf- Idem. 1530.18.- 1646.-.- 15 3191.18.- 0 

Z 
ville . . . . . . . . . . l:j 

A. L. van der Niepoort. . . Idem. 646.15.- 251.15.- 898.10.- t11 
~ 

G. Nutges ........ Idem. 1629.10.- 1048. 1.- 25 2702.11.- l:j 

.t:t: J. Onderberg. . . . . . . Idem. 1005.11.- 127.16.- 15 1148. 7.- 0 
G. J. Opterbeek Idem. 982.3.- 265.-.- 20 1067. 3.- 0 ..... C'l 
J. van de Poll · ..... Idem. 1660. 3.- 1168. 7.- 100 2928.10.- ~ 
G. du Quesne · ..... Haarlem. 1863. 2.- 95.13.- 1958.15.-

~ C. A. Ramperti. . . . . . Amsterdam. 55.14.- 928.18.- 50 1034.12.- I 

G. Rendorp van Markette . Idem. 4035.2.- 1535.9.- 50 5620.11.- f 728.4 foncier f 6348.15.- C'l 
t11 I (L'Isle Supc- rJl 

!: rieur). C'l I 
G. ten Sande ....... Idem. - 1416.17.- 438.16.- 25 1880.14.- t11 

Z I 

J. van Staphorst . . . . . Idem. 1313. 5.- 1532.11.- 175 3020.16.- t11 
C. Stijger Idem. 516.18.- 464.13. 8 30 1011.11. 8 . Z . . . . . . . . 
J. F. Tack ........ Idem. 266.14.- 515.5.- bO 831.19.-

-, 

J. Tetterode . ; . . . . . Idem. 455.18. 8 886.12.- 100 1442.10. 8 
J. Tirion ........ Idem. 464.4.- 124.16.- 594 
J. L. Tortike. . . . . . . Idem. b99. 1. 4 489.-,- 55 1143. 1. 4 
A. Vereul ........ Idem. 649.10.- 612.18.- 55 1317.8.-
A. Verhamme · ..... Idem. 464.-.- 907.10. 8 105 1476.10. 8 
D. J. Voombergh ..... Idem 297.12.- 1145. 5.- 170 1612.17.-
G. van der Voort . . . . . Idem. . 544.18.- 690. 8.- 5 1239.18. 8 
P. F. Voute ....... Idem. 603.5.- 640.6.- 165 1408.11.-. J. J. Voute . ...... Idem. 452.18.- 737. 9.12 165 1350. 7.12 

"- -.- - , - e - ---~'~--~ - ." 
.. ...-..~ e -e_ 



J. 
B. 
J. 
J. 
J. 
C. 
H 

~ ,"' 

Walraven . Idem. 
H. Waltman Idem. 
Willink .. Idem. 
A. Willink . . Idem. 
J. van Winter Idem. 
Woudman .. Idem. 
F. de Wykersloot. Idem. 

Onder de oorspronkelijke Jijst staat: . 

904.6.-
068.1 .-
421.10.-

1035.4.-
877.5.-

/ 776.3.-
460.-.-

) . 

--1150.15.- 55 2116.1.-
605.8.- 55 1228.9.-

1854.1.- 180 2475.11.-
1337.5.- to 2382.9.-
1287.11.- ItO 2275.16.-
168.8.- 944.11.-
754.8.- 1214.8.- 1) 

!\insi forme par Ie Directeur des contributions dans Ie Departement du Zuiderzee, Amsterdam, ce 4 decembre 1811 . 
7- Ij was gecontrasigneerd door de Celles en de onder-prefecten B December 1811. 
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AANVULLINGEN 1). 

ASCHEN, CAREL HENDRIK a). 
Kocht 10 Februari 1807 een huis op den Kloveniersburgwal bij de Nieuw-

markt voor f 17.500 b), hetwelk hij bewoonde. 
Geb. te Esens in Oost-Friesland a). St. 20 November 1819. 
a) Acte van overlijden burg. st. - b) Kwijtschelding 8 D f. 206. 

BACKER, ANTHONY a). 
Kocht 10 September 1783 twee huizen onder een dak op de Heeren

gracht op den hoek van de Vijzelstraat en vier huizen, een koetshuis en 
stalling daaraan belendende in deze straa t voor f 93.000 b). Voorts 7 Mei 
1799 de hofstede Zoetendaal ten oosten van zijn buitenplaats Leeuwen
vecht onder Maarsen voor f 6450 C). 

a) Joh. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam, II, bIz. 689. - b) Kwijtsch. 
7 D 179v. - c) R. A. Utrecht. Recht. arch. 773. 

BERG, MR. OTTO JOHAN WILLEM a). 
Lid van den raad 16 November-30 December 1813 b). 
Zeer vermogend koopman c), chef van het huis Goll en Co. a) d). Hij 

jkocht 25 October 1785 een huis op de Heerengracht over de Driekoningen
,straat, van ouds genaamd Messina voor f 59.000 e) en 7 October 1803 een 
:huis op den hoek van de Oude Teertuinen en het Kamperhoofd over het 
.. Nieuwendammerveer voor f 7500 f). Met zijn associe Goll van Francken
,stein verkreeg hij 26 September 1810 voor f 10.000 een huis met tuin op de 
.Groote Markt te Haarlem, een stal voor zes paarden in de Smedestraat 
,daarachter en twee huizen in dezelfde straat g). Hij was eigenaar van lan-
4erijen onder Sloten, die hij 16 Mei 1797 voor f 1000 gekocht had, g) h) en 
·van de hofstede Sparenrijk onder Schoten i), het oude kasteel der heeren 
'iVan Schoten. 

Gereformeerd. Geb. te 's-Hertogenbosch. Tr. als weduwnaar 13 Maart 
11791 Jeanne Arendina Changuion te Middelburg a). St. 5 Februari 1825. 

a) Elias II, bIz. 1052 en Ned. Adeisboek 1908. - b) Mr. E. C. Vaillant, Wapenboek 
,der Amsterdamsche regeeringsleden sedert 1795. - c) Dr. H. T. Colenbrander, Ge
.denkstukken der aigemeene geschiedenis van Nederland (1795-1848) VI, biz. 49t. 
- d) Economisch-Historisch Jaarboek III, biz. XLI. Zie ook onder Goll van Fran

.ckenstein. - e) Kwijtsch. 7 F f. 379. - t) Kwijtsch. 7 Z f. 64. - g) G. A. Haarlem. 
'Transportregister G 100, no. 228. - h) Recht. arch. 326 f. 141v. - i) Loosjes, HoI
Iandsche Arcadia (1805), biz. 582. - Vergelijk: Gedenkstukken van Anton Reinhard 
)Falck (Rijks Gesch. Pub!. 13), bIz. 94. 

') Zie noot 5 biz. 8. Uit Johan E. Elias, De Vl'oedschap van Amsterdam wordt 
Jhier niets overgenomen; aileen de bladzijde, waar de aanvullingen te vinden zijn. 
twordt vermeld. 

• 
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VAN DEN BERGH, ANTHON IE HENDRIK a). 
Lid van den raad 22 Februari 1816-7 September 1836 b). Commissaris 

van het trekpad op Utrecht 7 Maart 1818-1842 c). 
Hij woonde in 1801 op de Keizersgracht bij de Wolvenstraat over Felix 

Meritis en van 1804 af op de Keizersgracht bij de Vijzelstraat d). Hij was 
-eigenaar van de hofstede Overdam onder Nichtevegt, die zijn vader hem 
18 Jull 1799 geschonken had e), en van de hofstede Over-Holland onder 
Nieuwersluis, die hij met 36 morgen land 3 Augustus van hetzelfde jaar 
voor I 36.300 gekocht had I). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 15 Mei 1792 met Maria van 
Vollenhoven (Remonstrantsch) (extra) a). 

a) D. T. B. 637 f ; 90. Het huwelijk werd te Lexmond voltrokken. Zijn vader was 
ambachtsheer van Lexmond, Achthoven en Lakerveld. Hij noemde zich in later jaren 
vanden Bergh van Lexmond.-b) Vaillant.-c) Ambtenboek V, biz. 271.-d) Naam
registers van alle de kooplieden 1804 e. v. - e) R. A. Utrecht. Recht .. arch. 713. Zijn 
vader had deze hofstede met 30 morgen landerijen 22 Augustus 1782 van zijn neef 
Egbert van den Berg voor f 10.300 gekocht. - f) Ibidem 723 en P. J. Lutgers, Gezig
ten aan de rivier de Vecht, no. IX. 

BIERENS, ABRAHAM a). 
Chef van de firma A. Bierens en Co. b), cen der voornaamste huizen op 

SpanJe in 1800 c) en groothandelaarster in wol d). In 1811 was hij evenwel 
·maar in de tweede klasse der patentbelasting aangeslagen b). Hij woonde 
'Op de Keizersgracht bij de Spiegelstraat e) en was in latere jaren eigenaar 
'Van de hofstede Middenhoek onder Loenen, die sedert 1699 in zijn familie 
was I). 

Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Tr. 12 Augustus 1798 Gonda Marga
l"etha Willink (extra) a). St. 7 Januari 1837. 

a) D. T. B. 644 f. 109v. - b) R. A. Noord-Holland. Prefecture 2273 1). - c) L. van 
den Berg, Lijst der voornaamste handelshuizen te Amsterdam en Rotterdam in het 
jaar 1800. (Ec.-Hist. Jaarb. VI, biz. 266.)-d) Wapenheraut V, biz. 195. -e) Dr. J. O. 
Breen, De regeeringvan Amsterdam in den Franschen tijd "), biz. 106 en Naamregister 
t825. - f) R. A. Utrecht. Recht. arch. 723· en Lutgers t, a. p. no. VI. 

BLANCKENHAGEN, JOHANN CHRISTOPH a). 
Lid der firma Blanckenhagen en Compo b). Hij kocht 1 'Mei 1800 voor 

t 35.000 een huis op de Heerengracht tusschen de Uttechtschestraat en den 
Binnen-Amstel met een koetshuis en stal daarachter, die uitkwamen in de 
Amstelstraat a), welk huis hij sindsdien bewoonde b), en bezat een tum in 
de Watergraafsmeer, 14 Juni 1797 voor I 1600 gekocht c) d). 

St. 26 April 1816 te Walthamston in Engeland d). 
a) Kwijtsch. 7 W f. 107. Vergelijk voor dit huis Elias II, biz. 776. - b) Naamregis

ters 1814, 1815. - c) Recht. arch. 397 biz. 270. - d) Amsterdamsche Courant 30 April 
1816. - Zijn hUwelijk staat niet in de Amsterdamsche registers ingeschreven. Zijn 
neef P. H. Blanckenhagen kondigde zijn doed aan. 

1) Zie biz. 8, noot 4. Het patentrecht bedroeg, voor zoover het geheven werd van 
. de uitoefening van een bedrijf, volgens de ordonnantie van 2 December 1805 te Am
sterdam voor de eerste klasse t 160 voor de tweede t lOa, naar aangifte der belasting
plichtigen in evenredigheid tot hun wins ten. 

I) Twaalfde jaarboek van Amstelodamum. 

ltCON.-HIST. JAARBOBK XI. 3 

I 

I 



34 DE HONDERD HOOGST AANGESLAGENEN 

BOELE, GERRIT a). 
Kocht 10 Maart 1794 voor f 6100 een huis op de Bloemmarkt bij de 

Wijde Steeg b) en 27 Augustus van hetzelfde jaar voor f 6500 een huis op 
bet Water tusschen de Vrouwen-en Baafjesstegen), "daar de vergulde har
de bol in de gevel staat" c). Voorts 13 Februari 1798 voor f 6375 een huis 
op den N. Z. Voorburgwal tusschen de Pottenbakkers- en Waterscheeps
stegen d), 28 Maart 1800 v?or f 6125 een huis op den N.Z. Voorburgwal 
tusschen de Lijnbaan- en Pottenbakkersstegen over de KoIke), 5 Juli 1800 
voor f 3600 een huis op den N. Z. Voorburgwal W. Z. tusschen de Hopbrug 
en Entje van de Wereld, achter uitkomende op den N. Z. Achterburgwal f), 
27 Mei 1805 den boutzaagmolen "de Bijkerk" op stadsgrond op bet Kwa
kerseiland Z.Z. tusschen de Leidsche- en Raampoorten g) en 7 Februari 
1806 den houtzaagmolen "de Koning Salomon" op het Kwakerspad bqi
ten de Raampoort voor f 2250 h). Hij oefende in 1818 het kuipersbedrijf 
nog uit in zijn woonhuis ·op den N.Z. Acbterburgwal bij de Korte Kolk
steeg i) en was toen eigenaar van bovengenoemde houtzaagmolens, waar
van de laatste te dier tijde "de Vrouw Maria" beette k). 

Luthersch. Geb. teOldenburg. Tr. 10 Februari 1782MargarethaSymesea). 
St. 7 Juli 1820. 

41) D. T. B. 752/. 239v. en D. T. B. 906.- b) Recht. arch. 2152f. III. - c) Kwijtsch. 
7 P f. 279v. - d) Kwijtsch. 7 T f. 104. - e) Kwijtsch. 7 W f. 97v. - I) Kwijtsch. 7 Z 
f. 276. - g) Recht. arch. 2159 f. 200. -11) Kwijtsch. 8 C f. 3. - i) Namen en woon
pJaatsen der kuipers te Amsterdam, 1818. - k) Namen en woonplaatsen der houtzaag
molenaars, 1818. - De firma G. Boe1e bleef aldaar gevestigd, veranderde in 1843 haar 
naam in G. Boele en Zn., verhuisde in 1848 naar den N.Z. Voorburgwal bij het Klim
opstraatje en oefende in 1873 nog het kuipersbedrijf uit. 

BORDIER, PIERRE a). 
·Winkelier "in tapijten "onder de firma Pierre Bordier en Comp. aan den 

Singel over de Latijnsche school b). 
Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Ged. 9 Februari 1849 (Walekerk). 

Tr. 19 December 1773 Johanna Stevens a). 
41) D. T. B. 619 f. 18 en D. T. B. 998. - b) Naamregister 1793, 1818 enz. - Hij werd 

27 Augustus 1774 poorter als zoon van Abraham Bordier, behanger en poorter. 

BORSKI, WILLEM a). 
Lid van de rechtbank van koophandel18 October 1810 b). Chef van het 

huis W. Borski, Mn der (en weI de voornaamste) c) "courtiers sans titre 
l(~gal, traitant 1es effects publics, generalement emp10ies et jouissant du pre
mier credit". Hij beboorde tot degenen, waarvan gezegd werd: "Que1ques
uns d'entre eux font aussi Ie commerce en effets publics pour leur propre 
compte et plusieurs ont souvent He emploies par Ie gouvernement" d). Hij 
was in 1811 . in de eerste klasse der patentbelasting aanges1agen e). 

·Hij richtte met Ketwich en Voombergh en Van Halmael en Hagedoorn 
in 1802 een "comptoir van administratie van Fransche geconsolideerde in
scriptien rentende 5 % ", en iIt.1805 met N. en J. en R. Van Staphorst een 
administrati.ekantoor van "origineele Amerikaansche fondsen en bank
actil!n" op;· Toen de wet van 27 Januari 1809 ook in het koninkrijk Hol
lan~ eeri Grootboek: van publieke schuld in het leven riep, stichtte bij even-
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als vele andere firma's een administratiekantoor voor deze schuld. Som
mige dezer kantoren vereenigden zich onder hoofddirectie van Ketwich 
en Voomb~rgh en W. Borski. Deze vereeniging werd hernieuwd, toen de 
wet van 14 Mei 1814 het Grootboek van nationale schuld schiep. 

W. Borski kocht 16 November 1809 een dubbel koopmanshuis op de 
Keizersgracht tusschen de Spiegel- en Leidschestraten, dat hij bewoonde, 
en waarvoor hij met de daarachter liggende stalling, uitkomende in de 
Kerkstraat, en het daarnevens liggend huis f 50.000 betaalde g). Bovendien 
was hij eigenaar der hofstede Elswout met haar gronden, der hofstede EIs
wouthoek, der hofstede "de graauwe Oliphant, Tetteroo's Bos of de Wil
dernis" en tuin- en duingronden onder Overveen, die hij te samen 7 Novem
ber 1805voor f 65.000 gekocht had h). Voorts kocht hij in Overveen 22 
Augustus 1808 twee huizen voor f 4400, 1 Juni 1809 voor f2700 weiland 
en 19 Mei 1810 voor f 9500 de bouwmanswoning Middenduin en een 
"considerable groote quantiteyt bouwlanden" benoorden het Zandvoorter
pad en ongeveer 600 morgen met hout beplante en anderegronden, "niet bij 
een van de voorschreeve quohieren gedesigneerd of bekend" i). 

Geb. te Amsterdam. Tr. 19 December 1790 Johanna Jacoba van de 
Velde (extra) a). St. 5 Februari1814 i). 

a) D. T. B. 635 f. 231 en D. T. B. 986. - b) Ned. patriciaat, II. - c) Colenbrander 
V, bIz. 208. - d) R. A. Noord-Holl. PrMecture, bolte 249, pak Bourses. Volgens het 
Oorkondenboek van Eeghen (bIz. 153) was hij makelaar van 1789-1795. AIleen het 
Naamregister van 1794 noemt hem als zoodanig op den Achterburgwal over de Beta
nienstraat (het adres zijner bruid in I 790),en als aangesteldin 1789. In het Ambtenboek 
komt de aanstelling niet voor. Hij was dus vermoedelijk werkelijk niet bel!edigd. -
e) Ibidem no. 2273. -I) Ned. Economisch-Histori;charchief. Portefeuilles: Plannen, 
prospecti, statuten, Ioterijen, negotien. Amsterd. Courant 30 Januari, I I Februari, 9 
April 1812 en J. J. Weeveringh, Geschiedenis der staatsschulden I, bIz. 522 e. v., 
II, bIz. 390. - g) Kwijtsch. 1809 no. 941. In 1790 woonde hij op den Arnstel over het 
's-Gravelandsche veer. - Is) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 4352 f. 165v. - i) Ibi
dem no. 4373. - Na zijn dood veranderde de naam der firma in Wed. W. Borski. 

BosBooM, DIRK HENDRIK a). 
Kocht 24 Mei 1791 voor f 2150 een 36ste part in de brouwerij de Star op 

de Prinsengracht bij de Brouwersgracht b), 17 December 1794 voor f 19.200 
een huis op de Keizersgracht tusschen de Prinsenstraat en de Groenland
sche Pakhuizen met een huis daarachter op de Prinsengracht c) en 11 Fe
bruari 1803 voor f 10.000 een huis in de Leidschestraat N.Z., "daar Abra-' 
ham in de gyvel staat" d). Hij was eigenaar van de hofstede Sterreschans 
onder Loenen, een der schoonste aan de Vecht, die hij 28 October 1795 
voor 137.000 gekocht had, en van landerijen in de polder 't Honderd onder 
Nieuwersluis, die hij 7 December 1795 en 4 Augustus 1804 voor fl000en 
;7000 verkregen had e). 

a) Elias II, bIz. 995. - b) Kwijtsch. 7 M t. 71. - c) Kwijtsch. 7 P t_ 182. - /I) 
Kwijtsch. 7 Z t. 107. - e} R. A. Utrecht. Recht. arch. 723, 920 en Lutgers t. a. p. no_ 
VIII_ - Twee stallen op de Brouwersgracht door zijn vader nagelaten, verkocht hij 
'26 Januari 1803 voor 112.800 (Kwijtsch. 7 Z f. 101), en hethuisflpde Nieuwendijk, 
,(FJias II, bIz. 994) 16 Mei 1808 voor I 10.000 (Kwijtsch. 8 E -f. 182v.). 

, 
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BOSCH, GERRIT a). 
Regent van het gasthuis 27 Jull 1796-22 Januari 1807 b). 
Hij kocht 25 April 1776 voor 130.000 een huis in de Warmoesstraat W.Z. 

bij de Nieuwebrugsteeg c), dat hij in 1815 nog bewoonded). Voorts kocht 
hij 3 April 1781 een huis aan den Singel W.Z. tusschen den Blauwburgwal 
en de Korsjessteegen twee huizen in de Langestraat daarachter voor 
I 21.545 e), 4 November 1790 voor I 16.350 een huis op den Blauwburg
wal 1),21 Maart 1804 voor 18500 een huis in de Warmoesstraat tegenover 
de Wijngaardstraat, "daar de eenhoorn in de gevel staat" g), 13 Mei 
1807 voor 19000 een koetshuis, stal en achterhuis op de Waal O.Z. op 
den hoek van de Schipperstraat h), 17 Januari 1809 voor f 1000 een 
huis in de O.Z. Armsteeg Z.Z., "daar het oude vergulde zaal uithangt of 
uitgehangen heeft" i), 31 Januari 1809 voor 16000 een huis op de Oude 
Waal op den hoek van de Schipperstraat en een huis in deze straat daar
aan annex k), 17 Maart d.o.v. nog twee huizen in de Schipperstraat voor. 
t 5261) en 30 Augustus 1810 voor 11300 twee huizen op de Leidschegracht 
Z.Z. tusschen de Kleine Leidschedwarsstraat en de Baangracht m). 

Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 19 November 1773 met 
Johanna van Vollenhoven uit Rotterdam en als weduwnaar met Agatha 
Lugt, ook Doopsgezind, 2 Januari 1795. Dit huwelijk werd 18 Januari 
1795 in de Oude Kerk voltrokken (extra) a). St. 2 Februari 1825. 

a) D. T. B. 747 f. 168, D. T. B. 761 f. 14 en D. T. B. 987. - b) Ambtenboek IV, bIz. 
178. - c) Kwijtsch. 6 Wf. 99v. - d) Naamregister 1815. Hij verhuisde daarna naarde 
Heerengracht bij de Brouwersgracht. - e) Kwijtsch, 7 B f. 351. - f) Kwijtsch. 7 L f. 
380. - g) Kwijtsch. 8 A f. 6v. - h) Kwijtsch. 8 D f. 61v. - i) Kwijtsch. 1809 no. 18. 
- k) Ibidem no. 101. -I) Ibidem no. 249. - m) Kwijtsch. 1810 no. 611. 

BRAUNSBERG, FREDERIK LODEWIJK a) . 
Lid van den raad 20 Januari 1808-16 November 1813 b). Lid en vice

president van de kamer van koophandel 1 Mei 1811-November 1812 c). 
Hij was zondedortuin naar Amsterdam gekomen d), waar hij in 1770 voor 

het eerst in de boekenderWisselbankvoorkomt. e). Hij behoorde weldra tot 
de voornaamste kooplieden op Pruisen en de Rijnstreken en was in 1772 
inkooper der koninklijke Pruisische tabaksadministratie. Op zijn request, 
als zoodanig, verlaagden de Staten-Generaal bij resolutie van 25 Mei 1774 
voor cen jaar de uitgaande rechten op Virginia en Swisend tabak van 5 op 
2 %. Ook met Frankrijk stond hij in betrekking, voerde vaten, hoepels, 
kisten en duigen van Keu.len langs den Rijn over Amsterdam naar Bor
deaux. Ais reeder kreeg hij 18 Mei 1780 van H.H.M. verlof met het in het 
buitenland gebotlwdeschip de Vier Gebroeders naar Suriname te varen\ 
hetgeen volgens deresolutiesvan 24 Februarien 13 April 1767verboden was. 
Ook kreeg .zijn firma 21 Mei 1782 van H.H.M. de toestemming voor het 
Hollandsche schi p de J uffrouw Levina, voorTamin en Rigolt te Ostende aan
gekocht en bestemd om op Frankrijk en de Westte varen, 23 man te mogen 
aanwerven, aIle vreemdelingen en zooveel mogelijkkeizerlij ke onderdanen I) . 

Hij deed in deze jaren ook reeds bankierszaken en richtte 1 Januari 
1773 een # % negotiatie op, groo1; 120.000 gulden, op tweehonderd "actien 
in de geoctroyeerde Pruisiscb-e compagnie ter invoer van het zout en den 
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uitvoer van het wasch" g). In 1782 veranderde zijn fitma in: Braunsberg 
en Streckeisen en verrekende toen door middel van de Wisselbank 
111,546,539 h). Met den aanvang ~an het jaar 1794werd het buis Brauns
berg, Kluppel, Faesch en Co. en verrekende in dat jaar 1,13.239.089 i). In 
1800 heette bet wederom Braunsberg en Co. 

In den aanvang der revolutie behoorde Braunsberg met Muilman, 
Hogguer en de Smeth tot de voornaamste Amsterdamsche bankiers, die de 
regeering steunden, naar men zeide, uit haat tegen Hope en Co. f). Te 
zijnen huize vonden in 1800 de besprekingen nopens de leening plaats, die 
Marmont te Amsterdam voot Napoleon trachtte te plaatsen k). De koning 
van Saksen sloot in 1807 een leening van 11.400.000' gulden bij zijn huis, op 
onderpand van j'uweelen en paarlen, in de Wisselbank gedeponeerd 1). 16 
November 1811 werd hij met A. Meynts, J. en M. Eymer, de Burlett en' 
andere kooplieden geraadpleegd over het ontwerp-decteet der vaart op de 
Zuiderzee m). Hij en zijn huis behielden in de dagen van het keizerrijk hun 
reputatie . 

. "II jouit maintenant d'une grande reputation," scbreef de Celles aan 
Montalivet 24 April 1813. "D'une fortune immense, c'est un des piliers de 
la Bourse - -. M. Braunsberg est fort habile en affaires; laboreux et infa~ 
tigable, se pliant avec adresse aux circonstances" n). 

Hij woonde in 1772 op de Prinsengracht bij de Leidscbestraat a) ,in 1778 op 
de· Heerengracht bij de Leidschegracht, sinds 1784 op de Heerengracht Z.Z. 
bij de Hartenstraat 0), en kocht 10 Mei 1796 een huis op de Heerengracht 
tusschen de Leidsche- en Spiegelstraten, met stalling, koershuis, pakhui,J 
zen enz. daarachter, uitkomende op de Keizersgracht, voor f 77.000 P), 
waar hij sindsdien woonde 1'). Zijn kantoor, dat steeds te zijnen huize ge
vestigd was, werd van toen af in het achterhuis gehouden "op de Keizers
graft tusschen de Leydsche- en Spiegelstraten, bij Pels pakhuizen, no. 
138" 0). Voorts werd hij 5 November 1798 voor 156.000 eigenaar van de 
hofstede Bronstee met de boerenbruikers Oud- en Nieuw-Bronstee on
der· Heemstede, te samen groot 70 morgen, en 23 Maart en 3 A pril1799 voor 
f' 2025 van het huis op Kraaiennest met den tuin, eveneens onder Heem
stede gelegen Pl. Ook bezat hij landerijen onder Sloten, waarvoor hij 15 
November 1786 f 2000 besteed had 1'). 

Gereformeerd. Gt<.b. te Berlijn. Ondertr. 6 Maart 1772 met Aleyda Klup
pel t) uitAmersfoort a). St. 22 December 1815. 

a) D. T. B. 617 f. 139v. - b) Breen, biz. 119. - c) B. C. E. Zwart, De kamer van 
koophandel en fabrieken te Amsterdam 1811-1911, biz. 35, 47. -d) Colenbrander 
VI, biz. 458. - e) Arch. wisselbank 258. - t) Res. St.-Gen. 23 April', 4, 14 Mei 1772, 
10 November 1773,18 Maart, 25 Mei 1774, 28 Juli 1777,5,18 Mei 1780,21 Mei 1782, 
9 November 1786. - g) Ned. Ec.-Hist. Arch. Portef. plannen enz. - h) Arch. wissel
bank 281. (In 1814 woonde een Streickeysen te Bazel, bij wien ex-koning Lodewijk een 
dag vertoefde. Dezelfde(?) (Colenbrander VI, biz. 1632). ~i) Arch. wisselbank 305, 
306. - i) Colenbrander II, biz. 17, 486. - h) Ibidem III, biz. 606. -l) Arch. wissel
bank, port. 112, Colenbrander VI, bIz. 217. - m) Colenbrander VI, bIz. 1171. - n) 
Ibidem biz. 458. - 0) Naamregisters dier jaren. - p) Kwijtsch. 7 R f. 249. (Het huis 
bij Elias II, biz. 967). - q) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 4192 f. 146, 160, 161. 
Bronstee had een zeer fraaien tuin in Engelschen stijl aangelegd (J. N. Jacobsen Jen
sen, Reizigers te Amsterdam, biz. 171, en Loosjes t. a. p. I, bIz. 149). -,) Recht. arch. 
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323 f. 69. - $) De Celles, bij Colenbrander VI, biz. 456, noemde haar .. d'une bonne 
famille de n6gocians de la ville d'Amsterdam". - Het huis Braunsberg en Co. behield 
gedurende de eerste helft der negentiende eeuw zijn naam, bestond nog in 1646,liqui
deerde daama (Vergelijk Ec.-Hist. Jaarb. VII, biz. 198). In 181 r waren F. L. Brauns
berg, zijn zwager Johannes Kiuppel en zijn neef David Splitgerberfirmanten (Pr6fec
ture 2273). Bij zijn testament van 20 Juni 1812 (protocoUen notaris Th. H. de Mann 
22 December 1815) gaf Braunsberg aan zijn associes het recht het huis op de Heeren
gracht met de stal en pakhuizen op de Keizersgracht en de buitenplaats Bronstee tegen 
taxatie over te nemen. Bronstee kwam in handen van D. Splitgerber. (P. J. Lutgers, 
Gezigten in de omstreken van Haarlem). 

VAN BRIENEN, WILLEM JOSEPH, HEER VAN DE GROOTE LINDT, DORTS

MONDT EN STAD AAN" HET HARINGVLIET a). 
Lid van den raad 12 Maart 1803-20 Januari 1808. Wethouder 12 Ja

nuari 1808-24 Januari 181 1. Maire 24 Januari 1811-16 November 1813b). 
Lid van de kamer van koophandel 1 Mei 1811-1812c). 

Hij was een zeer rijk d) koopman, chef van Willem van Brienen en Zoo
nen a), een der voomaamste handelshuizen op Portugal in 1800 e), ree
der Ii en ban}der. Het huis behoorde tot het consortium, dat in 1803, 
1804 en 1805 onder onderpand van kruidnagelen 1736.000 aan den Aziati
schen raad verstrekte g). Ook nam het met R. en Th. de Smeth, Hope en 
Co., W. en J. Willink, Braunsberg & Co. en Jan Hodshon en Zoon in 
Maart 1807 de leening van 40 millioen over om het amortisatiefonds te 
versterken h). Van Brienen was bekend als een groot smokkelaar onder de 
regeering van koning Lodewijk. In 1813 deed hij weinig zaken i). In 1815 
"werd hij lid van het amortisatie-syndicaat i). 

Hij woonde op de Heerengracht W.Z. bij de Wolvenstraat, welk huis 
zijn vader 11 J uli 1781 had gekocht, en hem 5 September 1782 als een 
schenking, 165.275 waard, had overgedragen, evenals een stal, koetshuis 
en erve in de Bloemstraat Z.Z. tusschen de Prinsengracht en de eerste 
dwarsstraat, f 10.500 waard h). Hij zelf kocht 9 October 1801 vier stallen 
en koetshuizen op het Molenpad voor 110.200 1),31 Maart 1808 het pak
huis, het "witte Blok" op het Prinseneiland voor 13300 m) en /) November 
1810 twee derde parten in delijnbaan "degrooteZeevaarl" opstadsgrond 
benoordoosten de Haarlemmerpoort, i deel in de lijnbaan "de Walvisch" 
op stadsgrond aan de Zoutkeetsgracht en de pakhuizen "de Kast" en de 
"Walvisch" op de Zoutkeetsgracht, alles te samen voor t 2923 n). Hij was 
eigenaar van de Hofstede Clingendaal onder Wassenaar a) en bezat veel 
gronden in het departement Bouches de la Meuse 0). 

Katholiek. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 10 Mei 1782 met Margaretha 
Timothea Ram van Schalkwijk te Haarleni. Bij K. B. van 12 Jan. 1825 in 
den Nederlandschen adelstand verheven. St. 10" October 1839 te Wasse
naar a). 

a) D. T. B. 753 f. 7, Ned. Adelsboek 1919, biz. 326 en T. C. M. H. van Rijckevorsel, 
Geschiedenis van het R. C. Maagdenhuis te Amsterdam, bIz. 209. - b) Breen, biz. 119, 
97, 99. - c) Zwart, biz. 406. - d) Colenbrander III, biz. 722, IV, biz. LIII, VI, biz. 
22,475. - e) Res. St.-Gen. 18 en 25 Mei, 3 September 1781, 13 en 22 Februari 1782, 
3 Juni 1788. Ec.-Hist. Jaarb. VII, biz. 206. -I) Res. St.-Gen. 21 Sept. 1761. - g) Co
lenbrander VI, biz. 44. - II) Colenbrander V, biz. XXXVIII, Weeveringh I, biz. 112. 
- i) Colenbrander VI, biz. 475. - i) Heerenboekje. - II) Kwijtsch. 7 B f. 57, 7 C 
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f. 47v. en 48. -I) Kwijtsch. 7 X f. 110. -m) Kwijtsch. 8 E f. 31v. - n) Kwijtsch. 
1810 no. 847. - 0) Zie hiervoren biz. 26. - Stichter van het huis was Wi\lem van 
Brienen, die in 1719 (A. W. B. 155) voor het eerst in de boeken der wisselbank vooc
komt. Later veranderde de naam in Wi\lem van Brienen en Zoonen. De zoon van Wil
lem, Jan Arnoud, bracht het huis tot grooten bloei. Hij kocht 5 November 1771 
(Kwijtsch. 6 Q f. 132v.) het huis op de Heerengracht tegenoverde Warmoesgracht met 
gang en koetshuis ter zijde en een tuin en stalling daarachter, genaamd de Zonne
wijzer, dat met een gang uitkwam op de Keizersgracht, waar de firma steeds gevestigd 
bleef, en dat na den dood van Jan Arnoud voor de helft aan Willem Joseph werd toe
bedeeld (Zevende jaarboek van Amstelodamum, biz. 95). Het was bekend, dat Jan 
Arnoud (gest. 4 Dec. 1804) "a enrichi beaucoup sa ma.ison par Ie commerce des grains, 
de mllme ils ont profite d'un certain depOt des emigres jesuites, montant Ace qu'on 
calcule A 4 ou 500.000 florins, mllme plus. Ce depOt est de telle nature que Ia maison 
de van Brienen depuis plusieurs annees en tire Ies interllts et fait l'usage de ce fonds 
sans que personne se fait connattre pour en faire queIque reclamation". (Holtrop aan 
Devilliers 1 Februari 1811, bij Colenbrander VI, biz. 530. Een hatelijkheid voigt dan 
nog). Van Willem Joseph schrijft dezelfde terzelfder plaatse: .. Le maire van Brienen 
- est un homme tres borne, fanatique et pusillanime. Ses connaissances commerciales 
ne sont pas tres-consequentes". Een oordeel, dat algemeen geuit werd. (Zie o. a. 
Colenbrander VI. bIz. 437, 475). Zie verder Mr. J. van Lennep, Het leven van Mr. D. ' 
J. van Lennep, II, bIz. 217. 

BROUWER, JAN ]OACHIMSZ a). 
Lid van den raad 12 April 1796-29 Januari 1798,3 Jull 1798-31 Octo

ber 1801, 20 Januari 1808-12 Mei 1811. Adjunct-maire 12 Mei 1811-16 
November 1813 b). Burgemeester 30 December 1813-8 Maart 1821 c). 

Commissaris van de Wisselbank December 180S-December 1813. Com
missaris tot de opperdirectie over de Hollandsche schouwburg 9 J anuari 
1814-4 October 1820. Regent van het oude-mannenhuis 21 Februari 1798 
-8 Maart 1821 d). 

Lid van het comite van koophandel1798 b). Lid van de kamer van koop
handell Mei 1811-1 Mei 1816 e) . 

Hij was een rijk en zeer bekwaam koopman f), chef der firma Joachim 
Brouwer en Zoon, en behoorde in 1800 tot de eerste handelaren in hout op 
Noorwegen g), in 1.809 tot de eerste kooplieden in buitenlandsche tabak h). 
In 1811 was hij in de tweede klasse der patentbelasting aangeslagen; zijn 
zaken schenen dus niet meer zoo goed te gaan i). 

Hij woonde in 1785 op de Oude Schans al i waar het kantoor gevestigd 
bleef 1), en verhuisde in 1795 naar het Water b), waar hij totzijndood bleef 
wonen k). 

Hij kocht 15 J anuari 1800 een huis en erve op de Buitenkant tusschen de 
Schipperstraat en de Kalkmarkt voor f 13.750 I), 3 April d.o.v. twee pak
huizen op de Oude Schans O.Z., "daar de groote zwaan in degevelstaat", 
voor f 15.000 m) en 28 September 1803 eenhuise"nerveopde Keize~gracht 
W.Z. tusschen de Ru~traat en het Molenpad, "daar het zwarte anker in de 
gevel staat", voor f 18.000 n). 

Katholiek. Geb. te Amsterdam. Tr. 6 Februari 1785 te Watergraaismeer 
Anna Beminck, Wed. van Joannes Jacobus Jotzselaar uitAmsterdama). 
St. 8 Maart 1821. 

a) D. T. B. 754 f. 267. - b) Breen, biz. 114, 97, 99, 79. - c) Vaillant. - d) Arch. 
wisselbank I, Ambtenboek V, bIz. 210. (In 1807 directeur van de schouwburg. Colen-
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brander V, biz. 388). - e) Zwart, biz. 35, 82. - f) Gateau, bij Colenbrander V, biz. 3, 
teekende hem in 1807 aldus: .. brave homme, riche negociant, cathoJique modere. It 
oonnatt parfaitement la theorie et pratique du commerce". (Zie ook Colenbrander VI,. 
biz. 14). - g) Ec. ~ist. Jaarb. VI, biz. 266, Colenbrander V, biz. 388. - /I) Nemnich. 
Original-Beitrage zur eigentlichen Kenntnisz von Holland (1809), biz. 125, waar zijn 
huis met F. E . en M. Dreyer en Gebr. Hangland als de voomaamste firma's in de tabaks-. 
branche worden genoe md. In 1816 werd hij als tabakshandelaar tot lid der kamer van 
koophandel benoemd, doch bedankte voor deze benoerning. (Zwart, bIz. 82) . .:..- i) Pre
fecture 2273. - i) Naarnregisters 1810, 1815. - k) Heerenboekje 1821. -I) Kwijtsch. 
7 ,Wf. 1 v. - m) Ibidemf. 104. - n) Kwijtsch. 7 Z f. 186. -ZieookMr.J. van Lennep, 
Het Ieven van Mr. D. J. van Lennep II, bIz. 5. . 

. BROUWER, JAN a). 
Handelaar in koffie en thee en op de Wes.t, in 1788 op de Bloemmarkt, 

iIi. 1804 en later op denN.Z. Voorburgwalbij de Stilsteeg gevestigd, waar de· 
firma in 1835 als Jan Brouwer Jr. en Comp.nog bestond b) . 

Hij kocht 23 November. 1785 voor t 1500 den opstalvan een bleekerij op. 
erfpachtsgrond op het Oetgenspad a), 10 November 1789 voor t 7505 een 
huis in de Olieslagerssteeg N .Z. "daar vootheen de olijkan en nu het traan~ 
huijs uithangt" d) en 6 Aprl11791 voor f 950 een huis in de laatste Lelie~ 
dwarsstraat W .Z. tusschen de Bloemgracbt en de Leliestraat e). 

Gereformeerd. Geb. te Ham (0.). Tr. 11 October 1799 Anna Sara Kuy-. 
per. St. 25 Januari 1822. 

~) D. T. B. 645 f .. 234 en D. T. B. 964 b Iz. 146. - b) Naarnregisters dier jaren. - . 
c) Kwijtsch. 7 F f. 178. - d) Kwijtsch. 7 K f. 376. - e) Kwijtsch. 7 M f. 137v. 

BRUY.N, WILLEM a). 
Lid van den raad 31 Juli 1810-12 Mei 1811 b) . Commissaris van de Wis-. 

sefbank 7 November 1795 tot zijn dood c) . Regent van de huiszittende. 
stadsarmen 1808 c). 

Assuradeur. Eerst onder de firma Abraham Bruyn Jansz. op de Heeren", 
gracht bij de Leidschegracht, waarin Abraham, Jacob van Oosterwijk, Jan 
en- J.an Jacobsz. Bruyn met hem geassocieerd waren, (sedert 1805 alleen, 
geassocieerd met de drie laatsten) . Sinds 1810 oefende hij alleen onder den ' 
naamWillem Bruyn op de Heerengracht op den hoek van de Katersteeg; 
bet bedrijf uit d). 

• Hij kocht 16 Januari 1788 een stal en koetshuis in de Looiersstraat N.Z' .. 
voor t 6050, 27 October 1789 een huis.op de Keizersgracht W.Z. bezuiden 
de Runstraat met een stal daarachter, uitkomende op de Prinsengracht,en 
drie huizen in de Kardoeskokersgang. uitkomende op de Prinsengracht, 
alles te samen voor 198.000/) en 30 Augustus 1791 .1/ .. part, 1°. in de
brouwerij "het wit Hart" op de Droogbak op den hoek van den Singel, 
2°. in het aangrenzende pakhuis, 3°. in het pakhuis op de Haarlemmer-. 
dijk, 4°. in de mouterij op de Achtergracht beoosten de Weesperpoort en 
5°. in de vaste en losse gereedschappen, ingredienten, granen, bieren, schul
den en contanten, zooals deze vastgesteld waren bij de laatste balans van 
31.. J anuari dezer societeit na aftrek van de tot dien tijd vervallen winsten. 
voor 1 1460 g) . Hij kocht 2 Juli 1792 voor f 14.300 de buitenplaats Vrede
rust in de Watergraafsmeer en .30 October 1802 voor t 6500 de hofstede, 
Drieweg in dezelfde meer h). 

, . 
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Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 3 Mei 1787Margaretha van 
Eik a). St. 21 Februari 1813. 

II) D. T. B. 756 f. 39v. en D. T. B. 800. - b) Breen, bIz. 119. - c) Arch. wisselbank 
I j Ambtenboek IV, bIz. 180. Alg. Z. 1812 no. 88.- d) Namen en woonplaatsen van de 
assuradeurs 1804, 1805, 1810, naamregister 1804. - e) Kwijtsch. 7 I f. 187. - f) 
Kwijtsch. 7 K f. 75v . ....,.. g) Kwijtsch. 7 H f. 169v. - h) Recht. arch. 396, bIz. 499 en 
398, bIz. 9. 

DE BURLETT, JAN a) . 
. yoomaarn koopman. Lid van de kamer van 'koophandel 5 Augustus. 

1811-1 Mei 1816, in welk jaar hij wederom tot lid der kamer voor den han
del op Oost-Indie benoemd werd, doch bedankte b). Commissionair en 
koopman in'venster- en spiegelglas c). 

Hij kocht 4 September 1807 voor f 45.000 een huis op den Kloveniers
burgwal tegenover het oude-mannenhuis (thans no. 95) met koetshuis. 
stalling en twee huizen daarachter, uitkomende op den Groenburgwal d). 
alwaar hij woonde en zijn kantoor (ingaande op den Groenburgwal) ge .. 
vestigd was e). ' 

. Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 26 October 1798 Juliana Louisa 
Gregory a). St. 23 October 1820. 

II) D. T. B. 644 f.\67v.-b) . Zwart, bIz. 38, 82e.v.-.c) Naamregister 1810.-d) 
Kwijtsch. 8 D f. 419. - e) Naamregister 1824. Zie ook op.der Braunsberg, litt.k) en Mr. 
J. yap. Lennep, Het Ieven van Mr. D. J. van Lennep, I, bIz. 330 e. v. - Na zijn. 
doed veranderde de naam der firma in dien van Erven J. de Burlett, later in dien van 
de Burlett en Pierson, welke firma in 1841 verhuisde naar den Singel bij de Romeins-· 
armsteeg, waar zij in 1873 nog gevestigd was . . 

, VAN CEULEN, JOANNES BAPTISTA a). 
Lid van den raad 20 Januari 1808-13 Januari' 18091». 
Een der voomaarnste kooplieden op Spanje in 1800 c) en bankier d), 

wonende op de Keizersgracht bij de Leliegracht in een huis, dat hij 18 Juli. 
voor f 54.000 gekocht had e). (Thans no. 164). 

In 1809 vertrok hij naar Vreeland, alwaar hij de hofstede Welgelegen be
zat, een der mooiste in de Vechtstreek, die hij 19 November 1803 verkregen 
had, en wier huurwaarde 19 September 1806 op f 1000 was getaxeerd f). 

Katb,oliek. Geb. te Amsterdam. Ged. 5 November 1754. Ondertr. 15. 
November 1782 met Anna Maria van Baerle te Utrecht en als haar weduw
naar 2 J urn 1809 met Theodora Christina Bouvy te Vreeland. St. 12 Decem-. 
ber 1819teVreeland. 

II) D. T. B. 753 f. 102 en D. T. B. 658 f. 85v. - (I) Breen bIz: 97, 98.'Hij werd wegens . 
vertrek naar elders ontslagen. - c) Ec. Hist. ]aarb .. VI, bIz. 266. - Il) Colenbrander 
V;' bIz. 377, alwaar Gateau hem noemt: "riche, 'catholique, ecIaire" (1807). - e~ 
Kwijtsch. 7 X f. 362. Zijn kantoor was gevestigd op de Leliegracht tusschen de Keizers- . 
en Prinsengrachten (Naamregister 1801). - f) R. A. Utrecht. Recht. arch. 713, 717. 
(In de verkoopacte is de prijs niet genoemd). Lutgers t. a. p. no. II. 

CLIFFORD, .PIETER GEORGESZ. a). 
Schepen 1804-1811 b) . 
Hij kocht 14 Januari 1803 een huis met achterhuis op den Klovenier~- . 

burgwal tusschen de Hoogstraat en de Boerensteeg voor f 4900 c). 
II) Elias II, bIz. 913. - b) Breen ,bIz. 94. - c) Kwijtsch. 7Z f. 230. 
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COMMELIN, MR. JOHANNES a). 
Notaris 1806-1858 b). 
Syndicus der kamer van discipline van notarissen in het arrondissement 

Amsterdam 15 Mei 1816-15 Mei 1819, 15 Mei 1827-15 Mei 1831, 15 Mei 
1841-15 Mei 1843. Rapporteur dezer kamer 15 Mei 1821-15Mei 1823. 
Thesaurier dezer kamer 15 Mei 1835-15 Mei 1838, 15 Mei 1840-15 Mei 
1841 c). 
/ Hij woonde op de Keizersgracht over de gouden ketting c). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 21 September 1802 Hendrina 
van Herwerden a). St. 9 December 1858. 

a) D. T. B. 636 f. 191v. en D. T. B. 987. - b) Register der protocollen van notaris
sen in Nederland, bIz. 53. - c) Heerenboekjes dier jaren. 

COSTER, HARO JOACHIM a). 
Koopman op Amerlka b). · Hij woonde in 1783 op den N .Z. V oorburgwal, 

in 1798 op den Binnenkant bij de Bantammerstraat, waar de firma nog in 
1824 gevestigd was b). 

Hij kocht 30 Juli 1800 voor t 19.800 met Christiaan Ludwig Meijer een 
huis op het Rokin tusschen de Olieslagerssteeg en het Valbruggetje, "daer 
van ouds de stas in de gevel heeft gestaan" c}, 13 Mei 180 1 voor f 26.600 
een huis op de Keizersgracht Z.Z. tusschen de Reguliersgracht en de Vijzel
straat met stal en koetshuis daarachter, uitkomende in de Kerkstraat d). 
7 Jull d.o.v. voor t 8400 een huis op de Keizersgracht tusschen de Ree- en 
Berenstraten e) en 9 Mei 1804 voor t 5000 een stal, koetshuis en boven
woningen op de Oude Schans tusschen de ~eizers- en Koningstraten t). 

Hij was eigenaar van een tuin met huis in de ban van Sloterdijk, die hij 
28 Mei 1797 voor f 4000 verkregen had g), en van de hofstede Rijnstroom 
onder het ambacht van Alphen, welke hij 21 December 1801 voor t 13.500 
gekocht had h). 

Luthersch. Geb. te Leer (Oost-Friesland). Tr. 15 Juni 1783 (26 jaar oud 
zijnde) in de Walenkerk Maria MargarethaWijsmantela).St.31 Jull 1827 
teAlphen. 

a) D. T. B. 753 f. 229 en D. T. B. 1004.-b) Naamregisters dier jaren.-c) Kwijtsch. 
7 W f . 227v. - d) Kwijtsch. 7 X f. 51 v. - e) Ibidem. f. 55v. - J) Kwijtsch. 8 A f. 33v. 
- g) Recht. arch. 326 f. 149. - h) R. A. Zuid-Holl. Recht. arch. Aarlanderveen B II, 
26 f. 69. 

DELBEEK, PIETER a). 
J uweller b). Hij woonde in 1786 op den Kloveniersburgwal bij de Slljk

straat en verhuisde in 1789 naar de Heerengracht tusschen de Vijzelstraat 
en bet Reguliersplein, waar hij in 1801 nog woonde c). 

Hij kocht 3 Mei 1768 een huis op de Keizersgracht Z.Z. tusschen de 
Utrechtschestraat en de Reguliersgracht voor t 17.000 d), 14 November 
1788 een huis ~p de Reguliersgracht W.Z. tusschen de Keizersgracht en de 
Kerkstraat, "daar de diamant regt in het midden tusschen dit huis en het 
huis aan de noordzijde onder een dak in de gevel staat", voor f 9000 e), 21 
Februari 1792 twee stallen met koetshuizen en woning in de Regullers
dwarsstraat tusschen de Vijzelstraat en de Geelvincksteegvoor t 16.600 f}, 
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6 Juli 1797 een huis in de Kerkstraat N.Z. tusschen de Vijzelstraat en de 
Reguliersgracht voor f 2400 g), 25 September 1798 een huis op de Keizers
gracht N.Z. tusschen den Amstel en de Utrechtschestraat voor f 14.000 h), 
3 September 1799 een huis en erve op de Reguliersgracht W.Z. tusschen de 
Heeren- en Keizersgrachten voor 15550 i), 17 Juni 1801 wederom een huis 
op dezelfde gracht voor f 2500 i), 1 December 1802 een huis op dezelfde 
gracht op den zuiderhoek van de Heerengracht voor f 4100 k), 11 Novem
ber .1803 een huis in de Leidschestraat O.Z. tusschen de Heeren- en Kei
zersgrachten "daar de liefde in de gevel staat", voor 16100 l), welk huis bij 
10 Mei 1808 verkocht voor f 300 contant en f 10.000 hypotheek m), 9 Sep
tember 1806 vier woningen onder Mn dak op de Botermarkt Z.Z. op 
den hoekderUtrechtschestraat voor 111.000 n). 

Gereformeerd. Geb.te Amsterdam. Tr. 10 November 1765 Jacoba de 
Bie a). St. 28 Februari 1821. 

a) D. T. B. 610 f. 129 en D. T. B. 983. - b) Poortersboek 1765-1769. Hij was 4e 
:toon van Pieter Delbeek de Jonge,diamantslijper. - c) Naamregisters dier jaren.
In 1804 komt zijn naam niet meer in het naamregister voor, wei die van zijn zoon, ook 
een juwelier. In 1809 is ook deze naam verdwenen. - tt) Kwijtsch. 6- N f. 246. - e) 
Kwijtsch. 7 I f. 1"68v. - f) Kwijtsch. 7 N f. 211 v. - g) Kwijtsch. 7 S f. 43v. - h) 
Kwijtsch. 7 T f. 124v. - i) Kwijtsch. 7 U f. 135. - i) Kwijtsch. 7 X f. I 59v. - k) 
Kwijtsch. 7 Y f. 96v. -I) Kwijtsch. 7 Z f . 316. - m) Kwijtsch. 8 E f. 68v. - n) 
Kwijtsch. 8 C f. 105. 

DEUTZ VAN ASSENDELFT, MR. ANDIERS ADOLPH a). 
Had bij het uitbreken der revolutie Amsterdam verlaten b) en noemde 

zich in 1804 "burger en inwoonder van cleve" c). Hij woonde in 1813 op 
Assumburg onder Heemskerk en was grootgrondbezitter in de duinstreek 
van Castricum, waar ~j vele terreinen in cultuur had gebracht d). 

a) Elias II, biz. 1030. - b) Colenbrander VI, biz. 492. - c) Kwijtsch. a A f. 48: 
(Acte , waarin hij 24 April 1804aan Theodoor Giilcher voor f 115.000 een dubbel huis 
op de Heerengracht bij de Vijzelstraat met een stal en koetshuis daarachter. uitko
mende op de Keizersgracht, overdroeg). - d) Aigemeen rapport der commissie van 
superintendentie over het onderzoek der duinen (1798) deel I, biz. 16, 83 e. v. Colen
brander VI, biz. 1408. 

DOMMER, GI]SBERT GERARD JACOB a). 
Lid van den raad 12 Mei 1811-16 November 1813 b). 
Hij woonde in 1786 te Aalst in Vlaanderen a) en in' 1795 te Amsterdam 

op de Keizersgracht tegenover de Groenlandsche Pakhuizen b). 
Katholiek. Geb. te Aalst. Tr. aldaar 19 November 1786 Maria Elisabeth 

Dommer, weduwe van Johannes Franciscus Theodorus Schaep. St. 27 
October 1816 te Soestdijk. 

a) D. T. B. 756 f. 48 en D. T. B. 799, Jaarboek van den Ned. Adel1893, biz. 130. -
b) Breen, biz. 119. - Zijn huwelijk werd te Amsterdam ingeteekend In 1807 noemde 
men hem .. excellent homme, riche, catholique z616, it a des connaissances". (Gateau 
hij Colenbrander V, biz. 379). 

DREVER, JAN a). 
Was oorspronkelij k suikerraffinadeur. In 1759 was bij eigenaar van een 

suikerr'affinaderij in de Lange Leidschedwarsstraat en van 1770 tot 17.93 
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-vim de suikerraffinaderij de Pelikaan op de Lauriergracht. In 1800 werd 
hij niet meer onder de suikerraffinadeurs opgenoemd b) • 
. Hij kocht 5 October 1756 een huis op de Keizersgracht tusschen de Ree

straat en de Westermarkt voor f 22.500 c) en 24 Maart 1773 een huis op de 
Keizersgracht W.Z. bij de ,Leidschegracht voor f 28.000 d) . Voorts 27 Fe
bruari 1787 V00r t 13.800 een huis op de Prinsengracht Z.Z. ten oosten van 
de Reguliersgracht "tegenover de gewezen brouwerij de Arend" e) en 11 
J uni 1788 voor f 65.200 een huis, stal en koetshuis naast elkaar op de Kei
zersgracht bijde Wolvenstraat, hetwelk hij bewoonde f). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 23 Januari 1759 Catharina Ja
coba Middelman. St. 11 Februari 1813. 

4) D. T. B. 602 f. 139 en D. T. B. 997. - b) Zeventiende jaarboek van AmsteIo
damum bIz.· 61, J'. J. Reesse, De Suikerhandel van Amsterdam I, bIz. 138, Naarnregister 
1800. - c) Kwijtsch. 6 A f . 269. - d) Kwijtsch. 6 I f . 92. - e) Kwijtsch. 7 H f. 7. -
f) Kwijtsch. 7 If. 128v. (Zie voor dit huis, Zeventiende jaarboek van Amstelodamum. 
bIz. 61). . , . 

, EVERWIJN, EVERT a). 
'. Hij"woonde bij zijn·huwelijk en tot zijn dood op de Geldersche Kade. 
; ... Gerefo~eerd. Geb. teAmste~daI? ·Tr. 29 Mei1764 Adolphina Juliana 
Boom a). St, 4 April 1814, 

4) D. T. B. 608 f. I 89v. en D. T. B. 997. 

EYMER, HENDRIK a) . 
... Zoon: van den 'Voornamen graanhandelaat b) ·Arnold Eymer . 
. In 182 r woonde Hendrik Eymer als graankooper op de Heerengracht bij 

de Brouwersgracht c) . St: 2 Augustus 1856. 

4) Gedoopt 26 Juoi 1782 in de Noorderkerk ais zoon van Arnoidus Eymer en 
Hendrina Zwartenlioff. - b) Arnold en Johan Eymer in granen. (Naarnregister 1796, 
1801 enz.). - c) Naarnregister. Arnold Eymer had 8 September 1802 dit huis, waar 
bovende deur stond .. Gedenkt te sterven", en het huis daarnaast voor f 26.725 ge-. 
kocht. (Kwijtsch. 7 Y f. 276). (Thans nos. 22 en 24). 

VAN EyS, PAULUS ANDRIES a) . 
Legde als voorzitter van de rechtbank van koophandelS Februari 1812 

den eed af b) . . 
Hij was lid der firma de Wed. P. van Veen en Zoon, een dervoornaamste 

kooplieden op Spanje in 1800 c), en van de firma Isaac van Eys en Zoonen, 
groothandelaars in wol. en was in 1811 in de tweede klasse der patentbelas~ 
ting aangeslagen d), toen zijn zaken dus zeker achteruitgingen. 

Hij kocht 10 December 1807 voor 1"42.500 een huis op de Heerengracht 
tusschen de Leidschegracht en de Huidenstraat, "daar het cromhout in de 
gevel staat", (thans no. 376) met den tuin en twee.huizendaarachter, die 
op de Keizersgracht uitkwamen, en een stal, koetshuis en woning op de 
Keizersgrachtachter en tusschen deze twee laatste perceelen met een tuin, 
strekkende tot aan de erven van de Huidenstraat en eel]- gedeelte van den 
tuin achter de belendende perceelen op de Keizersgracht gelegen, welk com
plexhij reeds eenigejaren alswoonhuis (opde Heerengracht) en kantoor (op 
de Keizersgracht) inhuurhad gehad e). 14 Juli 1809 kocht hij de twee 
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huizen op de Keizersgracht, waaraan ' de tuin grensde, met eenstal en 
koetshuis uitkomende op de Heerengracht voor 1 22.000 I). 

a) Elias II, biz. 862. - b) Colenbrander VI, biz. 944. - c) Colen brander III, bl". 
606, Ec.-Hist. Jaarboek VI, biz. 268. VII, biz. 198. - d) Prefecture 2273. -e) 
Kwijtsch. 8 D. t. 179. - I) Kwijtsch. 1809 no. 606. 

FAESCH, JEAN JACQUES a). 
Wethouder 20 Januari 1808-1 Januari 1810 b) . 
Koopman. reeder op de West c), bankier d) en assuradeur e). Eerst on

der de firma J . J. Faesch, daarna als deelgenoot in het huis BraunS
berg, Kluppel, Faesch I) en sinds 1800 in het huis Faesch en Comp., een der 
voornaamste huizen op Hamburg en Lubeck in dat jaar g), datin 18050p 
de Keizersgracht bij de Leidschegracht gevestigd was e), en waarln in 1811 
"M(?) de Faesch, Geb. Cuno en Mr. 1. Bondt q.q." firmanten waren h). 

Hij kocht 27 Mei 1808 voor f 65.000 een dubbel huis en erve·met hard
steenen gevel op den Binnen-Amstel tusschen de Keizers- en Heerengrach
ten met een tuin daarachter, die zich langs de tuinen achter de huizen op 
den Binnen-Amstel uitstrekte tot aan de stal en het koetshuis, uitkomende 
op de Keizersgracht, in dezen koop begrepen i), welk huis hij bewoonde en 
waar de firma nog in 1825 gevestigd was i). (Thans no. 216). Hij was eigenaar 
van de hofstede Westermeer in de Heemstederhout, die hij 5N ovember 1798 
van Braunsberg voor 117.000 had gekocht k), en waarbij hij 4 September 
1810 nog twee morgen bosch voor 11725 verkreeg van J ohan Valckenaer 1). 

Gereformeerd.GedooptWalenkerk 9 April 1755, als zoon vanJean Jacob 
Faesch, Zwitser van geboorte,en Maria Catherina de Hoy, Amsterdamsche. 
Ondertr. 18 Mei 1787 met Maria Cuny uit Maagdenburg, wonende te Am
sterdam a). St. te Parijs 13 April 1831. 

a) D. T. B. 603 f. 36 en D. T. B. 632 f. 126v. - b) Breen, biz. 97. - c) Naamlijst 
der schepen varende op Batavia enz. 1818. Zie ook Falck, Gedenkstukken, bIz. 263. 
- d) Colenbrander V, biz. 56. Het gerucht liep in 1807, dat de koningvan Westphalen 
een Ieening van negen millioen gulden bij Faesch en Compo ging sluiten. - e) Namen 
im woonplaatsen van assuradeurs 1805. - I) De zoon van Faesch, Emanuel FrederiC, 
(ged. Walenkerk 1 Aug. 1798) was een petekind van Braunsberg blijkens diens testa
ment. - g) Ec.-Hist. Jaarboek VI, bIz. 267. Faesch en Braunsberg waren correspon
denten van Hamburg. - h) Prefecture no. 22'73, Naamregister 1810. - i) Kwijtsch. 8 
E f. 98.- i) Naamregister 1825. - k) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 4192 f. 144. 
Braunsberg had haar 4 November 1786 voor t 17.025 gekocht. -I) R. A. Noord-HoU. 
Recht. arch. 4197 no. 18. - Bij zijn huwelijk woonde zijtJ. vader wederom te Bazel. ' 

FIZEAUX, HENRY a). 
Voorheen bankier en als zoodanig lid der firma H. Fizeaux en Co. Dit 

huis richtte 1 Maart 1786 een negotiatie van f 500.000 a 5% op voor reke
ning van Doerner en Co. te Parijs, op onderpand van 1 AOO.OOO livres 'aan
deelen in de negotiatie van 125 millioen ten behoeve van het koninkrijk 
Frankrijk, in December 1784 uitgegeven, welke aandeelen bij den notaris 
C. van Homrigh gedeponeerd waren b). Zie verder bij Elias II, bIz. 1059 e .v . 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam a) . St. 11 Juli 1820. 

a) Mededeeling van het g~meente-archief. - b) Ned. Ec.-:aist. Arch. Por t. plannen, 
prosp'ecti, enz. 

r 

) 

I 
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GOLL, JORAN -VAN FRANCKENSTEIN a). 
Lid van den raad 30 December 1813-25 October 1821 b). 
Bewindhebber der Amsterdamsche Assurantie Mij., welke in 1782 met 

een kapitaal van 1500.000 werd opgericht c). 
Hij kocht 8 J uli 1788 het pakhuis "de Koorndrager" op de Achtergracht 

voor 110.000 d) en 22 Juni 1791 voor 1 3250 landerijenonderOsdorpe). Hij 
woonde op de Keizersgracht over Felix Meritis I). 

a) Elias II, bIz. 1000. :- b) Vaillant. - c) Ned. Ec.-Hist. Arch. Port. plannen, pros
pecti enz. - d) Kwijtsch. 7 I f. 296v. - e) Recht. arch. 324 f. 2S1v. - f) Naamregister 
1796 e. v. - Zie verder onder O. W. J. Berg en J. Van Staphorst. Over het huis Goll 
en Co., waarvan een deel van het archief aanwezig is op bet Ned. Ec.-Hist. Arch. 
(jaarboek III, biz. XXXIX), zie men Weeveringh II, biz. 496, SOl e. v., Elias II, 
biz. 1051, Ec.-Hist. Jaarboek VII, biz. 203. 

GRUELMANN, JOHANNES CONRADUS a). 
Promoveerde 23 October 1782 te Gottingen b). Hij vestigde zich in 1783 

als geneesheer te Amsterdam c) en kocht 13 Mei 1800 een huis met koets
huis en stalling daarachter op de Keizersgracht tusschen de Leidschestraat 
en de Leidschegracht, de stal uitkomende in de Kerkstraat, voor 119.200 c) 
en 15 November 1803 een huis op dezelfde gracht voor 16000 e). Hij woon
de in 1825 op de Keizersgracht bij de Leidschestraatc), vermoedelijkineen 
der huizen, die zijn eigendom waren. 

Geb. te Hannover in 1754 of 1755. Promoveerde 23 October 1782 te 
Gottingen tot medecinae doctor a). St. 14 Maart 1828. 

a) Acte van overJijden burg. stand. - b) Algemeen Nederlandscb Familieblad 
1838 no. 41, Sb. - c) Naamen van de practiseerende doctoren in de medicijnen 1773. 
(Hij woonde toen op de Martelaarsgracht). - d) Kwijtsch. 7 W f. 23v. - e) Kwijtsch. 

7 Z f. 326v. 

GUILLOT, JEAN a). 
Eigenaar van eenige steenhouwerijen. 
Hij kocht 12 J uli 1792 voor 13500 een huis in de 2e Leidschedwarsstraat 

tusschen de Kruisstraat en de Spiegelgracht"b), 24 Mei 1793 voor f 4025 
een steenhouwerij aan den Binnen-Amstel O.Z. bij de Hoogesluic; c), 13 J uni 
1793 voor 115.000 een huis (zijn woonhuis) met steenhouwerij daarnevens 
op de Prinsengracht Z.Z. tusschen de Reguliersgracht en de Utrechtsche
straat en voor I 400 een slijpmolen en opstal op stadsgrond aan de overzijde 
van de Achtergracht op den hoek van de brug tegen de drilbaan aan d), 2 
September 1794 voor 12600 den opstal van twee huizen en een verfmolen met 
gereedschappen en stalling voor vier paarden op stadsgrond aan de Schans 
tusschen de Utrechtsche- en Weteringpoorten e), 20 Juni 1798 voor 13100 
den opstal van een tuin met huis, beplantingen, koetshuis, stalling en woon
huisje in de Nieuwe Plantage I), 10 October 1798 met Jan Vlugh en Caspar 
SInits voor 17891 drie huizen in de Nieuwe Looiersstraat bij de Vijzelgracht 
en 11 huizen op het Houtkopershofje, daarachter gelegen g). De beide laat
sten droegen hun deel het voIgend jaar aan hem over II). Voorts 27 Juni 
1799 met dezelfden voor f 23.300 een jeneverstokerij, IJver geheeten, met 
annexe gebouwen, stalling voor zes paarden, pakhuis, vaste en losse gereed
schappen en w?Onhuis aan de Schans bij de Leidschepoort il, waarvan de 
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twee andere koopers hun deel 20 September overdroegen f), 4 Februari 
1807 voor 12000 een huis en pakhuis op de Bloemgracht N .Z. tusschen de 
twee middelste bruggen k), 9 November 1808 :voor 1300 een loods en erve 
in de Amstelkerkstraat I). 28 Februari 1810 met Jan Smit voor 13100 een 
pakhuis op de Brouwersgracht tusschen de Brak-en Palmstraten en eenhuis 
op de Brouwersgracht bij de Oranjestraat m)en 22 Mei 1810 voor t 5500 
een pakhuis, totwoonhuis "geapproprieerd", op de Prinsengracht tusschen 
de Utrechtschestraat en de Reguliersgracht n). Voorts bezat hij in de Wa
tergraafsmeer den grond van de gewezen hofstede Coralenberg, 23 Maart 
1796 voor 11500 verkregen 0), en in Nieuwer-Amstel verscheidene akkers, 
in 1798 voor 11610 gekocht, en den opstand van een afkookerij, waarvoor 
hij in 1800 t 600 betaald had. Hij was eigenaar van de hofstede Hoeklust 
onder Nieuwer-Amstel, die hij 3 September 1806 voor t 1000 gekocht had, 
en de buitenplaats Amstelvreugd aan den Amstel onder Ouder-Amstel, 
waarvoor hij 5 Februari 1799/2000 besteedde Pl. Te Haarlem ten slotte 
van huizen op den Koudenhom en in de Kolksteeg, waarvoor hij 28 Sep
tember 1805 t 1270 betaalde q). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 1 October 1790 met Caro
line Heffer, weduwe van Jan Diedrich Trauen a). St. 21 Januari 1823. 

a) D. T. B. 736 f. 178. - b) Kwijtsch. 7 N f. 234. - c) Recht. arch. 2152 f . 67.-
d) Kwijtsch. 7 0 f. 201 en 201 v. - e) Kwijtsch. 7 P f. 373v. - f) Kwijtsch. 7 T f. 194v. 
-g) Ibidem f. 219v. -h) Kwijtsch. 7 V f. 142. -i) Ibidem f. 185. -i) Ibidem f. 
141v. (Guillot verkocht hiervan 8 September 1803 en 24 Februari 1807 telkens eenige 
gebouwen voor f 8000 (Kwijtsch. 7 Z f. 86v. en 8 D f. 27v.). - k) Kwijtsch. 8 D f. 355v. 
-I) Kwijtsch. 1808 no. 244. - m) Kwijtsch. 1810 no. 165. -n) Ibidem no. 400. -
0) Recht. arch. 397 bIz. 31. - p) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 978 f. 221v., 223v., 
229v., 979 f . 62, 981 f. 146v., 729 f. 9. - q) G. A. Haarlem. Transportreg. G 92 f. 214v. 
- De steenhouwerij onder de firma Guillot en Srnit bestond nog in 1894. 

HANDLER, ZACHARIAS a). 
Werd 20 Augustus 1795 tot makelaar aangesteld c). 
Lid van denraad 2 Mei 1796-19 Mei 1797 b). Regent van hettuchthuis 

22 December 1797, regent der gevangenissen 1814-1823. Commissarls 
van den tuchthuismolen c). Commissaris van het makelaarskantoor 1821-
1824 d). 

Makelaar in drogerijen sedert 1795 d). "generalement employe et tr~s au 
fait" e) . Hij werd in 1811 als makelaar in de tweede klasse van de patentbe
lasting aangeslagen f) . 

Hij kocht 3 April 1805 een huis op de Heerengracht Z.Z. tusschende 
Utrechtschestraat en den Binnen-Amstel voor t 16.800 g), welk huis hij 
sindsdien bewoonde d), 18 October 1808 een huis op de Prinsengracht bij 
de Utrechtschestraat "naast de steentjesbakkerij, alwaar thans de twee 
Romeynen voor de gevel staan", voor 111,100 II) en 15 November 1809 
den opstal van een vermillioen-, mercuriaal- en sterkwaterstokerij en van 
twee woonhuizen aan de Weesperzijde op erfpacbtsgrond onder Nieuwer~ 

Amstel i). 
Lutherscb. Geb. te Amsterdam. Tr. 28 Mei 1786 in de Engelsche Kerk 

Sara Alida Tideman, ook Lutbersch a). St. 18 October 1824. 
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a) D. T. B. 755 f. 246 en D. T. B. 1006. - b) Breen, bIz. 115. - c) Ambtenboek IV, 
bIz. 188 en V, biz. 242, 243. - d) Heerenboekjes. - e) Prefecture, boite 249, pak 
Bourses. - f) Prefecture 2273. - g) Kwijtsch. 8 B f. 44v. - 11) Kwijtsch. 1808 no. 
123. - t') R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 984 no. 125. 

HAPPE, JOHAN HENDRIK a}. 
Woonde in de Utrechtschestraat. 
Hij kocht 30 October 1781 een huis in de Groote Leidschedwarsstraat 

voor 14000 en den volgenden dag een huis in dezelfde straat voor I SOOO b), 
26 November 1788 een huis in de Nieuwe Spiegelstraat tusschen de Heeren
en Keizersgrachten voor 19010 e), 8 Juni 1790 een huis in de Utrechtsche~ 
straat W.Z. tusschen de Heeren- en Keizersgrachten voor 13700 d), 4 
November 1792 een huis in dezelfde straat tusschen de Keizersgracht en de 
Kerkstraat voor I 6875 e}, 31 October 1798 een huis op de Geldersche Kade 
tegenover de Rechtboomsloot .. daar .'t hof van Amhem in de gevel staat", 
voor 13200 I), 20 Maart 1799 een huis in de Binnen-Bantammerstraat 
achter het hoekhuis van de Binnenkant .. daar Rustenburg in de gevel 
staat", voor f 1600 g}, 8 Februari 1803 een huis op de Prinsengracht N.Z. 
tusschen de Utrechtschestraat en den Bin~en-Amstel voor f 4525 h}, 4 Mei 
1803 de helft in een huis in de Groote Oostenburgerstraat O.Z. bij de dwars
straat voor f 950 i) en een pakhuis met bovenwoning in de Utrechtsche
dwarsstraat N.Z. achter de steenkoperij voor 12000 k), 22 Januari 1805 
cen huis in de Utrechtschestraat Z.Z. tusschen de Keizersgracht en de 
Kerkstraat voor 14800 I), 17 Juli 1805 een huis in dezelfde straat O.Z., 
voor 13600, m) 29 October 1807 een huis op de Keizersgracht bij de Spie
gelstraat bij de Pakhuizen van Pels, .. daar de zon in de gevel staat", voor 
f 2850 n) en 14 Februari 1810 een huis op den Haarlemmerdijk tusschen de 
Brouwerstraat en het N.Z. Heerenlogement voor I 4025 0). 

Luthersch. Geb. te Elleringhausen in Waldeck. Tr. 5 Juni 1774 Anna 
Elisabeth Gallenkamp uit Amsterdam en als weduwnaar 3 Augustus-1794 
in de Walenkerk Maria Magdalena Stalman, ook Luthersch, geb. te 
Elleringhausen a). St. 15 Augustus 1825. 

a) D. T. B. 747 f. 265, D. T. B. 959, D. T. B. 760 f. 238v. en D. T. B. 1005. - b) 
Kwijtsch. 7 B f. 264, 146. - c) Kwijtsch. 7 r f. 388v. - d) Kwijtsch. 7 L f. 308. - il) 
Kwijtsch. 7 N f. 326. - f) Kwijtsch. 7 T f. 132. - g) Kwijtsch. 7 V f. 15v. - II) 
Kwijtsch. 7 Z f. 25v. - i) Ibidem f. 31. - k) Ibidem f. 31. -l) Kwijtsch. 8 B f. 2. -
m) Ibidem f. 84. - n) Kwijtsch. 8 D f. 108. - 0) Kwijtsch. HliO no. liD. 

HARTZEN, CORNELIS a). 
Woonde op de Heerengracht bij de Wolvenstraatb}. 
Hij kocht 2 Mei 1794 de pakhuizen ,,Ierland", .. Frankrijk" en .. Groot

Britannie" op de Rapenburgergracht tegenover de Plantage voor 
f 39.700 e), 5 Maart 1799 '/ ... part in de lijnbaan .. de Groote Zeevaart" 
voor t 152.9.16 d), 7 October 1801 8/115 part in dezelfde lijnbaan voor 
t 164.2.9 e), 28 Maart 1806 1/ .. deel in een huis op de Prinsengracht naast 
de brouwerij .. Het Roode Bart" voor t 62.8 en 1/ .. deel in deze brouwerij 
voor f 500 f), 22 October 1807 twee huizen naast elkaar op de Heeren
grachtW.Z. tusschen de Wolven- en Huidenstraten voor f 7400 ent6500g), 
22 Juni 1809 1/ .. deel in een stal met achterhuis op de Prinsengracht O.Z. 
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over de Lauriergracht voor t 52 h) en 6 November 1810 nogmaals "/11 
parten in bovengenoemde lijnbaan voor t 2923.1.8 i). 

Hij was eigenaar van de hofstede Knapenburg onder Berkenrode, die hij 
16 September 1790 voor f 18.500 gekocht had. Bovendien had hij 13 Octo
ber 1792 een partij duinen en wildernissen van den heer van Heemstede in 
erfpacht gekregen en 12 Januari 1793 voor t 9400 een partij duinen van 
dezen gekocht k). 

Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Tr. 14 April 1773 Susanna van 
p:eghen en als weduwnaar 3 November 1782 Sara de Haan. St. 21 Septem
ber 1817 te Heemstede a). 

II) Oorkondenboek van Eeghen, biz. 127. - b) Naamregisters 1778, 1810. - c) 
.Kwijtsch. 7 P f. 375. - d) Kwijtsch. 7 V f. 169. - e) Kwijtsch. 7 X f. 313. - f) 
Kwijtsch. 8 C f. 34, 36. -g) Kwijtsch. 8 D f. 151v. -}:) Kwijtsch. 1809 no. 467.-
i) Kwijtsch. 1810 no. 848. - k) R. A. Noord-Holl. Recht. Arch. 419lf. 68v., 119, 120v. 

DE HASSELGREEN, JAN ADRIAAN a). 
Consul van Zweden 1814-1823 b). Chef van het huis Jan en Carl Has

selgreen e), het voornaamste huis op Zweden in 1800 d), hetwelk in 1744 
Toor het eerst in de boeken der wisselbank voorkomt e). Hij was in 1811 in 
de eerste klasse der patentbelasting aangeslagen e) en werd 10 April 1816 
benoemd tot lid der kamer van koophandel voor den handel op het Noor
den en de Oostzee, welke benoeming hij niet aannam e). 

Hij woonde in 1805 op de Heerengracht bij de Leidschegracht; het kan
toor bevond zich toen op de Lailriergracht. In 1818 waren beide verhuisd 
naar de Keizersgracht tusschen de Leidsche- en Spiegelstra ten I). (Thans 
no. 497 cn no. 497a). 

Hij was eigenaar van de Hofstede 'Oosterduin onder Overveen en kocht 
3 November 1804 het bosch "de Kroft" daarnevens gelegen voor t 21.500 
en "de Sandweide" daactegenover voor t 1900 g). 

Luthersch. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 26 Juli 1806 met Catharina 
Adriana Couderc van Noordwijk (extra). St. 12 .0ctober 1843. 

II) D. T. B. 653 f. 149. - b) Gr. Memoriaal XIV, bIz. 153v., Heerenboekje 1823 . ...,.. 
e) Prefecture 2273. - d) Ec.-Hist. Jaarb. VI, bIz. 267. Het dreef ook handel op 
Rusland (Res. St. Gen. 7 Mei 1776, 20 Augustus 1778). - e) Zwart, bIz. 81.- f) 
Naamregisters. - g) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 4352 f. 138v., 140. - Het huis 
Jan en Carl Hasselgreen deed ook bankierszaken, was in 1763 in den val van Gebr. de 
Neufville medegesleept, maar later wederom opgekomen (Mr.W. P. Sautijn Kluit, De 
Amsterdamsche beurs in 1763 en 1773; biz. 44). Het had zich eerst voorde finantil!n van 
Zweden, later voor Russische fondsen gelnteresseerd. 1 Februari 1788 sloot Zweden bij 
hen een 4% leening groot een millioen gulden .. onder verb and van de kroon- en rijks
inkomsten en met een hypotheek van obligatil!n van het Zweedsche staatscomptoir". 
1 Januari 1789 volgde een 5% leening van dit rijk van drie millioen gulden. (Ned. Ec.
Hist. Archief. Portef. Plannen, prospecti enz.).In 1798 vereenigpe'dit huis de Zweed
schc leeningen met die bij Hogguer en Co. gesloten in een fonds onder administratie van 
beide huizen. Na 1808 werd de rente evenwel niet meer betaald (Elias II, biz. 1058, 
Colenbrander V, biz. 211, VI bIz. 218). De vader van Jan Adriaan, Jan Coenraad, woon
~e zeker sinds 1806 te Petersburg, waar hij tot zijn dood bleef. Vandaar dirigeerde hij de 
Russische zaken van het huis. De Celles schreef althans 25 December 1812 aan Mon
talivet (Colenbrander VI, biz. 438) .. C'est aussi cette m~me maison fJ. en C. de Hassel
green! qui s'occupe Ie plus des fonds russes. Elle re~oit des bulletins russes, on dit 
qU'elle en fait connattre Ie contenu. M. Hasselgreen Ie pere etait jadis consul·de SuMe 
It AIIljiterdam; il est maintcnant je crois It Petersbourg, ses affaires etaient brillantes, 

I'lCON.-HIST. JAARBOEIt. XI. 
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sa fortune considerable, son crMit bien etabli . Depuis plus d'un an Popinion a un peu 
change a son egard, on a ete m~me jusqu'a dire qu'une faillite etait problable, surtout 
a I'epoque oil les fonds russes se trouvaient clites a 25. Depuis lors, M. Hasselgreen 
fils a fait diverses speculations, a beaucoup agiote et sa situation est devenue proble
mati que . .. . . Madame Hasselgreen a fait vendre une campagne superbe qu'elle posse
dait et a laquelle elle etait fort attachee, a tres viI prix; cette circonstance avait fixe 
l'attention" • 

HODSHON, ALBERT a). 
Lid van den raad 30 December 1813-24 November 1824 b). 
Hij kocht4 April 1792 een dubbel huis opde Heerengracht N.Z. tusschen 

de Vijzelstraat en het Reguliersplein met stalling en woonhuisjes daarach
ter, uitkomende in de Reguliersdwarsstraat voor t 125.000 c). Hij was in 
1805 eigenaar van 'de hofstede Sparenhoven onder Schoten d), die hij v66r 
1812 verkocht, en bezat in 18111anderijen onder Velzen e) en eenige kIeine 
huisjes te Haarlem t) . Hij woonde in 1817 op de Reguliersgracht bij de Hee
rengracht, van Mei 1818 tot 1823 op de Keizersgracht tusschen de Vijzel- en 
Spiegelstraten en daarna op de Heerengracht bij de Leidschegracht g). 
(Thans no. 392). 

St. 21 September 1825 op zijn hofstede SChooDoord onder Overveenh). 
II) Elias II, bIz. 1023. - b) Vaillant. - c) Kwijtsch. 7 N f. 293v. (vermoedeJijk zijn 

woonhuis). - d) Loosjes, bIz. 582, ,F. Allan, Geschiedenis van Haarlem IV, bIz. 68. -
e) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 4517 f. 142v., 179 en 4515 f. '68. - f) G. A. Haarlem. 
Transportreg. G 80 f. 162, G 92 f. 23v., G 96 no. 102. - g) Heerenboekjes. -11) 
Arnst. Cour. 23 Sept. 1825, Allan, t. a. p. bIz. 131. 

HODSHON, ISAAC a). 
Kocht 17 Februari 1802 een dubbel huis bp de Heerengracht W .Z. tusscherr 

de Spiegel- en Leidschestraten met eenstaldaaracbter, uitkomende op de 
Keizersgracht, voor t 53.000 b), 20 October 1807voor t 3750 het Blokshofje, 
bestaande uit 18 woningen, in de Passeerderstraat met drie huizen daar
nevens c) en 24 Maart 1808 voor t 150 een huis in dezelfde straat d). 

Hij was eigenaar der drie aaneengrenzende hofsteden Schapenburg, 
's-Gravenhoek en Zwanenburg te 's-Graveland. De eerste had hij 16 
October 1802 voor t 38.875 gekocht, de tweede 14 April 1804 voor t 15.000 ; 
de derde 12 October 1805 voor t 8000 genaast e). Bovendien had bij de 
eerste hofstede 17 October 1802 met een bosch en acht morgen heidegrond, 
te samen voor t 1125 verkregen, uitgebreid I). 

Gereformeerd. Geb. te Haarlem. 0rrertr. 2 Maart 1798 met Isabella 
Dedel a) (extra). St. 10 Februari 1855. 

a) D. T. B. 643 f. 165v. Zij trouwden te Bloemendaal. - b) Kwijtsch. 7 Y f. 137v. 
- c:) Kwijtsch. 8 D f. 305. - d) Kwijtsch. 8 E f. 32. - e) R. A. Noord-Holl. Recht. 
arch. 422, bIz. 277, 308, 351. - n Ibidem 215, bIz. ,268. 

HOEFKENS, HENDRIK a). 
Makelaarin huizen en effecten sinds 1779 b). Hij was in 1811 in de derde 

klasse der makelaars (vierde klasse der kooplieden) van de patentbelasting 
aangeslagen. 

Hij kocht 16 Jull 1800 een huis op de Keizersgracht tusschen de Hee
renstraat en de Brouwersgracht. schuins tegenover de Groenlandsche Pak
huizen voor t 11.750 d), 13 November van hetzelfde jaar voor t 510 een 
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huis op de Palmgracht Z.Z. "daar de bloemkool in de gevel staat" e), 18 
Mei 1803 een huis aan den Singel op den hoek van de Warmoesgracht Z.Z. 
voor 110.600 I), hetwelk hij sindsdien bewoonde g), en 8 Juli 1808 voor 
1-1100 een huis in de 2e Egelantiersdwarsstraat O.Z. tusschen de Egelan
tiers- en Tuinstraten h). 

yoorts bezat hij in Nieuwer-Amstel een huis met dubbelen tuin op het 
Groot-Verwerspad, 17 Mei 1790 voor 11550 gekocht, waarvan hij 1/. op 21 
Juni d.o.v. voor f 500 verkocht i), een dubbel huis, koetshuis, stalling en 
tuin op den Overtoomschen weg, waarvoor hij 13 Juni 1799/3250 had be
steed k), een huis aan de Overtoomsche Vaart, 28 Januari 1802 met 1150 
betaald I), en he~ huis genaamd "de Cooperen Fontein" op erfpachtsgrond 
ook op den Overtoomschen weg, dat hij 17 September 1806 voor 1600 had 
verkregen m) . 

Katholiek. Geb. te Amsterdam. Onderlr. 1 October 1790 met Maria 
Geertrui Beugel a). In 1825 woonde hij "buiten de stad", maar oefende zijn 
bedrijf nog in Amsterdam uit a). St. 2 December 1834 te Nieuwer-Amstel 
(Overtoomsche weg). 

a) D. T. B. 758 f. 134v. Het huwelijk werd te Sloterdijk voltrokken (D. T. B. 801). 
- b) Heerenboekje 1825. - c) PrHecture 2273. - d) Kwijtsch. 7 W f. 225. - e) 
Ibidem f. 258v. - f) Kwijtsch. 7 Z f. 144. - g) Heerenboekje. - 11) Kwijtsch. 8 E f. 
82. - i) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 977 f. 58. - k) Ibidem 979 f. 1. -l) Ibidem 
f . 108v. - m) Ibidem 980 f. 150. 

HOEUFFT, HENDRIK a). 
Zijn echtgenoote kocht 2 Augustus 1802 de buitenplaats Amstelvreugd 

en den pleiziertuin Nieuwerhoek onder Ouder-Amstel voor /5S00 b). 
a) Elias II, bIz. 826. - b) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 731. 

HOGGUER, PAUL IWAN a). 
Kocht 27 April 1803 den opstal van een tuin op het Westerbolwerk aan 

den Amstel binnen de stad voor 110.000 b) en 4 April 1805 voor 175.000 
een dubbel koopmanshuis op de Heerengracht W.Z., bet tweede huis van 
de Nieuwe Spiegelstraat af, met een "kapitalen" stal en koetshuis achter 
dit huis, uitkomende in de Nieuwe Spiegelstraat, welk huis hij sindsdien 
bewoonde, en tevens voor 15000 een huis in dezelfde straat naast den stal, 
"daar de vergulde star in de gevel is" c). In het volgend jaar kocht bij voor 
16000 wederom in dezelfde straat het huis, "daar de zon in de gevel 
staat" d), 8 Maa.r:t 1808 voor ISOOO wederom aldaar een huis, "daar de 
maan in de gevel staat" e), 15 September van hetzelfde jaar een buis in 
dezelfde straat naast het oostelijk hoekhuis van de Heerengracht voor 
19700 I) en 12 Juli 1809 dit hoekhuis voor 142.500 g). 

' a) Elias II, bIz. 983, 1054. In PrHecture 2273 staat naast zijn naam aangeteekend: 
uCeIui-ci cessera son affaire". - b) Kwijtsch. 7 Z f. 260 v. - c) Kwijtsch. 8 B f. 35, 
Naamreeister. - d) Kwijtsch. 8 D f . 69v. - e) Kwijtsch. 8 E f. 24. - f) Kwijtsch. 
1808 no. 66. -.g) Kwijtsch. 1809 no. 612. 

HOOFT, GERRIT ai. 
Kocht 27 Augustus 1806 de buitenplaats Dubbelvaart onder Haarlem 

voor 17100 b), 31 October 1806 een tuin voor 11615 buiten dezelfde stad en 
25 ·November 1808 nog .een daarnevens b). 
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a) Elias II, bIz. 745 . .,--- b) G. A. Haarlem. Transportreg. G 93 f. t t9v., t90v., e1J. 
G 96 no. 127 . 

• VAN HOORN, PIETER THEODORUS a). 
Penningmeester van Amsterdam 19 Mei 1797-1811, daarna ontvanger 

tot aan zijn doodb). HiJwoondena 1813 opdeHeerengrachtbij de Utrecht
schestraat b) (thans no. 566) en was eigenaar van de hofstede Meerenberg 
bij Bloemendaal c). Hij kocht 1 Januari 1804voor 1 26251anderijen onder 
Velzen d) en 28 Augustus van dat jaar een huis, stal en 100 roedengrond 
aan den Amsteldijk in de Torenkerkerspolder e). , 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 2 September 1796 m'et Bre
gitta Henriette Constantia PancrasClifford teHaarlem a) en tr. alsweduw
haar 27 October 1805 te 's-Gravenhage Elisabeth Maria Clifford. St. 16 
December 1842. 

a) D. T. B. 641 f. 142v. en D. T. B. 653 f. 200v. - b) Ambtenboek, bIz. 247, Hee
renboekjes. - c) Lposjes, t. a. p. bIz. 582. - d) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 4514 
f. 38v. -:-, e) ,Ibidem 980 f. 123v. 

HOPE, ADRIAAN ELIAS a). 
a) Elias II, biz. 935. 

HOViUS, MR. FRANC;Ots a). 
Lid van den raad 20 Januari 180s--{) Juli 1813b). Kerkmeesterenregent 

der gasthuiskerk 1780 c). 
Rijk, niet practiseerend advocaat; in de finantieele wereld geen onbeken

de.,' HiJ was 'o. m. commissaris van het fonds tot geldbelegging in Weener 
effecten, door Verbrugge en Goll in' 1778 opgericht. en van een negotiatie op 
diverse effecten op de kolonien van den staat en van andere mogendheden, 
die 1 Juni 1790 onder directie van de Wed. Croese en Comp. werd op-
gericht d). /, 

Hij kocht 13 Noyember 1788 een stal en koetshuis op de Heerengracht 
O.Z. tusschen de Oude Spiegelstraat en de Heisteeg voor 110.200 e). II 
November 179Q voor 14550 een huis op den Groenburgwal OL f), 16 
Novemb~r 1790 voor f 7050 een huis in de Weesperstraat W.Z. bij de Kei
:l;ersgracht g), 30 November 1790 voor f 6750 de helft in zeven loodsen op 
het Prinseneiland h) en voor t 11.660 een huis, twee achterhuizen en twee 
~oodsen op den wal in de Houttuinen i). In het volgend jaar werd hij 19 
Januari eigenaar van een huis opde Appelmarkt voor f 1270,22 Februari 
voor f 6035 van een huis met achterhuizen op de Anjeliersgracht N.Z. tus
'schen de' tweede en de derde brug en voor t 14.050, van de scheepstimmer~ 
",veri de Hoop met ' bijbehoorende gebouwen en twee pakhuizen op de 
Hoogte Kadijk over de Oosterkerk, staande op stadsgrond, 17 Maarl 
voor f 1,000 van de helft van een huis en drie achterh~iiim op de Gouds
bloemgra,cht N.Z, 'tusschen de Brouwersgracht en, de Palmdwarsstraat, 26 
Mei voor 1985 van een achterhuis in de Betanienstraat, 7Juli voor 11225 
van een koetshuis en stal in de Egelantiersstraat Z.Z., 19 J uHvoot f 5950 
,van eep, w,inkelhuis op de Rozengracht Z.Z. op den oosterhoek van de 
,t;weecie dwarss~raat. l4 September voor f 1970 van een huis in de Egelan
tiersstraat N.Z. bewesten de Madelievenstraat j). 13 December voor f 4035 
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van een huis op de Egelantiersgracht bewesten de laatste Leliedwarsstraat, 
"daar de steenen brug in de gevel staat" j). en bij executorialen verkoop 24 
October voor f 7575 van een huis op den Nieuwendijk tusschen de Brou
wers- en N.Z. Armstegen k). 21 Februari 1792 kocht hij voor f 7760 een 
huis in de Wolvenstraat bij de Heerengracht 1) en in 1793 voor f 7000 een, 
J;l.Uis en acht achterhuizen op de Lindengracht Z.Z. tusschen de Karthui
zer- en Zaterdagsche bruggen den 8sten Maarl, voor f 3100 een huis op de 
Lauriergracht Z.Z. op den hoek 'van de Konijneristraat en voor f 1527 den 
opstal van een huis, tuin en loodsen op stadsgrond op het lange BleekerspaCi 
den 14den Mei en voor f 4600 een huis op de Lijnbaansgracht op den hoek 
van de Fonteinengang den 26sten Novemberm). 16 Juli 1794kochthij voor 
f 9470 het pakhuis ;,Aken" op de Bloemgracht aan de noordzijde van 'de 
Prinsengracht n), Verder bezat hij uitgestrekte weilanden onder Nieuwer" 
Amstelo) . , ' 

Katholiek. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 28 Mei 1784 met Petronella Cor-: 
neliaDiest te 's-Gravenhage. St. 6 J uli 1813.Zie ook Falck., Gedenkstblz. 25. 

a) D. T. B. 754 f. 142v. - b) Breen, bIz. 119. - c) Heerenboekje 1780. - d)'Colen 
brander V, bIz. 386 - Ned. Ec.-Hist. Arch. Port. Plannen, prospecti, enz, - e) Kwijtsch.: 
7 I f. 177. - f) Kwijtsch. 7 L f. 372v. - g) Ibidem f. 254. - h) Ibidem f. 68. - 'i>; 
Ibidem f. 67v. -i) Kwijtsch. 7 M f. 43v., 263, 346, 356, 60v., 212, 154,27, 234v.~' 

k) Recht. arch. 2151 f. 267. -l) Kwijtsch. 7 Nf. 211. - tn) Kwijtsch. 70 f. 22v, 236v. ; 
324, 56v. -1~) Kwijtsch. 7 P f. 49. - 0) R. A. Noord-Holl. ,Recht. arch. 977 f. 1 i2,' 
979 f. 36, 37, 39, 39v., 31. 

HUYDECOPER VAN MAARSEVEEN, MR. JOAN a). 
Lid van den raad 12 Maart 1803-12 Mei 1811 b), 16 November 1813-9 

No~ember 1828 c). Houtvester 1815-1828. Commissarisvan de zandpaden 
op Muiden, Naarden en Weesp 1815-1828 d) . Hij woonde op de Keizers
gracht over de Westermarkt. 

"Proprietaire de 100.000 francs de rente en bien fonds, ayant toujours 
He dans la regence a cause de ses richesses et de son influence dans les' 
campagnes" e). 

Hij was eigenaar, niet aIleen van de bezittingen, die hij van zijn vader 
ge/!r£d had, maar bovendien o.a. van de hofstede Goudestein onder 
Nieuw-Maarseveen, die hij 22 J uli 1797 voor t 15.006 gekocht had t). 

a) .Elias II, blz. 918. - b) Breen, bIz. 119. -c) Vaillant.-d) Heerenboekjes.-
e) De Celles aan Montalivet 22 November 181 3, bij Colenbrander VI, bIz. 491.-1) 
R. A. Utrecht. Recht. arch. 787, Lutgers, t . a. p. no. XIV. 

ISENDORP, AssUERUS a) . 
Eigenaar van de brouwerij en mouterij "de gekroonde dubbelde Sleu

tels" en belendende huizen op de Prinsengracht bij de Runstraat b). Voorts 
voor 1/, deel in de brouwerij het "Anker" en in de mouterij' "de gouden 
Wagen", op de korte Prinsengracht bij den Haarlemmerdijk, welke hij 
met zes andere kooplieden 22 Februari 1794 voor f 38.600 gekocht 'had c). 

Luthersch. Geb. te Amsterdam. Tr. 6 Mei 1783 in de Walenkerk 
Johanna Maria Burghard, ook Luthersch. 

a) D. T. B. 753 f. 188 en D. T. B. 1004. - b) Kwijtsch. 7 D f . 304v. - c) Kwijtsch. 
7 P. f. 15. - De brouwerij de Sleutels op de Prinsengracht O.Z. was nagelaten door Mr. 
Nicolaas Duysentdaelders, in onverdeeld bezit gebleven zijner kinderen en bij exe-
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cutiekwijtschelding van 1 November 1678 voor t 9500 overgedragen aan Pieter van 
Suylen, evenals het belendende perceel, dat t 2790 had opgebracht. (R. A. 2171 t. 234). 
De weduwe van de zen, Anna de Vrij, droeg haar, thans genaamd "de twee Sleutels", 2 
November 1688 over aan Jan Storm met het huis daarvoor gelegen, de twee huizen daar· 
naast en de erven, ketels, vaten en verder gereedschap, strekkende v66r van de straat 
tot achter aan de erven van de Keizersgracht - alles te samen voor t 30.400. Zij lag vol
gens de acte van verkoop over de Passeerdergracht, tusschen de verwerij der verkoop
ster en dediaconie der Duitsche gereformeerde kerk (Kwijtsch. 3 E f. 303).4 April 16% 
verkocht Catharina Buyck, weduwe van Jan Storm, de brouwerij, thans heetende "de 
gekroonde dubbelde Sleutels" met het woonhuis voor t 12.000 aan Dirk Muurman 
met het recht, "dat de waloff straat voor de vijff perceelen voornoemd *) leggende bij 
dit perceel mogen gebruijkt werden met het leggen van vaatwerk als anders,dogh eene
mael dat bij opslag van haarlieder goederen van de burgwal haar daar toe plaats sal 
werden gegeven." (Kwijtsch. 3 N f. 71 v.). Deze Dirk Muurman, brandewijnstoker in 
"de groene Druijff" op het Roeterseiland, had een zoon, Antonie, die 3 September 
1699"failliet werd verklaard. Over diens boedel zwijgen de boeken der desolate boedel
kamer. Het faillissement van Dirk Muurman volgde 8 J anuari 1700. Uit den staat van 
zijn boedel blijkt, dat hij veel borgtochten geteekend had voor en ook schuldeischer 
,,115 van zijn zoon. De brouwerij werd niet onder de activa genoemd (archief des . boe
delk. no. 309 f. 134, 145 en no. 206). Vermoedelijk had hij haar ten behoeve van zijn 
zoon verpand. Althans werd bij executie-kwijtschelding van 26 Augus.tus 1702 de 
"twee gekroonde Sleutels", behoorende tot den boedel van Anthonle Muurman, ver
kocht aan Hendrik Issendorp, steenkooper, voor f' 11.400, en uitdrukkelijk werd er bij 
bepaald, dat de wal daarvoor, evenals die voor de huizen van Raimondus Buijck, vooe 
de vaten gebeuikt mocht worden. (Recht arch. 2174 f. 221). Deze Hendrik Isendorp, 
die reeds een huis op deze gracht aan den hoek van het Admiraalshof bezat (Kwijtsch. 
3 E f. 105), exploiteerde haar zelf en kocht in de volgende jaren tevens perceelen aan 
weerszijden der brouwerij bij, o. a. de verwerij der Weduwe van Zuylen voor t 7500 en 
het huis van Raymondus Buijck voor t 6000. (Kwijtsch. 3 X f. 166,3 Y f. 131v., 4 D 
f. 174, 4 If. 277v., 4 R f . 250v., 5 B f. 212v., 5 R f. 308). Bij testament, 26 Juni 1744 
voor notaris Gerrit Bouman verleden (protocollen 12575 no. 26), vermaakte hij aan zijn 
zoon Assuerus de brouwerij en mouterij van de "gekroonde dubbelde Sleutels", welke 
deze in huur had, het huis daarnevens, door dezen bewoond, en drie woonhuizen aan de 
noordzijde der brouwerij. Alles te samen te berekenen voor een waarde van t 80.000. 
Assuerus, eigenaar geworden na de scheiding voor notaris van Gulik op 13 April 1750, 
liet bij zijn dood dit complex aan zijn drie kinderen Assuerus, Catharina, gehuwd met 
Johannes Burghard, en Johanna, gehuwd met Hendrik Burghard, na. De dochters 
droegen 19 December 1783 haar deel voor t 38.000 aan Assuerus (zie boven) over
(Kwijtsch. 7 D f. 304v., acte van scheiding voor notaris Paulus van Huntum 20 Novem
ber 1783). Het complex bestond toen uit de brouwerij en mouterij, het woonhuis daar
nevens, drie huizen ten noorden der brouwerij en het pakbuis de Zwaan op de Prinsen
gracht, hoek Bleekersganr. In de negentiende eeuw werd deze brouwerij eigendom van 
S. en P. Rendorp, de eigenaren van de brouwerij de Haan, op de Geldersche Kade. In 
1883 werd de Haan en de Sleutels een naamlooze vennootschap; in 1888 hield deze op 
te bestaan. 

DE JONGE, THEODORUS JACOBUS a) . 
Katholiek. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 2 October 1807 met Catharina 

Maria van Bommel. Tr. 28 October 1807 te Heemstede (extra) a). 
a) D. T. B. 656 f. 40. 

KEMPER, ZACHARIAS a). 
Koopman in koper, eerst onder de firma Rembert Crombosch en Zacha

rias Kemper, sinds November 1813 onder eigen naam b). Eigenaar van 

*) De belendende perceelen. 
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"den Kopermolen" te Vaassen, een fabriek tot smelten en bewerken van 
koperc). 

Hij kocht met Anthony Meynts 1 November 1803 den pleiziertuin .. het 
Lam" in de Nieuwe Plantage voor f 2500 en 13 December van hetzelfde 
jaar den tuin .. Utile et Paisible" in de Plantage Middenlaan voor f 3600, 
waarvan zij 2 en 17 Maart 1809 een deel voor f 2044 overdroegen d). Hij 
woonde bij zijn huwelijk aan den Singel over het Utrechtsche Veer en daar
na op de Heerengracht N .Z. ten westen van de Vijzelstraat in een huis, dat 
hij met stal en koetshuis, uitkomende op de Keizersgracht, 13 Februari 
1810 voor f 45.050 gekocht had e). Ook was hij 29 Maart 1805voor f 7500 
eigenaar der hofstede Zomerlust in den Haarlemmerhout onder Heemstede 
geworden f), 7 September 1808 van een pleiziertuin buiten Haarlem g) en 
14 Maart 1810 van de voormalige hofstede Welgelegen in de ban van 
Osdorp voor f 1200 h) . 

Luthersch. Geb. teAmsterdam. Tr. 21 November 1801 Anna Antoinetta 
Helena Kummich (extra). a) St. 9 September 1826. 

a) D. T. B. 648 f . 133 en D. T. B. 965 biz. 79. - b) Amsterdamsche Courant II 
November 1813. - c) Ec.-Hist. Jaarboek VII, biz. LI. (Het archief van den kopermo
len van 1780 tot 1864 is op het Ned. Ec.-Hist. Arch. aanwezig) . - d) Kwijtsch. 7. Z f. 
191v., 223, 1809 nos. 187,234. -e) Kwijtsch. 1810 no. 89. -I) R. A. Noord-Holl. 
Recht. arch. 4194 f. 65v. - g) G. A. Haarlem. Transportreg. G 96 no. 43. - II) Recht. 
arch. 336 no. 67. 

KLINKHAMER, MR. JACOB FREDERIK a). 
Kerkmeester van de Oudezijds Kapel 9 December 1801 b). 
Secretaris van de kamer van discipline der notarissen in het arrondisse

ment Amsterdam 15 Mei 1816-15 Mei 1818. Lid dezer kamer 15 Mei 1819 
-15 Mei 1820. Thesaurier 15 Mei 1821-15 Mei 1823. Rapporteur 15Mei 
1829-1·5 Mei 1832. Syndicus 15 Mei 1835-15 Mei 1836. President 15 Mei 
1836-15 Mei 1838 c). 

Hij oefende het ambtvan notaris van 1803 tot 1839 uit d) en woonde aan 
den Singe! bij de Gasthuismolensteeg e) . 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Ondertr: 29 Maart 1799 met Sara 
:sallart te 's-Gravenhage a). St. 4 M"aart 1852. 

a) D. T. B. 645 f. 44. - b) Ambtenboek IV, biz. 116. - c) Heerenboekjes. - d) Re
g ister der protocollen van notarissen in Nederland, biz. 134. 

Kooy, BAREND a). 
Lid der firma B. en M. Kooy en Comp., kooplieden in koffie en thee b). 
Hij kocht 5 J uli 1786 voor f 1450 een huis in de tweede Wittenburger-

dwarsstraat c), 9 September 1788 voor f 12.004 een huis op het Water voor 
.de Papenbrug d), 24 Maart 1796 met zijn broeder Marten en Cornelius 
Ninaber voor f 16.250 de bierbrouwerij .. het Witte Hart" met woonhuis en 
pakhuis daarachter, op den hoek van den Droogbak en den Singel, 25 
J anuari 1798 voor f 570 een huis in de Oude Nieuwstraat tusschen de 
Korsjes- en Lijnbaansstegen f), 14 Januari 1799 metdrie andere personen 
samen een huis met pakhuis daarachter op de Lijnbaansgracht tusschen de 
Leidschegracht en het Leidscheplein, een huis in de Leidschedwarsstraat 
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daarachter en een loods in de korte Leidschedwarsstraat voor f 6775 iil een 
koop g), 27 Augustus 1800 met zijn broeder Marten voor f 9800 een huis 
met den wal in de Haringpakkerij, "daar de haringbuis in de gevel staat" "), 
IS December 1807 voor f 7050 een huis op de Keizersgracht, "waar de twee 
catoenbaalen uithangen", tusschen de Heerenstraat en de Lellegracht i) en 
19 Januari 1809 voor f 950 een huis in de Rozenstraat opden hoek van de 
Spoeldemakersgang f). Hij bezat met anderen samen veel boerderijen in de 
ban van Sloten. 10 October 1799 had hij eene met twee andere koopers 
samen voor 15500 verkregen, 23 Maart 1801 met drie andere eene voor 
t 2325 en 2 J uni 180 1 met een anderen eene voor f 3650 k). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 25 Februari 1783 Hester van 
Oosterhout a) . St. 22 December 1819. 

a) D. T. B. 627 f. 256 en D. T . B. 985. - b) Naamregisters 1779, 1784, 1796, 1818, 
1821. - c) Kwijtsch. 7 G f. 391v. - d) Kwijtsch. 7 If. 303. - e) Kwijtsch. 7 R f. 149v: 
-I) Kwijtsch. 7 T f. 157. - g) Recht. arch. 2155 f. 186-188. -h) Kwijtsch. 7 W f. 
232v. - i) Kwijtsch. 8 D f. 141v. - i) Kwijtsch. 1809 no. 139. - k) Recht .arch. 326 
f. 233, 3~7 f. 58, 72. 

KUYPER, JAN a). 
Koopman, met een inkomen van 10.000 fres. a). 
Luthersch b) . Geb. 28 Jull 1763 a). Ondertr. 12 November 1790 met 

Adriana Boon uit Rotterdam en als weduwnaar 21 Januari 1803 met Aga
tha Clara Crol, weduwe van Willem Ebeling, uit Nieuwersluis (extra)" b). 
Hij woonde bij zijn eerste huwelijk op de Buitenkant, bij zijn tweede op de 
Geldersche Kade. Hij had in 1812 drie kinderen a) . 

a) Algemeene Zaken 1813 no. 1768. Informaties naar 30 personen, ingezonden 2 Sep
tember 1813. Achter de informatie naar zijn persoon, staat: .. D'apres la Jiste imprimee 
des cent plus imposes." - b) D. T. B. 758 f. 159v. en D. T. B. 650 f. 47. 

VAN LENNEP, MR. CORNELIS a). 
Lid van den raad 12 Maart 1803--12 Mei 1811. Wethouder 12 Maart 

1803--1 Februari 1805. Thesaurier 1806--20 Januari 1808 b). 

a) Elias II, biz. 965. - b) Breen, biz. 118, 85, 86. 

VAN LOON, JAN JANSZ. a) . 
Lid van den raad 16 November 1813--12 December 1828 b). Commissa

ris van de bank van leening 1814-1827 c). 
Zeer rijk kassier d) . Hij woonde op de Keizersgracht bij de Vijzelstraat 

en verhuisde in 1820 naar de Heerengracht bij den Amstel e). 
a) Elias II, bIz. 757. - b) Vaillant. - c) Ambtenboek V. - d) De Celles aan Moa

talivet 22 November 1813, bij Colenbrander VI, biz. 491: .. Negociant caissier, fort 
riche". - e) Heerenboekjes. 

LUDEN, ANTHONY a) . 
Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 16 September 1798 Susanna. 

Christina Luden (extra) a) . St. 12 Mei 1839 als heer van Stoutenburg b) . 
• ) D. T. B. 644 f. 137v. Ned. Patriciaat V, bu. 279. Hij was een zoon van Joh,mne!O 

Luden en Maria van den Bergh, zij een dochter van Dirk Luden en Elisabeth van 
Heyningen. - Er was niet na te gaan, welk bedrijf hij uitoefende, of in welke firma hil 
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deelgenoot was. Er waren vele firma's, waarin een Luden betrokken was, en de leden 
dezer faIililie waren dikwerf onder elkaar getrouwd. Het naamregister van 1806 noemt 
b.v. de volgende kooplieden en firma's op: Jacob Luden Hendriksz., J. H . Luden, J . im 
A. Luden, kooplieden op de West, Luden en de Vries, J. Luden Hsz., allen op de Kei
sersgracht tusschen de Leidschestraat en de Leidschegracht, Johan Luden en Luden en 
Compo op de Keizersgracht tFgenover de gewezen schouwburg, Pet. Luden op de Kei~ 
zersgracht, het vijfde huis van de Westermarkt af, Z.Z. in stokvis. Zie ook Elias' II, 
bIz. 1037 en onder Jacob Hendrik Luden. - b). In 1806 was Leonardus, Baron van 
Heilmann, nog heer van Stoutenburg. (R. A. Utrecht . Recht. arch. 784). 

LUDEN, JACOB HENDRIK a). 
Lid v.an den raad 22 Februari 1816-13 Juni 1838 b). Commissaris van 

de Wisselbank 1818-1821. Directeur van den Levantschen handel 1818 
-1821. Directeur van den Moscovischen handel 1821-1839. Commissaris 
van het trekpad op Utrecht 1824-1838 c). Lid van de kamer van koop
handel November 1812-1816. Toen hij 10 April 1816 wederom benoemd 
werd voor den handel op Duitschland en de Rijnvaart, nam hij deze benoe
ming niet aan d). 

Hij woonde in een dubbel huis op de Heerengracht tusschen .de Nieuwe 
Spiegel- en Vijzelstraten (thans no. 472), dat hij 28 October 1794 voor 
/75.000 gekocht had e), en was eigenaar van de hofstede Ouderhoek onder 
Nic:.uwersluis, die hij 9 Maart 1810 voor /34.725 verkregen had f). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 19 October 179d Susanna Antho
nie Luden (extra), en als weduwnaar 16 Juli 1809 te Ouderkerk Maria 
Luden a). St. 13 Juni 1838. 

a) D. T. B. 635 f. 177, D. T. B. 658 f. 107v.,Ned. Patriciaat V, bIz. 283. Hij was een 
zoon van Johannes Luden Hendriksz. (Elias II, bIz. 1037). Zijn eerste vrouw was een 
zuster van Anthony Luden; zijn tweede vrouw een zuster van diens vrouw. -b) Vail
lant. - c) Ambtenboek V, bIz. 211, Heerenboekjes. - d) Zwart, biz. 46, 81. - e) 
Kwijtsch. 7 P f. 177v. - f) R. A. Utrecht. Recht. arch. 723 en 920, Lutgers, t. a. p.' 
no. VII. Deze hofstede had zijn zwager Anthony Luden van zijn vader Johannes geerfd 
(Scheiding voor Not. Salomon Dorper 23 December 1809) en haar daarna aan hem ver 
kocht. Zij bestond uit de hofstede met boerderij (f 23.000), landerijen onder Loenen
Nieuwersluis (f 2275), landerijen onder Loenen-Kroonenburg (f 8350) en een huis en 
landerijen onder den gerechte van Mynden (f 1100). 
Het is ook moeielijk na te gaan, onder welke firma Jacob Hendrik handel dreef. De 
naamregisters geven steeds op J. H. Luden op de Heerengracht tusschen Vijzel- en 
Spiegelstraten; aileen dat van 1821 noemt ook nog J. H. Luden, koopman, Amste160. · 
Aan dit adres waren tot 1810 gevestigd geweest J.en A.Luden,kooplieden op de West. 
In Prefecture 2273 wordt deze firma noch hij zelf genoemd. Mogelijk was deze firma:, 
waarin ook Dirk Luden zitting had gehad, toen geliquideerd. Zijn benoeming tot lid 
van de kamer van koophandel in 1815 doet althans vermoeden, dat hij in een geheel 
andere richting handel dreef. 

, 
MEYLINK, ALBERT a). 
Kocht 26 Augustus 1783 voor f 5400 een huis op de Zeedijk bij de 

Stormsteeg b), 6 April 1786 voor f 6000 een huis achter de Nieuwe Kerk 
N.Z. bij de Gravenstraat c), 22 April 1788 voor t 12.200 een huis op de 
Heerengracht W.Z. tusschen de Huiden- en Wolvenstraten d) en 23 Maart 
1790 voor t 4413 een huis op den N.Z. Achterburgwal O.Z. tusschen de 
Rosmarijn- en Roskamstegen e). 

Katholiek. Geb. te Amsterdam. Tr. 15 Juli 1764 te Buiksloot Elisabeth 
ter Horst a). 
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a) D. T. B. 740 f.I72, register op het middel op trouwen en begraven van Buiksloot 
1762-1784. (Beiden woonden te Amsterdam). - b) Kwijtsch. 7 D f. 481v. - c) 
Kwijtsch. 7 G f. 125. - d) Kwijtsch. 7 I f. 350v. - e) Kwijtsch. 7 R f. 39v. 

MEYLINK, CHRISTOFFEL jOANNES JOSEPHUS a). 
Regent van de Huiszittende stadsarmen 1808 b). Regent van de gevan

genissen c). Koopman in wijnen en brandewijnen d), in 1795 op den N.Z. 
Voorburgwal bij de Oude Haarlemmersluis a) e). in 1810 op de Keizers
gracht tusschen de Spiegel- en Leidschestraten d). Hij was eigenaar van 
het huis Hamburg onder Nieuwer-Amstel, dat hij 2 Februari 1803 voor 
1600 verkregen had I). 

Katholiek. Geb. te Amsterdam. Tr. 24 januari 1796 te Amsterdam 
Jacoba Maria Carolina Cavalini (extra) a). Hij verliet in Augustus 1813 
Amsterdam om gezondheidsredenenc). St. 19 April 1832 op 't Huis den 
Dom onder Voorburg. 

a) D. T. B. 640 f. 158v. Zij woonden beiden te Amsterdam. - b) Ambtenboek IV, 
biz. 180.-c) Algemeene Zaken (1813) no. 1640-1642.-11) Naamregisters. -e) 
Breen, biz. 106. - n R. A. Noord-HoU. Recht. arch. 979 f. 177v. 

MEYNTS, ANTHONY a). 
Adjunct maire 12 Mei 1811-16 November 1813 b). Commissaris van 

den grooten ijk 14 April 1796--6 October 18020). Commissaris over de 
zandpaden op Muiden, Naarden en Weesp 1816-1823 d). Directeurvan 
den Oosterschen handel\en reederij 11 Februari 18020) en 1816--1829 d). 

Deelgenoot in de firma Wed. Pieter de Vries en Meynts e), een der voor
naamste huizen op de kusten der Oostzee in 1800 f). (.. que j e vous ai signale 
dans Ie terns comme s'occupant d'une maniere fort dangereuse du mono
pole des bleds") g) en assuradeur h), in 1811 indeeersteklasseder patentbe
lasting aangeslagen e). Hij woonde op de Heerengracht over de Korsjes- -
steeg e) h) in een huis, dat hij 1 April 1784 voor 157.000 gekocht had i). 
(Thans no. 52). 
Voorts kocht hij 4;Februari 1801 voor 16200 een huis op de St.-Anthonie
breestraat bij de Salamandersteeg k). 7 Februari 1805 voor 14225 een stal 
en koetshuis in de Tuinstraat bij de Prinsengracht 1) en 25 Januari 1809 
voor 12300 een stal en koetshuis in de Lindenstraat N.Z. m). Hij was eige
naar van een huis in de Watergraafsmeer, dat hij 25 October 1780 voor 
11573 gekocht had n), en van het buitenverblijf Spieringshoek in de ban 
van Osdorp, dathij 16 Januari 1795 voor 12570 verkregen had 0). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 1 October 1771 Catharina de 
Vries a). St. 4 April 1824. 

a) D. T. B. 617 f. 43v. en D. T. B. 998. - b) Breen, biz. 99 (zie ook biz. 48). - c) 
Ambtenboek IV, biz. 80, 92. - II) Heerenboekjes. - e) Prefecture 2273. - f) Ec.-Hist. 
Jaarboek VI, biz. 267. -g) Devilliers aan Real, 29 Dec. 1813, bij Colenbrander VI, 
biz. 666. - h) Naamregisters 1784, 1810. -.) Kwijtsch. 7 E f. 434. - k) Kwijtsch. 
7 X f. 7v. -I) Kwijtsch. 8 B f. 17v. - m) Kwijtsch. 1809 no. 81. - tI) Recht. arch . 
.305 biz. 347. - 0) Ibidem 325 f. 199v. - Zie ook onder Braunsberg en Kemper en 
Zevende jaarboek van Amstelodamum, biz. 97. 

CUYK VAN MrEROP, JACOB a). 
Lid van den raad 22 Mei 1797-15 Maart 1798 en 13 Mei 1801-12 Maart 

1803 b). President-schepen en heemraad van de Watergraafs- en Diemer
meer b). Houtvester 21 Februari 1798-14 Maart 1814 c). 
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Kassier, iIi 1763 onder de firma Jacob Cuyk van Mierop begonnen, in 
1783 na associatie met zijn broeder, onder den naam van Jacob en Daniel 
Cuyk van Mierop, sedert 1788 na associatie met J urriaan Tetterode onder 
de firma Cuyk van Mierop en Tetterode d). Deze firma kwam tengevolge 
van de paniek in de Octoberdagen van 1813 in moeilijkheden, toen na 
het faillissement van den kassier Cramer op 20 October in 24 uur tijds 
meer dan vier millioen bij haar werd opgevraagd, hoewel Cuyk van Mierop 
en Tetterode beiden rijk waren en veel crediet hadden e). 

Hij nam 16 Januari 1781, na den dood van zijn vader, diens huis op de 
KeizersgrachtW.Z., tusschendeWestermarktendeLeliegrachtvoorf33.000 
over f), kocht 15 December 1786 voor f 23.000 een huis, van ouds genaamd 
.. Het slot van Koningsbergen", op dezelfde grachtg), hetwelk hij bewoonde 
en 15 Februari 1802 voor f 12.200 verkocht h). Hij verhuisde toen naar de 
overzijde, .. naast het Huis met de hoofden", welk huis hij 16 Maart 1802 
voor t 46,000 verkreeg van de weduwe van Nicolaas Van Staphorst i). 
Ook was hij 6 November 1800 voor f 3500 eigenaar geworden van een huis 
in de Ellendige Steeg tegenover de deur van de Nieuwe Kerk P). Hij bezat 
in de Watergraafsmeer een boerderij met landerijen, die hij 19 Mei 1784 
voor f 18.950 gekocht had, waarbij hij 2 Februari 1799 voor f 3900 lande
rijen voegde. Voorts de herberg hetMaliehuis, die hij 1 October 1808 voor 
f 1700 verkregen had, en weilanden, waarvoor hij 18 April 1810 f 5300 be
steedde l). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 10 April 1764 Anna Margaretha 
de Marlier en als weduwnaar ondertr. hij 7 Maart 1788 met Johanna Chris
tina Croeser a). St. 8 April 1823 te Haarlem. 

a) D. T. B. 608 f. 104, D. T. B. 997 en D. T. B. 633 f. 32. - II) Breen, bIz. 116,30. -
c) Ambtenboek IV, biz. 108. - d) Arch.wisselbank, reg. 283, 293. - e) De Celles 
aan Montalivet 22 October 1813 .. . .... A Amsterdam Ie caissier Cramer a fait une 
faillite considerable, et l'epouvante a ete aussit6t jetee parmi les capitalistes. Un cais · 
sier est ici Ie depositaire des fonds des negocians et des particuiiers qui disposent sur sa 
caisse par de simples mandats. Les negocians m~me n'ont point de fonds chez eux. 
n s'ensuit naturellement que la faillite d'un caissier produit de vives inquietudes. II 
n'offre assez generalement d'autre garantie que sa moralite, ou des benefices incoD' 
nus .. .. " (Voigt hetgeen hierboven van Cuyk van Mierop wordt gezegd). Dezelfde 
aan denzelfden 24 October 1813 ...... On assure que les evenemens recens dui:ommer
ce d' Amsterdam sont la suite de l'agiotage; les depositaires ou caissiers pr~taient 
leurs fonds deposes a 3% par mois, a des joueurs de la bourse .... II est urgent de 
prendre des mesures qui arr~tent la terreur panique dont sont saisis main tenant les 
capitalistes. lis se hAtent de retirer tous leurs fonds des mains de leurs caissiers, et 
ceux-ci vont se trouver a depourvu de telle fa~on que toutes les transactions, qui se 
fesaient par leur entremise, vont se trouver paralysees ...... (Colenbrander VI, biz. 
471-472). Dezelfde aan denzelfden 26 October: ...... Onevaluelafalliteducaissier 
Tetterode a quinze millions de francs; la maison Willink y est pour pres de deux mil
lions, M. Gerard Schimmelpenninck, pour quatre cents mille francs, dont moitie a 
M. Ie senateur, Ie syndicat de Hollande pour a peu pres cinquante mille francs . . .• II 
y a eu hie I' au soir une nouvelle conference de creanciers de la faillite Tetterode. M. 
Cuperus, avocat, a rendu compte de ce qu'i! avait examine. II a laisse peu d'espoir et a 
declare que la masse possedait un million de florins en fonds russes et plus d'un million 
dispose pour des operations secretes ...• Ces operations secrHes sont a ce que 1'011 

suppose des avances faites a des maisons les plus considerables d'ici, et qu'on ne veut 
pas encore entralner dans la ruine en compromettant des a present leur credit et divul-
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guant leurs affaires ...... '(Ibidem bIz. 474." Zie ook bIz. 475 en 706) . ~ f) Kwijtsch. 
7 B f . 46,6v. - g) Kwijtsch. 7 G f . 60v. - h) Kwijtsch. 7 Y f. 227v. - i) Ibidem f. 
239v. - k) Kwijtsch. 7 W f. 63v. -I) Recht. arch. 396 blz. 13,397 bIz. 379, 400 nos. 
2 ,30 . ...:... Zie ook Mr. J. van Lennep, Het leven van Mr. C. van Lennep II, blz. 58. 

MOMMA, JACOB LODEWIJK HENDRIK a) . 
Chef der firma Wed. Momma en Zoonen, kooplieden in Spaansche wol, 

gevestigd in zijn woonhuis op de Heerengracht Z.Z., tusschen de Utrecht
schestraat en den Bimien-Amstel b), welk huis hij 8 Jull 1808 voor f 21.000 
gekocht had c) . 
, Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr.'29 November 1803 Anna Aletta 
Winter (extra) a). St. 8 November 1852. 

a) D. T. B. 651 f. 80v. en D. T. B. 965. - b) Naamregister 1809. - c) Kwijtsch. 8 E 
i: 83. - Hij was een zoon van Jan Jacob Momma (Elias II, bIz. 1037). 

MUILMAN, PIETER a). 
Was in 1811 geassocieerd met H. Muilman en W. F . Mogge Muilman 

onder den naam van Muilman en Zoonen en in de eerste klasse der patent· 
belasting aangeslagen b). 

a) Elias II, bIz. 867. - b) Prefecture 2273. Naast hun namen staat geschreven : 
"Ceux-ci cesseront leurs affaires de Ilegociallts selollieur missive circulaire." 

VAN NAAMEN VAN SCHERPENZEEL, PIETER JAN a). 
Lid van den raad 30 December 1813-1 October 1851. Wethouder 24 

juni 1831-20 December 1846 a). Oppercommissaris van de havens, walen 
en kraneri. 1814-1834. Commissaris van het Amsterdamsch Entrepot-Dok 
van wege de stad 1834-1853. Commissaris van de stadsschouwburg 4 
April 1820-1842 b). Adovcaat; in 1818 rechter b). 

Hij woonde in 1803 op de Heerengracht c), in 1813 op de Leidsche" 
gracht d), in 1817 op de Heerengracht bij het Reguliersplein, waarvandaan 
~j in Mei 1818 verhuisde naar de Keizersgracht bij de Reguliersgracht b). 
Zij n vader, Johannes Sebastiaan vanN aamen van Scherpenzeel, grootgrond
oezitter, droeg hem 13 September 1809 de hofstede de Morgenstond, "thans 
geheeten de Oudmijl" aan den Amstel aan de 1500 roeden van Amsterdam' 
over, welke hij 12 October 1808 voor f 25.600 gekocht had e) . 

Gereformeerd. Geb. te Zwolle. St. 27 Januari 1854. 
a) Vaillant. - b) Ambtenboek V, bIz. 210. - c) Thans 223 (Een en twintigste jaar

boek van Amstelodamum, blz. 147). - d) Aimanach 1813. - e) R. A. Noord-Holl. 
Recht. arch. 984 no. 108*. 

VAN GELDER DE NEUFVILLE, DAVID MATTHEUS a) . 
Lid van den raad 12 Maart 1803-12 Mei 1811. Wethouder 1804. Ad

junct-maire 1811 b). 
Hij kocht 16 J anuari 1787 een koetshuis en stal voor twaalf paarden in 

de Kerkstraat tusschen de Leidsche- en Spiegelstraten voor f 18.400 en 
het pakhuis "Leipzig" op de Prinsengracht N.O.Z. tusschen dezelfde stra
ten voor f 12.000 en 23 Maart d.o.v. het pakhuis "Driemond" op het Rokin 
O.Z. over de Wijde Kapelsteeg voor t 15.000 c). 

Hij woonde in 1803 op de Heerengracht b), was eigenaar van de fraaie 
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hofstede Spaar- en-Hout te Heemstede, die sinds 1720 aan zijn familie be
hoorde d), en kocht 12 Mei 1806 het buitenverblijf Maagdenhuis of Lom
merlust daarIlevens voor t 4600 e). Bovendien bezat hij landerijen in d~ 
Roomolenpolder buiten Haarlem, die hij 8 Juli 1780 voor f 1550 gekOcRt 
had f), onder Osdorp, waarvoor hij 16 J anuari 1795 ruim f 2100 besteed 
had g), en onder Heemstede, waarvoor hij 7 November 1804 f 2680 
betaald had h). 

Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Tr. 5 Maart 1774 Elisabeth Bamaart 
te Haarlem a). St. 6 Juli 1814. 

a) D. T. B. 747 f. 200, Genealogie de Neufville, bIz. 191. - b) Breen, bIz. 118.-
c) Kwijtsch. 7 H f. 241 v., 242, 280v. (Het pakhuis was aan Abraham Verhamme ver
huurd). - tt) Van Damme, De buitenplaatsen te Heemstede, Berkenrode en Benne
broek. - e) R. A. Noord-Hol!. Recht. Arch. 4194 f. 85v. -I) G. A. Haarlem. Trans
portreg. G 79 f. 88v. - g) Recht. arch. 325 f. 197. - Il) R. A. Noord-Holl. Recht. 
arch. 4194 f. 750v. 

VAN DER NIEPOORT, MR. ALEXANDER LION a). 
Controleur van's Rijks-entrepot 1819-1840 b). 
Hij woonde in 1805 en 1806 c) op de Keizersgracht over het llUis met de 

Hoofden, van 1809 tot 1818 aan den Singel bij de Bergstraat 331 c). Daar 
van de firma Van der Niepoort Bichon en cOmpo van 1809 tot 1818inde 
'naamregisters vermeld staat ,:t kantoor in de Bergstraat bij 't Cingel 
'331" c), kunnen wij aannemen, dat hij gedurende dien tijd lid van dit 
bandelshuis was d). In 1819 werd zijn adres ~ingel over de Warmoesgracht, 
in 1821 Heet:engracht bij de Wolvenstraat, inMei 18250.Z.Achterburgwal 
bij de Spinhuissteeg, in 1830 Singel bij de Lijnbaanssteeg. Hij verhuisde iJ;!. 
1831 en 1835, maar bleef op deze gracht wonen. 

Gereformeerd. Geb. te Soerabaja. Tr. 11 November 1805 te Leiden Ca
tharina Johanna Gerardina Romswinckel. St. 30 September 1840 te 
'Wageningc:;n a). 

a) D. T. B. 653 f. 222, Ned. Patriciaat III, bIz. 292. - b) Heerenboekjes. - c) Naam 
registers. - De firma heette oorspronkelijk J. Van der Niepoort en Bichon en was in 
1806 gevestigd ten huize van zijn broeder Jacob op de Keizersgracht bij de Prinsen
straat. Na 1818 komt zij in de naamregisters niet meer voor. Jacob Van der Niepoort 
liet 5 Juli 1804 zijn huwelijk met Maria Martina Bichon uit 's~Hertogenbosch inteeke
nen (D. T. B. 652 f. 65). Zie alsnog bIz. 76. 

NUTGES, GERRIT a). 
Koopman in specerijen onder de firmCJ. Gerrit Nutges en Zoon, welke 

firma zeker van 1779 tot 1810 heeft bestaan en in zijn woonhuis' 'op het 
Singel bij de Driekoningenstraat gevestigd was b). Hij was sterk geinteref:!
seerd bij Amerikaansche leeningen e). 

Hij was heer van Bennebroek en eigenaar van Dllynwijck of het huis te 
Bennebroek, welke beerlijkheid en hofstede voornoemd zijn vader Johan
nes in 1761 met de woeste gronden en de landerijen, genaamd ,:s-Gr~
venmade", voor f 55.000 gekocht had d). Hij zelf verkreeg 7 J uni 1793 bo
vendien de hofstede de Zwartsenburg voor f 15.000 e). Het provindiaal 
bestuur van Noord-Holland gaf hem 23 Juni ' 1797 het recht "zijIl; conijn
duynen onder Bennebrciek te rlepopuleeren en in kultuur te brenge'n en die 
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gronden alsdan in de verponding te doen slaan als klingen of geestlanden". 
Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Tr. 26 September 1769 Anna Asschen

berg a). St. 22 Februarl 1816. 

I'll) D. T . B. 615f. 125v. en D. T. B. 984.- b) Naamregisters 1779-1810, Breen, biz. 
30. - c) Zie onder Van Staphorst. - d) Van Damme, biz. 179, 182, Van Doorninck, 
Inventaris van het oud-archief van Bennebroek, biz. 113-116. - e) Van Doorninck, 
biz. 132. -I) Ibidem biz. 1~4. 

ONDERBERG, JOHANNES. 

Niet beeedigd makelaar in specerijen a). 
Hij kocht 2 Mei 1804 het pakhuis met woonhuis de blauwe Wereld opden 

N.Z. Achterburgwal O.Z. tusschen de Rosmarijn- en Wijde Stegen voor 
13500 te .samen met Leendert Onderbergb), 13 December 1805 voor f2000 
een huis op den N .Z. Achterburgwal tusschen de Gasthuismolen- en Schoor
steenvegersstegenc) . 16Juni 1807voor 19750 eenhuis op de Bloemmarkt d), 
10 Mei 1808 voor 1 2000 een huis op de Prinsengracht op den hoek van den 
Binnen-Amstel e). 8 November van dit jaar voor f 550 een huis op de Ro
zengracht N .Z. bij de Prlnsengracht f), 28 Juni 1809 voor f 9300 drie hui
zen ·met achterhuizen'op de Prinsengracht over de Noorderstraat tusschen 
de ReguJiersgracht en de Vijzelstraat g). 11 October 1809 voor f 2010 een 
huis in de Halsteeg h) en 11 Mei )810 voor 11O.7eO een huis op de Bloem
markt i). Ook bezat hij het buitenverblijf Lust-tot-Rust aan den Singel te 
Haarlem, 17 April 1805 voor 12200 verkregen k), den boerenbruiker 
"Nooyt volmaakt" onder Sloten, 24 Januari 1809 voor 16000 gekocht 1), 
een boerderij in de Bovenkerkerpolder, 25 Januari 1809 met f 3250 be
taald m) en landerijen onder Sloten, waarvoor hij 30 Juni 1809/1100 be
steedde 1). 

~ /I) Prefecture, botte 249, pak Bourses etc. "Actif et generalement employe." - b) 
Kwijtsch. 8 A f. 38. - c) Kwijtsch. 8 B f. 147. - d) Kwijtsch. 8 D f. 67. - e) Kwijtsch. 
II E f. 48v. -I) Kwijtsch . 1808 no. 216. - g) Kwijtsch. 1809 no. 520. - II) Ibidem no. 
795. - i) Kwijtsch. 1810 no. 334. - k) G. A. Haarlem. Transportreg. G 92 f. 129v.-
I) Recht. arch . 330 nos. 54, 55. - m) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 983 no. 69·. 

OPTERBEEK, GERRIT JURGEN a). 
Suikerraffinadeur, eigenaar van de raffinaderij .. het Lam" op de Prinsen

gracht tusschen de Leidsche- en Kruisstraten, welke hij 10 Februari 1801 
voor f 13.300 kocht, terwijl hij voor het woonhuis daarnevens 115.500 
besteedde b), in welk huis hij, ook nadat hij zich uit zaken teruggetrokken 
had, tot zijn dood bleef wonen. Voorts kocht hij 9 Februari 1803 een stal 
en koetshuis in de Kerkstraat tusschen de Leidsche- en Spiegelstraten voor 
12200 c), 29 November 1808 voor /15.000 een huis op de Keizersgracht 
tusschen de Leidsche-'en Spiegelstraten d) en 28 Januari 1811 een huis in 
de Lange Leidschedwarsstraat achter zijn woonhuis voor f 1060 e). 

Luthersch. Geb. te Trarsmold pf Versmoeth in Pruisen. Tr. 9 A prill775 
Margaretha Koster. St. 12 Augustus 1816. 

/I) D. T. B. 748 f. 116 en D. T. B. 959. (Volgens D. T. B. 748 was hij geboren te 
Trarsmold, volgens de acte van overlijden te Versmoeth). - b) Kwijtsch. 7 X f. 10, 
Reesse I, biz. CLIII. (De fabriek werd 2 December 1833 verkocht voor 115.700). -
e) Kwijtsch. 7 Z f. 239v. - d) Kwijtsch. 1808 no. 288. - e) Recht. arch. 2162 f. 230. 
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DE PETERSEN, ISAAC ERNST a). 
Commissaris van de zandpaden op Muiden, Naarden en Weesp 1822-

1828. Regent van het Leprozenhuis 1818-1828 b). 
Hij woonde in 1802 op den Kloveniersburgwal bij de Staalstraat a), in 

1822 op den O.Z. Voorburgwal bij de O.Z. Armsteeg ensinds 18230pde 
Heerengracht bij de Driekoningenstraatb). 

Gereformeerd. Geb. teAmsterdam. Tr. 12 Juli 1802 te Utrecht Elizabeth 
Clasina Voombergh en 20 Maart 1828 als haar weduwnaar Catharina Fre
derica Reinhard. Bij K. B. van 21 Augustus 1815 bij den Nederlandschen 
adelstand ingelijfd met het praedicaa\Jonkheer. St. 15 November 1834 a). 

a) D. T. B. 649 f. 99, Ned. Adelsboek 1918, bIz. 81 (Abusievelijk staat daar 1835 als 
jaar van overlijden). - b) Ambtenboek V, bIz. 326, Heerenboekjes. - Hij was een 
zoon van Jan de Petersen (Elias I, bIz. 363). 

PEYZELMAN, THEODORUS a). 
Kocht 5 December 1808 een huis in de Noorderstraat voor 1570 b). 

Voorts was hij eigenaar van het grutterswinkelhuis in de Nieuwe Looiers
straat tusschen de Reguliersgracht en de N oorderstraa t en van een gru tterij 
met vaste en losse gereedschappen op de Lijn baansgracht tusschen de Vij zel
en Reguliersgrachten, die hij beide 31 Januari 1809 voor 12340 gekocht 
had e). 

V oorts bezat hij weilanden aan den Buitensingel in de Buitenveldersche 
polder tusschen de Utrechtsche- en Weteringpoorten, waarvoor hij 1 No
vember 1805/5600 besteed had d), en hetzoogenaamdeCecilienland in de 
Binnendijksche Buitenveldersche polder, strekkende van den Stadssingel 
tot aan de Wetering, dathem 22 Juni 1810 voor 1 7400 was overgedragen e). 

Katholiek. Geb. te Amsterdam 26 J anuari I767. Ondertr. 28 December 
1787 met Ludewina Hendrica Bosman a). St. 31 Maart 1829. 

II) D. T. B. 756 f. 238. Zij huwden te Abcoude. - b) Recht. arch. 2161 f. 288. - c). 
Kwijtsch. 1809 no. 93. - d) Kwijtsch. 8 B f. 115. - e) Kwijtsch. 1810 no. 44. - Zijn 
vrouw was 26 Mei 1819 op Slootwijk bij Loenersloot gestorven. 

VAN DE POLL, JAN a). 
Lid van den raad 20 Januari 1808-12 Mei 1811 b). 
Hij woonde in 1817 op de Heerengracht over de Spiegelstraat e) en was 

eigenaar van de hofstede Ipenrode onder Heemstede d) . 
II) Elias II, bIz. 753, 683. - b) Breen, bIz. 119. - c) Heerenboekje. - d) M. F. van 

Lennep, Het leven van Mr. Jacob van Lennep I, bIz. 41. 

PONCELET, JEAN JACQUES a). 
Koopman op de West, wonende op de Bloemgracht b). 
Hij kocht 12 October 1785 voor 14800 een huis op den N.Z. Ach

terburgwal e), 12 Februari 1788 voor 11400 de helft in een huis in de 
Korte Amstelstraat d), en 2 September 1790 de andere helft voor denzelf
den prijs e), 21 Januari 1790 voor 12375 een huis in de Looiersstraat Z.Z., 
"daar het bijltje in de gevel staat" f), 14 Januari 1793 een huisopde Bloem
gracht voor 16550 g) en 13 November 1793 voor 1800 twee huizen in de 
Tuinstraat h). Hij was eigenaar van de pleizierplaats Vrijzicht, van ouds de 
Omval, aan den Amstel, die hij 6 Juli 1802 voor /1200 gekocht had i), en 
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van een huisje aan de Ringsloot van de Diemermeer, dat hij 5 April 1803 
voor f 600 verkregen had k), beide onder Ouder-Amstel gelegen. 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Ged. 6 December 1736. Tr. 17 April 
1763 Maria Jacqueline Sedan a). Had kinderen. St. 10 September 1812. 

a} D. T. B. 607 f. 57 en D. T . B. no. 997. - b} Naamregister 1810. Hij had verschil
lende ollde negotiaties op de West onder zijn directie genomen) o. a. eene 6% op de 
plantage Knoffelsgift in Suriname in 1773 genegoti~rd bij J. van der Winden en Zoo
nen (Ned. Mercurius 1790, bIz. 205), eene groot t 17.000 op de plantage de Eendracht 
in Suriname in 1771 door denzelfden en Lodewijk Valentz gesticht (Ned. Mercurius 
1799, biz. 588), eene op de plant age Lugtenburg in Suriname, in 1772 door Benelle eD. 
Steenbergen opgericht. (Ned. Mercurius I ~OO, biz. 7a). - c} Kwijtsch. 7 T f. 255. - d) 
Kwijtsch. 7 I f. 106v. - e} Kwijtsch_ 7 L f. 360. - t} Ibidem f. 329v. - g} R. A. 215% 
f. 57. (Zijn woonhuis ?) . - h} Kwijtsch. 7 0 f. 45. - i} R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 
729 f. 158. - k} Ibidem f. 192. - De firma Jean Jacques Ponceleten Zoon, koopJieden 
en reeders op de West, bestond nog in 1873. 

Du QUESNE, GILLIS a). 
a} Elias II, bIz. 1016. De firma Valckenier en Du Quesne verdween omstreeks 1806. 

(Naamregisters). - Bij den verkoop zijner hofsteden Geyn-Wensch (voor t 17.000) en 
Landlust (voor f 10.500) onder Baambrugge op 18 Mei 1805 en 19 Januari 1809 werd 
hij heer van Bruchem en Cillershoek genoemd. (R. A~ Utrecht. Recht. arch. no. 700). 

RAMPERTI, CARLO ANTONI NO a) i ,. . 

Werd 10 April 1816 benoemd tot lid van de kamer van koophandel voor 
den. handel op de Middellandsche Zee en de Barbarijsche Kust, welke be
noeming hij niet aannam b). 

Hij kocht 18 December 1809 voor f 45.000 een dubbel huis en koetshuis 
daarnevens op de Heerengracht N .Z. tusschen de Utrechtschestraat en den 
Binnen-Amstel; (thans no. 595) welk huis hij sindsdien bewoonde a), en 
25 Mei 1810 voor f 8500 een koetshuis met stal op de Botermarkt op 
den hoek van de Utrechtschestraat c). Hij bezat de buitenplaats Sol1en
burg aan den Overtoomscben weg tegenover de Pestbrug, die hem 15 
September 1808 voor t 5800 was overgedragen d). . 

Geb. te Milaan. Tr. 30 Juni 1798 Joanna Elisabeth Sophia Groen 
(gereformeerd) en als weduwnaar 22 Augustus 1800 te Haren Richardina 
Helena Nobele) . St. 8 Juli 1823 bij een scheepsrampin de baai van Bahia f) . 

a) Kwijtsch. 1809 no. 1092. Hij heet aldaar Carlo Antonino, zich schrijvende Char
les. - b) Zwart, biz. 81. - c} Kwijtsch. 18·10 no. 402. - d} Kwijtsch. 1808 no. 67. 
Deze ·buitenplaats was de tuin met opstal der voormaJige kruitmakerij Sollenburg. -
_} D. T. B. 644 f. 72v., D. T. B. 964, bIz. 45v. en D.T. B. 646 f. 250v. - t} Amst. Coll
rant 9 October 1823. 

RENDORP VAN MARQUETTE, WILLEM a). 
Lid van den raad 20 Januari 1808-17 November 1813 b). 
Hij woonde op de Heerengracht bij de Vijzelstraat, in 1826 op de Hee

rengracht bij de Utrechtschestraat c). 
a} Elias II, bIz. 779. - b) Breen, biz. 119. - c} Heerenboekjes. - Hij was in een dec 

eerste jaren der revolutie naar Zwitserland uitgeweken (Colenbrander VI, bIz. ~76). 
Of schoon hij Franschgezind was, luidde het algemeen oordeel over hem niet gunstig. 
De Gelles zeide van hem in 1811: "Il jouit de peu de consideration, est d'une famille de 
brasseurs assez riche" (Colenrander VI, biz. 437). Devilliers schreef 17 October 1813 
aan Savary over l;1em: "II a ell de la fortune et n'en manque pasenpore. Mais c'es~ un 
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riche mal aise, ayant des affaires embrouilIees". (Colenbrander VI, biz. 704). Zijn in
komen bestond uit de opbrengst zijner goederen onder Heemskerk. (De Celles aan 
Montalivet 25 October 1813, bij Colenbrander VI, biz. 476). Het huis van zijn vader 
had hij 9 Mel 1804 aan Gerrit Schimmelpenninck, den associe van jacob Van 
Staphorst, voor I 38.000 verkocht. (Kwijtsch. 8 A f. 51 v., Elias II, biz. 779). 

TEN SANDE, GERARDUS WILLEBRORDUS a). 
Lid van den raad 12 April 1796-19 Januari 1798, 20 Januari 1808-12 

·Mei 1811. Adjunct-maire 12 Mei 1811-16 November 1813 b). Lid van den 
raad 16 November 1813-Juni 1821 c). Commissaris van de Wisselbank 
7 November 1795-12 April 1796, 11 Juli 1798-30 Januari 1818. Commis
saris van het trekpad op Haarlem. Directeur van den Levantschen handel 
1816 d). 

Hij werd lOA pril 1816 tot lid van de kamer van koophandel voor de sui
kerraffinaderijen benoemd, welke benoeming hij niet aannam e). 

Hij was deelhebber in de suikerraffinaderij "de drie Suikerbrooden" op 
bet Rokin op den boek der Kalfsvelsteeg, waarin sedert 1747 zijn groot
vader, zijn vader en hij zelf onder de opeenvolgende firma's Gerrit ten 
Sande, Jan George ten Sande, en J an George ten$ande en Zoon bet suiker
bakkersbedrijf uitoefenden, en welke raffinaderij tot 1842 in de familie 
bleef I). V oorts kocht hij 20 Februari 1798 voor 11950 een raffinaderij op 
den hoek van de Bloemgracht Z.Z. en de Wittehoonsteeg g) en 17 Novem
ber 1802 voor 14125 drie zestiende parten in een suikerraffinad~rij opde 
Bloemgracbt Z.Z. tusschen de twee laatste bruggen, voor 11687 drie zes
tiende parten in de suikerraffinaderij "Nooit gedacht, laat begonnen" op 
den hoek van dezelfde gracht en de Witteboonsteeg en voor 1475 een 
achtste part in een huis op de Bloemgracht, 1/. in het pakhuis, zijnde een 
suikerraffinaderij, daarachter en 1/. in een huis in de Leliestraat daaraan 
annex. Waar hij reeds '/'1 parten in de eerste perceelen en ./. in de laatste 
bezat, werd hij thans voor de helft eigenaar h). , 

Verder was hij 15 Mei 1798 voor f 430 eigenaar geworden van een huis in 
de Looiersstraat en voor f 1325 van een in de Jonkerstraat i) en kocht 15 
September 1809 voor f 8400 een buis in de Kalverstraat bij de Begijnen
steeg met het pakhuis daarachter k). Den tuin Utile et Paisible in de 
Plantage Middellaan had hij 19 April 1796 met Harmanus Verwit As
schenberg voor f 4500 verkregen I). 

Katholiek. Geb. te Amsterdam. Ondertr. 23 September 1779 met Catha
rina Maria Nicoletta van Wijngaarden a). Als weduwnaar ondertr. hij 17 
September 1789 met Francisca Maria Josepha Petronella de Heyde~ te 
Antwerpen, welk huwelijk aldaar voltrokken werd. Hij verliet in 1820 Am
sterdam d). St. 1 Februari 1848 te Leiden. 

a) Zich schrijvende Gerrit. D. T. B. 751 f. 95 en D. T. B. 757 f. 249. Het huwelijk 
werd te Abcoude voltrokken. - b) Breen, biz. 115. - c) Vaillant. - a) Arch. wissel
bank I, Ambtenboek V, biz. 11. - e) Zwart, biz. 82. - I) Reesse, biz. 110, CXXX, 
CXXXI. - g) Kwijtsch. 7 T f. 39v. - h) Kwijtsch. 7 Y f. 82-84. - i) Kwijtsch. 7 T 
f. 39v. - k) Kwijtsch. 1809 no. 758. -I) Kwijtsch. 7 R f. 160. - Wie belang stelt in 
de suikerraffinaderijen der familie ten Sande, neme er kenms van, dat de suikerraffi
naderijen genoemd in Kwijtsch. 7 Y f. 82-84 in familiebezit waren. Voorts verkoch
ten de erven ten Sande 9 juli 1783 voor 116.000 de suikerbakkerij de Beek op de 
Bloemgracht (Kwijtsch. 7 D. f. 259) en 8 juni 1785 voor /30.000 de suikerraffinaderij 

;ECON.-HIST. J AARBOEIC. XI 5 
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.. de vier Suikerbrooden" op de Elandsgracht. (Kwijtsch. 7 T f. 45). Men zie ook 
Kwijtsch. 7 D f . 268, 298, 298v. en 7 F f . 312. 

VAN STAPHORST, JACOB a). 
Nam een werkzaam aandeel in de voorbereiding der revolutie, maar 

trad in 1795, nadat bij provisioneel representant van Holland was geweest, 
uit bet politieke leven terug b). 

Koopman en bankier op Amerika c), eerst onder de firma N . en J. Van 
Stapborst, die voor bet eerst in 1772 in de boeken der Wisselbank voor
kwam, en waarin hij met zijn broeder Nicolaas geassocieerd was. Dit buis 
werd in 1789 N. en J . Van Staphorst en Hubbard, in 1801 N. en J. en R. 
van Staphorst d). In 1811 waren Jacob Van Staphorst en Gerrit Schimm'el
penninck, de broeder vail Rutger Jan, de eenige firmanten e) . Hij woonde 
bij zijn huwelijk aan den Singel in de Doelen. Hij kocht 5 November 1806 
de hofstede Velserbosch onder Velzen voor 180.000, de hoogste prijs, die 
ooit in deze streek voor een hofstede besteed was I). Het kantoor was in 1776 
gevestigd ten huize der moeder aan den Singel bij hetKoningspleing), in 
1789 ten huize van Nicolaas op de Keizersgracht naast het huis met de Hoof
den, 17 Maart van dat jaar voor f55.000doordezengekochtg), en in 1804 
op de Heerengracht tusschen de Reguliersgracht en het Reguliersplein i) . 

Het bankiershuis was vooraI bekend geworden !ioor de A~erikaansche 
leeningen, die het gesloten had. Reeds I Juni 1782 had "Zijn Excellentie 
John Adams, Scbildknaap, Minister plenipotentiaris" der Vereenigde 
Staten speciaaI door het congres daartoe gemachtigd, bij Nicolaas en Jacob 
Van Staphorst, Willem en Jan Willink en de la Lande en Fijnje een 5% lee
ning van drie millioen gulden geplaatst en de obligaties onderteekend, 
welke door deze bankiers werden gecontrasigneerd. De twee eerste huizen 
gaven I Februari 1790 wederom een 5% leening van 3 millioen gulden voor 
deze Staten uit, I Januari 1791 een van 13.000.000 a 4%, I Maart van 
hetzelfde j aar een van 2'/. millioen gulden a 5 % en in 1794 een 5 % leening 
van drie millioen gulden. Voorts richtte dit huis de volgende negotiaties op 
Amerikaansche fondsen op: 

I J uli 1789 een van 1 1.200.000 rentende 6 % op 840.000 dollar liq uida ted 
debt (..zijnde binnenlandsche vereffende, dat is tot derzelver regte waarde 
gebragte en erkende schulden"), van welk fonds Gerrit Nutges, Johan Goll 
van Franckenstein, Jan Messchert van Vollenhoven en Nicolaas Van Stap
horst als bewaarders optraden, op wier namen de ,schuld in Amerika was 
ingeschreven. 1 September 1790 een van f 900.000 rentende 6% op 495.000 
dollars onder auspicie van dezelfde bewaarders. In 1791 ten eerste een van 
2'/. millioen gulden, rentende 4'/. % op 500.000 dollar 6% Amerikaansche 
schuld en 500.000 dollar 3% Amerikaansche schuld (Rutger Jan Schim
melpenninck nam bij deze negotiatie de plaats van J. Messchert van Vol
lenhoven in) . Ten tweede een 4% negotiatie op de bekende 6% en 3% 
fondsen en op de "deferred debt", waarvan de rente a. 6% eerst met 1 
J anuari 1806 in specie zou worden betaaId. In 1798 een van 5 millioen 
gulden, rentende 5'/.%, alle ingeschreven op naam derzelfde bewaarders. 

Met W. en J. Willlink richtte het huis in 1790 een 5% negotiatie van 
' /1.350 .000 op 315.000 dollar 6% en 360.000 dollar 3% Amerikaansche 
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schuld open een van! 2.000.000 3.51/.% op633.3331/.dollar 6% en 200.000 
dollar 3% Amerikaansche schuld, alles onder auspicie derzelfde personen. 

Ook sloot de Bank der Vereenigde Staten in 1794 een 5% leening, groot 
1375.000 bij dit huis en W. en J. Willink op onderpand van 1.500.000 dol
lar 6% Amerikaansche schuld, ingeschreven ten name van Willem Willink, 
Jan Willink, Nicolaas Van Staphorst en Nicolaas Hubbard. 

In Mei 1805 werden de 6 % Amerikaansche leeningen van 1790, 1791 en 
1792 in Mn fonds gebracht onder directie vanN. en] .enR. VanStaphorstk). 

Jacob Van Staphorstwas gereformeerd. Geb. teAmsterdam. Tr. 3 Janu
, ari 1801 Elisabeth Charlotte Poupart, geb. te Sedan, weduwe van Paul 
Androuin a). St. 24 December 1812 als "associe van het huis van N. en J. 
en R. Van Staphorst, bankier van de Vereenigde Staten van America" I). 

a) D. T. B. 647 f. 90 en D. T. B. 965 bIz. 1. Hij werd 7 Mei 1772 poorter als zoon van 
Nicolaas Van Staphorst, boekhouder en poorter. - b) Colenbrander I, bIz. 3, 4, 457. (Hij 
was van 1795 tot 1798 commissaris tot de zaak der uitgewekenen). Mr. J. van Lennep, 
Het leven van Mr. C. van Lennep II, bIz. 110.- c) Naarnregister 1794 e. v. In 1800 was 
hij "correspondent van Amerika" (Ec.-Hist. JaarboekVI, bIz. 269). - d) Reg. Wissel
bank 261,295,320. Nicolaas ,Hubbard, geboren te Norwich in Engeland, ondertrouw-

, de, 35 jaar oud, 29 April 1790 Marie Jeanne Eleonora,gravin de Raivenal te Amster
dam. (D. T. B. 635 f. 72). Nicolaas Van Stapborst stierf in 1801 ; R. Van Staphorst was 
bun neveu Roelof. - e) Prefecture 2273. - t) Elias II, bIz. 943. - g) Dit huis was 
door den vader 24 Februari 1757 voor t 9500 gekocht (Kwijtsch. 6 B f. 198v). - II) 
Kwijtsch. 7 K f. 193. -0) Naamregisters 1772, 1789, 1804. - k) Ned. Ec.-Hist. Arcb. 
Portef. plannen, prospecti, enz. Ook moet in 1784 een 4% leening door N. en J. Van 
Staphorst,W. en J. WiIlink endelaLandeenFijnjeenin 1787en 1788 door de tweeeer
sten huizen een leening ter markt zijn gebracht. Het bedrag dezerleeningen en de rente
voet der laatste is niet opgegeven. (Ned. Mercurius 1794, biz. 601, 1795 biz. 567,1800 
biz. 156). De staat Maryland sloot in I 782 reeds eenleeningbij N. en J. Van Staphorst. 
(Ibidem 1792 biz. 32). Er worde hier ook vermeld, dat dit huis 7 Augustus 1804 aan den 
graaf van Bentheim-Steinfurt t 440.000 gulden leende onder hypotheek van de beer
lijkbeden Batenburg in bet kwartier van Nijmegen en Havickerweerd bij Doesburg 
(Port. plannen, prospecti, enz.). -I) Advertentie Amst. Courant. 29 December 1812. 
(Het was niet de gewoonte om bet beroep van voorname personen in de doodsadver
tentie te plaatsen). - De Celles scbreef 27 December 1812 aan Montalivet: "M. Stap
borst, un des negocians les plus riches et les plus estimes, vient de mourir; iletait tres 
bienfaisant et jouissait d'une grande considl:ration. La maison continuera les affaires. 
II y a des associl:s, entre' autres M. Scbimmelpenninck, frere de M.le senateur de ce nom. 

C'est la maison chargee plus particulierement des affaires du gouvernement des Eta ts
Unis d' Amerique. "(Colenbrander VI, biz. 440). Zie ook onder Cuyk van Mierop. - Het 
buis van N. J. en R. Van Stapborst is na 1815 acbteruitgegaan. Een der firmanten, 
Gerrit Scbimmelpenninck, de zoon van Rutger Jan, werd in 1824 directeur derNeder
landscbe Handel-Maatschappij, een ander J. A. toe Laer inl827 pakbuismeester van 
de thee. Het huis bestond nog in 1838 en is daarna geliquideerd. (Ec.-Hist. Jaarboek 
VII, biz. 198). 

STI]GER, CORNELIS a) . 
Kocht 2 Mei 1780 voor! 37.500 een huis op de Keizersgracht bij de Spie

gelstraat (thans no. 580) met een stal daarachter in de Kerkstraat b), 
hetgeen hij sindsdien bewoonde c), en 19 J uli 1786 voor 18000 contant 
en 115.000 hypotheek een steenkooperij op de Prinsengracht tusschen de 
Spiegelgracht en de Leidsche-Kruisstraat d). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 12 Mei 1761 Elisabeth van 
Heekeren a). St. 18 October 1823. 

/I) D. T. B. 605 f. 35v. en D. r- ,B. 983. - b} Kwijtscb. 7 A f. 337. - c) Naarnregis-
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ter. - d) Kwiitsch. 7 G f. 87v. - Van hem bevinden zich in de portefeuille .. Verzame
ling van rekeningen" verschillende declaraties, o. a . eene van 10 April 1767 aan den 
heer Groeneweg van Outshoorn, groot t 54.4 .. voor gedane chirurgicale diensten en aile 
de geleverde medicamenten ten behoeve van siin ed. en nigt, hebbende UEd. een zware 
inflammatio en verduistering in het linkeroog, verzeld met zware uitslag etc. over het 
gansche ligchaam, voorgevallen in de maanden September, October, November tot 
ultimo December". De rekening der opening van een ader op 25 September en 30 Sep
tember vulde hij niet in. Op een andere dec1aratie werd voordeze operatie twee gulden 
gerekend. 

TACK, JAN FREDERIK a). 
Werd lO April 1816 tot lid van de kamer van koophandel voor de brou

werijen benoemd, welke benoeming hij niet aannam b) . 
Fabrikant van wijn- en bierazijn op de Leidschegracht bij de Prinsen

gracht onder de firma J. F. Tacke). 
Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 23 Mei 1803 Maria Catharina 

Scharff (extra) a). St. lO November 1843. 

a) D. T. B. 650 f. 162v. en D. T. B. 965 biz. 220. - b) Zwart, biz. 82. - c) Naamre
gisters 1814 e. v. -De azijnmakerij de Kroon (I. F. Tack) is nog aldaar gevestigd. 

TIRION, JAN a). 
Kocht 18 Juli 1800 een huis op de Keizersgracht N.Z. tusschen de Vij

zelstraaten de Reguliersgracht voor f lO.(lClO b), hetgeen liij zeker van 1801 
tot 1804 bewooonde e), en 13 November 1809 voor f 16.100 een huis op de 
Keizersgracht tusschen de Spiegel- en Leidschestraten d) . Hij woonde sinds 
1818 op den Singel over de Bergstraat e). 

Doopsgezind. Geb. te Crefeld. Tr. 2 Januari 1774 in de Engelsche Kerk 
Catharina Tirion, ook Doopsgezind a). St. 18 Februari 1832. 

a) D. T. B. 747 f. 1 56v. en D. T. B. 1006. - b) Kwijtsch. 7 W f. 40.-c) Naamregis
ters. - d) K wiitsch. 1809 no. 916. 

TETTERODE, JURRIAAN a). 
Lid der kassiersfirma Cuyk van Mierop en Tetterode b). Hij verdronk 

zich 23 October 1813. 
Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 26 Augustus 1798 Anna Cathe-

rina vati Heekeren (extra) a). St. 23 October 1813. 
a) D. T. B. 644 f. 11 9v. en D. T. B. 964 bIz. 55. - b) Zie onder Cuyk van Mierop. 

VEREUL, MR. ABRAHAM a). 
Secretaris der vergadering van representanten 1795. Lid van den raad 19 

Juni 1795-19 Mei 1797. Adjunct-maire 12Mei 1811-16 November 1813b). 
Lid van de kamervan koophandel1 Juli 1811-1816en lOApril1816-

27 October 1817; de laatste keer benoemd als reeder. Vice-president 11 J uli 
1816-27 October 1817 e). 

Een der voomaamste kooplieden op de West in 1800 d), lid der firma 
Wed. Nic. J oh. Vereul en Zoon, welk huis in 1796 op de Keizersgracht Z.Z. 
bij de Vijzelstraat, en in 1801 op de Heerengracht bij de Spiegelstraat geves
tigd was e). Hij zelf woonde sedert 1808 op de Heerengracht, op den hoek 
van het Koningsplein in een huis, dat hij in dat jaar voor f 40.700 gekocht 
had met het daartegenaangebouwde huis op het Koningsplein, terwijl hlj 
voor het koetshuis, de stal met Vier pakzolders op den hoek van den Singel 
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en de Katersteeg f 12.950 betaald had f). Voorts was hij 21 Mei 1803 v90r 
f 7400 eigenaar geworden van een huis op de Tesselsche Kade op den hoek 
van de Sparendammerbrug g) en 18 Juni 1807 voor f 33.000 van een vierde 
pci.rt van den korenmolen "de Hoop" met toebehooren aan de Schans tus
schen de Utrechtsche- en Weteringpoorten, terwijl hij den tuin naast den 
mol~n 18 Juni reeds voor f 8750 verkregen had h). 

Gereformeerd. Geb. te Suriname. Tr. 22 October 1793 Susanna Maria 
Godefroy (extra) a). St. 27 October 1817. 

01) D. 1'. B. 638 f. 159 en D. T. B. 1005. - b) Breen, bIz. 31, 113, 99. - c) Zwart, 
bIz. 38, 82, 84. - d) Ec.-Hist. Jaarb. VI, bIz. 265. De firma Wed. Nic. Joh. Vereul en 
Zoon had een negotiatie op de plantage Killensteinin Suriname gesticht (Ned. Mercu
rius 1804, bIz. 102) en eene op de plantages Schoonoord en Welgelegen in 1796. (Ibi
dem 1800, bIz. 320). De firma bestond nog in 1859. -e) Naamregisters 1796, 1801, 
1810, 1818, Heerenboekje 1817. - I) Kwijtsch. 8 E f. 21, 22. (De datum is niet inge
vuld). - g) Kwijtsch. 7 Z f. 272v. -11) K\tijtsch. 8 D f . 257, 94. - Wijbo Fijnje 
noemde hem in 1804, toen hij lid van den Aziatischen Raad was, "un poete celebre" 
(Colenbrander IV,blz. XLIX). Zie over hem als zoodanig : P. G. Witsen Geijsbeek, 
Biographisch, anthologisch en critisch woordenboek der Nederduitsche dichters (1824) 
V, biz. 442. 

VERHAMME, ABRAHAM a) . 
Koopman in drogerijen en verfwaren sedert 1779 b), als hoedanig hij in 

1811 in de eerste klasse der patentbelasting was aangeslagen c) en 10 April 
1816 tot lid der kamer van koophandel werd benoemd, welke benoeming 
hij niet aannam d). 

Hij woonde in 1779 op de Heerengracht over de Beulingstraat, na zijn 
huwelijk op de Heerengracht tusschen de Spiegel- en Vijzelstratenb), in 
1796 op de Keizersgracht tegenover de gouden ketting c) en kocht 20 Maart 
1804 voor f 47.000 een huis op de Heerengracht tusschen de Leidsche
en Spiegelstraten (thans no. 446) met koetshuis en stal daarachter, uitko
mende op de Keizersgracht, hetgeen hij sindsdien bewoonde. Hetkantoor 
werd er achter gevestigd b) f). 

Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Tr. 21 October 1781 indeWalenkerk 
Elisabeth Feitama, ook Doopsgezind a). St. 18 Februari 1816. 

01) D. T. B. 752 f. 192v. en D. T. B. 1004. - b) Naamregisters 1779. 1784, 1804.-. 
&) Prefecture 2273. - d) Zwart, biz. 82. - e) Breen, bIz. 109. - n Kwijtsch. 8 A f. 
21v. - Zie ook onder de Neufville. 

VERLEE. ELBERTUS a). 
Zilversmid. wonende op den hoek van de Hoogstraat en den Oude

zijds Voorburgwal of Beschuitmarkt. Omstreeks 1808 verhuisde hij naar 
den O.Z. Achterburgwal tusschen de Monniken- en Bloedstraten en trok 
zich toen waarschijnlijk uit zaken terug. In 1811 woonde hij op den Klove
niersburgwal bij de Staalstraat b). 

Hij kocht 30 April 1782 voor f 5425 een huis in de Galsteeg c), 16 October 
1786 voor f 5600 een huis op de Boomsloot d). 6 Maart 1790 voor t 4250 
twee winkelhuizen in de Zoutsteeg Z.Z. e), 1 April d.o.v. voor f 1628 een 
huis in de Jonkerstraat bij de Oude Schans 1),6 Mei d.o.v. voor t 3850 een 
huis in het Blauwe Straatje achter de Nieuwe Kerk g), 12 Mei voor t 7175 
een huis op de Binnenkant van het Nieuwe Waalseiland h) en4November 
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voor 1 13.700 een winkelhuis op den hoek van den Fluweelen Burgwalen de 
Oude Doelenstraat en een winkelhuis daarachter in de Hoogstraat in een 
kOQP i). Het.eerste bewoonde hij. In 1791 kocht hij 7 Maart voor f 4075 een 
huis in de O.Z. Armsteeg, "daar het oude vergulde zaal uithangt" i), en 5 N 0-

vember 1793 voor f 3350 een huis in de Halsteeg k). In het jaar 1794 kocht 
hij 12 Februari voor f 2250 een huis in de St. Annastraat Z.Z.I), 17 Juli 
voor t 1125 een huis in de Laurierstraat N.Z. m), 6 November voor t 4070 
twee huizen in de Voetboogstraat N.Z. n) en 19 December voor 17569 een 
huis in de St. Nicolaasstraat N.Z. "daar de drie boomstruiken in de gevel 
staan", een huis in de Geertruidensteeg Z.Z., daarachter belendende, en 
een ander huis in dezelfde steeg 0). 15 Juni 1795 kocht hij voor t 3350 een 
huis in de Bloemstraat P), 15 Januari 1798 voor f 3845 een huis in de Nes, 
"daar 't melkmeisje uithangt",en voor t 581 een in de Siootstraat q). 3 No
vember 1800 voor t 4150 een huis op den hoek van den O.Z. Voorburgwal 
en de Halsteeg r), 11 November 1801 voor 11200 een koetshuis en stal in 
de Haarlemmer Houttuinen met de daartegenover staande loods s). In 1802 
kocht hij 1 September voor 11900 een huis in de Beursstraat O.Z. t) en 5 
October voor 1 4425 een huis in de Kalverstraat, het tweede huis van de 
Katholieke kerk "de Papegaai" af u). 13 J uni 1803 kocht hij een huis op de 
Prinsengracht W. Z. tusschen de Egelan tiersgrach t en -straat voor 1 1620 w), 
11 Juni 1804 voor 1 955 vier huisjes in de Engel Gabrielsgang op Uilen
burg x), 28 Augustus d.o.v. met twee anderen voor 1 1103 een huis in de 
Rapenburgerstraat en twee huizen in de Batavierstraat voor f 545 ij) en 
30 Augustus een huis in de Kerkstraat bij de Utrcchtschestraat voor 
1 900 z). In 1805 kocht hij 18 Maart de helft in een huis op de Brouwers
gracht tusschen de Heeren- en Keizersgrachten voor t 2752 en een in de 
Bakkersstraatvoor t 1102 aa), 3 Septembervoor 11955 een huis op den N.Z. 
Achterburgwal tusschen de Vliegende en Raamstegen bb), 10 September 
voor 1 1300 een huis in de Kerkstraat tusschen den Binnen-Amstel en de 
U trechtschestraat ee), 30 October voor 1 917 een huis in dezelfde straat 'dd), 
12 November een huis in de Batavierstraat voor 1 110, een in de Nieuwe 
Rapenburgerstraat vOor t 192, een in de Groote Kattenburgerstraat voor 
1115 eel, den volgenden dag een voor 1332 in de eerste Egelantiersdwars
straat ff), 14 November voor 1210 een in de Palmstraat, en voor 11631 een 
op de Braak gg) en 15 November voor 15634 een huis aan den Singel O.Z '
buiten den Heiligeweg hh). I~ 1806 kocht hij de eene helft van een pakhuis 
op het Weesperveld tegenover de Fransche manege, dat in zijn geheel 
12425 opbracht ii). 19 J anuari 1807 verkreeg hij voor 12350 een huis op de 
Brouwersgracht N .Z. kk), 10 Februari voor 1 1327 een huis op de Prinsen
gracht N.O.Z. bij de Spiegelstraat en voor f 626 een huis opde Oosterburger
gracht tusschen de achtergracht en brug, "daar de valk in de gevel staat" Il), 
en 18 Juni voor f 60 een huis in de Groote Ka,ttenburgerstraat mm). In 
1808 kocht hij 25 J anuari acht negende parten in twee huizen in de Wete
ringstraat naast de tweede dwarsstraat voor t 4781 nn), 22 Maart voor 
t 2704 een huis op den Kloveniersburgwal op den hoek van de Boerensteeg, 
1 April voor t 500 een llUis op de Laagte van de Kadijk O.Z. 00), lOMei 
voor f 2000 een huis op de O.Z. Achterburgwal tusschen de Monniken- en 
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Bloedstratenqq), 24 Mei voor 12025een winkelhuis in de Lindendwarsstraat 
tusschen de Lindengracht en de Lindenstraat 1'1') en 27 Mei voor f 500 een in 
de eerste Bloemdwarsstraat O.Z. 55),29 Augustus de helft van een huis in de 
Kalverstraat op den hoek van de Watersteeg voor 11929 ttl . In 1809 kocht 
hij 30 J anuari voor t 5220 een huis en een erf daarnevens, waarop een huis 
in aanbouw, op de Achtergracht tusschen de U trechtschestraat en de Regu
liersgracht uu), 27 Maart voor f 270 de helft in een huis op de Brouwers
gracht en voor 12060 een huis met een achterhuis in de Gravenstraat ww), 
13 Juni voor 1780 een huis in de Kerkstraat tusschen den Amstel en de 
Utrechtschestraat xx), 4 Juli voor 1750 een huisin de Utrechtschedwars
straat tusschen den Amstel en de Utrechtschestraat ijiJ), 4 Augustus voor 
1582 een huis op den hoek van den Haarlemmerdijk en de Mouthaan
steeg zz), 28 Augustus de helft in een huis in de Utrechtschedwarsstraat 
voor f 270 aaa) 20 October voor f 400 een hUls in de Elandsstraat bbb) en 13 
September 1810 een huis op den Nieuwendijk op den N.W. hoek van de 
Hasselaerssteeg en een huis in deze steeg daarachter voor 16652 eee). In 
1811 kocht hij 28 Januari '/11 dee} in een huis op de Brouwersgracht voor 
f 1077 en een huis op de Braak voor 1240 ddd). Hij was eigenaar van een 
tuin aan de Overtoomsche Vaart onder Nieuwer-Amstel, waarvoor bij 5 
April 1809 duizend gulden betaald had eee). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 30 April 1780 Maria Uldrik en als 
weduwnaar 13 October 1805 Harmina Saaltink a). St. 25 Augustus 1820, 
wonende op de Haarlemmerdijk. 

II) D. T. B. 624 f. 270, D. T. B. 998, D. T. B. 653 f. 186 en D. T. B. 966 biz. 161.-
b) Recht. arch. 2155 f. 3 en 2162 f. 10, 229. Hij bezat waarschijnlijk ook een winkel 
in de Doelenstraat. Recht. arch. 2158 f. 42). - e) Kwijtsch. 7 C f. 100v. - d) Recht. 
arch. 2150 f. 173. - e) Kwijtsch. 7 L. f. 190v. -I) Ibidemf. 106. - g) Ibidemf. 239v. 
-h) Ibidemf. 123v.-t') Ibidemf.254v. - i) Recht. arch.2151 f. 175. Zie onder 
Gerrit Bosch - k) Kwijtsch. 7 0 f. 101v. -I) Kwijtsch. 7 P f. 5v. -m) Ibidem f. 138. 
-n) Ibidemf.323v.-o) Ibidem f. 337v. - p) Recht. arch. 2152 f. 197. - q) Recht. 
arch. 2155 f. 3, 33. -r) Kwijtsch. 7Wf. 73.-s) Kwijtsch. 7 X f. 22Iv . ....:... t) Kwijtsch. 
7 Y f. 285. - u) Ibidem f. 290v. - w) Recht. arch. 2158 f. 42. - x) Ibidemf. 223. -
ill Recht. arch. 2159f. 14,23, 24. -.r) Ibidem f. 103. (Deze laatste vier huizen werden 
wegensbeiastingschuld verkocht) . -aa) Recht. arch. 2160f. 36. -bb) Kwijtsch. 8 B f. 
101. - ee) Ibidem f. 89v. -dd) Ibidemf. 91 -eel Recht. an.h.2160f. 36, 41, 45. -1f) 
Ibidem f. 72. - gg) Ibidem f. 101 en 114. (Aile deze zes werden voor beiastingschuld 
verkocht). -hh) Ibidem f. 133. - ii) Kwijtsch. 8 C f. 101. - kk) Recht. arch. 2161 
f. 121. -II) Kwijtsch. 8 D f. 201, 202. - mm) Ibidem f. 70. - nn) Recht. arch .. 2161 
f. 202. - 00) Kwijtsch. 8 E f. 53. - PP) Ibidem f. 28v. - qq) Ibidem f. 85. - rr) 
Ibidem f. 62v. - 55) Ibidem f. 66v. - U) Recht. arch .. 2161 f. 248. - uu) Recht. 
arch. 2162 f . 10 - ww) Ibidem f. 27, 34. - xx) Kwijtsch. 1809no.382.-ijij) Ibidem 
no. 550. -.1'1) Ibidem no. 706. - aall) Recht . arch. 2162 f. 52. - bbb) Ibidem no. 
810. - eee) Kwijtsch. 1810 no. 226. - ddd) Recht. arch. 2162 f. 229, 266. - eee) 
R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 983 no. 59. 

VOOMBERGH, DIRK JAN a) . 
Lid van den raad 2 October 1821-18 November 1824 b) . 
Hij had zich in 1790 geassocieerd met den makelaar Abraham Ketwiche) 

onder de firma Ketwich en V oombergh d), als kooplieden in obligatien en 
bankiers. In 1811 behoorde hij evenals W. Borski onder de .. c~urtiers 
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sans titre l~gal, trattant les effets publics, g~n~ralement employes et 
;ouissant du premier credit" d). 

Hi; kocht 12 October 1802 voor f 14.000 een dubbel huis op den hoek ' 
van Fluweelen-, Grim- en Achterburgwallen e), 18 Mei 1803 voor f 2500 
een stal met woning in de Nieuwstraat f) en 19 December 1810 voor f 40.000 
een huis in de Nieuwe Doelenstraat g), dat hij sindsdien bewoonde. Hij was 
eigenaar van de buitenplaats Slotzicht onder Vreeland h). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 24 April 1791 te Utrecht Aletta 
Cornelia Rutgers en als weduwnaar 25 Augustus 1803 Maria Margaretha 
van der Vliet a). St. 18 November 1824. 

0) D. T. B. 636 f. 20, D. T. B. 810, D. T. B. 650 f. 255v., D. T. B. 965 en Wapen
heraut 1900, bIz. 220. - b) Vaillant. - c) Sinds 1762 officil!el aangesteld make
laar in .. beleeninge, obJigatien, vaste goederen, inboedels; enz. (Naamregister 1794). -
_) Arch. wisselbank, reg. 296, Naamregister 1800. De Celles noemde hem in 1813 
associ~ van Borski. (Colenbrander VI, bIz. 677). Zie verder onder Borski en Van Stap
horst. - e) Kwijtsch. 7 Y f. 301. (Over dit .. huis aan de drie grachten" het boek van 
A. W. Boele van Hensbroek onder dezen titel). -I) Kwijtsch. 7 Z f. 141. - g) 
Kwijtsch. 1810no. 980.-11) R. A. Utrecht. Recht. arch. 717, Lutgers, t . a. p., no.III.
Het huis Ketwich en Voombergh had in 1792 een negotiatie van /300.000 op 1000 loten 
in de negotiatie der Kamer Zeeland van de O. I. C. groot /3.300.000 opgericht. Het 
was directeur der negotiaties "Eendragt maakt magt" en "Concordia res parvae cres
cunt", I JuIi 1774 en I November 1780 (loor A. van Ketwich opgericht tot belegging 
van gelden in soJiede fondsen. (Ned. Ec.-Hist. Arch. Port. plannen, prospecti enz.). 
Ook nam het in 1793 'een leening van 3.000.000 gulden van Gecommitteerde Raden 
van Holland over. (Colenbrander I, biz. 256). Veere had 1 Augustus 1794 een 3% lee
ning bij deze firma gesloten (Ned. Mercurius 1804, biz. 101). 

VAN DER VOORT, GILLIS a). 
Hij erfde van zijn schoonvader Jan Pieter Bols 7 November 1800 een 

stal op de Westermarkt (voor 14030 toebedeeld), de hofstede Driehoven 
onder Loenen (f 9000 waard), een boerenbruiker met 42 morgen landerijen 
in de Bijlemerbroekerpolder aan den Abcouderweg (op f 8526 geschat) en 
zes morgen landerijen onder Mijnden en Loosdrecht (f 1224 waard) b). 

Bij de scheiding van de nalatenschap zijner moeder verkreeg hij a1s zijn 
wettig deelll Februari 1807 een dubbel huis op de Heerengracht Z.Z. bij 
de Utrechtschestraat met de stal daarachter, uitkomende in de Utrecht
schestraat, de hofstede Vredenoord onder Breukelen, een boerderij met zes 
morgen land onder Breukelen-Proostdij en landerijen onder Breukelen
Nijenrode en in de Westbijlemerpolder c) . 

• ) Elias I, bIz. 395. - b) Protocollen notaris P. C. Heidweiler no. 17277. - c) Pro
tocollen notaris W. van Homrigh no. 18025. (Bij de scheiding werd de waarde niet op
gegeven). 

Vos, GERRIT a). 
Mr. metselaar en een der voornaamste bel!edigde makelaars in huizen b). 
Hij kocht 10 December 1794 voor f 10.250 een huis op de Bloemmarkt of 

Deventer Houtmarkt bij de Wijde Steeg c), hetwelk hij bewoonde, 5 Sep
tember 1796 voor f 800 een huis in de Egelantiersstraat d), 31 Augustus 
1801 voor /1900 een huis op de Dwarsboomsloot e), 1 December 1802 voor 
f 5503 een huis op de Bloemmarkt, "daar Berlijq in de gevel staat", 14 
Maart 1805 voor f 122 een achterhuis in de Egelantiersstraat Z.Z. g), 12 
Maart 1806 voor 12200 een huis op den Haarlemmerdijk Z.Z. tusschen de 
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Buiten-Visschersstraat en de Vischmarkth) en 2 Juli 1807 voor /2560 twee 
huizen met een loods op de Passeerdergracht N.Z. bij de Prinsengracht i). 

Voorts was hij eigenaar van een huis en tuin genaamd "Me pubescunt" 
op het Groot Verwerspad onder Nieuwer-Amstel, dat hij 5 Maart 1801 
voor f 3200 verkregen had k). 

Gereformeerd. Geb. te Gildhuys (Gildehaus bij Bentheim). Tr. 17 Octo
ber 1784 Marietje Andries a) . St. in 1823. 

ca) D. T . B. 754 f. 207 en D. T. B. 999. - b) PrMecture, botte 249, pak Bourses, etc. 
- c) Kwijtsch. 7 P f. 113. - d) Recht. arch. 2154 f . 47. - e) Recht. arch. 2157 f. 4.

f) Kwijtsch. 7 Y f . 204. - g) Kwijtsch. 8 B f . 26. - 11) Kwijtsch. 8 C f. 26. - i) 
Kwijtsch. 8 D f . 406. - k) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 979 f . 89. 

VO'OTE, PIERRE FRANS;OIS a). 
Makelaar in verfwaren, koffie en thee sedert 1780, welk ambt hij in 1792 

neerlegde b). Lid der firma Jan Jacob Vodte en Zoonen. In 1811 was hij 
met L. H. Voiite, S. L . Voiite, I. I. Voiite, P. F. Voiite, I. I . Voiite Jr. 
en P. Voiite geassoci~erd in de firma's I. I. Voiite en Zoonen, Voiite en 
Comp., Gebr . Voiite, Voiite en van Wayenburg en Voiite Hageman en 
Frijmersum op de Heerengracht 188, 291, 294, 306 c), welke firma's in 
bovengenoemde goederen handels- en makelaardijzaken deden en samen 
een groote familiezaak vormden, waaruit hij zich 1 Januari 1812 zou terug
trekken b). 

Hij woonde op de Keizersgracht O.Z. tegenover de Westermarkt bij de 
Hartenstraat, welk huis met tuin van 60 vierkante voeten hij 11 Mei 1786 
voor f 46.200 gekocht had d). Ook kocht hij 20 J anuari 1790 een derde part 
in een huis op dezelfde gracht, dat in zijn geheel f 22.000 opbracht e). 

Hij was eigenaar van de hofstede de Rijp onder Bloemendaal, die hij met 
gronden op erfpacht in het Zwarteveld 6 April 1797 voor f 18.000 gekocht 
hadf), waarbij hij 2 Februari 1799 voor f 1227 weiland g), en 23 September 
van hetzelfde jaar voor f 1000 een deel van het aangrenzende bosch Saxen
burg aankocht h), terwijl hij 4 October 1804 nog gronden in het Zwarteveld 
in erfpacht verkreeg i). Ook bezat hij landerijen onder Sloten, die hij 24 
Mei 1799 voor f 1010 kochtk), en een huis in Haarlem, waarvoor hij 19 
Februari 1806 f 9400 betaalde. 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 14 October 1783 Maria Elisabeth 
Ie Clerc a) St. 13 November 1822 te Bloemendaal. 

A) D. T. B. 628 f. 168. - b) Mededeelingen van den heer W. E. Vo~te te Oosterbeek. 
De firma Jan Jacob Vofite en Zoonen voerde in de jaren 1787-1789 een hevigen strijd 
met de O. I. C. over den theehandel . (Memorie-Boek van pakhuismeesteren van~de 
thee 1818-1918, biz. 39 e. v.). - c) Pr~fecture 2273. - II) Kwijtsch. 7 G f. 82v.' 
I) Kwijtsch. 7 L f. 81. - f) R. A. Noord-Holl. Recht. arch. 4351 f . 34v. - g) Ibidem 
f. 125v. - 11) Ibidem f. ISS. - j) A1daar no. 4352 f. 134v. - k) Recht. arch. 326 f. 
215v. -I) G. A. Haarlem. Transportreg. G 93 f. 19. - Zijn vader Jean Jacques was 
in 1738 uit Bordeaux naar Amsterdam gekomen. 

VO'OTE, JAN JACOB a). 
Makelaar. ~edigd 12 Juli 1759, ontslagen door denraad 21 September 

1796, bij resolutie van den raad Van 1 November 1803 hersteld. Hij legde 
zijn ambt23 Augustus 1810 neer. Hij was lid derzeJfde firma's als zijn bree
der Pierre Fran~ois en ging 1 Januari 1812 uit zaken b). 
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Hij was voor1 /. part eigenaar in een huis aan den Singel O.Z. tusschen de 
Lijnbaans- en Spaarpotstegen en een huis op den N .Z. Achterburgwal daar
achter, "daar Norwigh in de gevel staat", welke huizen 1 April 1779 voor 
/42.200 en f 7100 in het bezit der familie waren gekomen en in verschillen
de combinaties in de familie gebleven waren c). Hij had 15 December 1784 
voor /1100 d) landerijen onder Osdorp gekocht en was eigenaar van de 
hofstede Rusthoven aan den Wagenweg onder Haarlem Il). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam 22 November 1744. Tr. 21 Jull 1765 
Maria Lespinassea). St. 20 September 1818 te Haarlem, waar hij, nadat 
hij zich uit zaken teruggetrokken bad, woonde. 

a) D. T. B. 610 f. 47v. - b) Naamregister, N. Sted. Bestuur 10, blz. 2386 en 42, bIz. 
394 en onder Pierre Fran~ois Voftte, aanteekening b. - c) Kwijtsch. 6 Z f . 70, 7 I 
f. 230v., 7 X f. 198. - d) Recht. arch. 323 f. 28v. - Blijkens een request in 1781 inge
diend, bezat J. J. Voftte in dat jaar reeds een .. huisinge en buitenplaatsje" aan den 
Wagenweg. (Mededeeling van den heer H. E. Knappert, gemeente-archivaris van 
Haarlem). Hij breidde dit grondgebied uit door ten eerste 22 Augustus 1781 het huis 
.. de drie Brabanders" met kolfbaan aan den Heerenweg buiten Haarlem vocr f 290() 
aart te kocpen en twee ' tuinen voor f 850. In de volgende jaren ging hij op dezelfde 
wijze voort met voortdurend tuinen op te koopen aan dezen en aangrenzende wegen 
gelegen. Van 1782 tot 1798 voor f 11.470, in 1799 een tuin vocr f 450 en de hofstede 
Weg-en-Hout met de huizen Vergenoegd en Zomerverblijf vocr f 6300, van 1800 tot 
1802 voor f 425, in 1803 de nieuwe herberg .. de drie Brabanders" met kolfbaan op den 
grond van drie voormalige tuinen vocr 1 525, in 1804 en 1805 tuinen voor 1 1780, in 
1806 een andere hofstede Weg en Hout voor 1 4220 en een tuin voor 1340 en in 1807 
tuinen vocr 1925. (G. A. Haarlem. Transportreg. G 80 f.44v., 45, 87,181, 195v., G 81 
f. 37v., 172, 172v., G. 82 f.20, 142, G 84£. 29v., 30v., 46, 59v., G 85 f. 159v., G 86 f. 30, 
G 89 f. 36, 137, 171v., G 90 f. 33v., 35v., G 91 f. 4, f. ISS, G 92 f. 78v., 108, G 93 f. 
7v., 71v., G 94 f. 67, 69, 7Iv.) Hij stichtte op deze wijze de hofstede Rusthoven, die 
zeker al in 1800 dezen naam droeg, want 3 September van dat jaar verkreeg hij vocr 
I 294 een stukje grond ,.in zijn buitenplaats Rusthoven" gelegen. (Ibidem G 90 f. 
35v.). 

WALRAVEN, MR. JACOB a). 
President van den raad van discipline van de orde der advocaten 1821 ~ 

1823 b). 
Zeer voornaam advocaat c). Hij werd 27 J anuari 1785 tot procureur be

noemd, waarvan het aantal bij resolutie van den raad van 19 J anuari 1804 
op acht bepaald werd d). 

Hij woonde op de Keizersgracbt tusschen de Hartenstraat en de Wester
marktsluis in een dubhel huiS, hetwelk hij met het perceel .daarnevens 8 
November 1792 voor 158.475 gekocht had e). 13 Mei 1808 verkreeg hij voor 
/6000 een stal met koetshuis op de Prinsengracht op den hoek van de Wes
termarkt f). Voorts was hij eigenaar van de hofstede Voorduin onder BIoe
mendaal, die bij met den aspergetuin, ook geheeten Voorduin, 27 J uni 1802 
voor t 11.000 gekocht had g). In de Vechtstreek was zijn tweede echtge
noote eigenares der hofstede Nieuwerboek onder Nieuwersluis, van lande
rijen onder Loenen en der boerderij "ZQ~ezaad" onder Kronenburg-Loe
nen. De eerste had baar eerste echtgenoot, Martinus Joan Calkoen, 4 Juni 
1800 voor f 24.900 gekocht h), de tweede vier dagen later voor t 1500 i), de 
derde 16 September 1809 voor f 7770 i). 

Gereformeerd. Geb .. te Randwijk (Gelderland). Tr. 2 Augustus 1785, 
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Wilhelmina Boursse (extra) en als weduwnaar 14 Juni 1807 Johanna 
Koopman, weduwe van Martinus Joan Calkoen (extra) a). St. 10 Novem
ber 1823. 

a) D. T. B. 630 f. 175v., D. T. B. 1004, D. T. B. 655 f. 208 en D. T. B. 967 bIz. 39. -
b) Heerenboekjes. - c) Hij werd evenals Mr. M. C. van Hall IS November 1813, de 
nacht van de vlucht, nog door den hertog van Plaisance geraadpleegd (Joh. W. A. 
Naber, Overheersching en vrijwording, biz. 247). - d) Ambtenboek IV, biz. 170.
e) Kwijtsch. 7 N f. 337v. - n Kwijtsch. 8 E f. 52v. - g) R. A. Noord-Holl. Recht. 
arch. 4352 f. 70. - 11) R. A. Utrecht. Recht. arch. 723. - i) Ibidem 920. 

WALTMAN, BERNARD HENDRIK a). 
'1 Kocht 16 Juli 1789 voor t 7600 contant en 1 11.400 hypotheek een 
steenkooperij op de Prinsengracht tusschen de Leidsche- en Kruisstraten, 
(voorheen de brouwerij de Oliphant), b), waarin zijn zaak sedert 1784 ge
vestigd was c). V oorts kocht hij 20 J uli 1797 voor t 3000 een huis op de 
Raamgracht, van ouds genaamd de Duif c), 6 Mei 1803 voor 16100 een 
huis op de Prinsengracht, van ouds genaamd het Leeuwtje, waarin hij 
woonde d), en een huis in de Leidschedwarsstraat daarachter 6), 26 J a,nuari 
1809 voor t 14.000 een huis op de Keizersgracht Z.Z. bij de Reguliers
gracht t) en 24 Augustus 1810 voor t 1100 een huis in de Kromme Elle
boogsteeg g). Ook bezat hij de boerderij de Stolp onder de jurisdictie van 
Naarden, die hij met 33 morgen landerijen 14 December 1796 voor 
f 4875 gekocht had; welk grondbezit hij in volgende jaren nog door aan
koop vergrootte h). 

Gereformeerd. Geb. te Wezel. Tr. 30 Juli 1780 Maria Elisabeth Dorper 
en als weduwnaar ondertr. hij 7 Maart 1794 met Christina Margaretha 
LUY,ken teo Wezel a). St. 8 Januari 1813. 

a) D. T. B. 625 f. 101 v., D. T. B. 985, D. T. B. 638 f. 251. - b) Kwijtsch. 7 K f. 
431. - c) Kwijtsch. 7 S f. 207. - d) Naamregisters. - e) Kwijtsch. 7 Z f. 136v.
I) Kwijtsch. 1809 no. 83. - g) Kwijtsch. 1810 no. 589. - 11) R. A. Noord-Holl. Recht. 
ru;ch. 214, biz. 629 en 215, biz. 12, 82, 105, 413. 

WILLINK, JAN a). 
Kanunnikinhetkapittel vanSt.-Mariete Utrecht, 1777-1811 b). Voor

zitter van een der zes cantons d'arrondissement voor deze verkiezingen c). 
Koopman en bankier op Amerika. chef van het oude huis Willem en Jan 

Willink, dat in 1730 voor het eerst in de boeken van de Wisselbank voor
komt. In 1811 waren Willem Willink. Willem Willink Jzn. en Jan Willink 
Jansz. met hem deelgenoot d) e). 

Het huis Willem en Jan Willink had, behalve de talrijke leeningen 
met de Vereenigde Staten gesloten, o. a. in 1782 een negotiatie opgericht 
groot 1720.000 a. 4'/.% ten behoeve van Philippe Gaillard Grenus en 
Co. te Lyon op onderpand van 1965.078 aan promessen en 30 Fransche 
contracten van lijfrenten en in 1786 een van twee millioen gulden ook a 
4'/.% ten behoeve van ditzelfde huis en Finguerlin en Scherer te Lyon; 
op onderpand van een half millioen gulden aan promessen en Fransche 'en 
Zwitsersche contracten van lijfrenten tot ditzelfde bedrag, onder borg
tocht van Le Coutreux en Co. te Parijs I). 

Jan Willink woonde in 1778 op de Keizersgracht bij de Remonstrantsche 
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Kerk g) en kocht 4 Mei 1791 voor f 76.000 een huis op de Heerengracht h), 
het vijfde ten noorden van de Leidschegracht, dat hij vermoedelijk be
woonde, en 22 J anuari 1799 voor 15500 een stal met koetsh uis in de Leidsche
straat bij de Heerengracht i). 21 Januari 1807verkreeghijvoor/24.500een 
huis op de Heerengracht tusschen de Wolven- en Hartenstraten naast het 
huis de Bontemantel k). Hij was eigenaar van landerijen onder Sloten, die 
hij 23 Mei 1783 met f 2730 betaald had I), ep. van de hofsteden Bosch-en
Vaart en Spruitenbosch onder Heemstede. De eerste had hij 51 uni 1779 
voor 146.100 verkregen, de tweede 20 Maart 1802 voor 116.200 mI. 

Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Tr. 19 September 1773 in de Oude 
Kerk Gonda Maria Marcelis, ook Doopsgezind, en als weduwnaar 4 Mei 
1777 Hester van Lennep a). St. 17 November 1826. 

a) D. T. B. 747 f. 134, D. T. B. 984. Oorkondenboek van Lennep, bIz. 140. - b) 
R. A. Utrecht. Res. Kapittel St. Marie 7 November 1777, 24 Maart 1784. - c) Alg. 
Zaken 1813, no. 1551. (Voorzitters der vijf andere kantons waren Carel Asser, P. P. 
CharIe, J. A. Hoen, P. de Gijselaar, Chs. Seest). d) Arch. wisselbank 181, Prefecture 
2273. - e) Hij was Mn cler leden van de rijke en groote familie Willink, die den fami
Iieband nauw aanhield, en waarover de Celles 31 Januari 1813 o.a. het volgende "rap
port sp~ial" aan Montalivet zond. "Cette famille est nombreuse et forme douze 
maisons de commerce diff~rentes, toutes fort occup~s des affaires avec les Etats
Unis d 'Amerique, et autrefois de la fraude .. .. Toutes ces maisons Willink sont con
nues pour leur haine contre la France. On peut regarder comme chef de la famille M. 
Willem Willink. . .. M. Willink [Willem] est riche de deux et toute la famille a et 
peut reunir de douze it quinze millions de florins. IIs sont puissans, ce sont les seules 
maisons qui se consultent et marchent d'un m~me accord". (Colenbrander VI, bIz. 
442). In Prefecture 2273 worden nog genoemd: LorIa en Co., waarin A. D. WiIIink 
en P. A. Nicolai deelgenoot zijn, en WiIIink en d' Arripe, waarin I. Laan Willink, de zoon 
van Jan Ananias, en F. d'Arripe, chef zijn. De laatste, gewezen associ~ van Gogel 
werd in 1813 wegens smokkelarij vervolgd. (Colenbrander ibidem.) Volgens het 
register op het Iaatste grootboek der wisselbank van 1809 (no. 339) bestonden ook 
nog de firma's Jan Ananias en Ananias en Hendrik Willink. De Naamregisters van 
1804 en 1811 noemen nog Dani!!1 Willink op de Heerengracht, tusschen de Leidsche- en 
Spiegeistraten, alwaar ook Wilhem en Jan Willink gevestigd waren, Daniel Willink 
en Comp., Erven Warnar Willink in trijpten en pluizen, en Beckman en Willink in 
koffie. - f) Ned. Ec.-Hist. Archief, Port. plannen, prospecti, enz. Zie ook onder J. 
Van Staphorst. Ook had dit huis in 1803 met Hope en Co. en R. en T. de Smeth een 
negotiatie op Amerikaansche fondsen opgericht. (Ned. Mercurius 1804, bIz. 70).
g) Naamregister. - h) Kwijtsch. 7 M f. 385v. - i) Kwijtsch. 7 V f. 87v. - k) Kwijt
sch. 8 D f. 198. - I) Recht. arch. 322 f. 149v. - fII) Van Damme, bIz. 22, 36. -
Zie ook onder J. Cuyk van Mierop. 

WILLINK,1AN ANANIAS a). 
Lid van het comite van finantien 24 Januari 1795 b). Lid van den raad 

16 November--31 December 1813 c). 
Koopman en bankier op Amerika d). Hij woonde op de Keizersgracht bij 

de Leliegracht b) d) en bezat landerijen onder Sloten, die hij 23 Mei 1783 
voor t 2100 gekocht had e). en ~ee buitenplaats~n aan het Zuiderbuiten
spaarne te Haarlem, waarvan hij deeerste, "Gaare-Rust" geheeten, 23 Juni 
1780 voor t 6400 en de tweede 14 Maart 1804 voor 11750 verkregen had. 

Doopsgezind. Geb. te Amsterdam. Tr. 7 November 1773 in de Nieuwe 
Kerk Joziena Johanna Laan, ook Doopsgezind a). St. 15 April 1827. 

a) D. T. B. 698 f. 258 en D. T. B. 998. - b) Breen, bIz. 15, 29. - c) Vaillant. - d) 
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Zie noot n onder Jan Willink. De Celles schreef van hem 22 November 1813: .. Nego
ciant fort riche et membre d'une famille tres-considerable et dont chaque individu est 
egalement fort-riche, faisant une association tres-puissante et profess ant Ie culte 
mennonite". (Colenbrander VI, biz. 491). - e) Recht. arch. 322 f. 148v. - f) G. A. 
Haarlem, Transportreg. G 84 f. 194 en 91 f. 202v. - Hij had zich in 1798 met G. 
Severijn en Jacob van Halmael aan het hoofd der commissie uit de Amsterdamsche 
kooplieden gezet, die aan Rutger Jan Schimmelpenninck 55.000 gulden ten geschenke 
gaven, om hem de waameming van de gezantschapspost te Parijs mogelijk te maken. 
(G. graaf Schimmelpenninck, Rutger Jan Schi=elpenninck en eenige gebeurtenissen 
van zijn tijd .. I, biz. 168; 337). Zie ook Falck, Gedenkst., biz. 25 . .J 

VAN WINTER, JOSUA JACOB a). 
Lid van den raad 12 Maart 1824-6 Mei 1840. Wethouder 5 Jull 1830-

26 Jull 1834 b). 
Hij woonde in 1809 op de Keizersgracht bij de Leidschestraat a), in 1827 

in de Doelenstraat c). 
Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 9 Jull 1809 Henril:!tte Agnes 

Hartsinck (extra) en als weduwnaar 6 September 1820 Jvr. Johanna Ca
tharina Bicker. Bij K. B. van 5 Maart 1830 in den Ned. adelstand ver
heven a). St. 1 Sept. 1840. 

A) D. T. B. 658 f. 96, D. T. B. 967 biz. 211 en Ned. Adelsboek 1904. - b) Vaillant. 
- c) Heerenboekjes. - Hij was een zoon van Pieter van Winter, Nicolaas Simonsz. 
(Elias II, biz. 1040). 

WOUDMAN, CHRIsTIAANa). 

Koopman, geassocieerd met zijn broeder Willem onder de firma W. en C. 
Woudman en Comp., welke firma ten huize van Willem gevestigd was b). 
Hij woonde bij zijn dood op het Rokin en was eigenaar van een laken-, saai
en trijpdrukkerij met tuinen onder Sloten, die hij bij transporten van 20 
October 1789 en 26 J anuari 1807 verkregen had c). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. Tr. 29 Mei 1802 Aletta Kemper, 
weduwe van Pieter Bruyn, geboren te Hoom (extra) a). St. 7 Maart 1826 
als grondeigenaar d) . 

A) D. T. B. 649 f. 68 en D. T. B. 965 biz. 129. - b) Naamregisters 1778, 1810, 1819. 
- c) Recht. a ch. 324 f. 143v. en 328 f. 185v. - d) Acte van overlijden burg. st.- HiJ 
was een zoon van Roelof Woudman. (Elias II, biz. 1035). 

WOUDMAN, WILLEMa). 

Lid van den raad, 19 Juni 1795-20 Maart 1796,31 October 1801-16 
November 1813. Thesaurier 1803-1805. Wethouder 1 Februari 1806-20 
Januari 1808 b). Directeur van den Levantschen handel 1817 c). Hij 
woonde op de Leidschegracht c). 

Gereformeerd. Geb. te Amsterdam. St. 5 Januari 1821. 

a) Acte van overlijden B. S. - b) Breen, biz. 112, 88. - c) Heerenboekje. Zie onder 
Christiaan Woudman. 

VAN Wl]CKERSLOOTH VAN GREVENMACHERN, HENDRIK THEODORUS a). 
Lid van den raad 20 Januari 1808-16 November 1813 b) en 30 Decem

ber 1813-2 December 1823 c). 
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Hij woonde op de Heerengracht bij de Leidschestraat in een huis, het
welk hem bij de scheiding van den boedel zijner ouders 19 Maart 1801 met 
den stat en het koetshuis daarachter voor t 62.000 was toebedeeld d) • 

. Katholiek. Geb. te Amsterdam 13 April 1780. Tr. 3 Augustus 1809 te 
Antwerpen Therese Theodore Dierxens en als weduwnaar 13 April 1820 
Everarde Louise de Roye van Wichen. Bij K. B. van 28 Augustus 1814 in 
den ridderschap van Holland benoemd. St. 2 December 1823 a). 

a) D. T. B. 658 f. 124 en Jaarboek Ned. Adel 1918, bIz. 428. - b) Breen, bIz. 119.
,) Vaillant. - d) Heerenboekjes. - e) Protocollen notaris J. Olzati no. 18268. Tiende 
jaarboek van Amstelodamum bIz. 179. 

VERBETERING. 

Volgens pr.otocollen notaris W. van Homrigh, no. 17849 was A. L. van der Nlepoort 
slnds lJanuari 1806 chef van Van der Niepoort, Biehon en Comp., voorheen Jacob 
van der Niepoort en Biehon. 
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EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE STEENINDUS

TRIE IN DE ZEVENTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD DOOR 

Mej. B. W. VANDERKLOOTMEYB~RG. 

Er zijn weinig nijverheidsbedrijven in ons land, die zoo nauw met den 

toestand van den bodem in verband staan aIs de steenbakkerijen. In Zuid

H0l!and is dit in'vroegere eeuwen nog meer het gevaI geweest dan heden 
ten dage. Toen kon daar niet aIleen de grondstof, de rivierklei, en de hulp
stof, het zand I), uit den grond worden gewonnen, maar, hier kon ook de 

turf, die' tot in de achttiende eeuw I) daar 'werdgedolven, aIs brandstof 

gebruikt worden 8). 

Het ligt dus voor de hand, dat.in Holland reeds vroeg steenbakkerijen 
zijn opgericht en dat het aantal van deze bedrijven in den loop der tijden 

betrekkelijk groot is geworden. Over voldoende cijfers om dit waar te kun

nen maken, beschik ik niet. Uit het aanW onderteekenaars van een over

eenkomst van steenbakkers 4) blijkt echter, dat er in 1661 in Rijnland op 

zijn minst 39 steenbakkerijen waren. Van een van deze ondememingen, en 

weI van de steenplaats in Leiderdorp van Catryna Knotters, zijn in de 

papieren van den boedel van een zekeren Theodosius Lempereur 5) gege
yens bewaard gebleven, die op de organisatie ervan eenig licht werpen. Te
vens bevatten deze stukken bijzonderheden over een steenbakkerij in Rijs

wijk, bij welke genoemde Lempereur eveneens financieel geinteresseerd 

was. 

Voor zoover dit mogelijk is, zulleneenige bijzonderheden over depersoon 
) I 

1) Zooals bekend, wordt zand in steenbakkerijen gebruikt om het kleven van de 
vormen te voorkomen en de tas- en werkvelden te onderhouden. 

") In de 18e eeuw was de bewerking van den bodem nog in vollen gang. Van Mieriss, 
Beschrijving van.. de stad Leiden, dee I I biz. 5, oordeelt, dat de reden, 'dat het aan 
sommigen toeschijnt, dat de binnen wateren zijn verhoogd, moet worden gezocht in 
"de menigte landen, welken ontgrond of verlaagd zijn door het veenen, de klei uit te 
haelen en af te zanden." ' 

"j Zie echter ook biz. 85, noot 5. 
OJ Zie Economisch Historisch Jaarboek IV, 1916: Ben productiekartel in de Hol

Iandsche steenindustrie in de zeventlende eeuw, bIz. 230. Verder aangehaald als: 
Ben productiekarteI. 

'j Weeskamerarchief no. 1128, aanwezig in het Gemeentearchief van !.eiden. 
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van Lempereur aan de beschrijving van deze steenbakkerijen vooraf gaan. 
Uit een in 1650 door Lempereur gemaakt testalnent kan worden afge

leid. dat de erflater een veel bewogen leven heeft gehad en op het laatst 

van zijn leven met zijn familie in onmin leefde. Uitdrukkelijk vermeldt 

Lempereur, dat hij al wat hij bezat met zijn arbeid en op zijn reis in Brazi

lie "in groot perykel dickwils van mijn leeven" had verdiend, endoordeze 
omstandigheden voelt hij zich vrij om te verklaren, dat niemandinquali
teit van erfgenaam het recht had iets van hem te eischen. Ongetwijfeld had 
dit in het bijzonder betrekking op de erfgenamen ab intestato. 

Of er inderdaad veel te verdeelen viel, blijkt niet uit dit testament, dat 

feitelijk slechts een opsomming bevat van de schulden. In het geheel waren 

er 72 schuldeischers en het totale bedrag der schuld bedroeg I, 7453: 19:5 = 
/44723: 16:6 1). Van de crediteuren (geldschieters?) wilde Lempereur er 26, 

bij wie hij tezamen een schuld had van £ 5244: 14:7 = f 31468:8 1), extra be

voordeelen. Deze kregen 50 % van hunne vordering vooruit, waarna zij 
met hunne geheele pretentie met de anderen gelijk op zouden deelen I). 

1) De omrekening is van mij. 
I) De schuldeischers waren: 

I. Pierre Seulyn den Oude ., . . . . . 
Balthasar Beregany tot Vincence . . . 
Daniel de Labistraet (Aldaar, no, 11281) 
Samuel Godijn. • . 

5. Comelis Magniaert . 
Piere du Pon . . . . . 
Elias de Raed t. • . . 
Heijndrick Hooft. . . 
Jean van Heijnsbergh . 

to. Samuel Becker 
Marcus Vogelaer • . . 
Gerret van Schoonhoven 
Weduwe Marcus Vogelaer 
Jehan Stassaert • : • . 

15. Mathijs van Ceulen. . . 
Philips de Bacher ende Bambeek . 
Davidt van Baerle • . 
Wijnandt Schuijll 
Guilliaem Barthelotti • 

20. Jaeques van Asperen . 
Aemoult Cobbaut 
Jehan Cuijsten 
Jean Claesz. Hollesloot 
Jehan Hoschepiedt. . 

;25. Daniel Hoschepiedt. . 
Abrigael Lempereurs • 
Duarto Rodrigo Meudis . 
Gijmar Henricques . 
Pieter Cruijpenninck 

.30. Petro Beltens . . 
Pieter van TrieU. 

£ 273:15: 0 
£ 194:10: 7 
£ 79:13: 9 
£ 159: 7: 6 
£ 179: 6: 3 
£ 159: 7: 6 
£ 115:17: 6 
£ 159: 7: 6 
£ 159: 7: 6 
£ 159: 7: 6 
£ 159: 7: 6 
£ 318:15: 0 
£ 318:15: 0 
£ 159: 7: 6 
£ 92.14: 2 
£ 159: 7: 6 
£ 159: 7: 6 
£ 79:13: 9 
£ 159: 7: 6 
£ 159: 7: 6 
£ 324: 7: 6 
£ 478: 2: 6 
£ 207:10: 4 
£ 159: 7: 6 
£ 502:10: 0 
£ 166:13: 4 
£ 67:10: 0 
£ 39:14: 1 
£ 39:14; 4 
£ 45: 0: 0 
£ 47:14: 0 
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Bovendien vermaakte Lempereur aan de armen van de Duitsche en van 

de Fransche gemeente ieder resp. 400 en 200 Carolus guldens en aan Gerrit 
Andriesz. 1), bij wien hij woonde, 150 Carolus guldens. 

Uit een juridisch advies van het jaar 1657 1) over de vraag of de "naeste 
maeghen" aanspraak hadden op de niet opgevorderde portii;n en op het
geen er overbleef, nadat de schulden en de legaten betaald waren, blijkt, 

dat er toen een "taemelijck" overschot was. Hoegrootdit echterwas, werd 
niet vermeld. 

Ysbrandt van de Wauwer {. 76: 6:11 
Come lis Cruijssaert tot Rotterdam {. 45: 0: 0 
Jean Ecbertsz. Bischop . {. 45: 0: 0 

35. Nicolaes du Gardijn . {. 45: 0: 0 
Diego Martius {. 43: 5:10 
Jehan van Lier . {. 45: 0: 0 
Francisco vays Pinto. {. 36:17: 2 
Sebastiaen Mendis Piemontel {. 45: 0: 0 

40. Hans Oyrt {. 67:10: 0 
Wauter Wandelman {. 30: 0: 0 
Andries Sijbels tot Elvervelt • {. ·36:10: 0 
Heijndrick Breen • {. 82:15:10 
Davidt Baudringien {. 75: 0: 0 

45. Dirrick Wi tiers . {. 180:14: 7 
Jean de Marez {. 109: 3: 4 
Jean Baptista de Wae11 . {. 120: 8: 5 
Pieter Jansz. Coninck. {. 26:13: 4 
Elias Tripp {. 112: 7: 0 

~. Gerret Smit. {. · 22:10: 0 
Duarto Nunis Dacosta {. 45: 0: 0 
Francisco Lopes d'Assevedo {. 22:10: 0 
Adriaen Claesz. van Graft {. 45: 0: 0 
Jonas Witsen {. 45: 0: 0 

55. Philips Metsu {. 45: 0: 0 
Francisco Baudewijns {. 54:18: 0 
Elias Trip {. 38:11: 4 
Jacomo de Reyen de Hoefnagel. {. 48:11: 1 
Bento Osorio {. 114:14: 0 

60. Albert Schuijt . f. 80: 0: 0 
Duarto Nunis Dacosta {. 41: 5: 8 
VOlquijn Momma {. 48: 0: 0 
Diego Nunis Belmonte. {. 28:15: 1 
Michiel Cardosa {. 8:17:10 

65. Bartholomeus Bert. {. 6:15: 0 
Joost Baeck . {. 5: 5: 0 
Jeronimo Rodrigo Meudis . {. 5: 8: 0 
Antonio Martius Viechas {. 4:10 :0 
Tomas Nunis Pina {. 5:12: 6 

70. Merten van der Moer {. 6:10: 1 
Diego Fernandes Dies. {. 9:10: 3 

72. Michiel Cardosa et de Pas I: 14:16: 1 

Belopende saemen I: 7453:19: 5 
1) Uit eenige aan Lempereur gerichte brieven hlijkt, dat Gerrit Andriesz. een kleer

maker was , die in Leiden op .. de Lange brugge" woonde. 
I) Weeskamerarchief 1128 e II. 

BCON.·HIST. JAARBOEK. XI. 6 
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Over de reis van Lempereur naar Brazili~ zijn door mij geen bijzonderhe
den gevonden. In het archief van de W.-I. Compagnie komt zijnnaamniet 
voor 1) en het vermoeden is dus gewettigd, dat Lempereur niet in betrek

king tot de W.-I. Compagnie heeft gestaan, maar als vrije koopman naar 

Brazilie is gegaan. Daarvoor heeft hij blijkbaar van verschillende personen 

geld opgenomen. Onder de schuldeischers van Lempereur komt Mathijs 

van Ceulen v~~r. Zooals bekend, heeft deze van Ceulenin 1633en ineenige 
jaren vanhettijdvak 1637-1644 in Brazilie een gewichtig ambt bekleed 2). 

De reis van Lempereur valt dus zeer waarschijnlijk in de jaren 1633-1644_ 

Bij zijn thuiskomst heeft Lempereur zich, zooals blijkt, niet gehaast het ge

leende geld terug te geven .), maar is, dit geld als bedrijfskapitaal beschou

wend, verder zaken ermede blijven doen. 
In 1643 is hij voor de helft eigenaar geworden van de steenplaats van 

Trijntgen Knotters, de weduwe van Gerrit Gijsbertsz. Knotters, en in 1652 

heeft hij een steenplaats gekocht in Rijswijk. De nu volgende bijzonderhe

den hebben uitsluitend betrekking op deze beide bedrijven. 

Op welke wijze, of onder welke voorwaarden Lempereur mede-eigenaar 

van de steenplaats in Leiderdorp is geworden, vond ik niet vermeld. Ret 

blijkt echter, dat hij in de plaats is gekomen van Reyndrick Claesz. de 

Munt, een steenbakker, wiens naam in de jaren 1655 en 1661 voorkomt on

der de onderteekenaars van de reeds vroeger genoemde overeenkomst van 

steenbakkers '). Deze de Munt heeft o.a. weiland gehuurd ') van Lempe

reur en bier aan hem verkocht S) . Ook blijkt, dat hij met Lempereur samen 

klei en veenIand (turf) heeft gekocht en dat hij tot de grootste afnemers 

behoorde van de steenplaats in Leiderdorp. 

Deze steenplaats in Leiderdorp was, volgens een aanplakbiljeP), "een 

extra-ordinaire welgelegen steenplaats, als steenoven, woonhuys 8), mette 

1) Dr. R. Bijlsma, onder wiens beheer dit archief in het Aigemeen Rijksarchief be
rust, zeg ik hierbij dank voor de inlichtingen. 

I) Zie Prof. H. Watjen, Das hollandische Kolonialreich in Brasilien . 
0) In het testament zegt Lempereur: "Verklaerende weI degelijck tegens mijn bert 

ende sin te sijn, dat ic~ voor dees tijt deese uutdeelinge niet hebbe konnen in 't werck 
stellen, doch sulxcs is bestaande in pregnante reedenen, Godt en mij bekent." 

t) Zie biz. 210, noot 4 . 
• ) Zooals bekend waren in vroeger tijd vele steenbakkers hoeren. 
") Van 2 April 1643 tot 9 Augustus 1645 heeft de Munt 5'/. vat bieraan Lempereur 

geleverd v~~r f 34:10. (Weeskamerarchief 1128 g.) 
7) Zie bijlage 2. 
8) In 1652 is h~t woonhuis verhuurd en het blijkt, dat de weduwe Knotters toen in 

Leiden woonde. Uit "ltet huyrcedul" blijkt, dat het huis verhuurd was voor 48 caro
lus guldens, tot 40 gr. Vlaams het stuck, per jaar, "mits met de expresse conditie, datt 
de verhuyrders de grootste benede-camer aen haer zijn houdende tot haeren vreyen 
inganck ende verdoen." 
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helfte van seecker welgebout ende vermaeckelick speelhuys i), mitsgaders 
van twee schuyren, lootsen, tasvelt ende werkvelt, item van seeckere paer-

Kaart van den steenoven, gelegen in het ambacht van 
Oegstgeest, toebehoorende aan Mr. Symon van Veen, 
advocaat, opgemeten door Symon Fransz. van Merwen, 
gezworen land meter, op 10 April 1593. 

a 
a 
a 
a 
cO 
a 
a 

a .::; 
't:l 
0-..., 
Q) 
0 
> 
0-
r? 

25 voet 3 duim 

Dese steenplaets 
is binnen meer dan 
een voet Iaeger als 
buiten ende de m ue
ren zijn van binnen 
hooch14voet9duim 

(I 
24voetlOduim 

D_ g .,. ... .,. '" <~. 
voordooren an den dljck opte Hooges 
Mon. 

dewey, daer ter zijden aen staende, ende gelegen in dekerckbuyrt inden 

ambachte van Leiderdorp, jegensover de Meerburgerwateringe" "). 

De constructie van de hier vermelde steenoven week waarschijnlijk niet 

1) Over het -speelhuis djn geen bijzonderheden gevunden. 
") Elders yond ik nog vermeld, dat de steen plaa ts aan den Rijn lag. De tegen woordige 

eigenaarvan een woonhuis met tuin en land op de aangegeven plaats was zoo welwillend 
eenige inlichtingen te geven, waarvoor ik hem hierbij dank reg. Hij deelde mede , dat 
hem bij overlevering bekend was,dat vroegeropdie plaatseen steenplaats was geweest, 
maardat dere reeds langniet meer bestond. De door hem ingestelde pogingen om er nog 
iets van te weten te komen, waren mislukt,omdatde gegevens opde gemeente-secretarie 
in Leiderdorp en op den Kalkpolder niet verder teruggingen dan tot het jaar 1700. 
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af van die van de ovens, welke eeuwenlang in ons land zijn aangetroffen 1). 

De bijgevoegde teekening geeft een 'Voorstelling van den plattegrond van 

zulk'een oven. In de ~uimte tusschen de vier muren werden de ongebakken 

steenen verdiepingsgewijs opgestapeld, waarbij kanalen werden uitge
spaard, die met de monden, waarin het vuur werd gestoken, correspondeer
den I). Om de steenen tegen de weersgesteldheid te beschermen werden zij 

met eenige lagen - in Leiderdorp blijkbaar met drie lagen 3) - minder

waardige steenen afgedekt. Deze ovens, waarvan de rook, die bij het bran

den ontstaat, niet werd afgevoerd, veroorzaakten aan de omwonenden dik
wijls veel hinder en last. Voor zoover mij bekend, is hierover door de bewo

ners van het platteland nooit emstig geklaagd, maar de stad Leiden heeft 

voomamelijk om die reden het oprichten van steenovens in de nabijheid 

der stad trachteategen te gaan '). 

Het aanplakbiljet geeft verder geen aanleiding tot opmerkingen. Alleen 
wi! ik de aandacht vestigen op het fett, dat de terreinen, waar de gebakken 
steenen werden neergezet en waar de steenen werden gevormd en die te
genwoordig tas- en werkvelden worden genoemd, ook in deze ventiende 

eeuw blijkbaar zoo heetten. 

Ais grootte van de'steenplaats ward in 1645 voor de belasting 4 morgen 

en 65 roe opgegeven 5), ~n de volgende jaren, toen waarschijnlijk land, dat 

uitgekleid was, niet meer bij de steenplaats behoorde, 2 morgen 3 hondt en 

65 roe. Voor verponding en morgengeld is hiervoor in 1645 t 57 en in de ja

ren 1646 tot 1651 van ruim f 48 tot ruim f 50 betaald. 

Een van de eerste werkzaamheden van Lempereur, nadat hij de 

steenplaats had verworven, was een contract te sluiten met den onder

meester of nieesterknecht en weI met Comelis Steen. Het is opmerkelijk, 

dat in een tijd, toen vele menschen niet konden lezen of schrijven, 
zooveel per schriftelijk contract werd geregeld. Dit geschiedde o.a. ook 

met de lieden, die de klei en turf aanvoerden en die bijna zonder uit

zondering analphabeten waren. Ook het contract met den ondermeester 

1) Tegenwoordig wordt nog op enkele steenplaatsen als z. g. ouderwetsche oven een 
oven van dit type gevonden. In den loop der 19de eeuw zijn echter de meeste steen
ovens in ringovens, z. g. zigzag-ovens, of overslaande vlamovens veranderd. 

0) Zie J . M. Schelling, Technische termen in de steenbakkerij, o. a. biz. 9 en 18. 
B) Zie Bijlage I, biz. 94 . 
• ) Bij octrooi van 1547 werd· bepaald ,dat niemand steenovens of kalkovens mocht 

oprich ten binnen "de 1000 roeden na aen de s tad Leiden ." In 1552 werd ech ter bij oc
trooi geregeld dat "zoo wie potten van calckovens, staende omtrent der voor
schreven stede, wiste te demolieren" ,inde plaatsdaarvanopeenafstand van 400 of300 

.• roeden een steenoven zou mogen oprichten. Men had namelijk bemerkt, dat er "on
gelijck meer stancx quam van den calckhovens". Van Mieris, Handvesten, biz. 4\. 

") Symon Feissen (zie biz. 85) yond voor de grootte van de steenplaats 2 morgen 4-
hont 10 roe en voor "de paerdewey" 7 hont en 58 roe. 
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was een schriftelijk contract en Comelis Steen teekende met zijn "merck". 

Ret bedrijf was aldus georganiseerd. De eigenaars - in dit contract de 

besteders genoemd - moesten ervoor zorgen, dat er iedere week voldoende 

geld was om het werkvolk te betalen en de "lijffsnootdruft" van den onder

meester 1). Verder bemoeiden zij zich met het aanschaffen van de grond- en 

hulpstoffen en met den verkoop van het product. De technische leiding 

van het bedrijf berustte echter geheel bij den onderm"eester. Deze, ookwel 

de aannemer genoemd, was verplicht twee goed~ "aerdemaeckers" 2) en 
twee goede vormers te huren en o.a. goed op het sorteeren van de steenen 

te letten. De aardemakers en de vormers, die evenals de overige arbeiders 

slechts voor een seizoen gehuurd werden en die na het z.g. "scheymael" 

weer vertrokken, waren in htds bij den ondermeester. De eigenaars van 

de ondememingverschaften hun bedden met toebehooren. 

De ondermeester werd betaald naar de hoeveelheid afgewerkt product, 

zoodat eerst blj het einde van de campagne met hem kon worden afgere

kend. Rij ontving dan per duizend" groote steenen 21 enperduizend kleine 

steenen 15 stuivers, wat op hetzelfde neerkwam I). Bovendien had de on
dermeester verschillende emolumenten. 

Ret contract werd gesloten voor een jaar, maar is voor de jaren 1644, '45 

en '46 en waarschijnlijk ook voor de volgende jaren op dezelfde voorwaar

den verlengd. AIleen werd er in 1646 de conditie bij gemaakt, dat een zeke

re Symon Faisz. goed op de klei zou letten en zich met het afstoken van de 

ovens zou blijven belasten. 

Deze Symon Faisz. of Feissen was iemand, die verstand had van veen en 

turf en klei en uitstekend op de hoogte was van de tecbniek van bet steen

plaatsers-bedrijf. Rij beeft de belangen van Lempereur behartigd door o.a. 

uit diens naam betalingen te doen, land voor bem te boren ,,:oor kleionder

zoek en naar de veenen te gaan om turf te koopen. Een enkele maal blijkt, 

dat hij, ecbter voor slechts kleine bedragen, verschillende artikelen aan 

Lempereur heeft geleverd, zooals ijzerwaren, bout, dakpannen, en dat hij 

kleine repara ties voor bem beeft verricht '). 

Dat bij bet stoken van de steenovens ook de turf uit den omtrek werd 

gebruikt, is niet algemeen bekend ti). Daar bij bet stoken van deze turf zeer 

') Voor dit doel werd iedere week aan Comelis"Steen f 60 gegeven. 
") Aerdemaeckers zijn arbeiders, die de klei voor het gebruik gereed maken. 
I) In Rijswijk kreeg de ondermeester voor "ieder dusent (steen) ene gulden twee 

&tuvers". Weeskamerarchief 1128 t. 
0) Zie bijlage 1,3,5, 6, 6·8. 
I) In "De economische on twikkeling van een Zuid·Hol1andsch dorp" is door mij, op 

,ezag van Van Mieris en omdat het met de heerscbende meeningovereenkwam, mee
,edeeld (zie aldaar biz. 9),dat de turf in den omtrekslechti voor huisbrand brulkbaarwas. 



86 EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE 

veel asch ontstond en de temperatuur dus niet hoog genoeg kon worden 
opgevoerd, moest er echter altijd Friesche of Groningsche turfbij gebruikt 
worden 1). 

In 1643 blijken de eigenaars van de steenplaats in Leiderdorp 220 roe veen

land in Zoetermeer te hebben gekocht voor /259: 19'). Verder blijkt, dat 

deze steenplaatsers veenland hebOOn gepacht en overeenkomsten met pach

ters hebOOn geslotenin Benthuizen en voor de steenplaats in Rijswijk met die 
te Rijswijk S) en dat zij o.a. turf hebOOn gebruikt uitNieuwerkerk en Wins

veen. Voor de turf uit het hoogveen (Groningen, Blokzijl, Heereveen) werd 

van 5Yz tot 7Yz stuiver per ton betaald, terwijl de schepen, potten, waarmedo 

deze werd aangevoerd, een inhoud hadden van ± 600 tot ± 800 ton '). 
Evenals tegenwoordig werd ook in de zeventiende eeuw om een goede 

kwaliteit van steenen te verkrijgen, de klei van verschillende stukken land 
door elkaar gemengd '). Op de steenplaats in Leiderdorp is klei gebruikt 

uit het land, dat bij de steenplaats behoorde en verder de eerste jaren uit 

het land van burgemeester Fuyt van Sijp, het z.g. borststuk, buiten de Witte 

Poort, en uit het land bij Roomburgh van burgemeester Groenendijck van 

Leiden. In 1645 is samen met De Munt van een zekeren Halewijns 595 roe 

klei gekocht voor 12200, in twee keer te betalen. Deeerste betalingmoest 

plaats hebben op "Valckenburger mart" 1646, de tweedein 1647. In 1648 is 

578 roe klei gekocht uit het land bij Groenesteyn van burgemeester Groe

nendijck voor 11450, welk bedrag in "drie payen" moest worden OOtaald. 
Hier werd o.a. de voorwaarde bij gemaakt, dat de klei er in vier jaren moest 
zijn uitgehaald, te beginnen met Valkenburger markt 1649. 

Op 25 April 1651 is bij het huis te Swieten van Comelis J. Ouwaeter 4 

hondt klei gekocht voor /1700. Hierop is contant be1;aald 1425, waarna 

nog drie jaren ieder jaar t 425 zou betaald worden 8). 

De verkrijging van het zand geschiedde waarschijnlijk in de zeventiende 

eeuw op dezelfde wijze als heden ten dage 7). Ook toen werden de kosten 

1) Zie bijl. 6. _ 
") In 1645 is veenland in Zoet~rmeer, mis5chien hetzelfde stuk, verkocht door de 

eigenaars van de steenfabriek voor f 774, netto voor f 681:10. ") Zie bijlage 6. 
&) Tot voor korten tijd werd de turf altijd met een ton gemeten. In den oorlogstijd, 

waarscbijnlijk in 1916, is hierin verandering gekomen en sinds dien wordt, zooals be
kend, de turf per kubieke meter verkocbt en wei volgens den meetbrief, dien de turf
schippers meebrengen. 

I) Vergelijk ook het kleicontract met den beer Hoogendorp, bijlage 7. 
0) Zie bijlage 6 en bijlage II. 
') In April 1925 yond ik in een plaatselijk blad eenige weken na elkaar de volgende 

ad verten tie: 
"Zandschippers. 

Eris weer zand te krijgen bij den Hertenkamp te Wassenaar. Wendt Utotdenzand
baas • • . • • aldaar." 
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Tan het zand voomamelijk of uitsluitend veroorzaakt door het arbeidsloon, 

dat voor het afgraven en het vervoer betaald moest worden. Deze werk

zaamheden werden, en worden ook nu, verricht door menschen, die verder 

met het steenplaatserbedrijf niet hadden te maken. Gedeeltelijk oefenden 

deze lieden, vletters genaamd, zelfstandig hun beroep uit. gedeeltelijk wa
ren zij in dienst van anderen. Zoo yond ik b.v. aangeteekend, dat de heer 
Jacob van den Bergh zand liet brengen "door sijn vletters". 

Ook yond ik vermeld. dat burgemeester Groenendijck vletters in dieast 

bad. die klei aanvoerden I), terwijl met de eigenaars van de steenplaatsen 

ook weI contracten met kleivletters werden gesloten I). In tegenstellingmet 

tegenwoordig. nu de kIei in den winter door arbeiders van de steenplaats 

wordt aangebracht. werd namelijk in de zeventiende eeuw niet alleen het 
%and, maar ook de klei aangevoerd door lieden, die overigens buiten het 

steenplaatsersbedrijf stonden. 

Hoeveel arbeiders er op de Leiderdorpsche en op de Rijswijksche steen

plaats gewerkt hebben. blijkt uit de stukken niet. In het contract met den 
ondermeester .) wordt echter vermeld. dat er in 1648 2 vormers en 2 aarde
makers zouden zijn en dus moeten er toen ook 2 helpers en 2 z.g. opstekers 
zijn geweest '). In het geheel waren er dus toen op zijn minst 5 volwassen 

en 4 onvolwassen arbeiders. Over het aanta! overige arbeiders zijn geen ge

gevens gevonden. Uit de namen, die een enkele maal worden opgegeven. 

blijkt echter. dat er zoowel in Leiderdorp als in Rijswijk ook vrouwen ge

werkt hebben. Deze vrouwen kruiden ook steenen en tonden turf en ver

richtten dus werkzaamheden. die in Iateren tijd voor vrouwen te zwaar zijn 

bevonden. 

Daar het aantal arbeiders niet vaststaat, kon nit de papieren van Lem

pereur ook niet worden bepaald. hoeveel het weekloon toen bedroeg. WeI 
yond ik vermeld. dat b.v. een volwassen arbeider met een dag werken. in 
daggeld dus./1 verdiende. soms I of 2 stuivers meer. Een vergelijking met 

bet loon van tegenwoordig zou overigens hierom niet opgaan, omdat 

1) Zie bijlage 6. 
") Zie bijlage 6. 
") Zie bijlage 1. ( 
'J J. M. Schelling, Technische tennen in de steenbakkerij (1909), biz. 5: .. Bijiedere 

vormtafel behoorde vroeger een helper, die slechts kleine en Iichte diensten had te 
verrichten", biz. 13. "Iedere karIadmg of vracht klei werd opde plek, waar zij was neer
gestort, met de voeten gekneed en met eene k1eine houten spade (met ijzer beslag) tot 
een ronden koek, ongeveer 2 meter in middellijn en ongeveer 25 centimeter hoog, ver · 
werkt. De voomaamste handlanger, een halfwas jongen, opsteker genaamd, stak met 
zijne beide handen daarvan een stuk af, rolde dit in den v~nn van een geknotten ke
gel, bij welk rollen de buitenzijde tevens gezand werd, en wierp, doorgaands bij twee 
-stuks tegelijk, deze stukken k1ei op de vonntafel." 
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nu in de Rijnstreek de meeste arbeiders het geheele jaar op de steenplaats 
werkzaam blijven, terwijl vroeger alle arbeiders, behalve de meesterknecht,. 
bij het eindigen van het seizoen ontslagen werden 1). Het afscheid van deze. 
arbeiders geschiedde altijd eenigszins feestelijk 2). 

De afnemers van de steenplaats 3) in Leiderdorpwoondenin de provincies 

Zuid- en Noord-Holland, Noord-Brabant en Zeeland. Er werden steenen 

verzonden naar de dorpen in den omtrek, zooals Hogemade,.Roelofarends
veen '), Doesburg, Zoetermeer, maar ook naar Leiden, Rotterdam, Dor
drecht, Vlaardingen, Amsterdam, Haar~em en Alkmaar. De verzending ge
schiedde, zooals vanzelf spreekt, per schip en het blijkt, dat de schippers 

soms steenen kochten voor eigen rekening. In 1643 yond ik Jacob de Rid

der, .. schipper.op Seland"; gedebiteerd voor t 42 en Gijsbert Teune, .. schip
per op Alckemaer", en Adriaen Claesz., "schipper op Dort", resp. voor 
f 39:4 en f 28 te boek staan. 

Ongetwij£eld behoorden deze schippers tot de kleine afnemers, hoewel er 

onder de koopers ook weI personen voorkomen, die voor slechts enkele gul

dens gedebiteerd stonden. Maar er waren ook rekeningen van meer dan 

f 1000. In 1643 had Heindrick Claesz. de Munt een rekening van t 1073:11 
en in 1648 en 1649 was Vranck Jansz. gedebiteerd voor resp. t 1102:2:8 en 
f 1040. 

De groote afnemers sloten dikwijls een contract met den producent 5). 

Zij verbonden zich daarin tegen een vastgestelden prijs in den loop van het 

jaar een bepaalde hoeveelheid af te nemen. Een enkele keer werd de hoe

veelheid niet opgegeven en werd alleen de prijs vastgesteld. Een juist in-. , 
zicht in de prijsbeweging van de jaren 1645 tot 1652, van welke jaren de 
contracten bewaard zijn gebleven, geven deze prijsovereenkomsten dan 
ook niet. Evenals tegenwoo'rdig zullen ook toen de verschillende a£nemers. 

weI verschillende prijzen bedongen hebben en bovendien wordt de quali

teit van de steenen niet vermeld. Te~jl b.v. in een prijsovereenkomst van 

den modernen tijd (1890) ') niet minder dan zes soorten van grauw en van 
hardsteen en vier soorten van klinker worden vermeId, wordt in deze con-

1) Deze arbeiders moesten met andere werkzaamheden, b .v. methet verkoopen van 
bier enz., .. tappen", of met landarbeid verder in hun onderhoud voorzien, terwijlde 
echtgenooten van deze mannen er dikwijls met werk in verband met de textielindus
trie wat bij verdienden. Zie Posthumus, Een zestiende eeuwsche enqu~te. Bijdragen 
en Mededeelingen van het Historisch Genootschap, dee133. 

I) Vgl. biz. 103. 
I) In de stukken wordt de steenplaats een enkele keer .. fabriek" genoemd . 
• ) In de stukken stond Roelevaertiensveen. 
.) Zie bijlage 9 . 
• ) Een boekje met prijsnoteeringen (handschrift) isaanwezig in het Nederlandsch. 

Economisch-Historlsch Archlef te 's-Gravenhage. 
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tracten van "grau", "hartsteen" en "clinquaert" gesproken, zonder eenige 
verdere aanduiding 1). 

Ret volgende staatje geeft een overzicht van de hoogste en van de laag~ 

ste prijzen in guldens en centen (in de periode 1645 tot 1652 en in de jar~n 

1890 en 1915). 

1645/1652 1890 1915 

Rertsteen (hardsteen) 13,15 17,50 I 5,50 I 10,50 I 7,50 I 13,50 

Clinquaert (klinker) . - 7,50 -9,- - 9,- - 15,50 - 14,50 - 19,-

Grau (grauw) . . - 5,50 -6,50 - 8,-- 9,75 - 11,50 - 15,50 
l:Iondtsteen (mondsteen) - 2,25 -3,75 - 5,25 - 8,50 - 7,- - 12,50 
Welbooren (welboren) - - 2,25 -3,75 15.- 16,50 

Ook bevatten sommige contracten de betalingsconditi~n. Ret blijkt, dat 

op jaarrekening, op 3 maanden, en contant is geleverd en dat bepaalde da

gen, zooals Kerstmis (kersemis), kermis en Valkenburger markt als dagen, 

waarop de 1'>etaling moest plaats hebben, worden aangegeven. 

Uit de balans en winstrekeningen, die van de steenplaats in Leiderdorp 

bewaard zijn gebleven I), kan het volgende staatje, dat een overzicht geeft. 

van de winst in de jaren 1643 tIm 1650, worden samengesteld. 

1643/44 . 16444:19:12 3 + 3 ovens 

1645 - 3505 : 16: 2 3 ovens 

1646 -2223:17; 0 3 ovens 

1647 - 941: 3: 8 3 ovens 

1648 - 1786:17: 0 2 ovens 

1649 - 1066:19: 8 2 ovens 

1650 -1171 :15: 2 2 ovens 

117141 :8: 0 

In bovenstaand staatje wordt ook vermeld hoeveel ovens er ieder jaar 

zijn gestookt. Door de gedurende deze jaren in Rijnland bestaande vereeni
ging van steenbakkers werd o.a. ieder jaar bepaald hoeveel ovens er, in 

verband met den economischen toestand, op iedere steenplaats gestookt 

mochten worden I). Uit bovenstaand sh.a.tje blijkt, dat deze maatregel 

succes heeft gehad. Terwijl in 1647, toen nog drie ovens gebrand zijn, de· 

1) AIleen vond ik vermeld, dat in 1652 Carel de Latere clinquaert, "soo se uutten 
hoven sal vallen", heeft gekocbt voor f 8:21/. (per duizend). 

I) Den accountan t, die zoo welwillend was de rekenin&en te on tcijferen, zeg ik bier, 
bij dank •. 

') Zie .. Een productiekartel" enz. biz. 209. 
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winst tot ruim t 900 was gedaald, is deze in 1648 met 2 ovens gestegen tot 

ruim t 1700. 

De winstrekeningen geven ook antwoord op de vraag hoeveel steenen 

een oven in dien tijd kon bevatten. Dit blijken er ruim 600.000 te zijn ge

weest, dus iets meer dan vroeger door mijn berekening was gevonden 1). 

Men vergelijke onderstaande tabel, waarin tevens wordt vermeld, hoe

veel geld de steenen opbrachten. 

1643 monteeren de 3 ovens 

1644 monteeren de 3 ovens 

1645 monteeren de 3 ovens 

1646 monteeren de 3 ovens 
1647 monteeren de 3 ovens 

1648 monteeren de 2 ovens 

1649 monteeren de 2 ovens 

1650 monteeren de 2 ovens 

.J 

Aantal 

steenen. 

1.887.500 

1.825.195 

1.944.850 
1.938.700 
1.911.950 
1.269.450 

1.294.400 

1.159.880 

Opbrengst 

in geld. 

t 10.076: 10: 4 

- 8.493: 2: 8 

- 8.894: 2: 0 

- 7.741:18:12 

- 7.126: 1:12 

- 6.369:15: 0 

- 5.690:14: 4 

- 4.450: 4:12 

In 1652 bevatte een oven in Rijswijk 622.175 steenen. De opbrengst # 

hiervan was t 2.206:3 Z). 

Behalve winstrekeningen zijn er van de steenplaats in Leiderdorp ook 

kapitaairekeningen bewaard gebleven. Uit de laatste. namelijk die van 

1650, blijkt het volgende. 

De winsten van de jaren 1643/1650 hebben totaal bedragen t 17.141:8:0, 

hiervan is uitgekeerd . . . . . . . . . t 12.200: 0: 0 3) 
I 

Nogteinnen vorderingen van vorige jaren 

(restanten), welke dus nog niet voor be-

taling in aanmerking kwamen . . . . . 

De onkosten voor de campagne 1651, n.1. 

voorschotten . t 670: 19: 12 

vletters . . - 330: 0: 0 
Co'rn. Steen - 900: 0: 0 

735: 7: 0 

bedroegen,' . . . . . . . . . t · 1.900:19:12 

Vorderingen wegens geleverde steenen van 

hetlaatsteproductie-jaar . . . . . . . - ' 2 .684:i5: 0 

t 17.521; 1;12 
Lempereurisdusinvoorschot ..... t 379:13:12 

t 17.521: 1:12 
1) Een productiekartel, biz. 21\. ") Weeskamerarchief 1128 t, foJ. 27;. 
I) Zie de Jijst der uitdeelingen. 
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De "generaleonkosten" (vgl . no. 8) bevatten o.a. uitgaven voorde belas

ting en voor de gebruikteklei, turfenzand. Zoovond ik b.v. genoteerd, dat 

in 1645 aan den "santboer" /48 was betaald voor bet zanden van de twee 

ovens, en dat voor een "podt turf" /200.- was uitgegeven. Maar naas.t 

groote uitgaven komen in de Generale onkosten ook vele kleine voor. Zoo 

worden bierin b .v . de onkosten voor den tuin 1) genoteerd en wordt ver

scheidene jaren melding gemaakt van den maaltijd op den Doelen, de z.g . 

.. vroolijcke maaltijt" I) en bet afscbeidsmaal (scbeymaal) met de arbeiders. 

Zooals reeds werd vermeld, was Lempereur ook financieel geinteresseerd 

bij een steenplaats in Rijswijk. Deze steenplaats, die met de landen, die er 

bij beboorden, vier morgen en twee hondt groot was, was gelegen in den Plas

poel-polder in bet ambacbt van Rijswijk I). Na bet overlijden van den 

vroegeren eigenaar, Theodorus van der Weyde, is ze II Maart 1652 in bet 

openbaar verkocbt. Lempereur en de reeds vroeger genoemde Vranck 

Jansz. (nu dikwijls aangeduid als Van 't Scbouw, Verscbouw) zijn toen ei

genaars geworden voor f 8500.-. In den inkoopsprijs was bet land begre
pen, dat bij de steenplaats beboorde, en o.a. vielen ook de gereedschappen 
er onder ') . Maar om de onkosten te betalen, alles wat op te knappen en 
het bedrijf weer aan den gang te brengen, moest nog t 1500 worden uitge
geven 5). 

Uit bet contract, dat de eigenaars 14 April 1652 met elkaarsloten, blijkt, 

dat Lempereur voor ! en Vranck J ansz. voor ! eigenaar was geworden en 

dat deze laatste bet geld voor dit vierde deel (1 van / 10.000 moest 
betaald worden) van Lempereur tegen 4 % 's jaars beeft geleend. 

Omtrent deze rente werd in het contract nog bepaald, dat "de voorsz. 

Lempereur uyt de winst vooraff sal trecken den intrest van sijn ver

schoten penningen voor de voorsz. Vranck Jansz., off andersints dat 

deselve Vranck J ansz. de voorsz. intrest jaerlijcs uyt sijn eygen beurse 
selffs promptelicke sal moeten voldoen". Verder werd in bet contract 

nog vastgesteld, dat Vranck Jansz. in het buis op de steenplaats zou 

wonen en dat Lempereur de twee grootste kamers daarvan "tot sijn 

accomodatie off woninge" vrij zou bebouden. 

1) Planten voor den tuin : kool, asperges, artichocken. 
") Een productiekartel, biz. 2011. 
") Zie het aanplakbiljet. 
') "Den cooper sullen volgen de beddens, deeckens, laekens ten dienste van het 

werckvolck, noch sijnde, ende verders aIle de gereetschappen tot de neeringe ende 
't werck dienendp, als een karre, aIle de kruywagens, rietmatten, vormtafels ende 
anders, hier te lange te specificeren." Zie ook bIz. 142. 

I) Zie bIz 144 150. 
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Buiten het contract om is nog besloten, dat Vranck J ansz. ondermeestel 
zou zijn "overmits dat sij geen anderen ondermeester na haar sin en kon
den krijgen" 1). 

N a den aankoop van de steenplaats heeft Lempereur een accoord getrof

fen met een pachter van turf te Rijswijk 2) en 4 April heeft hij met Daniel 

van Hogendorp 8) een contract gesloten over de klei, die gegraven zou 

worden uit "vier ackers lants,leggende aan sijne hoffstede omtrentDelit". 

Korten tijd na het onderteekenen van dit contract is Lempereur waar

schijnlijk gestorven t) ; de datum van zij~ overlijden is mij niet bekend. 

De executeurs van het testament van Lempereur wilden toen in het 

voorjaar van 1653 de beide steenplaatsen verkoopen, maar de tijden waren 
er, in verband met den eersten Engelschen oorlog, niet naar om voor on
roerend goed behoorlijke prijzen te maken. Toch is waarschijnlijk de steen
plaats in Leiderdorp in andere handen overgegaan (na 1652 ontbreken al

thans aIle gegevens omtrent dit bedrijf), de steenplaats in Rijswijk bleef 

echter onverkocht. 

Zooals tegenwoordig misschien ook zou gebeuren, is toen besloten de 

steenplaats te verhuren en in 1654 is aan Vranck Jansz. verzocht pachter 

te willen worden. De huurprijs werd vastgesteld op t 200 's jaars en Vranck 

Jansz. zou, omdat hij, zooals bekend, voor i eigenaar was, f van t 200 = 

t 150 betalen. Zoo is geschied. 

Voorspoedige jaren waren het niet voor den pachter, wat m.i., den eco

nomischen toestand van ons land in aanmerking genomen, niet behoeft te 

verwonderen. Uit een afrekening van het jaar 1657 blijkt, dat Vranck 

J ansz. toen een schuld had aan den boedel van Lempereur van f 512:2: 1. 

In dit jaar is de steenplaats waarschijnlijk nogmaals verkocht en is Vranck 

J ansz. met zijn familie en anderen eigenaar geworden. Maar toen ging het 

niet beter. De schuld van Vranck Jansz. aan den boedel van Lempereur 

blijkt, volgens een afrekening in J uli 1660, tot niet minder dan f 1.227: 17:7 

te zijn opgeloopen. Deze afrekening gaat buiten de inkoopsom van de 

steenplaats om. Hoe groot deze is geweest en of ze betaald was, blijkt ner

gens. AIleen is tusschen de stukken een brief gevonden, gedateerd 10 Maart 
1659 en gericht aan J ohan van Heussen, waarin Franck Jansen Verschou, 

1) Zie no 17, bIz. 156. I) Zie bIz. 107. 
") "Raet ende Vroetschap der stadt Rotterdam, dijckgraaff van Schielant". 

Vgl. no. 7. 
t) In de voorwaarden voor den verkoop van de steenplaats in 1653 wordt verwezen 

naar het contract met den dijkgraaf van Hogendorp, dat door Lempereur is gemaakt 
"ende geteyckent (4 April) alhier" (in Rijswijk?); vel. no. 7. Weeskamer
archief 1\ 28 If. 
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Klaes Arentsen van der Marel en Willem Francken Verschou mededeelen, 
dat zij "vast van meningh" waren 14 Ma.a.rt in Leiden te komen om "een 
paey" van de Rijswijksche steenpla.a.ts te beWen. 

B. W. v.d. K. M. 

1. 

CONTRACT MET DEN ONDERMEESTER - 1643 1). 

Heyndrick Claesz. de Munt, in wiens plaets gekomen ende eyge
naer geworden is Theodosius Lempereur, en Treyn Comelisdoch
ter, weduwe van Gerrett Gijsbertsz Knotter, a1s besteders, ~n 
Comelis Comelysz. als aennemer vant jaer 1643. 

Op naevolgende conditie ende voorwaerde soo heeft Theodo
sius Lempereur en Treyn Comelisdochter aengenomen ende 
neempt mits desen aen Comelis Comelisz Steen tot een onder
meester ofte meesterknecht om waer te nemen en te bearbeyden 
haer steenplaets, gelegen in Leyerdorp in de kerckbuyrte, en datt 
voor den tijtt van een j aer, als het jaer van 1643, waervan datt het 
jaer 1643 sijn begin sal nemen den eersten Martii, alsdatt den aenne
mer Comelis Steen alsdan I) in het vrey gebruyck vanhet woonhuys 
en vrey brandt sal hebben met het volek, datt daer aen de steen
plaats wercken sall, die daer in huys logeeren ofte tehuys leggen. 

En oft€! het gebeurde datt sij malkanderen niet en konden 
verstaen als het jaer uut is, soo sal den aennemer moeten ontruy
minge doen op den eersten Martio anna 1644 vant werck, huysin
ge, lootsen en diesaenc1evende, sonder eenich tegenseggen. 

Met expresse conditie, off er ymant van beyden qua:em te over
lijden of te sterven, soo sal aen beyde sijde, soo den besteder als 
aennemer, gehouden sijn te voldoen naer reedens behooren, ofte 
de erfgenaemen. 

De aennemer sal gehouden sijn toe te sien in aIle dingen de 
plaets aengaende alsoft hemselven waer, en besorgen twee goede 
aerdemaeckers, die de aerde well maeken. 

Den aennemer sal oock gebouden sijn 2 goede vormers te huy
ren, die goede steen maeken. 

Sal oock gehouden sijn -op het scheyden I) van de steen goede 
acht te nemen naer behooren. 

' ) Weeskamerarchief no. 1128c, fol. 12. Gemeente-archief te !.eiden. 
2) Het hs. heeft hier: "sal alsdan". . 
ar Scheyden = sorteeren? 
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Sal gehouden weesen oock het tasvelt 1) te suyveren van stuc
ken, naer het behooren. 

Den aennemer sal geen steen te borge mogen vercopen, ofte, 
soeverre hy de steen te borge vercoopt, den dach van betalinge 
omgekomen sijnde, sal de steen dan selver moeten betaelen, ten
waer dat den besteder daer consent toe gegeven hadde om te bor
gen. 

Den aennemer sal gehouden sijn het weick te schoffelen'en het 
verval op eenen hoop te laeten carren op sijne costen. 

Den aennemer sal oock gehouden sijn alle de turff te vollen, soo 
uut de scheepen als uut de schuyren, die men in den hooven ver
brandt. Met naerder conditie, datt de voIders geen groote cluyten 
en mogen uutschieten, die over sijn om te verbranden, soodat den 
besteeders van elck scheepken de aennemer te baet sal komen 
twee stuyvers. 

De besteders sullen oock gehouden sij'n elcken hoven in 't begin 
een podt met Iangen ofte lichten drogen turff te beschicken om 
niet verleegen ofte verlett te weesen met de as, om goede steen te 
backen, am bequaemelijk te mogen afbranden. 

De besteders sullen oock gehouden sijn een goet starck carre
peert te bestellen om mede te carren, datt sijn werck weI doen 
mach, en oock aIle gereetschap, tot de carre en steenplaetsers
neringe dienende en behoorende is om te gebruycken, wagens, 
carre, schoppen, lijnen en anders, geen gereetschap uutgesondert. 

De besteders sullen oock gehouden sijn sooveel de fisteen 2) te 
beschicken, datt men den hooven well kan drey dick decken en 
schermen rondtomme. 

De besteders sullen moe ten betaelen aen den aennemer tnegen
tich guldens voor mattgelt 8), waertegens dat den aennemer sal 
gehouden sijn sooveel matten te leveren, daer men de reuwe steen 
mede kan behoorlijk matten, en de besteeders sullen oock gehou
den sijn aen de ondermeester, die daer sal mogen koomen te be
dingen, dat hij de oude matten, die daer sijn sullen, aen hem, tot 
goede mannen seggen, te neemen, soverre als syliedens quamen te 
scheyden ofte den aennemer quam te verhuysen. 

De besteders sullen gehouden sijn vier beddens te Ieeveren, met 
1) Tasvelt is het terrein, waar de gebakken steenen worden neergezet. Zie ook de In· 

leiding. 
") Fisteen <= uitschot steen. Zie ook de Inleiding. 
") Mattgelt = geld voor rietmatten. 
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de deekens daertoe behoorende ende oock de slaeplaekens, die der 
vannoden sijn sullen, ende oock ettelijke handoekeri, om 't volek 
haer handen aen te droogen. 

De besteeders sullen oock betaelen aen den aennemer voor yder 
duysent kleene steen, ofte twee duysent groote steen voor drey 
duysent kleene steen sal moeten verstrecken. Voor een duysent 
groot steen sullen de besteeders betaelen aen den aennemer 21 
stuyvers ende voor een duysent kleensteen sal betaelt werden 
vijffthien stuyvers, t'welck malkanderen gelijck is. 

De besteeders sullen oock geen kleen steen mogen maeken, son
der datt syluydens eerst met den aennemer daerin geaccordeert 
sijn. 

Verder sal den aennemer hebben aIle de stucken van de ge
broocken gebacken steen ende alle de ratelaer, die daer kompt 
voor het arbeytsloon van de rateler 1), ende alle puyn sal den aen
nemer hebben tot sijn profijtt. 

Den aennemer sal gehouden sijn het banwerck van heerewegh I) 
te maeken, mits conditie datt de besteders den aennemer de be
hofte daertoe moet leereren. 

Den aennemer sal gehouden sijn de rauwe stucken, die op de 
plaetsen ofte van den hagen 3) sullen mogen komen ofte in den ho
ven souden mogen vaIlen, gehouden op te raepen ende wegh te 
kruyden en oock laeten vervonnen en verder watt stucken datter 
-meer affgaen, als eenen dach voor beyde de vonners van eenen 
hooven, sullen de besteders gehouden sijn aen den aennemer te 
vergoeden, gelijck als het vonnen cost ende betaelt werdt. 

De besteders sullen gehouden sijn aIle weeken te besorgen soo
veel gelts, dat datt arbeytsvolck, die daer wercken komen, be
taelt werden ende den ondenneester sijn lijffsnootdruft op goede 
reekeninge. 

Den aennemer sal gehouden sijn, den lesten oven affgebrandt te 
weesen, de laeckens ende deekens en handoeken wederom thuys 
te besorgen tot de besteeders. 

De besteeders sullen oock betaelen aen de aennemers huys
vrauw eenen rosenobel, ofte de waerdye van dien, achtervolgende 

I) De aannemer krijgt aile wrakken (ratelaer),' maar moet daarvoor teruggeven, 
"at ze aan arbeidsloon gekost hebben. 

") Het werk aan den weg, dat gerechteJijk geschouwd werd. 
") Hagen = haaghuizen. 
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het eerste accoordt, hetwelck a1 bij de reekeninge is gepasseert 
ende noch te passeeren staet, al is 't in de voorwaerden niet ge
stelt, hetwelck om reeden gelaeten is. 

Aldus geaccordeert ende geteekent bij onsluyden in kennisz van 
my, Sijmon Feijsz., op den 10 Julio 1643. 

(Was geteekBnd dOM ThBodosius Lemp"Bu" T'Bynteen Crwnelis, Cor
nelis Steen')). 

Op voorgaende conditie sijn wij. ondergeschreeven. noch een 
jaer veraccordeert, te wetene het jaer 1644, met conditie, datt 
Symon Faisz. aenneempt de hovens, soo van 't jaer 1643 als oock 
1644, mede te besorgen om aff te branden naer be:booren, alsoock 
de monden te besorgen, datt se weI sullen geset werden, om niet in 
te val1en. Ende mede well op de aerde te letten, datter goede steen 
soude mogen weesen. 

Onderteekent op 10 Julio 1644 I), als voreri. 
Stondt mede den naem van Symon Feisz. 

1 Julio 1645 is geaccordeert op vorige conditie, mits datt den 
ondenneester 50 gulden voor het toekomende j aar 1646 meer sal 
hebben. sulx datt Symon Faisz. mede a1s vooren verobligeert blijft 
de hovens af te branden. 

2. 

AANPLAKBILJET VAN DE VERKOOPING EENER STEEN

PLAAST. - 1653 ~). 

TE KOOP 

Eene seer bequame ende welgelegen 
STEENPLAETS, 

met de landen daeraen behoorende gelegen in den ambachte van 
Rhijswijck, ' 

mitsgaders 
noch 'de gherechte helfte in een extraordinaire welgelegen 

STEENPLAETS, 

gelegen in de kerckbuyrt in den ambachte van Leyderdorp, 
jegensover de Meerburger-wateringe, 

Ende dat beyden met de appendentien van dien. 

') Comelis Steen teekent met een kruisje. 
0) Er staat 1643. ' 
0) Aldaar, 1128 g. 
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Men is van meeninghe in 't openbaer, ten overstaen ende met 
goetvinden van E. E. Heeren Schepenmeesteren en een uyt 
den E.E. Heeren Weesmeesteren der stadt Leyden 

TE VERKOOPEN 

Een seer bequame ende welgelegen steenplaets, als werckvelt, 
tasvelt, steenoven, huysinghen, Iootsen, 'schuyren ende verdere 
getimmerte. Wijders alle de gereetschappen tot de neeringe die
nende, mitsgaders het ·verdere Iant aen de voorsz. plaets behoo
rende, groot, volgens de meetinghe van Floris Jacobsz. van der 
Salm, gheswooren lantmeter, omtrent · vier morgen ende twee 
hondt, staende ende gelegen in de Plaspoelpolder in den ambachte 
van Rhijswijck, belent, volgens de jongste waerbrief, noortoost de 
erfgenamen van de heer tresorier Volbergen, suytoost de Haegh
vaert, suytwest de heer Van de Werve ende noortwest de Vliet en 
de laen aen de voorsz. steenplaets leggende, die den advocaat Co
mans aen de verkoopers predeceseur in vollen eygendom getrans
porteert heeft. Ende noch de gerechte helfte in een extra-ordinaire 
weigelegen steenplaets, als steenoven, woonhuys, mette helfte van 
seecker welgebout ende vermaeckelick speelhuys, mitsgaders van 
twee schuyren, lootsen, tasvelt ende werckvelt, item van seeckere 
paerdewey, daer terzijden aenstaende ende gelegen in de Kerck
buyrt in den ambachte van Leyderdorp, jegensover de Meerbur
ger wateringe, daervan de wederhelfte is toebehoorende aen de 
weduwe van Gerrit Gijsbertsz. Knotters, woonende binnen de 
voorsz. stadt Leyden. 

Belent ende gelegen hebbende, volgens de jongste waerbrief 
daervan sijnde, ten suytoosten St. Catharine gasthuys binnen 
Leyden, met Hendrick Willemsz. Taeyespil, timmerman. Ten 
no orden den E.heere en Mr. Nic1aes de Bye, ten suytwesten de 
Rhijn ende ten noortwesten de erfghenamen van wijlen Nic1aes de 
Bye den Ouden. 

Waermede men sidt ende coopdach houden sal ten huyse ende 
herberghe van Twist, waerdt in 't Vergulde Manshooft, op Ma
rendorp aen de Roode·Steen, binnen Leyden, op Dijnsdage den 
28en January eerstkomende deses jaers 1653. 

De gegaingden vinden hun alsdan aldaer goets tijts naer de 
middach, aenhoorende de voorwaerden ende doen hun profijt. 

Segget voorts. 

J;:CON.-HIST. JAARBOEK. XI . 7 
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3. 

REKENINGEN VAN SYMON FAYSZ. - 1648/50 1) . 

Reekeninge van Sijmon Faysz. /5:5: 10. 
Gelevert ten behouwe van menheer Lempereur ende verdienste 

1649 en '50. 
Geweest tweemael tot Haesserswoude ende Benthuy
sen tsamen om turff . . . . . 
N oeh gelevert 200 pannen, eoompt . . 
Noeh gelevert 4 heelbaeken estrieken . 
Noehgeboort opt huys Hooeheranen . 

Somma 

1:10: 0 
3: 4: 0 
0: 1:10 
0:10: 0 

5: 5:10 
Iek als ondergesc;hreven bekenne dese somme van 5 gul

den 5 stuivers 10 penningen ontfangen te hebben uut 
handen van menheer Lempereur. 

Van turff, die gelevert is bij Ewout Aryaensz. 
Op huyden, den lien November 1650, soe heeft gelost Ewaut 

Aryaenssen van Vensveen op de steenplaets van menheer Lem
pereur tot Leyderdorp 164 ton turff, yder ton tot 6 stuyvers. 
compt 49 guldens ende 4 stuyvers als boven. 

Sijmon Feyssen 
aen Ewaut Aryaenssen 149:4:0 

Verleg gedaen voor menheer Lempereur int j aer 1648. 
Verleyt van de oneosten van de polder . . . 
Verleyt van een sehip mis in den tuyn . . . 
Verleyt van twee seheepen sant in den tuyn . 

6:10:0 
5:10:0 
2:10:0 

Somma 14:10:0 
. Op 9 Augusti 1649. 

Van dese boven gesehreven somme van 14 gulden 10 stuyvers 
bekenne ick, Comelis Steen, betaelt te weesen in kennisse van 
mijn, Symon Feyssen. 

Rekeninge Sijmon F eysz. Verdienste aen menheer Lempereur 1650. 
De sonnewijser verlieht, de linien ende de lijsten ge-

maeekt tsamen . . . . .. . . . . . . 1 1: 5:0 
1) Aldaar, no. 1128 g. 
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N och gemeeten de wallen bij Croonesteyn ende gesien 
ofte de vletters diep genoech graefden, compt . f 0:12: 0 

Noch gemaeckt dat straetgen voor de bovendoor op 
de aprel voor den hoven . f 0:15: 0 

Noch het lant, datter heel was gemeeten, met de pey-
len geslagen hoeveel het lant noch most verhoocht ~ sijn tot sommige plaatsen .j 0:15: 0 

N och gesien naer de geleegenheit om het lant, meedevan 
d~ aerde, die niet goet en was om te vervormen, compt f. 0:13: 0 

Noch gelevert 27 heelbacken estricken om de vloer int 
plaatshuys meede te reparreeren, compt I 0:11: 8 

Noch gelevert 3 nieuwe sparren om de oven mede te 
schooren, voort ravelen, yder tot 5 stuyvers, compt . t 0:15: 0 

Somma. / 5: 6: 8 
Van dese somme van t 5:6:8 bekenne ick betaelt te sijn. 
Actum den 7en ]anuarije 1651. Sijmon Feyssen. 

Verdient aen menheer Lempereur. 
De peyl gesJagen op Roomburch om de petten daer-

naer te vollen / 0:10: 0 
Noch geweest tot Soetermeer om naer den turff te 

sien,ofte sij drooch genoech was om te voeren . t 1: 5: 0 
Noch beyde de beste stuycken aerde op Roomburch 

gedeel, verdient t 0: 9: 0 
Noch geweest in't boorstuck om naer de aerde te sien t 

ende oock op Roomburch . t 0:16: 0 
Noch geweest op Beerendrecht metten baes om naer 

~ de beste aerae te sien t 0:10: 0 
Noch gebrocht in den baes sijn petten op Roomburch 

4 scheepen puyn ofte aerde, yder schip tot 24 stuy-
vers, comt . t 4:16: 0 

Noch verleyt van 40 sperren, yder tot 2 stuyvers . t 4: 0: 0 
Noch verleyt van 2 ijsere duerren, weegen tsamen 18t 

pont, yder pont 4 stuyvers, comt met de hantvat-
ten aen de smidt / 4: 0: 0 

Den 24en ] uly gegeven van 30 ton deckturff aen Cor-
nelis Janssen, yder ton tot ses stuyvers, comt . / 9:-: 0 

-Met een schip puyn op Roomburch gebracht t 1: 4: 0 

Som /26:10: 0 
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Die somme van 26 gulden 10 stuyvers is aan mijn betaelt. 
Symon Feyssen. 

Verdienste van menheer Lempereur in verscheyden jaren. 

Eerst seven mael naer den turff gaen sien ende met de 
podtluyden gins ende weeder geloopen, yder reys 6 ' 

stuyvers, cQmpt . . . • . . . . . . . . . . . I 2: 2: 0 
Noch eens met menheer ende met Cornelis Steen opt 

borststuyck geweest ende noch eens met Cornelis 
Steen aIleen, tsamen . . . . . . . . . . . . . / 1: 4: 0 

N och geboort int lant van Cornelis Janssen Ouwater. / 1: 2: 0 
, Noch eens geboort int lant van Will em Vriesen, compt / 0: 18: 0 

Noch eens geboort int lant van Jan Ripperssen, doe 
men sach naer de beste aerde by Cronesteyn,compt. t 0: 18: 0 

Noch geboort bij Cronesteyn ofte de achterste aerde, 
die menheer hebben most, ofte sij goet was, compt / 0: 17: 0 

Noch van 15 nieuwe pannen, doen die capel ver
vermaeckt werde, doen de pannen te cort quamen, 
met noch 7 verglasde estricken ende 8 heelbacken, 
toen de vloer int voorhuys ende int achterhuys ver-
stopt werde, compt tsamen . . . . . . . . . . I 0:17:0 

Noch den 26en ende 27en April geweest opt lant bij 
Cronesteyn, ende tot Leyden geweest 'smorgens 
vroech tot Groenendijck . .......... / 0: 12:0 

Den 11 en Meye geweest by Cronesteyn ende geboort 
de aerde voor last van den baas Lempereur, compt. t 0: 8: 0 

Den 14en July gemeeten by Croonesteyn de wallen, 
die in de rippen gecrooden sijn, compt. . . . . . I 0: 7:0 

Som ....... / 9: 5:0 
Denwelcke somme van neegen 'guldens ende vijf stuyvers 

ick bekenne betaalt te sijn. 
Symon Feyssen. 

4. 

REKENINGEN VAN DEN ONDERMEESTER. - 1646/50 1). 

Anno 1646 I). Cornelis Steen. 
28 Apriel weeckgelt aen Cornelis . . . . . . . . t 60:-:-

1) Aldaar no. 1128 g. 
") Aldaar no. 11284. 
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10 Mayo betaelt aen detto . 
12 detto weeckge1t als voren . 
19 detto gerescontreert . 
26 detto gen;scontreert als voren 
2 Junio een dobbele weeck betaelt . 
9 detto aen J annetien betaelt 

16 detto als vooren betaelt . 
23 detto aen Comelis betaelt . 
30 detto betaelt aen Comelis . 
7 Julio voor weeckgelt betaelt . 

14 detto met Comelis gerescontreert 
21 detto per de weduwe doen betaelen 
28 detto per detto als vooren 
4 Augusti een dobbele weeck 

11 detto als vooren . 
18 detto in contant als vooren . 
25 detto als vooren betaelt 
Primo September gerescontreert 
8 detto als vooren gerescontreert 

15 detto als vooren betaelt 
22 detto in contant betaelt 
22 detto in contant betaelt 
29 detto in contant betaelt 
6 Octobre in contant betaelt 

13 detto als vooren gerescontreert 
20 detto als vooren gerescontreert 
20 Novembre per weduwe doen betalen 

Op 8 Junio 
Perresto nu 

f 150:-:
f 218:12t . 

Uut drie hovens affgelevert 1938 D.I) 70~verclaerick 
ondergeschreeven met Lempereur afgereekent te 
hebben en ontfangen a 21 stuivers de D ... 

-l} D. = duizend . 

Uutcruyden van clinquaert . 
Opgelt geaccordeert. . . 
Rosenobe1 voor de vrauw 

Soma ... 

f 60:-:-
f 60:-:-
f 60:-:-

f 60:-:-

f 120:-:-

f 60:-:-
f 60:-:-
f 60:-:-

f 60:-:-

/ 60:-:-

/ 60:-:-

f 60:-:-
f 60:-:-
f 120:-:-

f 60:-:-

f 60:-:-

f 60:-:-
f 60:-:-
f 60:-:-
f 60:-:-

/ 60:-:-

f 60:-:-

/ 60:-:-
f 60:-:-
f 60:-:-
/ 60:-:-

/ 60:-:-

f 1740:-:-

f 368:12: 8 
f 2108:12: 8 

/2035:12:14 
f 12:10: 8 
/ 50:-:
f 10:10:-

f 2108:12: 8 

I 
I 

1 
I 

i 
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(VoIgt het merk van Comelis Steen.) 
Mij als getuigen, Symon Feissen. 

Verleg gedaen van Comelis Steen voor menheer Lempereur 
int jaer 1648. 

Verleyt van glasen te stoppen aan Gerrit. . 
Verleyt van drie nieuwe draechmanden 1) . 
Verleyt van drie oude man den te verstellen 
Verleyt aen Jan Gerritsse vant diepen by't vIetvelt 

I 0: 5:0 
f 4: 4:0 
I 0: 5:0 

ofte vant banwerck te maken in den Rijn, tsamen. 1 1: 10: 0 
Noch gegeven aell Pieter Jacobssen vant banwerck 

dwersweeteringe . . . . . . . . . . . . . . . 1 0:12:0 
Noch gegeven van 1800 int haechuys te cruyden aan 

Trijn Joosten . . . . . . . . ' . ' . . . . . . I 1: 1:0 
Noch gegeven van uitschieten van de clinckert, die 

naer Rotterdam voer ende voor het weederom wech-
setten, datter uitgeschoten was. . . . . . . . . f 1: 5:0 

Den 14en Augusty betaelt voor 34 ton deckturff, yder 
tot ses stuyvers, compt . . . . . . . . . . . . 110: 4:0 

Denselven deckturff van tonnen gegeven. . . . . . I 0: 5:0 
Verleyt van een half vadt bier, doen de vormers had-

den gedaen, met excijs . . . . . . . . I 3: 15:0 
Verleyt vant macken vant vIetveIt ofte stuycken te 

vermaecken, tsamen . . . . . . . . . . . . . I 4:13:0 
Verleyt van tonnen, yder 100.tot 16 stuyvers . . . . I 5:19:8 
Verleyt van turff dragen van 747, tot 100 tot 23 stuy-

vers . .. . ....... . 
Verleyt 12 stuyvers voor biergelt . . . 
Verleyt aen Herman Wiggerssen . . . 

Beloopende saemen . 

Daer trecke aff de 124:2, die gegeven sijn aen Herman 
Wiggertsz., potman. . . . ; . . . . . . 

1 8:12: 8 
1 0:12:0 
/24: 2:0 

167:11:0 

124: 2:0 

Stelle maer te boek . . . f 43: 9:0 
Het merck van Comelis Steen. 
Verleg gedaen voor Menheer Lempereur vant j aer 1650 II). 

Verleyt van een glas ende van glasen te stoppen .. 1 1: 0: 0 

1) Manden om turf in te dragen. 
' ) Aldaar, no. 1128 g . 
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Gelevert aen den tuyn twaluff matten, yder mat tot 
\ 

vier stuyvers, compt . . . . . . . . . 
Noch verleyt vant molegelt van de polder . 
Noch verleyt van de spreeuhuisen te teeren 
Verleyt van acht vormen, compt . . 
Verleyt van twee rossemareyen 1) .. 
Verleyt van de platin I) aen te vollen 
Verleyt van een halff vat bier 
Verleyt van een sack haver 
Verleyt van carresmeer . . . 
Verleyt van betstroo . . . . 
Verleyt van vier watercannen 
Verleyt van twee vormers schortecleeden met de ban-

den ............... . 
Verleyt van twee nieuwe opsetterslijnen . . . . . . 

f 2: 8: 0 
f 4:14: 0 
f 0: 6: 0 
(II: '0: 0 
f 0: 2: 0 
f 0: 5: 0 
f 3:15: 0 
f 2: 8: 0 
1 3: 3: 0 
1 I: 0: 0 
f 0:12: 0 

1 1:13: 0 
1 1: 4: 0 

133:11: 0 
Bekenne detto 133: 11:- ontfangen te hebben adi 16 Aprie1 

1650. 
Merck van Comelis Steen. 

5. 

Stukken over veenland en turf. - 1643/52. 

Veenlandt anna 1643 3). 

7 Mayo aen Jean Comelisz. tot Soetermeer betaelt 
op reekening 1110 van 220 roe landts, a 21 st. de 

roe ................. 0 • 0 • 1 110:-:-
220 roe beloopt a 21 stuyvers de roe als per accoort 

per De Munt g~maeckt . . .. 1 231:-:-
9 daegen met 2 personen gevrocht 1 18:-:-
Voor stroo om de gladdicheyt . 0 fl" 
2 halve vaten bier bedongen . .. f 7'-'-
Drinckgelt aen hunlieden en vrauw f 2: 10:-

per resto 

1) Een soort heesters, herfstknollen. 
") Platln - plate? plate = schoeiingo 
3) A1daar, no. 1128 eo 

f 259:10:-
f 149:10:

f 259:10:-
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8 Septembre aen j ehan Cornelisz. de Groott op nie
weI op de handt betaelt van 't werck ..... 

12 Octobre aen Huch Jacobsz., sijn compagnon, op 
rekening als vooren betaelt van 't slooten ... 

1644. 9 Julio op reekeninge betaelt aen Jan Corne-
lisz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

9 Julio voor steen gecocht op 3 Martio (5 D. a 1 5:5:) 
27 Augusti hem doch op de handt betaelt 
15 Novembre betaelt per resto . . . . . . . . . 
sijn geweest 187t roe a 21 st. de roe, 

als per accoort . . . . . . . . . 1 196: 17t: 
Voor 2 halve vaeten bier bedongen . 1 7: 0:-
Betaelt aen d'ambachtsheer van yder 

8 roe een stuyver, over 187t roe be-
loopt . . . . . . . . . . . . . 1 1:3t:

In de meest moeten contribueeren. 
Voor het nieuw coyer van 4 jaer be-

taelt . . . . . . . . . .. 1 0:12:-
Banwerck en waeterschuyringh . . 1 0: 6:-

1 

1 

1 
1 
1 
1 

20:-:-

25' . 

100:-
26: 5:-
6:-:-

28:13t: 

1 , 205:18t: 1 205:18t: 

1 259:10: 

1 465: 8:8 
Bekenne ick ondergeschreven 1 465:8:8 in twee jaer ontfangen 

te hebben. 
Dit is het merk van Jan Cornelisz. de Groot. 

Op huyden, den 2gen Octobre 1647, met in de voorgaende dagen 
soe heeft gelost Wouter Janssen, potman van Blocksijl, op de 
steenplaats van menheer Lempereur tot Leyderdorp 764 tonnen 
podtturff. Ende menheer Lempereur, ghij moet van den podt
man sijn gelt 30 stuyvers inhouden voor het uutloopen van de 

• podtturff uut de podt, want hij moet dat betalen, want het soude 
anders tot uwen last comen. 

Actum als boven. 

Symon Feyssen. 

Ik ondergeschreven bekenne van Theodosius Lempereur ontfan
gen te hebben tweehondert sevenentwintich gulden 14 st. voor een 
pott turff, inhoudende 764 ton, a 6 st. de ton, belopende 1229:4:-
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In kennisse der waerheyt hebbe ick deese quitantie ondertee-
kent op den 2gen Octobre 1647 in Leyden. 

Beloopt 1229: 4:
Gecort I 1:10:-

Rest 1227:14:-

Leyeringe van turff gedaen bij de soonen van J oris Aryaenssen. 
vormer, aen menheer Lempereur op sijn steenplaets tot Leyder
dorp 1647. 

Totaal1552 tonnen voor 1523:16:-. (6! stuyverieder ton.) 

1) Ick ondergeschreven, Ewaut J ansz. van Wensveen I), bekenne 
van Theodosius Lempereur ontfangen te hebben de somme van 
1201:-:- voor 4 scheepen turff, als voIght gespeci£iceert: 

26 Novembre 287 ton a 6 st. . . . . . . . . I 86: 2:-
6 Decembre 194 ton 

12 Decembre 190 ton a 6 st. 
Samen 670 tonnen . . . . . . . . 

I 114:18:
I 201:-:~ 

. Actum den 20en Decembre 1650 in Leyden. 

Leverantie van turff; gelevert bij Adryaen Jacobssen van Nieu
werkerck in den j are van 1650, als volcht 3). 
Den 8en September gelost een schip turff van. 
Den 10en September gelost een schip van 
·Den 17 en September gelost een schip van. 
Den 28en September gelost een schip van 
Den 3en October gelost een schip van .. 
Den 12en October gelost een schip van . 

122 ton 
125 ton 
127 ton 
126 ton 
115 ton 
202 ton 

Som 817 ton 

Y der ton tot 6 stuyvers 10 penningen, coompt aen gelt 
270 guldens ende 12 stuyvers tien penningen. Hierop be
taelt 1220 ende 10 stuyvers. Rest noch te betalen I SO 
ende 10 penningen. 
Den 18en October noch gelost een schip turff van.. 166 ton 

Y der ton tot 7 stuyvers, compt aen gelt 185 ende 2 
stuyvers. Rest noch te betaleen 1108:4: 10. 

1) A1daar, no. 1128 g. 
I) Wensveen = Waddinxveen . . 
I) Aldaar, no. 1128 g. 



106 EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE 

Den 3 December noch gelost een scbip turff van . 108 ton . 
Y der ton tot 7 stuyvers, compt in gelde t 37: 16:0. 
Coomt tesamen een somme van t 146:0 stuyvers 10 penningen. 

Van welcke somme ick, Adryaen Jacobssen van Nieuwerkerck, 
ick bekenne ontfangen te hebben uut handen van Cornelis Steen, 
ondenneester op de steenplaets van menheer Lempereur, betae1t 
van sijnentweegen. 

Onderteyckent bij mijn gewoonlijcke hantteycken. 
Dit is het merk X van Jacobssen Nieuwerkerck selis geste1t. 
Van 30 Augusti tot en met 3 December 1651 heeft Adryaen 

Jacobssengelevert 1205 ton voor een som van 1 366:10:10. 

1) Desen brief sal men bestelle aen Teodosius Lampereur. 
Quitantie van Pieter Douwesz van een pott turff te Rijswijck 

gelevert. Vet Rijswijck den 12en April 1652. . 
Goede vrient sinheur Lampereur. 

Ik laet V weten, alsdat ick het gelt in den Haegh ontfangen 
hebt, gelijck ghij mijn geschreven hadt ende Pieter Douwens 
heeft be1oft321 tonnen turf, maer ick en hebbe geen meer van hem 
gekoft, want daer niet an gelegen en is. 

Ende ast Godt belieft, soo sal ick en Sondach hier komen en 
doen V. E. van alles goet bescheit. Niet meer op dit pas, maer 
weest den Heer in genade bevolen. 

JANS FRANCKEN VERSCHOU. 

Ick ondergeschreven bekenne van Theodosius Lempereur ont
fangen te hebben 96 guldens 6 stuyvers over een pott turff, tot 
Rijswijck gelevert 321 ton a 6 stuyvers de ton, beloopende 196:6:0 

1 1:5:0 

Saemen • • . • . • 1 97: 11:0 

In kennisse der waerheyt hebbe ick, Pieter Douwesz., dese 
quitantie geteekent op den 13en Apriel anno 1652 in Leyden. 

t Dit is het merck van Piter Douwesz. 
Pieter Douwesz op .28 Mayo per de twede pott. 
Hem geleent. . . . 1 5:-:-
30 per Geret Andrie . 175:-:-
Door Vranck Jansz. 1 3:-:-

Samen 183:-:-
1) Aldaar, no. 1128,. 
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Ick, ondergeschreven, bekenne uut handen van Theodosius 
Lempereur ontfangen te hebben op reekeninge van de twede pott 
turff 83 guldens, en op reekeninge van het derde pott turff 197:
In kennisse der waerheyt hebbe ick deese quitantie geteekent 
adi 17 Junio anna 1652 in Leyden. Segge seven en negentich guldens. 

t Dit is het merck van Pieter Douwesz., podtman. 

In dorso: 
Aen den eersamen discreten heer Theodosius Lempereur, woo

nende op de Lange Brugge, ten huyse van Gerrit Andriessen, 
cleermaecker tot Leyden. 

Mr. Lempereur, 
Ick hebbe U. E. laetste schrijvens, van date den 6en Mey, ont

fanghen, daerin U.E. schrijft, dat ghij verlangt om te weeten hoe 
het staet mettet verlij ende transport van U .E. brieff. 

Dient tot antwoort, dat ick Jacob Davitssen Vas hebbe ge
sproocken, dien mij toegeseit heeft op Vnjdach eerstcomende te 
comen, dien het verlij vrij brenget, sonder scult soo ick meene, al-
500 het op dien dach rechtdach is. Ende sal alsdan meteenen de 
brieff transporteren van Symon Outshooren volgens U.E. ver
souck. Ende 't gelt oock alsdan meteenen ontfangen. Ende sal 
'tselve gelt daechs daeraen aen tot Leyden brengen, ofte door 
mijn c1ercq in uwe handen, ofte bij faute van tselve verlij sal U.E. 
naerder bescheyt laten weeten. 

Hiermede eyndigende ende weest seer vriendelijc gegroet ende 
den Almogenden in genade bevolen. 

Soetermeer, desen 7den Mey, anna 1645. 
U.E. dienstwillige dienaar ende vrunt 

DOESSENS. 

Laet mij met een brieffken 
weeten, off U.E. Spaense matte 
off vier stuyverse · sout willen 
ontfangen ofte niet, indien se 
Outshoorn quam tepreseenteren. 

Accoort met de pachter van de turff tot Rijswijck 1125.-. 

Wij ondergeschreven verklaeren met malkanderen veraccor
deert ende verdraegen te sijn als voIght: dat de steenplaetsers tot 
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Rijswijck op de steenplaets soovee1 turff vermogen op te doen als 
het haer gelieven sal dit jaer 1652, alsoock mede toekomende jaer 
1653, waervoor sij mij voor de pacht jaarlijcx sullen betaelen de 
somme van 125 carolusguldens. Doch bijaldien ick toekomende 
jaer van 1653 de pacht niet meer en hadde, 500 moeten sij met de 
nieuwe pachters daerover verdragen. Aldus geaccordeert op 30 
Aprie1 tot Rijswijck. 

PIETER SLINGELANDT. 

THEODOSIUS LEMPEREUR. 

Contract met Pieter Douwesz., podtman. 

Ick, ondergeschreven Pieter Douwesz., potman, verklare mits 
deesen aen Theodosius Lempereur vercocht te hebben noch drey 
potten met turff van deselve deucht als ick aen hem alreede een 
gelevert hebbe tot Rijswijck op sijn steenplaets aldaer, voor de
se1ve prijs van ses stuyvers de ton, die ick hem leveren salop de selve 
plaets, nu deese somer. In kennis der waerheyt soo hebbe ick dit 
accoort geteekent op den 6 May 1652. 

t Dit is het merck van Pieter Douwesz. 

6. 

STUKKEN OVER AANKOOP VAN KLEI EN CONTRACTEN MET 

VLETTERS. -1643/46 1). 

Vletters, anno 1643. 

Lenaert Jansz., Cleen Gerret met sijn soon, sijn veraccardeert te 
vletten buy ten de Witte Poort yder hoven a £ 31 vlaems ende 
d' aerde achter de steenplaets a £ 16 en op Roenburgh a £ 24 met 
het schoffelgoet int Iant weder te brengen. 

Voor Juff. Cnottersbetaelt 
Drinckgelt op de ~and 124 } . 
II October 1642 130 196 
I November 142 Aff het drinck-

gelt, rest . . . 1 72:-:-

1) Aldaar, no. 1128g. 
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Voor mijn betaelt aO. 1643 
1 0 Mayo aen haer dreyen . 
23 detto als voren aen haer 
6 Jugnio betaelt als voren 

20 detto op reekening betaelt . 
4 Julio als voren aen hun . 

18 detto noch op de handt .. 
8 August als voren betaelt . 

22'detto in contant op reekening 
31 detto haer betaelt per resto . . 

j 

1 40' . 
1 46:-:
I 44'-'-
1 42:-:-
1 66:-:-
1 31:-:-
1 35:-:-
1 50: 8:-
1 124:10:-

Soma. 
2t hovens a £ 31 = 1465:-:
thoven a£16 = 1 48:-:-

. I 550:18:-

/513:-:
Vletten van 142 D. int haechhuys 

/ 513:-:
I 37:18:-

Soma. . . / 550: 18:-
Wij, ondergeschreven, bekennen de voorsz. /550:18:- ontfan

gen te hebben en opnieuw geaccordeert vant vletten op conditie 
aIs vooren op Roenburgh a 25 pondt den hoven en het Borsstuck 
buy ten de Witte Poort tot 27 pondt en tot drinckgelt 30 guldens. 

Actum den 31 e Augusti 1643. 
(VoIgt de onderteekening van de drie vletters in tegenwoordigheid 

-van Symon Feyssen.) 
M erken van de vletters. 

+CORNELIS 
LEENDERT 

GERRITS
JANSSEN 

SEN 

Bij mijn a1s getuich SIMON FEYSSEN. 

Plaetsaerde 1644 1). 
fol. 1. 

S Februario betaelt aen Fuyt van Sijp voor t van 
/700 aerde, gecocht in Borstuck met de letter C, 
sijnde 348 roe landt, datt vervallen was primo 
Novembre 1643, voor deerste paye, a1s per qui-
tantie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 233: 6: 10 

I) Aldaar. no. 1128 c. 
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Vletters, anna 1645 1). 

fol. 82. 
14 Augusti betaelt het drinckgelt van toekomende 

jaer 1646 op de handt . . . . . . . . . . . . 
9 Septembre gereekent de steen int haechuys voor 

1/5 van een hooven a £ 25 den hooven . . . . . 
9 detto van schepen Van den Bergh op datto 55 

schepen aerde gehaelt at 3:- Van 50 schepen be
taelt voor de schel . . . . . . . . . . . . . 

9 detto 88 schepen sant op Roenburgh all :4: 
9 detto 6 scheepen verdiepaerde I) op het vletveld 

gebracht om te verhoogen a t I :-:- per schip 
23 detto op reekeninge vant vletten haer betaelt 
23 detto 37 schepen sant gebracht a t 1:4:-
7 Octobre op reekeninge vant vletten betaelt .. 
7 detto 19 schepen sant all :4:- beloopt 

I 

t 

I 
I 

t 
t 
j 

I 
I 

7 detto geaccordeert door tusschenspreeken van 
Comelis met de vletters 3daegenat I :4:-daeghs 
van de calu-erde ten orber te brengen op de stol
prippem S), te mehren in de gaten . . . . . . . t 

7 detto aen Gerret Willemsz. sints9 Septembrenoch 
10 scheepen aerde tot den heer Van den Bergh ge
bracht, sodatt 65 schepen in alles gehaelt sijn, 
hem 3 stuivers per schip van de schel betaelt . 

21 detto op reekeninge vant vletten betaelt . . 
noch 36 schepen sant a t 1:4:- . . . . . . . 
8 roe schotwall a 15 stuivers de roe betaelt . . 
17 scheepen van de schell aff te lichten op Roen
burgh, van ieder schip betaelt 3 stuyvers. . . . 
Voor een vierendeel biers haer gegeven . . . . 

Novembre 8 schepen sant a/l:4 door Gerret Wil
lemsz. en Comelis Gerritsz. ... . . . . . . 

1) Aldaar, no . 1128c. 

I 
I 
t 
t 

I 
I 

I 

30:- :-

30:-:-

7: 1:-
105:12:-

6'- '-
17:-:-
44: 8:-
35:-:-
22:1{>:-

3:12:-

1:10:-
28:-:-
43:4:-
6' . 

2:11:-
· 1:10:-

9:12:-

") Verdiepaerde, tegenwoordig nog weI M verdiepgoed" genoemd, is de aarde voor
llameJijk bestaande uit steen, puin en zand, die uit rivieren en kanalen wordt gehaald. 
Het is geen bagger. 

3) Een stolpripper, tot voor ongeveer 50 jaar ook weI stolphei genoemd (bij de jon
geren is het woord nie,t meer bekend), bestaat uit de graszoden en de kavelaarde (de 
aarde direct onder de zode), die, voordat met het graven van de klei wordt begonnen, 
op een plaats aan het begin van het weiland dat uitgekleid zal worden, worden ge
bracht om dan later v~~r het geJijk maken van het land te worden gebruikt. 
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Detto aen haer voor het landt gelijck te maeken als 
hiervooren per tusgenspreeken van Comelis, 6 
dagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 7: 4:

Brenge hier d'ongelden, betaelt aen detto vletters 
van 6 Mayo 1645 tot 14 Augusti, met haer affge-
reekent, beloopende . . ... .. .. .... t 531:18:-

Dit sijn saemen alle de penningen aen de vletters be-
taelt op de 3 hovens van anna 1645 . . . . . . t 933: 7:
Geaccordeert het vletten op Hoochcraenen sonder calven a 

£ 21: 10:- yder hooven. 

fo1. Sr. 
Op anno 1645, op 18 September, gecocht van de heer Halewijn 

595 roe plaetsaerde voor t 2200. 
De top Valckenburger mart 1646 en t anno 1647, waerin de 

Munte de t ferideert. 
23 Augusti 1646 mijn he1ft van de eerste paye be-

taelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 550:-:
Dese post van t 550 hebbe in reekeninge gebracht van de ba

lance van de steen van aO. 1646, alsoo het de 3 hovens van 1646 
competeert. 

fo1. 6r. 
Vletters, anna 1646. 

19 Mayo op reekeninge vant vletten betaelt 
19 detto voor 16 schepen sant at 1:4:-
3 Junio op reekeninge vant vletten . 
2 detto voor 11 schepen sant . . 0. 

16 detto op reekeninge vant vletten . 
16 detto voor 11 scheepen sant . . . 
30 detto op reekeninge vant vletten . 
30 detto 15 scheepen sant . . . . . 
14 Julio betaelt op rekeninge t 26 

Noch geleent gehadt te voren t 8 
14 detto 10 schepen sant at 1 :4:- . 
14 Julio van 3 scheepen uitgevlet a/-: 12:-. 
28 Julio op reekeninge betaelt .. 
28 detto 19 schepen sant all :4:- . . . . . 

I 
I 
I 
I 
I 

41:-:-
19: 4:-
45:- :-
13: 4:-
50:-:-

t 13: 4:-
f. 33:-:-

I 18:- :-

t 34:-:
t 12:-:
I 1:16:
I 44· . 

I 22:16:-
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11 Augusti op reekeninge vant vletten. . 1 
11 detto 10 schepen sant all :4:- .. " 1 
11 detto de sloot gediept 2 daegen aen de wegh op 

Hooghkraenen a 11 :6:- da,eghs om over de 
,wegh de aerde te kruyen . . .. 

11 detto 16 schepen om over de wegh te cruyden 
25 detto op reekeningt vant vletten. . ... 
25 detto 13 schepen sant. ..... 

I 
I 
I 
I 

Van 5 scheepen van stuck van uutvletten op het 
Borstuck, omdatt de sloot ondiep was. .. I 

25 detto van 8 scheepen aerde over de wegh te cruyen 1 
8 Septembre 20 roe schotwall 1 IS, noch 15 sche-

pen sant a/l:4 = 118, 1/.vatt bier 14. . 
Per saldo betaelt . ... . . . 

1 
1 

54:-:-
12:-:-

3:12:-
2: 8:-

25:-:-
15:12-

3'-'-
1: 4:-

37:-:-
12:-:-

Soma .. 
Hier aff de I 60 van de steen int haechuys 

I 501:-:
I 60:-:-

Rest .• I 441:-:-
Beloopen 3 hovens, £ 73: 10:- gereekent 

a £ 27:-:-, £ 25:-:-, £ 21 10 = 1441:-:-. 
Deese post hebbe in reekeninge gebracht in de balance 1646, al

soo het die 3 hovens competeert. 
(Volgen de merken van Leendert Janssen, Gerrit Willemssen en 

C or~elis Gerritssen.) 

fo1. 19r 1) 
29 Augusti 
26 Septembre 

80ctobre 
Raem 
Cronesteyn 

In alles 

fo1. 19v. 

6 (schepen aerde). 
15 schepen. 
14 schepen. 
55 schepen 6 Junio tot 18 Julio. 
46 schepen 9 Julio tot 18 Augusti. 

136 schepen. 

29 Augusti 1648 met de vletters geaccordeert van 't vletten op 
het Borststuck a 23 £, met het caluven als vooren, en op Crone
steyn £ 24 en in Achthoven £ 22 en drinkgeld 118. 

12 September met de vletters geaccordeert a 120 de hoven, mits 
in den winter te brengen. 

1) Aldaar, no. 1\28 fl. 



STEENINDUSTRIE IN DE ZEVENTIENDE EEUW 113 

fol. 20 1). 
3 November gecocht van de bargemeester Groenendijck het 

landt bij Croonesteyn, geteekent met de letter B, groott 578 roe 
volgens caert, voor 11450. Op 3 payen te betaelen, de erste in 
1649 en soo volgende jaeren 1650, 1651. 

De aerde op 4 jaeren daer uut te haelen, van Valckenburger
mart van anna 1649 ingaende. Mits conditie niets te verhogen 
noch eenich sant in te brengen. 

Het afwijden blijft voor de borgemeester, het caluwen compt 
tot onsen kasse. 

fol. 20. 
14 October aen borgemeester Groenendijck voor 

136 schepen aerde a 36 stuvers't schip 1 244:16:-

Op 25 Augusti per reekening . 
En nu per resto . . . . . . 

7. 

KLEICONTRACT. - 16521). 

1 200:-:-
1 44:16;-

I 244:16:-

Contract met den heer dijckgraaff Hogendorp van aerde. 
In manieren ende op condities, hiernaer verc1aert, soo heeft de 

Eed. heere Daniel van Hogendorp, raet ende vroetschap der 
stadt Rotterdam, dijckgraaff van Schielant, vercoft aen Theodo
sius Lempereur, dewelcke dienvolgende ooc bekende in cope aen
genomen te hebben, alle de steenplaetsersaerde, bequaem om 
steen van te backen tot sijne, copers, steenplaets, onder de juris
dictie van Rijswijk gelegen. Ende dat uyt sijne, heere vereopers, 
vier ackers lants, leggende aen sijne hoffstede omtrent Delft. 
Y der oven voor de somme van 180 gulden, tot 40 groten 't stuck, 
te betaelen telcken reyse contant bij elcke affgehaelde oven. Mits 
dat den voorsz. coper gehouden sal wesen. deselve te caluwen en 
telcken reyse te slechten ende effenen. Gelijck ooe den coper ge
houden sal wesen te sijnen costen te schieten een bequame vaert-

1) Aldaar, no. 1128 a. 
I) A1daar, no. 1128 / . - In dorso: Copie. 

.COH.-RIST. JAARBOItK. XI. 8 
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sloot, v66r van de cade ofte vaert aff re9ht door het voorsz.lant 
ofte ackers, soo diep ende wijt, dat men bequamelijck daerdoor 
sal kunnen varen ende vletten om de voorsz. aerde daeruyt te ha
len. Daerenboven de cade aen beyde sijden van de voorsz. middel
sloot soo hoogh te doen maecken als de kade van het buytenwa
ter, welcke cade gemaect ende gehooght sal worden van de aerde 
van het lant ende van de aerde, die uyt de voorsz. vaert sal co
men, alles tot costen ende lasten van den coper. 

Dogh in sooverre den coper ondertusschen een oven Leytsche 
aerde nodigh soude mogen hebben, soo sall hij, coper, deselve aer
de mitsgaders sijn eigen aerde, in sijn lant, bij de voorsz. steen
plaets gelegen, ende mede op eene oven gegist, insgelijcx mogen 
affbranden tot sijne commoditeit. 

Ende alsoo de voorn. coper vOQr het lopende jaer niet meer dan 
eenen oven steen sal kunnen maecken endt( affbranden, soo sal hij, 
coper, vermogen de aerde, tot eenen oven nodigh, nu datelick uyt 
het voorsz. lant te halen. 

Doch am de voorsz. aerde met een praem bequamelick te kun
nen vletten tot aen de kade van de vaert, sao sal hij, coper, gehou
den wesen de sloot, voor aen de vaert beginnende tot aen de plaats 
toe, daer hij de aerde sal uythalen, t' sijnen costen soo hoogh te 
becaden als vooren, omme daardoor aen de geinteresseerde perso-, 
nen sooveele doenlicke satisfactie, te geven, om te gewilliger in de 
voorsZ. nieuw te ma~cken vaert te consenteren. 

Item soo wanneer alle de steenaerde uyt de voorsz. vier a-ckers 
van den heer vercooper gehaelt sal wesen, dat alsdan de voorsZ. 
sloot ende kade sijn ende blijven sal tot des heeren vercopers dis
positie. Met verdere conditie, dat de heere vercoper 't sijnen costen 
sal sien teprocureren, dat den voorsz. copervrij endesondereenigh 
beleth den dam van het buytenwater sal mogen openen, omme 
alsoo met sijne schepen eene scloese in ende uyt de sloot tusschen 
de voorsZ. ackers te maecken, onverhindert sal mogen varen ende 
vletten, ten eynde als vooren. 

Dogh bij sooverre den heer vercoper door oppositie of tander
sints 't gunt voorsz. is niet en conde presteren, dat in sulckenge
valle de verdere cope doot ende te niet sal sijn, in allen schijn, off 
die noeyt gemaeckt en ware. 

Alles ter goeder trouwen ende ten wedersijden onder verbant 
van haeduyden respective personen ende goederen, en geen uyt-



STEENINDUSTRIE IN DE ZEVENTIENDE EEUW 115 

gesondert, tot hedwang ende executie van ~en 's heeren rechten 
en rechteren, ende speciale mede van den Eed. Hove van Hollant, 
met verhael van alle costen, schaden ende interessen, daerdoor te 
doen en te lijden. 

Des ten oirconden sijn hiervan gemaeckt twee alleensluydende 
contracten en bey de partijen voomoemt respective geteykent op 
den 4en April 1652. 
Es onderteykent:. D. VAN HOGENDORP. THEODOSIUS LEMPEREU~. 

8. 

GENERALE .ONKOSTEN-REKENINGEN. -1645/47 1). 

Generale oncosten. Anno 1645. 
fol. 104f. 
Primo April voor de vormen betaelt ..... . 
Detto voor stroo tot de bedden . . . . . . . . 
11 dettovoor3 D.lI) welbooren op de muyr van den 

hoven gefelt gestelt, op de reekeninge van d'on-

I 11:-:
f 1'-'-

costen brenge . . . . . . . . . . . . . . . f 10: 16:-
15 detto betaelt aen Symon Claesz. voor ongelden 

van verpondinge etc. op veenlandt Soetermeer I 5:14:12 
12 Mayo betaelt aen Vesanevelt de verpondinge en 

morgengelt van de steenplaets: 
de steenplaets 1 marge f 29: 16:
noch het meerder 3 margen 15 roe f 17:16: 9 
't huys 50 roe f 4 :3: 2 

Samen 4 margen 65 roe f 51:15:11 
margegelt . . .. f 4: 18: 13 
schouwboete. ., f -: 15:- f 57: 9: 8 

13 detto aen ComelisHeyndricksz., saelmaeker . . I 9:11:-
15 detto betaelt aen Wibrant Claesz. van de hauwer 

van een schip poturff, inhoudende 562 tonnen a 
6 st. en een duyt de ton, beloopt . . . . . . . . I 172:2: 2 

20 detto aen Oosthooren betaelt voor de pacht van 
den turff, ge~xpireert den lesten Martio deeses 
jaers 1645, als per quitantie . . . • . . . . . f 100:-:-

1) Aldaar, no. 112&. ") D. = duiund . 
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20 detto noch t 8 vant tastgelt op den turff tot Soe
termeer hij mij kort, als per de reekening van den 
secretaris rescon treet tegens oortiens gelt, ons was 
te goede komende in de vendue. . 

Zl detto voor nieuwe vormen betaelt . . . . . . 
detto voor koeck betaelt . . . . . . . . . . 

28 detto aen Pieter J ansz. tot Leyerdorp 6 daegen 
gearbeyt in de sloodt op Roenburgh, mijn t be-
loopt .................. . 

7 Jugnioeenreekeningevan Heyndrick Willemsz., 
timmerman, daeraen gecort de verpondinge 

120:17:
van 2 jaer van een rijcxdaelder. . . t 5:-:-

Rest betaelt hebb~ 115:17:-
7 detto voor het matgelt volgens accoordt. . . . 

10 detto aen Koes van Warmondt vant slooten .. 
10 detto betaelt aen Comelis Steen op een reekenin

ge, soo van fineerturf opdoen etc., als per spe-
cificatie .. . . . . . . . . . . . . . . . 

II detto aen Pieter J ansz. voor 9 dagen op Roen
burgh de sloot verdiept, beloopt t 16:4: 16, ons t . 

Samen . 
fol. 104v. 
14 Jugnio beloopt het voorgaende bladt . . . . • 
17 detto betaelt aen Vo1ckert Teunesz. voor een podt 

turff a t 200 met den hoop. . . . . . . . . . 
20 detto voor een reekeninge betaelt van Comelis 

door Symon geschreven, als blijckt . . . . . . 
20 detto betaelt aen Sybrant Claesz. voor een podt 

turf£ 522 tonnen a t -:6:8 de ton. . . . . . . 
20 detto betaelt aen Berckel voor de verpondinge, 

daerin begrepen het registreeren . . . . . . . 

1 
t 
t 

I 

f 
I 
I 

I 

I 

I 

I 

I 

t 

.t 

I 
20 detto op detto veenlandt tot Benthuysen voor 

trecgelt voor d'eerste reyse in de vendu I 5: 6:
voor de twede reyse int verwyen . . t 10: 12:
ginder ende weder int reysen over ijs t 2: 2:- t 

Primo Julio aen de vletters voor t van een sloot te 
hermaeken op Roenburgh met B. en Van H., sae-

8' . 
11:-:-
3' . 

3:12:-

15:17:-
90:-:-
-:18:-

39:. 2: 8 

5:8:-

544:11:-

544:11:-

200:-:-

36:05: 8 

159:17: 4 

6:15:-

18:-:-
) 
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men 54 dagen a 1-:6, beloopt 197:4; kompt voor 
een derde . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 32:8:-

Detto voor 20 duysent hertsteen, gecocht a contant 
voor f 4: 10 van Comelis van Campen, en hem be
taelt als per sijne quitantie in datto van den 13en 
Jugnio van f 90 .. . . . . . . . . . . . . f 90'-'

En gelevert als voIgt: 
op 8 Jugnio aen Comelis Buytevest 

12 D. . . . . . . . . . ~ . . . . f 55: 4:
op detto aen Jan Hermansz. a D.at4: 10 t 36:-:
en alsoo in de uutstaende schulden . . t 91: 4:

Ben goed doende als per den saldo op 20 passato a 
f: : is blijckende 1). Soo brenge den fercoop 

van f 90 hier in reekeninge om mijn te remboursee-
reno 
a detto aen de vletters voor het diepen van de sloot 
aent vletvelt, 3 daegen . . . . . . . .. f 4:10:-

22 detto niewe vormen betaelt . . . . . . . . . f 11:-:
-:12:-detto aen de vrauw van den thuin te weyen . . 

detto aen de vletters betaelt gehadt f 30 op 31 
Augusti anna 1643 voor drinckgelt van dat aen
staende anna 1644, hetwelck nu eerst uutrecke . 

14 Augusti aen de vletter int afreekeninge i vatt 
bier, belopende. . ' . . . . . . . . . . . . . 

6 Septembre aen Hans salaris betaeIt. . . . . . 
6 detto de vrauw van de thuyn schoon te maecken 
9 detto betaelt aen Pieter Jacobsz. vant diepen 

van de sloot a f 1:5 daegs voor 8 dagen en op 
Roenburgh hem noch quam f 1:4, betaelt 

Soma 

fol. 105r . . 

t 

f 30:-:-

f 4'-'-

f 1:10:-

f -:13:-

f 11:4:

f 1151: 5:12 

Beloopt het voorgaende bladt. f 1151: 5:12 
12 Septembre betaelt voor buyr van het carrepaert 

van dit jaer . . . . . . . . . . . . . . . . 
12 detto aen den santboer op 24 Augusti per de we

duwe betaelt voor 2 hovens te sanden a f 24 
Op den 9 detto Septembre noch betaelt . . . . .. 

1) Niet ingevuld . 

f 40'-·-

t 48'-'-

f 24:-:-
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19 detto aen de knecht van Halewijns bedongen in 
de coop vant landt van Halewijns. 110:-:-
en aen den armen door haer bedongen 110: .. :- I 20:-:-

21 detto betaelt aen Cornelis Steeninrescontrovoor 
een reekeninge van Symon Faysz. voor oncosten. / 

21 detto betaelt aen Cornelis Jacobsz., podtman, 
711 tonnen podturff a. 1-:5t:-. Hebbende ge-
noten 3. duyts affslagh, omdatt van binnen slech-

84: 2: 4 

terwas ..... • I 195:1Ot 
voor 200 ton gelevert waeren a. 3 duyts I 3: 15: / 199: 5: 8 

1 Octobre betaelt aen Pieter J acobsz. per de carre
man elck 3 daegen verdiepen de sloot a II :4:- . / 
aen de carreman van de wegh te maecken. . I 

7 detto aen Damis Ariesz., aerdemaecker, van 7 
daegen de plaets met het carrepaert te maecken 
met sijn soon 110: 10. Per Cornelis Steen betaelt. I 

, 7 detto als contant stelle als per C. Steen inge-
brocht, alsoo in de reekeninge van de steenplaets 
ben goet doende aen de straet vant voorhuys 

2650 clinquaert 17:- 118: 11 :-
noch int preeltien 2300 grau 16:- 113: 16~-
aen de goot 400 hertsteen I 1: 12:- I 

21 detto aen Cornelis Damisse, .wielmaecker, be
taelt a1s per sijne reekeninge van cruywaegens 
en dergelijcke . . . 

11 Novembre betae1t aen Arie Gijsen, santboer, een 
schip sant om de goot en de plaets te maecken 

I '1:10:
ende vooi t stuyver per schip meer 
moet geven voor het sant, . . I 1: 5:-

/ 

7: 4:
:10:-

10:10:-:-

38:19:-

63'-'-

soodat nu voor /24 sanden moet . . I 2: 15:-
12 detto aen van Dael voor pannen betae1t op 30 

Martio . . . .. .. I 1:11:-
16 detto aen Gerrettien 2 scheepen sant om de wegh 

te maecken, die in 8 daegen geschout wordt, a 
t 1:4:.. . . .. . .. I 2: 8:-

28 detto aen Symon Faisz. betaelt voor verschoten 
penningen,. als per sijn reekeninge .. I 26: 10:-

29 detto betaelt aen Heyndrick Roelansz. vant dec-
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ken van de schuyr volgens sijn rekeninge . . . 1 9: 18: 8 
14 Decembre aen Lucas Jansz. uutgeeft vooreenlijn 

voort carrepaert betaelt. . . . . , , . , , , 1 3" 
30 Decembre eenen gulden jaers aent schau voor 

anna 1643, 1644 en 1645 betaelt . 1 3'-'-

Saemen overdrage . . , , 11730:19:-

fol. 105v. 
Anno 1646, pO. Januario beloopen d'oncosten. 11730:19;-
5 Januario aen Van Suylen betae1t ongelden op 

het Iant van Roenburgh ., . . , . . . . . 1 
5 detto aen Jan de smit, als per sijne reekeninge . 1 

17 Februario aen Heyn~ck CIaesz. Munt volgens 
sijne reekeninge betaelt, , , , , , , . , • , 1 

10 Martio aen borgemeester Groenendijck weegen 
het Borstuck, a1s per de reekenmge. . , . , . 1 

10 detto aen Claes van Assendelft betaelt voor 1/7 
paert in het diepen op Roenburgh tusschen de 
Rijn en de sIuy~, als per reekeninge. . . . . . 1 

10 dettto aen Fuyt van Sijpp betaelt 2 jaer landt
huyr vant Borsstuck van anna 1644 en 1645, a 
123:4 jaerlijcx, betaelt , . . . , . 146: 8:-

daertegens van Assendelt van huyr 
van anna 1644 weder ontfangen , . 110:-:
en van anna 1645 van Van Marken . 112:-:-

Soodatt op die 2 jaer Iandthuyr 

;13:-
26;03: 8 

34:10:-

23:16:-

11: 2: 2 

werdt verlooren en minder verhuyrt. 124: 8:- 1 24: 8:-
23 detto aen Jan Meyndertsz. pacht van den turff 

van 1 April 1645 tot ultimo Martio 1646, betaelt 1 120:-:-
23 detto aen Symon Faysz. aen sant tot metselen en 

steen schoon te maecken als per reekeninge, . , I 11: 5: 8 
7 Apriel aen Heyndrick Roelen van de loots te 

decken en het dack te maecken betaelt. . . , , 1 80'-'-
7 detto aen de notaris voor d'acte van de coop vant 

landt, , ' , .. , , , , , , , , , , , , , 1 1'-'-
7 detto aen Vesanevelt de verpondinge betaelt: ' 

De steenplaets belast 1 morgen t 29: 16:-
uut 3 margen 15 roe, daer Steen 1 
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marge 3 hondt van gebruickt, 
blijftdatbetaele . .. 1 M.3-15 f 8:19:
't huys gereekent voor - M. -SO f 4: 3: 2 

Saemen betaele margen. 2-3--65 142: 18: 2 I 45: 19: 6 
. Margegelt. . . . . . . . . . . . 1 3: 1: 4 

Zl detto aen de heer Jacob J. van den Bergh van 
sant gebracht door sijn vletters, betaelt f 69: 14:-

Soma op anna 1645 . 

fo1. 14. 
Anno 1646. Generale onkosten 1). 

3 Mayo voor een podt turff betaelt aen Sybe Cor-
nelis . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

3 detto aen Ginne Comelis voor een podt turff uut 
de Heereveen . . . . . . . . . . . . . . . 

8 detto betaelt aen Comelis volgens reekening van 
vormen, fineer, opdragen van de turff. . . . . 
aen Comelis Steen betaelt vermogens ons ac
coordt voor matgelt jaarlijcx . . . . . . . . 

8 Mayo aen Comelis Heyndricxz., saelmaeker .. 
30 detto aen de vrau betaelt van den thuyn te weyen. 
8 J unio aen Sr. van Borstelen betaelt per accoort in 

de comelingen vant landt van Groenendijck 
r 6:-:-

12179:10: 8 

I 160:-:-

1 181:-:-

1 34: 8:-

I 90-:-

I 8:19:-
I -:14:-

per mijn ! in 11 : 10:- per 3 dagen . 1-: 10:- 1 6: 10:-
8 Junio voor nieuwe vormen betaelt aen Janneken 

voor den tweeden hooven. . . . . . . . . . 1 11: J:-
8 detto 24 D. steen verbesicht aen de loots en den 

hooven en verbeteringe van de monden en de 
steen op de muyrgeset,soomondsteenalshardt-
steen, dooreen a 131; hier ben brengende . . . t 84'-'
als contant betaelt, also deselve op reekening van 
den hoven stelle als contant ontfangen. 

12 Junio aen Arie Gijsbertsz. betaelt voor hett san-
den van den eersten hoven . . . . . . . . . I 24:-:

. 14 detto aen Jacob Maesz. voor ! van 3 daegen ge-

I) A1daar, no. 1128d, fol. 14. 
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diept op Roenburgh a 11: 10:- daechs . . . . I 1: 10:-
14 detto aen Volekert Teusz. voor een podt turff, in

houdende608ton,a/-:6f:-deton ..... I 197:12:-
15 detto aen Teus Volkertsz. betaelt voor een podt 

turff, inhoudende 632 ton, a 1 -:6t - .. . . 1 205: 8:-
16 detto aen Jan Bastiaensz. een podt turff, inhou-

dende 602 tonnen a 1-:6t:- de ton I 195: 13:
Beloopende deese ongelden •... : . . • . 11200:15: 8 

fo1. 14v. 
16 Junio aen Machtel Reyers betaelt voor kalck en

de andersints als per jaerereekening. . . . . . 1 
) 8 detto aen de wed. Knotters betaelt voor koeck, 

op de kermis aent volek gegeven .... : 
Volgen de percelen in 3 jaer mijn sijn gecort: 
Frederick Dirricxz., steenvoerder, 
Comelis Woutersz. . . . . 
Verschuyren met crakeel . . . . 

I 

/ 
/ 
/ 

Jan Corsen minder betaelt / 
Ao. 1645 op 13 Julio Jasper Adriaen affslagh ge- ' 
geven op roode steen . . . / 
Salomon Gerrets. . . . . . . / 

9 December per cohier gecort . . 
Ao. 1646 Herman J ansz. gecort 
3 Martio door Jacob Marius . . 
11 Junio noch gecort . . . . . 

Saemen minder ontvangen 

1 
/ 
/ 
/ 
/ 

29:11: 8 

3'-'-

-:15:-
-:14:-
-: 8:-

: 6:-

10: .. :-
3: 7:
~:IS:

-:14:-
1:15:

-:15:-
19:19:-

5' . 

87:18:12 

24 Junio gegeven aen een man, die den thuyn heeft 
omgespitt. . . . . . . . . . . . . . . . . / 

30 detto aen Comelis Steen voor verschootenpen
ningen als per sijne reekening . . . . . . . . / 

2 Julio aen Comelis betaelt voor het rosenobelgelt 
aen sijn vrau vant jaer 1645 . . . . . . . . . 110:-:-

4 Augusti een reekeninge van Comelis Steen van 
55 ton dochturff en anders . . . . . . . . . / 

6 detto aen de meyt van Jan Hermansz. door de 
30: 3: 4 

wed. Knotters betaelt, die het gelt bracht / -: 8:-
11 detto aen den sandtboer betaelt voor den tweden 

h t d / 24:-:-oven e san en . . . . . . . . . . . . . . 
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13 Augusti aen de weduwe de Witt als per reeke-
ninge. . . . . . . . . . . .' . . . . . . . 1 7'-'-

18 detto aen de vrauw andelhalven dach huyr be-
tae1t van den thuyn schoon te maecken . . . . 1 1: 1:- . 

. 19 September in de veenen om turff geweest 
Saenien in de herbergh 1 7: 6:-
Onderweegen aen . . . . .. 1 1: 1:-
Aen de schuytevoerder . . .. 1 1: 10:- 1 9: 17:-

Saemen. 11428:12:-
fol. 15r. 
20 September aen de vrauw van Jan Claesz., doen 

sij het gelt 1324:8 bracht, drinckgelt .. . f 
21 detto aen Comelis Heyndrickz., saelmaecker, als 

per sijne reekeninge betaelt . . . . 1 
23 detto betaelt aen Jan Gerretsz., karreman, van 

de cluyten meer most hebben .. . . . . I 
20ctobre aen Philips Dirricksz., metselaer, be-

taeIt sijne reekeninge van' anna 1645 .. . 1 
2 detto aen detto Ph. Dirricksz. betaeIt sijne ree-

keninge van salaris vant jaer 1646 . . . . 1 
2 detto betaelt aen Jacob Claesz., timmerman, sijne 

reekeninge van tjaer 1644,1645, en 1646.. . I 
2 detto betaelt een reekeninge van Comelis als per 

de onderteekeninge van Symon Faisz... . f 
6 detto betaelt 2 schepen met turff tot Hildam van 

de waert gecocht en gelevert 204 ton 30/-:8:- I 
13 detto betaelt aen Arie Gijsbertsz., santboer, voor 

het sanden van den lesten hoven . . . . 1 
13 detto noch als voorleden jaer trijcxdaelderopde 

hant gegeven en noch voor een jaer geaccordeert 1 
23 October aen Comelis Dame volgens sijne reeke

ninge t 25:7:- en gecort 7 stuivers, rest. . f 
Per dito Vechtman. -

-:12:-

2:14:-

-:14:-

30:-:-

36:17:-

177:19: 8 

40: 4:-

81:12:-

24:-:-

1: 5:-

25:-:-

12 Novembre.aen Huych Arentsz. 389 ton turff . 
20 Apriel anna 1647 voor 312 ton 3of-:7t:-deton 

Bedongen t ducaton, 30 stuiver en t bier 

I 145:17: 8 
1 116:10:
I 3: 1: 8 

Anno 1647. 
5 Januario aen Lucas Jansz., lijndrayerentauwer, t 3:15:-



STEENINDUSTRIE IN DE ZEVENTIENDE EEUW I 123 

17 detto aen de smitt vaor spijkers ende ijserwerk, 
als bij sijne reekeninge blijckt . . . . . . . . 

20 detta aen Phylyps Dirricksz., metselaer, als per 
sijne reekeninge . . . . . . . . . . . . . . 

2 Februario aen Arent Comelisz. de Groot voor 
huyr van het carrepaert betaelt ' . . . 

Beloopende saemen . 

2 Februario beloopt het voorgaende . . 
9 detto doir D. Witman aen Jan Heynskerck voor 

delen 1) en hantwerck als per de rekeninge .. 
25 Martio aen stoff tot herstellen van beddekens . 
12 Apriell arbeytsloon van den thuyn te stellen . 
12 detto planten van artischocken, kolen etc ... 
29 detto betaelt aen Jan Meynertsz. en consorten 

. voor de turffpacht vant jaer '1646 .. . . .. 
18 Mayo betaelt aen Comelis Steen voor een reeke

ninge door Symon Faysz. gestelt . . . . . . . 
21 detto betaelt aen Dirrick J ansz. van Vesanevelt 

voor verpondinge en morgengelt van de steen-
plaets over 2 margen 3 hondt . en 65 roe, beloo-

t 44:17:12 

I 14: 2:-

1 36:-:-

12213:13: 4 

12213:13: 4 

1 17: 4:~ 
1 1: 3:-
1 5:10:-
t 1: 6:-

1 120:-:-

t 8: 6: 8 

pende van aD: 1646 . '. . . . . . . . . . . . t 48: 16: 8 
21 detto noch betaelt over de verpondinge vant 

nieuwe gebauw van anna 1645, datt voorleden 
jaer was vergeeten te betaelen, .. . . . t 2: 10:-

Beloopen deese generale oncosten saemen soma 
die ick gesaldeert hebbe en 
gebracht inde balance, hier-
achter op 't boeck geliquideert 
int jaer 1646. Welverstaende 
anna 1647 de liquidatie eerst 
te boeck gestelt, doch compe-
teert de 3 hovens van 1646. 

1) Delen = planken . 

t 2418: 9: 4 
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9. 

STEENCONTRACTEN. - 1645/52 1). 

Contract van d~ steen anna 1645. Op 5 Octobre overgenomen. 

26 Januario A. Jan Hermansz. hertsteen a I 4:-:~ D.2) 0 
26 detto A. Gerret Hermansz. hertsteen a I 4:-:- D. 50 
17 Februario A. GerretHermansz. hertsteen a I 4: 2:- D. 50 
26 Martio Vranch Jansz., hertsteen a I 4: 4:-

te betaelen St. Jacob·i-, 1 Nov. t, en Mayo 1646 t 
29 Mayo Cpmelis Borstelman hersteen a I 4: 4:

waertegens 36 D. a 6 st. te goet heeft. 
16 Jugnio Jacob Claesz., timmerman, 

hertsteen a 14:5 en mondsteen 13: 15, saemen . 
9 Julio Jan van Daelen op conditie als van Bergen, de t 
in September, de ander top Kersemis ...... . 
de c1inquart, soo buy ten als in den hoven,a/7:10:
mondtsteen en welbooren a 13:6, elck 50 D.. . . . 
hertsteen uit de tweede hoven a 14. . . . . . . 

13 Julio Jaspar Adriaensz. tot Dort 30 a 40 D. roosteen, 

D.100 
D. 50 

D. 70 

D. 
D. 60 
D.100 
D.100 

te betaelen als haelt, a 15: 15:- het D. . . . . . . . D. 30 
25 Julio Philips Dirricxz. hertsteen 14:5, mondsteen en 

welbooren 13: 15:, grauw 16t, roosteen I .. . , saemen . D. 50 
26 detto Jeronimo Coymans hertsteen a 14:2t en grauw 

16:10 (44 D. hertsteen en grauw 6 D.) ....... D. 50 
27 detto Gillis van Heussen a 14 hertsteen ende 13:8 . . D. 30 
27 September Lenaert Lauwersz. en Aemoult Lauwersz. 

Heemskerck 80 D. hertsteen a 14:5 en 20 D. montsteen 
a 10: 12, te betaelen als haelen. . . . . . . . . . . D. 100 

21 Octobre Vranck Jansz. hertsteen a 14:4, noch 100 D. 
boven de voorgaende, de t dit jaer, d'ander in Maert, 
met clinquaert 20 D. a 19 . ............ D. 120 

7 NovembreAriePietersz. Suetheulhertsteen a/4:5, wel-
boren 13: 15, grauw 17, c1inquaert 19 (30 D. hertsteen, 
30D., welboren 20D., grauw 20 D., comt ..... D. 70 

I) Aldaar, no. 11284. 
") D. = 'duizend. 
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Contracten van de steen. Anno 1646. 

Heymskerck aIle de grauw, op 10.000 naer, van den eer
sten hooven a t 6: 10 en hertsteen at 4:5 tot 40 a 50 D., 
als het gelevert is,. . . . . . . . . . . . . . . . D. 100 

4 Julio Jan van Daelen hertsteen a t 3: 15, te betaelen op 
Valckerburger-mart ..............• D. 50 

31 detto Gerret Hermansz. 25.000 clinquaert a t 8:10, 
15.000 grauw at 6:5, welboorenen montsteent 3 
50.000 hertsteen a t 3: 12, als gehaelt betaelt. . . . • 

13 Augusti Jan van Daelen hertsteen a t 3: 13, te betaelen 
t op Kersmisse, t op primo Martio. . . . . ' . . . . 

30 AugustiVranckJansz. de hertsteen at 4: 12hetD.,met 
50 D. op te zeggen. Geaccordeert reekeninge .. 

Anno 1647. 
2 Mayo omtrent 20 D. grauw at 6:6 Jan Willemsz. 

21 Februario Geraets t'Amsterdam clinquaert 16 D. a 18 
21 detto 30 D. hertsteen t 3: 10. . . . . . . . . . 

9 Martio Huych Jansz. mondtsteen a 9 st. in Mayo 
9 detto Y mmersee130.000 hertsteen contant j 3: 10. 
.4 Apriel de wed. Gijsz. hertsteen at 3: 10 
18 detto Stadt van de Briel clinquaert a t 8: 10 . . 
6 Mayo Barent Claesz. welbooren a 9 st. op 2 m. 

Anno 1648. 
10 J anuario Albert Cornelisz. van Souterwau hertsteen 

t 3':4, montsteen t 2t, grau t 6:5 en clinquaert tat, 
saemen ................... . 

28 detto Cnelis tot Soutermeer hertsteen a t 3: 10. . . . 
10 detto Pieter Cornelisz. van Amsterdamhertsteen a/3:3 
10 detto aen Bartholomeus Gerretsz. a t 3:3 omtrent 
18 Martio aen Arie Cornelisz. van Does t 3:3 contant 
27 detto Vranck Jansz. detto steen gecocht . . . . 

9 J unio aen fabriek, grauw a t 5: 10 . . . . .. . 
23 Julio Vranck Jansz. 1200fte 130 D. hertsteen, vercocht 

at 4:5. . .. . .............. . 
25 Augusti Gerret Heyndricksz. 200.000 hertsteen per 

als ontvangen te betaelen. Voor de nieuw steen te hae
len a t 4: 10. Dat is contant . . . . . . . 

D.l40 

D.300 

D.200 

D. 20 

D. 46 
D. 50 
D. 30 
D. 30 
D. 30 
D. 10 

D. 50 
D. 50 
D.300 
D. 50 
D.200 
D.200 
D. 70 

D.130 

D.200 
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29 detto Jan Munter 'bij Sint Teunismart 40.000 clin-
quaert a 18 contant ende 40.000 in sijn optie 14 daegen D. 80 

24 Novembre de boo van Soeterwau 30 D. hertsteen 
, a 14:15:en 16 D. montsteen a/3:10 ........ D. 50 
24 detto Jacob Philipsz. selve prijs contant . . . . . . D. 25 
24 Novembre, de stadt heeft. a 14: 15hertsteengeteeckent D. 80 
30 Decembre Stein J ansz. in Roelevaereveen 1) 30 D. hert-

steen a 14:18 en 12 D. mondtsteen a 13:15 ..... D. 42 

Anno 1649. 
23 Januario Vranck Jansz. SO D. oude steen 15 hem ver-

cocht, te betaelen als vooren . . . . . . . . . .. D. 50 
Noch 200 duysent nieuwe steen, a/4 het duysent, te be-
ta~en Mayo 1650 . . . . ' . , . . . . . . . . . . D. 200 

30 detto Pleum Jacobsz. Resloodt 30 D. welbooren en 
mondtsteen a 14:5 en 40 D. hertsteen a 15:5 .. . . D. 70 

11 Februario Albertus Wieringen bij St. Teunissemart 
50.000 clinquaert (en geen hertsteen) a18, contantgelt 
betaelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. 100 

13 Februario Willem Vrancken 20.000 grau a 16:5 het D., 
te Mayo te betaelen . . . . . . . . . . . . . . . D. 20 
detto noch 15.000 hertsteen a 15:5 in Mayo ..... -D. 15 

14 detto aen Maycke Poysomers' wed. van Antony Hen-
, dricxsz. door Roeloff Pietersz., 25 D. clinqftaert a j 8 

en 50 D. hertsteen a 15:5, contant te betaelen . . . . D. 75 
18 detto Abram Bent van Haserssou 8.000 grau a 16: 10 

en 30.000 hartsteen a 15:5, contant te betaelen . . . D. 30 
..•••.•. 2) van Soetermeer 12 D. hersteen a 15:5 hetduy-
./ sent, per Comelis vercocht . . . . . . . . . . . . D. 12 
I? Maert Bartholemeus Gerretsz. uut de Wijck ..... D. 28 
9 Apriel Jan Claesz. 15: 17, 1 May Jan van Daelen hert-

steen a 15:5 het duysent, 25 optie, 30 D. vercocht . . D. 30 
16 Mayo aen Ger Hermansz. a 15:5/16 Junyo 14:5 de 

hertsteen en 13:15demontsteen vercocht ... , .. D. 20 
Wed. van Daelen a 14:- hertsteen . . . . . . . ~ D. 24 

23 Januario Vranck Jansz. 200 D. nieuwsteen a 14 hert-
steen op Mayo 1650 te betaelen ........ D., 200 

·) RoeJof Arendsveen. 
I) Niet ingevuJd. 
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2 Augusti Willem Francken a f 4 het D. gecocht, te beta
len op d' ordinarie . . . . . . . . . . . . . . . 

2 detto Vranck Jansz. hertsteen a t 4, op selve conditie 
gecocht ................ . 
Per nota datt nu op 2 Augusti op de D.200 
aen Vranck Jansz. gelevert.is a 14 D. 73, 
soodatt hem op dato resteert noch D. 127 . 

7 detto Claes de Brauwer a t 4 hertsteen . . . . 

Anno 1650. 

127 

D. 30 

D.JOO 

D.127 
D. 70 

20 Januario Jacob Philipsz. van Sassem a 14:3 .... D. 40 
23 Martio Lambert Philipsz., onderschout tot NUcerck, 

60 D. at 4:5 contant ... . . . . . . . . . 
25 detto Arie Cornelisz. de roosteen saemen f 4: 15 . . . 
29 detto Jan van Dae1enhertsteen St. Jacob at 4:1 . . . 
. detto 100 D. neuw steen at 4, Valckenburger-mart te 

D. 60 
D. 16 
D.mO 

betaelen ... , ... .. ............ D. 100 
23 Apriel Vranck Jansz. gecocht nieuw steen 200 D. 

hertsteen a 14 het D. . . . . . . . . . . . . . . D. 200 
6 Jugnio Gerret Heyndricksz. alle de c1inquaert a f 7:5 

op 2 m. te betaelen, 4 duysent uuteschieten . . . D. 80 
26 Septembre Lodewijck Gerretsz. van Soeterwau mont-

steen en we1boren a f 3, hertsteen a t 4, contant betae-
len ...................... D. 50 

ION ovembre Pieter Schriverius 100 hertsteen a f 4 en om
trent 100 D. montsteen en welboren a 13. . . . . . 

Anno 1651. 
Februario Willem Vrancken hertsteen f 4:2t. . . . . . 

15 Apriel Vranck Jansz. hertsteen niew a t 4:2 
21 Julio Vranck Jansz. noch 100 D. steen vercocht nieuw 

hertsteen a 14:2, het duysent als vooren te betaelen . 
1 Augusti Karel de Latere 40 D. clinquaert, tot 18 het 

D., per sijn schipper en kermis te betaelen . . . .. 
18 detto aen Stoffel Jansz. hertsteen f 4:5, welboren t 3:5 

en 10 D. grauw hertsteen a t ,6:5 saemen . . • • • . 
6 Octobre Erasinus J ansz. welboren en montsteen f 3:5 . 

28 Octobre Vranck Jansz. a 16:6. . . . • . . .... 
6 Novembre Jan Ariaen op Roelevarenveen 20D. bert-

D.150 

D. 25 
D.I00 

D.100 

D. 40 

D. 40 
D. 30 
D. 20 
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steen a 14:8 en 15 D. montsteen en welboren a 13:5 
contant ............. . 

22 detto Willem Vrancken hertsteen a 14:8 

Anno 1652. 
9 Januario Carel de Latere clinquaert, sooals se uutten 

hoven sal vallen, a 18:2t, te betaelen ultimo Apriel . . 
9 detto Tielman Engelbert, santcooper, montsteen en 

welgeboren 13t. . . . . . . . . . . . . . . . . 
5 Februario Van der Vecht hertsteen a 14:5:6,20 D. 

grauw a 16:5, rest naevenant, saemen . . . . . . . 
21 Februario aen Ormeo tot Herlem vercocht door Jean 

Care1sz. van Havelsbeek a contant 20 D. grauwen 20 
D. welboren en 40 ofte 50 D. hertsteen, grauw 16:8, 
hertsteen 14:6 en 13:6. .. ......... . 

8 Martio Sprongh hertsteen a 14:6 omtrent. . . . . . 
2 Apriel van nu aen T. Engelbrecht per 13:7 geaccordeert 

16 detto Gijsbert Teunen omtrent 16 D. montsteen a 13:7 
16 detto de wed. Jacob van Daelen 30 D. a 14:5 (3 

maenden) .................. . 
6 Mayo Dirrick Pijlsteecker 100 D. hertsteen a 14:3, te 

corten 20 stuivers, op 3 maenden . . . . . . . . . 
6 Junio Ger Hermansz. 24 D./4endePetrywelboren/3! 

29 detto Willem Vrancken hertsteen a 14 .. 
7 Julio Heuft, de grauw 16 en hertsteen 14. . . . . . 

10. 

VERKOOP VAN STEEN IN RIJSWIJK. -1652/53 1). 

D. 35 
D. 25 

D. 40 

D. 20 

D. 60 

D.l00 
D. 30 
D. 20 
D. 16 

D. 30 

D.l00 
D. 40 
D. 50 
D.125 

Jan Francken Verschou heeft gehadt van de Rijswijcse steen
pl~ets van het geback van een oven steen, <:\eze naervolgende 
posten. 

1652. 
Den 31 October 2000 plavey-ste.en 
Den 9 Desember 2500 plavey-steen 

met 3000 hartsteen, het 
13:10, comt .......... . 

1) Aldaar, no. 1128 •. 

. 
. . 
dusent 

1 11:-:-
. 1 13:15:-

IS 

. 1 10:10:-
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1653. 
Den 13 Februaris 3000 hartsteen ..... : .. 1 10:10:-
Dito 

12:15 .. 
Dito 

, Den 9 Juny 
12:15:

Den 11 Juny 
Den 15 July 

4000 welboren steen, ider dusent 
. .............. I 
1000 plavey-steen, comt. . , . f 
5000 welboren steen, ider dusent 
. . . . . . . . . . . . . . . I 
8000 hartsteen, iederdusent/3:6 I 
8000 klinckert, ieder dusent 16, 

11:-:-
5:10:-

13:15:-
26: 8:-

comt ............. . 1 48'-'-
Den 10 September 4000 hartsteen, ieder dusent 

13:5 comt ............. . 
Den 4 October 2000 bleyke hartsteen. . 

1 13:-:
f 4: 8:-

Somma 11059: 12:8 

'Claes Arentsen, metselaer in 's-Gravenhage, heeft gehadt dese 
naervolgende posten Rijswijkse steen an de nieuwe gemaeckte 
brugge, 1653. 
De.n 12 Juny 6000 montsteen, ider dusent f 2: 15. 1 16: 10:-

met 4000 plavey steen, ieder dusent 
15:10 ................ . 

Den 14 Juny 7000 hartsteen, ider dusent 135 
Den 16 J uny 20000 hardsteen 
Den 1.7 Juny 7000 hardsteen .. 
Den 19 J uny 5000 hartsteen . . 
Dyto 2000 plavey-steen . 
Den 21 Juny 3000 hartsteen .. 

Ghelevert an verscheyde luyden 1652. 

1 
1 
I 
1 
t 
1 
1 

f 

Den 6 Septembre Lammert Pietersen tot Rijswijck 
500. plavey-steen met 200 hartsteen, comt . . . f 

1653. 
Den 7. Maert monseur Hoeckwater 250 plavey-steen t 

22:-:-
22:15:-
65:-:-
22:15:-
16:10:-
11:-:-
9:15:-

186: 5:-

3:16:-

1:10:-

Den eersten oven van Rijswijkse steen, die gemaeckt is int jaer 
1652, ~renckt inalles uyt 622.175 steen, comt an goet f 2206: 3:-

De rekeningh van den ondenneester is van ider 
IICOH.·HJST. 1AARBOltK. XI 9 

I 



"'\ 

130 EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE 

dusent eene gulden twe stuivers, comt an goet . f 684: 8:
Noch .vant werck schoon te maken ofte an drinck-

gelt ant werckvolck verschooten . . . . . . . f 60:-:
Noch voor 67.425 klinckert ofte plavey-steen dub-

bel ' kruygelt uyt den oven, ider dusent twe blanc -
ken, comt . . . . . . . . . . . . . . . . . f 5: 1 :-

f 749: ' 9:
Tgelt; twelck van de steengeprocedeertis, bedracht 

als voren . . .. . . . . . . . . /2206: 3:-
Daervan affgetrocken de voorsz. . . . . . / 749: 9:

Blijft noch over . . . . . . . t 1456:14:
Menheer Hoogendorp heeft gehadt van de Rijswijcse steen

plaets dese naervolgende posten steen van het geback van eenen 
hoven. 

1653. 
Den 30 April 5000 montsteen, ider dusent t 3, 

comt .. f 15:-:-
met 2000 hartsteen, ider dusent f 3: 10 t 7· · . 

Den 1 Maey 5000 hartsteen . / 17:10:-
Den 2 Maey 5000 hartsteen . / 17:10:-
Den 9 Maey 14000 hartsteen . / 49:-:-
Den 1'0 Maey 7000 hartsteen . f 24:10:-
Den 12 Maey ,9000 hartsteen . f 31:10:-

Dyto 5000 montsteen f 15:-:-
Den 13 Maey 7000 hartsteen . f 24:10:-
Den 16 Maey 7000 hartsteen . / 24:10:-
Den 20 Maey 7000 hartsteen . / 24:10:-
Den 26 Maey 7000 hartsteen . / 24:10:-
Den 27 Maey 7000 hartsteen . / 24:10:-
Dyto 7000 montsteen / 21:-:-
Den 4 Junij 6000 montsteen / . 18:-:-
Den 5 Junij 5000 montsteen / 15:-:-
Den 11 Junij 7000 montsteen t 21:-:-
Den 14 Junij 6000 montsteen f 18:-:-
Den 16 Junij 6000 montsteen t 18:-:-
Den 22 Augusto 7000 hartsteen . f 24:10:-

Somma t 435:-:-
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Menheer Geraert Maes heeft gehadt van de Rijswijcse steen
'plaets de naervolgende posten steen. 

Den 4 October 
13:10 .... 

Den 5 October 

1652. 
6000 hartsteen, ider dusent is 

6000 hartsteen . 
Den 4 November 4500 hartsteen 
Den 22 November 6000 hartsteen . 
Den 10 December 3000 hartsteen . 

Somma .. 

1 
t 
I 
t 
1 
t 

21:-:-
21:-:-
15:15:-:-
21:-:-
10:10:-

89: 5:-,;' 

Jan Fillipsen, metselaer tot Rijswijk, heeft gehadt als voIght 
1652. 
Den 28 September 1600 hartsteen . 

met 1500 welboren steen 
Den 30 September 100q welboren steen 

1653. 
Den 18 Februaris 1500 welboren steen 
Den 20 Februaris 2200 hartsteen . 
Den 22 Februaris 800 hartsteen . 
Den eersten April 900 hartsteen . 
Den 23 Junij 1600 hartsteen . 

Somma. 

Jan Francken Verschou 1) 
Menheer HOQgendorp . 
Jan Fillipsen. . . . . . 
Gerrit Maes . . . . . . 
Klaes Arents~ Vlootelingh . 
J ohan van der Maa . 
Menheer Bemont. . . . . 
Krijn Klasen. . . . . . '. 
Noch aen verscheyden luyden met 

287,600 steen 
131,000 steen 
11,000 steen 
25,500 steen 
54,000 steen 
25,000 steen 
13,000 steen 
34,300 steen 

kleyneposten gelevert .. .. 41,775 steen 
Intgeheel . .., 623,175 steen 

t 5:12: 8 

r 4:10:-

1 3'-'-

t 4:10:-

t 7:14:-

I 2:16:-

I 3: 3:-

t 5:12:-

t 36:17: 8 

Van dese steenso.o VranckJanssz.seyt, is omtrentgeprocedeert • 
./2300 . 

• » ~ar, "nO. 1l2&g. 
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11. BALANSE I 

Fo!. 101. 
Balance van de steenplaets. 

Debet voor naevolgende uitgifte als op deze boecen naerder gespecificeert 
is hlijckende: 

Aan Fuyt van Sijp voor een partije aerde paye in't 
~ borstuck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 233: 6: 10 

Aan Borgemeester Groenendijck voor een partije van't 
lande van Roenburgh . . . . . . . . . . . . 1 375:-:-

Betaelt aan Fuyt van Sijp voor de twede paye van 't 
borstuck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 233: 6: 10 

Aan borgemeester Groenendijck voor een paye in't landt 
van Roenburgh . . . . ~ . . . . . . . . . . . . 

Voor het veenlandt tot Soetermeer per ongelden van het 
trecken van den turff ............. . 

Veenlandt tot Benthuysen voor ongelden als vooren op 
detto turff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

De vletters van ongelden soo van 't vletten als sandt 
brengen a o . 1643. . . . . . . 

Detto'vletters voor het jaer 1644 ......... . 
N och aen vletters als vooren . . . . . . . . . . 
Aan Comelis Steen betaelt per sijn salaris als per de afre-

kening is blijckende a o• 1643 . . . . . . . . . . . . 
Aan detto ondermeester betaelt per sijn salaris als per de 

afrekening van' t anna 1644 . . . . . . . . . . . . 
Voor sooveel beloopt de rekeninge van de generale oncosten 

van deese twee j aeren soo van den incoop van den 

t 375: 

1 465: 8: 8 

1 378: 6: 8 

1 550:18:-

1 625: 19: 12 

1 298: 8:-

1 1.972: 4: 8 

t 1.915:18: 8 

turff, onderhaut en alles .. . . . . .. ,. . . . . 1 4.700: 16:-

Beloopende de lasten van a o . 1643 en 1644 hiervooren 
gespecificeert · . . . . . . . . . . . . 112:124:13:-

Voor de weduwe haer helft. 1 3.222: 9: 14 
Compt de t van Lempereur 1 3.222: 9: 14 1 6 19 12 .444: : 

Soma 118.569: 12: 12 
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- 1643/50 1). 

Balance van de steenplaets Juffr. Cnotters en Lempereur, elck 
voor de helft competeerende. 

Credit voor het monteeren van 3 hovens van het jaer 1643, dieuitge-
levert hebben: ' 
in alles samen. . . . . . . . . 
De drey hovens van 't jaer 1644 

beloopen ......... . 
Onvercochte steen: 

Roosteen a f 4t 2) D. ' 
Grauw af6 D. 
Herststeen a f 4 D. 
Clincquart a f 6 D. 

a/4 D. 

D. 1.887.500 f 10.076:10: 4 

1.759.595 f 8.155: 8: 8 

21.000 
3.700 
9.200 

28.700 
3.000 

f 337:14: 

D.37.12.695 f 18.596:12:12 

Wij, ondergeschrevene, verclaeren in conformite van dese 
balance saemen geliquideert te zijn en d'accoord be
vonden op den 20 Junio aO. 1645 in Leyden. 

1) Aldaar, no. 1128g. 
I) D . = duizend. 

THEODOSIUS LEMPEREUR. TRINTGE CORNELIS. 
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Balance van de steenplaets debet 

voor naevolgende uitgifte, als per de 
boecken, naerder gespeci£iceerd, is 
blijckende op de 3 hovens van 't jaar 
1645. 

Balance van de steenplaets, juffrau 
Cnotters en Lempereur elck voor de 
helft competerende, credit voor mon
teeren van drey hovens a o• 1645 

Aan Fuyt van Sijpp be
taelt voor de leste paye 
van 't land in't borstuck I 233: 6: 1 0 
Aandevlettersalsblijckt I 933: 7: 
Comelis Steen per ar-

Daer gaet 
aff de on
vercochte 
steen van't 
verleden 

2010.450 19231 :16:-

beidsloon . . . . . . 12042: 1: 12 
AIle oncosten op deze 3 

jaer .. 65.600 1 337:14:-

hovens ... .... 12179:10: 8 

Belopende aIle de las-
ten saemen. 
Voor de we
duwe haar 
helft ... 11752:18: 1 
De t voor 
Lempereur 11752: 18: 1 

15388: 5:14 

----- 13505:16: 2 Beloopt de 

Somma . . . . . 18894: 2:- procedido. D. 1944.850/8894: 2:_1) 

1) Deze balans (winstrekening) moet als voigt worden gelezen: 
De rekening is gecrediteerd voor de opbrengst der steenen 
en gedebiteerd voorde kosten, n.l.: 
aan Fuyt van Sijpp • .. . ... .. .. . .... 
aan de vletters ... . > • • • • 

aan Comelis Steen, per arbeidsloon • 

Aile oncosten op deze 3 hovens . . . 

waarvan iederderfirmanten de he 1ft toekomt of 11.752:18:1 

I 233: 6:10 
I 933: 7: 0 
12.042: 1 :12 

18.894: 2:-

12.179:10: 8 15.388: 5:14 

Winstsaldo -----
13.505: 16: 2 
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Balance 1) -van de steenplaets debit 
voor de naevolgende uitgifte als per 
de boecken, naerder gespecificeert, is 
blijckende op de drey hovens van't 
jaer 1646. 
Aan de heeren Halewijns 
voor aerde betae1t ... I 550:-:
Aan de vletters betaelt. I 441 :-:
Aen Comelis Steen, vol-
gens accoordt. . . . . 12108: 12: 8 
Alle de oncosten op de 
drey hovens . . . .. 12418: 9: 4 

Beloopen de lasten sae-
men 15518: 1:12 
voor de 
helft wed. 
Knotters 11111:18: 8 
Voorde 
helft van 
Lempereur 11111:18: 8 

---- 12223:17:-

Soma ..... 17741:18:12 

Balance van de steenplaets debett 
voor naevolgende uitgifte, als per de 
boecken naerder gespecificeert op 3 
hovens 1647. 
Aen de heer Halewijn 
per aerde . . . . . . 1 550:-:
Aen de vletters .. 1 690: 3:
Comelis Steen als per 
accort . . . . . . . . 12030: 6:-

1) Aldaar, no. 1128 g. 

Balance van de steenplaets, juffr. 
Cnotters ende Lempereur elck voor 
de helft competerende. 

Credit , voor het monteeren van 3 
hovens van't jaer 
1646 . . . . 1895.200 

daer blijft 
staan on
vercoft .. 43.500 

Saem. .1938.700 17741:18:12 

Balance van de steenplaets, juffrau 
Cnotters en Lempereur elk voor de 
helft competeerende. 

Credit voor het mon
teeren van 3 hovens vant 
jaer1647 .. 1868.450 
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AIle oncosten op 3 ho-
vens ..... /2914: 9: 4 

Deweduwe 
ha'er helft . / 470: 11 : 12 
De helft 
van Lem-

/6184:18: 4 

pereur , . / 470: 11: 12 
----- / 941: 3: 8 

Soma ...... /7126: 1:12 

Balance van de steenplaets debet 
voor naervolgende uutgifte als op de 
boecken naerder gespecificeert op de 
2 hovens 1648. 
Aen de vle.tters betaelt 
als blijckt . . . . . . / 348: 10:
Comelis Steen op afree-
kening betaelt . . . . /1364: 3: 8 
AIle generale oncosten, 
daeronder begrepen een 
paye van aerde. /2870: 4: 8 

Saemen ..... /4582:18:
Isdeweduwe 
haer helft . / 893: 8: 8 
Is de helft 
van Lem-
pereur . . / 893: 8: 8 

---- /1786:17:

/6369:15:-

Daerbij noch 
vercocht ende 
gelevert de 
steen,die in 
in 1646 over
bleef ". . . . 43.500 

1911.950 /7126: 1:12 

, Balance van de steenplaets juffrau 
Cnotters en Lempereur, elck voor de 
helft competeerende: 

Credit voor het mon
teeren van 2 hoovens 
vant jaer 1648 

saemen 1269:450 

Beloopende in contante 
schulden ..... ... /6369:15:-
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Balance van de steenplaets debet 
voor de naevolgende uitgifte als per 
de boecken naerder gespecificeert op 
de 2 hovens aO. 1649. 
Aen de vletters betaalt 
als blijckt . . . . . . 1 372: 8:
Comelis Steen . . . . 11387: 10:
AIle generale onkosten, 
daeronder begrepen een 
partije aerde van Groe-
nendijck. . . 12863:16:12 

saemen ..... 14623:14:12 
Is de weduwe 
h~er helft .1 533: 9: 12 
Is de helft 
van Lem-
pereur. . 1 533: 9:12 

---- 11066:19: 8 

Soma ' ... . 15690:14: 4 

< < ' 

Balance van de steenplaats, juffr. 
Cnotters en Theodosius Lempereur 
elck voor de helft competeeiende, 
credit voor het monteeren van twee 
hovens vant jaer 1649, 

1294.400, waervan 
3000 crom
me c1inc
quart is blij
yen staen 

Belopende 15690:14: 4 
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BALANCE VAN DE 2 HOVENS ANNO 1650 1). 

Balance van de steenplaats debet 
voor naervolgende uutgiften ,a,ls per 
de boeken naerder gespecificeert, op 
de 2 hovens van aD. 1650. 

Aan de vleUers betaald, als 
blijcke. . . . . . . / 365: 5:

Aan Comelis Steen a1s 
per rekening ..... /1314:-: 8 

Alle de generale oncos
ten, daeronder begre
pen de partij e aerde van 
Groenendijck. . /1979: 4: 2: 

saemen . . . . /3678: 9: 10 
Is de wed. haer 
helft . . . I 585: 17: 9 
Istvan 
Lempereur / 585:17: 9 

----- /1171:15: 2 

Samen . /4850: 4: 12 

I) Aldaar, no, 112841. 

Balance van de steenplaets, juffr. 
KnoUers en Theodosius Lempereur 
elck voor de helft competeerende, 
credit, voor het monteeren van 2 ha
vens 1650. 

Waer affgaet 
80:D. clinquart 
10 D. soo grauw 

als hertsteen 

Blijft suyver 

D.1249.880 

90.000 

afgelevert. D.1159.880 = /4850: 4:12 
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12. LAATSTE JAARREKENING. -1650 1). 

De plaats staet in avance als per de 
annuele reekeningen is blijckende. 
Over 6 hovens a 0 • 1643 

en 1644. . . . . . 
Over 6 hovens aO. 1645 

" 3 " 1645 
" 3 1646 

3 

" 2 
2 
2 

" 1647 
1648 

" 1649 
" 1650 

16444: 19: 12 
13505:16: 2 
13505:16: 2 
12223:17:
f 941: 3: 8 
11786:17:-
11066:19: 8 
1171 : 1: 152 -----

VoIght dedeclaratie vant geld, bij 
de casse is. 
Restanten aO. 1643,1644 en 1645 

t 273:11:
Restanten aO. 1646 en 
1647 ...... . :1 85:10:-
Restanten aO. 1648 en 
1649 ........ 1 376: 6:-
Beloopen de 15 uutdee-
tinge tot de dato ,toe 
saemende somma van 112200:-:--.:.. 
Verschooten op reeke-
ninge van de hovens 
van toekomende jaar 
1651, als blijckt.. 1 670: 19: 12 
Aan de vletters op 
nieuw reekeninge. .1 330:-:-
Aan Comelis Steen · op 
reekeninge van deze 2 
ovens betaelt aO. 1651 1 900:-:
Beloopen de uutstaan-
de schulden van 17 Au-
gusti 1650 tot 15 J unio 
1651 toe .... .. 1 2684:15:-

Soma ...... 117521 : 1:12 
Sulcxs dat op datto int 

verschot ben 1 379: 13: 12 

Soma . . .... 117141 :8:- Soma. 117141: 8:-

Wij ondergeschreven verklaeren in 
conformite van deese voorsz. balance 
saemen geliquideert te zijn en d' acordo 
bevonden adi 15 Junio 1651. 

TRINTGE CORNELIS. THEODOSIUS LEMPEREUR. 

') Aldaar, no. 1128e • . 
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13. 

NOTITIE VAN DE UITDEELINGEN 1645/52 1). 

1645.0p 1 Novembre aen de weduwe 
voor haer helft uutgedeelt . f 600 
Voor mijn helft meede . . . 1600 

-- f 1.200 
1646. Op 10 April aen de weduwe . 1300 

Voor mijn helft mede. .. f 300 
--I 600 

2 Julio aen de weduwe . f 400 
Voor mijn helft .. . . f 400 

--I 800 
16 Octobre aen de weduwe f 300 
Voor mijn helft . . . . . f 300 

-- f 600 
1647. Op 17 Mayo haer uutgedeelt 1600 

Voor mijn helft . . . . 1600 
--I 1.200 

1648. 15 Junio aen de weduwe t 600 
Voor mijn he~t . . . . t 600 

-- t 1.200 
8 Septembre aen de weduwe 1700 
Voor mijn helft . . . . . . 1700 

-- f 1.400 
20 Novembre aen detto weduwe . f 300 
Voor mijn helft . . . . .. f 300 

--I 600 
1649. 26 J anuario aen de weduwe . 1200 

Voor mijn helft . . . . . . f 200 
-- t 400 

10 Augusti per de wed. f 300 en 
voor mij f 300. . . . . . . . . f 600 

1650. 3 Junio per de wed. 1600 en voor mij 
1 600 .. . . . . . '. . . . . . . . 1 1 :200 
3 Augusti per de wed. f 200 en voor mij 
f 200 . .............. t 400 

----'---
.) Aldaar, no. I I 28tl. 
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19 Septembre per de wed. 1300 en voor 
mij 1300 . . . . . . . . . . . . . . 1 600 
1 N ovembre per de wed. /400 en voor 
mij /400 . . . . . .. . . . . . . . . / 800 

1651. 20 J unio per de wed. /300 en voor mij 
/300 ............... 1 600 

\ --- 112:200 
1652.25 Januario per de 16 uutdeelinge, per 

. nuJ . . . . . . . .. . .... / 200 

14. 

VERKOOP VAN DE STEENPLAATS TE RIJSWIJK. -1652 1). 

A. 

Condisien ende voorwaerden, waerpp Arent de Wilde, mr. chi
rurgijn, ende Johan Colijng, biersteecker, als bij den Ed. Hoove 
van Hollandt gestelde curateurs ende directeurs van den geaban
donneerde boedel ende goederen van Theodorus Van der Weyde, 
gewesen steenbacker in den ambachte van Rijswijck, van mee
ninge sijn te verkoopen desselfs Van der Weydens gewesen steen
plaets, oven, huyssinge, lootsen, schuyren ende 't verder getim
mer met aIle 'tgeene daerop ende -aen, aert- endenagelvastis, ende 
wijders met aIle de gereetschappen, tot de neeringe van de steen
plaets dienende, mitsgaders het verder landt (en laen), aen de 
voorsz. steenplaets tegenwoordich behoorende volgens de kaerte, 
daervan zijnde, gelegen in den ambachte van Rijswijck voorsz., 
belent ten noord-oosten de erffgenaemen van de heer Volbergen, 
ten suyt-oosten de Delffsche ende Haegsche vaert, t~n suyt-wes
ten de heer Van der Werve ende ten noord-westen de~ advocaet 
Comans. 

Eerstelijck zal de voorsz. steenplaets met sijn gevolch ende aen
kleeff van dien, mitsgaders de aenbehoorende landen, vercocht 
werden van alles vrij, suyver ende onbelast, uytgesondert de heer 
sijn recht, ende een blanck jaerlicxs cijnsbaer, op den eersten dach 
van January te betaelen binnen Rijswijck, mitsgaders een ge
meen voetpadt langs de Delffsche vaert, welcke laesten de ver
coopers afhouden sullen tot den j aere 1652 incluys. 

') Aldaar, no. 1128g. 
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Den coper sal volgen den eygendom van een laen, ten suyt
westen van de erffgenamen van den heer Volbergen gelegen, mits 
betaelende d'onkosten vant transport van dien, behoudens de ad
vocaet Comans een uytpadt over het voorsz. westeynde van de
selvelaen tot op de Vlietwech, volgens het contrackt den 11 en deser 
maent Maert 1652 met denselven Comans aengegaen, daertoe de , 
vercopers haer sijn refereerende. 

De vercoopers behouden aen haer de gebacken steen, die daar 
tegenwoordich bij de steenplaets is, mitsgaders oock allen den 
turff, Pruise deelen, gehakt hout, soo else als willige, eenige oude 
kosijnen ende out hout, mitsgaders alle de puin, asse, als andre 
vuilichs, tegenwoordigch noch op de plaets, als in den oven zijnde. 
Waervan ontruyminge sal werden gedaen, soo haest als deselve is 
verchooft. 

Den cooper sullen volgen de beddens, deeckens, laekens ten 
dienste van het werckvolck, noch sijnde, ende verders alle de ge
reetschappen, tot de neeringe ende't werck dienende, als een kar
re, aIle de kruywagens, rietmatten, vormtafels ende anders, hier 
te lange te specificeren. 

Endealsoo de voorsz. steenplaets met het vletveld ende wey
landt (ende laen), daervooren aengelegen, groot is omtrent vier 
margen twee hont, soo sal den cooper 'tselve soo aenvaerden, son
der dat de vercoopers in de over- ofte ondermate willen gehouden 
zijn. 

Den coper sal de voorsz. landen ende steenplaets aenvaerden 
den eersten Aprijl 1652, mits gedoogende dat den ondermeester 
met sijn familie en andere arbeytsluyden in de huyssinge van de 
plaets metterwoon zullen blijven (soo sij metten coper niet kon
nen accorderen) tot de vorm gaet, maer langer niet 1). 

Den cooper sal zijne gelooffde cooppenningen moeten betaelen 
enz. 

B. 

Incoop va,.n de steenplaets op 19 Martio 1652 I). 

De plaets tot Rijswijck isgecocht van Arent de Wilde en Jean 
Colijn voor 18500, als curateurs van den boel van Van der Weyde, 

1) De verdere bepaJingen hebben betrekking op'de voorwaarden van den verkoop. 
") AJdaar, no. 1128,.. 
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belast met een blanck's jaers te betaelen, anders vrey ge1t, soo den 
hooven als de huysinge, schuyren, loots, haechuys, met alle de ap
pendentien van dien, met een beplante laen met 100 roeden plan
tage van elst aen de Delffsche vaert, met het weylant, groot om
trent 4 margen 3 hondt ende 60 roeden, doch met die conditie daat 
de vercoopers in de maet niet en sullen gehouden sijn. . 

Verders beddens, deekens, laekens, tot dienst vant werckvolck, 
sijn volgens den inventaris in de vercoop begreepen. 

In we1cke voorsz. coop Theodosius Lempereur is participerende 
de drey vierde paerten en Vranck Jansz. Verschou een vierde 
paert, als per het accoordt breder is blijckende, ende sijn verac
cordeert datt sy de plaets saemen sullen benefitieren, mits dat 
Lempereur aen de voorsz. Vranck Jansz. verschieten sal de pen
ningen tot sijn :! tiegens 4 % interest int jaer, mits datt hij gehou
den sal sijn :! te fumieren van de penningen, die tot de negotie no
dich sullen sijn, op den behoorlijcken tijt. 

Des sal de voorsz. Vranck J ansz. gehouden weesen op de plaets 
te woonen, doch de twee groote kamers sullen blijven aen detto 
Lempereur. Daerenboven soo sal Vranck Jansz. vrey brandt gel. 
nieten, als het accoordt breder gespecificeert. 

\ 

c. 

Specificatie van den inventaris. - 1652 1). 

6 beddens, de helft meer dan half sleet. 
6 oorcussen, t sleet als vooren daertoe. 

14 slaeplaekens, meest alle noch goedt. 
9 beddeekens, vrij watt gesleeten. 
] karre, heel out, neffens een bant en het ijserwerck van een asc" . . 
2 goede vormtafels, met noch een out. 

600 riedtmatten, 2 derdendeel heel goedt. 
2 schoffel schoppen tot het tasvelt. 
2 schoppen ofte !?paden, die goedt sijn. 
] plaem in alles tot de vormtafel. 
1 groote schael met een corte, heel goedt. 

1) Aldaarno. 1128h. Ookin 1128g: "Inventaris van denaevolgende gereetschappen 
van den steenpiaats tot Rijswijck, mij overgeleverd door de curateurs Arend de 
Wilde en Jean Colijn van den boedel van Van der Weyde. 21 Martio 1652 tot Rijs
wijk". De cursief gedrukte woorden zijn uit dezen inventaris. 



144 EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE 

20 deelen, waervan de helft weynich deugen. 
4 turffmanden, waervan de 2 goet sijn. 
3 ijsere haecken. tot de monden. 
8 ijsere plaeten, waervan de 2 cort sijn. 
2 breeckbijlen tot opbreecken van den hooven. 
2 kleeden ofte seylen, d'eene is slecht. 
2 gereelen tot het carrepaert, nieuw. 
I haem met het borststuck daertoe. 
I cussen tot het carrepaert. 
I groote lange tafttl tot d'ondermeester. 
I groote leer tot den hooven. 
I cleene le~r met noch een juffer. 

Beloopende den incoop van de plaats, het voorsz. 
daeronder begreepen, . . . . . . . . . . . . 

6 Apriel betaelt aen de curateurs het ransoen wee
gen eene stuyver voor de gulden van dese 18500, 
als per jaere quitantie blijckt. . . . . . . . . 

18 detto betaelt aen van der Duyn, heervan Rijs
wijck, voor sijn recht vant pondtgelt, per accoord 
voor alle pretentien betaelt 

Saemen .. 

15. 

18500: 1):-,-

I 425:-:-

I 100: -:-":-:-

19025:-:-

UITGAVEN VAN VRANCK JANSZ. -1652/54 I). 

A. 

Beloopt het voorgaende bladt tot dato. I 
14 Mayo op de-coop verteert . . . . . I 
19 detto in een herberge appaert . . . I 
19 detto op de maeltij t van de coop verteert I 
27 detto voor drinckgelt op het huyren vant volek 

en de voor aerde te booren. . . . . ' . . . . I 

9025:-:
l' . 
2'-'-

13:-: -

6:13:-

1) Volgens het stuk in no. 1128g .. is coper geble'ven Sr. Theodorius Lempereur,steen
plaatser tot Leyden, voor de somme van acht duizend vijff hondert guldens, beloo
vende deselve conditien in alle poinctelike te voldoen onder verbant van sijn persoon 
ende goederen, roerende en onroerende, d'selve makende subject allen heeren rech
ten ende rechteren. Aldus gepasseerd voor mij (onleesbaar) den 19 Maart 16.52. 

1):;Aldaar, no. 1128g. 

/ 
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27 detto voor een schip sant tot het huys t 
30 Maert een hoedt kalck gelevert . t 

15 groote tegelen a 2 stuyvers per 
stuck. t 
voor schorsteen schoon te maken . t 

5 Apriel aen spijkers en houckselen . t 
aen de verver betaelt op reekeninge . t 
voor een halff vatt bier . t 

6 detto aen Teunis de vormer per wercken t 
aen de metselaer op reekeninge . t 
noch 900 heelbacken tegelen . t 

8 detto aen de verver op reekeninge betae1t . t 
voir een hoedt kalk en noch een halff 
achelen tras, saemen beloopende . t 
voir eIst betaelt om te planten . I 
voir een schip sant tot verhogen t 

. 9 Aprie1 voir 250 geschilderde tegelen. t 
2 paer potten in de schoorsteenen I 
aen de glasemaecker betaelt . - . t 
voir een schip met sant . t 

13 detto aen Teunis ende sijn vrauw voir dach-
huyr ende voor turfftonnen saemen . f 
op reekeninge aen de metselaer. . t 
voor een halff vat bier voor het werck-
volek. t 

15 detto voor Vranck Jansz. VerscholJ.w voor 3 
dagen arbeytsloon tot 11 daegs. t 

15 Apriel een schip met sant . t 
voor Heyndrick Sijmonsz. voor wercken t · 

16 detto voor een schip sant om verhoogen t 
17 detto aen de weert tot Rijswijck voor het ge

lach op de betalinge vanl 4000, verteert t 
voor 2 schepen sant op de laen . . f 

19 detto voor 2000 hertsteen met 500 welbooren 
int huys gebruyckt t 
voor 2 schepen sant f 
aen Arent de Wilde, curateur, voor pan
nen en het visblock saemen t 
aen de verver op reekeninge betaelt . f 

IlCOK.-HIST. JAAKBOEK. ~I. 

1:10:-
6:10:-

1:10:
l' . 
7:10:-
5:13:-
2: 6: 8 
5' . 
5'-'-

18:-:-
4: 7:-

6:10:-
1:15:-
1:10:-
7:10:-
8' . 
6' . 
1:10:-

7:10:-
7:10:-

2: 6: 8 

3' . 

1:10:-:-
2:10:-
1:10:-

11:12:-
3'-'-

9:10:-
3'-'-

20:-:-
7:10:-

to 

· 1 
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20 detto aen Teunis de vormer van wercken in 
de laen en mede voor arbeytsloon be-

taelt . .. . • f 
aen Claes den aerdemaker betaelt f 
aen Teunis dochter voor schoonmaec
ken, oock aen sijn vrauw, saemen betaelt f 
aen Vrallck Jansz. voor wercken , f 

23 detto aen de verver op reekeninge betaelt , f 
voor een schip sant int landt, f 

. aen Heyndrick voor wercken t 
aen kalck gehaelt f 

24·detto 
25 detto 

voor 4 schepen sant tesaemen f 
betaelt aen sloaten , f 

26 detto 
27 detto 

voor out ijserwerck gecocht 
voor een schip met sant , 
voor t vatt bier en vracht van goet , 
voor een schip met sant , , . 
voor 2t ton kalck 
aen de schilder ofte verver betaelt 
aen Teunis de vormer arbeytsloon 
aen Arie J ansz, voor wercken 

Saemen, 
Beloopt het voorgaende bladt 

27, Apriel aen de metselaer betaelt 
. Vranc Jansz, 4 daegen wercken 

29 detto aen de verver op reekeninge betaelt , 
voor twee schepen sant , 

30 detto aen plancken 
aen kalk ende tras 
noch drie schepen sant 

1 Mayo twee schepen met sant 
voor een halff vat bier 

3 detto 
4 detto 

voor 4 schepen met sant , 
voor kalck gehaelt 
voor twee schepen sant 
noch twee schepen sant , 
aen Claes J ansz, voor wercken , 

. Pieter van wercken, . . 
Arie Noppien van wercken 

f 
j 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
f 
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4:-:- . 
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1'-'-
I' , 
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2: 8:-
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9276:16:-
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5'-'-
4'-'-
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6'-'-
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aen Claessie voor schoonmaecken .' 
aen de metselaer betaelt 
Vranck Jansz. voor arbeytsloon 
voor 5 achelen kalck betaelt . 
een schip met sant 
een schip met sant 
aen Arent de Wilde voor panne. . 
aen Claessien voor schoonmaecken be-
taelt .... . 

f 
f 
I 
t 
t 
I 
I 

I 
een schip met sant 1 
aen Pieter 5 dagen gevrocht . I 
Vranck Jansz. selfs 3 daegen . . I 

13 detto een schip met sant I 
. twee schepen met sant I 

15 detto noch twee schepen met sant . 1 
16 detto een schip met sant 1 

voor een cosijn betaelt. 1 
17 detto voor een schip met sant . I 
18 detto aen Claessien voor schoonmaecken. I 

aen Pieter voor 6 dagen wercken . I 
aen· de metselaer per resto .. 1 
voor twee schepen sant . 1 
Vranck Jansz. drey daegen gewrocht I 
aen 6 deelen betaelt . , ,I 

22 detto voor een schip met sant. . 
]3 Apriel aen Heter Douwesz" potman, voor sijn 

eerste pott turff, hem betaelt 
5 Mayo tot Soetermeer 14:] 0, aen de schuyt-

I 

I 

voerder I 1: 10 ~ I 
20detto aen Symon Faysz, voor een wijser. .. 1 

tot Soetermeer om turff te koopen I 
I J unio aen Adriaen Adriaensz., timmerman 

tot Rijswijck, op Teekeninge voor sijn 
salaris betaelt , ., 
aen Comelis Willemsz. van Schaegen, 
de smit tot Rijswijck, sijne reekeninge 

I 

betaelt .,. I 
Detto aen desecretaris de Bye tot Rijswijck 

betaelt : f 
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18:16:-
5'-'-
I' . 

1:10:-
1: 2:-
4:-:-
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1: 2:-
5'-'-
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1: 2:-
2:10:-
2:10:-
1: 2:-
2:-:-
1: 2:-
1:14:-
6'-'-
2:16:-

. 2:10:-
3' . 
1:16:-
1: 2:-

97:11:--

6'-'-
1: 4:-
2:16:-

150:-:-

) 

27:-:-

232:10:-
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volgens sijne reekeninge: 
voor de 40e penninck . . f 175:-:-
per de brieven op te 
maecken f 8:16:-
segelen van twee brieven f 6'-'-
aen de gesworens per 
tekenen. I 2: 8:-
Copye van de brieff van 
Comans. f 1: 4:-

I 193: 8:-
Voor het pontgelt van de roerende 

goederen (j 1500) . . . . . . . f 50:~:-

f 243: 8:
Die sijn voldaen met de somme van f 232: 10 

./ 
Aen Pieter Douwesz. per de twedepot. . . . I 83'-'-
Aen de armen om deese reekeninge te sluyten. I -: 19:-

------
Somma. 7. f 10000:-:-

B. 

Memory of rekeningh van 'tgeen Franck Janse betaelt heeft aen 
verscheyde liede, gelijck als voIght, van de steenplaats tot 

Rijswijck 1). 

1652. 

Den 17e Juny twee schepen sant . 
Dito betaelt aen een ovenkleet . . 
N och betaelt aen resel van de kar te smeren 
Dito betaelt aen Claes J anse voor pot turf opdrage 
Den 19 Juny twee schepen sant. ...... . 
Den 21 Juny een schip sant . . . . . ., . . 
Dito betaelt aen Klaes, de kaluwer op de Hoorn . 
Den 22 Juny 3 schepen sant ........ . 
Dito Franck Janse 2 dage wercken ..... . 
Den 26 Juny de sloot gemeten bij de vaert ende is 

37 roede, noch de sloat gemeeten vant werck: ende 
is lanck 21 roede . . . . . . . . . . . . . . 

1) Aldaar, no. 1128i. 

f 
I 
f 
t 
f 
f 
f 
t 
f 

f 

2:12:-
7: .2:-

-:18:-
2:10:-
2: 4:-
1 : 2:-

10:-:-
3: 6:-
2'-'-
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Dito betaelt aen de slooters - f 
Den 29 J uny betaelt an Jan Dingenaer van de 

vracht van de turf van Abram Roskeveen f 
Den 20 J uny betaelt an de slooter noch f 
Dito betaelt aen Joost van twee dage wercken f 
Den 20 Juny betaelt an Maddeleen van turf tonne f 
Dito Franck Janse 3 dage wercken f 
Dito betaelt aen Klaer Lievense van banwerck ma-

ken" f 
Den 6 July betaelt aen Teunis de vletter van 7 sche-

pen aerde uit onse wey f 
Dito Franck Janse I dach wercken f 
Den 13 July betaelt aen Teunis de vletter van een 

darde paert van een oven te vletten, komt / 
Dito betaelt aen de slooters noch f 
Dito betaelt aen Franck Janse van 3 dage en een 

schoft wercken" " " " " " " " t 
Dito Franck J anse 2 dage wercken " " " " "" f 
Dito betaelt aen de glasemaecker " " " " " "" I 
Dito betaelt aen Claes J anse van I dach wercken " I 
Dito een schip sant " " " " " " f 

-'-
Comt an dese sijde " " " " " " " " " I 

Memory van -de steenplaets 1652" 

Den 14 July betaelt aen Jan Jacopse van turf 
Den 20 July Franck J anse 2 dage wercken " 
Dito betaelt aen Maddeleene van turf tonne " 
Dito betaelt van het vormsant van de oven 
Den 27 July betaelt aen delen of aen hout . 
Dito Franck J anse I dach wercken " " " " 

" . 

Den 29 July betaelt aen Mees Willemse van turf 
Den 31 July betaelt aen Cornelis Dirckse Bovenwa-

ter van turf" "" . """""""""""" 
Den 31 July betaelt aen Jan J akopse van turf , " 
De~ 2 Augusti betaelt aen Mandeleene van turf-

tonne" " " " " " " " " " " " " " " " " 
Den 2 Augusti een half vat bier tot scheymael 
Dito betaelt aen schiphuer " " " " " 

f 
t 
t 
f 
f 
f 
f 

f 
f 

f 
f 
f 

149 

24:-:.-

44:10:-
5" " 

2" " 
I: 9:-
3"-"-

-:18:-

5: 5:-
I" " 

74:-:-
10:-:-

3: 5:-
2:-:.

-:9:-
1"-"-
I: 2:-

210:12:-

120:-:-
2"-"-

-:19: 8 
24:-:-
6:10:-
I" " 

80:-:-
I 

35~ 2: 8 
124:15:-

2:10:10 
4: 8:-
3"-"-



150 EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE 

Dito betaelt aen bier van de metselaer en timmer-
man " . ... • 

Den 3 Augusti Franck J anse 2 dage wereken , 
Den 4 Augusti betaelt aen Symon Feyse van te 

komme kijken na het brande van de oven 
Dito betae1t van 2 dage stien, die uitgekart sijn, van 

arrebeyt. . . . 
Dito betae1t van vier traeylyde mandes, daer men 

turf in draech t. . . . . ~ . 
Den 7 Augusti betaelt aen Symon Heyndrickse 

van brande van de oven in plaets van Symon 

t 
I 

f 

f 

I 

Feyse. . . . . . . . . . . . . . . . f 
. Den 18 Augusti betaelt aen Teunis de vletter van 2 

schepen aerde uit onse wey .. t 
Dito betaelt en afgerekent met Teunis Willemse 

vant vietten uit menheer Hoochendorpe Iant . . f 
Den 25 Augusti betaelt of verdient met steen uit 

2:10:-
2'-'-

2:10:-

12:10:-

3:16:-

22:;} 0:-

1:10:-

30:-:-

haechuys te kruyen • . .• 
Dese sij de komt .. • 

I 22:14:
I 504= 5:10 

Memory van de steenplaets 1652. 

Den 25 Augusti betaelt aen de slooter van de sloot 
tusschen menheer Van der Werve ende is 27 roede 
en een half lanek, ider roe 12 stuyvers, is f 

Den 28 Augusti betaelt aen Jan Vermaes, de tonder 
van Leiderdorp, van tonne of van hier te komen. f 

Dito betaelt aen Claes J anse van potturf opgdragen I 
Den 1 Septembre betaelt aen Claes Janse vant ealu-
. we hier uet onse wey ... .. . f 

Dito Franck J anse 1 dach wereken ant Iossen van 
potturf . .. ........ I 

Dito betae1t aen Pieter Douwens de Vries . I 
Den 14 Septembre betaeit aen kiomme klinkert, die 

hier aen de straet verbesicht is,.. ... I 
Den 15 Septembre betaelt aen Mees Willemsche, 

kramer tot Soetermeer, van turf .. f 
Den 23 Septembre betaelt an huer van een praem. I 
Den 5 Octobre Franck J anse 2 daege wercken . I 

6:10:-

4'-'-
2:10:-:-

7:12:-

1'-'-
6' , 

97: 7: 8 
6' . 
2'-'-
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D~ ~O Octo.bre betaelt van de schousloot bij de laen 
op te maken of aen wercken.op. de laen . . . . . 

Den 20 Novembre betaelt aen Abramse van turf • 
Den 3 Decembre betaelt aen Claes Danielse van 

caluwe op de hoom . . . . . . . . . . . . 
Den 8 Desembre betaelt aen Ary Aryse, timmerman 

tot Rijswijck, de som van . ...... . . , 
Den 8 Desembre betaelt aen Comelis Janse, wiele

maker tot Rijswijck, . . . . . . . . . . . . 
Den 8 Decembre betaelt aen Comelis Willemse, smit 

tot Rijswijck, . . . . . . . . . • . . . . . 
Den 15 Desembre btetaelt aen Gerrit Davitse van 

Leeuwe vant huer vant karrepaert 

1653. 

Den 18 J anuarius betaelt van wercken op de laen 
van de boomen op te snoeien . 

Den 21 J anuarius van een schip sant 
Dito Franck Janse I dach wercken •. 
Den 23 J anuarius betaelt aen menheer Hoochen-

dorp van de vormaerde uut sijn lant . . 
Den 22 Februarius betaelt aent opsnoeyen van het 

f 6'-'-
f 9: 9:-

I 45: 4:-

f 58: 8: 8 

f 8:16:-

I 6:16:-

/ 20'-'-

f 
i 
f 

4:10:-'-
1:10:-
1'-'-

t 140:-:-

hout op de acker of om de werf . . . . f 2:10:-
Noch betaelt aen menheer Hoochendorp van dat se 

qualijck gerekent hadde . . .. . 
Den 8 Maert betaelt aen Pieter Engelse, molenaer, 

van den acsijns van de turf . 
Den 6 Juny betaelt aen Wouter Jorisse van der 

Voort van verponding of molegelt of sluysgelt . 

f 4'-'-

t 125:-:-

I 59:14:12 

Comt om dese sijde. ., . t 629:17:12 

, 
Memory van de steenplaets van tgeendatFranckJansen uutgeeft 
aen de steenplaets, soo van wercken als reparasy, als volcht. 

Den 26 April Franck J anse of sijn soon 2 dagen 
wercken op het vletvelt . . . . . . . . t 2'-'-

Den 10 Mey Franck J anse 1 dach werckens. . ; . t l' . 

1 



152 EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE 

Den 14 Mey betaelt aen het eerste stien bier 1). 
Den 17 Mey Franck Janse 1 dach wercken . 
Dito betaelt aen de vormer sijn schortekleet 
Dito betaelt aen de opsteker sijn planck ende sijn 

waterkanne 
Den 19 Mey betaelt aen de lijn van de opsetster . 
Den 24 Mey betaelt aen Claes J anse van wercken op 

I 
I 
I 

I 
I 

de plaetse. .. .... . I 
Den 25 Mey betaelt aen de karreman van schoffel-

goet uit te karre .. I 

4: 8:
l' . 
~15:-

:15:
:15:-

. . 
1:-: 4 

Den 30 Mey betaelt aen vier vormen . 
Den 6 Juny betaelt aen Teunis Willemse de vletter . 
Den 7 Juny Franck Janse of Claes Janse 2 dagen 

f 5:10:
I . 38:-:-

wercken.. ...... ... . I 
Den 13 Juny betaelt aen twaalf planken voor de 

vletters om op te kruyen ..... f 
Den 14 J uny betaelt aen Teunis Willemse de vletter f 
Dito betaelt van 19 schepen aerde uut onse wey ge

haelt aen de vletter .. I 
Dito Franck Janse 1 dach wercken . I 
Dito Claes J anse een dach werckens . . . . I 
Den 15 J uny betaelt aen Klaes J anse van kaluwe 

uut onse wey. . . 
Den 28 Juny Franck Janse 2 dagen gewerckt .' . 
Den 10 July betaelt aen Pieter Douwens van een 

schip Vriessen turf . 
Dito betaelt aen Klaes Janse van het schip Vriesse 

I 
I 

I 

turf op te dragen . . I 
Den 12 July Franck Janse twee dagenwerck . I 
Den 19 July betaelt aen de karreman van schoffel- . 

c. 
goet uut te karre . .. I 

Den 25' July betaelt aen Klaes Danielse van kaluwe 
uut menheer Hoochendorpen lant . f 

Den 25 July betaelt aen Teunis Willemse, vletter,; f 
Den 26 July Franck Janse 2 dagen gewerckt f 
Den 2 Augusty betaeltaen half vat tot leste stien 

bier ') f 

4:10:-
22:-:-

14:05:-
1·-'-
1·_·-

3:17:-
2' . 

90· . 

2:10:-
2· . 

2' . 

25:-:-
54:-:-
2'-'-

4: 8:-

Comt an dese sijde. ~ . . • . t 290:13: 4 
1) Bierbij het begin van hetseizoen. I) Bierbij heteinde van hetseizoen. 
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Den 2 Augusty Franck J anse 2 dagen gewerckt . 
Den 6 Augusty betaelt aen ovensant 
Den 7 Augusty betaelt aen nieuwe rietmatten 
Den 24 Augusty van huer vant karrepaert . 
Den 31 Augusty betaelt aen Teunis Willemse vant 

1 
1 
f 
I 

vietten " " " 1 
Dito betaelt aen de kaIuwer uut Hoochendorpe Iant 
Den 21 Septembre betaelt aen Jan Philfse, metselaer, 
Den 30 Octobre Franck lanse betaeit aen menheer 

1 
1 

2' " 
24:-:-
30:-:-
12:-:-

25:12:-
5: 5:-
7:15:~ 

Hoochendorp van plaetsaerde, de som van . I 102:-:
Den 27 Novembre betaelt aen de saelmaker "" 
Den 30 Novembre betaelt aen Comelis Willemse, 

/ 

wie1emaker, " "" I 
Den 6 Decembre betaelt aen Comelis Willemse, de 

smit " ; , 1 
Den 15 Decembre betaelt an hout, an dee1en of aen 

paellen , " " 1 . 
Dito betaeit aen ouwe spijker ,. 1 
Dito betaelt aeIi de pannedecker of kallick . 1 
N och de metselaer en den timmerman an bier ·1 
Den 31 Deserpbre betaelt aen Ary Aryse, timmer-

man tot Rijswijck " 1 

1654. 

Den 16 1 anuaryus betaelt aen Pieter Engelse Slinger
lant van de pacht van turf vant jaer 1653, de som 
van. " , " " " 1 

Den 14 Februaryus Franck lanse of sijn soon ge-
werck op de laen 3 dagen " "I 

Den21 February gewerkt of gediept aen hetvletve1t 
3 dagen ." • 1 

Den 14 Maert Franck lanse 2 dagen gewerckt f 
Den 21 Maert Franck lanse 2 dagen gewerckt "f 
Den 18 April betaelt aen Wouter lorisse van der 

1: 4:-

2: 14:-'--

9: 11: 12 

5"-'-
I" . 
l ' . 
1: 2:-

11:10:-

66:-:-

3' . 

3:-:-
2' . 
2' . 

Voordevande verponding ende van sluysge1t of 
van molegelt . ~ " I 54:13: 4 

I 372: 7:-
Desen rekening bedraegt in alles 12007: 15: 12 
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16. 

CONTRACT MET VRANCK JANSZ. VERSCHOUW. - 1652 1) . 

Contract van de steenplaets tot Rijswijck met Franck Jansz. I) 

Op huyden, den 14en April anna 1652, compareerde voor mij , 
Johan van Heussen, notaris publycq, bij den Eed. Hove van' Hol
lant geadmitteert, binnen der stadt Leyden residerende, mitsga
ders voor den getuygen, hiemaer genomt, de heer Theodosius 
Lempereur, residerende binnen de voorsz. stede, ter eenre, ende 
Vranck Jansz. Verschouw, wonende buy ten den Hage in den am
bachte van Rijswijck, ter andere zijden. 

Verc1arende de voorsz. comparanten in aller gevouchlicheyt 
verdragen ende geaccordeert te wesen nopende de neringe van 
steenplaetsen met den gevolge van dien. Ende dat in manieren, 
hiemaer verme1t, te weeten dat de steenplaets bij de voom. Lem
pereur nu onlangs van 'de curateurs van den boedel van Theodo
rus van der Wey gecoft, gesamentlijck mit de huysinge, schuyre, 
lootse ende ander getimmerte, mitsgaders de landen -daeraen be
horende, gecoft heeft gehadt in compaignie voor hem ende de 
voom. Vranck Jansz., te weeten voor de voom. Lempereur selffs 
voor drie vierdeparten ende de voorsz. Vranck Jansz. voor een 
vierdepart. In welcker vougen zij, contrahenten,ooc mitten ande
ren de neringe van steenplaetsen sullen doen, dogh met die condi
tie, dat de voom. Lempereur alleen fumeren ende betalen sal alle 
de cooppenningen daervooren uytgelooft, mit alle de costen daer
over gevallen, 500 van 't rantsoen, veertichsten penningh ende 
anders. Mits dat de voorsz. Vranck Jansz. van sijn vierdepart, die 
hij daerinne te dragen heeft, aen de voorsz. L'empereur betalen sal 
intrest tegens vier ten hondert int jaer, innegaende den eersten 
Mey eerstcomende, ende soolange geduyrende tot de effectuele 
afflossinge toe, off andersints soolange de voom. compaignieduy
ren sal. 

Maer wat aengaet de voorsz. compaigllie van steenplaetsen met 
den gevolge van dien, sal de voorsz. Vranck Jansz. gehouden we
sen sijn aenpart off gedeelte van de penningen tot de voorsz. ne-

1) Aldaar , no . t 128g, 
I) In dorso. 
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ringe off handel van steenplaetsen nodigh, telckens op sijn be
hoorlieken tijt te furneren. 

Sal ooc de voorsz. Vranek Jansz. sijne woninge houden in de 
huysinge van de voorsz. steenplaets, mits dat de voom. Lempe
reur tot zijn aeeommodatie off woninge vrij van hem sal behouden 
de twee grootste earners van de voorsz. huysinge. 

Ende sal de voorsz. Vranek Jansz. genieten vrij brant uyt des 
gemeenen turff tot sijn familie. 

Wijders dat de voorsz. eontrahenten gehouden sullen sijn alle 
jaren reekeninge van winninge ende verlies te sluyten ende een 
yder voor sijn aenpart pont ponto gelijek te participeren ende 
delen. 

Mits dat de voorsz. Lempereur uyt de winst vooraff sal trecken 
den intrest van sijn verschoten penningen voor de voorsz. Vranck 
Jansz., of andersints dat deselve Vranck Jansz. de voorsz. intrest 
jaerlijcs uyt sijn eygen beurse seUfs promptelicke sal moeten vol
doen. 

Dat mede op de voorsz. steenplaets alle de partijen sullen wer
den aengeteyckent, maer dat de boucken ende alle de reeckenin
gen, diesaengaende te houdep, de voorsz. Lempereur opmaecken 
sal moeten ende de schrifturen daervan dresseren. 

Maerwat het innecomen ende vervorderen van de schulden be
langt, sal den eenen soowel als den anderen naer gelegentheyt sijn 
dewoii hebben te doen, als hun beyden coneemerende, sonder dat 
d'een off d'ander daervooren yets sal genieten, als gemeen goet 
sijnde. Alles ter goeder trouwen. Hieronder ende tot naercominge 
van 'tgeene voorse staet hebben de voorsz. contrahenten elck in 
hun egardt verbonden ende verbinden bij desen haerluyder res
pective personen ende goederen, present ende toecomende, geen 
uytgesondert, tot bedwangh ende executie van allen's heeren 
rechten ende rechteren ende specialicken mede van den Eed. 
Hove van Hollant, met verhael van aIle cost-en, schaden ende in
teressen, daerdoor te doen ende lijden. Alles ter goeder trouwen. 
Versouckende hiervan gemaect ende aen elcker sijde gelevert te 
werden een off meer openbare acten in forma. Aldus gedaen ende 
gepasseert binnen den voorsz. stede van Leyden ten dage ende 
jare als boven, ter presentie van Gerrit van Heussen ende Mr. 
Dirck van Heussen, advoeaet, beyde mede wonende binnen de 
voorse stede, als gelooffwaerdige getuygen hiertoe beneffens Inij, 
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notaris, gesocht ende geropen, die de minute deses beneffens de 
comparanten ende mij, notaris, ondergeteyckent hebben. 

't WeIck ick affirmere. 
(w.g.) VAN HEUSSEN. 1652. 

(Verdere handteekeningen onleesbaar.) 

17. 

CONTRACTEN MET.VRANCK JANSZ. VERSCHOUW. -1652/56 1). 

a. Als ondermeesle,. 

1652. 

Menheer Theodosius Lampereur zaliger ende Franck Janse Ver": 
schou benne met den andere verackordeert, oat Franck Jamie 
soude ondermeester wesen~ overmits dat sij geen anderen onder
meester na haer sin en konde krijgen. 

Ende Franck Janse soude van ider dusent hebben 22 stuvers, 
ende dan voort al de sticken van de gebacken steen met de rate
laer, die daer soude magen wesen. Oock de nieuwe matte moeteri 
uit het gemeen betae1t worden, overmits dat hij daer sooveel van 
de besten moet laeten blijven; als hij der gevonden heeft, tot dien
ste van de steenplaets. 

Noch heeft menheer"Lempereur belooft aen Franck J anse, buy
ten sijne koste, Symon Feyse t~ seinde om de oven of te helpe sto
ken. 

Ende sij ware noch verackordeert van het lant, dat aen de 
steenplaets leit, dat Franck Janse soude al de pette volle 2), daer 
de aerde uitgehaelt is of daer noch een poosken leyt uit te haelen, 
met goet, dat daer alree op de steenplaets leit, of sant van buyte
nen in te brenge. Ende de beste aerde boven te legge. Noch al de 
slootaerde, die am het lant leit in ende over te brengen met de 
stael, die op het vletveld leit. 

Dit alles soude Frarick Janse doen op sijnen koste, mitsdien dat 
Franck Janse dit jaer ende de drie naestkomende jaren het lant 
soude gebruycke ende het genut daervan trecken, mits dat daer 
het karrepaert geweit most wese. 

1) Aldaar, DO. 1128g. 
I) Al de pette volle = aile kuilen dichtmaken . 
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b. Als pachter 1). 

Anno 1654 sijn de voochden van Theodosius Lampereur ende 
sekeretaris Groenendijck bij Franck Jansen Verschou ghekomen 
ende hebben verhuurt an den voornomden Verschouw de drie 
vierde parten van de Rijswijkse steenplaets, te weten het jaer 
1654, voor een somma van 1150. 

Hetselffde jaer Franck Jansen an turff gekoft van ulieden, die 
in . de schuur lach, voor 1445, waervan moet affgaen de vi~rde 
part, die Franck Jansen toequam, bedraecht 1111:5 stuvers, 
blijft f 333: 15 stuvers. 

Anno 1655. Dit jaer de drie vierde parten van huur als vooren, 
1150. 

Anno 1656. Dit jaer de drie vierde parten van huur als vooren, 
f 150. 

Noch is Franck Jansen Verschou schuldich tot den eersten 
maendach 1657 I) toe van vijff jaren verloopen intereste van mijn 
vierde part vijff hondert guldens. 

Somma in alles 11283: 15. 

18. 

LIQUIDATIE. - 16571}. 

Liquidatie ende vereffinge tusschen Johan Van Heussen, als ge
surregeerde executeur van de testamente van zaliger Theodosius 
Lempereur, ter eenre, mitsgaders van Vranck Jansz. Verschouw, 
steenplaetser, wonende op de steenplaets tot RijsWijck, aangaende 
de pachte van deselve steenplaets metten gevolge van dien, hier 
breeder gespecificeert, ter andere zijde.Ende gestelt in guldens te 
40 grooten 't stuck, stuyvers en penningen naer beloop van dien, 
als volcht: 

. Voordeel. 
Van de steen, bij de eerste oven anno 1652 gebacken, is suyvers 

geprocedeert, het arbeytsloon voor de ondermeester afgetrocken, 
volgens de verrekeninge daervan sijnde. . . . . f 1.456:14:-

' ) Aldaar, no. 112Bg. 
"i Aldaar, no. 1128;. 



158 EENIGE GEGEVENS OVER DE HOLLANDSCHE 

Van de steen van de tweede oven gebacken anna 
1653 is suyvers geprocedeert, affgetrocken als vo-
ren ... 

Somma totalis van de voordeelen 

Nadeel. 
Vranck Jansz. heeft eerst over verscheyde on

costen betreffende het steenplaetsen betaelt, vol-

11.628: 9: 12 

13.085: 3: 12 

gens de specificatie off verekeninge daervan sijnde 12.007: 15: 12 
Noch over oncosten gedaen aen het lant, aen 

de steenplaets behorende, volgens de verekeninge 
daervan sijnde . . . . . . . . . . . . . . . 1 250: 0: 0 

Noch over eenige verbeteringen aen de steen-
plaets gedaen, volgens de specifiGatie daervan 
sijnde . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . 1 80: 3: 0 , 

Noch door Lempereur zaliger betaelt, staende 
gespecificeerd in sijn groote bouck van de steen-
plaets in Rhljswijk aO. 1652 . . . . . . . . . . 11.686:15:12 

Noch door de secretaris Groenendijck betaelt 
aen Pieter Douwens Friesman, over reste van 942 
tonnen potturff . . . . . . . . . . . . . . , 1 96: 12: 0 

De wielmae~ker tot Leiderdorp voor wagen-
werck ten behouve van de steenplaets tot Rhijs-
wijck, wert alhier genomen op . . . . . . . . 1 80: 0: 0 

Somma totalis van de nadeelen . . . . 
Daervan affgetrocken de voorsz. voordeelen tot 

14.201: 6: 8 
13.085: 3:12 

Comt te cort . . . . . . t 1.116: 2:12 
Daervan Vranck J anssoons vierde paert bedraecht t 279: 0: 11 

Volcht nu 'tgeen Vranck Jansz. aen den boedel 
van zaliger Theodosius Lempereur schuldich blijft. 

Ende eerst de voorsz. .. . . . . . . . . . t 279: 0: 11 
Noch is deselve Vranck Jansz.schuldich over 

vijff jaren interest over een vierde paert van 10.000 
guldens voor de steenplaets besteet ende bij Lem-
pereur in 't geheel betaelt, tegens vier per cento, 
volgens het accord (daervan sijnde verschenen aO, 
1652, '53, '54, '55 en '56) . . . . . . . . . . . t 500: 0: 0 

L 
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Noch over drie vierde paerten van de somme van 
1445, bij hem in coop belooft voor de overgescho
ten turff in de schuyr, toen zaJiger Lempereur ge-
storven was. . . . . . . . . . . . . . . . . / 333: 15: 0 

Deselve is noch schuldich, als aen hem door den 
secretaris Groenendijck vanwege den boedel van 
zaliger Lempereur opt en laetsten November 1652 
getelt sijnde .. . . . . . . . . . . . . . . f 449: 6: 12 

Ende is deselve eyntelick noch schuldich over 
drie jaren huyr van de steenplaets metten gevolge 
van dien, tegens /200 in 't geheel en sulx naer ad
venant de drie vierde paerten, f ISO (ao. 1654, '55, 
'56) . • . . . . . . . . . .• .. . . . . . 1450: 0: 0 

Somma totalis van 'tgeen Vranck Jansz. schul-
dich is . . .. .............. f 2.012: 2: 7 

Daertegen heeft deselve Vranck Jansz. in twee 
posten betaelt. . . . . ' . .. . . . • . . . . . . /1.500: 0: 0 

Die affgetrocken, blijft Vranck Jansz. aen den 
boedel van Lempereur noch schuldich . . . . . / 512: 2: 7 

Ick segge vijff hondert twaelff gulden twee stuyvers seven 
penningen. 

Aldus gedaen' geliquideert en vereffent ende ten oirconde des
sen bij partijen, in 't hooft van desen gemelt, geteyckent opten 24 
Mey anno 1657. 

(Was geteekend:) J. van Heussen,' Vranck Jansz. Verschouw 
selffs gestelde merck, Cornelis van Veensz., mij present. 

Ingevolge van de gehouden liquidatie is bevon-
den, dat Vranck Jansz. schuldich blijft . . . . . f 512: 2; 7 

Daerbij gevought 'tgene hij ten behouve van den 
boedel van Lempereur meer ontfangen als uytge-
geven heeft . ............... I ' 747: 5: 0 

Sulx, dat Franck Jansz. Verschou in 't geheel 
schuldich is . .......... ..•. f 1.259: 7: 7 

Hieraff wordt geleden, dat getrocken sall wor
den in redemptie van schaden, die geleden is en 
noch geleden sal worden aen uytstaende schulden, 
die nochtans bij Franck Jansz. ervoor in't geheel 
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verantwoort en goet gedaen sijn, bij accordt de \ 
somma van. . . . . . . . . . . . . . . . . f 31:10:

Blijft noch suyvers .. . . . f 1.227: 17: 7 
f Aldus gedaen, naerder vereffent enfgeliquideert den Isten July 
1660. 

(Niet onderteekend.) 

19. 

SCB:RI]VEN VAN DE KOOPERS DER STEENPLAATS AAN ] . VAN 

HEUSSEN. - 1659 1). 

Aen den eersamen. menheer J ohan flan Heussen, 
woonende tot Leyden op den Rijn bij het St. 
Caterijnen Gasthuys . 

. Uyt 's-Gravenhage, desen 10 Martij 1659. 

Ghelieft te weten, menheer J ohan van Heuussen, naer vriende
lijcke groetenis an ulieden altsanien, dat wijlieden vast van me
ningh sijn, te weten Franck Jansen Verschou, Klaes Arentsen van 
der Marel, Willem Francken Verschou, op toecomende Vrijdach, 
sijnde den 14 deser loopende maent, tot Leyden te comen !ot 
Henderick Abramsen Verschou in de Swan, de klocke tien uuren, 
om te coomen betalen een paey van de Rijswijckse steenplaets. 

Gelieft ulieden met menheer burgemeester Groenendijck ende 
die gij daer meer belieft bij te hebben, alsdan gereet te maken om 
het gelt te ontfangen ende gelieft tegen die tijdt de oude brieven 
gereet te maken, al die daervan sijn: 

Dit doende salons vrientschap geschieden ende sijdt den Al
machtigen in genade bevoolen 

Actum als boven. 

1) Aldaar, no. 1128g. 

Ulieden vrient 
WILLEM FRANCKEN VERSCHOW. 



III. 

STUKKEN BETREFFENDE HET VERBLIJF VAN JOHN LAW IN 
NEDERLAND, MEDEGEDEELD DOOR Dr. J . G. VAN DILLEN. 

Nagenoeg alle biographie6n van John Law maken melding van zijn ver

blijf in ons land in het jaar 1695. Veelal wordt daaraan de opmerking ~t

geknoopt, dat hij tijdens dit bezoek een studie heeft gemaakt van de Am

ster4amsche Wisselbank. Het is inderdaad een feit, dat Law in eenige 
zijner geschriften de genoemde bank behandelt - over het algemeen in 
zeer gunstigen zin - en dat hij daarbij doet uitkomen, dat hij uit persoon

lijke ervaring spreekt. 

Deze gescbriften 1) dateeren echter pas van 1716, hetgeen reeds doet 

vermoeden, dat zijn relaties met de Wisselbank van lateren da,tum zijn 
geweest dan men aanneemt. Een onderzoek, dat ik in de rekening-courant
boeken van de Wisselbank instelde, heeft dit vermoeden bevestigd. In en 

omstreeks 1695 komt de naam van John Law in deze boeken in het gebeel 

Diet voor; weI is dat echter het geval in de jaren 1712 en 1713. Zijn reke

ning wordt geopend in den aanvang van het jaar 1712. Sinds den zomer 
van 1713 hebben echter geen af- of overscbrijvingen op zijn naam meer 
plaats. Men mag dus weI aannemen, dat hij toen ons land weer had ver
laten. De opmerkingen in de boyengenoemde geschriften vinden dus onge
twijfeld hun oorsprong in de ervaring, door Law in 1712/13 opgedaan. 

Groot is zijn rekening bij de Wisselbank niet geweest; ook het aantal at
en aanscbrijvingen is tamelijk bescheiden '} . Het is opvallend, dat zoovele 

namen van Portugeesche Joden op zijn girorekening voorkomen. Daar de 

effectenhandel grootendeels in handen van Portugeesche J oden was, kan 

men, dit feit combineerende met hetgeen overigens omtrent zijn penioon 

bekend is, weI reeds begrijpen, dat hij zich ook tijd~ns zijn verblijf in ons 

land met speculaties heeft beziggehouden. 

1) Premier m~moire sur les banques; Lettres sur les banques. Beide geschriften zijn 
opgesteld ten behoeve van den Regent . De passages over de Wisselbank zljn als nos . 
~99 en 400 opgenomen in mijn uitgave "Bronnen tot de geschiedenis der Wissel
banken." -

") De girorekening van John Law over het tweede halfjaar van 1712 is afgedrukt op 
p. 960 der "Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken" (Rijks Geschiedk. Publi
catien no. 59) . 

ECON.- HIST. ]AARBOKK. XI. 11 
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Onlangs zijn in het Amsterdamsehe notarieele archief de bier afgedrukte 

akten gevonden .. die op Law betrekking hebben en nog eenig nieuw licht 

op zijn werkzaamheid in .ons land werpen. Wij zien hem bier tevergeefs 

moeite doen om een wissel te incasseeren en van versehillende personen 

geld leenen op onderpand van effecten; voorts bemerken we, dat bij zich 

de winstkansen, die de 'premieleeningen der Generaliteit boden, niet liet 

ontgaan. Verder blijkt uit deze stukken, dat bij in Den Haag woonde en t~ 

Amsterdam vooral gebruik maakte van de diensten van den kassier An

drew Henderson. Een onderzoek in het Haagsche gemeente-arcbief leer

de,dat bij aldaar den 21en Juli 1712 voor 14.000 een huis heeft gekocht, 

gelegen "aen de Zuidzijde van de Noortcaai aen de Nieuwe Uytlegginge 

voor aen 't Haeghse Bosch". 

In den loop van 1713 heeft John Law ons land weer verlaten. Hij is 

nooit meer teruggekomen. Einde 1720, in de dagen van verwarring in 

teleurstelling na de bekende speculatieperiode, liep te Amsterdam het ge
rucht, dat John Law zich aldaar verborgen bield. 

De Fransehe consul sebreef naar aanleiding hiervan in een brief van 30 

December 1720: "L'on a appris avec etonnement que M. Law estoit arrive 

a Bruxelles sous Ie nom de M. DeJardins. Le bruit s'est repandu qu'll est 

venu en cette ville et qu'll etoit chez Ie sr. Vasserot, riche Missisippien. 

, mais on n'a aucun~ certitude. On ne Ie croiroit pas en seurete en Hollande. 
Ie public l'accusant d'etre Ie principe de ses maux"l). Het gerucht bleek 

echter onjuist te zijn. J. G. v . D. 

No; 1. - PROTEST VAN NON-BETALING BETREFFENDE EEN WIS

SEL TEN NAME VAN JOHN LAW. -7 Jull 1712. Not. arch. no. 
592 4. 

The underwritten notary publicq 2) within this city of Am
sterdam, at the request of John Law, esquier, did shew unto mis
sieurs Van der Heiden and Drummond, of tqis city merchants, 
an original bill of exchange, wereof the copy here under is writ
ten 8), and did demand present and due payment of the said bill 
of exchange, but whereas the said messieurs Van der Heiden and 
Drummond did give me for answer that they should not pay the 
said bill for reason, given by the protest, made for non-accept a-

') Archives Mfaires etrang~res, Paris. Archives consulaires. 
") Notaris J . Hoekebak. 
") De wissel, ten name van John Law, is getrokken te Venetil! door William and. 

Smith den 6en Mei 1712 en bedraagt ruim 453 ducaten. 
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tion of the said bill prima 1). Therefore I, the said notary, have 
well expressely, as I doo, protest by these presents for defaut of 
payment of the said bill of exchange and reexchange together 
for all charges, domadges and interesses to finde and recover the 
same according to the law and use of exchange .... 

No.2. - AKTE BETREFFENDE EEN GELDLEENING OP ONDER

PAND VAN EFFECTEN. - 6 Januari 1713. Not. arch. no. 
4225. 

Op huyden den 6en January 1713, compareerde voor mij, Dirk 
van der Groe, notaris etc., . ....... d'heer John Law, wonende in 
'sGravenhage en tegenwoordigh sijnde binnen deser steede I), ende 
bekende en verclaerde hij, comparant, voor hem, sijne erfgenamen 
en nacomelingen weI en deugdelijk schuldig te wesen aen d'heer 
Wolfert van Aferen, coopman alhier, de somme van 3.000 caroligul
dens, tot 20 stuivers het stuk, over en ter sake van deugdelijke ver
streckte en ge1eende penningen, bij hem, comparant, soo hij ver
klaert, tot sijn volcomen genoegen en contentement van de voor-
noemde heerVan Aferen ontfangen en genoten, renuntierendeover-
. sulx weI voorwetentlijk de exceptie non numeratae paecuniae en 
belovende derhalve de gemelte capitale somme van 13.000 aen de 
voomoemde heer Wolffert van Aferen of wettelijken thoonder 
deses wederom te rest.itueren en voldoen vrij, costeloos en schade-
100s over 3 maenden nae dato deses met den interesse van dien, 
tegens t % 's maends te rekenen, ingaende de voorsz. inte
ressen op heden en gedurende tot de volle en effectuele voldoe
ninge en aflossinge van , de voorsz. capitale somme van 13.000 
toe en sulx in .cas van prolongatie gelijke interessen; verbin
dende hij, comparant, tot naercominge deses sijn persoon en 
goederen, dese1ve stellende ten bedwang van allen regten ende 
regteren; kiesende wijders hij, comparant, sijn domicilium alhier 
tel' steede ten huyse van sinjeur Andrew Henderson, cassier, ag
ter het stadhuys, alwaer eenige weeten of citatien gedaen wer
dende, hout hij die aen hem selfs gedaen. 

En tot meerder versekeringe van de voorsz. heer Van Aferen, 
1) In het protest van non-acceptatie, den gen Mei 1712 door notaris J. Hoekebak op 

verzoek van John Law opgemaakt, leest men o. a.: ...... but whereas the said mes
sieurs Van der Heiden and Drummond· did give him for answer that they could not 
accept this bill for reasons they should advise unto the drawers." ") Amsterdam. 

~ 
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500 heeft hij, ' comparant, ZijnEd. als pand ter minne ter' hande 
gestelt, sulx doende bij dezen, een recipisse of quitantie van 20 
loten in de Generaliteyts-Ioterije van de wederhelft van ses mil
lioenen guldens, ingeleyd op, de nos. 3061 tot no. 3080 incluys, in
houdende tesamen f 4.000,staende op de naem van hem, com
parant, en gepasseert door d'heer J ohan Binkhorst, eerste com
mies van d'heer G. van Hogendorp; in d. den 31 en December 1712, 
omme daermede de prijsen of de obligatien, als die getrocken en 
uytgegeven sullen werden, over te nemen en te mogen vorderen, 
mitsgaders tegens de voorsz. recipisse of quitantie uyt te wisselen 
en welke obligatien alsdan in plaetse van de voortz. recipisse als 
pand ter minne onder de voorsz. heer Wolffert van Aferen sullen 
blijven met dat effect, dat, bijaldien hij, comparant, in gebreeke 
mogte komen te blijven van de voorsz. capitale somme van 13.000 
met den interesse van dien als voren te voldoen, dat in sulken ge
vaIle de gemelte heer Wolffert van Aferen ofte sijns regthebbende 
vermogen sal uyt eygener authoriteyt en sonder eenige regts
pleginge daerom te doen, soowel de voorsz. recipisse als de obli
gatien, die daertegens uytgewisselt sonden mogen, wesen, door een 
makelaar te doen verkopen, deselve aen de caper of copers van 
dien te leveren, transporteren, op te dragen en quijt te schelden, 
de cooppenningen te ontfangen en daeruyt, sooverre strecken sal 
mogen, sijn voorsz. agterwesen te vorderen en consequeren, daer
toe hij, comparant, de voomoemde heer Van Aferen ofte sijns 
regthebbende volcomentlijk authoriseert en onwederroepelijke 
last geeft bij desen, mits het overschot, soo iets mogt sijn, aen 
hem, comparant, restituerende en daeraen te cort comende, be-
100ft hij, comparant, het cort van dien te sullen suppleren en vol
doen en sal de gemelte recipisse alsmede de obligatien, die daer
tegens souden mogen sijn uytgewisselt, soolange die onder de 

" voomoemde heer Van Aferen sal sijn en blijven, wesen voor sijn, 
comparants, risico en perykel van brand, diefstal en aIle andere 
ongelucken, die deselve souden mogen overcomen, onder gelijke 
verb and en subjectie als boven .•..... ~ .. 

In margine staat het volgende: 
Op denSen July 1713exhibeert sinjeur Ab. Barugh Henriques, 

als ordre hebbende van d'heer John Law, de originele grosse, die 
ick van de nevenstaende obligatie hebbe uytgegeven, verc1arende 
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deselve te hebben betaeIt, soo capitael a1s interesse, en het ver
pande te hebben o.vergegeven, gelijck o.ock o.p deselve gro.sse ge
schreven sto.nt: "den inho.ude van dese o.bligatie, soo capitael 
ais interessen,o.ntfangen van sinjeur Ab. Barug Henriques, als 
ordre hebbende van d'heer Jo.hn Law, aen wien ick oo.k de rece
pisse o.f quitantie van de 20 looten, daervoor verpandt, heb over
gelevert en van hem mijn renversael terugh o.ntfangen den Sen July 
1713"tende was geteekend Wo.lfert van Aferen, soodat daermede 
de nevenstaende obligatie te niet is, gelijck oo.k de voors. gro.sse is 
doorgeknipt. 

No.. 3. - AKTE BETREFFENDE EEN GELDLEEN'ING OP ONDER

. PAND VAN EFFECTEN. - 21 Januari 1713. Not. arch. no. 
422 5. 

Op huyden den 2len January aO. 1713 co.mpareerde voor mij, 
Dirk van der Groe, notaris etc., . . ......... .... d'heer John 
Law, woonende in's Gravenhage ende tegenwoordigh sijnde 
binnen deser steede, mij, no.taris, bekent, en<;le bekende ende ver
c1aerde hij, co.mparant, vo.o.r hem, zijneerfgenamen en naco.
meling'en weI ende deughdelijk schuldig te wesen aen juf
frouw Christina de Flines, wed. van d'heer Jacob Leeuw, de 
somme van 6.000 caro.Iusguldens, to.t 20 stuyvers het stuck,.o.ver 
-en ter saecke van deuchdelijck verstreckte en geleende pennin
gen bij hem, co.mparant - so.o. hij verc1aert - to.t sijn vo.lco.men 
geno.egen. en co.ntentement van de voomo.emde weduwe Leeuw 
o.ntfangen en geno.ten, renuntierende o.verzulx weI vo.o.rwetent
Iijck de exceptie no.n numeratae paecuniae en belo.vende de ge
melte·capitae1e somme van 6;000 guldens aen de vo.o.mo.emde,wed. 
Leeuw· o.fte wettige tho.o.nder deses wedero.m te restitueeren ,en 
vo.ldo.en, vrij, co.steIo.os en schadeIo.o.s, o.ver 6 maanden na dato. 
deses met de interest van dien, tegens een half ten ho.ndert 's 
maends te rekenen, ingaende de vo.o.rs. interessen op heden en 
gedurende tot de vo.lIe en effectuele voldoeninge en aflossinge 
van de voors. capitaele somme van 6.000 guldens toe, en zulx in 
cas van proIo.ngatie gelijcke interesse; verbindende hij, co.mpa
rant, to.t naerco.minge deses sijn perso.o.n en go.ederen, deseive 
stellende ten bedwangh van alle rechten ende rechteren; kiesen
de wijders hij, comparant, zijn domicilium alhier ter steede ten 
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huyse van sinjeur Andrew Henderson, cassier, achter het stadt
huys, alwaer eenige weeten of citatien gedaen werdende, hout hij 
die als aen hem selfs gedaen. 

Ende tot meerder versekeringe van de voornoemde juffr. 
Leeuw, soo heeft hij, comparant, H.Ed. als pand ter minne ter 
hande gestelt, sulx doende bij desen, de volgende 5 recipissen of 
quitantien in de Generaliteitsloterije van ses milioenen, yeder 

/ van een lot van /200, ingeleyd op de nombers 8890,8891,8892, 
8894 en 8895, alle vijf gedateerd den 10en September 1712, staende 
op de naam van hem, comparant, en gepasseert door d'heer Jo
han Binckhorst, eerste comies van d'heer Gijsbert van Hogen
dorp, ende 2 stux, yeder van 4.000 guldens, in de weqerhelft van 
deselve ses milioenen, d'eene ingeleyd op de nos. 9001 tot 9020 
en de andere nos. 9021 tot no. 9040, mede op zijn, comparants, 
naem en gepasseert als vooren, doch gedateerd den 31en Decem
ber 1712, om daermede de prijsen of obligatien, als die getrocken 
en uytgegeven sullen werden, over te nemen ende te mogen vor
deren, mitsgaders tegens de voors. recipissen of quitantien uyt 
te wisselen en welcke obligatien alsdan in plaetse van de voors. re
cipissen als pand ter minne onder de voornoemde juffrouw Leeuw 
sullen blijven, .............. Hier voigt hetgeen zal geschieden, als 
de comparant in gebreke blij/t. Dit gedeelte is gelijk aan hetgeen 
daa;romtrent in de vorige akte staat, met deze toevoeging: 

Reserverende hij, comparant, aen ~ich omme fallen tijde de 
voors. twee laeste recepissen, yeder van 20 looten, bij occasie 
van goede prijsen te connen bedingen of anders, wederom .te 
neemen en and~re nieten in de plaets te leveren. 

Uit een aanteekening onder deze akte blijkt, dat John Law 4en 
2Ien Juli I7I3 het geleende kapitaal heeft a/gelost en eveneens den 
verschuldigden interest heeft ,voldaan. 

No.4. - AKTE BETREFFENDE DEN VERKOOP VAN EENIGE EFFEC

TEN. - 22 Maart 1713. Not. arch. no. 4225. 

Op huyden den 22en Maert aO. 1713 compareerde voor mij, 
Dirck van der Groe, notaris etc., ................ d'heer 
John Law, woonende in's Gravenhage ende tegenwoordigh 
sijnde binnen deser steede, mij, notaris, bekent, ende bekende 
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vercocht ende dienvolgende getransporteert, gecedeert ende op
gedragen te hebben, zulx doende bij desen, aen ende ten behoeve 
van d'he~r Manuel Teixera junior een recepisse van /2.640 capi
tael, sijnde het beloop van 22 kleyne prijsen met de verhogin
ge van 20 % avans daerbij, getrocken in de 6e classe van de ses
millioens-Ioterije van -Holland, staende op zijn, comparants, 
naem en getekent door d'heer Comelis van Aerssen van Hoger
heyden, ontfanger-generael over Holland en West-Vrieslandt, in 
d, den 14en November AO. 1712, no. 3114, en waarvoor obligatie 
sal werden uytgewisselt in d. den len July 1713 1), hebbende hij, 
comparant, de voors. recipisse neffens dese aen den voomoemden 
heer Teixera overgelevert; bekennende door deszelfs handen 
wegen den inhouden van dien, soo capitael als interessen, aI 
voldaen en betaelt te sijn, den lesten penningh met den eersten, 
stellende derhalve den gemelten Teixera in den vollen eygendom, 
actuele ende reeele possessie van de voors. recepisse, omme 
de obligatie daermede te vorderen en tegen uyt te wisselen 
en den inhoude van dien, zoo capitael als interessen, alreede ver
scheenen en noch te verschijnen, uyt eygener authoriteyt te mo
gen innen, vorderen en ontfangen, mitsgaders daermede doen 
deszelfs vrijen wille en geliefte, want hij, comparant, verclaert 
daeraen geen actie, recht noch eygendom meerder te hebben, 
noch te reserveren in eeniger manieren, daeromme ten profijte 
van de voors. heer Manuel Teixera junior, doende volcomen af
stant van dien; belovende hij, comparant, desen transporte t'allen 
tijde te sullen vrijen en waeren voor alle calangien en opspraeken, 
die daerop gedaen off gepretendeert soude mogen werden, on-
der 't verbant en subjectie als nae regte ............. . 

No.5. - QUITANTIE BETREFFENDE DE LEVERING VAN EEN EF- . 

FEeT. - 21 Mei 1713. Not. arch. no. 6073. 

Op heden, den 21en May 1713, compareerde voor mij, Pieter 
Schabaalje, notaris publicq etc., .............. d'heer Jan Law, 
woonende in 's Gravenhage en tegenwoordig binnen deeze stad, 
ende bekende ende verklaarde hij, heer comparant, ontfangen te 
hebben uit handen van d'heeren Frans Verrijn en Zoon, koop
luyden binnen deeze stad, een lot in de loterije van de drie mili-

') Ret hs. heeft ten onrechte: 1711. 

• 
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oenen van de Generalitijt, dewelke vermeerdert is met drie mili
oenen en zulks te samen zes milioenen, zijnde genommert no. 
16141, en op welk lot in de eerste classe-getrocken is een prijs van 
125.000, en zulks, in gevolge van zeker contract 1), bij de voorn. 
heeren Frans Verrijn en Zoon ten behoeve van hem, heer com
parant, onder de hant geteekent den 24en February dezes jaars 
1713; belovende hij, heer comparant, de voorn. heeren Verrijn 
ten allen tijden wegens alle actie, naarmaninge, op- en aanspraken 
wegens het gemelde lot te zullen indemneeren en bevrijden, onder 
't verbant van zijn, heer comparants, persoon en goederen als 
naar regten . ... .......... . . 

' ) Dit contract is helaas niet aanwezig. 



IV. 

BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE 
GROOTINDUSTRIE (II), MEDEGEDEELD DOOR 

PROF. Mr. N. W. POSTHUMUS. 

In deze bijdrage worden bescbeiden betreffende de ontwikkeling van de 
grootindustrie in ons land gepubliceerd, die alseen voortzetting te be-

scbouwen· zijn van de serie documenten,··clie· door -'mij in bet eerste deel 

van dit jaarboek is gepubliceerd 1). Gedurende de tien jaren, die 5inds 

dien zijn verloopen, is onze kennis van de modeme grootindustrieele ont

wikkeling bier te lande slechts weinig vermeerderd. V oor een niet gering 

deel zijn de nieuwe gegevens in jubileums-uitgaven medegedeeld, die, van 

boe goed gebalte deze een enkel maal ook zijn geweest, allen het merk 

van bun geboorte vertoonen, dat ze zicb tot de ontwikkeling van eene 

bepaalde ondememing hebben moeten beper.ken. 

De hieronder gepubliceerde documenten hebben alle betrekking op de 

katoen-industrie, ditmaal slecbts over de jaren 1832 en 1833; voor een 

deel zijn de gegevens, die ze bevatten, reeds in den te~t van bet gedenk
hoek van de Nederlandscbe Handel-Maatschappij van dr. Mansvelt ver
meld. Maar bun belang recbtvaardigt m. i. eene volledige publicatie, daar 

de inhoud dezer stukken, door eruit te -citeeren, volstrekt niet is uitgeput, 

ook nietuitgeput kon worden, voorzoover ze op toestanden betrekking 

bebben, die buiten de directe invloedsfeer der _Nederlandscbe Handel

Maatscbappij bebben gelegen. 

Het is bekend, dat Van den Bosch als gouverneur-generaal van Neder

landscb-Indi~ in bet jaar 1831 den stoot beeft gegeven tot bet verleenen 

van steun aan eene nieuw te vestigen Noord-Nederlandscbe industrie van 

katoenen (en wollen) stoffen na den afval ~an Belgi~ '). Hij zag de vesti-

I) Economisch.Historisch Jaarboek I, bIz. 74 vv. Het ligt in de bedoeling met deze 
publicatie ook in -de volgende jaren door te gaan . 

• ) Door mij uitgegeven in Economisch·Historisch Jaarboek II, bIz. 16, no. I; ook 
vermeid door Mansvelt in zijn werk over de Nederlandsche HandeI·Maatschappij, I, 
bIz. 264. 
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ging van de nieuwe industrie in het groote verband met het zooeven op 
Java ingevoerde cultuurstelsel, zoodat het bij welslagen der pogingen mo
gelijk zou zijn den uitvoer van producten uit Java naar het moederland te 
beWen met de uitgevoerde Noord-Nederlandsche katoenen en wollen 

stoffen. Daarbij werd door hem in de eerste plaats gedacht aan de opbeu

ri~g van de textiel-industrie in de gemeenten waar ze van oudsher was 

gevestigd, in het bijzon~er dus in ;Leiden, Haarlem, Delft en Gouda. Met 
deze gedachten heeft de koning zich vereeuigd, waarna zijn wenschen te 
dien opzichte aan de Directie der Nederlandsche Handel-Maatschappij zijn 

kenbaar gemaakt 1). Wat de regeering in deze verder heeft gedaan, is 

grootendeels geschied langs den weg dezer Maatschappij; slechts in bij

zondere gevallen heeft zij uit haar middelen directen steun aan particu

liere ondememers verleend. 
Het is van algemeene bekendheid, dat de Nederlandsche Handel-Maat

schappiJ zich voomamelijk met de bevordering van de katoennijverheid 

in het oostelijk deel van ons land heeft beziggehouden, maar dit be

teekende eene afwijking van den oorspronkelijken gedachtengang van Van 

den Bosch. In plaats dus van haa.r aandacht in de eerste plaats te wij

den aan de mogelijkheden, die de Hollandsche steden boden, heeft de 

Maatschappij Twente in haar bemoeiingen voorop en de Hollandsche nij

verheid op het tweede plan gesteld. Zij is daartoe echter niet uit zich zelve 

gekomen, maar er door anderen toe gebracht. De plannen van den Bel

gischen katoenfabrikant De Maere uit St. Nicolaas, die reeds v66r den 

Belgischen opstand relaties met de Maatschappij had gehad, maar wiens 

fabriek tijdens de revolutie-dagen van Augustus 1830 was vernield, zijn 

het geweest, die de aandacht der Maatschappij op Twente hebben geves
tigd, daar De Maere zich in Overijssel wilde vestigen en in verband daar

mede had verzocht hem met bestellingen te begunstigen. Door eene meer 

modeme arbeidsmethode stond hij in Twente in de weverij vooraan; De 

Clercq zelf verklaarde van hem in zijn reisverslag van Augustus 1832, dat 

diens "inrigting thans in Overijssel aller aandacht (trok)" 0). Dit kwam 

voornamelijk hierdoor, dat hij eene nieuwe methode van handweven toe

pastte, die echter reeds lang in Engelaild gebruikelijk was, het werken 

namelijk met de vliegende schietspoel, waardoor veel sneller en beter kon 

worden geweven. De man, die hierachter stond als leermeester, was Tho

mas Ainsworth, die dus niet, zooals de gewone voorstelling luidt, eerst na 

de afsluiting van zijn contract met de Nederlandsche Handel-Maatschap-

1) Zie hierachter no. 1. 
0) No.4. 
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pij deze nieuwe wijze va.n weven aan de Twentsche weyers leerde, maar 

reeds v66r dien in de fabriek van De Maere dit systeem heeft toegepast .) . 

Maar Ainsworth is in Twente niet het eerst in dienst bij De Maeregeweest. 

Reeds eerder had de fabrikant Hofkes d.e aandacht getrokken door het op

richten van eene machinale spinnerij , door stoomkracht gedreven, die ech

ter daarna in moeilijkheden was geraakt door de tariefveranderingen, die in 

het jaar 1831 werden ingevoerd, toen het invoerrecht op gesponnen garens 

met meer dan veertig procent werd verlaagd. Bij dezen ondernemer heeft 

Ainsworth het eerst gewerkt en hem voor zijn weefafdeeling met het ge

bruik van de snelspoel bekend gemaakt. Hieruit blijkt reeds, datde "ont

dekking" van Ainsworth door De Clercq niet die prindpieele beteekenis 

heeft gehad, als men er gaarne aan heeft willen toekennen. Ainsworth was 

reeds v66r zijne ontmoeting met den directeur-secretaris derNederlandsche 

Handel-Maatschappij bezig zijne technische kundigheden in den dienst 

van de industrieelen te stellen. Te meer mag hierop de aandacht worden 

gevestigd, omdat wij weten, dat Ainsworth zelfs niet.a.nee~ bekendheid 

tot in den aanliggenden Achterhoek verwierf, maar dat hij daar ook 

ontboden is; blijkens zijn schrijven van 14 Juli 1832 ") was hij van plan 

van De Maere naar Aalten te gaan, waar zich juist de firma Peter Driessen 

en Co. had gevestigd 0). De verdienste van De Clercq tegen6ver de Twent

sche industrie is dus niet hierin gelegen, dat hij den deskundigen Ainsworth 

voor haar heeft behouden - dit deden de industrieelen zelven al - maar 

dat hij diens kennis in dienst van het algemeen heeft gesteld . 

De redenen, die de vo6rliefde der Maatschappij voor Twente bepaalden, 

waren van tweeerlei aard, economische en sociale : eenerzijds was het de 

laagte van de daar uitbetaalde loonen, waardoor het mogelijk scheen de 

concurrentie tegen de Engelsche en Belgische calicots te beginnen, ander

zijds was het de ongebroken physieke en moreele kracht van de arbeiders

bevolking, die daardoor een tegenstelling vormde met die der Hollandsche 

steden ; ook de afkeer, die bij De Clercq tegen het "factory-system", 

het fabrieksstelse, bestond, dat hij wegens de sociale gevolgen ervan in 

ons land niet wenschte te bevorderen, speelde een rol. 

Deze politiek van de Nederlandsche Handel-Maatschappij kwam dus 

neer op bevordering van het klein-bedrijf, van wering van de moderne 

met stoomkracht gedreven fabriek ten voordeele van het huisindustrieele 

1) Aldus ook Mansvelt, a . W., I , biz. 269. 
I) No. 3. 
") Leidsch Jaarboekj e 1906, biz. 6. 
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systeem. Ook in de latere methode van de plaatsing harer bestellingen, 

waarop Mansvelt terecht wijst, is dit element aanwezig. Ongetwijfeld heeft 

dit streven de ontwikkeling van de Twentsche industrie op modeme leest 

tegengehouden. Dit moet tegenover haar credit in het debet der Maat

schappij worden genoteerd. En ook daar, waar de Maatschappij het -fa
brieksstelsel heeft aanvaard, zooals in Haarlem, komt toch telkens deze 

politiek voor den dag. Als typisch bewijs hiervan moge het schrijven van 

den president van 1 September 1832 1) dienen, waarinhij ,een en ander 

van de besprekingen met Wilson mededeelt, die een fabriek te Haarlem 

zou oprichten, waar de calicots geweven, gebleekt, gedrukt 'en geverfd 

zouden kunnen worden: "mecanique weefgetouwen" zouden echter eene 

uitzondering zijn, daar men zich voomamelijk op die soorten wilde toeleg

gen, waarbij handenarQcid wer-<l, vereischt. 

In het algemeen mogen wij ons de ontwikkeling van de plannen der 

Maatschappij aIdus denken. In Twente waren enkele ondememers bezig 
naar nieuwe wegen te zoeken: de Directie heeft van deze plannen kennis 
genomen, maar ze onvoldoende geoordeeld. Het is Ainsworth geweest, 

die haar een grooter verschi~t heeft geopend. Vandaar dat het 'rapport, 

dat De Clercq na zijn studiereis uitbreacht '), reeds dadelijk die plannen 

op zijde schoof en met eigen voorstellen kwam. Deze hadden echter aIleen 

betrekking op Twente, en beperkten zich tot het oprichten van eene mOdel

weverij door de Maatschappij, terwijl aan de Twentsche industrieelen zel
yen zou worden overgelaten de spinnerij en de appr~teerderij uit te breiden 

of nieuw op te richten. De koning is hiermede niet tevreden geweest, daar 

hem het plan van Van den Bosch had getroffen, die de oude stedelijke in

dustri~n in Holland tot nieuw leven had willen-opwekken. Vandaar dat 

de Directie met eene uitbreiding van' haar plannen kwam: de appr~tise 
(drukken en verven) zou in Haarlem of Leiden, waarschijnlijk echter in 

de eerste stad, worden uitgeoefend 8). Haar definitieve voorstel van 12 De

cember 1832 bevat de samenvatting van al deze plannen ') . Nadat in het 

begin van 1833 de goedkeuring van den koning hierop was afgekomen 6), 

kon met de uitvoering van de plannen worden begonnen. Daamaast ech
ter zijn in dit jaar nog nieuwe uitbreidingen tot stand gekomen: in Twente 

' ) No.6. 
2) No.4. 
' ) No.7 . 
• ) No.9. 
I) Tevens werd eene ' premie van 25 cent per el aan van inlandsch garen geweven 

cali cot verleend. 
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werd een aantalsuccursales van de modelschool te Goor opgericht 1). en

kele zelfs buiten Twente. terwijl bovendiim een inrichting voor het lijmen 

en sterken van kettingen tot stand kwam en aan de stoom-spinnerij nieu~ 

we krachten werden toegtwoegd "). In Haarlem werd in dit jaar door de o~ 
richting van de fabriek van Poelman Fils et Fervaecke eene aanmerk~ 
lijke uitbreiding van de weverij met daaraan verbonden spinnerij tot stand 
gebracht. Behalve vOOr de Adrianopelrood~ververij was nu eindelijk eene 
industrie opgebouwd. waarvan alle deelbewerkingen in het eigen land 

konden geschieden. Dat niet elk onderdeel van de binnen zoo korten tijd 
uit den grond gestampte nijverheid vOOr zijn taak berekend zou blijken te 
zijn. was te verwachten. In de volgende jaren zien wij dan ook dat de 
Maatschappij zich in hetbijzonder tot taak gaat stellen de qualiteit der 

geproduceerde stoffen op te voeren. Dit valt ~hter buiten de hierachter 

gepu bliceerde stukken. 
I 

N . W.P. 

No. 1. -1832, FEBRUARI 7. - DE MEYVAN STREEFKERK a) AAN 

CLIFFORD f). 

Bij haar jaarverslag over 1831 geeft de Directie der Nederland
sche HandeI-Maatschappij hare bezorgdheid te kennen, of bij de 
bestaande verordeningen de fabrieken van katoenen lijnwaden 
weI met goed gevolg in Oud-Nederland zouden kunnen gevestigd 
worden, aangezien de tot nu toe genomene proeven, vooral wat de 
prijzen betreft, veel te wenschen hebben overgelaten. Zij uit te~ 
yens hare hoop. dat die tak van nijverheid alhier vorderingen 
moge maken, ten einde het moederland in het bezit kome van een 
zoo aanzienlijk artikel van uitvoer naar deszelfs overzeesche be
zittingen. 

Ik heb de eer, op Z. M.last, zulks U. H. W. G. mede te deelen 
ten vervolge mijner missives van den 31 en J anuari 1.1., La. 0 3 

Geheim en .van den 3en dezer no. 16, en de aandacht van U. H. 
W. G. daardoor nog nader te vestigen op de belangrijkheid eener 
opzettelijke overweging van de middelen, welke zullen kurmen 
worden aange'Vend tot het bevorderen en uitbreiden in Oud-

I) Vgl.no. 15,blz.230,no. 17§~ 12. 14, 16Cen 17. 
2) Blz. ·232. 
") Als secretaris van staat. 
4) Kabinet der Koningin, 7 Februari 1832. La. D' Geheim. 
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Nederland van aIle zoodanige takken van nijverheid, welker 
voortbrengselen in onze kolonien op den duur moeten worden 
aangevoerd, en gevolglijk aldaar een gereeden aftrek kunnen 
vinden. 

No.2. - 1832, MMRT 26. - DE MEY VAN STREEFKERK AAN 

CLIFFORD 1) 2). 

De fabrijkant de Maere van St. Nikolaas, met wien de Neder
landsche Handel-Maatschappij contract en had aangegaan voor 
eene maandelijksche levering van slingdans, colonnetten enz., 
heeft aan de Directie zijn voornemen te kennen gegeven om, bij
aldien hij daartoe eenige aanmoediging vond, zijne fabriek 'in de 
provincie Overijssel over te brengen. 

De Directie, oordeelende, dat de overbrenging van dien tak van 
nijverheid naar Oud-Nederland verdient te worden aangemoe
digd, heeft aan voorne. fabrijkant toegezegd om, wanneer hij in de 
daad zijne fabrijk herwaarts overbrengt en de soorten, hoedanig
heid en prijzen van z}jn fabrijkaat met die der Belgische fabrijken 
overeenkomen, hem alsdan weder met eene maandelijksche be
stelling te zullen begunstigen. 

Z.M. gelast mij deze bijzonderheden aan U.H.W.G. mede te 
deelen, hetgeen ik de eer heb te doen bij dezen, in verband met de 
door H.D. goedgekeurde beschouwingen van den GouverneU1:
Generaal van Nederlandsch-Indie 3) omtrent het bevorderen en 
uitbreiden der nijverheid in de groote binnen-fabrijksteden des 
rijks '), ten einde aan Oud-Nederland de middelen te verschaffen 
om Java van benoodigdheden, vooral van katoent'm en wollen 
stoffen, te voorzien, op welk onderwerp de aandacht van U.H. 
W.G. bij mijnegeheimemissivesvanden31enJanuarij en7Febru
arij 1.1., La. 0 3 enD' 6),gevestigdis; zullendeZ.M., bijaldienhet 
hierboven vermelde aanzoek bij, en antwoord van de Directie der 
Nederlandsche Handel-Maatschappij U aanleiding mogten geven 
tot het voorbrengen van eenige consideratien of tot het aanbieden 

1) Clifford als minister ad interim van Nationale Nijverheid en Kolonien. 
0) Kabinet der Koningin, 26 Maart 1832, La. B' Geheim . 
• ) Van den Bosch • 
• ) Dit schrijven, d.d. 15 Augustus 1831, is door mij afgedrukt in Economisch

Historisch Jaarboek II, bIz. 16 . 
• ) No. 1. 
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van eenig voorstel in verhouding met de bedoelde beschouwin
gen, de mededeeling daarvan gaame van V.H.W.G. tegemoetzien. 

No.3. - 1832, JULI 14. - THOMAS AINSWORTH AAN WILLEM 

DE CLERCQ 1) 2). 

Sir! 

I have the pleasure to hand you herewith ~ plan for the esta
blishing of a manufactory of calicoes in this country and shall be 
much gratified if you approve it. 

I confide to you this project for your consideration and on the 
condition that if it be executed or any part thereof, that I maybe 
entrusted with the superintendence of its erection. 

With regard to the bleaching of the calicoes produced, I will 
undertake to erect a bleaching works for that purpose upon the 
very best English principle and of such capability as shall ensure 
every satisfaction; and this for my own account or jointly with 
any respectable person of the country. 

But I shou1d exact as a condition that for a stated time I had 
the certainty of a regular supply of goods, at a stipu1ated price. 

If, Sir, you wished any further explanations relative to the 
affair in question I shall be glad to furnish you with any infor
mation I may possess. 

I hope Sir, you will not think me impertinent in hazarding an 
observation or two, which perhaps may not be altogether useless. 

You have a popUlation in Holland perhaps more moral and vir
tuous than any in Europe, as the passing events of the times pro
ve; then, Sir, I hold it to be of the greatest importance to avoid 
contaminating the working classes' by introducing amongst them 
persons of immoral character and live. I have heard of a project 
of bringing from Belgium several hunderds of weavers, but be 
assured, whatever you may gain on the one hand, you will sacri
fice far too great a blessing at present possessed, besides which 
the Belgian mode is no better than the English one 40 years ago. 

I could almost undertake to say that in one year, upon the plan 
1) Uit Hengelo. - Copie. Het origineel is niet meer aanwezig. - Arcbief der Neder· 

landscbe Handel-Maatscbappij te Amsterdam. Ook gedeeltelijk aanwezig in bet 
Kabinet der Koningin. - Dit scbrijven is in Nederlandscbe vertaling opgenomen in 
bet boekje van H. Salomonson, Het jaar 1832 en daaromstreeks. 

I) Bijlage bij bet volgendE> stuk (no 4) . 
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proposed, 500 weavers might be formed, for in the beginning the 
great object should be to instruct steady individuals, who may be 
sent to various parts of the country,· to 'instruct others and form 
similar establishments. In a few years the greater portion of every 
description of cotton goods required for the consumption of the 
country would be produced. Bleaching, printing, dying etc., 
would all naturally follow. 

Sums of money granted to individuals for the purpose of erec
ting this or that, is ciefective in principle and unjust not only to 
manufacturers working upon their own resources, but' to the 
whole community. It is a door opened to fraud and intrigue as in 
Belgium and perhaps the eyes of government may be assured 
some time or other that persons, in whom they had unlimited con
fidence, were no other than swindlers or adventurers. 

Whatever be done, let it be done pro bono publico and if my 
humble efforts can be of use in any way to promote the interest of 
a country, which has given me bread and an asylum under adver
se circumstances, I shall feel a lasting gratification so far as re
gards myseU; I only seek such honest and fair compensation as 
an artizan has a right to expect for his labour. I shall rem~n here 
until the 15th of the next month, after which my address will be 
at Aalten in Gelderland. 

In the hope you have arrived safe with your interesting family 
in Amsterdam, I remain, Sir, . 

Your obt. servt . 

(Signed) THOMAS AINSWORTH. 

I don't feel at all ambitions that my name should be brought in 
question, for there is so much jealousy and ill feeling on the part 
of the manufacturers in this country, that I should feel sorry to 
excite either. 

NOTICE ON THE F9RMATION OF AN ESTABLISHMENT FOR WEA

VING COTTON GOODS 1). 

In order to succeed in this object so as to be the most generally 
useful to the country, I conceive some such plan as the one here-

1) Het vo)gende is aanwezig in het Kabinet der Koningin, exh. 10 September 1832, 
La. Kit Geheim. 
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after described might be put in practice for its accomplish
ments. 

In justice existing interests must be considered and so far as 
may be possible avoid prejudicing them, for since there are al
ready a certain number of weavers in the country fully occupied 
in those branches of industry, which have for many years en
gaged the attention of the manufacturers to introduce other 
kinds of work, and thereby, to direct the workpeople from their 
present employers, would not only be of serious injury to the 
latter, but be of no benefit to the country in general in employing 
the unemployed and unproductive part of the population. . 

If then it may be judged of sufficient importance to the in
terest of the country, to make an unimportant sacrifice for the 
attainment of the object in view, I should recommend the eng
lish plan of handweaving, not only because a · mass of people 
would be thereby employed, but as the cheapest system, where
as in this country labour is cheap. 

The weaving of plain, coarse fabrics is the first step towards the 
int~oduction of the manufacture of other and more profitable 
goods, for there is no doubt but that the greater portions of cot
ton goods required of every description for the consumption of 
the country, may be in course of time produced by its own half 
employed and half productive population, by forming one or 
more establishments in suitable districts fo:r the purpose of in
structing the younger branches of the community. 

To obtain then this result, I should advise that suitable per
sons of strict moral conduct be engaged in England for this pur
pose and of the description as ep.umerated below: 

a weavers joiner, 
an overlooker, 
a heald knitter, and 
a sizer (colleur des chaines). 
Each of these individuals to instruct as many persons as may 

be necessary to detact to other districts in order to form similar 
establishments to the parent one. 

An approximative estimate of the costs of establishing 100 
pairs of looms for calico weaving. 

IlCON. -HI ST. ]AA RBOEK. XI. 12 
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Expence of bringing 4 people from England. 
Wood work of 100 pairs looms ad 1 IS . 
Iron work for each loom at 13 
Geers (healds and reeds) at t 6 
Sizing and dressing app8. . 
Unforeseen expences about 

£ 55,00,00 
1 660.-
- 1500.-
- 300.-
~ 600.
- 1200.-
- 600.-

14860.-

'Costs of weaving 250 pieces calico's per week, weighing 2t kilo 
or St english Us.: ' 

a weavers joiner . . . . . . 
2 overlookers one at 110 ~ 

one at - 7 ~ . 
a heald knitter. . . . . . . 
a genter (or monteur) . . . . . . . 
100 workpeople at 30 stivers per day 
Sizing and winding at 3d. per piece 
Rent, fire etc. at 2 d. per id. 

(/1.03 C• per piece) .' . 

114.-.:.... 

- 17.-

4.
- 10.-
- 150.-
- 37.50 
- 25.-

1257.50 

Costs of one piece of calico weighing St U english or about 2t 
neth. U, II /" wide and 32 aunes long: 
10 Us. 26s.1 r qualitymuletwist9t ......... . /3.75 
12 . " 32" soft spun wift 10 . . . . . . . . . . - 6.
Carriage, cherts, expences from Manchester at 1 d. per U, 

22d. (5 cents) . . . . - 1.10 
Weaving 4 pes. at 11.03 . . . . . . . . . . . . . . - 4.12 

Four frais 10 % 

4 pees. for 

or one piece. 

1 14.97 
- 1.50 

116.47 

/ 4.12 

This calculation no doubt in practice would be proved nearly 
correct. Of course a short time must elapse before a ~eaver can be 
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taught to be sufficiently expert to produce the quantity here sta
ted. A weaver may probably average the day thro' 45 picks per 
minute (coups de navette) so that, supposing 75 threads on an inch 
of cloth in one hout, the weaver produces 36 inches cloth or an 
english yard; taking 12 hours per day, it is equal to 12 yards or 16 
ells per day, for each weaver, but it will be perceived t~at I have 
only stated the quantity at 250 pieces per week, where as 16 ells 
per day would produce 300 pieces per week. 

By a judicious system of management the latter number might 
be always obtained. I propose a bounty or premium to be paid 
for the production of every ell above the prescribed quantity, so 
as to stimulate the people to further exertions. 

A word as respects power-looms. Labour in Manchester is at 
least 4 times as high as in this province and in this province it is 
about the same as in the north of .Ireland. Now it is a fact that 
many thousands of pieces of calicoes are manufactured in Ireland 
by hand and sold in Manchester market, now the materials are 
-carried by steam from Manchester to Belfast and the cloth re
turned by the same means to Manchester and is sold lower than 
power-loom cloth. 

To establish power-looms, where labour is low as in this coun
try, would be an undeniable absurdity. 

In this plan I come as near the power-loom as possible, I give 
the weavers dressed warps; they have nothing more to do than 
pick and tread (jetter la navette et faire mouvoir les lames) and I 
think it is better to pay a number of poor workpeople at present 
half starved and unemployed than pay the foreigner for a regular 
supply of coals for doing it. ' 

With regard to the employment of the cotton yarn produce in 
this country, so far as possible, I should advice it to be done and 
further in case of any interruption taking place between this 
country and England, to take such measures as would insure a re
gular supply, and this can only be done by paying a premium on 
all yarn produced, which might not only be the means of indu
cing the proprietory to finish those factories already partly 
constructed, but to construct fresh ones. 

I shall be happy to answer any further enquires and if the above 
be of use, I shall feel great pleasure. 



180 BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 

No.4. - 1832, AUGUSTUS 4. - RAPPORT VAN bE CLERCQ, 

DIRECTEUR EN FUNGEEREND SECRETARIS DER NED. HAN

DEL MIJ. OVER EENE REIS NAAR DE FABRIEKEN IN OVER

IJSSEL IN DE MAAND JULI 1832. 

Geachte collega's . 

. I n lei din g. Ter voldoening aan Uw verlangen heb ik de 
zoodanige onzer provincien, welker ontluikende nijverheid in 
den laatsten tijd onze aandacht bepaalde1ijk tot zich trok, be
zocht, ten einde te beoordeelen welke uitzigten er bestonden om 
aldaar in het vervolg van tijd eene fabriekatie gevestigd te zien, 
welke de Belgiesche op zijde zoude kunnen streven en ons zooda:
nige voorwerpen zoude kunnen verschaffen, welke in onzen uit
voerhandel naar Java met vrucht opgenomen zouden kunnen 
worden. 

Wanneer ik van den eenen kant het gewigt de~r zaak, welke 
zoowel voor de provincie Overijssel als voor den bloei van het ge
heele vaderland zulke gewigtige .gevolgen kan hebben, in aan
merking neem en daartegen mijne geringe practicale kennis in 
het fabriekwezen overweeg, dan zoude ikbijnaschromenmijnge
voelen in dezen uit te brengen, doch daar ik tegelijk bewust ben, 
dat ik alleen den goeden uitslag dier zaak verlang en door geene 
personele beweegredenen, die zoo vaak bij deskundigen op den 
voorgrond staan, geleid worde, zoo heb ik U met vrijmoedigheid 
en zonder oIllslag van woorden kortelijk de slotsom mijner onder
zoekingen willen mededeelen. 

Voorafgaande aanmerkingen ().ver den 
·s t a a t van h e t f a b r i e k w e zen i n T wen t e. Hetis 
U bekend, dat de fabrikatie in de verschillende steden en vlekken \ 
van Twente zich vroeger bijna uitsluitend tot de linnenweverijen 
bepaalde. Door het afnemen van het debiet van het fijne linnen 
en het toenemend gebruik van katoenen stoffen is deze fabrikatie 
bijna geheel te niet .gegaan en wordt dezelve op dit oogenblik 
grootelijks vervangen door de fabrikatie zoo van de ook thans 
nog veel gesleten worden de .marseilles als van bombazijn, eene 
stof, die gedeeltelijk van Engelsche twist en gedeeltelijk van 
Brunswijksch garen gemaakt wordt. 

t) Copie. - Kabinet der Koningin, exh. 10 September 1832, La. K" Geheim. 
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Al deze stoffen, die thans bij de vennindering der regten meer
der concurrentie vinden, geven weigeene onophoudelijke werk
zaamheid voor de weverijen, maar, daar in den laatsten tijd ver
schillende benoodigdheden van het departement van oorlog (ge
lijk nu ook met het laatstelijk aanbesteedde tentendoek het geval 
is) in deze streken ver~aardigd worden, zoo bestaat er voor de in 
de daad kundige weyers toch steeds gelegenheid om aanhetwerk 
te'blijven en de minste vraag van eenig belang voor het een of an-

. der artikel moet spoedig de opzetting der weefloonen ten gevolge 
hebben. 

Het is bijna overtollig hier aan te merken, dat, daar de weverij 
bij de boeren aan huis geschiedt en dus met den Iandbouw ver
eenigd wordt, de gevaren, welke uit den fabriekarbeid in groote 
werkplaatsen (factories) in naburige landen voortvloeijen, hier 
ininder te vreezen zijn; doch deze ze1fde manier van werken heeft 
tegelijk ook dat gevolg, dat verbeteringen en uitbreidingenslechts 

. trapsgewijze en allengskens kunnen wordeningevoerd. 
V e r dee 1 i n g van h e t rap p 0 r t. Om met eenige 

orde mijne denkbeelden te ontwikkelen wi! ik U eerst met een 
woord melden hoe de tegenwoordige toestand der zaken be:' 
schouwd moet worden, 

ten tweeden aanwijzen wat er in den tegenwoordigen toe
stand door de bestaande etablissementen en inrigtingen ter 
bereiking van het door ons gewenschte doel zoude kunnen wor
den verrigt, 

ten derden . datgeene yoordragen, hetwe1k hetzij vanwege de 
Maatschappij, hetzij door aanmoediging van den kant der rege
ring, in het werk gesteld zoude kunnen worden om aan de fabrika
tie in die landstreken eene uitbreiding te geven, waardoor dezelve 
niet slechts een voorwerp van speculatie of winst voor eenige 
weinige bijzondere personen, maar eene weldaad voor het geheele 
land zoude kunnen worden. 

T e g e n woo r dig e toe s tan d de r fa b r i e.k e n t e 
Hen gel 0 (D e Mae r e). Ie. De eerste plaats, die ik bezocht, 
was Hengelo. Vroeger werd alhier veellinnen·en ook zeer beroemd 
servetgoed geweven. Dit laatste wordt niet meer vervaardigd en 
het getal der fabrikanten is thans zeer bepaald. Die, welke er nog 
zijn, bearbeiden op eene kleine schaal artikelen voor de consUffi
tie des lands of werken voor de naburige plaatsen. 
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Het ontbreekt hier te veel aan kapitalen om vooreerst eenige 
uitbreiding van de bestaande zaken te verwachten. 

Ik heb begrepen mij op deze reis te moeten bepalen bij die
geenen, die de zaken in het groot konden beschouwen en behan
delen, zonder mij met de kleinere fabrikanten in te laten, want 
zijn eerst De Maere, Hofkes en zoodanig~ fabrikanten aim het 
werk en hebben zij het spoor geopend, dan za1 zulks ook ligtelijk 
door de kleine gevolgd kunnen worden, doch met deze te begin
nen is niet weI mogelijk, en door de bij sommigen bestaande klein
geestigheid en broodnijd zoude men, door zich met te veel men
schen in te laten, aileen in een groote verwarring van personele 
belangen geraken. 

De heer De Maere, wiens inrigting thans in Overijssel aller aan
dacht trekt, is U persoonlijk bekend. Aan knapheid en kennis in 
zijn yak schijnt het hem niet te ontbreken, doch als fabrikant deelt 
hij natuurlijkerwijze in de eigenschappen van aile fabrikanten om 
ten eerste steeds hunne eigene inzigten en voortbrengselen verre 
boven die van alle hunne collega's te stellen en verder om steeds 
de zaken zoodanig voor te dragen, alsof zij van eene aaneenscha
keling van opofferingen bestaan moesten en aileen voor het be
lang der nijvere klasse en geenszins voor het hunne werkzaam 
waren. 

Ondertusschen toont de heer De Maere veel ijver en veel gewil
ligheid om de voordeelen van de door hem ingevoerd wordende 
bet ere wijze van weven algemeen te verspreiden en ook andere 
fabrikanten daarin te doen deelen. 

Zijne mede-fabrikanten echter schijnen aile niet even genegen 
om deze meerdere voortreffelijkheid, het gebruik name1ijk van 
den vliegenden schietspoel (navette volante) te erkennen, en de 
heer Hofkes te Almelo verzekerde mij reeds sedert geruimen tijd 
op die wijze te hebben laten weven. Het zoude derhalve alleen 
door een naauwkeurige vergelijking der weefgetouwen dezer 
beide heeren kunnen blijken aan wie de roem toegekend moet 
worden van deze verbetering op den N ederlandschen bodem te 
hebben ingevoerd. 

Het schijnt daarentegen dat, wat de weyers zelve betreft, het 
bij hen bestaande vooroordeel tegen nieuwigheden wijken moet 
voor de overtuiging, dat zij na eene week op de nieuwe wijze ge
werkt te hebben, een zooveel beter geldelijk resultaat dan vroeger 
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overhouden. Dit is ook de grond, waarop de verwachting van den 
heer De Maere rust om alhier even goed als in Belgii:l met zijn 
fabriek werkzaam te kunnen zijn, daar hij aan de weyers door het 
meerdere werk, dat hij hen in staat stelt te doen, meer geld kan 
laten verdienen en echter desniettegenstaande het weefloon per 
el kan verminderen. Uit deze oorzaak schijnt dan ook de naijver 
der fabrikanten, welke sedert de komst van de heer de Maere de 
weefloonen hebben opgezet, hem tot nu toe niet schadelijk geweest 
te zijn. 

Het is ook dit stelsel van weven, hetwelk aangeprezen wordt in 
het jaarlijksch verslag van den gouverneur van Overijssel 1), het
welk den heer De Maere eenen lof toezwaait, die bij zijne mede
dingers niet zoo bijzonder welkom schijnt geweest te zijn en die 
hen aanleiding schijnt gegeven te hebben om er van hunne zijde 
voor uit te komen, dat naar hun gevoelen de voordeelen, die de 
heer De Maere aan de provincie zoude aanbrengen, niet zoo bij
zonder groot zouden zijn, dewijl deze heer toch maar alleen in 
schijn eene fabriek te Hengelo zoude oprigten, alwaar welligt van 
elke 100 stuks, door hem te leveren, een paar stukken vervaardigd 
zouden worden, terwijl de overige uit Belgie zouden worden inge
voerd, ten einde vervolgens onder bescherming van een Hengelo's 
certificaat van oorsprong door de Maatschappij I) te worden ont
vangen en verzonden. 

Deze wijze van beschouwing yond ik ook in Almelo zeer gang
baar en bij velen aangenomen. 

Ik moet openhartig bekennen, dat deze vermoedens mij onge
rijmd voorkomen; - dat ik den heer De Maere voor een eerlijk 
man houde, zoolang mij het tegendee1 niet gebleken is en dat ik 
niet kan begrijpen, waarom hij in Hengelo niet hetzelfde zoude 
kunnen doen hetgeen hij in Vlaanderen verrigtte, terwijl eindelijk 
het plaatselijk bestuur van Hengelo middelen genoeg bezit om 
zieh te overtuigen, dat hetgeen als fabrikaat van Hengelo be
eedigd zal worden, werkelijk aldaar vervaardigd is. 

Hetgeen ondertusschen misschien tot verbreiding van zooda
nige geruchten aanleiding gegeven heeft, is de onaanzienlijke toe
stand waarin zieh, tot nog toe, de fabriek van den heer De Maere 
bevindt, en die mij echter voorkomt aIleen uit het gebrek aan 

') Verslag over 1831, biz. 16. 
J) De Nederlandsche Handel-Maatschappij. 
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genoegzame localen te ontstaan. De heer De Maere heeft een 
klein huis gehuurd, waarin het hem echter bijna onmogelijk zal 
zijn zijne familie te huisvesten. Ook zijne fabriek moet hij in twee 
zeer kleine localen of schuren houden. Hij heeft eenige Belgen 
medegebragt, doch daarvan reeds weder een gedeelte terug moe- I 

ten zenden. Van de overige zijn eenige gedurig op reis naar de na
burige plaatsen, ten einde de weyers te onderrigten in de nieuwe 
wijze van weven, die, zoodra zij daaraan gewoon zijn, veel gemak
kelijker en ook voor de gezondheid veel minder nadeelig is. 

Ik zag bij hen, met zeer veel vlugheid, met de vliegende spoel 
werken en bewonderde tevens een zeer doelmatig werktuig om 
het garen af te winden. De heer De Maere laat thans eene soort 
van inrigting voor het bleeken en calanderen vervaardigen door 
een Engelschman, Thomas Ainsworth genaamd, die ook voor 
Hofkes eene bleekerij inrigtte en vele kundigheden in dit yak schijnt 
te bezitten. Ik leerde deze heer, vroeger bij Cockerill werkzaam. 
persoonlijk kennen, waarover hieronder nader. De heer De Maere 
wachtte thans nog verscheidene werktuigen, die hem uit Belgien 
gezonden zouden worden. Hij gebruikt Eng~lsche twist en het 
was nog onzeker, of hij eene verwerij zou aanleggen dan weI eene 
overeenkomst deswegens met de verwerijen van Elberfeld zoude 
treffen. 

Na al wat ik gezien heb, komt het mij voor, dat hij in staat is 
om aan de door hem aangegane engagementen te voldoen en dat 
door zijnen ijver en kunde hij aan de uitbreiding van het fabriek
wezen in het algemeen van veel nut zal kunnen zijn. 

Almelo. Spinnerij van de heeren L. A. Hof
k e s & Zoo n. Te Almelo vestigt zich de aandacht terstond op 
de spinnerij van de heeren L. A. Hofkes en Zoon, met vele kosten 
en opofferingen opgerigt; doch waarvan het doel door de schei
ding van Belgie en de daaruit gevolgde verandering in ons be
lastingstelsel 1) grootendeels als mislukt beschouwd moet worden. 
Immers zoude deze spinnerij evenals de Belgische onder een be-. 
schermend regt van circa 30 procent groote voordeelen hebben 
opgeleverd en het is voor de ondernemers te betreuren, dat zij 
thans aanzienlijke kapitalen vastgelegd hebben in een inrigting. 
welke onder de tegenwoordige omstandigheden ten hoogsten eene 

') Bij de wet van 8 Juni 1831, S. 15, werd het invoerrecht voor garen van f 7.- tot. 
f 4.- teruggebracht. 
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zeer kleine rente kan opleveren, want gesteld, he~geen toch weI 
niet gereedelijk kan aangenomen worden, dat deze spinnerij met 
~ie der Engelschen, welke dagelijks wederom nieuwe verbeterin
gen in hunne werktuigen invoeren, gelijk staat, dan bestaat het 
onderscheid in het voordeel van dit etablissement alleen in de 
kosten van inkoopsprovisie te Manchester en de vracht op het 
garen vandaar herwaarts, daar deze kosten betaald moeten 
worden door hem die garen uit Engeland aanvoert, en ik geloof 
niet, dat dit onderscheid op den duur 'eene genoegzame bescher
ming aanbiedt. 

De heeren Hofkes verzekerden mij, dat dit gebonw met de ma-
chinerie hen I 80.000.- gekost heeft. . 

Zij 1?etaalden wekelijks 1 190 a 1200 arbeidsloon en vervaar
digden tusschen de 2.000 en 2500 ponden grove soorten garen. 

Het bewijs echter, dat deze spinnerij nog minder voordeel geeft 
I dan men uit de gesprekken met de heeren Hofkes zoude v:ermoe
den, ligt daarin, dat, ten eersten, een gedeelte der zalen, die ook 
met machines bezet zouden kunnen worden, nog ledig is, en ook 
ten tweeden daarin, dat het gemaakte garen niet ten verkoop 
wordt aangeboden en de g.eheele opbrengst der spinnerij door de 
heeren Hofkes in hunne eigene fabrikatie van marseilles enz: ge
bruikt wordt, hetgeen mij doet vreezen, dat het hen noodzakelijk 
is om spinnerij. en weverij te vereenigen, ten einde het verlies op 
hun garen te vermijden. 

Het stoomwerktuig der spinnerij wordt met turf in plaats van 
met steenkolen gestookt en de heeren Hofkes waren van gevoelen, 
dat dit geene bijzondere vermeerdering van onkosten ten gevolge 
konhebben. 

Tijdens de oprigting der spinnerij bragten de heeren Hofkes. 
eenige Brabanders 1) naar Almelo over om in hunne fabriek werk
zaam te zijn. Een gedeelte dezer menschen echter zich aan verre
gaande liederlijkheid en onordentelijkheid schuldig gemaakt hel:>
bende, is reeds weder naar hun vaderland teruggekeerd, en de 
ondervinding heeft bewezen, dat onze landgenooten na eenige 
oefening het spoedig tot eene meerdere vaardigheid dan de Bra
banders, die buitendien op den Maandag bijna niet tot werken be
wogen kunnen worden, kunnen brengen, ZOOdat het hieruit blijkt, 
dat, hoezeer het noodig ka~ zijn om tot oprigters of bestuurders. 

1) Uit het vervolg blijkt, dat deze personen Belgen waren. 
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van op te rigten etablissementen vreemdelingen te gebruiken, dit, 
wat de werklieden betreft, als overbodig beschouwd kan worden. 

Een nadeel van de voornoemde spiIUlerij bestaat ook daarin, 
dat, terwijl in den tegenwoordigen stand van zaken de lage num
mers van no. 1 a 20 juist diegenen zijn, waarin wij nog het beste 
met de Engelschen kunnen concurreren, de werktuigen der heeren 
Hofkes daarentegen voornamelijk tot vervaardiging der fijne 
soorten geschikt zijn, hetgeen zich uit den aanvang dezer onder
neming onder het verbodsystem, toen de fijnste soorten het 
meeste voordeel gaven, gemakkelijk laat afleiden. 

Het factorie-system, 'waarover 'men zich in Engeland zoozeer 
beklaagt, is bij de heeren Hofkes in volle werking. De uren van 
werkzaamheid voor zijne werklieden, waaronder vele vrouwen en 
kinderen, zijn op 15 uren per dag bepaald, en wanneer men hierbij 
in aanmerking neemt, dat er geene inrigting bestaat om op den 
eenigen vrijen dag gunstig op het gemoed te werken, dan kan 
zulks niet anders dan eene beklagenswaardigeverachtering en ver
bastering in het godsdienstige en zedelijke ten gevolge hebhen. 

De heer Ainsworth heeft voor de heeren Hofkes eene kleine 
bleekerij opgerigt, welke voor het bleeken der door hun vervaar
.digd wordende grove fabrikaten zeer doelmatig schijnt te zijn. 

De heeren Hofkes en Zoon hebben veel oridememingslust en de 
heer Herman Hofkes, die zoowel deelgenoot in de spinnerij, die 
voor rekening van eene afzonderlijke firma gedreven wordt, als 
in de fabriek is, schijnt iemand van veel bekwaamheid en door
zigt te zijn. 

Dat er tegen deze heeren veel jalouzy bestaat, is niet te ver
wonderen. 

De heeren Hofkes en Zoon zijn in het vorige jaar reeds begon
nen calicots te vervaardigen, doch hielden daarmede op, toen zij 
het groote verschil bemerkten, dat er tusschen hunne prijzen en 
die in Belgie hestond. Zij hebben thans weder eenige weyers aan 
dat werk gezet, doch de aldus vervaardigde calicots worden tot 
hoogere prijzen dan die, welke wij besteden kunnen, aan de bin
nenlandsche blaauwverwers verkocht. 

Ens c h e d e. Te Enschede, waar ik mij aan de heeren Blij
denstein wendde, die reeds met de Maatschappij in eenige corres
pondentie heeft gestaan, werd ik door deze heusch ontvangen en 
hij vergaderde terstond ten zijnen huize nog een tweetal der 
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voornaamste fabrikanten, terwiji ik met genoegen bemerkte, dat 
hier in het aigemeen minder persoonlijke naijver tusschen de fa
briekanten schijnt te heerschen en zij weI genegen zouden zijn om 
tot het een of ander doel in het algemeen belang de handen te-
zamen te slaan. . 

Deze goeden wil en de kapitalen, die zich albier bevinden,zou
den van de eene zijde het beantwoorden aan ons oogmerk gemak
kelijk maken, doch men moet daarbij niet vergeten, dat de weve
rij der calicots hier als eene geheele nieuwe tak gevestigd zoude 
moeten worden, daar die fabrikatie van bombazijn en andere ar
tikelen, welke hier tot nu toe heeft plaats gehad, en waarvoor 
niet altijd een debouche te vinden is, nog zeer naar den ouden 
sleur geschiedt en nog hoegenaamd geene voorbereiding geweest 
is tot het invoeren eener nijverheid, die ten minste eenigermate 
met de Belgiesche of Engelsche zoude kunnen wedijveren. 

B esc h 0 uW,i n g e n va n h e t gee n met de th an s 
bestaande middelen verrigt zoude kunnen 
w 0 r den. Uit de hierboven beschrevene gesteldheid van zaken 
blijkt het, dat het in deze gewesten niet aan gelegenheid tot ver
vaardiging der calicots ontbreekt, en dat ook de lust om ietsindit 
yak te ondernemen niet tevergeefsch gezocht behoeft te worden, 
blijkt uit de volgende opgave. , 

V 0 0 r s tel van d e Mae r e. a. De heer De Maere, hoewel 
op dit oogenblik en nog welligt weI gedurende eenigen tijd uitslui
tend bezig met de vervaardiging zijner gekleurde weefgoederen, 
verklaarde niet ongenegen te zijn om in het vervolg van tijd insge
lijks de vervaardiging van calicots te beproeven. 

V 0 0 r s tel Van H 0 f k e s. b. De heeren Hofkes, ' hoewel 
eenigszins afgeschrikt door de vroegere rnislukking hunner pogin
gen en vreezende, dat bij de invoering eener nieuwe nijverheid zij 
zich de eerste opofferingen zouden moeten getroosten voor eene 
zaak, waarvan andere de vruchten zouden plukken, verklaarden 
zich echter bereid om de zaak opnieuw te beproeven, daar wij 
daaraan zoovele waarde schenen te hechten, en namen aan om tot 
zoodanige prijzen te leveren als die, welke v66r het uitbreken der 
omwente1ing door ons in Gent betaald werden. Zoodra zij daar
omtrent nader met onze verlangens bekend zouden zijn geworden, 
had de heer Herman Hofkes het voornemen om zelve herwaarts 
over te komen ten einde alles mondeling te kunnen bespreken. 
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v 0 0 r s tel d e r f a b r i k ant e n teE n s c h e d e. c. De 
heeren fabriekanten te Enschede betoonden zich zeer genegen om 
zich op deze fabrikatie toe te leggen en wenschten maar een in al
len opzigten voldoend monsterstuk te mogen ontvangen; de zaak 
was hun echter vooralsnog te vreemd om tot eenige bepaling van 
prijzen te kunnen overgaan. 

N 0 0 d z a k e 1 ij k h e i d van d e 0 prig tin gee n e r 
i n rig ti n g v 0 0 r b 1 e eke r ij e nap pre t . AIle deze aan
biedingen echter zijn geschied in de onderstelling, dat door de eene 
of andere inrigting voor het bleeken en appretteren der stukken 
gezorgd zoude worden. 

Hieromtrent nu schijnt het, dat zich weI eene gelegenheid zal 
opdoen. -

_ Wi 1 son. Ten eersten: door het voorloopig antwoord van den 
heer Thol. Wilson op de hem gedaneopening, waaruit blijkt, dat 
deze weI kans tot het daarstellen eener zoodan~ge inrigting ziet. 

Ai n s w 0 r t h. Ten tweeden: door het aanbod, mij door den 
heer Ainsworth gedaan, waarbij deze aanneemt om eene bleekerij 
voor calico's naar het beste Engelsche model, hetzij voorzijne 
eigene rekening, hetzij in associatie met een N ederlandsch huis op 
te rigten, onder die voorwaarden, echter, dat gedurende eenen be
paalden tijd aan hem eene regelmatige werkzaamheid verzekerd 
zoude worden. Ik zoude steeds eene verzekering van dien aard als . 
het beste en voor de Maatschappij minst schadelijke middel be
schouwen om in deze het gewenschte doel te bereiken. . 

Ontoereikendheid van -dit resultaat tot 
h e t v 0 0 r g est e Ide doe 1. Vit het bOvenstaande blijkt 
derhalve, dat het mogelijk zal zijn een zeker aantal calicots tot 
meer of min goedkoope prijzen te doen vervaardigen, doch ik ge
loof niet, dat deze wijze van behandeling genoegzaam zal zijn om 
aan ons verlangen, van in de daad in ons l~nd eene nieuwe fabri
katie te vestigen, eenigennate te voldoen en dat de hinderpalen 
daartegen zoo in de hoeveelheid als in de hoedanigheid der weyers 
bestaat. 

o n toe rei ken d e hoe vee I h e i d d e r t han s a 1-
d a arb est a and ewe v e r s. Ten eersten de hoeveelheid. 

Het is ontegenzeggelijk, dat in de laatste jaren door de meerde
re aanwakkering der nijverheid in deze provincie en door de ver
vanging van de linnenfabrikatie door die van katoen of van ge-

/ 
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mengde stoffen, het getal der weyers zeer is toegenomen. Er ko
men van Ootmarsuin en van andere plaatsen, 4 a 5 uren van AI-
melD geiegen, weyers derwaarts om werk te halen. . . 

De fabrikatie bepaalt zich niet meer gelijk voorheen aIleen tot 
de wintermaanden of liever tot den tijd, wanneer er geene arbeid 
op het veld is, maar zij wordt thans tegelijk met den veldarbeid 
verrigt en reeds dikwijls door vrouwen en kinderen waargenomen. 

Hoewel dan ook nu en dan door het minder debiet van het een 
of ander artikel eenige weyers stll moeten zitten, is de bestaande 
behoefte aan werk voor de bekwame weyers echter niet groot ge
noeg om toe te laten, dat er zonder verhooging der werkloonen 
eene nieuwe fabriekatie, die zoo belangrijk kan worden als die der 
calicots, ingevoerd worde, want bij de minste behoefte aan het een 
of ander fabrikaat ontstaat er reeds eene verhooging der werkloo
nen, en hoewel wij nu vooreerst weI niet tot ons vroeger benoodigd 
quantum van 2000 kistencalicots zullen komen, zoo kunnen wij 
toch niet veel duizend stukken laten weven zonder eene opzetting 
der loonen te veroorzaken, des te nadeeliger, dewijl de geheele mo
gelijkheid van de invoering der fabriekatie op het lage werkloon 
rust. . . 

o n toe rei ken deb e k w a a m h e i d d e r b est a a n
dew eve r s. Wat nu de hoedanigheid der weyers betreft, zoo 
schijnt het aan hun goeden wil niet te ontbreken, maar hunne on
wetendheid in de verbetering, sints de laatste jaren in het hand
weven ingevoerd, · is oorzaak dat niettegenstaande de goedkoope 
werkloonen de kosten der fabrikatie echter zooveel hooger dan in 
andere landen zijn. Een deskundige verzekert de weverijen en ver
werijen Vim grove stoffen in Enschede te hebben onderzocht en 
bevonden te hebben, dat het onderscheid in alles zeer groot is en 
dat, wat nu de weverijen meer bepaaldelijk aangaat, een Engelsch 
wever hetzelfde werk in 3 uren kan afmaken, waartoe de wever 
van Enschede op de thans gebruikelijke wijze 10 uren noodig 
heeft. 

o v e r d e m a a t reg e len van e e n e n m e e r 0 m
vat ten den· a a r d, die t e r b ere i kin g van 0 n s 
o 0 g mer k z 0 u den k u nne n w 0 r den i n h e t w e rk 
g est e I d. G e wig t d e r z a a k. Het is onder deze omstan
digheden moeijelijk te verwachten, dat partiele verbeteringen, 
door den een of anderen fabrikant, die zelden zijn waar eigenbe-
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lang genoeg verstaat om zich 'opofferingen te getroosten, inge
voerd, reeds genoegzaaam zullen zijn om dezen staat van zaken in 
den grond te verbeteren en dat er eene meer bijzondere impulsie 
hetzij van den kant van het gouvernement, hetzij van dien der 
Maatschappij gebezigd zal moeten worden om aan deze nieuwe 
fabriekatie eenen gewenschten voortgang te verschaffen, en waar
lijk, het doel is uitlokkend genoeg om eenige opoffering van den 
kant van het gouvernement te kunnen regtvaardigen, want wan
neer men de groote sommen in aanmerking neemt, die vroeger be
stemd werden om eenige zeer bepaalde . takken van nijverheid te 
begunstigen, dan mag men toch ook weI eenige tegemoetkoming 
vergen in eene nijverheid, welke hare . gezegende gevolgen over 
eene geheele provincie zoude uitstrekken en die ook uit een.staat
kundig opzigt zeer belangrijk zijn zoude, daar deze nijverhcld ook 
vooral hare we1daden zoude uitstrekken over het oostelijk gedeel
te der provincie Oldenzaal 1), alwaar thans de meeste ledigloopers 
gevonden worden en alwaar, misschiell ook ten gevolge der be
staande armoede, zich onlangs een bedenke1ijken geest onder de· 
burgerij openbaarde. 

Men neme hierbij in aanmerking, dat de verbeteringen in het 
weven met de hand geene geheimen zijn, in het binnenste eener 
fabriek besloten, en derzelver kennis ligtelijk door het bezoldigen 
van eenige weinige personen verkregen kan worden; en daar ernu 
uit de getuigenissen zoo van een Belg als v.an een Engelschman 
blijkt, dat de bevolking dezer provincie in verstandelijke hoeda
nigheden geenszins beneden de Engelsche en Belgiesche bevolking 
staat en dezelve in zucht tot orde en zedelijkheid overtreft, zoo be
staat er geene reden, waarom niet de Overijsselsche wever hetzelfde 
zoude kunnen verrigten, hetwelk in andere landen geschiedt. 

V erg e I ij kin g t u s s c hen h e t han d w eve n e n 
d e power I 0 0 m s. Ik weet, dat de heeren L. A. Hofkes & 
Zoon, misschien ook wei uit aanleiding dat zij deze wijze van wer
ken met hunne spinnerij in verband willen brengen, van oordeel 
zijn, dat het best zoude zijn de calicots ook met werktuigen (po
werlooms) te vervaardigen, doch ik stel hiertegenover hetgeen 

. door den heer Ainsworth aangevoerd wordt in zijne missive, die ik 
hierbij overleg 2), omtrent de voorkeur, die in Engeland aan het 

1) Schrijffout voor "Overijssel". 
") No.3. 

/ 
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handweven gegeven wordt in aIle die provincien, waar de matig
heid van het arbeidsloon zulks mogelijk maakt. 

Inzending van den brief van den heer Ains
w 0 r t h a I s b ij I age 1). P I a n van e e net a b Ii s s e
men t tot h e t w eve n van cal ic 0 t sen v 0 r min g 
van we v e r s. Ik heb de brief van dezen heer, waarin hij het 
plan eener inrigting tot het weven van calicots ontwikkelt, hierbij 
kopijelijk willen aanbieden 2), daar ik gaame beken in deze zaak 
de inlichting van andere noodig te hebben en dus mij liever op de 
orginele ingewonnen bescheiden beroep~ dan op mijne kennis in 
een vak, hetwelk nog zoo njeuw voor mij is. . 

Ik houd mij overtuigd, dat, indien de Maatschappij van oordeel 
-mogt zijn een gedeelte van het plan van den heer Ainsworth te 
volgen of de uitvoering ervan aan he~ gouvernement aan te beve
len, zij ook genegen zoude zijn om aan dien heer, die mij voor
kwam hoegenaamd geene overdrevene vorderingen te maken, 
'die voordeelen toe te leggen, waarop hij alsdan eene billijke aan
spraak zoude hebben. 

Het vormen van een groot getal kundige wevers op deze wijze 
zoude mij voorkomen een heerlijk doel te zijn en het beste den weg 
te kunnen banen tot het invoeren der katoenfabrikatie, zonder 
eenigzins de particulieren te benadee1en of zich met hunne zaken 
te bemoeijen. 

De personen, die het weven ge1eerd hebben, zouden, in hunne 
huisgezinnen teruggekeerd, daar opnieuw leermeesters kunnen 
worden en de provinCie zoude hierdoor bijzonder winnen, daar de 
uitgestrektheid van het onbebouwd land, dat hier nog overig is, 
aan den wever de gelegenheid geeft om zich door een kleinen veld
of tuinarbeid een gedeelte van het benoodigde voedsel te ver
schaffen en dit tegelijk met zijn weefgetouw waar te nemen. 

AI stond nu ook het voordeel door deze bewerking slechts gelijk 
met die van de powerloorl)s, zoo zal zich doch zeker de eerste voor 
elk, die eenig menschelijk gevoel heeft, verre boven de tweede aan
bevelen. Bestond er een genoegzaam aantal wevers, dan behoefde 
er van de Maatschappij geene verdere bescherming gevorderd te 
worden, dan het aangaan van contra~ten zoo met groote als kleine 
fabriekanten voor een aantal calicots in het jaar; zulk eene vaste 
verbindtenis is in den beginne volstrekt noodig om de fabriekanten 

'} No.3. 
1) Zie biz. 1 76. 
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in de gelegeliheid te stellen de gewenschte bezuiniging in de fa
briekatie in te voeren en vaste menschen aan te nemen, die goed
kooper kunnen arbeideri, wanneer zij eells op eene gestadige werk-., 
zaamheld kunnen rekenen, en de Maatschappij zoude hierdoor ook 
kunnen verhinderen, dat alles door de groote etablissementen ver
zwolgen word. 

Ik moet hier in het voorbijgaan nog aanmerken, dat de heer De 
Maere zich genegen betoond heeft om zich met den heer Hofkes of 
een ander te vereenigen ter oprigting van een dergelijk etablisse
ment als hierboven omschreven, doch ik kan van zulk een ver
eeniging van fabrikanten nietveel goeds verwachten en zoude er 
verre den voorkeur aan geven, dat, indien eene zoodanige inrig
ting tot stand kwam, zij' op een van de fabriekanten geheel onaf
hankelijken voet werd daargesteld, en wat zoude kunnen verhin
deren, dat zulk een etablissement op denzelfden voet beheerd 
werd als met de nu bestaande werkinrigting te Oldenzaal en met 
andere dergelijke inrigtingen het geval is. Te Oldenzaal moet e€!D 
oud klooster zijn, dat tot de vestiging van zulk eene inrigting reer 
geschikt zoude wezen. 

PIa n van .' e e n e pre' m i e 0 v e r h e t . gar e n, 
w a a r van d e ten u i t v 0 e r b est e m 'd e cal i cot s 
v e r v a a r dig d z 0 u den w 0 r den. Eene tweede gedachte 
is er bij mij opgekomen bij het nadenken over de spinnerij van den 
heer Hofkes.Blijft het tegenwoordig stelsel van lage regten,gelijk 
waarschijnlijk is, bestaan, zoo moet toch deze fabriek zoo niet met 
verlies, dan toch met eene onbestaanbare wIDSt voortwerken en 
vervalt het uitzigt om andere dergelijke spinnerijen te zien oprig
ten. Is nu het gouvemement niet eenigzins verpligt om in het ver
lies, hetgeen de heeren Hofkes door deze plotselinge verandering 
van systema ondergaan, eenigzins tegemoet te komen en, zoo ja, 
op welk eene wijze? 

Aan beschermende regten, die boven eene zekere hoogte toch'al
toos maar aanleiding tot sluikerij geven, is niet meer te denken; 
tot het geven van voorschotten is men bij het gouvemement te
genwoordig niet meer genegen; wat blijkt er derhalve over dan 
het geven van premien of drawbacks? Ik weet, dat men bij de 
Administratie der Nijverheid niet gunstig over deze vergunningen 
'denkt en hierin te veel het middel tot begunstiging van bijzondere 
personen ziet; doch indien er eens eene premie toegestaan w:erd 
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voor al het garen, hetwelk blijken zoude te hebben gestrekt tot 
vervaardiging van calicots, door de Handel-Maatschappij naar 
onze Oost-Indiesche bezittingEm geexpedieerd, dan zoude het gou
vernement in de meerdere welvaart en daaruit voortspruitende 
vermeerdering harer inkomsten, ten gevolge der nieuwe fabrieka
tie, dit uitschot dubbel wedervinden, en er zoude geene onregt
vaardigheid in bestaan, daar er op dit oogenblik geene exportatie 
naar Oost-Indie bestaat en de Maatschappij dezen handelstak 
veel minder in haar belang dan in dat der Nederlandsche nijver
heid zoude ontginnen. 

Er bestaan zeker zwarigheden hiertegen, doch misschien kan de 
beraadslaging over dit onderwerp aanleiding tot meerdere ont-
wikkeling geven. . 

V 0 0 r s tell e n, ten s lot t e v 0 0 r g e d rag e n. Het 
resultaat van de voorafgaande mededeelingen en voorstellen is 
derhalve het volgende: 

Provisionele onderhandelingen over. het 
vervaardigen van e .en zeker getal calicots. 

1°. Om ten gevolge van het vermelde sub no. 2 onmiddelijk 
onderhandelingen met de heeren Hoikes & Zoon aan te knoopen tot 
het doen aanmaken van een zeker aantal ca1icots en om de fabrie
kanten te Enschede gelegenheid te geven proeven omtrent de ver
vaardiging van dit fabriekaat te nemen. 

Voortzetting der pogingen omtrent de 
b 1 e eke r ij. 2°. Om de pogingen voort te zetten ten einde de 
daarstelling eene bleekerij en appret-fabriek te bewerkstelligen. 

Beraadslaging over de beide punten . sub 
no. 3 v 0 0 r g e d rag e n. 3°. De beide sub no. 3 voorgedragene 
ontwerpen in nadere overweging te nemen, namelijk ten eersten : 
het oprigten van een model-etablissement voor deweverij, en ten 
tweeden: het geven van premien op de garens, gebezigd voor cali
cots, tot uitvoer bestemd. 

Aangenaam zoude het Inij zijn, indien deze gebrekkige pogingen 
mogten kunnen leiden tot besluiten, die niet alleen in het vervolg 
voordee1ig voor de Maatschappij, maar ook zeer nuttig zouden 
zijn tot aanwakkering van de nationale nijverheid en dientenge
volge voor den bloei van ons dierbaar vaderland. , 

Amsterdam, 4 Augustus 1832. 

ECON.-HIST. ]AARBOEK. XI. 13 
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No.5.-1832,AUGUSTus20.-G. SCHIMMELPENNINCKl)AAN DE 
MEY VAN STREEFKERK I). 

Ik 'zoude reeds vroeger U. Exc:s geeerd schrijven van den 
14den dezer, Geheim,La.AII, beantwoord hebben, indien ikniet 
eerst den afloop had willen afwachten van een onderzoek, het
welk in den loop der voorgaande week onzentwege in twee na
burige fabrieksteden gedaan werd. 

Dit onderzoek zallater aan de Maatschappij aanleiding .geven 
om aan Z. M. meer bepaalde voorstellen te doen ter inroeping van 
H. D. bijstand tot bereiking van het gewigtige doel, hetwelk de 
Maatschappij zich in het algemeen belang des lands voorstelt, de 
vestiging namelijk in de noordelijke gewesten der fabriekatie van 
katoene stoffen, voor de behoefte van Java geschikt. 

Ik doe ondertusschen het volgende voorloopig ter beantwoor
ding U. Exc.'s missiv~ strekken. Het plan, hetwelk in het aan 
U. Exc. ingezondene rapport nader ontwikkeld wordt, had voor
namelijk de strekking tot uitbreiding van het fabriekwezen in 
Overijssel, en tot de vestiging van een model-etablissement van 
weverij hadden wij het oog op Enschede, Oldenzaal of een der 
andere plaatsen in Twente gerigt. Werd het naderhand van be
lang geacht hieraan eene meerdere uitbreiding te geven, zoo zoude 
ook veelligt in Deventer, waar de werkloonen laag en de behoefte 
aan werk groot schijnt te zijn, eene dergelijke inrigting kunnen 
gevestigd worden. 

, Daar het ons voorts gebleken is, dat de lage werkloonen te Ley
den het vestigen van fabriek-inrigtingen aldaar zeer zouden aan
moedigen, en dat ook te Haarlem uitmuntende localiteiten be
staan, die voor geringe sommen zouden kunnen ingekocht wor
den, zoo heeft dit bij ons zeer den lust aangewakkerd om ook iets 
tot het welvaren der provincie Holland te kunnen bijdragen: en 
wij hebben, dientengevolge, eenige conferentien gehad met een 
kundig Engelsch fabriekant, die, bij genoegzame aanmoediging. 
het vootnemen zoude hebben om in eene dezer plaatsen eene we
verij en drukkerij van calicots, verbonden met eene inrigting voor 
het bleeken en appretteren van alle katoenen stoffen, die men 
hier te lande zoude vervaardigen, op te rigten. 

I) Als President der Nederlandsche Handel-Maatschappij . 
oJ Kabinet der Koningin, exh. 15 October 1832, La. W" Geheim. 
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Zoodra de Maatschappij met de eischen en uitzigten van dezen 
fabriekant nader bekend zal zijn, zal dit onderwerp, onder ande
ren, een deel uitmaken van die nadere voorstellen, welke de Maat
schappij eerlang de eer hoopt te hebben aan Z. M. in te dienen. 

No.6. - 1832, SEPTEMBER 1. - G. SCHIMMELPENNINC'K 1) AAN 

DE MEY VAN STREEFKERK 2). 

U. Exc.'s missive van den 14den Augustus 1.1. Geheim, La. A22, 
werd reeds voorloopig door mijn schrijven van den 20sten Augus
tus, sub no. 50, beantwoord, doch ik neem thans de vrijheid om 
op dit belangrijk onderwerp nader terug te komen, ten einde 
U.Exc. bekend te maken met de denkbeelden, die zich hierom
trent bij de Directie nader hebben ontwikkeld, alsmede met den 
uitslag van het onderzoek, te dezer zake door haar gedaan. Het 
zij mij veroorloofd om, alvorens tot bijzonderheden over te gaan, 
nog een oogenblik stil te staan bij het in deze dagen zoo dikwijls 
besproken worden de vraagstuk, in hoeverre het namelijk in het 
algemeen belang voordeelig zij om de fabriekatie in dit land te 
beschennen of aan te moedigen. Het is van. belang zich in dit 
onderzoek door geene afgetrokkene redeneringen te laten weg
slepen, maar eenvoudig de feiten na te gaan, die aan geene tegen
spraak onderhevig zijn. 

Het is overbckend, in welken toestand Z.M. bij den aanvang 
van H.D. regering in Belgie de fabrieken aldaar heeft gevonden 
en het is tevens kort voor het uitbreken van den opstand in 1830 
genoegzaam gebleken, welk eenen trap van bloei dezelve bereikt 
hadden. Het is niet minder opmerkelijk, dat deze bloei, bepaalde
lijk van de kafoenfabrieken, veel minder het gevolg der zooge
naamde beschermende stelsels is geweest, dan weI van het de
bouche, hetgeen de Nederlandsche Handelmaatschappij aan de 
voortbrengsels dier fabrieken geopend heeft op het eiland Java, 
hetwelk aan de meeste fabriekanten vroeger slechts bij name be
kend was. Immers werd ruet aIleen de uitvoer dier voortbrengsels, 
die vroeger in het gehee1 ruet bestond, door de Handel-Maatschap
pij voor hare rekening aIleen tot 2t millioenen gebragt, maar de 
commissien, door haar gegeven, gaven tevens aanleiding tot ge-

1) Zie bIz. 194, 
.) Kabinet der Koningin, exh. 10 September 1832, La. Kit Geheim. 

.. 
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durige verbeteringen en vorderingen, waardoor niet aileen de fa
briekanten zelven aanzienlijke hoeveelheden begonnen te con
signeren, maar oo~ hunne nijverheid in. staat werd gesteld om 
voor de .consumptie in het Noorden tegen de vreemden in con
currentie te treden. 

Wanneer wij m ,l den staat van zaken op dit oogenblik beschou
wen, dan zien wij, dat de Belgiesche fabrieken thans nog, ten 
gevolge dezer vroegere bescherming, in het bezit zijn gebleven 
van het voorregt om niet aileen grootendeels onze binnenlandsche 
markten, maar ook die van Java te voorzien, en de invoer voor 
deze laatste bestemming geschiedt. grootendeels via Duinkerken 
over het entrepot te Rotterdam, zoodat Nederland in deze slechts 
eene geringe commissie en de door den geringen omvang der 
goederen weinig beteekenende vracht yah hier naar Java gepiet, 
terwijl aile de voordeelen op de invoerhandel der katoenen en aile 
de werkloonen voor de verschillende bewerking van weven, ver
wen, drukken, bleeken enz., in Belgie verdiend worden en dit 
over die goederen, . die in onze eigene kolonien verbruikt worden. 

Ziedaar eene omstandigheid, die voor ons vaderlandsch gevoel 
hoogst bedroevend is, en wij wenschen aile onze krachten in te 
spannen om de verdiensten, voortspruitende uit de behoefte van 
Java aan Europesche voortbrengsels, aan de bevolkingvanhetge
trouwe Nederland te verzekeren, ten einde aan Belgie niet verder 
die voordeelen te laten genieten, welke het in deszelfs verblind
heid verworpen heeft. 

Het zijn geenszins belangrijke winsten voor de Maatschappij, 
die wij in deze beoogen; want ik had reeds vroeger de eer aan 
U. Exc. meermalen te ontwikkelen, dat, wanneer men wanvracht, 
verlies aan interest enz., in aanmerking neemt, de voord~elen, in 
dezen handelstak behaald, de nadeelen nimmer in eene groote mate 
hebben overtroffen, doch. wij steilen er den hoogsten prijs op, dat 
de Maatschappij moge voortgaan om, ook onder deze veranderde 
omstandigheden, die verwachtingen te verwezenlijken, die Z. M. 
van haar had opgevat, toen ·H.D. haar bij hare stichting be
schouwde als de trechter, waardoor de voordeelen, die de kolonie 
kan opleveren, over het- moederlan<l zouden verspreid worden. 
Het was aan den. blik van Z. M. niet ontgaan, dat; bij den ,toen
maals zoo verachterden stand van den Indieschen handel en bij 
den uitsluitenden aanvoer van Engelsche fabriekaten aldaar, 
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deze kolonie gevaar liep om, of schoon in naam onder het Neder-
landsch bestuur zijnde, uitsluitend ten voordeele van Engeland 
testrekken; de Handel-Maatschappij heeft steeds getracht aan 
deze roeping te beantwoorden, en welke dan ook de teleurstellin
gen en opofferingen hebben mogen zijn, een blik op de toenemen
de vaart tot op dit oogenblik en op de tot in het vorige jaar steeds 
toegenomt:me uitvoer van fabriekaten, bewijst genoegzaam dat, 
wat het · hoofddoel betreft, de uitslag aan de verwachting heeft 
beantwoord. 

Het komt er derhalve nu op aan om eenen schake! in de keten 
van de handelingen der Maatschappij te herstellen en de middelen 
van fabriekatie en uitvoer, die zich in de zuidelijke gewesten ver
zameld hadden, op den noordelijken grond over te brengen. Tijd 
en opofferingen zullen ook hier vereischt wordeJ?, doch geene van 
beide in die mate, als men bij den eersten opslag zoude vreezen. 
Er bestaan toch reeds hier op meer dan eene plaats voorbereidin
gen en ten tweede ontbreekt ons de gelegenheid niet om van de 
vorderingen, gedurende vijftien j'artln in Belgien gemaakt, partij 
te trekken, daar verscheidene der belangrijkste etablissementen 
aldaar slechts eenige aanmoediging behoeven om eenen grond te 
verlaten, alwaar zoovele tot hunne eigene schade de deerlijke ge
volgen van de boosaardigheid der volksleiders en de schandelijke 
werkeloosheid der opgeworpene regering hebben ondervonden 1). 
Ook voor onze nationale eer is de indruk hoogst onaangenaam, 
dat Wij thans na al het gebeurde nog voor het verbruik onzer 
kolonie schatpligtig ·aan Belgie blijven, dewijl de fabrieken te 
Gent en Brussel ten onzen kosten blijven werken, en wij vermee
nen, dat de ondervinding ook weder in de' laatste tijden bevestigt, 
dat de Noord-Nederlander bij eenige leiding en voorlichting voor 
geen ander yolk en vooral niet voor zijnen zuidelijken broeder be
hoeft onder te doen. Eindelijk ook uit een staatkundig oogpunt. 
Met opzigt tot onze betrekkingen met Java kan deze voortduren
de handelsbetrekking tusschen de Belgen en Java niet dan nadee
lig zijn. Vergenoegen zij zich thans met in de uitzendingen te dee
len, zoo zullen zij, na het ophouden van den tegenwoordigen staat 
van vijandschap, ook de retouren weder naar hunne havens 
trachten te lokken en de Belgiesche commissie-huizen op Java 
zullen, vreezen wij, steeds aldaar een brandpunt uitmaken, waar-

1) ' Een aantal fabrieken is in de dagen der Belgische revolutie in brand gestoken. 
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uit zich een geest van tegenwerking en ontevredenh~id, in eerie 
kolonie meer dan elders gevaarlijk, bij voortduring verspreiden zal. 

Ik ontveins mij echter geenszins, dat dit bij ons bestaande ver
langen groote tegenkanting ontmoeteh zal en dit wel onder onze 
eigene landgenooten, waarvan vele in iedere poging om het fa
briekwezen te vestigen of uit te breiden niet anders willen 'zien 
dan eene samenzwering tegen den.handel en een wensch om 'on
der beschenning van hooge regten aan het fabriekwezen ten 
koste van den handel en de algemeene welvaart eene kunstmatige 
uitbreiding te geven. 

Bestond er in de daad bij ons eene zoodanige vrees, dan zoude 
de Directie eener Nederlandsche Handel-Maatschappij, die zoo
veel als iemand anders de waarde des handels erkent en denzelven 
als den' hartader van onze vaderlandsche welvaart beschouwt, 
nimmer tot dergelijke ondernemingen durven aanraden, doch zij 
vermeent hetgeen op waarheid steunt van hetgeen alleen voor
oordeel is te mogen onderscheiden en terwijl zij zich gaarne ver
eenigt met het gevoelen diergeenen, die van oordeel zijn, dat die 
fabrieken, welke alleen onder verbodstelsels ten koste van den han
del kunnen bestaan, geene bescherming verdienen, zoo acht zij het 
tevens van haren pligt die fabriekatie aan te moedigen, welke het 
uitzigt geeft zonder zoodanige kunstmiddelen tot eenigen bloei 
te geraken, en zij vermeent, dat de bescherming van 12t percent, 
welke nog voor onze producten op Java genoten wordt, een mid
denweg aanbiedt, waardoor de handel geene schade ondervindt, 
en die toch aan den fabrikant eenigen waarborg tegen de zoover 
gevorderde concurrentie van andere landen aanbiedt. 

Zij durft verder gaan en beweren, dat bij onze vaderen het be
lang van handel en fabrieken, voorzooverre dezelve destijds be
stonden, nimmer gescheiden is geweest; dat onze oudste oor
spronkelijke handel steeds met het fabriekaat in een naauw ver
band heeft gestaan en dat het ookgeen betoog behoeft, hoezeer 
eene eenigzins uitgebreide fabriekatie de handelsvoorwerpen, die 
tot vervaardiging der stoffen, welke gefabriceerd worden, her
waarts lokt, de speculatien aanwakkert en in den handel zelf een 
vertier veroorzaakt, waarbij het verdienen van een transito-regt 
door het gouvernement en van eene provisie van expeditie van 
een commissionair toch niet in vergelijking kan komen. Onder de 
menigvu1dige voordeelen behoeven wij slechts aan te stippen wat 
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Liverpool door deszelfs nabijheid van Manchester geworden is en 
te vragen, of niet de nabijheid van de fabrieken van Gent, St. Ni
colas en Brussel in de laatste jaren krachtdadig tot den bloei van. 
Antwerpen heeft medegewerkt. 

Er bestaat echter nog eene zwarigheid, welke, bij den eersten 
opslag, meer gewigt schijnt te hebben. M~n weidt namelijk uit 
over den oproerigen geest en de toenemende zedeloosheid, welke 
zich in de laatste jaren meer dan eens in de bloeiendste fabriekste
den hebben geopenbaard, men bedient zich van de bedroevende 
bijzonderheden, waarop de bestrijders vanhet factory-system in 
Enge1and hunne redeneringen gegrond hebben, en men herinnert 
daarbij de tooneelen van Gent en Lyon,. die nog zoo versch in het 
geheugen liggen. 

Ten dezen opzigte kan geantwoord worden, dat bij de volma
king, welke het fabriekswezen in andere land,en verkregen heeft, 
het ·geenszins de bedoeling is om ons land, waar de handel door 
ligging, omstandigheden en het volkskarakter steeds op den 
voorgrond zal blijven staan, in een land van fabriekarbeiders te 
herscheppen, maar alleenlijk om zooveel te fabriceren, dat wij 
daardoor gedeeltelijk voor de behoefte van Java en misschien ook. 
bij verderen voortgang, gedeeltelijk voor de consumptie van ons 
eigen land kunnen arbeiden. 

Het is geenszins de bedoeling om, door kunstige uitbreiding van 
fabriekswerkzaamheden, de landbewoners van den veldarbeid af 
te lokken en in werkplaatsen over te brengen. doch weI, integen
deel, om van den eenen kant aan den landbouwer. die met dit be
roep zijne weverij verbindt, meerdere welvaart te verzekeren. en 
om van den anderen kant in de steden den steeds meer toenemen
den kanker van armoede en bedelarij tegen te gaan en aan die be
volking, die aan vroegeren fabriekarbeid hun bestaan verschul
digd en thans door het langzaam verdwijnendierfabriekenaande 
ellende ten prooi gegeven is, levensonderhoud te verschaffen. 

Het is geenszins ons verlangen om scharen van Brabanders of 
Westphalers in onze gewesten over te brengen en daardoor den 
geest van orde en zuinigheid, die nog onder een groot gedeelteon
zer bevolking heerscht. in losbandigheid en wanorde te doen ont
aarden; maar wij willen den Overijsselschen landman in staat stel
len voor zich en zijn gezin iets over te winnen en den Leydschen 
wever of Haarlemmer arbeidsman. die thans genoodzaakt is af te 
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hangen van eene weldadigheid, die reeds niet meer in staat is de 
toenemende behoefte te bestrijden, weder de gelegenheid ver
schaffen zijn dagelijksch brood te verdienen, overtuigd zijnde, dat 
de regering meer vertrouwen kan vestigen op eene werkzame dan 
op eene in ellende gedompelde bevolking. Zou men hier het voor
beeld van Belgie willen aanhalen, alwaar men door de fabriekar
beiders de inrigtingen heeft zien vernielen, waarin zij hun onder
hciud vonden, zoo antwoorden wij, dat dergelijke buitensporighe
den geenszins uit den boezem des volks zelve zijn voortgekomen, 
maar genoegzaam gebleken zijn het gevolg te zijn geweest eener 
aanhitsing en omkooping, voor welke men, helaas, in iederen stand 
der maatschappij evenzeervatbaar is daar, waar die-beginsels ont
breken, waarop de eerbied aan de overheid en het behoud van de 
rust der maatschappij alleenlijk gegrond kunnen zijn. 

Thans tot bijzonderheden overgaande, neem ik de vrijheid te 
herinnerenaan het rapport 1), hetwelk tot bijlage strekte aan ' 
mijile missive van den 11 den Augustus no. 48, en hetwelk, volgens 
Uwer Exc.'s latere mededeeling, de aandacht van Z. M. tot zich 
getrokken had. / 

In dit rapport werd op de daarbij aangehaalde gronden ontwik
keld: 

a. dat de provincie Overijssel, en nog meer bepaaldelijk het 
landschap Twente, uitmuntend geschikt is, om, uit hoofde der al
daar reeds gevestigde fabrikatie, het middenpunt te worden van de 
pogingen, die men zoude willen aanwenden om de fabrikatie van 
calicots hier te lande in te voeren; 

b. dat echter de pogingen der alreeds gevestigde' etablissemen
ten niet genoegzaam zouden zijn om tot het gewenschte doel te 
geraken en dat er eene medewerking, hetzij vanhetgouvemement 
of van de Maatschappij, vereischt wordt om het getal wevers bin
nen eenigen tijd zoodanig te doen vermeerderen, dat de invoering 
der ~euwe fabrikatie zoude kunnen plaats hebben zonder eene 
verhooging der weefloonen te veroorzaken, waardoor het geheele 
doel, dat men wenschte te bereiken, verijdeld zoude worden; 

c. dat, om tot dit doel te geraken, de oprigting van eene weef
school tot vorming van wevers en welker bestaan alleen voor 
eenen tijd zoude zijn, zich het meeste aanprees, wordende de kos
ten van de oprigting eener zoodanige school voor 100 weefgetou-

I} Zie hierv66r, no. 3. 

1 
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wen in het bij ons rapport gevoegde voorstel van een Engelsch
man opgegeven 1). 

In deze berekening worden de kosten der eerste inrigting op 
circa f 5000.- aangenomen en het maken van 250 pieces calicots 
per week zoude f 13.500.- in het jaar kosten. 

Waren deze calicots door deskundigen vervaardigd, zoo zoude 
" deze aanmaking winst en geen verlies geven; doch daar dezelve 

eigenlijk als werk van eerstbeginnenden moet worden beschouwd 
en de leerlingen, zoodra dezelve eenige kunde zullen verkregen 
hebben, weder door andere zullen worden vervangen, moet men 

I 

voor deie fabrikatie f 2 a. 3000.- verlies stellen en eindelijk ook 
nog in aanmerking nemen, dat aan den persoon, die het overzigt 
over dit alles zal hebben, eene belooning zal moeten toegekend 
worden, welke echter "minder drukken zal, indien men, na het wel
gelukken der eerste pogingen, die bij voorbeeld in eene der vlek
ken van Twente of in Oldenzaal, waar een geschikt locaal schijnt 
te' zijn, zoude moeten plaats hebben, aan denzelfden persoon de 
oprigting van eene tweede en misschien van eene derde school 
zoude kunnen worden toevertrouwd. 

Misschien zoude Deveriter of eenige andere Geldersche of Over
ijsselsche stad, alwaar de arbeidsloonen goedkoop zijn, hiertoe ook 
zeer geschikt zijn en de stedelijke besturen zouden alsdan, gelijk 
dit reeds hier en daar het geval is, voor elk persoon, uit hunne ar
menkassen bedeeld, aan wien op deze wijze werk verschaft werd, 
eene kleine toelage kunnen geven, die in mindering der onkosten 
zoude komen. 

Men oordeelt, dat personen van gewone bekwaamheid in den 
tijd van 4 a. 6 weken genoegzaam geschiktheid kunnen veiwerven 
om in hunne huisgezinnen terug te keeren en aldaar weder op hun 
beurt leermeesters te worden in deze verbeterde wijze van weven, 
waarin alle de vorderingen, die men in Engeland.in de kunst van 
het handweven opgedaan heeft, zouden opgenomen zijn. Zoodta 
het getal weyers in deze provincien genoegzaam zal zijn vermeer
derd, houdt ook de behoefte aan diergelijke inrigtingen op, en de 
Maatschappij komt dus hoegenaamd niet in gevaar van zelve fa
brikant te worden; zij stelt deze zaak voor in het algemeen belang 
en begrijpt, dat het gouvemement met de begunstiging van eene 
zoodanige inrigting eene uitgave doet, welke voor hetzelve alleen-

1) Zie hierv66r, bIz. 177. ' 
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lijk a1s een uitschot moet worden beschouwd, daar de vermeerder
de welvaart in de geheele provincie en het grootere aandeel, het
welk door de huisgezinnen, welker toestand zooveel verbeterd 
wordt, in's hinds lasten wordt gedragen, weldra deze som met 
goede renten in 'srijks kassen zullen doen wederkeeren. 

Ondertusschen wil-de Maatschappij al de moeite, aan het be
heer dezer inrigting verknocht, niet aIleen op zich nemen, maar 
ook de helft der daartoe vereischte kosten dragen, onder voor
waarde dat de andere helft ten laste des gouvemements kome. 

Zoodra zij verzekerd zal zijn, dat deze hare inzigten door Z. M. 
worden gedeeld, zal zij niet verzuimen om terstond in voorloopige 
schikkingen omtrent de oprigting van zoodanige etablissementen 
tetreden. -

Met deze inrigting, hoe belangrijk ook in de gevolgen, is echter 
nog maar een gedeelte bereikt van het doel, waartoe wij zoo gaar
ne wenschten te geraken. 

Wij kunnen, indien dit alles gelukt, calicots, op den Nederland
schen grond gefabriceerd, naar Java zenden; doch ons ontbreekt 
dan nog de gelegenheid om deze goederen behoorlijk te doen blee
ken en vooral om dezelve te voorzien met dat appret, hetwelk op 
den verkoop, gelijk ons door de ondervinding is gebleken, zulkeen 
gewigtigen invloed heeft. Er ontbreken ons dan nog inrigtingen 
ter verwerij, drukkerij en zoovele daarniede in verband staande 
takken van fabrikatie, die aan zoovele menschen het brood zou
den kunnen geven, en deze nijvere, maar hulpbehoevende volks
klasse ontbreekt waarlijk niet in ons vaderland en bepaaldelijk in 
deze provincie Holland, alwaar wij twee vroeger bloeijende fa
brieksteden geheel tot eenen staat van kwijning en verval zien ge
bragt, en alwaar, door dit verval zelve, de werkloonen reeds zoo 
laag zijn gezonken, dat men jongens van 12 tot 17 jaar voor 50 
cents a 11.50 per week kan doen werken, een prijs, beneden dien, 
welke in Be1gie wordt betaald. Hier zijn localen, waarvan de beste 
partij kan getrokken worden; hier zijn talrijke huisgezinnen, tot 
den bedelstaf gebragt: die uit hun midden geschikte wevers, ver
wers, drukkers enz. zouden kunnen opleveren, en dit in een oogen
blik, waarop in onze consumptie van katoenen goederen nog voor 
zulk een groot gedeelte door Belgen wordt voorzien .. 

Streelend zoude het genoegen zijn, indien wij iets konden toe
brengen om deze bronnen van welvaart in plaatsen over te bren-



DER NEDERLANDSCHE GROOTINDUSTRIE 203 

gen, alwaar de teruggang onder de burgerklasse zoo groot is en 
alwaar het ondertusschen niet aan goeden wil ontbreekt. 

Daar uit het onderzoek der Iakenfabrieken te Leyden, door een 
deskundige, nog voor korten tijd gebleken is, dat er weI hoop is, 
dat deze in sommige soorten eerlang de Belgiesche inrigtingen op 
zijde zouden kunnen streven, wil ik 1) thans in geene bijzonder
heden treden omtrent hetgeen de Maatschappij veelligt nog in het 
vervolg voor deze fabrieken zoude kunnen doen en ook niet onder
zoeken, of niet hier veelligt meer onder ons onmiddelijk opzigt la
ter eene weefschool zoude kunnen worden opgerigt, maar mij 
thans bepalen tot het plan, dat er bij ons is opgekomen om door 
de begunstiging van een te dien einde op te rigten etablissement 
van den eenen kant het~groote voordeel te verwerven, dat alle de 
door ons voor Indien bestemde calicots op de behoorlijke wijze, 
gelijk zulks v66r den afval van Belgie geschiedde, zouden worden 
gebleekt en geappreteerd, waardoor ook·teverts eene eerste schre
de zoude worden gedaan tot de vestiging in ons land van alle die 
takken van nijverheid, die met de bewerking der katoen in ver
band staan. 

Wij meenen den hiertoe geschikten persoon gevonden te heb
ben in eenen kundigen Engelschman, die nog op dit oogenblik aan 
het hoofd eener belangrijke inrigting in Belgie staat I), wiens be
kwaamheden wij, door eene ondervinding van verscheidene jaren, 
hebben leeren kennen en omtrent wien wij reden hebben overtuigd 
te zijn dat hij zijne zaak volkomen verstaat. Deze persoon zoude 
aannemen om in eene der beide steden van Haarlem of Leyden, 
en weI waarschijnlijk in de eerste, eene inrigting te vestigen, 
waann katoenen fabriekaten geweven, gedru)d, gebleekt en ge
glansd zouden kunnen worden. De geheele hoeveelheid calicots, 
die vooreerst in ons land zoude worden vervaardigd, zoude alhler 
kunnen gebleekt worden, en zoolang het getal der gebleekt wor
dende stukken niet genoegzaam zoude zijn om van de geheele 
kracht van de te plaatsen stoommachine nut te kunnen trekken, 
zoude dezelve tevens een getal van circa 150 mecanique weefge
touwen in beweging brengen, hetwelk echter weer eene uitzon
dering zijn zoude, daar men zich overigens voornamelijk op het 

1) Er staat: .. en ik wit". 
") Bedoeld is Thomas Wilson . 
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vervaardigen van die soorten zoude toeleggen, waarbij de hand
arbeid vereischt wordt. 

Tot het vestigen dezer inrigting, die binnen een jaar reeds in 
werking zoude kunnen komen, wordt gevraagdeen kapitaal van 
1200.000.-, tot zekerheid van hetwelk de aan te koopene en op 
te rigtene machinerie zoude strekken" en hetwelk door inhouding 
bij iedere leverancie aan de Maatschappij weder langzamerhand 
terugbetaald zoude worden. 

Ovequigd van het belang eener zoodanige inrigting, niet alleen 
om goederen voor de Maatschappij ter verzending te leveren, 
maar ook tevens om aanvankelijk te bewijzen, dat er uitzigt be
staat ' om door onze eigene landgenooten in onze nationale con
sumptie te voorzien, zoude de Ma;l.tschappijhier ook gaarne een 
werkzaam aandeel aan de daarstelling dezer zaak nemen en tot 
eene matige intrest, bij voorbee1d van twee a twee en een half 
percent, dit voorschot bewerkstelligen, doch zij verlangt dan ook, 
dat dit voorschot in naam van het gouvernement geschiede, en 
dat :zij door hetzelve gewaarborgd worde voor de verliezen, die 
onverhoopt uit deze transactie zouden kunnen voortvloeyen, 
minder nog omdat zij eenig verlies ducht, dan om hierdoor hare 
verantwoordelijkheid te dekken bij eene onderneming, die niet 
zoo bepaaldelijk tot den kring harer werkzaambeden behoort. 

Het zalU.Exc. niet ontgaan zijn,dat een zeer gewigtigpunt, de 
fabriekatie betreffende, door mij niet is aangeraakt, ik bedoel de 
spinnerij. Bij den tegenwoordigen toestand van zaken zullen de 
weverijen, waarvan ik gewag gemaakt heb, zich vooreerst van 
Engelsch garen moeten bedienen, doch daar het te verwachten 
is, dat de Belgiesche fabriekanten, zoodra zij bemerken zullen, 
dat men ernstig de vestiging van fabrieken bedoelt, niets zullen 
verzuimen om, door de invoering van nieuwe bezuinigingen en 
het verbinden van weverij en spinnerij, onstegen te werken, zoo 
spreekt het vanzelve, dat wij bier op geen voortdurenden bloei der 
weverij kunnen rekenen zonder spinnerijen aan te leggen en deze 
zijn het ook, die het meest tot den bloei des handels medewerken, 
dewijl zij den aanvoer der ruwe stoffen noodzakelijkmaken. 
, In het aan U. Exc. ingezondene rapport is echter reeds uiteen

gezet, hoe zonder eenige begunstiging of premie, in den eersten 
tijd, de vestiging dezer inrigtingen niet mogelijk is. Over deze pre
mien stel ik mij voor U. Exc. eene nadere voordragt te doen 



DER.NEDERLANDSCHE GRQOTlNDUSTRIE 205 

doch ik heb ondertusschen deze missive niet willenbesluiten zon
der dit hoogstgewigtigepunt nog even aan te roeren. 

U. Exc. ziet derhalve uit het bovenstaande, wat ons tot op dit 
oogenblik raadzaam en wenschelijk is voorgekomen en welke de 
medewerking is, die wij van het gouvernement verlangen; eene 
medewerking, die toch in de daad, wanneer men dezelve met het 
gewigt van het onderwerp vergelijkt, geenszins als overdrev.en 
zal kunnen beschouwd worden. 

Aangenaam zal het mij zijn, te zijner tijd, te vememen, of deze 
denkbeelden bij Z. M. eenigen ingang hebben gevonden, en indien 
men tot daarstelling , van een en ander dezer inrigtingen wilde 
overgaan, zoude er niet veel tijd moeten verloren worden, daar de 
invoering vannieuwigheden reeds op zichzeive met vele tegen
kanting en uitstel te worstelen heeft en men thans gebruik zoude 
kuimen maken van omstandigheden, die welligt niet altoos even 
gunstig zullen blijven. 

Ik hoop door deze uiteenzetting eenigzins beantwoord te heb
pen aan het verlangen van Z. M., hetwelk mij door U. Exc.'s mis
sive, aan het hoofddezer aangehaald, w.erd medegedeeld. 

No.7. - 1832, OCTOBER 13.-G. SCHIMMELPENNINCK AANDE 

MEY VAN STREEFKERK 1). 

Ik had de eer in mijnen brief van I) .. September 1.1. no. 53 3) in 
eenige ontwikkeling te treden omtrent de maatregelen, die er geno
men zouden kunnen worden, ten einde die nijverheid, welke in Belgie 
zulk eenen bloei bereikte, voor zooveel de behoeften onzer Indie
sche kolonien vordert op onzen grond over te brengen; en ik deed 
daarbij twee voorstellen, strekkende het eerst tot het oprigten 
eener weefschool in Overijssel en het tweede . tot de begunstiging 
van een in Haarlem Qf Leyden ,op te rigten etablissement,' ge
schikt tot het bleeken, vervaardigen, drukken enz. van callcots. 

In het slot van de voormelde missive nam ik de vrijheid aan te 
merken, dat nu nog een gewigtig gedeelte der fabrikatie, namelijk 
de. spinnerij, onaangeroerd bleef, doch dat ik hoopte eerlang in 
staat . te zijn om ook hieromtrent eenig denkbeeld voor te dragen, 

') Kabinet der Koningin, exh. I~ October 1832, La.W" Geheim. 
I) De datum is weggelaten. Bedoeld is 1 September. . 
.1) Zie hierv66r, no. 6. n ' 
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terwijl het mij voorkwam, dat deze tak van nijverheid bij pare 
eerste vestiging weI eenige begunstiging vereischte. 

Het is meer dan waarschijnlijk, dat, ook met opzigt tot de spin
nerij het niet moeijelijk vallen zoude door den oprigter of bezitter 
van een dergelijk etablissement in Belgie eene zoodanige spinnerij 
alhier te doen overbrengen, doch ik achtte het van belang om 
eerst te onderzoeken wat er te dezen opzigte in dit land bestond, 
en heb dan ook onlangs zeive de spinnerij van den heer Hofkes te 
Almelo bezocht, waaromtrent Uwe Exc. reeds eenige bijzonder
heden vermeld yond in het rapport 1), hetwelk ik de eer had Uwe 
Exc. bij mijne missive van 11 Augustus no. 48 in te zenden. 

Deze inrigting toch draagt in alles de kenmerken, dat zij met 
ijver en beleid is daargesteld, en het zoude te betreuren zijn, indien 
de oprigters, die eene geheele nieuwe nijverheid naar hunne pro
vincie overbragten, de voldoening moesten missen van te slagen 
in het belangrijk doel, hetwelk zij zich hadden voorgesteld. 

Door de geheele verandering in het stelsel van in- en uitgaande 
regten zagen de heeren Hofkes zich in hunne verwachting omtrent 
het voordeel, hetwelk deze spinnerij zoude kunnen geven, aan
vanke1ijk teleur gesteid en :vandaar dan ook, dat zij aan dezelve 
niet a1 die uitbreiding gaven, waarvoor'zij vatbaar is, en hunne 
stoommachine thans slechts 18 spinmolens in beweging brengt, 
terwijl de inrigting daarvan, zoowel wat de stoomkracht als het 
locaal betreft, voor 40 molens geschikt is, en het vanzelve spreekt, 
dat, indien hunne fabriek in volle werking was, zij het garen ook 
des te goedkooper zouden kunnen leveren. 

Wierd deze uitbreiding tot stand gebragt, dan zouden de heeren 
Hofkes, die volkomen met de weverij van calicots bekend zijn, 
in de gelegenbeid wezen om, voor den uitvoer naar Java, aan de 
Maatschappij aanzienlijke partijen te leveren, die door de vereeni
ging van spinnerij en weverij niet duurder dan de Belgische zou
den te staan komen en veelligt later nog voor eene vermindering 
zouden vatbaar zijn. 

Om ondertusschen dit doel te bereiken, zouden voomoemde 
heeren hunne machienerien etca. nog met een waarde van onge
veer f 40.000.- moeten vermeerderen, en daar de oprigting der 
spinnerij reeds een zeer aanzienlijk fonds verzwolgen heeft, is het 
hun niet weI mogelijk daartoe meerder gelden af te zonderen. 

1) Zie hierv66r, no. 3. 
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De Maatschappij is ondertusschen zoodanig doorgedrongen van 
het gewigt, hetwelk in de begunstiging dezer inrigti~g gelegen is, 
dat zij genegen zoude zijn om, op denzelfden voet als ik zulks 
vr.oeger omtrent de bleekerij voorstelde, ook hier tot eene zeer 
geringe rente de voormelde som van f 40 m. voor te schieten, al
leenlijk onder die voorwaarden, dat ook deze som door het gou
vernement gewaar,borgd zoude worden en zulks op de toen ont
wikkelde gronden. 

Deze voorwaarde wordt in dit geval echter bijna eene bloote 
vorm, wanneer men in aanmerking neemt, dat de heeren Hofkes 
hunne thans bestaande inrigting, die reeds t 100m. gekost heeft, 
tot zekerheid zouden stellen, zoodat, ook zelfs zonder de nieuwe ' 
machine 1), die voor die t 40 m. zouden 1) gekocht moeten worden en 
die de waarde van het onderpand dus met die som vermeerderen, 
reeds eene meer dan genoegzame zekerheid bestaan zoude. 

Ik durf mij vleijen dat, indien deze zaak tot stand komt en de 
heeren Hofkes dientengevolge calicots voor den uitvoer naar Java 
kunnen vervaardigen, zulks weldra ook aan andere kapitalisten 
aanleiding zal geven ?-unne fondsen tot de oprigting van zoodanige 
etablissementen te bezigen. 

Ten einde echter hiertoe bevorderlijk te zijn zoude er, naar ons 
oordeel, nog eene kleine begunstiging van gouvernementswege 
vereischt worden, welke geheel tijdelijk zoude kunnen zijn en in 
weinige jaren, zoodra de zaak, welke wij verlangen daar te stellen, 
gevestigd zoude wezen, geheel zoude kunnen vervallen. 

Eenepremie'hier te lande te betalen zoude nogal aan vele zwa
righeden onderhevig zijn; doch zoude er eenige moeijelijkheid 
bestaan, om door het Indiesch gouvernement voor ieder stuk ca
lieots, van inlandsch garen gefabriceerd, eene premie te doen be
talen, die niet hooger dan 25 cents per stuk behoefde te zijn en die 
na weinige jaren jaarlijksch met 4 cts. verminderd zoude kunnen 
worden en vervolgens geheel zoude kunnen ophouden? 

In de twee eerste jaren toch kan de aanvoer nog geenszins aan-
, zienlijk zijn en zelfs wanneer wij ons eene bijna niet te verwaehten 

uitbreiding tot op 100m. stuks voorstellen, bedraagt deze premie 
daarop nog niet meer dan t 25.000, en wat is deze uitgave tegen 
het uitgebreide, ja onberekenbare nut, hetwelk voor het moeder
land uit deze geringe toelage zoude voortvloeijen? 

1) Sic. 

, 
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Ik vlei mij, dat deze beide voorstellen, in verbandmethetvroe
ger ontwikkelde, een geheel uitmaken, waarvan, met goeden 
grond, gunstige gevolgen voor de· vestiging van nieuwe takken 
van nijverheid en de algemeene volkswelvaart kunnen verwacht 
worden, en dat de door ons aangehaalde inrigtingen niet lang op 
zichzelven zouden bestaan, maar de kern zouden uitmaken van 
een aantal ondernemingen, die zich om dezelve heen zouden / 
scharen, vermits toch de Noord-Nederlander slechts eerst den 
weg wenscht geopend t,e zien, doch dan ook niet nalatig zal blijven 
.om zich de vorderingen toe te eigenen, die in anderen landen in 
het gebied der nijverheid hebben plaats gevonden. 

Het oogenblik is gewigtig. De bijzonderheden, waarmede ik be
kend ben geworden omtrent den loop der zaken in Belgie over
tuigen mij,.dat er aldaar niets verzuimd wordt om het oog op Java 
voor het debiet der fabriekaten te vestigen en er moet dus geen 
tijd verloren worden om over te gaan tot de daarstelling van de 
·voormelde inrigtingen, waartoe nogal voorbereiding vereischt 
·wordt . 

.zoodra · de Maatschappij onderrigt zal zijn, dat Z. M. met hare 
gevoelens overeenstemt, hoopt zij onmiddelijk de hand aan het 
werk te slaan, ten einde ook in deze in het vertrouwen, door haren 
:stigter in haargesteld, te beantwoorden. 

No.8. - 1832, 0CTOBER 26. - CLIFFORD 1) AAN ,DEN KO

NING 2). 

Bij het verslag van den heer directeur de Clercq 3), hetwelk den 
;grond tot het voorstel der Handel-Maatschappij schijnt gelegd te 
hebberi, zal ik niet behoeven stll te staan, daar het algemeen be
kend is, dat men in Overijssel de zoogenaamde marseilles, dimet
ten, servet- en luyergoed in zeer deugdzame qualiteiten en tot 
matige prijzen vervaardigt en dat de Gebroeders Rofkes zich 
moeite gegeven hebben om eene katoenspinnerij aan teleggen met 

:het voornemen daarvan calicots te weven. 
Toe hiertoe hebben zij echter in die voornemens niet dan zeer 

gebrekkig mogen slagen en zijn de garens, welke zij hebben doen 

') Clifford a1s minister ad"interim voo~ de Nationale .Nijverheid en Kolonien . . 
: ' ) Kabinet der Koningin, exh. 4 November 1832, La. W" Geheim. 

3) Zie hierv66r, no. 4. 
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spinnen, nog niet bruikbaar voor de weverij van die calicots, wel
ke men gewoon is naar Indie te verzenden, 

Onbekendheid met de vorderingen van het fabrijkwezen in dit 
vak en gebrek aan genoegzaam kapitaal schijnen de naaste oor
zaken te zijn van die tot nog toe niet naar wensch gelukte po
gingen; en het is, in dien stand van zaken, eenvreemd, maar goed
hartig denkbeeld van den heer De Clercq om de heeren Hofkes 
schadeloos te stellen voor de misrekening, welke zij, door de ver
mindering der regten op den invoer van katoenen garens 1), zeg
gen te ondervinden, en dat weI door middel van premie voorde 
garens, welke tot calicots zouden geweven worden, evenalsof een 
hooger regt, of eene premie, de qualiteit van het garen zou doen 
veranderen. 

Overigens is, op een vroeger gelijksoortig aanzoek van die fabri
kanten, de gegronde tegenwerping gemaakt, dat de wijzigingen 
van het tarif geene aanspraak op vergoeding kunnen wettigen, al 
ware het om geene andere reden dan dat er geene wederkeerigheid 
zoude bestaan, alzoo de voordeelen, welke het gevolg kuimen zijn 
eener tarifsverhooging, ten bate komen van de fabrikanten, die er 
niet aan denken om '5 rijks kas daarin te laten deelen, alhoewel 
deze niettemin de schaden, uit eene vermindering van regten voort
spruitende, zou moeten vergoeden. 

Wat de nieuw aangelegde fabrijk van den heer De Maere be
treft, laat zich met grond verwachten, dat 'daardoor het getal van 
bekwame weyers in de provincie Overijssel zal toenemen en dat 
derhalve ook die fabrijk, alhoewel ingerigt op het vervaardigen 
van andere soorten van katoenen lijnwaden, het weven van cali
cots za1 helpen bevorderen. 

In de brieven van den voorzitter der Maatschappij I) komen 
redeneringen voor, waarvan vele zijn te wederleggen; maar ik be
schouw eene discussie van dien aard thans ruet gepast, en wi1 mij 
daarom tot zijn voorstel bepalen, te meer, daar wij het in de 
hoofdzaak eens zijn. 

Ik kan namelijk gaaf toegeven, dat ons belang medebrengt om 
zooveel mogelijk uit eigen middelen, uit eigen industrie, in de be
hoeften te voorzien van '5 rijks overzeesche bezittingen, dewij1 wij 
het in onze magt hebben om voor die artikelen, welke op onze In-

1} VgI. bIz, 184. 
'} Ziehierv66r,nos. 5-7. 

ECON.-HIST. ]AA RBOEK. XI. 14 
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dische markten gewild zijn, ons een geregeld debiet te verzekeren; 
eene omstandigheid, waarvan het bestaan of niet bestaan de 
vraag over het voor- of nadeelige van het aanleggen va'n fabrijken 
moet beslissen. 

De zekerheid van het debiet moet op den voorgiond staan; al. 
wat daarbuiten wordt ondernomen, is verlies v09r de hand. / 

Wij moeten toch niet uit het oog verliezen, dat wij de dagen niet 
meer beleven, waarin onze voorvaderen (wier zucht tot het aan
leggen en beschermen van fabrijken door den voorzitter der 
Maatschappij aIs een voorbeeld ter navolging wordt aangeprezen) 
zoo magtig waren in den handel binnen en buiten Europa, dat zij 
de fabrikaten van het land gemakkelijk en met voordeel wisten te 
slijten . 

. Om die reden, en ook om die reden alleen, handelden zij zeer 
oordeelkundig door zooveel ~an allerlei goederen te fabric~ren a1s 
de achterlijke toestand van het industriewezen destijds vermogt; 
en wanneer wij ons nog in die onbeperkte ruimte konden bewegen 
zouden wij voorzeker, evenals die voorvaderen, de fabrikanten 
'van het vasteland zijn gebleven. 

Maar bijaldien de staat van zaken, onder welken wij leven, tij
dens onze voonnalige grootheid en den handel reeds had bestaan, 
zouden onze voorzaten evenmin fabrijken hebben aangelegd, a1s 
ons belang zulks nu medebrengt, met uitzondering alleen van 
zoodanige voorwerpen, als waarvoor wij geen debiet bij vreemden 
behoeven te zoeken, die ons door hooge reg1:en en verbodswetten 
terugstooten, omdat zij onze fabrikaten niet alleen niet noodig 
hebben, maar zeUs zooveel boven hunne behoeften voortbrengen, 
dat zij gedwongen zijn daarvoor zelven elders een uitweg te zoe
ken. 

Dit nu op de onderwerpelijke zaak van toepassing makende, 
komt men vanzelf tot de conclusie, dat het spinnen, weven, blee
ken en verwen van katoenenlijnwaden, geschikt voor de markt 
van Nederlands-Indie, hier, zoowel als vroeger -in Belgie, met 
vooruitzigt op goed gevolg kan worden ondernomen, en dat eene 
fabrikatie van dien aard eene nieuwe bron van welvaart voor 
Noord-Nederland kan worden. 

Om dit doel evenwel met eenige zekerheid te bereiken, moet 
men als stellig kunnen aannemen, dat aan lijnwaden van Belgi
schen oorsprong noch op den invoer hier te lande, noch op den 
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invoer in N ederlands-lndie eenig voorregt boven aIle andere 
.vreemde lijnwaden zal worden toegekend; want dan zou het ver
schil in de regten te gering kunnen worden om tegen zoovele 
gevestigde etablissementen op te werken . . 

Overigens komt hier alles aan op de keufe der artikelen, welke 
men zal vervaardigen, en waarbij alleen moet gelet worden op de 
bekende behoefte van de bevolking in lndie. 

AI wat daarvan afwijkt zou binnenslands moeten worden ge
plaatst in concurrentie met Enge1sche, Fransche, Zwitsersche, 
,Duitsche en Belgische fabrikaten, derhalve met geeri uitzigt op 
voordee1. 

Het zijn dan ook de calicots, welke hier hoofdzakelijk in aan
merking komen als een artike1 van groote en algemeene behoefte 
voor de Indische markt, onafhanke1ijk van de grillen der mode en 
in alle jaargetijden even gewild; daarna komen de cotonnetten en 
taffachelassen, eene soort van gekleurde uit geverwd garen gewe
yen stof, en nog eenige artikelen, welke tot de gedruktelijnwaden 
behooren; maar deze laatste in geringer hoeveelheid. 

Om nu de handweverij bepaaldelijk voor het vervaardigen van 
callcots in Overijssel tot stand te brengen, kan de verwezenlijking 
van het denkbee1d, door de Handel-Maatschappij voorgesteld, om 
eene modelschool aan te leggen, vee1 bijdragen, dewijl men ver
wachten mag, dat men langs dien weg aI spoedig een goed getal 
bekwame calicot-wevers zal vormen. In alle gevallen kan men de 
proef op die wijze beginnen en afwachten, of men het bij het ge
bruik van buitenslands gesponnen garen en de handweverij zal 
kunnen laten berusten, dan weI, of men zal moeten overgaan tot 
de werktuigelijke spinnerij op eene zeer groote schaal en tot de . 
powerlooms. 

Dit gedeelte derhalve van het plan komtmij zeerdoelmatigvoor 
vooral in de onderstelling, dat de persoon, die met de leiding van 
zoodanig etablissement zal belast worden, in alle deelen voor die 
taak berekend wezen zal, waaromtrent ik voor noch tegen kan 
gissen, alzoo de bedoelde persoon bij het Departement van Nijver
heid en Kolonien niet bekend is. 

Ook is het onmisbaar, dat, nevens de weverij, de kunstbleek, 
met den vereischten toestel tothet appr~teeren der lijnwaaden, 
worde daargesteld. Dit kan waarschijn1ijk niet beter worden op
gedragen dan aan den heer Wilson, door de Maatschappij daartoe 
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bestemd. Immers had die man te Brussel eene gevestigde reputa
tie in dat yak, en men behoeft dus aan zijne geschiktheid en be
kwaamheid niet te twijfelen. 

Maar of hij dezelfde mate van vertrouwen verdient voor het 
beheer eener katoendrukkerij, gelijk mede door de Maatschappij 
wordt beoogd, zou misschien minder onbepaald kunnen worden 
toegegeven. 

Ook vermeen ik, onder " verbetering, dat de Handel-Maat
schappij zich voorshands behoort te bepalen tot de calicots, en dat 
zij voor het gering getal artikelen van gedrukte lijnwaden, welke 
zij in Indie kan slijten, in verhouding tot de oneindig grootere 
massa van ca1icots, niet in de aanzienlijke kosten aan het. weI in
rigten eener katoendrukkerij verbonden, moet vervallen, terwijl 
zij voor de cotonnetten, taffachelassen enz., bereids de gelegenheid 
vindt· bij De Maere te Hengelo en De Bruyn Prince te Haarlem, 
zoodat ook het aanleggen eener verwerij vooreerst nog kan wor
den uitgesteld. 

Wordt nu deze nieuwe operatie aanvankelijk niet verder uitge
strekt dan tot het weven, bleeken en toemaken (apprHeren). van 
calicots, gelijk mijns bedenkens zou behooren te geschieden, dan 
zou de som van 1200.000.-, voor het etablissement van den heer 
Wilson geraamd, hoogst waarschijnlijk weI op 1100.000.- kun
nen teruggebragt worden en alzoo de waarborg aan 's rijks kas 
voor tegemoetkoming in eventuele verliezen niet alleen over een 
geringer kapitaa1loopen, maar. tevens van een veel minder beden
kelijken aard zijn, omdat dan de onderneming onder eene goede 
leiding aIle gunstige kansen voor zich zoude hebben. 

Doch in welke zin ook dit punt moge worden beslist, blijft 
's rijks geldelijk belang bij de geheele zaal betrokken, en korilt het 
mij daarom, met den minister van Financien 1), zeer raadzaam 
voor dat, alhoewel de uitvoering aan de Handel-Maatschappij 
blijft overgelaten, eenig oppertoezigt in deze van gouvernements
wege plaats hebbe. 

Ik vermeen niettemin mij van een bepaald voorstel te dien aan~ 

zien te moeten onthouden, omdat het hier een toezigt geldt over 
het gebruik van penningen, welke vroeg of laat op , s rijks kas kun
nen worden verhaald, en waarvoor de zorg aan het. Departement 
van Financien eigenaardig toekomt. 

1) Van Tets van Goudriaan. 
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Wat betreft het latere voorstel van den voorzitter der Handel
Maatschappij 1)" om aan de heeren Hofkes en Compo een voorschot 
van /40.000.- te verstrekken, neem ik de vrijheid mij te gedra
gen aan mijn eerbiedig rapport van den 22en Juni ·1831, no. 28, 
hetwelk Uwe M. aanleiding heeft gegeven om een soortgelijk ver
zoek van die fabriekanten af te wijzen. Ik blijf van oordeel, dat het 
ongeraden is's rijks penningen in ondememingen van dien aard 
uit te zetten, vooral wanneer de ondememers nog niets v:errigt 
hebben, waardoor men hen als voor de te verrigten taak in alle 
opzigten berekend zou kunnen beschouwen. 

Thans wordt weliswaar geen voorschot uit 's rijks kas of uit 
het Fonds der Nationale Nijverheid 8) gevraagd, men is derhalve 
niet dadelijk in het geval van een aanzienlijk kapitaal te moeten 
uitschieten, maar · 's rijks kas moet niettemin den geldschieter 
tegen alle mogelijke schade waarborgen en loopt derhaive dezelfde 
kwade kansen. 

Eindelijk is het voorstel om een premie te geven in Indievoor
calicots, uit inlandsch garen geweven, van dien aard, dat daarop 
voorshands niet weI kan worden beschikt. Hoe toch zal men van
hier de Indische kas met eene uitgaaf bezwaren, waartegen voor 
Indie geen nut of voordeel over staat, althans zonder daarover de 
hooge regering vooraf te hebben geraadpleegd? 

Het komt mij derhalve voor, dat de beschikking op dit punt zal 
behooren te worden aangehouden, totdat op eene door mij dien
aangaande af te zenden aanschrijving de denkwijze van Gouver
neur-generaal in Rade zal zijn ingewonnen. 

Hieronder staat het advies van den minister van Binnenlandsche 

Zaken, Van Doorn van Westcapelle. aan den koning. 

's-Gravenhage, den 30 October 1832. 

De ondergeteekende kan zieh, in 'het algemeen. met voren
staande consideratien zeer weI vereenigen; en vermits uit de te 
dezer zake met het Departement van ·Pinancien gevoerde brief
wisseling hem is gebleken dat, uit het oogpunt der garantie van 
'srijkswege, bij hetzelve departement geene bedenking bestaat, en 
naar inzien van den ondergeteekenden het Uwer M. kunnen be-

') Zie hierv66r, no. 7. 
2) Opgericht bij de wet van 12 Juli 1821 (art. 12), S. 9. 
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hagen den heer president der directie van de Handel-Maatschap
pij te doen kenbaar worden, dat opzigtelijk het voorstel tot op
rigting van eene weefsehool ter vonning van wevers en den 
waarborg te dien aanzien van's rijkswege (behoudens het nader 
regelen van het van's rijkswege te houden toezigt) bij Uwe M. 
geene bedenking is gerezen, en dat de directie mitsdien al dadelijk 
die school zal kunnen doen tot stand brengen. 

Wijders zouden de door het Departement van Nationale Nij
verheid en Koionien nopens de voordragt tot het daarstellen eener 
katoendrukkerij en verwerij in het midden gebragte bedenkingen 
vanwege Uwe M. aan den president kunnen worden medegedeeld, 
met en benevens de inhoud der voordragt, 'welke het Departe
ment van Financien voor het toezigt van's rijkswege zal noodig 
aehten, en zulks ten einde daaromtrent te kunnen dienen van 
nadere eonsideratien. 

Eindelijk zou aan meergemelden heer president de hoofdinhoud 
der redenen kunnen worden bekend gemaakt, waarom de ver
zochte waarborg ten aanzien van het voorgedragen voorschot van 
f 40.000 voor Hofkes en Comp.niet kan worden verleend, alsmede 
dat op deszelfs voorstel om eene premie te geven in Indie voor ca
lieots, uit inlandsch garen geweven, niet kan worden beschikt, 
voor en aleer het gevoelen van Gouverneur-generaal in Rade 
daaromtrent zal zijn kenbaar geworden. 

Tot het raadplegen van Gouverneur-generaal in Rade nopens 
Iaatstgemeld punt zou dan tevens, voor zooveel noodig, het De:
partement voor de Nationale Nijverheid en Kolonien door Uwe 
M. kunnen worden gemagtigd. 

Hieronder voIgt het advies van den minister van Financitln. Van Tets 

van Goudriaan. d. d. I November 1832: 

De ondergeteekende kan zich mede zeer weI vereenigen met het 
door de departementen voor de Nationale Nijverheid en de Kolo
nien, en van Binnenlandsehe Zaken uitgebragte gevoelen, terwijl 
hij met opzigt tot het toezigt van rijkswege over de op te rigten 
etablissementen zich voorstelt in nader overleg te treden zoo met 
de direetie der Nederlandsche Handel-Maatsehappij zelve, als met 
de andere daarbij betrokkene departementen, nadat de zaak zelve 
haar volle beslag zal hebben verkregen. 

's-Gravenhage. 1 November 1832. 
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N~. 9. -183~, DECEMBER 12. - G. SCHIMMELPENNINCK EN W. 

DE CLERCQ AAN DEN KONING 1). 

Het is aan U. M. bekend, hoezeer in den loop van den verleden 
zomer de aandacht bepaald werd bij de wenschelijkheid om, zoo 
'door de begunstiging der alhier bestaande spinnerijen en weve
rijen, als door de begunstiging van nieuwe etablissementen, .te 
trachten om inNoord-Nederland die katoene stoffen te doen fabri
ceren, waarvoor onze markt op Java een zoo uitgebreid debou
cM oplevert, en die vroeger door de voormalige zuidelijke pro
vincien geleverd werden, welke daardoor zoozeer in bloeij zijn 
toegenomen~ . 

In eene correspondentie van onzen president met Z.Exc. de 
heere Secretaris van Staat zijn de gronden, waarop onze voome
mens in deze rusteden, en die ons op eenen goeden uitslag doen 
hopen, in het breede ontwikkeld geworden I). 

Wij vonden ons aangemoedigd door de ons geblekene belang
stelling van U. M. in de ontginning van een nieuwen tak van weI
vaart' welke zulke onberekenbare voordeelen over de geheele be
volking des rijks zoude kunnen verspreiden, en het is in het ver
trouwen op de medewerking van U. M.'s gouvemement, dat wij 
ons veroo'rloven om de volgende voorstellen, welke wij vermeenen 
het meeste geschikt te zijn om het door ons gewenschte doel te 
bereiken, eerbiediglijk aan U. M. voor te dragen: 

a. De oprigting eener weefschool in Overijssel. 
N a het onderzoek door ons zelven op de plaats bewerkstelligd, 

is het ons gebleken, dat, ten einde de weverij in,Overijsse1 op dien 
voet te brengen, dat dezelve, behalve de thans aldaar vervaar
digde fabriekaten, jaarlijks eene aanzienlijke quantiteit calicots 
voortbrenge, het volstrekt noodzakelijk is: 

ten eersten, d~t de bestaande weyers bekend gemaakt worden 
met de' allerbelangrijkste verbeteringen, in de laatste jaren in de 
handweving ingevoerd; 

ten tweeden, dat het getal der bestaande weyers vermeerderd 
worde, ten einde te vermijden, dat de invoering in de nieuwe fa
briekatie eene verhooging in het weefloon ten gevolge hebbe, 
waardoor het geheele doel onzer pogingen verij deld zoude worden. 

1) Uit Amsterdam. - Kabinet der Koningin, exh. 15 December 1832, no. 24. 
I) Zie hierv66r, nos. 5 - 7. 
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Wij beschouwen als het beste middel om aan .deze behoefte te 
. voldoen, de oprigting eener weefschool van ongeveer 100 getou
wen in eene der vlekken van Overijssel, waarvan het beheer aan 
een kundig vreemdeling zoude kunnen worden opgedragen en 
waarin telkensnieuwe weyers zouden kunnen worden opgenomen, 
zoodra de vorige genoegzaam met de zaak bekend zouden zijn 
gemaakt. .': 

De kosten van eerste oprigting van een zoodanig etablissement 
hetwelk slechts tijdelijk zijn zoude, worden op f 5000.-ge~axeerd, 
terwijl het maken van 250 stuks calicots per week 113.500.- per 
jaar zoude uitmaken. 

Hiertegen komt in rekening de waarde der calicots,die gemaakt 
zouden worden, waarop echter, als wordende die stukken alleen 
door aanvangers vervaardigd, eenig verlies te vreezen is. 

De belooning van denpersoon,met het toezigt op dit 'etablisse~ 

ment belast, is niet onder deze opmaking begrepen. Wij zouden 
het geheele beheer dezer inrigting op ons nemen, en uit aanmer~ 
king van het belang dezer zaak, zoo voor de algemeene welvaart: 
als voor den handel met Java, de helft der kosten in deze zaak 
dragen, terwijl de wederhelft ten laste van het gouvernement 
zoude komen. 

Men zoude zich vooreerst bij eene zoodanige inrigting bepalen. 
die dan weder tot voorbeeld zoude kunnen dienen, wanneer men 
naderhand moet oordeelen, dat het doelmatig ware om in grootere 
steden, waar zoovele personen, tot den fabriekarbeid bekwaam. 
tevergeefs naar brood zoeken, ook dergelijke inrigting in te 
voeren. 

AIleen het arbeidsloon, hetwelk bij de invoering der fabriekatie 
van de calicots alhier in dit land verdiend zoude worden, maakt 
reeds zulk een aanzienlijk kapitaal uit, dat wij niet gelooven, dat 
het gouvernement geld op betere rente kan uitzetten dan dat, het
welk hetzelve ter oprigting eener zoodanige weefschool zoude uit
schieten. 

h. Oprigting van een etablissement tot het bleeken, weven" 
verven en drukken van calicots. 

Het is ons uit de ondervinding gebleken, dat het weven der cali .... 
cots niet genoegzaam is om a,an dezelve eenen aftrek op Java te 
verzekeren, maar dat zij ook behoorlijk gebleekt en vooral met dat. 
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appret moeten worden voorzien, hetwelk het fabrikaat onzer na
buren zoozeer onderscheidt. 

Wij zijn dientengevolge in onderhandeling getreden met eenen 
vreemdeling, die thans in Belgic eene belangrijke inrigting van 
dien aard bestiert en die aanneemt om, in eene onzer noordelijke 
fabrieksteden, eene bleekerij en klanderij te plaatsen van eenen 
zoodanigen omvang dat dezelve genoegzaam zoude zijn tot het 
bleeken van aile de katoene stoffen, die wij, bij een volkomen ge
lukken van onze plannen, jaarlijks naar Java zouden kunnen uit
zenden . 
. Daar'ondertusschen de aanzienlijke stoomkracht, tot eene zoo
danige inrigting behoorende, bij het weinige dat wij in den eersten 
tijd voor de bleek zullen kunnen aanbieden, te groot zoude zijn. 
zoo zoude deze overtollige kracht besteed worden 

ten eersten: in het in werking brengen van een zeker aantal po
werlooms, waarop die fijne qualiteiten van calicots zouden ver
vaardigd worden, als 3000 draads etc., welke .wij in den eersten 
tijd van de handweverij niet kunnen verwachten; 

ten tweeden: in het aanmaken van zoodanige ligte soorten cali
cots, als meest voor de drukkerijen geschikt zijn; 

ten derden: in het drukken en verwen van zoodanige goooeren, 
die voor Java geschikt zouden zijn, alsmede diegeene, welke voor 
onze consumtie geplaatst zouden kunnen worden en waarmede 
derhalve eene proeve zoude kunnen worden genomen in hoeverre 
het mogelijk zoude zijn het Belgiesche door het Nederlandsche 
fabrikaat te vervangen. 

De venieniging dezer fabrikaten, die elkander de hand bieden" 
zoude aanleiding tot eene buitengewone besparing van kosten, 
geven. 

Voor deze inrigting wordt een voorschot ad /200.000.- ver- . 
langd, hetwelk echter slechts zal uitbetaald worden naarm,ate de· 
gebouwen en machineriecn, die het onderpand dezer som moeten, 
uitmaken, zouden ingekocht of geplaatst worden. 

Deze fabriek zoude binnen een jaar na het aannemen dezer · 
voorwaarden in werking komen. 

Het voomoemde voorschot zoude, nadat de fabriek eenmaali 
in werking was, in jaarlijksche termijnen terugbetaald worden. 

Wij nemen aan deze som tot eene interest a 21 percentvoorte: 
schieten en verlangen alleen, dat het gouvemement ons voor de~ 
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eventue1e verliezen, die hierop zouden kunnen te duchten zijn, 
waarborge, niet zoozeer omdat wij vermeenen, dat alhier eenig 
v;erlies te vreezen is, dan weI omdat de aard onzer instelling ons 
een geheel onvoorwaardelijk voorschot voor eene inrigting, die 
meer middelijk dan onmiddelijk tot den kring onzer werkzaam
heden behoort, niet zoude toelaten. 

c. Voorschot ad f 40.000.- voor de spinnerij der heeren R. E. 
Rofkes & Zonen te Almelo. . 

Wij hebben, in onze meer uitgebreide uiteenzetting, door onzen 
president aan Z.Exc. den heere Secretaris van Staat ingediend 1), 
het gouvernement opmerkzaam gemaakt op het belang om tege
lijk met de weverijen ook de spinnerijen te begunstigen, voorzoo
verre zulks zonder eenige belemmeringen des handels geschieden 
konde. 

Wij hebben tevens opme'rkzaam gemaakt op de gewigtige spin
nerij der heeren H. E. Holkes & Zn. te Ahnelo, doch tevens doen 
zien hoe het noodzakelijk zoude zijn deze inrigting uit te breiden 
om dezelve het verwachte nut te doen opleveren, daar, voor het 
tegenwoordige, aldaar niet meer garen gesponnen wordt als thans 
voor de behoefte van de fabriek dier heeren zelve vereischt wordt. 

Wij hebben voorts aangetoond hoe, door het verIeenen van een 
voorschot ad 140.000.-, het getal spinmolens, inhetzeIfdelokaal 
en met dezeIfde stoomkracht, van 13 tot 40 a 42 gebragt zoude 
kunnen worden en hoe alsdan deze spinnerij eene genoegzame 
hoeveelheid garen aan de weyers zoude kunnen leveren om daar
van jaarlijks 20 a 25.000 stukken calicots te vervaardigen. 

Ook dit voorschot zoude door ons tot dezelfde geringe rente, als 
hierboven vermeld wordt, worden verstrekt, doch ook hier ver
langen wij de.garantie van het gouvemement, die hier echter aan 
nog minder zwarigheden onderhevig is, daar niet aIleen de geheele 
machinerie, die nieuw ingekocht zoude worden, tot waarborg van I 

dit voorschot zoude strekken, maar ook het thans reeds bestaande 
gebouw en de in werking zijnde machines, welker waarde op meer 
dan f 80.000.- geschat moeten worden. 

Wij zuIlen oils gaame, zoo omtrent deze als omtrent de twee 
vorige voorstellen, aan dat toezigt onderwerpen, hetwelkhetgou-

1) Zie hierv66r, no. 7. 
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vernement in deszelfs belang noodig zoude achten, in het ver
trouwen, dat hetzelve niet op een zoodanige voet zal worden uit
geoefend, dat wij da¥door in het vrij beheer der zaak belemmerd 
zouden worden. 

d. Premie, op Java toe te staan voor calicots, van inlandsch 
garen gefabriceerd. 

Wij hebben begrepen, dat het toestaan eener premie voor het 
gesponnene hier te lande aan vele zwarigheden onderhevig zoude 
zijn, doch dat in onze Oost-Indische bezittingen, alwaar de weve
rij door het bestaande inkomende regt op vreemde ka,toenen goe
deren 1) nog zoozeer begunstigdwordt, de spinnerij ook aanspraak 
op eenige bescherming had, en wij zouden vermeenen, dat eene 
premie van 25 cents bij den invoer op Java voor ieder stuk cali
cots, van inlandsch garen gefabriceerd, aldaar geen bezwaar hoe
genaamd zoude uitmaken, daar zelfs bij eene niet te verwachtene 
uitbreiding der fabrikatie tot op 100.000 stuks, deze premie niet 
meer dan /25.000.- bedragen zoude, terwijl dezelve ondertus
schert VOOl de fabrikanten eenen. aanzienlijken steun zoude uit
maken. 

Reeds na verloop vaneenige jaren zoude deze premie reeds 
weder jaarlijks met 5% verminderd kunnen worden. 

Wij vermeenen, dat deze door ons gedane voorstellen een geheel 
uitmaken, waarvan wij gunstige gevolgen voor de aankweeking 
van albier nog onbekende takken van nijverheid kunnen ver
wachten, en die, eenmaal in werking gebragt zijnde, krachtig tot 
aanmoediging van andere zoude kunnen strekken. 

Zoodra wij vernemen, dat het U. M. behaagd zal hebben zich 
met deze voorstellen te vereenigen, zullen wij niet verzuimen om 
terstond die ·voorbereidende maatregeen in het werk te stellen, 
die aanvankelijk tot derzelver uitvoering zullen kunnen leiden. 

No. 10. - 1833, JANUARI I. - VAN TETS VAN GOUDRIAAN AAN 

DEN KONING '). 

Daar het onderwerpelijk adres 3) geene wederlegging of nadere 

1) Dit recht bedroeg 25'/ •. 
t) Uit 's·Gravenhage. - Kabinet der Koningin, exh. 14 Januari 1833, La. Ot 

Geheim. 
') No.9. 
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toelichting bevat met betrekking tot zoodanige gedeelten van der 
adressanten vroegere voorstellen, als waarop de · gerapporteerd 
hebbende departementen gemeend hadden bij rapport van 26 en 
30 October en 1 November 1.1. 1) U. M. hunne bedenkingen te 
moeten openleggen, maar hetzelve zich eerder voordoet als eene 
herhaling en beknopte zamenvatting van het vroegere, zoo meent 
de ondergeteekende het daarvoor te moeten houden, dat U. M.'s 
bedoeling met hetonderhavige renvooi niet zoozeer is het inwin
nen van een nader advies omtrent die voorstellen zelve, als weI 
het ontvangen van eene bepaalde voordragt tot verwezenlijking 
der beoogde ontwerpen. De ondergeteekende zal -derhalve, zich 
alleenlijk hiertoe bepalende, de eerhebben U. M. te berigten, dat 
detoetreding van U. M. ten deze hem toeschijnt gevoeglijk bij 
eene eenvoudige kennisgeving zonder opzettelijk besluit aan de 
adressanten te kunnen worden medegedeeld, zoowel ter ontwijking 
van' alle opzien, daar het toch te veronderstellen is dat, in geval 
van verdere beke:fldwording, al zeer spoedigandere ingezetenen 
des rijks tot het vragen van dergelijke garantien zouden worden 
uitgelokt, alsook uit hoofde dat in dit geval de gewone considerans 
van een besluit, zoowel als de bepalingen en voorwaarden, welke 
het dispositief zouden mo~ten uitmaken, door de verklaarde 
wensch van de belanghebbenden om in hun vrij beheer niet ge
bonden te zijn, meer moeijelijk worden zouden, gelijk dan ook in 
de daad de geheele zekerheid, welke U. M. kan bezitten,dat in deze 
aan hare bedoelingen zal worden beantwoord, op het vertrouwen, 
hetwelk een zoo geacht ligchaam als de Nederlandsche Handel
Maatschappij verdient, schijnt te berusten. 

Het toezigt van gouvernementswege zal volgens de aangegeven 
bedoelingen en wenschen zich niet verder kunnen en in de daad 
in dit geval ook niet verder behoeven uit te strekken dan tot eene 
kennisneming van den jaarlijkschen voortgang van het onder
nomene werk en de daaruit af te leiden gevolgtrekkingen aan
gaande den financieelen stand dezer ondernemingen, ter bepaling 
van de al of niet gegrondheid van eventuele laterereclames tot in
roeping van het effect der garantie, en het ishierom, dat de Staats
raad, belast ad interim met de directie van het Departement voor 
de Nationale Nijverheid en de Kolonien 2), aan den ondergetee-

' ) Zie hierv66r, biz. 208,213, 214. 
") Clifford. 
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kenden heeft gemeend te moeten overlaten U. M. het noodige 
voor te stellen. 

De ondergeteekende, alzoo thans overgaande tot zijn advies, 
heeft de eer U. M. in bedenking te geven om hem, ondergetee
kenden, te magtigen aan de Nederlandsche Handel-Maatschappij 
berigt te doen toekomen: 

a. dat U. M., met belangstelling ontvangen hebbende hare 
voordragt in het .adres van den 12en December 1.1. vervat 1), dien
volgens bewilligt in het garandeeren door het gouvernement van 
de helft der kosten van de eerste oprigting eener weefschool van 

< ongeveer honderd getouwen in eene der vlekken van Overijssel, na 
aftrek van het provenu van de vervaardigde artikelen, zooals 
zulks in dit haar adres en in het vroegere van den president der 
Handel-Maatschappij, is omschreven; 

b. dat U. M. desgelijks bewilligt in eene garantie van het gou
vernement desnoods ten bedrage van f 200.000.- voor de door de 
Handel-Maatschappij voor te schieten kosten tot oprigting van 
een etablissement tot het bleeken, weven, verwen en drukken van 
calicots in een der noordelijke fabrieksteden, behoudens .de ver
pligting tot toelating van inzage door of vanwege den onderge
teekenden; 

c. dat U. M. desgelijks en onder dezelfde voorwaarden bewilligt 
in het garanderen der som van 140.000.- van het door de Han
del-Maatschappij te doeile voorschot ten behoeve van de spin . 
nerij van W. E. Holkes 0- Zoon I) te Almelo. 

Wanneer de ondergeteekende een rescript van U. M. in dezen 
zal hebben ontvangen, zalhij zich haasten, bij het doen der ver
eischte mededeelingen dienaangaande, zich tevens met de Neder
landsche Handel-Maatschappij te -verstaan nopens' de meest ge
voegelijke wijze, waarop de jaarlijksche openlegging van den 
stand dezer onderneming zal kunnen worden bewerkstelligd. 

No. 11. - 1833, MAART S. -:- G. SCHIMMELPENNINCK EN W. DE 

CLERCQ AAN DEN BURGEMEESTER VAN HAARLEM 8). 

Wij veroorloven ons door deze bij U.Ed.Achtbare in te leiden 
den heer Thomas Wilson, Engelschman van geboorte, sedert ette-

I 
') No.9. I) Sic. 
") Copie. - Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, Aanwinsten 1925. 
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Iijke jaren bij ons bekend en met ons in betrekking door het in
dustrieele etablissement, aan welks hoofd hij zich tot hiertoe in 
Belgie heeft bevonden. 

Genoemde heer steIt zich voor, zijne kennis in het yak der fabri
catie van katoenen stoffen voortaan dienstbaar te makenaan de 
belangen van Oud-Nederland en te dien einde eene inrigting in 
deomstreken van Haarlem tot stand te brengen. Hij behoeft 
daartoe de ' inlichting en medewerking van U.Ed.Achtbare en 
gelijk onze pogingen ten algemeenen nutte, aange\Vend ter aan
moediging dezer onderneming, goedgunstiglijk door Z. M. zijn 
goedgekeurd en ondersteund geworden, zoo durven wij ons vleijen, 
dat ook U.Ed.Achtbare deszelfs veelvermogende hulp, door den 
heer Wilson ingeroepen, weI zuIt gelieven te besteden aan eene 
zaak, die, onder den goddelijken zegen, door de opbeuring en ver
levendiging van het fabriekwezen in ons vaderland, van zoo ge
wigtigen invloed worden en zulke heilrijke vruchten dragen kan. 

No. 12. - 1833, MAART 8. - WILSON AAN BURGEMEESTER EN 

WETHOUDERS VAN HAARLEM 1). 

Messieurs. 

Le soussigne, Thomas Wilson, ayant le·projet de former, avec 
la puissante cooperation de la Societe de Commerce des Pays-Bas, 
dans Ie rayon de la ville d'Harlem, un etablissement industriel 
specialement. destine au blanchiment, apprH, Iustrage et tissage 
d'etoffes en coton, et subsidierement une imprimerie d'indiennes 
d'apres les procedes les plus nouyeaux, prend la respectueuse li
berte de s'adresser avos seigneuries, afin qu'illeur plaise lui etre 
favorable dans toutes les parties qui peuvent tendre au succes de 
l'etablissement propose. 

Le soussigne n'aura pas besoin de faire ressortir ici Ies avanta
ges materiels et moraux que Ie susdi~ etablissement est appelle a 
donner a la ville d'Harlem et surtout ala classe ouvriere; vos seig
neuries les apprecieront assez facilement comme aussi de l'impor
tance des points qui peuvent concourlr a en assurer Ie succes. 

C'est a cette derniere fin qu'il se permettra de solliciter comme 

') Copie. - Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, Aanwinsten 1925. 
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faveur speciale l'exemption des droits d'octrois, tant sur 1a houille 
et tourbes que sur les materiaux de construction etc. etc. etc. 

Un autre point plus important et presque primordial, c'est la 
certitude d'avoir la libre disposition des eaux, con1me des moyens 
propres pour en faciliter l'ecoulement. 

Sans contredit et d'apres leur analyse chimique, les eaux du 
Brouwersgracht reunissent les plus grands avantages et convien
nent a la chose; 1a question semit donc de savoir, si dans la suppo
sition que l'etablissement pftt se former pres des boulevards de la 
ville, a gauche, en sortant de la Zeilpoort, sur la route d'Overveen, 
on pourrait sans difficulte disposer des eaux du Brouwersgracht par 
un canal ou bassin a construire surle terrain qu' on a en vue d' ache
ter, et ensuite, si permission pourrait Hre accordee pour divertir 
les eaux sales dans Ie Delft ou les fosses de 1a ville, au moyen d'un 
aqueduc. 

C'est de la solution de ces diverses questions que je permets de 
n'indiquer que sommairement que depends les dispositions a 
prendre et, en les soumettant a vatre attention, j'ose esperer que 
1a decision sera de nature a me permettre de mettre sans perte de 
tems la main a l'ouvrage. Entre terns il ne sera pas inutile d'obser
ver avos seigneuries que les eaux sales, qu' on se propose de di
vertir, n'ont rien de nuisible a la sante et que leur ecoulement 
peut se faire sans prejudice aucun. 

No. 13. -1833, MAART 10. -WILSON AAN BURGEMEESTER EN 

WETHOUDERS VAN HAARLEM 1). 

Messieurs. 

En me referant a 1a lettre que j'eus l'honneurde vous adresser 
sous la date dU,8 de ce mois I), je ne puis que vous reiterer mes 
sinceres remerciments pour Ie vifinteret que vos seigneuries sem
blent prendre au succes de l'etablissement propose, comme de la 
bienvaillante cooperation qu'e1les ont bien voulu me permettre 
verbalement a cet egard. 

Les difficultes que l'.acquisition de la propriete de monsieur 
Huyghens pourrait presenter, de meme que subsidierement les 

1) Copie. - Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, Aanwinsten 1925 . 
• ) No. 12. 
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pretentions que Ie meunier du moulin hors de la Zijlpoort pour~ 

rait former contre la construction de l'edifice a etablir, m'ont de
termine a porter mes vues sur un autre point, etune visite d'in
spection faite bier avec monsieur l'architecte de la ville m'ont 
fait connaitre plus en detailles deux proprietes, dont il a ete ques~ 
tion dans Ia conference d'hier. 

Sans doute Ia propriete appartenante a l'hospice de St. Elisabeth 
semble pouvoir convenir, mais Ie terrain offre plus d'une difficulte 
pour la construction, a cause du peu de solidite qu' en offre Ie fond. 
11 n' en est pas de meme du sol de la propriete'dite Muizenveld, qui 
a 3 pieds de, profondeur, semble indiquer un fond sabloneux et 
port ant assez solide, tandis que sa situation entre Ie canal de Lei .. 
den et Ie fosse de Ia ville facilite sous plus d'un rapport Ia dispo
sition comme l'ecoulement des eaux. C'est la reunion de ces avan
tages, qui me porte a me fixer sur cette demiere propriete, et si je 
ne craignais d'etre indiscret, j'oserai demander la cession par bail 
emphyteotique, soit a perpetuite soit a tres long terme, m'enfUt 
faite contre payement d'une faible retribution annuelle. 

Comme etablissement de blanchiment, appret, tissage et Iustra
ge Ie terrain susdit convient parfaitement,' mais en reunissant 
l'imprimerie ,d'indiennes, il est sans contredit trop exegu, et il 
faudra necessairement trouver au dehors un emploiement assez 
vaste pour etendre les pieces d'impressions, et comme lesdeux 
prairies appartenantes a l'hospice de St. Elisabethsetrouvent tout a 
fait en face de Ia proprieteduMuizenveld,qu'onaenvue,jedeman
derai egalement de les avoir en location, a un ' prix a convenir. 

En soumettant ces divers points ainsi que ceux contenus dans 
rna lettre du 8 couranP), a vosseigneuries, j'ose esp6rer de les voir 
favorablement accueillir; ce serait une veritable satisfaction pour 
moi de'commencer sous de si bonnes auspices, et j'ose Ie dire avec 
confiance, vos seigneuries recueilleront plus tard les fruits d'une 
Mgere concession, qui pour la ville d'Harlem promet de si grands 
avantages. 

Ce serait ajouter aux obligations que je vous ai deja, si vos seig
neuries pouvaient me donner ';lDe prompte decision, et a cet effet, si 
vous voulez bien me Ie permettre, j' aurai l'honneur de me presenter 
mercredi prochain I) ala maison de ville, pour venir la reclamer. 

') No. 12. 
0) 13 Maart. 
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No. 14. - 1833, SEPTEMBER 7. - STAAT VAN DE WEEFSCHOOL 

TE GOOR, OPGEGEVEN DOOR THOMAS AINSWORTH 1), 

Twaalf man, Thomas Walsch daarin begrepen, zijn in het eta
blissement werkzaam. 

Thomas Walsch als opziener en om de nieuwe weefstoelen in 
werking te brengen . 

. Twe~ man zijn werkzaam om de kettingen, rieten en kammen, 
voor andere weefstoelen gereed te maken. 

Vier opzieners. 
Vijf man zijn bestendig aan het weven. 
Vijf en twintig weefstoelen zijn thans aan het werk, waartoe 

twintig jongens en vijf man gebruikt worden. 
N egen andere weefstoelen zijn volkomen gereed en bestemd 

voor zooveel meisjes, die men denkt met het begin der week te 
zullen aanvangen. 

Tien weefstoelen in bewerking en tot op de helft gevorderd. 
Vier der jongens nog geene "drie weken in het etablissement 

werkzaam zijnde, hebben in de afgeloopen week ieder twee stuk
ken callicots geweven. 

Een der mannen, Eman genaamd, heeft in vijf en een halven 
dag afgewerkt 3 stukken callicots, ieder van 32 of 96 oude ellen. 

Negen der tot nu toe in, de fabriek aangekomen mannen hebben 
nimmer anders dan op de gewone manier linnen geweven behalve 
gemelden Eman, die,. naar zijn zeggen, eenige jaren geleden op 
eene Brabandsche stoel geweven heeft; echter zijn zij alle, slechts 
een uitgezonderd, zoo goede callicots-wevers als eenig land kan 
voortbrengen. 

Zes en tachtig in bewerking zijnde stukken callicot zullen deze 
week naar Amsterdam worden afgezonden. 

Twaalf stel kammen en rieten zijn gereed voor nieuwe weef
stoelen, die thans in bewerking zijn. 

Het gebouw zal deze week voltrokken zijn, zoodat onze uitga
yen alsnu aanmerkelijk zullen verminderen. 

De schrijnwerker Niermans van Amsterdam beantwoord VOlkO
men aan onze verwachting; hij is sedert eene week ziek; 8 man 
zijn onder zijn opzigt werkzaam en nagenoeg ieder dag wordt een 
weefstoel afgewerkt. 

') Kabinet der Koningin, exh. 16 September 1833, La."' Geheim. 

.ECON.-HIST. lAARBOEK. XI. 15 
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'De som van f 1004,92, zijnde het bedrag der uitgaven geduren
de de afgeloopen maand, kan op de volgende wijze verdeeid wor
den: 
aan de wevers,volgens nota .. 
17 weefstoelen gemaakt a / 20. 
to dito in aanmaak a f 12 
aan het gebouw . . . . 

/ 245,48t 
- 340.- ' 
- 120.-
- 299,43t 

f 1004,92 
Ik beweer niet, dat deze rekening volkomen juist is, maar zij 

kan voor het oogenblik dienen om nagenoeg aan te toonen wat de 
weefstoelen en het gebouw gekost hebben tot tijd en wijIe dat het 
Iaatstgemeide klaar zal zijn, als wanneer eene juiste rekening za1 
worden opgemaakt en ingezonden. 

No. 15. - 1833, OCTOBER 30. - G. SCHIMMELPENNINCK EN W. DE 

CLERCQ AAN DE MEY VAN STR)i:EFKERK 1). 

Bij ons adres van 12 December 1832 2) ,hadden wij de eer aan 
Z. M. te onderwerpen eenige voorstellen, ten doel hebbende de 
vestiging in de N ederlandsche provincien van zoodanige takken 
van nijverheid, waarvan vroeger de voordeelen werden getrokken 
door de Zuidelijke gewesten dezes rijks of vreemdelingen, en weI 
bepaaldelijk van die inrigtingen, welke met de vervaardiging van. 
katoenen stoffen, voor de markt van Java geschikt, in verb and 
staan. 

Ten gevolge der hierop verkregene goedkeuring van Z. M., ons 
medegedee1d bij missive van Z. Exc. den Minister van Financien 
d.d. 19 J anuari 1833 W23 Geheim, hebben wij onmiddelijk gevolg 
gegeven aan de voorstellen, door ons in het aangehaalde adres 
ontwikkeld. ' 

Met eenen schier ongelooflijken spoed is te Haarlem een eta
blissement daargesteld, bestemd tot het bleeken, verwen, druk
ken en opmaken van katoenen lijnwaden, opgerigt door den heel' 
Th8. Wilson, die vroeger aan het hoofd heeft gestaan van een 
soortgelijke inrigting in de omstreken van Brqsse1 en tot die op
rigting is in staat gesteld door een voorschot, onder garantie van 
het gouvernement hem door ons verleend. 

' ) Kabinet der Koningin, exh. 1 November 1833, La. Xu Geheim. 
2) Zie hierv66r, no. 9. 



DER NEDERLANDSCHE GROOTINDUSTRIE '227 

Dat etablis'sement is op het punt van deszelfs werkzaamheden 
te kunnen aanvangen, en belooft aldus zoo niet reeds in dezen 
winter, althans zeker tegen het volgende voorjaar de meest wen
schelijke vruchten voor de behoeftige klasse dier eertijds zoo 
bloeijende fabriekstad. 

Door tijdelijke omstandigheden, waaronder vooral het opont
houd in de verzending en aankomst der benoodigde machines ten 
gevolge van het embargo, is dezelfde spoed niet kunnen worden 
gebezigd in de uitvoering onzer voornemens opzigtelijk de spin
nerij van de heeren R. E. Rofkes & Zoon te Alm'elo. Wij zijn 
echter te zeer overtuigd van het belang van dien tak onzer nijver
heid, dan dat wij ons niet met nadruk zouden blijven onledig hou
den met de daarstelling van die inrigtingen, welke door ons zelven 
voorgesteld en door Z. M.'s goedkeuring zijn vereerd. De later 
voOrgenomene en reeds aanvankelijk ontworpene inrigting te 
Enschede geeft ons dan ook het vertrouwen, dat weldra aan het 
yak der spinnerij eene zoodanige aanmoediging zal kunnen wor
den gegeven, dat wij ons ook daarvan den besten uitslag durven 
beloven. 

, Over de genoemde etablissementen moeten wij ons voorbehou
den om U. Exc. nader te onderhouden, en willen OTIS derhalve bij 
dit rapport meer uitsluitend bepalen tot dat gedeelte onzer ont
Iuikende nijverheid, hetwelk als de bronader van al de overige 
vakken, uit dien hoofde als het belangrijkste, kan worden be
schouwd; wij bedoelen de weefschool te Goor in Overijssel. 

Die inrigting is thans tot eene zoodanigen trap van werkzaam
heid gekomen, dat wij het nuttig geoordeeld hebben om ons an
dermaal, door eigen onderzoek, van derzelver doelmatigheid te 
overtuigen. Te dien einde heeft onze president, de heer Staatsraad 
Schimmelpenninck, onlangs eene inspectie-reis door de provincie 
Overijssel gedaan, vergezeld door den heer van der Meersch, in 
onze bureaux geemployeerd bepaaldelijk voor de werkzaamheden, 
het fabriekwezen betreffende. 

Wij vermeenen U. Exc. van den stand en voortgang dier in
rigting het volledigste te kunnen onderrigten door de mededee
ling van een uittreksel uit het na die reize aan ons ingediende rap
port. Dit luidt als voIgt : 

Ret Iokaal, thans bijna geheel afgebouwd, beslaat op de 
eerste verdieping reeds 43 weefgetouwen in volle werking, 
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verdeeld in vier gelijkmatige reijen in de geheele breedte der 
zaal. Die zaal is goed en genoegzaam luchtig, althans men 
vindt er niet die onaangename lucht van lijm, die in veele 
werkplaatsen wordt aangetroffen en, hoewel misschien scha
deloos voor de gezondheid, altijd walgelijk is. 

De tweede verdieping, welke eigenlijk aIleen een zolder is, 
is bijna geheel voltooid, en daarop zullen omstreeks een ge
lijk getal getouwen worden geplaatst. 

Den 4en October waren daarvan zes in werking, terwijl 
zes andere geheel gereed waren om even zoovele werklieden 
bezig te houden. 

Het is te verwachten, dat tegen het einde der maand al de 
overige getouwen in werking zullen kunnen worden gebragt. 

Van de 49 getouwen, welke den 4en dezer in werking waren, 
werden er 12 bewerkt door meisjes, terwijl de overige leerlin
gen, met uitzondering van veertien volwassen persoonen, 
aIle kinderen zijn van beide kunnen, en van 11 tot 16 jaren, 
die v66r hunne opneming in het etablissement nooit zich 
met de weverij hadden bezig gehouden. 

Met genoegen bewondert men de vatbaarheid en vlugheid, 
welke die kinderen aan den dag leggen in de uitvoering hun
ner werkzaamheden, terwijl de juistheid, waarmede al de 
werktuigen zijn tezamengesteld, hen in staat stelt om met 
gemak en zonder vermoeijenis hun werk voortdUrend te ver
rigten, terwijl diezelfde naauwkeurigheid, eene grootere pro
ductie mogelijk makende, tevens den wever een zeer billijk 
daggeld laat verdienen, al wordt dat zelfs berekend tegen 3 
cents de el, zijnde slechts ongeveer de helft van het loon, 
hetwelk de fabriekanten in Overijssel, ten gevolge eener 
verkeerde wijze van werken, aan hunne werkHeden moeten 
betalen. 

De vroeger opgemerkte en aangewezen gebreken in de ver
vaardiging der katoenen maakte het voor den wever onmo
gelijk om meer dan 8 ellen daags af te werken, en uit de 
daarvan opgemaakte staten ontwaart men nu met genoegen, 
dat de kinderen in de weefschool reeds dooreen dagelijks 
ieder meer dan 61 el weven, terwijl eenigen hunner reeds 
tot 11 ellen daags leveren, hoewel zij eerst sedert zeven we
ken werkzaam zijn. 
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Onder de volwassenen zijn eenige weyers, die sedert hunne 
opname in de school hunne wijze van weven hebben verbe
terd en thans reeds drie stukken 's weeks vervaardigen, het
geen gelijk staat met 17 ellen daags. 

Indien men de vorderingen der leerlingen beoordeelt naar 
hunne tegenwoordige bekwaamheid, is het waarschijnlijk, 
dat derzelver leertijd, in den beginne op 6 maanden bepaald, 
voor eenige verkorting zal vatbaar zijn, inmiddels als be
ginsel blijvende aannemen, dat die zal blijven vastgesteld 
op 6 maanden in het etablissemeot zelf en zes maanden bui
ten hetzelve, onder opzigt van eenen meesterknecht. In het 
algemeen, en met in achtneming van den mogelijken ongun
stigen uitslag der proefneming met eenige personen, kan men 
het er alzoo voor houden, dat jaarlijks 140 kweekelingen zul
len kunnen worden onderwezen, welke, berekend tot een 
maximum van 2 stukken 's weeks, ongeveer 14.000 stukken 
calicot in het jaar zullen leveren. 

De meeste leerlingen zullen echter na een verblijf van 6 
maanden in de school hoogstwaarschijnlijk weI 21 a 3 stuk
ken's weeks afwerken, makende nagenoeg 88 ellen of 15 
ellen daags, hetgeen, tegen 4 cents per el, hun een dagloon 
zoude verschaffen van 60 cents, zijnde bijna 23 pet. meer aIs 
het arbeidsloon, gewoonlijk in Overijssel besteed. Dat loon 
zoude dientengevolge ook nog voor vermindering vatbaar 
zijn, indien namelijk de ketting bij voortduring gelijmd en de 
inslag op de stoelen aan de weyers kan worden geleverd, 
waardoor hen den geheel noodeloozen tijd voor het opwinden 
wordt uitgewonnen. 

Op den vierden October waren 200 stukken calicots afge
werkt en gereed om naar Amsterdam verzonden te worden. 
Op eenige weinige stukken na waren aile van zeer goede en 
gangbare qualiteit, terwijl zelf eenigen derzelver niet alleen 
de vergelijking met het Belgische fabricaat konden door
staan, maar zelfs beter waren. 

Van de hier bedoelde 200 stukken calicots zijn ons eenige 
monsterstukken toegezonden en deze hebben bij een naauw
keurig onderzoek het bovenstaande volkomen bevestigd, zijnde 
die over het aIgemeen van geene mindere hoedanigheid dan 
de vroeger in Belgie geleverde, zoodat reeds dadelijk hieruit een 
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aanmerkelijk voordeel op de vroeger gemaakte berekening wordt 
geboren, dewijl daarbij in het oog was ge houden de vermoede
lijk veel mindere qualiteit der eerste voortbrengselen der inland
sche weverijen en het daardoor te ontstaan verlies, hetwelk alsnu 
blijkt niet geleden te zullen worden. 

Ter ,verdere uitbreiding onzer alzoo ontluikende nijverheid 
is ons echter alsnu de noodzakelijkheid gebleken van de volgende 
inrigtingen, met welker daarstelling wij ons dan ook reeds 
onledig houden, namelijk 10. van succursalen der weefschool in 
andere plaatsen als te Goor; 20

• van een etablissement tot het 
lijmen der kettingen (sizing-machine). 

I. De heilzame invloed, welke de daarstelling der weefschool 
te Goor reeds thans doet gevoelen op de welvaart der ,nijvere 
inwoners van de omstreken dier plaats, schijnt de aandacht 
tot zich te trekken van de plaatselijke besturen van eenige 
andere dorpen in de provincie Overijssel, zoodat van meer dan 
eene zijde reeds verzoeken en voorstellen zijn ingekomen om 
soortgelijke inrigtingen ook in andere plaatsen gevestigd te zien. 

Ten einde aan de weefschool die uitbreiding te geven, welke 
wij ons met de oprigting derzelve voorgesteld hebben, zijn die 
3;anbiedingen door ons in ernstige ov.erweging genomen en is het 
ons voornemen om daaraan van tijd tot tijd zoodanig gevolg 
te geven, als de bekwaamheid der leerlingen in de weefschool (die 
alsdan ook als eene kweekschool voor de onderwijzers en de 
succursalen kan worden beschouwd) zal toelaten. 

De daarstelling dier succursalen-sc~olen toch zal slechts ge
ringe kosten behoeven te veroorzaken, althans wanneer, zooals 
uit de gedane voorstellen zich laat verwachten, de plaatselijke 
besturen de genegenheid blijven aan den dag leggen om tot 
derzelver oprigting mede te werken door het aanwijzen van 
lokalen als andersins. 

:qe benoodigde werktuigen, getouwen enz., zouden geleverd 
kunnen worden uit de o()rspronkelijke kweekschool te Goor, 
welker opzigter ook met het oppertoezigt en de administratie 
over de' overige scholen zoude belast blijven, terwijl uit de 
kweekelingen, die daartoe de meeste geschiktheid en bekwaamheid 
aan den dag leggen, van tijd tot tijd onderwijzers zouden wor
den gevormd, om weder op hunne beurt de verkregen kundig-
heden aan andere mede te deelen. ' 
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Die uitbreiding van onze nijverheid zal echter uit den aard der 
zaak slechts successievelijk en van tijd tot tijd kunnen voort
gaan, en om inmiddels zooveel mogelij~ het nut en voordeel 
van de alsnu ingevoerde verbeterde wijze van weven te versprei
den en tevens weg te nemen de nog niet geheel uitgeroeide meening 
van sommigen, alsof de Maatschappij aileen voor haar eigen voor
deel werkzaam is en de weverijen in ons land zoude willen mono
poliseren, achten wij het doelmatig om aan de fabrikanten, welke 
daartoe genegen mogten zijn, te vergunnen om de wijze van wer
ken in de weefschool te komen bijwonen en beschouwen, en zeUs 
om in die school eenige werklieden onderwijs te doen genieten en 
daarna in hunne fabrieken terug te keeren, waardoor ook die 
fabrikanten, welker producten, ten gevolge eener mindere vol-

. komenheid van arbeid, niet met die van de weefschool zouden 
kunnen concurreren, de voordeelen onzer inrigting zuilen kunnen 
genieten. 

2. De goede uitslag, welke reeds aanvankelijk de werkzaam
h.ed~n in het etablissement te Goor hebben opgeleverd, moet on
miskenbaar voor een gedeelte worden toegeschreven aan de wijze 
van lijmen der aldaar gebruikte kettingen. 

Die kettingen worden tot nu toe ontboden uit Engeland en 
hebben bij derzelver aankomst hier te la.nde de zoo belangrijke 
bewerking van het lijmen reeds ondergaan. Door den overyoer 
herwaarts, zoowel als ten gevolge van den tijd, dien deze gelijmde 
ketti.p.gen somtijds ongebruikt moeten blijven, zijn die onderhevig 
aan eenige vermindering, welke bij de latere bewerking eenen 
nadeeligen invloed zoude kunnen uitoefenen, en wij zijn er alzoo 
op b.edacht geweest om die bewerking ook zoo mogelijk hier te 
lande te doen plaats hebben, ten einde weldra (nadat omtrent de 
spinnerijen onze plannen zullen kunnen worden verwezenlijkt) de 
geheele fabricatie van calicots op Nederlandsche . bodem m()ge 
worden overgebragt. 

Deze noodzakelijkheid was ook reeds opgemerkt geworden door 
den heer Ainsworth, op'zigter der weefschool, wiens beleid en ijver 
in dezen aile lof verdient, en die zich vpordrie jarenopeenailezins 
billijke en voor ons weinig drukkende voet aan onze dienst ver
bonden heeft. Dezelve heeft" dientengevolge voor zijne eigene reke
ning zulk een litminrigting daargesteld, welke hem bij eene ver
dere uitbreiding der fabricatie geene onaan~ienlijke voordeelen 
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beloofde. Het is echter onzen president voorgekomen, bij deszelfs 
laatste reize naar Goor, dat het van groot belang voor de Neder
landsche nijverheid zijn zoude, indien deze bewerking niet het 
eigendom van den heer Ainsworth bleef, maar ook aan alle de 
fabrikanten kan worden medegedeeld op dezelfde wijze als dat 
omtrent de vervaardiging der calicots eerlang geschieden zal. 

De heer Ainsworth toont zich niet ongenegen om tegen eene 
schadevergoeding daartoe over te gaan en inziende het belang der 
zaak, zullen wij op het voorstel van onzen president aan den heer 
Ainsworth voor de drie jaren, voor welke hij zich aan de dienst 
der Maatschappij heeft verbonden, eene toelage hoogstens van 
11200.- 's jaars toestaan, waartegen hij zich verbindt omtrent 
zijn lijminrigting aan aIle fabrikanten, die zulkszouden verlangen, 
de volledigste inlichtingen te geven, achtende wij deze tijdelijke 
opoffering rijkelijk opgewogen door het nut, dat hieruit voor onze 
nijverheid zal voortvloeijen, terwijl de overweging, dat door de 
gelukkige uitslag van de weefschool een gedeelte der kosten, in 
onze vroegere raming opgenomen, gespaard zullen worden, ons 
ook ten vollen vrijheid gaf om hiermede het budget der voor
noemde school te belasten. 

De belangstelling, welke Z. M. heeft te kennen gegeven in de 
overbrenging en vestiging hierte lande van de onderhavige takken 
van nijverheid, welke op de welvaart van de provincien, waar die 
vroegerwaren aangekweekt, eenen zoo heilzamen invloed uitoefen
den, legt ons de verpligting op, deze uiteenzetting van onze voort
gaande aanmoediging derzelve onder 'skonings oogen te brengen 
en wij durven ons vleyen met de voortduring van H.D. goed
keuring op onze in het belang van het algemeen aange"ende 
pogingen. 

No. 16. - 1833, NOVEMBER 12. - VAN DER H UVEN EN DE 

CLERCQ AAN POELMAN FILS EN FERVAECKE 1) . 

Daar U. Ed. uw verlangen te kennen gegeven hebben om van 
ons eene schnftelijke mededeeling te ontvangen v n de wijzigin
gen in onze aan U. Ed. gedane voorstellen ter beantwoording der 
punten, in uwe missive van 10 November 1.1. uiteengezet, doen 
wij deze daartoe kortelijk strekken. 

I) Kabinet der Koningin, elCh. 14 November 1633, La. lit Geheim. 
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Wij herhalen, dat wij, zoo in ons belang als voornamelijk in dat 
der nijverheid, er groot belang in stellen, dat uwe thans te Gent 
gevestigde spinnerij in Noord-Nederland overgebragt worde, en 
dat wij genegen zouden zijn ons, ten einde dit doel te bereiken, 
eene tijdelijke opoffering te getroosten. 

Wij hebben daarvan het bewijs gegeven door onze vroegere of
ferte, die alleen eene overname van 150 duizend Ned. N katoen 
voor 4 jaren, en derhalve slechts 600 duizend N. N in het geheel 
bedroeg, zoodanig te verhoogen, dat wij than!;, overeenkomstig 
het door U. Ed. sub no. 1 gestelde, in 6 jaren 1.050.000 Ned. N 
zouden ovememen, en dit weI 150.000 Ned. N in ieder der 2 
eerste, 175.000 Ned. N in ieder der 2 volgende, 200.000 Ned. N 
in ieder der 2 laatste jaren, onder voorwaarde, dat wij de be
voegdheid zouden hebben, mits. voora:£ waarschuwende, in de 
eerste jaren grootere hoeveelheden op rekening der volgende Ie
verancien op te vragen, wanneer onze behoefte dit medebragt. 
Over dit punt bestaat derhalve geen verschil meer. 

Evenmin bestaat er eenig verschil omtrent de punten sub no. 
S en 6, daar wij gaarne de mondeling gegevene verzekering her
halen, dat wij genegen zijn om, buiten de voorschrevene hoeveel
heid gesponnen garen, van de verdere voortbrengselen uwer fa
briek gebruik te maken voorzooverre wij die in onze uitvoer
handel naar Java zullen kunnen bezigen. Ook omtrent het even
tueel voorschot zal, te zijner tijd, onder die bepalingen, welke 
onze verantwoordelijkheid dekken, geene zwarigheid bestaan. 

Het eenige punt, dat derhalve nog onbeslist blijft, doch zonder 
hetwelk wij in dezen tot geene afdoening kunnen geraken, is in de 
bepaling van de prijs, waaromtrent wij genegen zijn eene billijke 
ruimte te laten, die eene vergoeding voor de kosten van de over
brenging uwer fabriek aanbrengt, doch waarin wij den door 
U. Ed. sub no. 2-4 opgegevenen voet van berekening niet kun
nen aannemen, daar wij geenszins in de ingewikkelde en voor ons 
moeijelijk te beoordeelen vaststellingen van den, afval der ruwe 
katoen, de fabriek100nen enz., treden kunnen. 

Wij hebben daarentegen, van onzen kant, als basis gesteld de 
middenprijs der gesponnen katoen te Manchester, alle drie maan
den op te maken. Het is deze prijs, waartoe wij koopen kunnen en 
die ons in staat stelt te beoordeeIen, welk het voordeel is hetgeen 
wij U inderdaad toekennen. Wij hebben U. Ed. op deze basis eene 
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verhooging van 15 % willen toestaan en ons genegen g~toond 
verder te gaan, doch uwe verklaring, dat zelfs h,et aanbod eener 
verhooging van 25 % op dien prijs U. Ed. nog niet zoude kunnen 
overhalen om op dien voet tesluiten, heeft onze onderhandeling, 
voor het oogenblik, doen afbreken, hetgeen ons Ieed geweest i~, 
doch ons niet heeft kunnen bewegen onze wijze van zien in deze 
te veranderen. 

Daar wij intusschen te veel belang in deze zaak stellen·om niet 
te verlangen, dat dezeive tot stand kome (in de veronderstelling 
altoos, dat dit op eenen voet geschiede, die wij ten volle kunnen 
verantwoorden), zoo hebben wij ons nog eenige dagen voorb.ehou
den, ten einde nadere berigtenomtrent een en ander'in tewinnen, 
en U. Ed. kunt dientengevolge na 10 a. 12 dagen, of zooveel vroe
ger als ons mogelijk zal zijn, ons definitief antwoord tegemoet 
zien, h~twelk echter naar alle waarschijnlijkheid, wat 'de hoofd
trekken betreft, met het tegenwoordige overeen zal ko~en. 

No. 17. - 1832-1833. - UIT DE WEEKVERSLAGEN VAN DEN 

PRESIDENT 1) DER NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPII 

AAN DEN SECRETARIS VAN STAAT. 

I. 1832, MAART 24 I). - FABRIKATEN 3). 
De heer De Maere van St. Nicolaas, een der fabrikanten, met wi~n 

wij contract en voor een maandelijksche levering van slingdans, 
cotonnetten enz., hadden aangegaan, heeft zich in deze weekbij 
ons vervoegd, zijn voomemen te kennen gevende om, bijaldien hij 
daartoe eenige aanmoediging yond, zijne fabriek in de provincie 
Overijssel te willen overbrengen. 

Hoezeer nu het debiet dier goederen, die door hem geleverd 
zijn, op ]aya geringer blijkt te zijn dan de vroegere berigten ons 
deden vermoeden, en onze voorraad van die artikelen niet onbe
langrijk is, zoo begrijpen wij echter, dat de uitvoer vanzOQdanige 
goederen op eene mindere schaal nog altoos voortgezet zal.kunnen 
worden en derhalve de overbrenging van dien tak van nijverheid 
aanspraak op begunstiging verdient te maken. 

1) §§ 9 en 14 zijn niet van den President, maar van den Directeurder Maatschappij ; 
De Clercq. 

!) Kabinet der Koningin, exh. 26 Maart 1832, La. B· Geheim. 
I) Deze opschriften zijn van de Directie. 
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Zonder ons derhalve in bijzonderheden te verbinden hebben 
wij den heer De Maere de belofte gegeven om, wanneer hij in de 
daad zijne fabriek overbrengt en zijne prijzen en qualiteiten met 
die der Belgiesche fabrieken overeenkwamen, hem alsdan weder 
met eene maandelijksche levering te zullen begunstigen. 

2. 1833, JANUARI 26 1). - VOORSTELLEN TOT AANMOEDIGING DER 

:FABRIKATIE VAN KATOENE LIJNWADEN IN NOORD-NEDERLAND. 

Het strekte de Directie tot een bijzonder genoegen, door Hunne 
Excellentien de ministers van Financien en Kolonien 2) de mede
deeling te ontvangen, dat het Z. M. behaagde zich te vereenigen 
met de verschillende voordragten, door haar gedaan omtrent de 
oprigting eener weefschool, de uitbreiding eener bestaande spin
nerij, en de vestiging van een nieuw etablissement tot weven, 
bleeken en verwen van calicots; terwijl ook de door de Directie 
voorgestelde premie op van inlandsch,garen gewevene calicots bij 
derzelver invoer op Java gunstig is toegestaan 8). Vereerd door het 
vertrouwen, hetwelk door Z. M. in hare inzigten gesteld wordt, 
hoopt zij daaraan te beantwoorden door zich t.e beijveren om, met 
den meesten spoed, de voomoemde inrigtingen tot stand te bren
gen en de hinderpalen te overwinnen, die zoowel gelegen zijn in de 
moeijelijkheden, die iedere nieuwe inrigting steeds met zich brengt, 
alsook in de op dit oogenblik afgebrokene gemeenschap met En
geland '), vanwaar toch de meeste werktuigen en ook eenige 
werklieden zullen moeten ontboden worden. 

3. 1833, MAART 21». - INVOERING DER FABRIKATIE VAN KATOENE 

LIJNWADEN ENZ. HIER TE LANDE. 

Ter uitvoering der plannen, door ons aan het gouvemement 
voorgelegd en door Z. M.'s goedgunstige bescherming bekroond, 
worden reeds aanvankelijk eenige vOQrbereidende maatregelefl 
genomen. 

Met de heeren Hofkes zijn reeds de noodige overeenkomsten 
gesloten en Z.E. is reeds werkzaam tot die uitbreiding zijner 
spinnerij, hoewel hij in de ontbieding zijner werktuigen als an-

') Kabinet der Koningin, exh. 27 Januari 1833, La.H" G~heim. 
2) Zie hierv66r, nos. 8 en 10. 
3) Bij K.B. 
') Wegens het embargo. (Order in Counell van 6 November 1832.) 
oJ Kabinet der Koningin, exh. 6 Maart 1833, La. A· Geheim. 
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derzins door het bestaande embargo zeer wordt tegengewerkt 1). 
Met den heer Wilson hebben reeds verschillende voorloopige 

onderhandelingen plaats gehad, die tot nu toe tot geene bepaalde 
uitkomst geleid hebben. Het water, alsook de grond in de nabuur
schap van Haarlem zijn, in den loop dezer week door Z. E. onder
zocht geworden en de slotsom van dit onderzoek is over het alge
meen niet ongunstig geweest. Er worden reeds in Engeland, voor 
onze rekening, inkoopen gedaan van die benoodigdheden, die voor 
de op te rigtene weefschool onontbeerlijk zijn, en de noodige be
rigten ingewonnen. 

Aangenaam was het ons uit de dezer dagen door den heer De 
Maere gedane levering te bemerken, dat de voortbrengselen zijner 
fabriek bij voortduring meer en meer verbeterd worden, hetgeen 
allezins gunstige uitzigten voor de toekomst geeft. Z. E. roemt 
zeer op de medewerking van Z,Exc. den gouverneur van Overijs

. sel en vleit zich eerlang in staat te zullen zijn aan vele kinderen 
uit arme huisgezinnen te Enschede en te Zwolle bezigheid te ver
schaffen. Ook door verschillende fabriekanten in Overijssel worden 
er bij voortduring proeven genomen, die, wat het weefsel betreft, 
reeds bijzonder weI aan ons verlangen voldoen; doch de prijs is nog 
te hoog, vooral ten gevolge van het te duur betaald wordende 
weefloon, hetgeen aIleen door eene vermeerdering van het aantal 
weyers veranderen kan. 

4. 1833, MAART 9 2). - AANMOEDIGING DER FABRIKATIE BIER TE 

LANDE. 

Ten gevolge van de voortzetting der onderhandelingen met den 
heer Wilson hebben dezelve eene genoegzame rijpheid verkregen 
om den grond tot een contract met Z. E. wegens de door hem op 
te rigten fabriek te kunnen leggen en de heer Wilson is reeds bezig 
om te Haarlem het noodige onderzoek te doen wegens een stuk 
gronds, voor den aanleg der benoodigde gebouwen geschikt ~) . . 

Ter aanmoediging voor de weverij der calicots in Overijssel heb
ben wij in deze week eene order op 1000 stuks naar Enschede ge
geven. De orders voor de behoeften van het Indiesche leger, heden 
ontvangen, zullen ons in de gelegenheid stellen aan verschillende 

' ) Vgl. biz. 235, noot 4. 
2) Kabinet der Koningin, exh. 11 Maart 1833, La. Q' Geheim. 
a) Zie nos. 11-13. 
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takken der fabrikatie in ons vaderland eenige bezigheid te ver
schaffen, zooals onder anderen voor het nagemaakt Chineesch 
linnen, de dekens enz. 

Daar de inrigting van het armenhuis te Oldenzaal, die aldaar 
zooveel nut verspreidt, met vele moeijelijkheid te worstelen heeft, 
hebben wij begrepen den prijs der zakken, die wij aldaar bestelden, 
gedurende eenigen tijd eenigszins te mogen verhoogen, ten einde 
het verval dezer inrigting te verhoeden. 

5. 1833, APRIL 1 1). - AANMOEDIGING VAN FABRIKATIE . 

Wij ontvingen eenen brief van den heer Wilson, d.d. Brusse127 
Maart 1.1., waaruit blijkt, dat hij aldaar gelukkigis aangekomen en 
zoo spoedig mogelijk de terugreize zou aannemen, verzoekende, 
dat door ons de noodige maatregelen zouden worden genomen, 
ten einde zijne reize herwaarts over Breda gemakkelijk te maken. 

Reeds had de heer Wilson een Hanoversch schip voor het over
brengen zijner machinerie enz. aangenomen en verlangt, dat wij 
voor de vrijstelling dezer goederen bij het inkomen zouden zorgen. 
De noodige stappen worden door ons bij de bestaande autoritei
ten gedaan, ten einde de noodige bescherming zoo aan den heer 
Wilson als voor de door hem geexpedieerd wordende goederen te 
verkrijgen. 

FABRIEK VAN DEN HEER TORTIKE VOOR CALICOTS. 

De heer 1. H. L. Tortike ons zijn voornemen te kennen hebben
de gegeven om de door hem aangekochte powerlooms tot vervaar
diging van calicots te bezigen, zoo hebben wij, ter aanmoediging 
zijner pogingen, aan hem gedurende twee jaren eene quantiteit 
van 10.000 stuks calicots, tot door ons omschrevene prijzen en 
qualiteiten, besteld, onverlet om, indien zijne fabrieken verder 
uitgebreid mogten worden, nog eene grootere hoeveelheid van hem 
aan te nemen, wanneer daartoe bij ons aanleiding bestaan mogt. 

6. 1833, MEl 4 2). - AANMOEDIGING VAN FABRIKATIE. 

De lossing van het schip van denheerWilsonschijnt in goede or
de volbragt te worden, en deze heer begeeft zich thans naar En
geland, ten einde de noodige werktuigen te doen vervaardigen en 
zich met de laatste uitvindingen in aIle opzigten bekend te maken. 

') Kabinet der Koningin, exh. 1 April 1833, La. G' Geheim. 
~) Kabinet der Koningin, exh. 6 Mei, 1833, La. Mil Geheim. 



238 BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 

, 
Wij zien dagelijks den heer Ainsworth en de door Z. E. bestelde 

voorwerpen ter oprigting der weefschool in Overijssel tegemoet. 
Het notariee1 contract wegens het voorschot van 140.000 aan 

de heereri Hofkes en Zoon is heden gepasseerd, en deze heeren kun
nen derhalve onmiddelijk tot de gewenschte uitbreiding 'hunner 
fabriek overgaan. 

7. 1833, MEl 24 1). - AANVANKELIJKE OPRIGTING EENER WEEF': 

SCHOOL TE GOOR. 

Het is den heer Thomas Ainsworth, dien wij met eene zending 
naar Engeland belast hadden, gelukt om aldaar met de nieuwste 
uitvinding opzigtelijk het weven met de harid bekend te worden 
en a:lle de berigten in te winnen, die voor de vestiging eener zoo 
belangrijke ta,brikatie hier te lande noodzakelijk zijn. 

Na rijp overleg is het ons voorgekomen, dat het vlek Goor in 
Overijssel voor de vestiging van eene zoodanige weefschool ' de 
meeste voordeelen aanbood, en ik behoude mij voor om hierop in 
meerdere bijzonderheden terug te kome~, zoodra de toegezegde 
proefstukken bij ons zullen zijn ontvangen. 

8. 1833, JUNI 22 2). - FABRIKATIE. 

Ik had het genoegen op mijne reis naar Overijssel voorbereiden
de maatregelen tot het daarstellen der weefschool met de regering 
der stad Goor te treffen, en hoop de eer te zullen mogen hebben in 
devolgende week Z. M. met den uitslag dier overlegging bekend te 
maken. 

9. 1833, AUGUSTUS 17 8) . - BERIGTim OMTRENT DE FABRIKATIE. 

Met genoegen kan ik Uwe Exc. de gelukkige terugkomst van 
den heer Wilson te Haarlem en de aankomst zijner familie aldaar 
mededeelen. 

De bouw der fabriek en der daarbij behoorende inrigting vor
dert sterk en de heer Wilson is thans reeds zoo ver als hij meende 
eerst t~gen ultimo September te zullen kunnen zijn. 

De weefschool te Goor voldoet reeds aanvankelijk aan de daar
van opgevatte verwachting. 

1) Kabinet der Koningin, exh. 26 Mei 1833, La. N" Geheim. 
2) Kabinet der Koningin, exh. 24 Juni 1833, La. 0" Geheim. 
3) Kabinet der Koningin, exb. 18 Augustus 1833, La. LSI Geheim . 
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De fabrikanten in Overijssel, tot naijver gewekt, wenschen 
thans alle met deze nieuwe wijze van weven bekend gemaakt te 
worden, doch, ter voorkoming van oponthoud en verwarring, 
oordeelen wij, dat eerst de zaak volkomen in werking moet zijn, 
zullende het dan tot genoegen strekken de noodige inlichting aan 
alle, die zulks mogt~n verlangen, te doen geworden; ten einde dat 
doel te helpen daarstellen tot welks bereiking de weefschool ge
vestigd werd, de invoering namelijk der fabrikatie van calicots in 
Overijssel, en dus juist het tegenovergestelde van eenig verlangen 
naar een monopolie, hetwelk door kortzigtige en met de zaak geheel 
onbekende beoordeelaars aan de Maatscha'ppij toegeschreven 
wordt. 

De heer Ainsworth heeft een stuk land gekocht, ten einde aldaar 
een gebouw op te rigten, waarin de kettingen voor de calicots ge
lijmd of gesterkt zullen worden en waardoor het derhalve overbo.: 
dig zal zijn de kettingen gelijmd uit Engeland te ontbieden. 

Deze onderneming geschiedt voor zijne rekening; hij wordt ech
ter door een voorschot van de Maatschappij hiertoe in staat gesteld. 

De heer Dixon is naar Overijssel vertrokken, ten eind~ van het 
verblijf van den heer Schimmelpenninck 1) aldaar gebruik te ma
ken om, zoo mogelijk, nader plan omtrtmt de te Enschede te vesti
gen spinnerij tot stand te brengen. 

10. 1833, SEPTEMBER 21 I)'. - FABRlKATEN. a. WEEFSCHOOL. 

De berigten van de weefschool blijven gunstig. Eene baal met 
honderd stukken der in dezelve vervaardigde calicots is reeds aan 
ons ingezonden. 

De heer president Schimmelpenninck stelt zich voor, in de vol
gende week den tegenwoordigen toestand dezer school nog nader 
te onderzoeken. 

b. INSPECTIE DER POLEMITEN TE LEYDEN. 

De inspectie der in dit jaar bestelde polemiten, heeftdezeweek 
onder toezigt van den heer directeur De Clercq plaats gehad en 
heeft een allezins gunstigen uitslag opgeleverd. 

Voornoemde directeur heeft, bij die gelegenheid, met bijzondere 
belangstelling de lakenfabriek der heeren I. I. Krantz en Zoon be
zocht en venneent allezins hulde te moeten doen zoo aan de vor-· 

') President der Nederlandsche Handel·Maatschappij. 
t) Kabinet der Koningin, em. 24 September 1833, La. DII Geheim. 
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deringen van dit etablissement als aan den geest van orde en het 
goed verband tusschen verscbillende takken van nijverheid, die 
aJdaar gevonden worden. 

11. 1833, OCTOBER 19 1). - BESTELLING VAN 3000 STUKKEN GE

DRUKTE KATOENEN. 

Het fabrikaat van gedrukte katoenen, inzonderheid het zooge
naamd adrianopelsche rood met zwarte desseins, op Java steeds 
een tamelijk voordeelig debiet vindende, zoo kwam het bij de Di
rectie in overweging om, terwijl de voor dit artikel geschikte cali
cots bier te lande vooralsnog niet worden vervaardigd en de hier
toe benoodigde roodverwerijen ons alsmede thans nog ontbreken, 
voor het minst die goederen alhier te doen drukken, ten einde de 
voordeelen, uit deze bewerking voortvloeijende, aan onze nijver- • 
heid te verzekeren, en tevens daardoor de fabriek van den heer 
Wilson te Haarlem te spoediger in werking te brengen. Genoemde 
heer zich te dezer zake aan de Directie geadresseerd hebbende, 
zoo werd hem de levering opgedragen van drie duizend stukken 
dezer goederen, tot den prijs van 124.- per stuk van 221 Neder
landsche ellen, 5/" een prijs, die weliswaar 20 percent hooger is 
dan de vroeger te Brussel betaalde, doch de grondstof (het adfi
nopelsch rood geverwd katoen) onderging in den laatsten tijd eene 
aan die prijsvermeerdering nagenoeg geevenredigde verhooging 
en komt op 120.- per stuk te staan, zoodat slechts 14.- per stuk 
aan drukloon zal worden genoten, waarmede de heer Wilson zich 
dan ook zal hebben te vergenoegen, terwijl de eventueele daling 
in den prijs diet grondstof ten voordeel der Maatschappij zal komen. 

12. 1833, NOVEMBER 9 11). - VOORTGANG DER FABRIKATIE. 

Onze weefschool te Goor thans eene genoegzame uitbreiding 
verkregen hebbende om ons in staat te stellen ingevolge het oor
spronkelijk doel om de voordeelen der nieuwe wijze van weven 
over de geheele nijvere klasse in Overijssel te verspreiden, zoo dee
len wij thans aan de fabrikanten mede, dat zij gelegenheid hebben 
om te Goor een modelweefgetouw aan te schaffen, terwijl zij te
vens, desverkiezende, eenige werklieden deel zullen kunnen laten 
nemen aan het onderwijs, hetwelk in de weefschool gegeven wordt; 

') Kabinet der Koningin, exh. 21 October 1833, La. Y". Geheim. 
') Kabinet der Koningin, exh. 10 November 1833, La. Z" Geheim. 



DER NEDERLANDSCHE GROOTINDUSTRIE 241 

de heer Ainsworth heeft zieh, na een deswegens met Z.Ed. gehou
den gesprek, genegen verklaard om ook omtrent de door hem op
gerigt wordende sizing-machine alle die inlichtingen te geven, 
welke vereischt worden om deze toebereiding hier te lande bekend 
te maken, en zulks tegen eene jaarlijksche vergoeding van /800.
voor de drie jaren, gedurende welke hij zich aan de dienst der 
Maatschappij heeft verbonden. 

De oprigting van succursales wordt als zeer wenschelijk be
schouwd en men hoopt, dat met het voorjaar van 1834 twee van 
dezelve inwerking zullen kunnen komen, - als plaatsen van der
zelver oprigting zjjn Diepenheim en Enteren, in de nabijheid van 
Goor gelegen en vanwaar door het gemeente-bestuur eene bij
drage tot daarstelling eener zoodanige school wordt aangeboden, 

• het eerst bij ons in aanmerking gekomen en zullen deze localitei
ten .eerlang onderzocht worden. 

Thomas Walsh, een zeer kundig Engelsch wever, die bij de op
rigting der weefschool werkzaam is geweest 1), en die /14.- 's 
weeks verdiende, heeft verlangd weder naar zijn vaderland terug 
te keeren, en het strekt ons tot groot genoegen, dat eenige zijner 
leerlingen het reeds zoover gebragt hebben, dat zij genoemde 
Thomas Walsh in het'overzigt en onderwijs der weefschool kun
nen vervangen, hetgeen een groote besparing ten gevolge heeft. 
VOORSTEL VAN DE HEEREN POELMAN FILS & FERVAECKE TOT DE 

OVERBRENGING HUNNER SPINNERIJ. 

Het belangrijk onderwerp, waaromtrent met de heeren Poel
man Fils & Fervaecke onderhandelingen geopend zijn, heeft in 
deze week onze aandacht bijzonder tot zich getrokken en wij heb
ben aan den heer Poelman die bepalingen voorgesteld, die naar 
ons inzien den grondslag eener zoodanige overeenkomst zoude 
moeten uitmaken en boven welke de Maatschappij zich onzes in
ziens niet vermag te verbinden; zij zien hierop het antwoord van 
genoemde heeren tegemoet en ik hoop in de gelegenheid te zijn 
Uwe Exc. in den loop der volgende week met den' afloop dezer on
derhandelingen bekend te maken. 

13. 1833, NOVEMBER 16 S). - VOORTGANG DER FABRIKATIE IN 

NOORD-NEDERLAND. 

Ten gevolge van het gemelde en mijn berigt van de vorige week, 
') Vgl. no. 14. 
") Kabinet der Koningin, exh. 18 November 1833, La. V" Geheim. 

JlCON.-HIST. JAARBOJIK. XI. 16 
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sub no. 62, zijn thans aIle ~efabrikantenin Overijssel en elders, 
. die zich da.araan., gelegen hebbenlatenliggen, b~kendgemaakt 

met de maatregelen, door ons in hunp.~n voordeele genomen zoo 
met opzigt tot het afleveren der weefgetouwen naa~ het nieuwe 
model, .a1s 9mtrent h.et toelaten van een hunner werklieden op de 
school, en ik hoope Uwe Exc. eerlang te kunnen mededeelen, well< 
gebruik van deze toelating is gemaakt geworden. 

De heer. Prinsen, thands aan de Beverwijk gevestigd, heeft ons 
deze week door Zijn Ed. vervaardigde proeven getoond vaJ:.l garen, 
met adrianopels rood geverwd, waaryan de kleur die dermeest ge
achte ~elgi!;iche weverijen alzeer nabij komt ~nwaaruitblijkt,9at 
door dezen fabrikant gewigtige vorderingen zijn gemaakt. 

14. 1833, NOVEMBER 23 1). - .VOORTGANG DERFABRIKATIE . . 

De fabriek van den heer Wilson isdeze week door een lid onzer 
Directie bezocht geworden, die 1;ich heeft moeten verwond~ren 
over den spoed, waarmede een ZQO uitgestrekt gebouw in korten 
tijd geplaatst is geworden, zijnde het, slechts acht maanden gele
den dat de eerste steen gelegd werd. De stoommachine is reeds ge
plaatst en werkt uitmuntend .. De machinerie is reeds in eenige ge,
deeltens van het gebouw- geplaatst en in alles van het laatste mo
del. Men is nu bezig met het opzetten der mechanisch~ weefgetou
wen en derzelver toebehooren. 

De fabriek van den heer Prince te.Beverwijk neemt ook in be
langrijkheid toe, wordende, aldaar ook verscheidene kinderen ·tot 
het werken met de vliegende schietspoel en het weven van gekleur
de cotonnettes, sarongs enz., opgeleid. 

Door onzen president zijn nog verschillende nadere inlichtingen 
omtrent de sp~nnerijen ingewonnen, die echter tot nog toe geene 
aanleiding gegeven hebben tot wijziging van het voorstel, door 
ons aan den heer Poelman gedaan I).. 

De berigten wegens de weefschool blijven gunstig. De gemeente
besturen te Diepenheim en Enteren zullen, zooveel hen mogelijk 
is, tot de daarstelling der succursale medewerken. 

Wij hebben vernomen, dat de statuten der Enschedeesche ka
joenspinnerij 3) door Z. M. goedgekeurd zijn gewor?en en zullen 

: 1) Rabinet der Koningiri; exh. 26 Noveniber ' I833, La. V" Geheim. 
oJ Vgl. no. 16. 
sJ Opgericht door ,Dixon; vgl. hierv66r" biz. :?3.9. 
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nu 'deoffideele aanvraag 'van het door ons beloofde voorschot 
van het bestunr'dezer lnrichting tegeIi1oetzien~ 

, ' 

15:- 1833; NOVEMBER 30 1) . ...;,...,; ONDERHAN DELINGEN MET DE HEEREN 

, ' POELMAN FILS & FERVAECKE. 

, ' Ingevolge ,mijn berigt ,van 23 dezer sub 'no. 66 By schreven wij 
aan de'heerenPoelman Fils & Fervaecke, dat wij tot geene Wijzi
gingin de wijze van prijsbepaling van de door hun televeren ge
sponnenkatoen konden overgaan. Deze brief heeft zich gekruist 
met eene nadere missive van deze fabrikanten om in eenige bij-
zoriderhedim toe te geven, ofschoofl zij ~an de door hen voorge
stelde wijze van prijsbepaling nog nietkunnen afgaan. Wij zullen 
deze missive nog in nadere overweging nemen"en zien ondertus
schen, dat de tot nu toe door hun gevoerde correspondentie aan 
Z. M. ingezonden is geworden. 

16; , 1833, DECEMBER 7~).- VOORTGANG DER FABRIKATIE IN 

OVERIJSSEL. a; INLICHTINGEN AAN DE FABRlKANTEN. 

Wij vernemen, dat de weefschool te Goor door vele fabrikan
ten 'bezocht \vordt ' en aIle 'hunne bijzondere tevredenheid over 
deze 'iririgting en de werkzaamheden aIdaar te kennen, geven. 
Reeds is <>p dezelve eeh wever voor den heer Blijderisteyn teEn
schede werkzaam en ondermeer anderen hebben de heeren Galle 
van Kampen en Driessen vari Aalten C) ons'hun verlangen op 'eene 
gelijke wijze 'werkzaam te zijn, medegedeeld. Teneinde' de eerste 
pro even voor de fabrikanten gemakkelijk te maken, worden hun 

, ook eenige Engelsche kett~ngen afgegeven, want, hoewel de be- ' 
rigten omtrent het garen van de heer Rofkes sedert de laatste tijd 
verbeterd zijn en door de' nieuwe machinerie, die zij verwachten, 
nog ,'meer verbeteren' 'iullen, zoo geeft hun kettinggaren' nog~te 
veel moeijelijkheid aan-de weyers, dan dat men daarvan voorals
nog gebruik zou kunnen rnaken. 

b. INRiGTING TOT HET VERVAARDIGEN VAN KETTINGEN. 

De heer Ainsworth, overwegende, dat het best ellen van ge" 
maakte kettingen in Engeland eene vermeerdering van onkosten 
en vragt ten gevolge had, die vermeden zou ktinnen worden, ,in- , 
. ' . . .'. ,.' 

') Kabinet der Koningin. exb. I December 1833, La. I" Geheim. , 
') Hierboven § 14. . • 
") Kabinet der Koningin, exh. 10 December 1833, La. Gil Geheim . 
• ) V"gl. bIz. 171. ·' 



244 BIJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS 

dien het katoen-garen hier op eene geschikte wijze tot kettingen 
gemaakt kon worden, is op het denkbeeld gekomen om nog een 
nieuw gebouw nabij de weefschool op te rigten en aldaar deze 
werkzaamheid (winding en warping) te verrigten. De benoodigd
heden, daartoe vereischt, zi]n twee molens tot afwinden en twee 
tot het maken der kettingen. Deze zaak zal voor zijne rekening 
geschieden en aIleen door de Maatschappij een billijk arbeidsloon 
betaald worden, terwijl in-de kosten der eerste oprigting voorzien 
wordt door een voorschot van 12000.- op behoorlijke zekerheid, 
in vijf jaren terug te betalen. 

Zoodra deze inrigting tot stand gekomen zal zijn, zal zij met het 
toestel tot het leiden der kettingen in de weverij een volkomen 
geheel uitmaken, 'zoodat er dan niet meer uit Engeland ontboden 
behoeft te worden dan het garen,.en dit tot op den tijd wanneer 
wij hoopen, dat onze Nederlandsche nijverheid ook in deze be
hoefte voorzien zal. 

In de voorschreven inrigting worden kinderen van 11 tot 13 ja
ren gebruikt, die hierin eene opleiding tot hunne latere werkzaam
heden in de weefschool zullen kunnen vinden. 

c. OPRIGTING DER EERSTE SUCCURSAL TE DIEPENHEIM. 

De tweede weefschool, of eigenlijk .d~_.~erste succursal van het 
etablissement te Goor, zal opgerigt worden in het naburig Diepen
heim. Eenige der meest gegoede ingezetenen aldaar hebben de 
noodige som bijeengebragt tot het oprigten van een locaal, dat 
voor 7 achtereenvolgende jaren tot f 140.- 's jaars aan de Maat
schappij verhuurd wordt. 

Hetzelve wordt geraamd op 40 weefstoelen. 

17. 1833, DECEMBER 21 1). - VOORTGANG DER FABRI,KATIE. 

Wij hadden het genoegen in den loop dezer week de eerste stuk
ken calicots, op de mec~anieke weefgetouwen van den heer Wilson 
vervaardigd, te ontvangen en derhalve binnen negen maanden, 
nadat de eerste steen aan het gebouw dezer fabriek gelegd. is ge-
worden. '-

Wegens de weefschoohvordt ons berigt, dat er steeds meer fa
brikanten, zich hebhen aangemeld om kennis van de nieuwe wijze 
van weven te nemen en dat de overeenkomst wegens de succursal 
te Diepenheim g~heel tot stand gekomen is. 

') Kabinet der Koningin, exh. 23 December 1833, La. V" Geheim. 



V. 

DE AMSTERDAMSCHE WISSELBANK, MEDEGEDEELD DOOR 
DR. J. G. VAN DILLEN. 

Van de in .de eerste helft der 17de eeuw in ons land opgerichte Wissel
banken heeft aIleen die van Amsterdam een meer dan lokale beteekenis 

verkregen. In haar bloeitijd genoot de Amsterdamsche Wisselbank een 

wereldreputatie. Haar ontwikkeling in den loop der tijden blijkt uit de 

hierbij gevoegde graphiek 1), die vervaardigd is naar gegevens, voorko

mende in de "Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken", uitgave 

van het Bureau voor 's .Rij~ ~eschiEld~undige p,ublicati~n. 

Tot de oprichting dezer stedelijke bankinstelling (1609) heeft de slechte 

toestand van het geldwezen aanleiding gegeven. In den beginne oefende 

deo Wisselbank aIleen de functies van kassier en geldwisselaar uit, in welke 

hoedanigheden zij oorspronkelijk een monopolie bezat. Als algemeene 
kassier der Amsterdamsche kooplieden was de Wisselbank in staat om een 
uitgebreid giroverkeer in te · richten, waarmede zij aan den Amsterdam

schen handel een grooten dienst heeft bewezen. 

De Wisselbank was ' geen circulatiebank en heeft dus nooit bankbiljet

ten uitgegeven. Onder het z.g. bankgeld heeft men uitsluitend het tegoed 

der rekeninghouders te verstaan. Dit bankgeld deed al spoedig eenig agio 
hoven het courant geld, omdat het uitsluitend de goede geldsoorten ver

tegenwoordigde. Bij de mub.therziening van 1659 werd het verschil tus

schen bankgeld en courant geld kunstmatig bestendigd door het aanne-

. men van tw~rlei schatting der nieuwe penningen, n .l. in zwaar en in 

courant geld. Het agio van het bankgeld wisselde voortaan gewoonlijk 

tusschen 4 en 5 %. 
Door de bepaling, dat wissels boven f 300 in banco betaalbaar gesteld 

moesten worden, was iedere .Amsterdamsche koopman genood:z:a.akt een 

rekening bij de Wisselbank te houden,. Intusschen is dit ~overkeer in 

hoofdzaak tot handelskringen beperkt gebleven; het aanta! rekening
houders is, zooals uit nevenstaande graphiek blijkt. nooit grooter dan 2900 
geweest. 

') Een reproductie der groote, gekleurde graphiek, vervaardigd door het Bureau 
van Statistiek der stad .Amsterdam, die op de in den afgeloopen zomer gehouden 
Historische Tentoonstelling van Amsterdam aanwezig was. . 
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In 1683 heeft de Wisselbank haar bedrij£ uitgebreid door invoering van 
de beleening van specie. Amsterdam was langzamerhand een belangrijk 

centrum voor den edelmetaalhandel geworden. Een groot deel van het zil

ver, dat in de mijnen van Spaansch Amerika werd gewonnen, kwam via 

Cadix op de Amsterdamsche wereldmarkt terecht. De edele metalen wer

den bier grootendeels in: gemunten vorm aahgevoerd. Behalve in vr:eemde' 
specie werd bier echter ook een ,belangrijke handel in Nederlandsche ne

got!~penn~~geI). g~reven. De speciehandelaar Dloest zijn voorraad !,oms 

~e~en ,tijd r~ntel90s laten ~ggen, ,alvorens het hem mogelijk was deze, 

~~~ ~llst te yt:rk99~n . Sinds 1683 is ,de Wisselbank aan deze,m~ilijkheid 

t~emoet gekomen door specie in beleening te, nemen '). Voortaan bracht 
de)lioopman d~ , sPecie in 'de Ba~k en werd dan. nagenoeg voor de volle, 
~~de: op, zijn giro~ekening gecred.iteerd. Men betaalde biervoor, per 6 

maa~den, ~i~hts i % voor zilver en i % voorgoud. Het ontvangbewijs, 

de z.g. recepis, ~as verhan,delb~. Tegen a£gifte ~ervan en afschrijving 

van het voorgeschoten bedrag in bankgeld kon men., steeds de ~p het"biljet; 

verm~lde specie, bij de ;Bank v«;lrkrijgen. Soms heeft de Bank ~ok weI ~e
taal in baren in belee~ing genomen. Het behoeft weI geen betoog, dat dit 

sy~teem den speci~handel t~n zeerste peeft b~v~rd~rd; met een ~lein kapi-
.', ' . " " . ' .. ,' . 

~ was nu een groote omzet in specie mogelijk. Ook de Wisselbank zelve 
" .. , . ., ' -, 

heeft veel profijt gehad van de ~peciebeleenin.g; hoewel de interest ~eer 

l~ ~as, heeft zij, in verb and met den grooten o~vang van dit bedrijf, 
hie~ede toch gr~te winsten,behaald.' '" " ' 

: '. ' , " . " ,,' 
. Volgens het reglement der Bank moesten de rekel1ingcourant-sa~di ge,-

h~l, door metaal ged,ekt zijn. Vit de grapbiek blijkt ~chter, dat dit reeds 

vrij spoedig na de o~richtiI).g niet meerhet geval was' De Bank is toen n.l. 

reedsbegon,nen met het verleenen ,van voorsch.otten op ~orten te~ijn 
(anticipatiepeo/lingen) aan de Kamer Amsterdam der , ,Oost-Indische 

Compagnie. Later gescbiedde dit ook ten behoeve der stedelijke thesaurie, 

In het l~tste geval liep de Bank echter nage~oeg geen risico, althans 

zoolang uit de winste~ een reservefonds werd gevormd, waarmede de 

schulden der thesaurie van tijd tot tijd ,werden verrekend. De credietver
l~ening aan de thesaurie heeft' tro~wen~ over het alge~een geen grooten, 

omvanggenomen. , 
Zoolang de aan de Oost-Indische Compagnie verleende credieten uit

sl~itend voor tijdelijke kasbeho~ften bestemd' waren, was het risico der 

') Denstoothiertoe heeft de A!lls~erdamsche koopman Johannes Phoonsen gegeven. 
V gl. 'mijn' bijdrage "Een boek van Phoonsen over de Amsterdamsche Wisselbank" hi 
bet Econ.-Hist. ] aarboek VII. ' ' ' , 
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Wisselbank oo~ in dit geval niet groot. Hoewel de sc~uld der.Compagnie 
soms een aanmer,kelijk!l hQogte bereikte -:- zooals b.v . . oms.tree,ks het 
jaar 1743 het geyal was - . bleek dit lichaam toc~ steeds in staat om 

na korten tijd de schuld weer aan t~ zuiveren. Langer ' dan anderhalve 

eeuw heeft de cI'edietverleening aan de Oost-Indi&<;he ~mpagnie . geen 

enkel bezwaar voor de Wisselbank gel1ad en daarentegen voor haar - en 

dus ook voor de stad - aanzienlijke baten aan int~rest opgeleverd . . Ik kan 
dan ook in' dit opzicht niet instemmen met W. C. Mees, die in zijn, .. Proeve . 

eener geschieqenis van betba.:nkwezen in Nederland" bet verstrekk~n van 

anticipatiepenningen aan de Compagnie bestempeld heeft als een g~vaarlijk 

misbruik, dat in verloop van tijd steeds grootere afmetingen, heef,t aang~

nomen. Over het algemeen verdiende de .Amsterdamsche Wissel~k; ten 

volle den roep van soliditeit, dien zij in de geheele wereld genoot. Tllen ip 
1672, bij de nadering der Fransche legers, de rekeningbouders in ~ 

hun tegoed kwamen opvragen, heeft zij - in tegensteilin~ tot de Wfssel

banken van Rotterdam en Middelburg - de uitbetalingen ~unnen voort

zetten totdat het vertrouwen was weergekeerd. Ook gedurende het groo~

ste deel der 18de eeuw is de Bank zeer soliooe geweest. ,Omstreeks 1778 

waren zelfs de girosaldi nagenoeg geheel door metaal gedekt I. 

Gebeel anders werd de toestand ecbter gedurende den vierden Engel

,schen oorlog. De schuld, die de Oost-Indische Compagnie bij de Wissel

baJlk had, liep nu 'snel op en bedroeg in 1783 het voor dien tijd zeer groo~ 

bedragvan f 7.650.0()0. Men was zich zeer goed be\Vust, dat dit credie1; een 

.gebeel ander karakter bad dan het vroegere. Het stedelijk bestuur beeft 
dan ook niet dan na ,rijp beraad en uitsluitend om den ondergang der Com

pagnie te voorkomen, dit crediet verleend. Bovendien ,deponeerde de Com

pagnie voor bet bovengenoemde bedrag obligaties, die door de Staten van 

Holland, gegarandeerd wiJ.ren. Behalve de Compagnie stonden nu echter 

ook spoedig de tbesaurie en de Stadsbeleeningkamer - een in 1782 9pge

richte crisisinstelling - voor millioenen bij de Wisselbank in bet krijt. 

Ook na afloop van den oorlog bleef de financieele toestand bij voortdu

ring slecht, zoodat deze schulden niet konden worden afbetaald. Toen dit 

rucbtbaar werd, ondervond bet vertrouwen, dat bet publiek tot dusverre 

in de Wisselbank had gesteld, een gevoeligen scbok. De agio van bet bank

geld werd kleiner en kleiner en daalde in den loop van 1790 zelfs beneden 

pari. Na vele vergeefscbe pogingen tot berstel gelukte bet in 1802, met 

bulp van bet Staatsbewind, om de metaaldekking weer op het vereischte 

peil te brengen. De rampen van den Fransthen tijd waren echter oorzaak, 

datde Bankhaar vroegereri bloei niet kon herwinnen. Ook n.a 1813 geluId:e 

" 
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dat niet meer. De omstandigheden waren nu gebeel veranderd, zoodat er 

geen behoefte meer hestond aan de oude Wisselbank. Bij Kon. Besluit van 

19 December 1819 werd de eertijds wereldberoemde instelling opgebeven. 
In de cijfers der girosaldi weerspiegelt zich, tot op zekere boogte, ook de 

ontwikkelingsgang van den Amsterdamschen handel in het algemeen. 

Dat blijkt o. a. uit de overeenstemming met de gegevens betreffende de 

opbrengst der Convooien en Licenten 1); immers ook deze cijfers vertoonen 

een toeneming tot het midden der 17de eeuw, daarna stiIstand tot om

streeks 1680 en dan weer een nieuwen vooruitgang, die ook nog in de eer

ste decennil!n der 18de eeuw voortduurt. Weliswaar kunnen de hoogere 

cijfers van den omzet der Wisselbank in de ! Sde eeuw eenigszins in ver

band staan met de geleidelijke waardedaling van . bet geld. Evenwel is 

tot dusverre niet gebleken, dat deze waardedaling groote afmetingen heeft 

aangenomen. Men lette er bovendien op, dat bet aantal der rekeninghou
ders een ongeveer analoge ontwikkeling vertoont als bet totaal der giro
saldi. In zekere mate beeft men dus in de cijfers der Wisselbank tevens den 
ontwikkelingsgang van den economischen toestand van Amsterdam voor 

oogen. Evenwel is dit slecbts binnen zekere grenzen bet geval; sinds de 

invoering van de beleening van specie, in 1683, is bet, meer dan eenige an

dere bandelstak, de speciehandel, die de cijfers van den omzet der Bank 

beinvloedt. Dat blijkt b .v. duidelijk in den tijd van John Law, wanneer 
bet door de inflatie uit Frankrijk verdreven goud zicb in de Amsterdam

sche Wisselbank opboopt. De crisis van 1763 beeft groote metaalzendin

gen naar Amsterdam, ter dekking, ten gevolge, waardoor de metaalvoor

raad der Bank tot nagenoeg t 31 .000.000 klimt, bet boogste cijfer, dat ooit 

is bereikt. Docb welke speciale factoren ook 80ms den omzet der Bank mogen 

hebben beinvloed, toch blijkt uit deze cijfers weI met volstrekte duidelijk
heid, dat ook de lade eeuw, tot den vierden Engelscben oorlog, voor Am

sterdam nog een tijdperk van grooten economischen bloei is geweest. 

1) VgJ. H . E . Becht, Statistische gegevens betreffende den handelsomzet YaIl de 
RepubJiek der Vereenigde Nederlanden gedurende de J 7e eeuw. EveneeJlS H. Brug. 
mans, Opkomst en bJoei van Amsterdam. 
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HUISHOUDELIJK REGLEMENT 

ART. 1'. Het Bestuur vergadert in den regel eens in het kwar
taal en verder zoo dikwijIs de V oorzitter of ten minste drie leden 
van het Bestuur dit wenschelijk oordeelen. 

Voor het nemen van besluiten wordt de aanwezigheid van ten 
minste drie leden van het Bestuur vereischt. 

ART. 2. De Voorzitter haridhaaft · de reglementen en leidt 
in de Bestuurs- en Algemeene Vergaderingen de orde van werk
zaamheden. 

De Onder-V oorzitter vervangt den V oorzitter bij diens af
wezigheid. 

ART. 3. De Ie Secretaris voert de corresponderitie. 
Hij dient in de Bestuursvergadering, voorafgaande aan de jaar

lijksche Algerneene Vergadering, een ontwerp'in voor het aaii die 
vergadering uit te brengen verslag, venneldende den toestand 
van de vereeniging en hare werkzaamheden gedurende het afge
loopen j aar en onderwerpt dit aan de goedkeuring van het Bestuur. 

ART. 4. De 2e Secretaris houdt de notulen van de Bestuurs~ . 
en Algemeene Vergaderingen en is belast met de verdere adrnini
stratieve werkzaamheden. 

ART. 5. Debeide Secretarissen vervangen elkander, wanneer 
een van hen verhinderd is zijne werkzaamheden waar te nemen. 

ART. 6. De penningmeester is belast met het geldelijk be
heer van de Vereeniging. 

Hij doet de bijdragen van de leden jaarlijks v66r den len Maart 
invorderen. 

Hij bewaart de kas en is verantwoordelijk voor de gelden of 
geldswaardige papieren, die zich onder zijne berusting bevinden, 
Beschikbare gelden worden door hem belegd volgens rnachtiging 
van het Dagelijksch Bestuur. 

Hij doet jaarlijks in de Bestuursvergadering, voorafgaande aan 
de jaarlijksche Algemeene Vergadering, rekening en verantwoor
ding aan het Bestuur, dat haar onderzoekt en beoordeelt. Hij 
dient tevens een begrooting voor het volgende jaar in. 
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ART. 7. Ret Bestuur heeft het algemeene toezicht op het Ar-
chief. 

ART. 8. Het Bestuur kan, voor zooveel noodig, uit zijn mid-
den commissien -benoemen: 

a. voor het Archief; 
b. voor de publicatien van de Vereeniging. 
Elke Commissie bestaat uit ten minste drie leden. Bovendien 

is de Directeur van het Archief ambtshalve van beide commissien 
lid. 

ART. 9. Jaarlijks treedt in elke Commissie een lid af, dat ech
ter herkiesbaar is. 

ART. 10. Elke Commissie is bevoegd zich een of meer raad
gevende leden toe te voegen, mits geen leden van het Bestuur 
zijnde. 

ART. 11. De Directeur van het Archief geeft jaarlijks v66r de 
Bestuursvergadering, voorafgaande aan de jaarlijksche' AIge
meene Vergadering, schriftelijk verslag omtrent zijne amb'telijke 
'werkzaamheden en omtrent den staat van het Archief in het 
afgeloopen jaar aan het Bestuur, dat beslist op welke wij,ze dit 
ter kennis van de leden zal worden gebracht. 

aij dient jaarlijks v66r 1 December bij den Penningmeester zijn 
raming van de uitgaven van het Archief voor het volgende jaar 
in. -

ART. 12. Ieder lid heeft het recht aan het Bestuur nieuwe 
leden voor te dragen. I 

ART. 13. Den benoemde wordt schriftelijk bericht van zijne 
benoeming gegeven, onder toezending van een exemplaar van 
de Statuten der Vereeniging. 

ART. 14. De jaarlijksche contributie voor de nieuw benoemde 
leden wordt gerekend in te gaan op 1 J anuari, voorafgaande 
aan hunne benoeming. 

ART. 15. De leden ontvangen bij voorkeur een exemplaar 
van al de werken, na hunne benoeming variwege de Vereeni
ging uitgegeven. 

Retzelfde geldt voor de donateurs na hunne toetreding. 
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Het bestuur kan niet zonder VOld~1 ning op het afgeloopen jaar 
terugzien. Meer en meer blijkt, dat de werkzaamheden van de 
vereeniging in eene behoefte voorzi n. Niet aIleen dat van ver
schillende zijden aanbiedingen werd~n ontviUlgen tot het schen
ken van kleinere of grootere archiev~, zonder dat van de zijde 
der Vereeniging hiertoe moeite was ge aan, maar ook het gebruik 
dat van de verzamelingen wordt gema t, wordt allengs grooter. 
Een niet onbelangrijke aanwas van .de archieven is hiervan het 
gevolg geweest. Het is in verband met dezen geregelden groei eene 
gelukkige omstandigheid, dat in het archiefgebouw voor de eerst
volgende jaren nog voldoende ruimte beschikbaar is om de nieuwe 
aanwinsten te plaatsen, indien het tempo van de vermeerdering 
althans niet sneller gaat dan het laatste jaar het geval is geweest. 
Een aantal nieuwe archiefrekken kunnen nog worden geplaatst. 

De financieele toestand der vereeniging heeft zich in het afge
loopen jaar minder gunstig ontwikkeld. De subsidie, die geduren
de eene reeks van jaren van het Departement van Arbeid, Nijver
heid en Handel was ontvangen, werd met den aanvang van 1924 
ingetrokken, zoodat hierdoor een bedrag van f 2500.- minder 
werd ontvangen. Ook de subsidie, die door het Departement van 
Buitenlandsche Zaken aan de vereeniging ten behoeve van de pu
blicatie aangaande de Buiteruandsche Handelspolitiek van Ne
derland in de negentiende eeuw wordt uitgekeerd, werd met twin
tig procent verminderd, waardoor een bedrag van f 540.- minder 
is ontvangen. In de gestadige vermindering van de jaarlijk
sche donaties aan het Publicatiefonds is geen stilstand gekomen. 
. Gelukkig kan tegenover deze verminderde ontvangsten gewe
zen worden op eene ruime toename van het aantalleden, zoodat 
hierdoor eenige compensatie werd verkregen. Maar dit neemt 
niet weg, dat het bestuur zich genoopt ziet in alle uitgaven de 
uiterste zuinigheid te betrachten. 
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Zooals nog nader uit het verslag der Commissie voor de Publica
tien zal blijken, is de voorbereiding van de uitgave van het boek 
van Joseph de la Vega, Confusion de Confusiones, ernstig ter hand 
genomen. In verband hiermede heeft het bestuur de financieele 
medewerking van een aantal corporaties en vennootschappen in
geroepen, ten einde deze publicatie mogelijk te maken. Het resul
taat van dezen oproep is niet onbevredigend geweest. Het bestuur 
betuigt den gevers alsnog gaarne op deze plaats zijnen dank. 

In het afgeloopen jaar zijn in het bestuur eenige wijzigingen ge
.komen. In de eerste plaats moge hier het aftreden van mr. dr. S. 
van Brakel worden vermeld, die in den loop van dit'jaar verzocht 
van zijn functie ontheven te worden. Mr. van Brakel is van de op
richting van de vereeniging af lid van het bestuur geweest, en 
heeft daar, en in de Commissie voor de Publicatien, de vereeniging 
door zijn adviezen zeer aan 'ziCh verplicht. Het b~stuur betreurt 
het dan ook zeer, dat de heer van Brakel gemeend heeft dit besluit 
te moeten nemen. 

Alsnieuwlid trad de heer ir. C. F. Stork tot het bestuur toe, 
waardoor, naar het bestuurvertrouwt, de band met Twente eenigs
zms nauwer zal worden. De Raad van Advies werd aangevuld 
door het toetreden van de heeren Mr. M. 1. Duparc, te 's-Graven
hage, P. Heering Jr., te Rotterdam, Prof. mr. F. A. MoIster, te 
Amsterdam, Henri Polak, te Laren, en J. Vorstelman te Amster
dam. In de vacature, door het aftreden van mr. van Brakel in de 
Commissie voor de Publicatien ontstaan, werd nog niet voorzien. 

Het aantalleden steeg in 1924 van 545 tot 603. Bovendien telde 
de vereeniging twee correspondeerende leden, 11 donateurs, 18 do
nateurs voor het leven, alsmede 37 donateurs voor het Publicatie
fonds. Het geheele aantal bedroeg dus 671 , tegen 616 in 1923. 

Het aantal donateurs voor het Publicatiefonds daalde met twee. 
Het door den directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter. 

He! bestuur van het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief, 

G. w. KERNKAMP, Voorzitter. 
N. W. POSTHUMUS, Ie Secretaris. 
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Een groot deel van het j aar 1924 is besteed om het zeer omvang
rijke archief der ... .<\lgemeene Maatschappij van Levensverzekering 
en Lijfrente in liq. te ordenen. Da.artoe is het groote beneden
vertrek geheel met nieuwe hooge rekken 'voorzien, waardoor het 
mogelijk is geweest een groot deel van het archief daar op te stellen. 
Het overblijvende werd in een ander vertrek geplaatst. In het ge
heel telt de zeer voorloopige inventaris van dit archief 7900 num
mers, waarbij nog geen rekening is gehouden met de bescheiden, 
die in de koffers en de pakken zijo geborgen. De stukken 
betreffende de laatste iaren (1922-1923) zijn nog niet ont
vangen. Zoolang dit nog niet is geschied, kan met de ver
vaardiging van een definitieven inventaris niet worden begonnen. 

Op de eerste verdieping is de opstelling van het archief der Fir
ma Chabot, kassiers te Rotterdam, gereed gekomen. 

In den loop van het jaar 1924 is begonnen met het aanleg
gen van eene collectie prenten, platen, penningen enz., met be
trekking tot de economische geschiedenis. Een aantal prenten 
werden voor deze nieuwe afdeeling verworven. De aandacht moge 
hier worden gevestigd op een door het Archief verworven schil
derij van Van Valckenborgh, van omstreeks het jaar 1600, dat 
eene interessante voorstelling geeft van de ijzer-verwerking in dien 
tijd; nit historisch-economisch oogpunt is dit schilderstuk van be
teekenis. 

Indien het mogelijk blijkt deze collecties nit te breiden, zal het 
daardoor aan de vereeniging mogelijk zijn, door tentoonstelling 
o.a. van het verworvene, meer naar bniten op te treden en daar
door meer bekendheid te verkrijgen. Reeds nu kon de vereeniging 
daardoor mede werken aan de Historische Tentoonstelling, die in 
1925 te Amsterdam wordt gehouden. ' 

In verband met het bovenstaande heeft de directeur zijn aan
dacht opnieuw gericht op een der tot nu toe verwaarloosde doel-
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einden der vereeniging, waarvan in art. 4 harer statuten wordt 
gesproken, de vorming n.1. van een verzameling van arbeidsmid
delen, die voor de kennis van de technische ontwikkeling en de 
economische geschiedenis van belang kunnen worden geacht. 
Dergelijke oude arbeidsmiddelen verdwijnen meer en meer, zoo
dat het tijd is te trachten te behouden, wat nog hier en daar 
verspreid bestaat. Het vormen van eene dergelijke verzameling is 
echter behalve eene financieele, ook eene kwesti~ van tijd; de 
oude werktuigen en arbeidsmiddelen moeten worden opgespoord, 
en dit brengt een aanzienlijk tijdverlies mede.J Dit is een der rede
nen, dat met het aanleggen van deze verzameling nog slechts een 
uiterst bescheiden begin is gemaakt. 

Omtrent de verschillende afdeelingen kan het volgende worden 
medegedeeld. 

1. ARCHIEVEN. 

J De volgende archieven werden verworven : 
1. Het archief der Zoutziederij der Firma Van Eelde, te 

Utrecht, 1798-1920. 
2. Het archief der Reederij van zeilschepen Boissevain & Co., 

over de jaren 1796-1882, ontvangen van den heer Walrave Bois
sevain, te Amsterdam. 

3. Het archief der Vereeniging van Fabrieks- en Handwerks
nijverhei¢lI851-1903. 

4. Het archief der afdeeling den Haag der bovengenoemde ver
eeniging. 

5. Eene aanvulling van het archief der Nederlandsche Maat
schappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem, 1913-1920, aIs
mede vroegere bescheiden. 

6-9. De archieven der afdeelingen 's-Gravenhage (1780-
1890), Alkmaar (1854-1903, notulenboeken), Tilburg (1860-
1872, idem) en Zierikzee (-1'910) van de onder 5 genoemde Maat
schappij. 

10-12. De archieven van eenige vereenigingen, gedepoheerd 
in het archief der onder 5 vermelde Maatschappij : Visscherij-ten
toonstelling 1867, Tent()onstelling van Ambachtswerktuigen 1907, 
Vereeniging van Voorstanders van eene Octrooiwet, 1887-1910. 

13. Het archief der Diamantsnijdersvereeniging te Amsterdam, 
1871-1895. 



JAARVERSLAG VAN. DEN DIRECTEUR XXXVII 

14. Eene aanvulling van het archief van den Straatmakersbond 
(hoofdbestuur) over de jaren 1918-1920. 

15. Een aantal archieven, verkregen van het Centraal Bureau 
voor Sociale Aviezen: a. Bouwersbond te Amsterdam 1898-
1911; b. Slagersgezellenvereeniging te Amsterdam 1902-1908; 
c. Cooperatieve Slagerij 1911; d. Ondersteunings-comite van 
slachtoffers der staking 1903; e. Petitionnement Anti-stakings
wetten 1903; I. Landelijk Hoogerhuis-comite 1897; g. Nationaal 
Comite voor vervroegde Winkelsluiting 1909; h. Federatie Ver
eeniging voor Kinderkleeding en Kindervoeding te Amsterdam 
1898-1902; i. Tuingrond-verhuring door de Maatschappij tot 
Nut van het Algemeen in Friesland 1886-1903; i. Vereeniging 
Tentoonstelling voor Huisindustrie·1906-1909. 

16. Door bemiddeling van mr. H. Zillesen werd eene collectie 
papieren ontvangen uit de nalatenschap van den heer staatsraad 
M. H. Jansen. 

Als losse documenten werden verkregen: 
17. Vanden heer H. van der BijIl te Amsterdam een prospectus 

van eene leening ten behoeve van het Kanaal van Steenenhoek, 
een bewijs van inschrijving in de vrijwi1lige belasting 1844, een 
Fransch loterij-prospectus 1783. 

18. Verschillende prospectussen van leeningen in de 1ge eeuw 
werden van den heer A. J. J. Ph. de Haas te Amsterdam ten ge
schenke ontvangen. 

19. De heer Robitsch te 's-Gravenhage schonk aan de Vereeni
ging een interessanten brief van den qeer H. Muller Sz. te Rotter
dam aan Prof. Vissering, d.d. 10 Juli 1860, betreffende de indus
trieele toestanden in Twente. 

Op een veiling werd verkregen: 
20. Instructie voor een nat veenman (in hs. 35 bIz.) . 
Het aantal bezoekers, dat een der aanwezige archieven raad

pleegde, was grooter dan het voorgaande jaar. Het archief Noort~ 
dijk werd voor wetenschappelijk onderzoek gedurende een aantal 
maanden vanhet jaarteAmsterdam gedeponeerd, stukken uit het 
archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Han
del te Rotterdam. 

De commies, de heer P. H. van Reedt Dortland, besteeddeeen 
groot deel van zijn tijd aan deze afdeeling. Het archief der Fa. 
Chabot werd geheel, dat der Algemeene Maatschappij van Le-

/ 
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vensverzekering en Lijfrente in liq. gedeeltelijk door hem ge
plaatst; in het begin van 1925 was ook dit laatste werk afgeloopen . 
. Het archief van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbe
werkers Bond werd voorloopig door hem geschift. 

2. ECONOMISCH-HISTORISCHE BIBLIOTHEEK. 

De bibliotheek werd dit jaar zeer uitgebreid door aankoop en 
schenking van werken. Ongeveer 1500 nummers werden eraan 
toegevoegd, zoodat zij thans 5019 deelen en 240 periodieken be- , 
vat, met 6638 titels en verwijzingen. In 1923 waren deze cijfers 
resp. 3396 deelen en' 4945 titels en verwijzingen. Onder de ge .. 
schenken zijn in het bijzonder te vermelden de boekwerken, die 
door de Erven van mr. F. S. van Nierop, te Amsterdam, aan de 

. Bibliotheek zijn aangeboden. 
Vande boeken werd door sommigen een geregeld gebruik ge

maakt. Eenige studenten raadpleegden evenals het vorige jaar ook 
ditmaal de bibliotheek bij het schrijven van hun proefschrift. 

3. DOCUMENTATIE. 

Zooals in het vorige jaarverslag reeds is opgeinerkt, kenmerkt 
zich'deze afdeeling door een zekere stabiliteit. Slechts enkele aan
winstenzijn ontvangen, waaronder enkele vervolgwerken, toege
zonden door de KoninkliJke Bibliotheek. 

4. FINANCIEEL ARCHIEF. 

De verzamelingen van deze afdeeling nemen geregeld toe; de 
ontwikkeling ervan is zeer bevredigend. Door het uitschieten van 
dubbele exemplaren van jaarverslagen was het mogelijk met 'het 
Economisch Archief der Handels-Hoogeschool te Rotterdam eene 
ruilovereenkomst aan te gaan, waardoor een aantal verslagen over 
<?ntbrekende jaren werd verkregen. Voor de inschrij,ving hiervan 
en de controle op de geregelde toezending droeg mej. Van der 
Burg zorg. 
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5. SOCIAAL-ECONOMISCHE AFDEELING. 

Aangaande de twee onder-afdeelingen, die der jaarverslagen en 
der couranten, is weinig op te merken. Een begin werd gemaakt 
met het uitzQeken en ordenen der talrijke.vakvereenigingsbladen, 
teneinde tot een overzicht te komen van wat, zij het ook incom
pleet, aanwezig is. De Bibliothecaris der Koninklijke Bibliotheek 
en de Directie van den Arbeid verplichtten ons door de toezending 
van een aantal vakbladen. Aanvulling blijft echter dringend 
noodig. 

Met de zorg voor deze afdeeling bleef mej. Goudswaard belast. 

6. PRENJENVERZAMELING. 

" Voor deze in den loop van het j aar nieuw ingestelde afdeeling 
werden op de veiling-Hartkamp te Amsterdam een groot aantal 
uiterst interessante stukken betreffende de economische geschie
denis van Nederland, en van Amsterdam in het bijzonder, aange
kocht. Het ligt in de bedoeling met uitbreiding van deze verza
meling geregeld door te gaan, voor zoover de geldelijke toestand 
der ve!eeniging dit toelaat., . 

Voorloopig is bij deze afdeeling ook de schilderij van Van Val
ckenborch gevoegd, waarvan in den aanvang van dit verslag reeds 
melding is gemaakt. De verwerving hiervan is als eene uiterst be
langrijke aanwinst te beschouwen. Eene vermelding van dit schil
derstuk komt voor in het artikel van Dr. M. G. de Boer, Guillaume 
Ier et les debuts de l'industrie metallurgique en Belgique, in de 
Revue beIge de Philologie et d'Histoire, t. II!., no. 3, 1924. 

7. PENNING-VERZAMELING. 

Een aanvang werd gemaakt met het aanleggen van eene verza
meling penningen, voor zoover deze op de economische geschie
denis betrekking hebben. De unieke collectie penningen, van Am
sterdamsche veemen, vroeger in het bezit van den heer R. W. P. 
de Vries te Amsterdam, werd door de vereeniging verworven. 
Ook eenige penningen van de z.g. vrij-Ieden behodren hiertoe. 
Voorts werden door aankoop een aantal gilde-penningen verkre
gen, afkomstig van gilden in verschillende gemeenten in Nederland. 
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8. PUBLICATIEN. 

Wat de voorbereiding van de publicati,en ~etreft, moge naar het 
verslag der Commissie voor de Publicatien worden verwezen. De 
dames Goudswaard en Vander Burg hielden zich beiden mede 
bezig met het copieeren van stukken door de schrijfmachine, die 
bestemd waren voor het Jaarboek en voor de publicatie van mr. 
Posthumus. 

9. HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN. 

De centrale verwarming gaf een enkele maal reden tot ldagen. 
Een aantal nieuwe archiefrekken werd geplaatst, die nog niet 

aIle bezet zijn. . 
De beambten verrichtten ook dit jaar hun werk met grooten 

jjver. 
De Algemeene Rijksarchivaris, prof. Mr. R. Fruin, verplichtte 

de vereeniging in het afgeloopen jaar door het tijdelijk over
brengen .van bescheiden uit het depOt van het Algemeen Rijks
archief naar het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, 
evenaIs vroegere j aren, zeer te vergemakkelijken, waarvoor de 
directie hem op deze plaats gaame haren dank betuigt. 
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INVENTARIS VANHET ARCHIEFDERNEDERLANDSCHEMAAT
SCHAPPI] VOOR NI]VERHEID EN HANDEL TE HAARLEM, 

1777-1921. 

De Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem besloot 
op initiatief van den bekenden schrijver H. H. van den Heuvel ter gelegen
heid van haar 25-jarig bestaan op 21 Mei 1777 en naar diens voorstellen, 
in 1775 in zijne verhandeling 1) gepubliceerd, tot het oprichten van eene 
vereeniging tot verheffing van de vervallen nijverheid in de Republiek, 
waarbij men de gezamenlijke bronnen van bestaan, zoowel handel, nijver
heid, scheepvaart, visscherij en landbouw als het voortbrengen van kunst, 
op het oog had. 

De oproep hiertoe wekte groote belangstelling en de vereeniging consti
tueerde zich op 3 November 1777 op initiatief van de genoemde maat
schappij en onder haar directeuren, maar overigens zelfstandig, onder den 
naam van Oeconomische Tak van de Hollandsche 
M a a t s c hap p ij van Wet ens C hap pen. 

De vereeniging was georganiseerd in departementen, gevestigd in die 
plaatsen der Republiek, waar ten minste zeven leden woonden, en waarvan 
het bestuur bestond uii; dirigeerende leden (I per 50 leden), een of meer 
secretarissen, en een penningmeester. De leden dezer departementen split
sten zich in vijf verschillende commissies: voor landbouw, voor koophandel 
en koloni1!n, handwerken en fabrieken. werktuigkunde en scheikunde. zee
vaart en visscherij. 

Het centrale bestuur berustte bij directeuren. gekozen op de jaarlijksche 
algemeene vergadering door de afgevaardigden der departementen. Een 
vast aantal moest bestaan uit leden, die te Haarlem woonden. Deze inrich
ting der Maatschappij, berustende op departementeri en directeuren, is tot 
op heden in stand gebleven. . 

De werkzaamheden der departementen bestonden uit: inzenden van ver
beteringen van werktuigen en methoden, monsters, modellen en verhande
tingen aan directeuren; beoordeelen van al wat van directeuren werd ont
vangen, en het voordragen van verdienstelijke personen voor premies. 

] aarlijks werden op de daartoe vastgestelde tijden door directeuren voor
stellen voor prijsvragen verzameld, rondgezonden, die, na door de departe
menten beoordeeld en teruggestuurd te zijn, tot punten van behandeting 
voor de algemeene vergadering werden verwerkt en waarop weer advies 

1) Antwoord op de vraag, voorgesteld door de Hollandsche Maatschappij der 
Weetenschappen te Haarlem: Welk is de grom\ van Hollandsch koophandel. van 
zijnen aanwas en bloei? Welke oorzaken en toevallen hebben dien tot heden aan ver
anderingen en verval blootgesteld? Welke middelen zijn best geschikten gemakkelijkst 
te vinden, om denzelven in zijne tegenwoordige gesteldheid te bewaren, zijne ver
betering te bevorderen, en den hoogsten trap van volkomenheid te doen bereiken?" 
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werd gevraagd. Op de algemeene vergadering werden de prijsvragen vast
gesteld, waar ook de ingekomen antwoorden en inzendingen van monsters 
en modellen, naar het advies van de' commissies in de departementen, die 
voor beoordeeling waren aangewezen, werdenbekroond,afgekeurdofaange
houden, depremiesdaarvoorvastgesteld, en somsvoor den druk aangewezen. 

In J uni 1797 werd de Oeconomische Tak zelfstandig, en haar naam veran
derd in: Nationale N ederlandsche Huishoudelij ke Maat
s c hap p ij ; zij behield dien,naar de lotgevallen des lands gewijzigd in "H 0 1-
landsche" (Juli 1807) en "Nederlandsche Huishoudelijke 
Maa ts c h a ppij" {sinds September 1814) tot 1836. In datjaar beslootde 
algemeene vergadering in J uli den naam te veranderen in: Ned e r 1 Ii n d
sche Maatschappij tot bevordering van Nijverheid. 

In 1806 werden leden-correspondenten ingesteld, wier taak bestond in 
het verschaffen van inlichtingen omtrent landbouw en fabriekswezen in 
plaatsen en districten, waar departementen ontbraken. In 1830 begon de 
Maatschappij met het uitgeven van een tijdschrift, dat onder gewijzigde 
vormen, zelfs een tijdlang als weekblad "De Nijverheid" (1893-1896), tot 
heden in stand bleef. Zij zag baar terrein telkens beperkt door bet ont
staan van allerlei speciale vereenigingen, in het bijzonder ten opzichte 
van haar bemoeiingen met den landbouw, maar kreeg daardoor de gelegen
heid haar aandacht meer te wijden aan de nijverheid; vooral moedigde zij 
de kunstnijverheid aan, in het bijzonder door de oprichting van het Mu
seum van Kunstnijverheid (1877). Haar werkzaamheid op koloniaal gebied 
had reeds tot oprichting van het Koloniaal Museum geleid (1872). In de 
laatste jaren der negentiende eeuw ontmoette zij bij haar werkzaamheden . 
in het bijzonder de Vereeniging van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, 
die, ongeveer gelijk georganiseerd, zich vooral met ontwikkeling en ver
edeling van het ambacht bemoeide en in verschillende plaatsen scholen als 
dochterinstellingen telde. Dit leidde tot eene fusie, waarbij laatstgenoemde 
vereeniging in de Maatschappij opging, wier naam in dien van "M a a t
s c hap p ij van N ij v e r h e i d" gewijzigd werd (Januari 1903) . 
. De werkzaamheden in de twintigste eeuw kenmer!cenzichvooraldoor in 
Nederland een middelpunt te vormeIi voor de behartiging der nijverheids
belangen, bemoeiing met wetgeving, zoowel op economisch als op sociaal 
gebied, mede in verband met den wassenden invloed van de vakactie der 
werknemers, in het strijden voor het gebruik van 'in Nederlan,,- vervaar
digde artikelen; in het buitenland zoowel door zorg voor Nederlandsche 
exporteurs en inzenders op intemationale tentoonstellingen, door mede
werking in commissies bij intemationale tentoonstellingen (stichting van 
de Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen) als het verleenen van steun 
bij het zoekim van buitenlandsche markten (oprichten van Kamers van 
Koophandel in-het buitenland en stichting van het Bureau voor handels-
inlichtingen te Ainsterdam). . 

-Ret werken voor de gezamenlijke belangen van handel en nijverheid 
vond uitdrukking in de naamsverandering in,September 1921, waardoor de 
maatschappij werd omgestempeld tot: Ned e r I and s c heM a a t
s c hap p ij v 0 0 r Han del e n N ij v e r h e i d. 
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Het archief der Maatschappij is gesplitstin eenalgemeeneneen bijzonder 
deel. Het eerste bevat de boeken, die meerdere jaren omvatten, het bijzon
der deel de stukken, die zich volgens de jaren laten indeelen. 

Het jaar loopt van algemeene vergadering tot algemeene vergadering. 

I. OECONOMISCHE TAK VAN DE HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN WETEN

SCHAPPEN. 1777-MEI 1797. 

A. Algemeen Deel. 
I. Directeuren. 

I. Notulenboek Maart 1777-Juli 1794. 
2-13. Secretariaat. 
2-11 . Ver'zonden stukken. 

2. Brieven kopieboek Januari 1779-Maart 1781. 
3. September 1781-Februari 1783. 
4. Maart 1783-Augustus 1785. 
5. Augustus 1785-Augustus 1790. 
6. Augustus 1790-Augustus 1797. 
7. Bijzonder December 1777- Jull 1778. 
8. Maart 1778-Januari 1783. 
9. Februari 1779-September 1780. 

10. Mei 1781-Augustus 1785. 
11." November 1784-November 1790. 

12-13 . . Klappers op ingekomen stukken. 
12. Klapper Januari 1778-Dec~mber 1782. 
13. Januari 1783-September 1789. 

14-18. Financi~n. 

14. Algemeene rekeningen 1780-1783. 
15. 1783-1786. 

, 16. 1786-1789. 
17. 1789-1793. 
18. 1793-1799. 

19-21. Algemeene Vergadering. 
19-20. Handelingen. 

19. 1778-1789 Ie deel. 
20. 1790-18042edeel. 

Voor handelingert in handschrift of drukproef van de jaren 
1778-1783. 1785-1793 en 1797 zie het Bijzonder Deel onder 
het hoofd Algemeene vergadering. 

21. Prijsvragen 1778-1798. 
Voor prijsvragen in handschrift of proef van de jaren 17%-

1797 zie men het Bijzonder Deel onder het hoofd Algemeene 
vergadering. 

22. 1777. 

B. Bijzonder Deel. 

1-2. Directeuren. 
1. Instructie voor de oprichting van departe

menten en conceptwet. 
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23-24. 1778. 

25. 1779. 

INVENTARIS 

2. Brieven aan den Secretaris. 
3-6. Secretariaat. 

3. Aanmeldingen voor het lidmaatschap. 
4. Brieven over het vormen van departemen

ten . 
. 5. V oorstel betreffende het gebruik van inland

sche kleurstof inzake kaasbereiding. 
6. Inventaris van ingekomen stukken. 

1-3. Directeuren. 
1. Conceptvragen ter beoordeeling der depar

tementen. 
2. Brieven. 
3. Concept-notulen. 

4-14. Secretariaat. 
4. Ledenlijsten en bestuurderdepartementen. 
5. Ingezonden conceptvragen door de departe

meIiten. 
6. Beoordeelingen der conceptvragen door de 

departementen. 
7. Besluiten der departementen omtrent op de 

algemeene vergaderiog niet afgehandelde 
punten en conceptwetten. 

8. Voorstellen en beoordeelingen van verhan
delingen. modellen en monsters door de de
partementen 1) aangaaande handwerken en 
fabrieken. 

Linnen van hennep. zijde, touw uit brand
netels. merken en gebruik van inlandsche 
goederen. negerhoeden. kaarsen. pottenfa
bricage. spelden. 

9. Voorstellen enz. aangaande werktuigkunde 
en scheikunde. 

Moddermolen. molenwieken. suikermolen. 
10. Brieven van leden. 
11. Brieven van niet-Ieden. 
12. Overzicht van beoordeelde conceptvragen. 
13. Overzicht van door de departementen vast

gestelde punten.op de algemeenevergadering 
niet afgehandeld. 

14. Inventaris van ingekomen stukken. 
15. Financil!n. . 
16. Algemeene vergaderiog. Handelingen (incom

pleet) . 
1-2. Directeuren. 

1. Conceptvragen voor de departementen. 

I) In het vervo)g te noemen: Voorstellen enz. 
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2. Brieven. 
3-13. Secretariaat. 

XLV 

3. Ledenlijsten en bestuursveranderingen der 
departementen 1). 

4. Conceptvragen van de departementen: 
5. Beoordeeling der ontvangen conceptvragen 

door de departementen. 
6. Beantwoorde vragen van directeuren door 

de departementen. 
Bekleeding der stoelen, belegging van 

contributil!n. ' 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Inlandsche tabak, vIas, wolverbetering, 
condatsriet, kaasbereiding. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Spinscholen, chitspapier, Haagsche porce
leinfabriek, fabriek van gouden en zilve
ren werken. · 

9. Brochure van het departement Leiden. 
Verleenen van briefjes aanLeidschelakens. 

10. Brieven van leden. 
11. " niet-leden. 
12. Inventaris van ingekomen stukken. 

13. Financil!n. 
14-15. Algemeene Vergadering. 

14. Punten van behandeling. 
15. Handelingen. 

26-27. 1780. 1-:3. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Vertaling der prijsvragen in het Duitsch. 
3. Concept-notulen. 

4-18. Secretariaat. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen van allerlei aard. ' 
6. Conceptvragen der departementen. 
7. Beoordeelingen der conceptvragen door de 

departementen. 
8. Memories over de vraag, of de Generaliteits

landen uitgesloten moeten worden. 
9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Hooibroei, kaasbereiding, klander en vee
ziekten. 

1) In het vervolg te noemen: LedenJijsten der departementen. 
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10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonil!n. 

Haring naar de kolonien, oeconomische 
winkels. 

11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Porceleinfabriek, lakwerk, goudsmids
werk, touw nit brandnetels, tabak, kant, 
spelden, tin, hoeden, potten, manufactu
ren, saffiaanleder, papier, kaarsen,Iinnen, 
zeep, balusters. 

12. Lijsten van fabrieken in verschillende depar
tementen . . 

13. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Sluisdeuren, watermolens, molenwieken, 
v\lurmachine, moddermolen, pomp, op
haalbrug. 

14. Voorstellen eDZ. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Aas voor kabeljauw, roerschroef, sextant, 
uitdiepen van riviermonden,paalwormbe
strijding, aanmoediging tot den zeedienst, 
redding van schipbreukelingen, scheeps
vernis. 

15. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Oeconomische almanak, zwembad, Ii
chaamsbeweging. 

16. Dankbetuigingen, quitantien, namen van be
kroonden van de departementen. 

17. Brieven van Diet-Ieden. 
18. Inventaris van ingekomen stukken. 

19. Financien. Brieven. 
20-23. Algemeene vergadering. 

20. Punten van behandeling. 
21. Rapporten. 
22. Handelingen en resolutien. 
23. Register op de resolutien 1779 en 1780. 

28. 1781. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2 .. Concept-notulen. 

3-15. Secretariaat. 
3. Ledenlijsten der departementen. 
4. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
5. Conceptvragen van de departementen. 
6. Beoordeeling der conceptvragen. 



INVENTARIS XLVII 

7. Voorstellen enz. aanga.a.nde landbouw. 
W olverbetering, veldm uizenverdelging, 
kaasbereiding, hooibroei, groenvoer, fok
ken van kalveren. 

8. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koloni~n . • 

Oeconomische winkels, verbod van invoer 
van Engelsche stoffen, baring naar de ko
loni/ln, gebruik van inheemsche stoffen in 
gestichten. 

9. Vergelij king van maten en gewichten, gebrui
kelijk in verschillende departementen. 

10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Touw uit brandnetels, rietveeren in hed
den, zoop, spinscholen, Schotsch tapijt, 
boekbindersleer, hoeden en negermutsen, 
verlakt, verf, protest tegen het spinnen 
van koehaar en tegen linnen uit hennep, 
lijm, overleer, aardewerk, spelden, papier, 
wol. 

11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Baggermolen, snijroetjes, molenassen, 
wolmolen, cacaobreker, staalriet, ophaal
brug, vuurmachine, verfmolen, getrokken 
latten, balkzaagmolen, sluisdeuren,brand
bluschmiddelen, asch voor bleekers, eau 
de Luce. 

12. Voorstellen enz. aangaande zoovaart en 
visscherij. 

Uitdiepen van riviermonden, bouwen van 
oorlogsschepen, uitrusting ter kaapvaart, 
aanmoediging tot den zeedienst, schoops
vernis, paalworm. 

13 . . Voorstelleri enz. aangaande algemeen nut. 
IJ zer voor roest bewaren, rookverdrijven, 
verbetering der zeedijken. 

14. Dankbetuigingen, quitanties van bekroon
den van de departementen. 

15. Brieven van niet-Ieden. 
16-17. Financi~n . 

16. Rekening en verantwoording over 1778-
1780. 

N .B. Dit is de oorste rekening. 
17. Brieven. 

18-21. Algemeene vergadering. 
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18. Punten van behandeling. 
19. Handelingen en resoluti~n . 

20. Register der resolutien. 
21. Antwoorden op prijsvragen, verhandelingen 

betreffende uitvindingen enverbeteringen, 
gedrukt volgens resolutien der Algemeene 
vergadering 1). 
1. Landbouw no. 1. J. C. Druman, over de 

castanjeboomen. 
2. Zeevaart en visscherij no. 1. A. Rogge, 

Ret verdiepen van den mond der Buiten
zaan. 

3. Zeevaart enz. no. 2. J. Ermerins, Aan
moediging tot den zeevaart. 

4 . . Zeevaart enz. no. 3. J. Rz. Douw, Kabel
jauwvisscherij. 

29-30. 1782. 1-3. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Fransche vertaling der prijsvragen. 
3. Concept-notulen. 

4-19. Secretariaat. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarisssen. 
6. Conceptvragen der departementen. 
7. Beoordeeling der conceptvragen door de 

departementJn. 
8. Gebedsformulieren van de departementen 

ten gebruike bij de algemeene vergadering. 
9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Kaasyereiding,schapenziekten, wol, gerst, 
Boheemsche haver, aardappelen, aanfok 
van kalveren, longziekten van het vee, 
klander, heideontginning, wintervoer, bij
enteelt. 

10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonien. 

Maten en gewichten, oeconomische win
kels, vestiging als handelsagent buiten
slands, hating naar de koloni~n. 

11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Schotschtapijt, vilt, papier, verfstof, blad
koper, glasblazerij, stalen gaas, vedakt, 
aardewerk, overleer, Engelsch fluweel, 

1) Voortaan te noemen: Gedrukte verhandelingen. 
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leeren boeden, spinscbolen, haarspelden. 
vlaswinning, graveerkunst. 

i2. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Verfmolen, riet, rottingen, banden, tui
melschepmachine, sluisdeuren, roeien van 
oorlogscbepen, wolmolen, moddermolen. 
katoenmolen, watermolens (perspomp, 
paardekracbt en scheprad-), spinnewiel, 
ophaalbrug, brandspuit, balkzaagmolen. 
ploegen, wijn, verbetering, bleekersasch. 
cortex peruvianus, tetanus, gangreen, eau 
de Luce. 

13. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en vis-
scberij. 

Aanmoediging tot den zeedienst, uitdie
pen van riviermonden, aasvoor kabeljauw, 
vuurbaken, afbrengen van schepen. 

14. V oorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Verbetering zeedijken, ijzer tegen roest 
bescbermen, redden van drenkelingen. 

15. Dankbetuigingen, quitanties, namen van 
bekroonden door de departementen. 

16. Brieven van niet-leden. 
17. Aanteekeningen van den secretaris. 
18. Register van ingekomen brieven (1779-

1782). 
19., Inventaris van ingekomen stukken. 

20-21. Financien. 
20. Rekening en verantwoording over 1781. 
21. Brieven. 

22-26. Algemeene vergadering. 
22. Punten van behandeling. 
23. Handelingen. 
24. Register op de resolutien. 
25. Index op de resolutien 1778-1782. 
26. Gedrukte verhandelingen. 

1. Landbouw no. 2. J .Az.Kool en H. Valken
burg, Tinctuur in plaats van tournesol. 

2. Werktuig- en scheikunde no. 1. P. Rem
pelaer, Versteenende compositie. 

3. Zeevaart en visscberij no. 4. Korns. van 
der Palm,Aanmoediging tot den zeevaart. 

31. 1783. 1-3. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Fransche vertaling der prijsvragen. 
3. Concept-notulen. 
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4-16. Secretariaat. , 
4. Ledenlijsten der .departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
6. Conceptvragen der departementen. 
7,. Beoordeelingen der conceptvragen door de 

departementen. ' 
8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Onderwijs aan daglooners, gerst, papaver
bollen, Boheemsche haver, verdelgen van 
veenmollen, klander, wol, bijenteelt, herk 
(onkruid), aanfok van kalveren en scha
pen. 

9~ Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonit'!n. 

Oeconomische winkels. 
10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 

fabrieken. 
Karsaai, spinscholen, zijde, cement, ver
lakt, glaswerk, boekbindersleer, schoen
leer, £lanel, metaalgaas, geslagen koper, 
karpetten, pennen, papier, perkament, 
aardewerk, fijne hennep, geverfde stoffen, 
kaardebollen, schachten, haarspelden, 
hoeden, graveerkunst. 

11.. VoorsteUen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Perspomp, balkzaagmolen, brandspuit, 
ploeg, staalriet, water- en schepradmolen, 
moddermolen,suikermolen, lamp, ophaal
brug, pletrollen, katoenmolen, VUUrma
chine, acidum caImans, eau vegeto-mine
ral, tetanus(spasmus cynicus), dollehonds
beet, eau de Luce, vaste kleur. 

12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Loglijn, haringvangst, aanmoediging zee
dienst, verbeterd kompas, vuurbaak, af
brengen van schepen. 

13. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Almanak, praebende societeit, rookver
drijven. 

14. Dankbetuigingen, namen van bekroonden 
door de departementen. 

15. Brieyen van niet-Ieden. 
16. Inventaris van iligekomen stukken. 

17-18. Financien. 
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17. Rekening en verantwoording over 1782. 
18. Brieven. 

19-23. Algemeene vergadering. 
19. ~ Punten van behandeling. 
20. Handelingen. 
21. Resoluti~n . 

22. Register der resoluti~n 1778-1783. 

LI 

23. Gedrukte verhandelingen. 1. Landbouw 
no. 3. J. Busser, Voeder voor het rundvee. 

2. Zeevaart en visscherij no. 5. J. Ermerins, 
Aanmoediging tot den zeevaart (2e ant-
woord). ( 

32. 1784. 1-3. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. .Fransche vertaling der prijsvragen. 
3. Concept-notulen. 

4-19. Secretariaat. 
4. Ledenlijst der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
6. Conceptvragen van de departementen. 
7. Beoordeeling der conceptvragen door de 

departementen. 
8. BeoordeeliIig der voorstellen omtrent de wa

tersnood in de Betuwe door de departe
menten. 

9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 
Kaardebollen, ricinuszaad, hennep, wol, 
overstrooming door zeewater,heideontgin
ning, toezicht op rammen, papaverzaad, 
Boheemsche haver, veenmolverdelging, 
longziekten bij vee, bijenteelt, klander. 

10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koloni~n. 

Oeconomische winkels, broodboom in 
West-Indi~. 

11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken . 

Smyrna-, Schotsch-, Leidsch tapijt, trijp
en saaidrukkerij, tafelwilk, zijden gaas, 
karsaai, leeren hoeden, handschoenen, 
oeconomische fabriek te Bergen op Zoom, 
vertind koper, saffiaan, francijn, spelden, 
pennen, aardewerk, ets- en graveer
kunst. 

12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 
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Perspomp, rieten, vuurmachine, papier
pers, vuurwerk in branderijen, watermo
len, moddermolen, schepradmolen, zaag
molen, pompenverbetering, snijroetjes, 
heiblok, vuurmachine-Rainey, snui-feest, 
vaste kleur, zweetpoeder, middel tegen 
paalworm, verfstof, in vuur versteenende 
compositie. 

13. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij . 

Aanmoediging zeevaart, het Noorden te 
vinden,vuurbaak. 

14. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
IJzer voor roest bewaren, almanak, oeco
nomische societeit, verbetering van 
schoorsteenen, krijgsschool. 

15. Dankbetuigingen en namen van bekroonin-
gen door de departementen. 

16. Brieven van niet-Ieden. 
17. Register van verzonden brievenl77B-17S4. 
IS. Register vaningekomen brieven 1779-1784. 
19. Inventaris van ingekomen stukken. 

20-21 . Financien. 
20. Rekening en verantwoording over 17S3. 
21. Brieven. 

22-24. Algmeeene vergadering. 
22. Punten van behandeling. 
23. Lijst van bekrooningen. 
24. Gedrukte verhandelingen. I . Landbouw no. 

4. H. Ramaer, Voortteelen der bijen. 
2. Landbouw no. 5. J. van Nuys, Beplan

ten van woeste duinen. 
3. Landbouw no. 6. H. F. Sybel, Voorttee

len der bijen. 
4. Werktuig- en scheikunde no. 2. M. Hes

selingh, Nieuwe vaste couleur uit plan
ten. 

5. Werktuig- en scheikunde no. 3. C. Zille
sen, Vuurwerken in de branderijen. 

33-34. 1785. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Concept-notulen. 

3-17. Secretariaat. 
3. Ledenlijsten der departementen. 
4. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
5. Conceptvragen der departementen. 
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6. Beoordeeling der conceptvragen door de 
departementen. 

7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 
Nieuw gewas, verbetering van den land
bouw, aanplantvan moerbeiboomen, mest 
van haardasch, gebruik van stronken van 
raap- en koolzaad, ploegen, groen winter
voer, bijenteelt, moederkwaal, aardappel
teelt, ontginning, schapenschurft, hooi
egge, alizarizaad, wol, rossement (on
kruid), ricinuszaad. 

8. Voorstellen eo.z. aangaande koophandel en 
kolonien. 

Maten en gewichten, oeconomische win
kels, premien voor gestichten. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Tapijt, horlogebandjes, tafelwilk, zijde, 
verlakt, zijden kousen, zwartgeverfde 
stoffen, saffiaanleer, jucht, aardewerk,· 
pijlaken, leeren hoeden en patroontas
schen, lijm, k6perwerk, molton, email, 
beukenolie, weverij, saaidrukkerij, papier 
uit stroo, horloges, spinscholen, premies, 
ets- en graveerkunst. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Ophaalbrug, staalriet, snijroetjes, verbe
tering van ketels, katoenmolens, heiblok, 
machine van Taperon, middel tegen worm 
in hout, tegen lekkende vaten, nieuw geel, 
balkzaagmolen, microscoop. 

11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij . 

Vuurbaken, berekening der jaarlijksche 
kosten voor de uitrusting der visschers
vloot, oprichting der Kweekschool voor 
Zeevaart. 

12. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Verbetering der zeedijken. 

13. Opgaven van maten en gewichten der de
partementen. 

14. Dankbetuigingen, quitanties, bekendmakin
gen van namen voor bekroningen door de 
departementen. 

15. Antwoorden van bekroonden op de enqu
I!te van directeuren naar het beloop van 
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hun zaken. Deze hebben betrekking op: 
Landbouw : ricinuszaad, verdelging van 
v.eenmollen, kaardebollen, gerst, winter
voer, tournesol, tammekastanje, bijenteelt. 
Handel enkolonien: haringnaarde koloni~n. 
Fabrieken: karsaai, Schotsch tapijt, leer
Jooierij, chitspapier, overleer, laarzen
schachten, spelden, haarspelden, koperen 
scheepshuiden, hoeden, francijn, platlood. 
lijm, touw. pennen, glas, laken. vilt. ver
nis, verlakt, aardewerk, zijde. 
Werktuig- en scheikunde: balkzaagmolen. 
molenwieken, spinnewiel. staalriet, rot
tingband, baggermolen. 

16. Brieven van niet-leden. 
17. Inventaris van ingezonden stukken. 

18-19. Financii!n. 
18. Rekening en verantwoording over 1784. 
19. Brieven. 

20-24. Algemeene vergadering. 
20. Punten van behandeling. \ 
21. Rapporten. 
22. Handelingen. 
23. Lijst der toegekende prijzen. 
24. Gedrukte verhandelingen. Landbouw no. 7. 

C. J. Bloys van Treslong, Hooy-egge. 
35. 1786. 1-2. Directeuren. 

1. Brieven. 
2. Concept-notulen . 

3-15. Secretariaat. 
3. Ledenlijsten der departementen. 
4. Aanvragen en med~~elingen der departe

mentssecretarisseIi. 
5. Conceptvragen van de departementen. 
6. Beoordeelingen der conceptvragen door de 

departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Uitroeien van den meiwormen, uitroeien 
van hop(onkruid),verfijnen van inlandsch 
vIas, aankoop van Spaansche rammen. 
knolrapen als veevoer, alizarizaad, 
schapenschurft. miltvuu[. 

8. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koloni~n. 

Aanmoediging tot het dragen van inland
sche goederen,lijsten van waren tekoopin 
oeconomische winkels, verklaringen van 
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levering van inlandsche goederen, premies 
voor oeconomische winkels. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Haarspelden, zijde, rietmatten, Frankfor
ter pOtten, pijlaken, saffiaanleer, vertin
nen van koper, tapijt, tafelwilk,grofaarde
'werk, zilver-drijfwerk, glad koperwerk, 
leeren hoeden, piano, karsaai, molton, 
overleer, zijden gazen, sajet, toestand der 
fabrieken, spinscholen, moscovische mat
ten, ets- en graveerkunst. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Machine voor het vervoer over moerassige 
gronden, roerschroef, schietspoel, lamp, 
machine voor horloge-onderdeelen, koffie
molen, watermolens, moddermolen, 
Spaansch groen, zeep, cement, gele verf. 

11. V oorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Aanmoediging tot den zeedienst, beklee- , 
ding van schepen metlood, vermindering 
der zalmvangst. 

12. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Almanak, opvoeding, gewapende corpsen, 
uitgave van een werk over kunsten en • 
wetenschappen. 

13. Dankbetuigingen, quitanties, namen van 
bekroonden door de departementen. 

14. Brieven van niet-leden . 
.15. Inventaris van ingekomen stukken. 

16-17. Financi~n. 

16. Rekening en verantwoording over 1785. 
17. Brieven. 

18-20. Algemeene vergadering. 
18. Punten van behandeling. 
19. Handelingen. 
20. Gedrukte verhandelingen. 1. Landbouw no. 

9. J. O. van Dugteren en D . de Vries, 
Teelen van aardappelen uit zaad. 

2. Zeevaart en visscherij no. 6. C. Goekoop, 
Plaatsen van vuuren aan de zeegaten. 

36. 1787. 1-2. Directeuren. 
1. Verzoek om advies aan de departementen 

Haarlem en Leiden tot het koopen van een 
gebouw. 
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\ 

2. Concept-notulen. 
3-15. Secretariaat. · 

3. Ledenlijsten der departementen. 
4. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
5. V oorstellen voor de punten van behandeling 

door de departementen. 
6. Vborstellen enz. aangaande Iandbouw. 

·Aanvragen om plano prijsvragen, verban
delingen omtrent landbouw, mos uit wei
land verdrijven, iniandscb vIas, klander, 
aardappelen, gewas ter vervanging van 
aardappelen, behandeling van koeien 'na 
het kaiven, bebandeling van eerstgeboren 
kalven. 

7. Voorstellen enz. aangaande koopbandel en 
koloni~n. 

Maten en gewicbten, winkel van inland
sche goederen, levering van stoffen aan 
gestichten, producten uit Suriname. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
!abrieken. 

Spinscbolen, nettenbreien, tafelkleed, zil
verwerk. pijlaken, bleekerijen van blauw
garen, Frankforter potten, snuiftabak, 
papier, aardewerk, lint, karsaai. kunst. 

9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Droogmolen, watermolen, koffiemolen, 
perspomp. verfstof uit wild wormkruid, 
Spaanscb groen, zeep, aderlaatsnippen, 
riet, traan, blauwverven, aardappelmolen, 
rookverdrijven uit aardewerk, magnesia 
alba, spinnewiel. 

10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en vis
scberij. 

Afbrengen van schepen, roerschroef, over 
bet verminderen van de zalm. 

II. V oorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Middel tegen paalworm, voorkomen van 
overstrooming. 

12. Dankbetuigingen, quitanties, namen van 
bekroonden door de departementen. 

13. Procuratien.van de departementen, die niet 
ter algemeene vergadering komen. 

14. Brieven van niet-Ieden. 
IS. Inventaris van ingekomen stukken. 
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16-17. Financien. 
16. Rekening en verantwoording over 1786. 
17. Proeven. 

18-20. Aigemeene vergadering. 
18. Rapporten. 
19. Handelingen. 
20. Gedrukte verhandelingen. 

Landbouw no. 10. A. Mijsberg, Genezing 
der koeien,die blijven liggl;ln na het kalven . 

37. 1788. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Concept-notulen. 

3-14. Secretriaat. 
3. Ledenlijsten der departementen. 
4. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
5. Conceptvragen van de departementen. 
6. Beoordeeling der conceptvragen door de 

departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Runderziekten, iniandsche tabak, vIas, 
meekrap, klander, rammen, veeartsen
premie, wol. 

8. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koIoni~n. 

Maten en gewichten, inlandsche goederen 
voor gestichten, oeconomische winkels. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Piano, saffiaanleer, aardewerk, pijiaken, 
spinschoIen, nagelsmederij, saaien en fla
nellen, blauwgaren, graveerkunst. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Brandspuiten, nieuw metaal, cylindermo
len,spinnewiel,schietspoelen, turkschrood. 

11. V oorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Kustbeschrijving, zalmvisscherij, dok voor 
oorlogschepen, redding van schipbreuke
lingen. 

12. Dankbetuiging, quitanties, namen van be
kroonden door de departementen. 

13. Brieven van niet-Ieden. 
14. Inventaris van ingekomen stukken. 

15-16. Financi~n. 

15. Rekening en verantwoording over 1787. 
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16. Brieven. 
17-18. Algemeene vergadering. 

17. Handelingen. 
18. Resoluti~n. 

38. 1789. 1. Directeuren. Concept-notulen. 
2-13. Secretariaat. 

2. Ledenlijsten der departementen. 
3. Beoordeelingen der conceptvragen door de 

departementen. 
4. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Oeconomische schapen, moederkwaal, 
kankeren van boomen, sterfte onder het 
rundvee, vIas, alizarizaad, aalbessen, riet
planten, mos uit weilanden, hooibroei, 
bloedpissen, longziekte. 

5. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koloni~n. 

Maten en gewichten, oeconomische win
kel, inlandsche goederen aan gestichten. 

,6. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Spinscholen, glas, papier, middelen tot op 
heffing der inlandsche nijverheid, kunst
prenten. 

7. Voorstellen enz. aangaande werktuig- 'en 
scheikunde. 

Wagen, turksch rood. 
8. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 

visscherij . 
Aanmoediging van de zeevaart, middel 
tegen paalworm. 

9. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Onderwijs aan vroedvrouwen, Klem. 

10. Dankbetuigingen, quitanties, namen van 
bekroonden van de departementen. 

11. Procurati~n van departementen, die niet ter 
algemeene vergadering komen. 

12. Brieven van niet-Ieden. 
13. Inventarissen van ingekomen stukken. 

14-15. Financit!n. 
14. Rekening en verantwoording over 1788. 
15. Brieven. 

16-19. Aigemeene vergadering. 
16. Punten van behandeling. 
17. Handelingen. 
18. Register van resolutien 1778-1789. 
19. Gedrukte verhandelingen. 
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1. Landbouw no. 13. J. Ev~nblij, Uitroeijen 
van rossement. 

2. Koophandel en koloni~n. Spasmus cyni-
cus of klem bij kinderen. 

3. Werktuig- en scheikunde no. 4. C.Vonck, 
Brandspuiten. 

4. Zeevaart en visscherij no. 7. C. Vonck, 
Zalm op onze rivieren. 

39. 1790. 1~2. Directellren. 
1. Brieven. 
2. Concept-notulen. 

3-13. Secretariaat. 
3. Aanvragen en mededeelingen der departe-

mentssecretarissen. 
4. Conceptvragen door de departementen. 
5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Oeconomische schapen, alizarizaad ter 
vervanging van meekrap, kalfverlegging, 
vIas, klander, rossement, boom- en plant-
Iuizen, verbetering der mesthoopen, kwade I 
droes. 

I 6. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koionien. 
Premie op karsaaien, gom-copal. 

J 

7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Wol, marmerpapier. 
8. YoorStellen aangaande werktuig- en schei-

kunde. 
Brandspuit, koffiemolen, bessenwijn, kin-
derpokken. 

9. V oorstellen aangaandezeevaarten visscherij . 
Aanmoediging tot den zeedienst, redding 
van schepelingen, paalwqrm, scheepshuid, 
gronden in de Noordzee, zalmvisscherij . 

10. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Premies aan kunstenaars, vroedvrouwen 
ten plattelande, Klem . 

11.. . Procuratien der departementen, die niet ter 
algemeene verglMiering komen. 

12. Brieven van niet-leden. 
13. Invent~en:van ingekomen stukken. 

14-15. Financil!n. 
14. Rekening en verantwoording over 1789. 
15. Brieven. 

16-18. Algemeene vergadering. 
16. Punten van behandeling. 



LX INVENTARIS 

17. Handelingen. 
18. Resolutil!n. 

40. 1791. 1. Directeuren. N otulen. 
2-14. Secretariaat. 

2. Ledenlijsten der departementen. 
3. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecret~en. 

4. Conceptvragen van de departementen. 
5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Ontdekkingen, tropische planten, vIas, 
oeconomische schapen, turksche mee, vee
artsattestatitln. 

6. Voorstellen enz. aangaande koopbandel en 
kolonien. 

Premies voor geleverde inlandsche goede
ren, oeconomische winkels, papierfabriek, 
gom. 

7. Voorstellen enz. aangaande bandwerken en 
fabrieken. 

Spinnerijen en weverij te Utrecht, kunst
porcelein, veliopapier, lak en vernis van 
gom-copal, spinwerk. 

8. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Fornuis, brandspuit. 
9. V oorstellen enz. aangaande zeevaart en 

visscherij. 
Kunstverkenningen, koolteer tegen den 
paalworm, scheepsbouw, aanmoediging 
tot den zeedienst. 

lO. Voorstellen enz. aangaande algemeen nut. 
Premies aan jeugdige kunstenaars, vroed
vrouwen ten platten lande. 

11. Dankbetuigingen, quitanties, namen van 
bekroonden van de departementen. 

12. Procuratitln van de departementen, die 
niet ter algemeene vergadering komen. 

13. Brieven van niet-Ieden. 
14. Inventaris van ingekomen stukken.' 

1&-16. Financien. 
15. Rekening en verantwoordinE over 1790. 
16. Brieven . 

. 17-20. Algemeene vergadering. 
17. Punten van behandeling. 
18. Handeliogen. 
19. Resolutien. 
20. Gedrukte verbandelingen: Middelen tot 



INVENTARlS LXI 

redres der inlandsche wolle, zijde en andere 
manufacturen. 

41. 1792. I-tO. Secretariaat. 
1. Ledenlijst der departementen. 
2. Conceptvragen der departementen. 
3. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Schapenteelt, onkruid. 
4. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 

koloni~n. 

Maten en gewichten (Hoom), premies op 
levering van karsaaien aan godshuizen, 
roucou, himarouba, senne, kunstweide in 
Suriname. 

5. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Kunstporcelein, vertinsel, perkament, 
steen-aardewerk, spinnerij, quinette ga
tens. 

6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Moddermolen, brandspuit, vuurmachine, 
chemische oefeningim, medicinale gom, 
Engelsch zout. 

7. V oorstellen enz. aangaande zeevaart en 
vis&cherij. 

Aanmoediging tot den zeedienst, scheeps
bouw. 

8. Dankbetuigingen, quitanties, namen van 
bekroonden van de departementen. 

9. Brieven van niet-Ieden. 
10. Inventaris van ingekomen stukken. 

11-12. Financi~n. 

11. Rekening en verantwoording over 1791. 
12. Brieven. 

13-15. Algemeene vergadering. 
13. Punten van behandeling. 
14. Handelingen. 
15 . . Resoluti~n. 

42. 1793. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Concept-notulen. 

3-15. Secretariaat. 
3. Naamiijsten der departementen. 
4. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
5. Conceptvragen van de departementen. 
6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 
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Wol der oeconomische schapen, droes. 
7. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 

kolonien. 
]daten en gewichten. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Schotsch tapijt, aardewerk, porcelein, gra
veer kunst, schilderkunst. 

9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Verhandeling over scheikunde, vuurma
chine, zout, brandspuit, gorn. 

10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Aanmoediging tot den zeedienst. 
11. V oorstellen enz. aangaande algerneen nut. 

Zorg voor dienstboden. 
12. Dankbetuigingen bij bekroningen van de 

departernenten. 
l~. Procuratien der departementen, die niet ter 

algemeene vergadering komen. 
14. Brieven van niet-leden. 
15 . . Inventarls van ingekornen stukken. 

16-17. Financien. 
16. Rekening en verantwoording over 1792. 
17. Brieven. 

18-21. Algemeene vergadering. 
18. Punten van behandeling. 
19. Handelingen. 
20. ·Resolutien. 
21. Gedrukte verhandelingen. 

Werktuig- en scheikunde no. 5. W. Trap
man, nieuw vertinsel. 

43. 1794. 1-8. Secretariaat. 
1. Register op verzonden brieven. 
2. Aanvragen en mededeelingen der departe

rnentssecretarissen. 
3. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Schapen, mesten, systematische opgave 
van onkruid, Egyptische rogge. 

4. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonien. 

Premies voor inlandsche goederen, econo
mische winkels, genootschap voor den 
landbouw in Suriname. 

5. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 
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Zijdefabriek, kousen, spinscholen, kunst
porcelein, kunstprenten. 

6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde, katoenmachine. 

7. Brieven van niet-Ieden. 
8. Inventaris van ingekomen stukken. 

9. Financien.RekeningenverantwoordingoverI793. 
10-11. I Algemeene vergadering . 

. to . Punten van behandeling. 
11. Gedrukte verhandelingen. 

1. Werktuig-enscheikundeno. 8. J. Bregh
ter, Verbetering der zuigers tot de brand
spuiten . 

. 2. Nuttigevoorstellenno. 1. H.Schwegman, 
Tekening op kopere plaat overte brengen. 

44. 1795. .1. Directeuren. Brieven. 

45. 1796. 

2-9. Secretariaat. 
2 . . Register van verzonden brieven. 
3. Ledenlijsten der departementen. 
4. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
5. Voorstellen ell.z. aangaande landbouw. 

Kunstmeste,n, oeconomische schapen, 
wouw . 

. 6. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonien. 

Premies voor _inlandsche goederen, gom
copal. 

7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Kunstporcelein, eeststeenen, karkassen, 
(draadfiguren) . 

8.Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Engelsch blauw, middel tegen den paal
worm. 

9. Ix;lVentaris van ingekomen stukken. 
10-11. Financien. 

to. Rekening en verantwoording over 1794. 
11. Brieven. 

12. Algemeene vergadering.Punten vanbehandeling. 
1-8. Secretariaat. 

1. Ledenlijsten der departementen. 
2. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
3. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 

kolonien. 
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Premies voor inlandscbe goederen. 
4. Voorstellen enz. aangaande bandwerken en 

fabrieken. 
Kunstverlakt, Engelsch lint, teekenpa
pier, knoopsgaten-koord, eeststeenen, 
graveerkunst. 

5. Voorstellen enz. aangaande. zeevaart en 
visscberij. 

Roeijcegel tot redding van drenkelin
gen. 

6. Procurati~n der departementen, die Diet ter 
algemeene vergadering komen. 

7. Brieven van niet-leden. 
8. Inventaris van ingekomen stukken. 

9-10. Financien .• 
9. Rekening en verantwoording over 1795. 

10. Brieven. 
11-14. Algemeene vergadering. 

11. Punten van behandeling. 
12. Handelingen en bijlagen. 
13. Resolutien. 
14. Prijsvragen. 

46. 1797. 1. Directeuren. Brieven. 
2-9. Secretariaat. 

2. Aanvragen en mededeelingen der departe
mentssecretarissen. 

3. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonien. 

Maten en gewichten, premies voor inland
scbe goederen. 

4. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Spinscbolen, gesponnen katoenen ga
rens, baleinen, Scbotscbe en andere kou
sen, Engelsch jaslint, pluksel, karkassen, 
kunstdrukpapier, zijdeteelt, kunst. 

5. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Engelsch blauw, kobaltmijn. 
6. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 

visscherij. 
Redden van drenkelingi'm. 

7. Correspondentie van gecommitteerden ter 
algeII;leene vergadering over een nieuw pro
gramma. 

8. Brieven van niet-leden. 
9. Inventaris van ingekomen stukken. 
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10-11. Financien. 
10. Rekening en verantwoording over 1796. 
11. Brieven. 

12-15. Algemeene vergadering. 
12. Punten van behandeling. 
13. Handelingen. 
14. Resolutien. 
15. Prijsvragen. 

II. NATION ALE NEDERLANDSCHE HUISHOUDELIJKE MAATSCHAPPIJ . 

JUNI 1797-JUNI 1807. 

A. Algemeen Deel. 

47. Directeuren. 

48-51. 
48-SO. 

.48. 
49. 
SO. 

51. 
52-53. 

52. 
53. 

54-56. 
54. 

55. 

56. 

47. Notulenboek Augustus 1797-Juni 1813. 
Secretariaat. 
Verzonden stukken. 
Brievencopieboek Augustus 1797-J uni 180 1 . 

Juni 1801-Juni 1805. 
" . Juni 1805-Juni 1810. 

Klapper op deingekomen stukken. Augustus 1797-J uni 1811. 
Financien. 
Algemeene rekeningen 1800-1803. 
Algemeene rekeningen 1803-1809. 
Algemeene vergadering. 
Punten van behandeling 1801-1808. 

Voor de punten van behandeling in handschrift of druk
proef van de jaren 1798-1803, zie het Bijzonder Deel onder 
het hoofd Algemeene vergadering. 

Handelingen 1805-1814. 3e deel. 
Voor de handelingen in handschrift of drukproef van de ja
ren 1798 en 1801-1802 zie het Bijzonder Deel onder het 
hoofd Algemeene vergadering. 

Prijsvragen 1805-1814. 
Voor de prijsvragen in handschrift of drukproef van de ja
ren 1798 en 1801-1802 zie het Bijzonder Deel onderhet 
hoofd Algemeene vergaderint--

B. Bijzonder Deel. 

, 57. 1798. 1. Directeuren. Brieven. 
2-12. Secretariaat. 

2. Register op de verzonden brieven. 
3. Register op de ingekomen stukken. 
4. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 

• 
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13-14. 

15-18. 

58. 1799. 
2-7. 

8-9. 

INVENTARIS 

5. Conceptpunten van behandeling van de de
partementen. 

6. Voorstellen enz.·aangaande landbouw. 
Uitroeien van heeremoes, bemesting door 
legering van ruiterij, zaad van hutentuet, 
inenten van vee. 

7. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koioniiin. 

Opbeuring van koophandel en zeevaart, 
premies voor inlandsche goederen; gom 
van cachal. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken . 

Gildedwang, kunstdrukpapier, aardewerk, 
kousen, kunst. 

9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Kammachine, roswatermolen, beweeg
bare muzieimoten. 

10. Correspondentie van de comniissie tot ver
andering der wetten. 

11. Brieven van niet-Ieden. 
12. Inventarls van ingekomen stukken. 
Financiiin. 
13. Rekening .en verantwoording over 1797. 
14. Brieven. 
Algemeene vergadering. 
15. Punten vanbehandeling. 
16. Handelingen. 
17. Resolutiiin. 
18. Prijsvragen (16e vervolg). 

1. Directeuren. Brieven. 
Secretariaat. 

2. Register op de verzonden brieven. 
3. Register op de ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der depa.rtementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe-

mentssecretarlssen. . 
6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Zetten van een paardenpoot. 
7. Brieven van niet-Ieden. 

Financien. 
8. Rekening en verantwoording over 1798. 
9. Brieven. 

59. 1800. 1. Directeuren. Brieven. 
2-7. Secretariaat. 

2. Register van verzonden brieven. 
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3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. ~ 
6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Oeconomische schapen, Egyptische rogge. 
7. Brieven van niet-Ieden. 

8-9. Financien. 
8. Rekening en verantwoording over 1799. 
9. Brieven. 

10-13. Algemeene vergaderlng. 
to. Punten van behandeling. 
11. Resolutien. 
12. Wet. 
13. Gedrukte Verhandelingen. 

Nuttige voorstellen no. 2. J. P. van Hor
stok, Olyverw met water te vermengen. 

60. 1801. 1. Directeuren. Brieven. 
2-11. Secretariaat. 

2. Register op de verzonden brieven. 
3. Register op de ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
6. Conceptvragen van de departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Kanaal Loosdrecht-Eem, spinpremies 
voor eigen verbouwd vIas, premie aankoop 
wouwzaad, advies aan den Agent voor 
den Landbouw over het bebouwen der 
duinen, planten van onbe1tende nuttige 
gewassen, oeconomische schapen, enquete 
overlandbouwvragen. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Spinscholen, advies aan den Agent 
voor Oeconomie over een adres van zeil
doekfabrikanten, ta pijtfabriekRotterdam. 

9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Pletmachine, spaaroven, Arabisch rood, 
bedorven water. 

10. Brieven van net-leden. 
11. Inventaris van ingekomen stukken. 

12-13. Financien. 
12. Rekening en verantwoording over 1800. 
"13. Brieven. 
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14-19. Algemeene vergadering. 
14. Punten van behandeling. 
15. Handelingen. 
16. Resolutien. 
17. Prijsvragen. 
18. Wetten. 
19. Gedrukte Verhandelingen. 

Landbquw no. 15. G. Buys en M~ Lange
veld, Zaayen met Aegyptische rogge. 

61. 1802. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Voorstellen. 

3-12. Secretariaat. 
3. Register van verzonden brieven. 
4. Register van ingekomen brieven. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretanssen. 
6. Conceptvragen van de departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Cultuur der heidegronden, schapenlui
zen, aanleg van dennenbosschen, spinnen 
van eigen verbouwd vIas. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Kunstbloemenpapier, witgestreept dimet, 
nationale fabriek, tapijtfabriek Rotter
dam. 

9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Oliemolen, spinnewielverbetering. 
10. Stukken van regeerfngswege. 
11. Brieven van niet-Ieden. 
12. Inventaris van ingekomen stukken. 

13-14. Financien. 
13. Rekening en verantwoording over 1801. 
14. Brieven. 

15-19. Algemeene vergadering. 
15. Punten van behandeling. 
16. Handelingen. 
17. Resolutien. 
18. Prijsvragen. 
19. Gedrukte Verhandelingen. 

Werktuig- en scheikunde no. 9. D. Maca
lester Loup, Pletmachine. 

62. 1803. 1-2. Directeuren. ' 
1. Brieven. 
2. Rondschrijven aanondersteundefabrikan ten. 



63. 1804. 

64. 1805. 

INVENTARIS LXIX 

3-7. Secretariaat. 
3. Register van verzonden brieven. 
4. Register van ingekomen brieven. 
5. Aanvragen en mededeeliogen der departe

men tssecretarissen. 
6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Inenten van kalveren tegen de veepest. 
7. Brieven van niet-leden. 

8-9. Financi~n. 

8. Rekening en verantwoording over 1802. 
9. Brieven. 

10-12. Algemeene vergadering. 
to. Punten van behandeling. 

• 11. Geschiedenis der maatschappij . 

1. 
2-8. 

12. Gedrukte Verhandeliogen. 
1. Landbouw no. 16. A. P. R. C. van der 

Borch, Aanleggen van onbebouwde 
gronden tot dennen -en sparrebosschen. 

2. Landbouw no.17. fi,. . van Renselaer, Aan
merkingen wegens de cultuur der heide. 

3. Nuttige voorstellen no. 3. C. Vonck, Ver
betering van de zg. IJs-haaken. 

Directeuren. Brieven. 
Secretariaat. 
2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van inge~omen brieven. 
4. Aanvragen en mededeeliogen der departe

mentssecretarissen. 
5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Wouwzaad. 
6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 

scheikunde. 
Kaardebollen, houtzaagmolen. 

7. Antwoorden van onderstaande fabrikanten. 
8. Brieven van niet-leden. 

9-tO. Financi~n. 

9. Rekening en verantwoording over 1803. 
to. Brieven. 

11. Algemeene vergadering. Punten van behande
ling. 

1. .Directeuren. Brieven. 
2-7. Secretariaat. 

2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Aanvragen en mededeeliogen der departe

mentssecretarissen. 
5. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 
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./ 

65. 1806. 

INVE.NTARIS 

Paardenfokkerij, schapenteelt, grasbouw, 
wouw. 

6. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Vollersaarde, bedorven water, pijpen in 
kerktorens. 

7. Brieven van niet-Ieden. 
8-9. Financien. 

8. Rekening en verantwoording over 1804. 
9. Brieven . 

10-11. Algemeen vergadering. 
10. Toegekende prijzen. 
11. Gedrukte verhandelingen. 

1. Handwerken en fabricquen no. 2. Verbe
terde toethaspel, door de spin- en weef
fabriek te Monnickendam. 

2. Handwerken en fabricquen no. 3. C. Pee
reboom, Verbeterde vetwielspil. 

1. Directeuren. Brieven. 
2-9. Secretariaat. 

2. Register van verzonden stukken. 
3. Register van ingekomen stukken. 
4. A~vragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
5 . Candidaten voor directeursverkiezing door 

de departementen. 
6. Voorstellen enz.·aangaande landbouw. 

Oeconomi$che schapen, buta-bugazaad. 
7. Brieven van leden-correspondenten. 
8. Stukken van regeering&wege. 
9. Brieven van niet-Ieden. 

10-11. Financien. 
10. Rekening en verantwoording over 1805. 
11. Brieven. 

12-13. Algemeene vergadering. 
12. Wet. 
13. Gedrukte verhandelingen. 

1. Landbouwno.18. A. M. Penninck Hoofd, 
Cultuur der baardgrassen. 

2. Landbouw no. 19. Th. C. van Rijckevor
sel, Aanleggen van onbebouwden grond 
tot dennen- en sparrenbosschen. 

3. Landbou~v no. 20. J. Teding van Berk
hout, Schapen van de rottende kreupel 
te genezen. 

4. A. van Stipriaan Luiscius, Middel om 
bedorven water te zuiveren. 
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5. Nuttige voorstellen no.4.H. Schwegman, 
Graveeren in de Manier van gewassen 
tekeningen. 

66. 1807. 1. 
. 2-9. 

Directeuren. Brieven. 
Secretarlaat . 
2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5 . . Aanvragen en mededeelingen der deparle

mentssecretarissen. 
6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Veeartsenijschool te Zutfen, zaaien van 
dennenzaad, bebossching van Ryckevor
sel, wouw. 

7. Brieven en rapporlen van leden-correspon
denten. 

8. Stukken van regeeringswege. 
9. Brieven van niet-Ieden. 

10-11. Financien. 
10. Rekening en verantwoording over 1806. 
11 . Brieven. 

III . HOLLANDSCHE HUISHOUDELlJKE MAATSCHAPPI] . 

JULl 1807-AUGUSTUS 1814. 

A. Algemeen Dee!. 
Directeuren. 

Notulenboek zie II, 47 .. 
67-68 . . Secretariaat. 

67. Verzonden stukken. 
Brievenkopieboek tot Juni 1810, zie II, SO. 

67. Juni 181O-Juni 1814. 
68. Klappers op de ingekomen stukken. 

Klapper tot Juni 1811, zie II, 51. 
68. Klapper Juni 1811-Juli 1819. 

69. Algemeene vergadering. Punten van behandeling, 1809-1814. 
Tot 1808, zie II, 54. 
Voor de punten van behandeling in handschrift of drukproef 
van de jaren 1809-1814 zie.het Bijzonder Deel onder het hoofd 
Algemeene vergadering. 
Handelingen 1807-1814 zie II, 55. 
Voor de handelingen in handschrift of drukproef van de jaren 
1809-1814 zie het Bijzonder Deel onder het hoofd Algemeene 
vergadering. 
Prijsvragen 1807-1814 zie 11,56. 
Voor de prijsvragen in handschrift of drukproef van de jaren 
1809-1814 zie het Bijzonder Deel onder het hoofd Algemeene 
vergadering. 



LXXII 

70. 180S. 

71. 1809. 

INVENTARIS 

B. Bijzonder Deel. 

1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Rondschrijven aan de departementen. 

3-11. Secretariaat. 
3. Register van verzonden brieven. 
4. Register van ingekomen brieven. 
5. Ledenlijsten der departementen. 
6. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
7. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 

fabrieken. 
Spinnerij te Leimuiden, regels voor de op
richting van fabrieken, vervaardiging van 
messen, lijst van fabrieken te Leiden. , 

S. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Vervoer van lasten op wagens. 
9. Brieven en rapporten van ~eden-correspon

denten. 
10. Stukken van regeeringswege. 
11. Brieven van niet-leden. 

12-13. Financi~n . 
12. Rekening en verantwoording over 1807. 
13. Brieven. 

14. Algemeene vergadering. Gedrukte verhan

1. 
2-15. 

delingen. 
Handwerken en fabrieken no. 5. J. W. 
Becker, Memorie op het maken van sigten, 
seissen en snijmessen. 

Directeuren. Brieven. 
Secretariaat. 
2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Aan:vragen en mededeelingen der departe

menssecretarissen. 
6. VQOrstellen enz. aangaande landbouw. 

Haakploeg, kaasbereiding, schapenluizen, 
braken van bouwland, beetwortelsuiker. 

7. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonien . . 

Premies voor inlandsche goederen. 
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 

fabrieken . 
Opgave van fabrieken te Hengelo,spelden, 
teekenpapier, hoedenstroo, katoenen ga-
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rens, zwarte garens, tapijt£abriek, spin
nerij te Alkmaar, Marmer met koper,blom 
van mostert, leer van varkensvel, kunst
prenten. 

9. Lijsten van fabrieken in de departementen 
en correspondentschappen. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Vervalsching van meekrap, katoendruk
machine, vervenmetelzenknoppen, kunst
as van rijtuigen, schietspoelen. 

11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Reddingboot. 
12. Brieven en rapporten van leden-correspon-

denten. 
13. Stukken van regeeringswege. 
14. Brieven van niet-Ieden. 
15. Inventaris van ingekomen stukken. 

16-17. Financien. 

18-22. 

16. Rekening en verantwoording over 1808. 
17. Brieven. 
Algemeene vergadering. 
18. Punten van behandeling. 
19. Handelingen. 
20. Resolutien. 
21. Prijsvragen. 
22. Gedrukte verhandelingen. 

1. Werktuig- en scheikunde no. 10. D. 
Craanen, Ontdekken der meekrapver
valsching. 

2. Nuttige voorstellen no. 5. J. P. van Hor
stok, Ontdekking en bereiding van oker
aarde. 

72. 1810. 1-2. Directeuren. 

3-17. 

1. Brieven. 
2. Onderlinge correspondentie. 

Secretariaat. 
3. Register van v~rzonden brieven. 
4. Register van ingekomen brieven. 
5. Ledenlijsten der departementen. 
6. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
7. Conceptvragen van de departementen. 
8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Verbetering der veerassen, premies voor 
veeartsen. 
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9. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
koloniE!n. 

Gebruik van inlandsche manufacturen, 
handel op de Afrikaansche kust. 

10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Kaardebollen, goudvlies, keper van steen
vIas, fabriekswerk, lijst van fabrieken te 
Gouda, bulletin van Hollandsche kunst- . 
vlijt. 

11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 
As tot sporen van rijtuigen. 

12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
viss~herij . 

Premies voor uitrustingen, kweekschool 
voor zeevaart. 

13. Berichten en rapporten van leden-corres
denten (Se stuk). 

14. Stukken van regeeringswege. 
15. Antwoordenvan bekroonde en aangemoedig

defabrikanten over het beloopvan hun zaken. 
16. Brieven van niet-leden. 
17. Inventaris van ingekomen stukken. 

18-19. FinanciE!n. 
18. Rekening en verantwoording over 1809. 
19. Brieven. 

20-23. Algemeene vergadering. 
20. Punten van behandeling. 
21. Handelingen. 
22. Prijsvragen. 
23. Gedrukte verhandelingen~ 

1. Landbouw no. 21. J. Wigmans, Over de 
inenting van het rundvee. 

2. Handwerken en fabrieken no. 6. R. Kop
penol, Stroo te bereiden voor fijne en 
grove hoeden. 

73. 1811. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Correspondentie met de regeer4g over in

stelling van een fabrieksmerk (1809-1810) 
en over het ontstaan en dewerkingderMaat
schappij. Id. met het Haarlemsch gemeente
bestuur over schadevergoeding voor het in
gebruiknemen van het vergaderlokaal. 

~14. Secretariaat. 
3. Register van verzonden brieven. 
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4. Register van ingekomen brieven. 
5. Ledenlijsten der departementen. 
6. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
7. Conceptvragen der departementen. 
B. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Veeartsenpremies, hooivervoer, haak
ploeg, rijst, kaarden. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 
, Katoenen garens, spinnerij te Utrecht. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Okeraarde, blauw vitriool, as tot sporen , 
van rijtuigen. 

11. Brieven der commissie voor de tabellen der 
fabrieken. 

'12. Brieven en rapporten van leden-corespon
denten. 

13. Brieven van niet-Ieden. 
14. Inventaris van ingekomen stukken. 

15-16. Financien. 
15. Rekening en verantwoording over 1810. 
16. Brieven. 

17-20. Algemeene vergadering. 
17. Punten van behandeling. 
lB. Handelingen. 
19. Resolutien. 
20. Prijsvragen. 

14. 1812. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. , 
2. Correspondentie met de regeering over de 

nijverheid en hoe die te bevorderen. 
3-16. Secretariaat. 

3. Register van verzonden brieven. 
4. Register 'van ingekomen brieven. 
5. Ledenlijsten der departementen. 
6. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
7. Conceptvragen van de departementen. 
8. Voorstellen 'enz. aangaande landbouw. 

Kweekblok, veeartsenpremie, veeartsenij
. wetenschap, Egyptische rogge, boter ma

ken. 
9. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 

kolonien. 
Premie glasfabriek. 
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10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Beschilderd glas. 
11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 

scheikunde. 
Suiker nit inlandsche producten, verval

. sching van lijn- met raapolie, ttam of in
slaggaren, kunstas. . 

12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Log of telloper. 
13. Brieven en berigten van leden-correspon-

denten 1811-1812, 6e stuk. 
14. Stukken van regeeringswege. 
15. Brieven van niet-Ieden. 
16. Inventaris van ingekomen stukken. 

17-18. Financien .. 
17. Rekening en verantwoording over 1811. 
18. Brieven. 

19-23. Algemeene vergadering. 
19. Punten van behandeling. 
20. Handelingen. 
21. Toegekende prijzen. 
22. Prijsvragen. 
23. Landbouwkundige berichten. 

75. 1813. 1. Directeuren. Brieven. 
2-12. Secretariaat. 

2. Register van verzonden stukken. 
3. Register van ingekomen stukken. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
6. Conceptvragen van de departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

VIas, aardpeeren, rijst, tabak, schapen
schurft. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Kunstprenten. 
9. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 

visscherij. 
Vermindering der zalm. 

to. Brieven en berigten van leden-correspon
denten. 

11. Brieven van niet-Ieden. 
12. Inventaris van ingekomen stukken . 

. -
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13-14. FinanciE!n. 
13. Rekening en verantwoording over 1812. 
14. Brieven. 

15-19. Algemeene vergadering. 
15. Punten van bebandeling. 
16. Handelingen. 
17. Resoluti1!n. 
18. Toegekende prijzen. 
19. Prijsvragen. 

76. 1814. 1-3. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Onderlinge correspondentie. 
3. Adressen. 

1. Aan den Souvereinen Vorst. 
2. Aan ' de regeering. 

4-15. Secretariaat. 
4. Register van verzonden brieven. 
5. Register van ingekomen brieven. 
6. Ledenlijsten der departementen. 
7. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
8. Conceptvragen der depa.rtementen. 
9. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Veeartsenpremie, Egyptiscbe rogge. 
10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 

fabrieken. • 
Spinnerij te Rotterdam. 

11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Oliewegen, potasch. 
12. Brieven en rapporten van leden-correspon

denten. 
13. Stukken van vereenigingen en maatscbap

pijen. 
14. Brieven van niet-leden. . 
15. Inventaris van ingekomen st~ken. 

16-17. FinanciE!n. 
16. Rekening en verantwoording over 1813. 
17. Brieven. 

18-21. Algemeene vergadering. 
18. Punten van behandeling. 
19. Handelingen en bijlagen. 
20. Toegekende prijzen. 
21. Prijsvragen. 



LXXVIII INVENTARIS 

IV. NEDERLANDSCHE HUISHOUDELlJ KE MAATSqHAPPIJ . 
SEPTEMBER 1814-JULI 1836. 

A. Algetheen Deel.. 
77-78. Directeuren. 

77-78. Notulenboeken. 
77. Jull 1813-Mei 1827. 
78. Juni 1827-Mei 1836. 

79-91 . Secretariaat. 
79-87. Verzonden stukken. 

79. Brievenkopieboek Juni 1814-Juni 1816. 
80. Juni 1816-Jull 1819. 
80. Juni 1816-Jull 1819. 
81. Juli 1819-Juni 1822. 
82. Juni 1822-Jull 1825. 
83. Jull 1.&25-Juni 1828. 
84. . Juni 1828-Juni 1831. 
85. Juni 1831-Juni 1833. 
86. Juni 1833-Juni 1835. 
87. Juni 1835-Juni 1837. 

88-91. Klappers op de ingekomen stukken. 
Klapper tot Jull 1819 zie III, 68. 

--- 88. Klapper Juli 1819-Juni 1824. 
89. Juni 1824-Juni 1828. 
90. Juni 1828-Juni 1832. 
91. juni 1832-Juni 1837. 

92-100. Algemeene vergadering. 
92-94. Punten van behandeling. 

92. 1815-1822. 
93. 1823-1829. 
94. 1830---:1835. 

Voor punten van behandeling in handschrift of 
drukproef van de jaren 1815--1817, 1819-1820, 
1822-1828 en 1831 zie bet Bijzonder Deel. 

95-96. Handellngen. 
95. 1815--1826. 4e deel. 
96. 1827-1835. 5e dee!. 

V oor bandelingen in handschrift of drukproef voor 
de jaren 1815--1828, 1830-1831 en 1834 zie bet 
Bijzonder Deel. 

97-99. ~jsvragen. 

97. 1815-1820. 
98.1821-1826. 
99. 1827-1835. 

Voor prijsvragen in bandschrift of drukproef voor 
de jaren 1816-1820, 1822, 1825-1828, 1830-
1831 en 1834 zie bet Bijzonder Deel. 

100. Programma van werkzaambeden 1831-1883. 



101. 1815. 1-2. 

3-15. 

16. 
I 

INVENTARIS LXXIX 

B . Bijzonder Dee!. 

Directeuren. 
1. Brieve~. 

2. Onderlinge correspond en tie. 
Secretariaat. 
3. Register van verzonden brieven. 
4. Register van ingekomen brieven. 
5. Ledenlijsten der departementen. 
6. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
7. Conceptvragen der departementen. 
8. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Rogge met honingdauw, verbetering rund
veerassen. 

9. Voorstellen enz. aangaande koophandel en 
kolonii!n. 

Premie glasfabriek. 
10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 

fabrieken. 
Machinaal kaarden, brandspuitslangen, 
steendruk, anatomische praeparaten. 

11 . V oorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Honing den smaak ontnemen, weede voor 
indigo, jenever uit lijsterbessen. 

12. Brieven en rapporten van leden-correspon
denten. 1813-1815. 7estuk. 

13. Stukken van regeeringswege. 
14. Brieven van niet-1eden. 
15. Inventaris van ingekomen stukken. 

Register van stukken voorkomend in het 
modellenkabinet. 

17-18. Financii!n. 
17. Rekening en verantwoording over 1814. 
18. Brieven. 

19-21 . Algemeene vergadering. 
19. Punten van behandeling. 
20. Handelingen. 
21. Toegekende prijzen. 

102. 1816. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Correspondentie met de regeering over: 

remissie of premie aan fabrieken. 
3-16. Secretariaat. 

3. Register van verzonden brieven . 
. 4. Register van ingekomen brieven. 
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5. Ledenlijsten der departementen. 
6. Aanvragen en mededeelingen der depa.rte

men tssecretarissen. 
7. Conceptvragen van de departementen. 
8. Voor-stellen enz. aangaande Iandbouw. 

Verbetering van het schapenras, verbete
ring vande ploeg, mosin weiland,schapen
luis, aanwending brandnetels, dorschblok, 
dorschmachine, sneldorscherij, vervanging 
van katoen, Egyptische rogge, uitgave 
van Scheltema: Veertig jaar Iandbouwer. 

9. V oorstellen enz. aangaande handwerken en . 
fabrieken. 

Lijst van fabrieken (mislukt en gestaakt) , 
kunstprenten,felloplastiek(kurksnijkunst) . 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Premieaanvragen :invoering stoomboot en 
oprichting zeepfabriek, kunstbeenen, E!e$t, 
verfstof, droge gist, middel tegen worm in 
schepen, paalworm, verkrijgen vanzoetwa
ter uit zeewater, wolkammen, deegmaken, 
honing den smaak ontnemen, appelwijn, 
drukzwart, fornuis voor wolkainmers . 

.. 11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Vaartslang en grondpeilen. 
12. Brieven en berigten van leden-correspon-

denten. 
13. Stukken van regeeringswege. 
14. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen. 
15. Brieven van niet-Ieden. 
16. Inventaris van ingekomen stukken. 

17-lB. Financien. 
17. Rekening en verantwoording over' IBIS, 
18. Brieven. 

19-23. Algemeene vergadering. 
19. Punten van behandeling. 
20. Handelingen en bijlagen. 
21. Toegekende prijzen. 
22. Prijsvragen. 
23. Gedrukte verhandelingen. 

:):.andbouw no. 22. L. Neber, Onderscheid 
tusschen Egyptische gerst en zomergerst. 

103-104. 1817. 1. Directeuren. Brieven. 
2-15. Secretariaat. 

'. 2. Register van verzonden brieven. 
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3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

men tssecretaI'issen. 
6. Conceptvragen der departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Peulvruchten, botermaken, rundveever
beteren, berkenhoutaanplant, inlandsche 
tabak, aardappelen, aanplant van 
dennenbosschen, landbotiw in West
Zeeuwsch-Vlaanderen, bearbeiding van 
zandgrond. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Linnen bedrukken, geverfde garens, druk
inkt, harde zeep, touw uit brandnetels, 
tapijtfabriek, graveerkunst. 

9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Steenpapier voor houtbekleeding, glans
machine, papiermolen, oliemolen, gerst
dorschmachine, boekweitpeller, gerstpel
ler, gegroefd rad, aanwending van wilde 
kastanje, dijkbreuk stoppen, karnmolen, 
theevervanger, roodverwen. 

10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Bepalen der snelheid van een schip op 
zee. 

11. Brieven en berigten van leden-corresponden-
ten .1817. ge stuk. 

12. Stukken van regeeringswege. 
13. Stukken van instellingen en maatschappijen. 
14. Brieven van niet-Ieden. 
15. Inventaris van ingekomen stukken. 

16-17. Financien. 
16. Rekening en verantwoordiI).g over 1816. 
17. Brieven. 

18-22. Algemeene vergadering. 
18. Punten van behandeling. 
19. Handelingen en bijIagen. 
20. Toegekende prijzen. 
21. Prijsvragen. 
22. Gedrukte verhandelingen. 

Handwerken en ·fabrieken no. 7. E. G. W. 
Cohen, Kort overzicht der tapijt- en ande
re daarmede verbonden fabrieken te 
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Baarn, nevens iets over tapijtfabrieken in 
't algemeen. 

105. 1818. 1-2. Directeuren. 
1. Brieven. 
2. Rondzendbrief aan de departementen. 

3-18. Secretariaat. 
3. Register van verzonden brieven . 

. 4. Register van ingekomen brieven. 
5. Ledenlijsten der departementen. 
6. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
7. Conceptvragen der departementen. 
8. Voorstellen aangaande landbouw. 

Insectenverdelging, wolverbetering, hars 
en teeruitdennen, nieuweplanten, insecten 
op sparren, botermaken, nieuw landbouw
instrument, schapenluizen, houtgewas 
voor leerbereiding, recept voor groenten. 

9. Berichten over den landbouw van de depar
tementen en leden-correspondenten. 

10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Aardewerk, touwslagerij, vermiljoenpot
ten, steendruk, chitspapier, drukinkt, be
hangselpapier, graveerkunst. 

11. Lijsten van fabrieken van de departementen 
en leden-correspondenten. 

12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Onderhoud der dijken, molenwieken, wa
terverven, dorschmolen, fantoom, vloei
baarhouden van olie. 

13. Brieven en rapporten van leden-correspon
denten. 

14. Brieven van leden der commissie tot het op
maken van een landhuishoudkundig over
zicht. 

15. Stukken van regeeringswege. 
16. Stukken van instellingen en maatschappijen. 
17. Brieven van niet-leden. 
18. Inventaris van ingekomen stukken. 

19-20. Financien. 
19. Rekening en verantwoording over 1817. 
20. Brieven. 

21-24. Algemeene vergadering. 
21. Handelingen. 
22. Prijsvragen. 



106. 1819. 1. 
2-18. 

INVENTARIS I LXXXIII 

23. Toegekende prijzen. 
24. Gedrukte verhandelingen. Landbouw no. 23. 

1. H. N. Kemp, Proeven met eenig instru
ment, tot hiertoe in den landbouw niet 
gebruikt wordende. 

2. Nuttige voorstellen no. 6 E . W. J. Bage
laar, nieuwe Manier voor prentteekenin
gen en drukzwart te bereiden. 

25. Tentoonstelling van planten te Haarlem. 
Stukken bierover. 

Directeuren. Brieven. 
Secretariaat. 

2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen . . 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
6. Conceptvragen der departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande Iandbouw. 

Heideontginning, boter maken, veeziekte, 
proeven en verbetering in den landbouw, 
scbadelijke planten. 

8. Bericbten over den staat van den landbouw 
in de departementen. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Touw, jeneverstoken, getwijnd garen, 
cbitspapier, drukinkt, schilderkunst. 

10. Lijsten van fabrieken in de departementen. 
11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 

scheikunde. 
Rasp als schaaf, schoffelmachine, karnmo
len, kleimolen, asch voor bleekerijen, ge
weerslot, machine om beenderen te ver
brijzelen. 

12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscberij . 

Bepalen van de snelheid van een schip op 
zee. 

13. Brieven van leden der commissie tot opma
ken van een landhuisboudkundig overzicbt. 

14. Brievenen berigten vanleden-corresponden-
. ten. lOe stuk. 

15. Stukken van rege~ringswege. 
16. Stukken van instellingenen maatschappijen, 
17. Brieven van niet-Ieden. 
18 . Inventaris van ingekomen stukken. 
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107. 1820. 

INVENTARIS 

19-20. Financien. 
19. Rekening en verantwoording over H1l8. 
20. Brieven. 

21-25. Algemeene vergadering. 
21. Punten van behandeling. 
22. Handelingen en bijlagen. 
23. Uittreksel uit de berichten van departemen-

ten en leden-correspondenten., 
24. Toegekende prijzen. 
25. Prijsvragen. 
26. Gedrukte verhandelingen. Landbouw no. 1 t . 

K. Deeleman, Genezen van kanker in de 
vruchtboomen. (2e druk). 

27. Tentoonstelling van planten te Haarlem. 
Stukken hierover. 

1. Directeuren. Brieven. 
2- 16. Secretariaat. 

2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
6. Conceptvragen der departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Tabak, aardappelen, schadelijke insecten. 
8. Mededeelingen der departementen en leden

correspondenten over den stand van het ge
was. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Chitspapier, glas, botermaken, graveer
kunst, houtsneden. 

10. Voorstellen van het departement Haarlem 
tot het houden van een tentoonstelling van 
nijverheidsproducten. 

11. Voorstellen enz. aangaande werkt\lig- en 
scheikunde. 

Pomp, wringmachine. 
12. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 

visscherij. 
Beschouwing van den N ederlandschen 
scheepsbouw, proef met zeekompassen. 

13. Brieven en berigten vanleden-corresponden-
ten. lie stuk. \ 

14. Stukken van regeeringswege. 
Verzoek tot uitloving vall een premie ter 

ontdekking van meekrapvervalsching. 
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15. Brieven van niet-Ieden. 
16. Inventaris van ingekomen stukken. 

17-18. oFinancien. 
17. Rekening en verantwoording over 1819. 
18. Brieven. 

19-23. Algemeene vergadering. 
19. Punten van behandeling. 
20. Handelingen en bijlagen. 
21. Uittreksel uit de berichten van departemen-

ten en leden-correspondenten. 
22. Toegekende prijzen. 
23. Prijsvragen. 
24. Tentoonstelling van planten en gewassen te 

Haarlem. Stukkenhierover. 
108. 1821. 1. Brieven van directeuren. 

2-12. Secretariaat. 
2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
5. Aanvragen en mededeelingen der departe

mentssecretarissen. 
6. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Veldmuizen, nuttige planten. 
7. Staten der gewassen in 1819, ingezonden 

door de departementen en leden-correspon
denten. 

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

B . Latonniot, fabrikant in vensterruiten 
enz. te Amsterdam, vraagtt600.- ter leen. 

9. Brieven en berigten van leden-correspon-
denten. 12e stuk. 

10. Stukken van regeeringswege. 
11. Stukken vaninstellingen en maatschappijen, 
12. Brieven van niet-Ieden. 

13-14. Financien. 
13. Rekening en verantwoording over 1820. 
14. Brieven. 
15. ' Algemeene vergadering. Uittreksel uit de 

berichten van leden-correspondenten. 
16. Tentoonstelling van planten en gewassen te 

Haarlem. Stukken hierover. 
109-110. 1822. 1. Directeuren. Brieven. 

2-16. Secretariaat. 
2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
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5. Aanvragen en mededeelingen der departe
men tssecretarissen. 

6. Conceptvragen der departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Premie verbouwen van raapzaad, vee
ziekte, dorschen van koolzaad, honing
dauw, botermaken, naakte haver, prac
tische kennis vanplanten en dieren. 

8 .. Staten van den landbouw, in 1821 ingezon
den door de departementen en de leden-cor
respondenten. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Premie voor het verwerken van snuit (af
val vanhennep), zwartwollengaren, papier 
voor persbladen, kunstbloemen, graveer
kunst, schilderkunst, boetseeren in 
was. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheilrunde. 

Gebruik van stoom om te koken, mee
krapvervalsching. 

11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij. 

Stranden van schepen. 
12. Brieven en berigten van leden-correspon-

denten. 13e stuk. 
13. Stukken van regeeringswege. 
14. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen. 
15. Brieven van niet-leden. 
16. Inventaris van ingekomen stukken. 

17-18. Financil:ln. 
17. Rekening 'en verantwoording over 1821. 
18. Brieven. 

19-23. Algemeene vergadering. 
19. PunteI;1 van behandeling. 
20. Handelingen. 
21. Toegekende prijzen. 
22. Prijsvragen. 
23. Gedrukte Verhandelingen. Werktllig- en 

scheikunde no. 11. M. N. Beets, ontdekken 
van de vervalsching der meekrap. 

24. Tentoonstelling van planten te Haar
lem. 
Stukken hierover. 

25. Keuring van merrien en veulenste Utrecht. 
Stukken hierover. 
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111-112. 1823. 1. Directeuren. Brieven. 
2-15. Secretariaat. 

2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. i.edenlijsten der departementen. 
5. Mededeelingen der departementssecretaris

sen. 
6. Conceptvragen van de departementen. 
7. Voorstellen enz. a:angaande landbouw. 

Dorschen, spanen van wilgen, veeziek
ten, tabak. 

8. Staten van de landbouw, in 1822 ingezonden 
door de departementen en leden-correspon
denten. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Kunstbloemen, kaarsen, garens, glasschil
deren, graveeren. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Drinkbaarmaken van zeewater, zwam, 
dorschkar, vloeibare olie, meekrapverval
sching, vernis, drukinkt. 

11. Brieven en berigten van leden-correspon
denten. 14e stuk. 

12. Stukken van regeeringswege. 
13. Stukken van instellingen en maatschap

pijen. 
14. Brieven van niet-leden. 
15. Inventaris van ingekomen stukken. 

16-17. Financit!n. 
16. Rekening en verantwoording over 1822. 
17. Brieven. 

18-22. Algemeene vergadering. 
18. Punten van behandeling. 
19. Notulen en bijlagen. 
20. Uittreksels uit de berichten van leden-cor

respondenten. 
21. Instructie van leden-correspondenten. 
22. Toegekende prijzen. 

23. Tentoonstelling van planten te Haarlem. Stuk
ken hierover. 

113-114. 1824. 1. Directeuren. 
2-17. Secretariaat. 

2. Register van verzonden brieven. 
3. Register van ingekomen brieven. 
4. Ledenlijsten der departementen. 
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5. Aanvragen en mededeelingen . der departe- ' 
mentssecretarissen. 

6. Conceptvragen der departementen. 
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw. 

Tartaarsche boekweit, Zweedsche raap, 
vervanging van katoen, veeziekte, linden
bast, varkensziekte, inlandsche tabak, 
olie en zaad van een buitenlandsch gewas, 
dennenzaad. 

8. Staten van den landbouw, in 1823ingezon
den door de departementen en leden-cor
respondenten. 

9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en 
fabrieken. 

Vloerkleeden, plaatdruk, rattenvellen, 
katoenen garens, letterstempels, linnen
garens, graveerkunst, etskunst, glas
schilderen. 

10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en 
scheikunde. 

Rijtuigsporen, balans, drukinkt, vernis, 
middel tegen zwam. 

11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en 
visscherij . 

Meten der snelheid van schepen. 
12. Brieven en berigten van leden-correspon

denten. 15e stuk. 
13. Stukken van regeeringswege. 
14. Stukken van instellingen en maatschap

pij~n. 

15. Brieven van niet-Ieden. 
16. 'Supplement op het register van het model

lenkabinet. 
17. Inventaris van ingekomen stukken. 

18-19. Financien. 
18. Rekening en verantwoording over 1823. 
19. Brieven. 

20-24. Algemeene vergadering. 
20. Punten van behandeling. 
21. Handelingen en bijlagen. 
22. Uittreksel uit de berigten van leden-corres

pondenten. 
23. Toegekende prijzen. 
24. Afgekeurde verhandelingen. 

25. Tentoonstellingen van planten te Haarlem. 
Stukken hierover. 



JAARVERSLAG DER COMMISSIE YOOR DE 
PUBLICATIEN 

1. Samenstelling der Commissie. Door het aftreden 'van mr. S. 
van Brakel is in de commissie eene vacature ontstaan, die nog niet 
aangevuld is. 

2. Economisch-Historisch Jaarboek X. Het Jaarboek ver
scheen in December. De omvang was ongeveer dezelfde als van 
het vorige dee!. 

3. Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negen
tiende eeuw. Het materiaal voor het vierde en het vijfde deel 
werd door den bewerker, mr. Posthumus, in den loop van 
het jaar gecompleteerd, waarna met den druk werd begonnen. 
De stukken, bevatten het vervolg van de bescheiden die in 
het vorige deel in het licht zijn gegeven, en loopen van 1833, 
het jaar van de oprichting van den Zollverein, tot het jaar 
1870. Het omvangrijkst zijn de bescheiden tusschen de jaren 1833 
-1837, 'toen het eerste scheepvaartverdrag tusschen Nederland 
en Pruisen tot stand kwam, 1837-1839, jaar van het handels.:. 
verdrag met de st,aten die tot den Zollverein behoorden, en einde
lijk de stukken omstreeks het jaar 1851, toen een nieuw handels
tractaat werd gesloten. De documenten tu.sschen het laatstgenoem
dejaaren 1870 zijn weinig in aantal. In hoofdzaak zijn destukken 
afkomstig van het Algemeen Rijksarchief en het Geheime Staats
archiv te Berlijn.EnkeleEngelsche bescheiden uithet Public Record 
Office te Londen, die de bewerker tijdens zijn onderzoek voor 
het vervolg zijner pUblicatie aldaar aantrof, zijn mede opgenomen. 

Het vierde deel zal de stukken tot het jaar 1839, het volgende 
die tot 1870 bevatten. 

Ook dit jaar heeft de rijksarchivaris, mr. Ebell, den bewerker 
ten zeerste verplicht door zijne medewerking aan het opsporen 
van de gezochte documenten te verleenen. Voor het collationnee
den van de Berlijnsche stukken werd de medewerking van dr. Lii
ricke, Staatsarchivar te Berlijn, verkregen. Het vierde deel zal 
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in den loop van 1925 aan de leden kunnen worden rondgezon
den. 

De onderzoekingen te Londen voor de uitgave van de stukken, 
die op de relaties tusschen ons land en Groot-Brittannie na 1829 
betrekking hebben, zijn nog~iet afgeloopen. Tot en met het jaar 
1850 is het materiaal bijeengezocht, tot 1842 is reeds alles te Lon
den gecopieerd. Eenigen tijd geleden heeft de Britsche regeering 
een regeling getroffen, waardoor ook het materiaal tusschen de 
jare 1861 en 1887 voor wetenschappeIijk onderzoek toegankeIijk 
werd gemaakt. Het Britsche materiaal over deze laatste periode 
(-1870) kan dus nog in de uitgave worden opgenomen. 

Wat tot nu toe is verzameld, vormt een zeer omvangrijke hoe
veelheid documenten. Het zal gewenscht zijn eene strenge schifting 
hiervan door te voeren; daar de omvang der publicatie anders te 
z~er zou zwellen. Toch zullen met de uitgave van het Britsche 
materiaal zeker twee, indien niet drie deelen gemoeid zijn. 

Na het onderzoek te Londen, dat mr. Posthumus in 1'925 tot 
een einde hoopt te brengen, zal dat te Brussel en te Rome aan de 
beurt komen. 

4. Oonfusion de Oonfusiones van Joseph de la Vega . Tot haar 
genoegen kan de commissie in dit verslag gunstiger berichten dan 
de vorige roaal aangaande deze publicatie mededeelen. De voor
bereiding van dit werk heeft aanmerkelijken voortgang gemaakt, 
zoodat de commissie verwacht, dat 'op het einde van dit jaar met 
den druk van de vertaling kan worden begonnen. De bewerker, 
dr. M. F. J. Smith, te Rotterdam, heeft zich voor eene zorgvu1dige 
controle op de vertalingvan develetechnischeuitdrukkingen veel 
moeite gegeven. Deze arbeid is thans geheel afgeloopen. De verta
ler, dr. Geers, is daarna door dr. Smith over de voorgestelde wij
zigingen geraadpleegd en na overleg tusschen beiden is ten slotte 
de definitieve tekst der vertaling vastgesteld. Een aanvang is 
daarna gemaakt met het thuisbrengen van de talrijke citaten en 
toespelingen uit klassieke en andere schrijvers, die in het boek van 
de la Vega voorkomen. Hiervoor werd de zeer gewaardeerde hulp 
van Prof. dr. W. E. J. Kuiper, hoogleeraar aan de Universiteit 
van Amsterdam, verkregen, die zich voor dezen tijdroovenden ar
beid veel moeite heeft getroost. Vande vier samenspraken zijn.a1-
dus reeds twee geannoteerd. Behalve het afmaken van dit werk 
rest nu nog de annotatie van de technische kwesties door dr. 
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Smith, alsmede het schrijven van de inleiding, waarvoor deze ech
ter reeds vroeger veel materiaal heeft verzameld. 

Zooals reeds in het vorige verslag is medegedeeld, zal het niet 
mogelijk zijn den Spaanschen tekst en de vertaling samen aan alle 
leden toe te zenden. Daar de Spaansche tekst reeds eenige jaren
geleden is afgedrukt en het aantalleden der vereeniging daama 
aanmerkelijk is toegenomen, is het aantal afgedrukte exemplaren 
van den Spaanschen tekst niet voldoende om deze aan alle leden 
te doen toekomen. De leden, die na 31 December 1924 zijn toege
treden, zullenderhalve alleen de Nederlandschevertaling, natuur
lijk met de inleiding, ontvangen. 

S. De N ederlandsche ceramiek. In den stand van deze publicatie 
is geene verandering gekomen. 

6. De Nederlandsche scheepvaartstatistiek sinds de Ise eeuw. In 
den stand der werkzaamheden kwam weinig verandering; mejuf
frouw van der Kloot Meyburg zag zich genoodzaakt hare mede
werking aan deze publicatie te onttrekken. 

Namens de Commissie voor de Publicatien: 
G. w. KERNKAMP, Voorzitter. 
H. BRUGMANS. 

H. E. VAN GELDER . . 

K. HEERINGA. 

N. W. POSTHUMUS, Secretaris. 



BEGROOTING VOOR HET JAAR 1925. 

ONTVANGSTEN. 

A. Gewone ontvangsten : 
1. Contributie van 603leden . . . f 7.236.-
2. Contributie van donateurs. . . - 520.-
3. Contributie van 60 nieuwe leden 720.-
4. Donateurs voor het leven. . .. p.m. 
5. Verkoop Jaarboek en Werken . - 300.-
6. Subsidie van het Departement 

van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen. . . . . . . . . - 3.750.-

7. Subsidie van de Gemeente 
'sGravenhage . . . . . . . . . - 4.500.-

---I 17.026.-
. B. Buitengewone ontvangsten : 

(P u b Ii cat i e f 0 n d s) : 
8. Contributie donateurs. . . . . 
9. Nieuw toegetreden donateurs 

10. Subsidie voor de uitg. betr. de 
Buitenlandsche Handelspolitiek 
(Dep. v. Buitenl. Zaken). . 

11. Bijdragen van particulieren 
12. Rente . 

Totaal 
Nadeelig saldo . 

Algemeen totaal 

UITGAVEN. 

A. Gewone uitgav.en: 
I. Algemeen: 

1. Secretariaat: 

- 3.050.-
100.-

- 2.160.-
800.-
300.-

---I 6.410.-
1 23.436.
- 2.917.08 

1 26.353.08 

1 e secretaris . . . . . . . 1 150.-
Transporteeren . . . . . f 150.-
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Transport. f 150.-
2e secretaris . · . 25.-

2. Toelage directie voor bureau-
kosten . · 200.-

3. Penningmeester 150.-
4. Drukwerk. 75.-

t 600.-
II. Gebouw. 

S. Gebouw (huur) . I 3.625.-
6. Schoonhouden . 145.-
7. Licht. 25.-
B. Vuur . . . 300.-
9. Onderhoud 25.-

10. Glazenwasschen 10.-
11. \yaterleiding; 22.80 
12. Telefoon . · 148.-
13. Tuinonderhoud 25.-
14. Stoken 105.-
15. Gas. 20.-
16. Belastingen 100.- • · . 

I 4.550.80 
III. 17. Archieffonds . 100.-

IV. Archief. 
lB. Documenten . I 400.-
19. Bibliotheek BOO.-
20. Handbibliotheek . 100.-
21. Afbeeldingen 400.-
22. Museum. 200.-
23. Afdeeling Documentatie . 25.-
24. Vervoerkosten . . . 50.-
25. Reis- en verblijfkosten 250.-
26. Onderhoudkosten, bindwerkenz. - 50.-
27. Bureaubehoeften . 200.-
28. Drukwerk. · . 50.-. 
29. Archiefinrichting . 150.-
30. Onderhoud schrijfmachines 40.-
31. Assurantie . . p.m . 
32. Archiefcommissie . 25.-
33. Onvoorzien · 100.-

I 2.840.-
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V. Personeel: 
34. Salarissen: 

Directeur . 
Commies . 

35. Beambte ' . " . 
36. Zegels ouderdomsrente 
37. : Pensioenfonds . . 

VI. Publicatien: 
A. Commissie voor de Publicatien. 

38. Bureaukosten. . . . . . 
39. Reis- en verblijfkosten . . 

B. 40. Economisch-Historisch Jaar
boek XI ... 

41. Honorarium id ... 
42. Overdrukken . . . 

C. 43. Leemtenoverzicht . 

45. 

46. 

47. 

48. 
49. 

50. 

51. 
52. 
53. 

VII. 44. Onvoorziene uitgaven 

Totaal .. 

B. Buitengewone uitgaven " 
(P ubI i cat i e f 0 n d s) : 
Salaris enz. beambte (f 150.- + 
11171.-) . . 
Publicatie Buitenlandsche Han-
delspolitiek van Nederland (Wer-
ken V) · . . . . 
Confusion de Confusiones (Wer-
ken VI) . · " . . . . 
Honorarium id. . . 
Honorarium vertaling (laatste 
termijn) . · . 
Reis- en verblijfkosten buiten., 
land · 
Assistentie 
Copieerloon 
Onvoorzien 

1 1.766.28 
- 2.300.-

1.310.-
90.- ' 

100.-
----I 5.616.28 

1 25.-
50.-

- 3.200.:-
100.-
1'00.
p.m. 

1 

-

---I 3.475.
/ 400.-
1 17.582.08 

1.321.-

3.500.-

1.600.-
p.m . 

250.-

1.300.-
200.-
300.-
300.-

Algemeen totaal . 

1 8.771.-

1 26.353.08 
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DEBET . 

Algemeen. 
Secretariaat. . 
Toelage directeur voor bureaukosten 
Penningmeester bureaukosten 
Drukwerk secretariaat . . . ... 

Gebouw. 
Huur .... 
Schoonhouden . 
Licht .•. 
Vuur ..... 
Onderhoud .. 
Glazenwasschen 
Waterleiding . 
Telefoon ... 
Tuinonderhoud 
Inrichting . 
Algemeen .. 
Stoker ... 
Belastingen . 

A rchiellonds . 

Archiel· 
Documenten 
BibJiotheek . 
Vervoerkosten . 
Reiskosten . . 
Bureaukosten . 
Drukwerk ... 
Inrichting. . . 
Onderhoud schrijfmachine . 
Assurantie . . . . . . . 

Personeel. 
Salaris directeur 
Salaris commies . 

Transporteeren . 

. . I 

" . . I 

I 

I 
-
I 

50.90 
200.-
154.73 
131.65 

': ' 

----I 537.28 

3.625.-
155.98 
21.45 

253.05 
29.65 
3.75 

17.40 
146.80 
19.80 

472.70 
43.351 

105.50 
89.20 

I 4.983.63:1 
50.-

2.395.44 
1.255.76 

285.69 
145.73 
219.46 
64.-

330.10 
27.60 
5.70 

I 4.729.45 

1.864.39 
2.485.84 

4.350.23 I 10.300.391 
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Transport . 
Personeel (vervolg). 

Salaris beambte . . . . . . . 
Salaris aanvragen van jaarverslageOn 
Zegels ouderdomsrente . . . . 

Publicatiln. 
Economisch-Historisch Jaarboek X. 
Honorarium idem . . . • . . . . 

f 4.350.23 f 10.300.39£ 

f 1.330.-
50.-
48.-

----I 5.778.23 

f 3.079.51 
102.34 
11.80 Reis- en verblijfkosten Publicatie Commissie -

ContributH!n leden . 
Bijdragen donateurs 
Rijkssubsidies . . . 

CREDIT. 

Subsidie Gemeente 's-Gravenhage 1924 
Interest 
Nadeelig saldo . • . . . . . . . . . 

----- 3.193.65 

f 19.272.27! 

f 7.660.
.550.

- 3.750.-
- 4.500.-

60.67 
- 2.751.60! 

t 19.272.271 

BALANS 31 DECEMBER 1924. 

Archiefkas . . . • . • . 
Amsterdamsche Bank 
Postcheque en Girodienst . 
Te verrekenen bedragen . 
Exemplaren Jaarboek .. 
Archiefinrichting . . . . . 
Meubilair en Gebouwinrichting . 
Saldo vorige jaren . 
Nadeelig saldo 1924 . , . . . 

Te betalen posten ° 

Penningmeester . 
Archieffonds 
Rekening Publicatiefonds . 
Pensioenfonds . . . . . . 

DEBET 

CREDIT. 

t 2.164,75 
- 2.751.601 

f 86.771 
- 2.731.18 
- 2.041.87 
- 5.285.35 

603.
- 2.150.-
- 2.775.-

----- 4.916.35t 

t 20.589.53 

f 5.584.13 
3.42 

1.050.
- 13.051.98 

900.-

f 20.589.53 
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JAARREKENING PUBLICATIEFONDS. 

DEBET. 

Salarissen. . • . • • . • • . . • • . . • . • • . . 
Rentezegels . • . . . . . . . . . . . . . . 
Publicatie Buitenl. Handelspolitiek deel III (Werken IV). 
Assistentie Buitenl. Handelspolitiek dee} III (Werken IV). 
Confusion de Confusiones (Werken VI) .... 
Honorarium Confusion de Confusiones . . . .' 
Honorarium vertaling Confusion de Confusiones 
Pub!. Buitenl. Handelspolitiek (Werken V) 
Reiskosten Buitenland 
Werken I, II, III .......•... 

CREDIT. 

Donateurs Publicatiefonds ., . . . . . . . . . . 
Subsidie Departement van Buitenlandsche Zaken 1924. 
Interest .•.•.....•. 
V oordeelig koersverschil effecten . 
Nadeelig saldo. . . . . . . . . 

BALANS PUBLICATIEFONDS. 

DEBET. 

Effecten .•.......• 
Voorraad boeken (Werken I tIm IV) . 
Rekening Archief .• . . . . . ,I . 

CREDIT. 

Publ. Buitenl. Handelspolitiek (Werken V) 
Confusion de Confusiones (Werken VI) .. 
Honorarium Confusion de Confusiones " . 
Honorarium vertaling Confusion de Confusiones 
Te betalen posten . 
Saldo vorige jaren . 
N adeelig saldo 1924 

f 11.820.58 
1.437.78 

XCVII 

f 1.284.43 
31.20 

404.-
150.

- 2.600.-
400.-
250.-

1.724.-
1.125.30 

9.-

f 7.977.93 

f 3.225.
- 2.700.-

358.90 
256.25 

1.437.78 
f 7.977.93 

f 4.593.75 
363.

- 13.051.98 
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