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NAAMLI]ST
DER LEDEN VAN BET
NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
op 31 DECEMBER 1926
BESTUUR:
Prof. dr. H . Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, VooYzitter. (1927.)
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der Directie derNederlandsch-IndischeHandelsbank te Amsterdam, Onder- Voorzitter. (1927.)
H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e SecretarisPenningmeester, (1929.)
Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kunsten en
Wetenschappen, te 's-Gravenhage. (1929.)
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Politieke en Economische
Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, Ie Secretaris (Waldeck
Pyrmontlaan IO, Amsterdam). (1930.)
Dr. C. J . K. van Aalst, President der Nederlandsche Handel Maatschappij,
te Amsterdam. (1926.)
W . A. Engelbrecht, lid derfirma Wambersie en Zoon, teRotterdam. (1928).
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en
Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1928.)
Dr. K. Heeringa, Rijks-archivaris te Utrecht. (1930) .
Mr. P . Hofstede de Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Aerdenhout. (1928.)
G. J. Honig, te Zaandijk. (1929.)
Prof. Dr. G. W. Kemkamp, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de
Rijks-Universiteit te Utrecht. (1931.)
Mr. R. Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1930.)
Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam . (1929) .
Prof. Dr. Z. W. Sneller, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis aan
de Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1930.)
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.
(1931.)
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financil\n, te 's-Gravenhage.
(1928.)
J. IJzerman, Oud-Directeur der Openbare Handelssch,?ol te Amsterdam,
te 's-Gravenhage. (1929.)
Het DAGELI]KSCB BESTUUR wordt gevormd door de eerstgenoemde vijf
leden van het Bestuur.
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RAAD VAN ADVIES:
Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, Oud-Minister van Arbeid, Handel en Nijverheid, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. H. Blink, Oud-Voorzitter van de Nederlandsche Vereeniging
voor Economische Geographie, te 's-Gravenhage.
Dr. M. G. de Boer, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam.
Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Nationale Vereeniging voor
Handelsonderwijs, te Amsterdam.
C. L. Bressers, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te
Dongen.
.
M. Taudin Chabot, agent der Nederlandsche Handel Maatschappij te
Rotterdam.
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 vim het Intemationaal Verbond van Vakvereenigingen, te Amsterdam.
Prof. Mr. 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, Hoogleeraar aan de Nederlandsche HandelsHoogeschool, te Rotterdam.
Prof. Dr. H. F. M. Huybers, Hoogleeraar aan de R-K. Universiteit, te
Nijmegen.
Dr. C. W. Janssen, te Naarden.
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 te Amsterdam.
Dr. W. W . van der Meulen, Wethouder van 's-Gravenhage.
Prof. Mr. F. A. MoIster, hoogleeraar aan de Gemeente-Universiteit, te
Amsterdam.
H. R. du Mosch, lid der firma Maintz & Co., Onder-voorzitter der Kamer
van Koophandel, te Amsterdam.
Prof. Dr. W. H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te
's-Gravenhage.
Wouter Nijhoff, uitgever, te 's-Gravenhage.
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N. Ottema, notaris, te Leeuwarden.
Henri Polak, Voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkersbond, te Laren (N. H .).
Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Amsterdam.
Dr. D. F. Sc\leurleer, Bankier, te 's-Gravenhage.
Mr. J . van Schevich aven, te Amsterdam .
Mr. J. A. van Sonsbeeck, Secretaris van de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam .
J . E. Stroe,v e J.Ezn., Voorzitter van de Vereeniging voor den EffecteD.handel, te Amsterdam.
Dr. W. S. Unger, Gemeente-archivarls van Middelburg.
C. G. Vattier Kraane, Directeur van de Naaml. Venn . Blaauwhoedenveem-Vriesseveem, te Amsterdam.
A. B . van der Vies, te Amsterdam.
M. P. Voiite, Lid der firma Mirandolle, Voiite & Co., te Amsterdam .
W . G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Effecten'
handel, te Amsterdam.
F. M. Wibaut, Wethouder, te Amsterdam.
Dr. J . W . IJzerman, te Wassenaar.
COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI~N.
Prof. Dr. G. W. Kernkamp, VoOt'zitter. (1929.)
Prof. Dr. H. Brugmans. (1928.)
Dr. H . E . van Gelder. (1930 .)
Dr. K. Heeringa. (1927.)
Dr. Leonie van Nierop. (1929) .
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris .
COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF.
Dr. H. E. van Gelder, VoOt'zitter. (1928.)
Mr. Chr. P. van Eeghen. (1927.)
H . G. A. Elink Schuurman. (1929.)
Prof. Mr. N. W . Posthumus, Secretaris .
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. J . K. van Aalst, te Amsterdam.
Mr. S. J. L. van Aalten, te Rotterdam.
Mr. F. H. Abbing, te Amsterdam
Bern. Agsteribbe, te Bussum.
J. S. van Akkeren, te Amsterdam.
F. van Alphen, te 's-Gravenhage.
D . Andreson, te Amsterdam .
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A. Andriesse, te Amsterdam.
J. F. Ankersmit, te Amsterdam.
F. C. van den Arend, te Rotterdam.
A. Ariens Kappers, te Amsterdam.
Mr. H. T. Asser, te Amsterdam.
J. Bakker, te Rotterdam.
F. W. Balabrega, te 's-Gravenhage.
G. C. van Balen Blanken, te Spanbroek.
A. A. H. Bals, te Utrecht.
J. Frederik Bangert, te .A.nfsterdam.
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-Gravenhage.
H . J. Bekkering Jr., te Amsterdam.
A. van den Bergh, te Amsterdam.
Am. S. van den Bergh, 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.
Mr. J . Bierens de Haan, te Amsterdam.
H . Birnbaum, te Amsterdam.
D. Birnie, te Twello.
B. H. Blankenberg, te Amsterdam.
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden.
S. W . M. Boas, te Manchester.
H. Boekenoogen, te Wormerveer.
J. G. Boekenoogen, te Wormerveer.
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam.
Mr. M. H. de Boer, te Utrecht.
Prof. W. E. Boerman, te Overschie.
*Charles E . H . Boissevain, te Blaricum.
J. Boissevain, te Amsterdam.
Mr. R . J. G. Boissevain, te Amsterdam.
R. L . Boissevain, te Amsterdam.
Mr. Dr. W. P. J. Bok, te 's-Gravenhage.
W. C. Bolle, te Rotterdam.
Jhr. Mr. L. W . G. Boreel van Hogelanden, te Velsen.
H . Bos Kzn., te Rotterdam.
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K. A. R. Bosscha, te Malabar. (Java).
E. F. Botma, te Groningen.
Mr. R , Bouwman, te 's-Gravenhage.
Dr. G. Brackel, te Amsterdam.
Joh. Brautigam, te Rotterdam .
*C. L. Bressers, te Dongen .
Mr. F. J . Brevet, te Rotterdam.
O. W. G. Briegleb, te Amsterdam.
*Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. 1. J. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. E. C. G. Brunner, te Utrecht.
G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam.
Mr. H. Bruyn, te Amsterdam.
Prof. Mr. G. W . J. Bruins, te Wassenaar.
L . Biickmann, te Amsterdam .
G. H. Biihrmann, te Overveen.
Mr. W. B. Burna, 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 Hilversum.
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.
Mr. J. Coert, te Rotterdam.
A. Cohen, te Amsterdam.
Prof. Mr. 1. B. Cohen, te Groningen .
Prof. H. T. Colenbrander, te Leiden.
C. J. Baron Collot d'Escury, te Amsterdam.
K. J. A. G. baron Collot d'Escury: te Hontenisse.
Herbert Cremer, te Santpoort.
Martin van Creveld, te Amsterdam.
V. R . IJ. Croesen, te Amsterdam.
J. P. Croin, te Rotterdam.
H. A. Crommelin, te Wassenaar.
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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 Rotterdam.
Dr. L. Deckers, te 's-Gravenhage.
J. Dekker, te Utrecht.
W. Dekking, te Rotterdam.
Mr. D. A. Delprat, te Batavia.
Ir. Th. F . A. Delprat, te Amsterdam.
Henri Dentz, te Amsterdam.
Theod. C. Dentz, te Amsterdam.
H. W. A. Deterding, te Londen.
S. van Deventer, te 's-Gravenhage.
E. Diamant, te Amsterdam.
E. van Dien, te Amsterdam.
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, 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. Dreesmann, 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-Gravenhage.
Ir. J. van Dusseldorp, te 's-Gravenhage.
J. F. Duwaer, te Amsterdam.
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan.
J. B. van Dijk, te Amsterdam.
J. van Eck, te Amsterdam.
F. L. Edema van der Tuuk, te Amsterdam.
*Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam.
Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam.
S. P . van Eeghen, te Amsterdam.
P. C. L . Eikendal, te 's-Gravenhage.
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam.
G. A. Elink Schuurman Duuting, te Rotterdam.
*H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum.
W . H. Elles, te Amsterdam .
T. Elshout, te Gorinchem.
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Dr. S. Elzinga, te Haarlem.
G. J. Engelberts, te Arnhem.
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam.
J. van Engelenburg, te Nijmegen.
Dr. Th. Enklaar, te Ginneken.
Mr. H. J. D. D . Enschede, te Aerdenhout.
Mr. Joh. Enschede, te Haarlem .
.Mr. M. Enschede, te 's-Gravenhage.
E . Enthoven, te Baarn.
M. D. Enthoven, te Delft.
Mr. R. H. Erdmann, te Amsterdam.
G. L. M. van Es, te Rotterdam .,
P. Eschauzier, te 's-Gravenhage.
W. G. J. Eschauzier, te 's-Gravenhage.
L. van Essen Lzn., te Bloemendaal.
Paul D. Evans, te Brussel.
G. F . Evelein, te Eindhoven.
F. Th. Everard, te Amsterdam.
J. P . Everout, te Amsterdam.
-Mr. J. C. A. Everwijn, te Amsterdam.
Q. G. van Eijden, te Amsterdam.
F . H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht.
M. Feuer, te 's-Gravenhage.
Edo Fimmen, te Amsterdam
Mr. M. J. van der Flier, te Scheveningen.
Mr. D . Fock, te Buitenzorg.
J . E. Foekens, te 's-Gravenhage.
R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.).
A. W . Frentzen, te Leiden.
G. W. Frese, te Amsterdam.
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam.
-Prof. Mr. R. Fruin, te 's-Gravenhage.
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam .
Prof. Mr. Dr. H. Frijda, te Amsterdam.
E. Fuld, te Amsterdam.
A. L. G. de Gee, te Amsterdam.
Mr. C. C. Geertsema, te Groningen.
-Dr. H. E. van Gelder, te 's-Gravenhage.
Nico van Gelder, te Bloemendaal.
H. J. H . Gelderman, te Oldenzaal.
Joan Gelderman, te Oldenzaal.
Mr. P . S. Gerbrandy, te Sneek.
Prof. Dr. C. Gerretson, te Utrecht.
J. Gerritsz, te Haarlem.
Mr. A . W. Gerritzen, te Amsterdam.
Mr. J. Gerritzen, te 's-Gravenhage.
Ed . Gerzon, te Amsterdam.
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Jul. Ed. Gerzon te Amsterdam.
Prof. dr. P. Geyl, te Londen.
F . B. J. Gips, te Dordrecht.
A. Gleichman, te Rotterdam.
J . M. P . Glerum, te Amsterdam.
H . Goedhart Jr., te Arnhem.
K . G. Goedewaagen, te Amsterdam.
L. J . B. Gompertz, te Amsterdam.
Prof. Dr. A. Goslinga, te Amsterdam.
*Prof. Dr. 1. H. Gosses, te Groningen.
J. R . Gouda, te Amsterdam.
Mr. 1. Goudeket, te Amsterdam.
A. J. M.' Goudriaan, te Rotterdam.
J. Goudstikker, te Amsterdam.
Mr. G. A. de Graag, te Amsterdam.
J. Grelinger, te Laren (N.-H.).
Dr. W. L. Groeneveld Meijer, te 's-Gravenhage.
Mevr. Suze Groeneweg, te Rotterdam.
C. W . A. M. Groskamp, te Batavia.
H. van Haagen, te Amsterdam .
W. Haaksma, te Amsterdam.
D. H . de Haan, te Rotterdam.
J. H. Haas, te Amsterdam.
Dr. C. B. van Haeringen, te 's-Gravenhage.
Dr. M. D. Rage, te 's-Gravenhage.
J. J. Hagenbeek, te Rotterdam.
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.
A. H . Baron van Hardenbroek van Ammerstol, te Heemstede.
Mr. A. W. Hartman, te 's-Gravenhage.
Dr. W. J. Hartmann, 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. Hauet, te Rotterdam.
P. C. van der Have, te Rotterdam.
A. H. van Heek, te Enschede.
A. J. van IHeel, te Goes.
Prof. Mr. J. E. Heeres, te 's-Gravenhage.
P. Heering Jr., te Rotterdam.
Dr. K. Heeringa, te Utrecht.
E. Heldring, te Amsterdam.
Mr. H. W. M. van Helten, te Rotterdam.
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E. W. Hendrikse, te Amsterdam.
Mr. A. J. van Hengel, te Amsterdam.
J. F. van Hengel, te Amsterdam.
Mr. C. M. Herekenrath Jr., te Hilversum.
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 Arnhem.
Dr. G. J. van der Heyden, te Amsterdam.
E. Heyman, te Amsterdam.
F. W. Heythekker, te Heemstede.
J. G. Hibma, te Sneek.
W . A. C. Hiel, te Amsterdam.
J. van Hinte, te Amsterdam.
G. Hintzen, te Rotterdam.
Mej. Dr. J. Hintzen, te Amsterdam.
Dr. H. M. Hirschfeld, te Batavia.
N. J. Hoefiake, te Haiulem.
P. Hoekstra, te Port Elizabeth. (Z.-A.).
Joh. van 't Hoff, te Rotterdam.
*Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam.
J. G. A. van Hogerlinden, te Arnhem.
G. P. J. Hogeweg, te Amsterdam.
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.
Prof. Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam.
*G. J. Honig, te Zaandijk.
K. C. Honig, te Overveen.
J. J. HoogewerIf, te Rotterdam.
J. W. M. Hoppen, te Rotterdam.
Mr. P. R. Hoorweg, te Utrecht.
G. van der Horst Hzn., te Amsterdam.
K. A. Horst, te Haarlem.
G. J. Houtsma, te Haarlem.,
P. F. Hubrecht, te 's-Gravenhage.
D . Hudig Pzn., te Rotterdam.
J. M. Hudig, te Rotterdam.
W. C. Hudig, te Rotterdam.
C. Hulsmann, te Amsterdam.
Prof. Dr. H. F. M. Huybers, te Nijmegen.
Dr. C. Huysman, te Enschede.
H. C. Ittmann, te Middelburg.
F. B. 's Jacob, te Staverden bij · Elspeet.
Mr. Ed. Jacobson, te Rotterdam.
Dr. P. Jaffe, te Amsterdam.
G . Jannink, te Enschede.
*Dr. C. W. Janssen, te Amsterdam.
Mr. Richard Janssen, te Amsterdam.
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xv

Mr. F. A. Jas, te 's-Gravenhage.
Gustaaf Jiskoot, te Amsterdam.'
Mr. A. M. Joekes, te 's-Gravenhage.
P. J. J. Jonas van's Heer Arendskerke, te Amsterdam.
Mr. J. A. de Jong, te Oostvoorne.
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 J ongh, te 's-Gravenhage.
Mr. A. C. Josephus Jitta, te 's-Gravenhage.
J. A. Kalli, te Utrecht.
D . M. Kan, te Amsterdam.
J . H. Kann, te 's-Gravenhage.
Dr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello, te Loenen ajd 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.
Ir. A. Keppler, te Amsterdam.
E. S. Kerkhoven, te Amsterdam.
"'Prof. Dr. G. W. Kernkamp, te Utrecht.
Ir. G. A. Kessler, te Velsen.
A. B. A. van Ketel, te Overveen.
H. R. E. L. KettIitz, 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.
O. S. Knottnerus, te Rotterdam.
P. C. Koek, te Amsterdam.
J. E. F. de Kok, te 's-Gravenhage.
Mr. R. Koole, te Rotterdam.
H. Koopmans, te Leeuwarden.
S. Korteweg, te Rotterdam.
J. Korthals Altes, te Amsterdam.
W. Kosten, te Middelburg.
J. Koster, te Heeden.
PrQf. 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
"'Dr. A. G. Kroiler, te Wassenaar,
R. Kuyper, te Amsterdam.
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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.
J ac. Lampe, te Amsterdam.
Mr. H. J . de Lange, te WapenveJde.
G. Langelaar Jr., te Rotterdam.
K. Lansberg, te Amsterdam.
C. van Lede, te Rotterdam.
F. Leeser, te Amsterdam.
C. H . van der Leeuw, te Rotterdam.
Ir. W. H . van Leeuwen, te Delft.
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.
M. E . Levenbach, te Amsterdam.
Dr. Ph. B. Libo1,lrel, te Delft.
F. Lieftinck J .Hzn ., te Amsterdam.
Mr. A. J. '5. van Lier, te Utrecht.
Mr. S. K . D. M. van Lier, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhage.
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.
Corn. Loeff, te Utrecht .
Mr. A. Loosjes, te Amsterdam.
Vincent Loosjes, te Haarlem.
Victor R. Los van Aarlanderveen, te 's-Gravenhage.
J. W. Lucas, te Overveen.
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.
Mr. H. van Man en , te Zeist.
Dr. F. Mannheimer, te Amsterdam.
Dr. W. M. F. Mansvelt, te Batavia.
D. de Marcas, te Amsterdam.
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Z. G. Ph. Marcella, te Rotterdam.
G. H. de Marez Oyens, te Amsterdam.
S. Martens, te Groningen.
Jhr. Mr. A . H. Martens van Sevenhoven, te Arnhem.
A. Marx, te Amsterdam.
R. Matthes, te Amsterdam.
W. K. W . Matthes, te Amsterdam.
P aul May, te Amsterdam.
Robert May, te Amsterdam.
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.
H . Meinesz, te Vogelenzang.
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.
r
S. R. de Miranda, te Amsterdam.
B . Modderman, te Amsterdam.
G. M. van der Molen, te Amsterdam.
Mr. A. N. Molenaar, te Wassenaar.
Mr. 1. Moller, te Amsterdam.
Mr. H. M. Moll, te Rotterdam.'
Prof. Mr. F. A. MoIster, te Amsterdam.
H . MoIster, te Amsterdam.
C. de Monchy, te Rotterdam .
E . P . de Monchy Rzn ., te Rotterdam.
Mr. E. P. de Monchy, te Hilversum.
H. G. J. de Monchy, te Rotterdam.
S. J. R. de Monchy Jr., te Rotterdam
S. del Monte, te Brussel.
Joh. J. Moret, te 's-Gravenhage.
*H. R. du Mosch, te Amsterdam .
Abram Muller, te Amsterdam.
G. Miiller-Nico.
• J. Muysken, te Laren.
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum.
N . Nathans, te Amsterdam.
A. de Neeve, te Rotterdam.
P. H. Neumeyer, te Rotterdam.
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage.
J. Nienhuis, te Amsterdam.
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Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam.
*Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam.
L. B. van Nierop, te Amsterdam.
J. G. van Niftrik Jr., te Dordrecht.
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.
H. B. Nijkerk, te Amsterdam.
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. P. A. van Oosterwijk Bruijn, te Maartensdijk (U.).
Mr. M. Oppenheimer, te 's-Gravenhage.
D. Ornstein, 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.
J. Ph. Peters, te Rotterdam.
G. M. Philippi, te Scheveningen.
Mr. A. Philips, te ·s-Gravenhage.
A. F. Philips, te Eindhoven.
W. F. Piek, te Rotterdam.
A. Pierson, te Baarn.
L. Pieters, te Rotterdam .
Mr. L. J. Pieters, te Rotterdam.
M. Pimentel, te Amsterdam.
A. A. Pit, te Rotterdam.
Hugo van Poelgeest, Leiderdorp.
Dr. H. A. Poelrnan, te Leeuwarden.
L. van der Pol, te Rotterdam.
Dr. Mr. M. Polak, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. N. J . Polak, te Rotterdam.
Dr. W. Polak, te Amsterdam.
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*S. J. Le Poole L.Gin., te Leiden.
Dr. F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage.
J oh. J. Posthumus, te Bentveld.
*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.
P. van Ravenswaay, te Rotterdam.
L. J. C. J . van Ravesteyn, te Rotterdam.
Th. van Ravesteyn, te Delft.
Dr. Alex. Reens, te Rotterdam.
Mr. Th. Reepmaker, te Rotterdam.
Mr. R. van Rees, te Rotterdam.
H. W. Reesink, te Zutphen.
Mr. L. van Regteren Altena, te Amsterdam.
Jhr. J . C. van Reigersberg Versluys, te 's-Gravenhage.
G. A. Reimeringer, 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. Roell, te Haarlem.
W. Roessingh, te Veenendaal.
J . H. Rogge H.Czn., te Amsterdam.
H. S. de Roode, te Rotterdam.
Dr. W. Roosegaarde Bisschop, te Londen.
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.
Dr. A. A. L. Rutgers, te 's-Gravenhage.
B. E. Ruys, te Rotterdam.
Willem Ruys, te Rutterdam.
P. Rijkens, te Wassenaar.
J. G. L . Rijnberg, te Rotterdam.
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.
J. H. Scheepmaker, te Amsterdam.
*Mr. J. van Schevichaven, te Amsterdam.
J. G. Schlencker, te Amsterdam.
Mr. Dr. C. F . Schoch, te Amsterdam.
P. Schoen Pzn., te Zaandam.
Dr. M. Schoengen, te Zwolle.
H . J. Scholte, te Amsterdam.
J. Schouten, te Rotterdam.
H. G. Schuddebeurs, te Rotterdam.
Mr. J. G. Schurmann, te Rotterdam.
Sigmund Seeligmann, te Amsterdam.
Prof. Dr. P. Serton, te Stellenbosch (Z.-A.).
J. Sibinga Mulder, te Bussum.
Mr. G. van Slooten Azn., te Scheveningen.
Dr. C. Smit, te Amsterdam.
F . Smit s. i., te Kinderdijk.
Dr. H. J . Smit, te 's-Gravenhage.
J. Smit, te 's-Gravenhage.
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.
J. C. Spangenberg, te Amsterdam.
Albert Spanjaard, te 's-Gravenhage.
1. 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.
H. Stoppelman, te Amsterdam.
Ir. C. F. Stork, te Hengelo.
D . W. Stork, te Hengelo .
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J. E. Stork, te Baam.
J. H. C. Storm, te Bussum.
J. Stroeve J .Ezn., te Amsterdam.
J. Stroobach, te Amsterdam.
S.
F.
N.
C.
H.

W. Swaap, te Amsterdam.
Swarttouw, te 's-Gravenhage.
Tj. Swierstra, te Enkhuizen.
Sijtboff, te Wassenaar.
Sijthoff, te Wassenaar.
J. C. Tadema, te Haarlem.
B. G. Tal, te 's-Gravenhage.
Louis Tas, te Amsterdam.
Jhr. Mr. D . F. Teixeira de Mattos, te 's-Gravenhage.
J. M. Telders, te Amsterdam.
Mr. Q. J. Terpstra, te Rotterdam.
W. A. Terwogt, te 's-Gravenhage.
Mr. P. J. C. Tetrode, te Amsterdam.
Paul den Tex, te Amsterdam.
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.
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 Uilen, te Heemstede.
J . A. Unger, te Amsterdam.
Dr. W. S. Unger, te Middelburg.
H. S. Uyekruyer, te Amsterdam .
T . V. Valstar, te 's-Gravenhage.
·C. G. Vattier Kraane, te Amsterdam.
A. Veder, te Rotterdam.
J. C. Veder, te Rotterdam .
J. H. Veder, te Rotterdam.
Mr. Alb. Veen, te Rotterdam.
Dr. H . N. ter Veen, te Amsterdam.
Prof. Mr. J. A. Veraart, te 's-Gravenhage.
J. Verbiest, te Amsterdam.
Jan Verheyen, te Roosendaal (N.-Br.).
J. T. Vervloet, te Rotterdam .
L . Verwoerd, te Amsterdam.
F. P . J. Vester, te Amsterdam.
*A. B. van der Vies, te Amsterdam.
H. Visser, te Rotterdam.
Mr. J. Visser, te Rotterdam.
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Mr. G. Vissering, te Amsterdam.
J. Vleeschhouwer, te Rotterdam.
J. L. Vleming Jr., te Amsterdam .
C. 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.
Dr. !. H. J. Vos, te Amsterdam.
H. A. A. de Vos, te Vaals (L.).
E. J. Voftte, te Amsterdam.
Mr. J . R. Voftte, te Amsterdam.
*M. P. Voftte, 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.
Dr. Max de Vries, te Amsterdam.
E. Vrugtman, te Scheveningen.
L. van Vuuren, te Blaricum.
D. P. van Wageningen, te Rotterdam.
Mr. T. A. Waghto, te Rotterdam.
Mr. H . Waller, te Utrecht.
R. C. Weidenaax, te Rotterdam.
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtum.
Th. van Welderen baron Rengers, te Oenkerk.
Jac. Welleman, te Krabbendijke.
*W. G. Wendelaar, te Maarn.
Mr. W. C. Wendelaax, 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 Baarn.
Mr. G. D . Willinck, te Zutphen.
J. H . Wilton, te Wassenaar.
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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.
F. L. Wurfbain, te Geneve.
J. F. Wustenhoff, te Amsterdam.
Jhr. Mr. H. C. van der Wijck,te 's-Gravenhage.
Mr. H. van Wijk Czn., te Scheveningen.
N. van Wijk, te 's-Gravenhage.
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam.
S. Wijnbergen, te Hillegersberg.
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam.
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam.
*1. IJssel de Schepper, te Bilthoven.
*J. IJzerman, te 's-Gravenhage.
Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam.
Mr. ]. W. van Zanten, te Rotterdam.
Mr. Dr. I. B. ZijIstra, te Rotterdam.

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN.
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
Bank-Associatie, te Amsterdam.
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam.
Bibliotheek der Nederlandsche HandeIs-Hoogeschool, te Rotterdam.
Centraal Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel, te Weltevreden.
Gemeente-archief, te Amsterdam.
Handels-Economische Bibliotheek, te Amsterdam.
N. V. HandeIsveem, te Rotterdam.
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.
Indie, te 's-Gravenhage.
Nederlandsch Instituut van Accountants, te Amsterdam.
De Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage.
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden.
Vereeniging van Oud-Leerlingen der Openbare HandeIsschool te Amsterdam "Hou' en Trouw", te Amsterdam.
R.K. Open bare Leeszaal "Geloof en Wetenschap", te Bergen-op-Zoom
Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te 's-Gravenhage.
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CORRESPONDEERENDE LEDEN.
J. de Groot, te Weltevreden.
D. van Lookeren Campagne, te Caternisse bij Middelburg.

DONATEURS.
·Prof. Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage.
P . Fuhrmann, te Amsterdam.
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.
·Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar.

DONATEURS VOOR RET LEVEN.
H. Albert von Bary, te Amsterdam.
Jhr. P. H. Bicker, te Driebergen.
P. de Clercq, te Veenwouden. (Fr.)
Deli Spoorweg Maatschappij, te Amsterdam.
H. Th. Dunnewold Jr., te Bussum.
G. Eschauzier, te 's-Gravenhage.
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam.
·Dr. C. W. Janssen, te Amsterdaml
Frans Jurgens, te Nijmegen.
A. de Koster, te Leiden.
-A. Labouchere, te Vogelenzang.
M. Lam Jr., te Amsterdam.
J an LeIs, te Kinderdijk.
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te HaarJem.
B. Nierstrasz, te Amsterdam.
H. W. van Marle, 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.
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H . Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft.
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht.
E. H. de Vries, te 's-Gravenhage.
H. C. Wesseling, te Vlissingen.

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS.
Algemeene Nededandsch Indische Electriciteit Maatschappij, te Amsterdam.
Anton Jurgens' Vereenigde Fabrieken, te Nijmegen.
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage.
Van den Bergh's Limited, te Rotterdam.
Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij "Billiton", te 's-Gravenhage.
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, te Amsterdam.
Het "Deli Archief", te Amsterdam.
J oh. Enschede en Zonen, te Haarlem.
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements CalveDelft, te Delft.
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam.
Handelsvereeniging "Amsterdam", te Amsterdam.
Handelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam.
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf),
te Hengelo.
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam.
Hollandsche Stoomboot Maatschappij, te Amsterdam.
Hudig en Veder, te Rotterdam.
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam.
Javasche Bank, bijkantoor te Amsterdam.
J avasche Cultuur-Maatschappij, te Amsterdam.
Koloniale Bank, te Amsterdam.
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam.
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam.
Nationale Levensverzekering-Bank, te Rotterdam.
Nededandsche Bank, te Amsterdam.
Nededandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam.
Nededandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsche Escompto Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch Indische Handelsbank, te Amsterdam.
Nederlandsch-I~dische Landbouw Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch-Indische ?piritus Maatschappij, te Amsterdam.
Van Nievelt, Goudriaan & Co.'s Stoomvaart Maatschappij, te Rotterdam.
Directie der Oostersche Handel en Reederijen, te Amsterdam.
Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma Van Gelder & Zonen,
te Amsterdam.
N. V. Philips' Gloeilampenfabriek, te Eindhoven.
Pierson en Co., te Amsterdam.
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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.
N .V. Hande1maatschappij R. S. Stokvis en Zonen, 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.
P. F. van Vlissingen & Co.'s Katoenfabrieken, te Helm9nd.
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 HHISTORISCH ARCHIEF
GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE

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

ARTIKEL 1.
De Vereeniging "RET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te
's-Gravenhage.
ART. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen,
bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en zijn kolonien in den ruimsten zin des woords.
ART. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en industrieele ondernemingen enz.;
b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen
of instellingen, werkzaam op economisch gebied;
c. door het verzamelen van oudere en nieuwe document en
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 Vereenigmg;
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 ondersteunen of het bevorderen 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 geschiedenis, zul1en 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:
1e. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring
door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden benoemd.
De jaarlijksche contributie bedraagt tien gulden 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 vereenigingsjaar;
c. door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wan1) Volgens besluit der algemeene vergadering is de contributie tijdeJijk met 20 Ofo
verhoogd.
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betaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden.
ART. 9. Het Bestuur bestaat uit ten hoogste vijf en twintig
leden, door en uit de leden der Vereeniging te kiezen.
Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van
5 leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt.
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in
en buiten rechten.
ART. lO. De leden van het Bestuur worden voor den tijd van
5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een
vijfde der bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond
herkiesbaar.
ART. 11. De Directeur van het Archief der Vereeniging wordt
voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd
en is als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur.
De Directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten Worden door het Dagelijksch Bestuur
benoemd.
ART. 12. Er is een Raad van Advies, bestaande uit:
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoemen vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen,
die zich bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeelten hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te deponeeren.
Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op.
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende
stem in alle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun oordeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal
per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogtehoudt van
alle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.
ART. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen,
kunnen slechts met toestemming van den uitIeener worden gepubliceerd.
)
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van
zijn toestemming afhankelijk maken.
ART. 14. Er zal zijn een Huishoudelijk Reglement, dat niet
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten.
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ART. 15. Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.
Voor de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.
ART. 16. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contributien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien.
ART. 17. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uitgebracht over den toestand en de werkzaamheden van de Vereeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd.
Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in
den Raad van Advies, vervuld.
Algemeene vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oordeelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij
het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen een of meer voordrachten worden gehouden over onderwerpen, verband houdende met
den werkkring van de Vereeniging.
ART. 18. Alle stemmingen over personen geschieden, tenzij
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te
wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.
Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over
zaken de Voorzitter.
ART. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens
nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Vereeniging kunnen slechts genomen worden op voorstel van het
Bestuur of van minstens 25 led en.
ART. 20. Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief
te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de afbeeldingen en overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de
Algemeene Vergadering de nadere bestemming.
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1.
DE SPECULATIE IN TULPEN IN DE JAREN 1636 EN 1637, MEDEGEDEELD DOOR PROF. MR. N. W. POSTHUMUS.
Wat wij van den windhandel in tulpen gedurende de jaren 1636 en 1637
weten is nog niet vee!. Ret is mijne bedoeling op deze bijzondere bladzijde
in onze economische geschiedenis, op de gebeurtenissen van deze drie jaren,
nog eens de aandacht te vestigen, in de hoop dat dit eene aanleiding
voor anderen moge zijn naar nieuw materiaal op dit gebied te zoeken.
De speculatie in de tulpen in de zeventiende eeuw heeft ook buiten onze
grenzen de belangstelling getrokken. In de moderne literatuur over de geschiedenis der lqisissen worden de gevolgen van dezen windhandel niet
vergeten; Wirth, in zijne Geschichte der Handelskrisen, wijdde hieraan
zelfs een afzonderlijk hoofdstuk, zonder daarin echter iets nieuws mede te
deelenl). Bouniatian, Les crises economiques de surproduction2), ziet in
de oorzaken van de tulpenspeculatie dezelfde factoren werkzaam als naderhand in de moderne conjunctuur-schommelingen.
In ons eigen land heeft deze handel een groot aantal contemporaine geschriften te voorschijn geroepen, waarvan echter slechts een, naar het
schijnt, v66r het uitbreken van de krisis is verschenen 3), de andere, zoowel
in proza als in poezie-vorm, hebben zich eerst in 1637 tot het publiek gewend. Voor een deel bevatten deze boekjes en vliegende blaadjes feitelijke gegevens 'over den handel, voor een ander, en grooter deel zijn zij van
beschouwenden en moraliseerenden aard; in het bijzonder geldt dit laatste
voor de in dichtvorm verschenen publicaties 4). V66r- en tegenstanders
hebben zich op deze wijze geuit 5). Hoezeer de volksverbeelding door de
1) 3e druk, bJ.z. 23.
0) Paris, 1922, bIz. 41.
8) Clare ontdecking der dwaesheydt derghener die haer tegenwoordigh laten noemen Floristen. Gestelt in forme van t'samensprekinge tusschen de bloemen en Flora.
Hoorn, voor Zacharias Cornelisz .. 1636. (In vers-vorm.)
.) In de later te noemen (zie bIz. 6) verhandeling van Tydeman, lets over den tulpenh andel, worden er in het aanhangsel niet minder dan 38 vermeld. In de bibliotheek
van den heer E. H. Krelage, te Haarlem, bevinden zich nog andere exemplaren. De
lijst van anonyme geschriften, die Solms-Laubach in zijn boek "Weizen und Tulpe"
geeft, is zeer onvolledig.
0) Bijv. "Tooneel van Flora", no. 4 van de lijst van Tydeman.
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schokkende gebeurtenissen van het jaar 1637 is getroffen, blijkt niet aileen
uit het groote aantal geschriften, dat hierop betrekking heeft - het zijn er
uit dien tijd ongeveer vijftig - maar ook uit verschillende prenten, die
eveneens dezen handel tot onderwerp hebben gekozen 1). De gevolgen
waren trouwens geenszins van plaatselijken aard; een groot deel van het
westelijk gebied der Republiek werd er door in beroering gebracht; van
het N oorder-kwartier liep de oostelijke grens langs de lijn U trecht-Vianen,
terwijl Rotterdam de zuidelijkste punt vormde . In het hart van de Republiek dus heeft zich de tulipomanie, zooals men vroeger gaarne dezen
windhandel noemde, afgespeeld.
De voornaamste geschriften zijn de drie Samenspraken tusschenWaermondt en Gaergoedt, die, door een onbekenden auteur geschreven, in het
jaar 1637 als drie afzonderlijke publicaties bij den uitgever Adriaen Roman
te Haarlem zijn verschenen 2). De juiste titels ervan zijn:
Sam e n-s p rae c k t u s s c hen W a e r m 0 n d ten d eGa e rgoedt nopende de opkomste ende ondergangh van
Flo r a.
T wee d e s a m e n-s p rae c k t u s s c hen W a e r m 0 n d t
end eGa erg 0 edt, z ij n d e h e t v e r vol c h van den 0 pend eon d erg a n g h van Flo r a.
Reg i s t e r van d e p r ij sen d e r b I 0 e men, z ij n de d e
d e r d e t's a m e n-s p rae c k t u sse hen G a erg 0 e den d e
Wa e r m 0 n d, in h 0 u den d e he t v e r vol g h van den 0 pend eon d erg a n g h van Flo r a .
Kort daarop zijn alle drie deze boekjesin tweedendrukverschenen, n.l.
in 1643 te Amsterdam bij Comelis Danckaertsz. 3), echter met andervignet 4), een bewijs welk een indruk de wilde handel had gemaakt en welk
een groot debiet de geschriften bij het publiek vonden. Tot waarschuwing
') Aanwezig o. a. in het Prenten-kabinet te Amsterdam, het Nederlandsch Economisch Historisch Archief te 's Gravenhage, Gemeente-Bibliotheek te Haarlem, alsmede
in de bibliotheek van den heer E . H. Krelage te Haarlem. Zie ook F . Mulier, Ned.
Historieplaten, no. 1756 v.v. Vgl. voor de beschrijving van een der belangrijkste
spotprenten het werk van Solms·Laubach, biz. 75. - Over andere afbeeldingen kom
ik later te spreken.
") Knuttel, nos. 4540 en 4541, kent van den eersten druk slechts de eerste en de
tweede Samenspraak; de derde is aanwezig in de bibliotheek van den heer Krelage,
wien ik te dezer plaatse dank zeg voor zijne bereidwilligheid de drie Samenspraken
voor deze publica tie ter beschikking te stelien. oJ Knuttel, nos. 5024-5026 (in 80 ).
') Bij de tweede Samenspraak is daarom door mij het nieuwe titelblad met vignet
gereproduceerd. Daar het vignet der derde Samenspraak eenigszins verschilt van dat der
tweede, is ook het titelblad der derde Samenspraak gereproduceerd. - Het verschil tusschen den eersten en den tweeden druk is bijna uitsluitend in eene andere spellingwijze
der woorden gelegen. - lets anders is, dat de drie Samenspraken der tweede editie
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voor de noodlottige gevolgen van den windhandel is er in 1734 zelfs een
derde druk v:an verschenen, toen er een speculatie in hyacinthen dreigde
op te komen 1). Na dit jaar heeft geen speculatiezucht meer aanleiding gegeven tot eene her-uitgave der Samenspraken; de laatste vleug tot speculatie, ditmaal in giadiolussen, die zich nog in het begin der twintigste eeuw
te Beverwijk voordeed, is spoedig voorbijgegaan "). Ongeveer dertig jaar
geleden is echter, uit meer wetenschappelijke belangstelling voortgekomen,
een herdruk verschenen in een periodiek, het Weekblad voor Bloembollencultuur, bezorgd door A . van Damme S), naar den derden druk. Wat vooral in de mededeelingen van dezen van belang is, is het gebruik dat hij van
een aantal tot nu toe onbekende archivalia heeft gemaakt. Men had zich
tot dien tijd uitsluitend tot de gedrukte gegevens beperkt; het is de verdienste van Van Damme dat hij heeft aangetoond, dat de archieven nog
een. aantal stukken bevattEm, die op de geschiedenis van den windhandel
in tulpen een nieuw licht kunnen werpen.
Als in de volgende bladzijden de drie Samenspraken nogmaals zijn herdrukt, moge dit zijn verklaring vinden in den wensch het materiaal zooveel mogelijk bijeen te brengen. Daarenboven zijn deze drie Gesprekken
vrij zeldzaam, de eerste druk ervan, waarnaar de Samenspraken door mij
zijn afgedrukt, zelfs van de uiterste zeldzaamheid, een herdruk ervan uit
dien hoofde en wegens hun belang gemotiveerd, te meer omdat ook de
heruitgave van Van Damme in een weekblad is verschenen, dat, naar
mag worden aangenomen, niet buiten den engen kring der bloembollenteelers is gekomen. De Samenspraken vormen, niettegenstaande verschillende nieuwe gegevens uit de archieven, toch nog altijd de voornaamste bron van onze kennis; ze worden dus in dit deel van het Jaarhoek vooraf gepubliceerd, terwiji het in de bedoeling ligt in volgende
deelen met deze publicatie door te gaan en daar de nieuwe gegevens van
meer gebundeld voorkomen dan die der eerste, terwijl doorgaans aan deze bundels een
aantal spotverzen is toegevoegd onder den algemeenen titel: Floraes sotte bollen.
1) Knuttel, vermeld bij no. 4540 (in 8°). -De Samenspraken verschenen ditmaal bij
Johannes Marshorn te Haarlem onder den titel: "De drie t'Zamenspraeken tusschen
Waermondt en Gaergoedt over de op- en ondergang van Flora, alsmede Floraes zotte
bolien, Troostbrief en een Register der tegenwoordige meest geachte hyacinten met
derzelver prijsen. Verciert met een curieuse prent. Deze tweden (!) druck vermeerdert
en van veele fauten gezuyvert". Deze uitgave bevat o. a. een voorrede, die in den tweeden druk ontbreekt. - Sautijn Kluit vermeldt in zijn "Tulpen- en hyacintenhandel,
blz. 8, twee verschlllende uitgaven van dezen derden druk; vgl. het exemplaar in de
Koninklijke Bibliotheek en dat in de Bibliotheek der Maatschappij der Nederlandsche
Letterkunde,Catalogus lI,blz. 139. Het verschil bestaat hoofdzakelijk in de schrijfwijze.
0) Mededeeling van den heer E. H. Krelage. Zie over deze gebeurtenissen het artikel
"Windhandel" door E. K(relage) in het Weekblad voor Bloembollencultuur, jaarg.
23 (1912/13), no. 71, bIz. 958, en "De Tuinbouw" jaarg. I, bIz. 9.
") Aldaar, nummer van 18 Februari 1899.
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archivalische herkomst mede te deelen, die zich in mijne handen bevinden
en die grootendeels uit de notarieele protocollen zijn geput.
In ons land en daarbuiten hebben enkele schrijvers zich uitvoeriger met
de speculatie in de tulpen bezig gehouden. Het meest bekend is het artikel
van W. P. Sautijn Kluit, De Tulpen- en HyacintenhandeI 1 ), in 1865/66
verschenen, even te voren voorafgegaan door een veel minder zaakrijk
artikel van H. W. T. Tydeman, getiteld: lets over den Tulpenhande1 2 ). Van
minder bekendheid is eene bespreking van het artikel van Sautijn Kluit
in den Spectator van 1867, waarop nog wordt teruggekomen 3). Eindelijk
verschenen in 1899 twee publicaties op dit gebied, de eerste van de hand
van den graaf zu Solms-Laubach, Weizen und Tulpe und deren Geschichte 4), die aan zijne botanische beschouwingen een overzicht van de
tulpenspeculatie toevoegde, waarbij hij gebruik maakte van eenige door
hem gevonden archiefstukken betreffende de houding der overheid ten
opzichte van de liquideering van dezen windhandel; de tweede publicatie,
van A. van Damme, is door mij reeds vermeld. Deze laatste schrijver
heeft zich niet tot de drie Samenspraken beperkt, maar uitverschillende
werken, zoowel van botanischen als van historischen aard (Wassenaer,
Schrevelius enz.) de passages, die op zijn onderwerp betrekking hebben, opnieuw afgedrukt, en bovendien interessant nieuw materiaal gegeven uit de
boedelpapieren van bloemisten uit dien tijd te Haarlem en te Alkmaar 6).
In de volgende bladzijden zal de teelt van de tulpen buiten beschou wing blijven. Over de geschiedenis van de invoering van de tulp in
West-Europa is het laatste woord nog niet gesproken. Een dankbaar
veld van onderzoek ligt, naar het mij voorkomt, ook nog open voor hem,
die voorzien van de noodige botanische en historische kennis, een verklaring van de dikwijls vreemd of bizar voorkomende namen der zeventiendeeeuwsche tulpen en van de verschillende tulpensoorten, zooals zij zich tot
in den modernen tijd hebben ontwikkeld, zal willen geven.
1) Mededeelingen gedaan in de Vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1865-1866, ook afzonderlijk verschenen.
2) Verslag van 1865 van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in Noord-Brabant.
3) Aldaar, nummer van 2 Maart 1867. - Het artikel is niet geteekend. Vgl. biz. 12.
') Leipzig, 1899.
0) Er zijn nog verschillende publica ties over den tulpenhandel te noemen, waaronder: Johann Beckmann, Beytriige zur Geschichte der Erfindungen, 1706; P. W.
Lothes, Bloemen en bloemenhandel, in Tijdschrift van Geschiedenis, Oudheidkunde
en Statistiek te Utrecht (van Van de Monde), VI (1840), biz. 100-109;, . ... , Tulpen
nnd Staatspapiere, ein Beitrag zur Geschichte des Handels, Hamburg, 1830.
De werken over de tulpencultuur en over de tulp als zoodanig laat ik buiten beschouwing.
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Over de voorgeschiedenis moge ik kort zijn. De tulp schijnt als gekweekte bloem uit Turkije in West-Europa te zijn ingevoerd. Hetoudste
bericht omtrent het voorkomen der bloem in Oost-Europa dateert uit
het jaar 1554 1); kort daarop wordt haar aanwezigheid in verschillende
deelen van Europa geconstateerd : te Augsburg, WeenenMechelen, Brussel enz. Nog in het laatste kwart der zestiende eeuw heeft de tulp haar
intrede ook in Noord-Nederland gedaan 2) .
Het is begrijpelijk, dat reeds toen hooge prijzen voor de tulp werden betaald; haar zeldzaamheid en haar mooie kleuren zijn daarvoor voldoende
verklaring. Van beJang is het hierbij datvolgens den toenmaligensmaak,
in tegenstelling met tegenwoordig, niet de 'effen gekleurde, maar de gepanacheerde, dus de gevlamde, het meest werden geapprecieerd. In de
lijsten van tulpen van dien tijd worden dan ook de effen soorten aIleen
tegen lage prijzen vermeld.
De teeIt heeft zich in Holland betrekkelijk snel uitgebreid; Haarlem is
het centrum geweest, maar zoowel naar het Zuiden als naar het N oorden
heeft de tulp zich verspreid. Amsterdam, Alkmaar, Hoom, Medemblik,
Enkhuizen en de Streek aan de eene zijde, Leiden, Gouda, Delft en Rotterdam aan de andere zijde zijn in Holland het gebied geweest, waar tulpen
geplant werden; in hoever de aanwezigheid van tulpenhandelaars (.. bloemisten") te Utrecht en te Vianen in den tijd van den windhandel ook op
het bestaan eener tulpenteelt van eenige beteekenis in die gemeenten
kan duiden, dud ik niet beslissen. De bloemen, haar vorm en kleuren, kennen wij uit verschillende plaatwerken en tulpenboeken uit .dien tijd 3).
In den eersten tijd, v66rdat de speculatie optrad, werden uitsluitend
bollen verhandeld, die in het bezit van den verkooper waren; aanvankelijk was natuurlijk de verkoop van zeldzame stukken gebruik, maar reeds
omstreeks 1610, toen de teelt meer uitgebreid ende bloem daardoor minder zeldzaam was geworden, was het reeds algemeene usance een of meer
bedden te koopen. Toch werden steeds ook nog in denzelfden tijd, in 1612
b .v., zeldzame bollen per stuk verkocht. Welke hooge koopprijzen toen
werden geboden, deelt Wassenaer mede, die voor 1624 refereert, dat toen
voor den Semper Augustus 1200 gulden werd gevraagd. Daamevens werd
echter ook reeds in de toekomstige bollen, de z.g ... afzetten", die nog aan de
moederbol vastzaten, door kweekers handel gedreven, waarbij de kooper,
wegens de onbekendheid met het slagen van den bloei der moederbloem,
') Solms-Laubach, a. w., bIz. 54. ") Aldaar, bIz. 57.
aJ De heer EO
. H. Krelage te Haarlem bezit daarvan eenige prachtige exemplaren,
waarin vele tientallen met de hand geteekende en gekleurde bloemen voorkomen. Vgl.
ook de lijst bij Solms-Laubach, a. w., bIz. 113.
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een niet onaanzienlijk risico liep. In den speculatietijd werd dit gering geteld; niet aldus vij£ en twintig jaar vroeger, toen een eigenaar, verwonderd
over het aanbod een dergelijk afzetsel te koopen, den kooper de vraag
stelde: wilt gij een cat in een sack copen I)?
In dit geval is reeds een voorbeeld aanwezig van handel in niet dadelijk
leverbare bollen, terwijl aanvankelijk slechts directe levering gebruikelijk
was. De tijd, waarop de bollen uit den grond werden gehaald, begon einde
Juni 2), terwijl ze in September werden ingeplant. Men kon dus in den
zomer leveren en daarom kwamen in dat seizoen de zaken tot stand. Maar
zoodra niet meer de bol, maar zijn toekomstige afzet werd verhandeld,
werd ~et deze usance gebroken. Ret deed er in dit geval weinig toe, wanneer, zoolang de bol in den grond zat, de koop gesloten werd; de onbekendheid met de conditie van het gekochte en het risico bleven dezelfde.
Waarschijnlijk heeft zich langs dezen weg de handel over het geheele jaar
verbreid, waardoor het speculatieve element sterk toenam. Men kon nu
ook ballen koopen, die nog in den grond zaten 3).
Waarschijnlijk is, om dit speculatieve element althans eenigszins te beperken, de koop per gewicht ingevoerd. In het gewicht kwam het aantal
afz4i\tsels tot uiting en ook de qualiteit ervan; een sterk afzetsel gaf zwaarder gewicht en meer levenskansen. Dit beteekende dus beperking van onzekere momenten voor den verkooper. Maar ook de kooper was er mede
gediend, daar de onzekerheid in dezelfde mate voor hem werd beperkt.
Bij de weging was het aas de gewichtseenheid. 1 Gram telde 20,833 azen;
1 aas was dus gelijk aan ongeveer 4,8 c.G. f). Dit systeem was reeds in het
1) Notarieele acte Haarlem, d.d . 29 April 1611.

") Vgl. idem Amsterdam, d.d. 10 Juni 1637: "alsoo het jegenwoordich drooge tijt
is om dezelve tulpaen op te nemen."
0) Zie ook de notarieele acte van 10 Juli 1612, Haarlem .
•) Ter verduidelijking van de afmetingen, aangegeven door de gewichtseenheden,
mogen hier twee afbeeldingen worden weergegeven van de natuurlijke grootte van de
bollen der enkele vroege tulp "Pottebakker Wit", in hedend.aagschgewichtherleid,
zooals deze door Van Damme in zijn reeds genoemd artikel zijn gereproduceerd:

I

51 gram of 1062 azen.

gram of 20 azen.
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voorjaarvan 1636 1), dusin het campagnejaar 1635-1636, geintroduceerd.
Maar omgekeerd werd hierdoor de speculatie weer in de hand gewerkt.
Immers, door de invoering van den verkoop bij gewicht was men veeIIosser komen te staan tegenover de seizoenindeeling der cultuur, die tot nog
toe den handel had beinvloed; het geheele jaar door kon voortaan handel
worden gedreven, niet aIleen in de afzetsels, maar ook in de bollen zelf, die
daartoe, voordat zij werden geplant, gewogen werden. Het gevonden
gewicht werd in een register opgeteekend. Van een dergelijk register is
ons de inrichting bekend door eene reproductie van een der bIadzijden, die door Gaergoedt in de Eerste Samenspraak aan Waermondt
wordt getoond 2). De prijs werd per aas vastgesteld. De bol werd dus op
den groei gekochP) of, zooals het ook weI heette, met den avans. Was er
een tekort aan gewicht, dan werd dit van den prijs afgetrokken ') ; het afzetsel werd ook weI afzonderlijk berekend.
Voor de uitbreiding van dezen handel over het geheele jaar wasnatuurlijk
eene voorwaarde, dat de tulp meer algemeen werd geteeld, niet meer een
luxe-bloem was. Of deze verbreiding echter het gevolg is geweest van
een vergroot!ng van de teelt bij de tuinders, zou ik niet durven beslissen.
De omstandigheid dat de tulp bij haar invoering voornamelijk door rijke
particulieren werd geteeId, terwijl ook de oudste tot mijne beschikking
staande acten 6), tusschen de jaren 1611 en 1616, eveneens een aanplant
door zooal niet rijke, dan toch notabele personen laten zien, doen mij er
toe overhellen de waarschijnlijkheid aan te nemen, dat het particuliere
element in de teelt niet gering is geweest. Beiden, tuinders en particulieren, traden als verkoopers van bollen op.
Zoolang de handel zich in de handen van personen beyond, die althans
eenige kennis van de plant en de teelt hadden, kon, hoewel de prijzen
hoog waren, de speculatie geen veld winnen; dit veranderde echter toen
vreemdelingen in het yak zich er mede gingen bemoeien 6). De eerste acte
na het jaar 1616, waarover ik beschik, d.d. 1 Augustus 1635, geeft dit geval: een tuinder 7) te Haarlem heeft dan aan een smalwerker+ aan een
') Notarieele acte Amsterdam, d.d. 9 Mei 1636.
2) Vgl. hierachter, biz. 48. Vgl. ook de notarieele acte Haarlem, d.d. 24 Januari
1637. 3) Vgl. bIz. 58.
0) In den tijd van de grootste speculatie aanvaardde de kooper ook weI bet risico
bet beloofde gewicbt niet te ontvangen; vgl. notarieele acte Haarlem d.d. 24 Januari 1637.
0) Deze stukken zulIen in bet volgende Jaarboek worden gepubliceerd.
0) Vgl. notarieele acte Haarlem, d.d. 23 October 1637: ,," .. also by selffs geene
sonderlinge kennisse van bloemen en badde .... "
') Jan van Damme.

10

DE SPECULATIE IN TULPEN IN DE JAREN

1636 EN 1637

wever dus van smal lint, in December 1634 eenige bollen verkocht. Omstreeks dezen tijd mag derhalve worden aangenomen dat de tulpenhandel
algemeener is geworden. Velius noemtdaarvoorhetjaar 1633 1) . Datklopt
dus niet geheel. In de volgende maanden drong het ondeskundig element
verder door. De geruchten over een hausse der tulpenprijzen in Parijs ep.
Noord-Frankrijk werkten dit in de hand en de prijzen der bollen pegonnen
meer en meer en al sneller te stijgen. De zooeven ingevoerde verfijnde methode van per aas te koopen werd weer vergrofd, door daarnaast ook soorten per 1000 aas te verkoopen. Dit kwam voor de minder zeldzame soorten
in toepassing, en spoedig daarna sloeg de speculatie ook over op die soorten, die tot nog toe in minachting waren, op de effen gekleurde tu'lpen,
het "gemeene" goed, de "vodderye". De wijze van verkoop hiervoor was
per mand, waardoor ook de armsten in de gelegenheid werden gesteld hun
aandeel in den windhandel te hebben.
Al naar den tijd en de soort kon dus worden gekocht en verkocht per stuk,
per bed, per tuin 2), per aas, per 1000 aas S), per pond en per mand. Zoo
onderscheidde men stukgoed en pondgoed '): de Vice Roy en nog tientallen andere tulpen werden per aas verkocht; duizend azen was de verkoopseenheid bijv. voor Gemarmerde de Goyers, terwijl Switsers en Geele
Croonen per pond werden verkocht S). Hoe sterk ook het ordinaire goed opliep en hoe groot in enkele dagen de prijsschommelingen waren, moge
hieruit blijken, dat bijv. op 1 Februari 1637 voor een pond Switsers te Haarlem f1. 1400.- werd gevraagd 6), terwijl, toen een zelfde hoeveelheid op
6 Februari daaraanvolgende te Amsterdam f1. 1100.- opbracht 7), daarvoor op3 Februari te Amsterdam reeds fl. 1500.- was betaald 8). Natuurlijk liep het goed, dat per aas werd verkocht, veel hooger: een Admirael
van Enkhuysen tot 5400 f1., een Vice Roy tot 6700 fl., terwijl van een
Semper Augustus nog veel hoogere koersen zijn gemeld. De Narede der
eerste Samenspraak geeft van de2;e- prijsverboogingen nog een aantal
sterksprekende voorbeelden 9) .
De koopprijs werd volstrekt niet altijd uitsluitend in geld vastgesteld.
In hun samenspraken deelt Gaer:goedt aan Waermondt een aanta! zaken
mede, die ookin betaling werden gegeven; de daarbij afgedrukte voorbeelden van contracten geven nog andere voorbeelden 10): .koeien, een quantiteit pruimell, laken en kleeren, een zilveren schaal, een paard met de ka') Velius, Chronijk der stad Hoorn, bIz. 9 (ms.); vermeid door Van Damme.
2) Vgl. bIz. 80. 0) Vgl. bIz. 42. 4) Vgl. bIz. 7B. 0) Vgl. biz. 42.
0) Notarieele acte Haarlem, d.d. 20 Februari 1637.
') Notarieele acte H aarlem, d.d. II Februari 1637.
8) Idem Amsterdam, d.d. 9 November 16:37.
0) Vgl. biz. 42. 10) Vgl. biz. 79.
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les, land, een huis, winkels, schilderijen 1) enz. In al deze gevallen werd
geconditionneerd, dat de verkooper terstond in het bezit der goederen, die
geleverd moesten worden, zou worden gesteld.
Het risico werd hierdoor geheel op den kooper gelegd. In den druksten
tijd van den windhande1 schijnt het, dat deze zekerheid echter aan de verkoopers ging ontbreken. De kooper werd toen slechts bereid gevonden het
geld te storten en van sommige zijner goederen afstand te doen, als hij
wist dat de tulpenbollen inderdaad bij den verkooper voorhanden waren,
wat in de grootste hausse echter veelal niet meer het geval was; het was
toen een zuivere windhandel geworden, waarbij de verkooper tulpen verkocht, die hij niet had, tegen een tegenwaarde, in geld doorgaans, die de
kooper niet bezat2). Er werd verkocht van den een op den ander, zonder
eenigen zakelijken ondergrond. Elk volgend kooper was er op uit tegen .
hooger prijs te verkoopen, en, door de algemeene opgewondenheid, kon elk
in enkele dagen tijds op papier duizenden guldens winnen. Dat naar alle
lagen der bevolking de speculatie oversloeg, is bekend; naast intellectueelen, zooals de rector van de Latijnsche school te Haarlem, deden
daaraan middenstanders en arbeiders mede. In het bijzonder hebben'de
weyers zich in dezen windhandel gestort, waarvan Haarlem er honderden
in zijn gebied telde; de laken- en linnenweverij bloeide er en de "smallekens", de linten, werden er i:tl vele duizendtallen gemaakt. Ook Gaergoedt
was een wever, die zijn bedrijf had opgegeven en op papier reeds schatten
had verdiend. Het sterker optreden van de pest in Holland in 1636 schijnt
buitendien de speelzucht in de hand te hebben gewerkt.
De toestrooming van nieuwe liefhebbers deed ook andere vormen
van verkoop opkomen. In den rustigen tijd ging nogallesperschriftelijk
contract, dikwijls voor een notaris verleden. Voor den man uit het yolk
was deze weg te vreemd en te kostbaar; met de wilde speculatie was deze
rustige manier weinig in harmonie. Nieuwe organisaties kwamen daamaast
dus op, waar de nieuwe koopers - bloemisten, floristen of tulpisten geheeten - elkaar konden vinden; dit waren dus samenkomsten van particulieren, zonder eenige medewerking of contrale van de overheid. Met eene
"borsenmassige" organisatie van den tulpenhandel, zooals Solms-Laubach
ze beschouwt 3), kunnen ze daarom niet worden vergeleken; ook niet om
deze reden, dat er een groot, en steeds vermeerderend aantal dezer organisaties opkwam, hetgeen weinig op een beursinstelling gelijkt. Hetwaren
collegien, gezelschappen van elkaar .bekende personen 4), waartoe ook
1) Notarieele acte Amsterdam, d.d. 17 Augustus 1635.
0) Vgl. bIz. 61.
0) A. W., bIz. 80.
0) Notarieele acte Haarlem, d.d. 1 Augustus 1636: "in 't col·

legie ende geselscbap van ons verscbeyde tulpisten .... "
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weI nieuwelingen toegang hadden, die in een herberg hun samenkomsten,
hun comparities, hielden. De taak dezer collegien was den verkoop onderling tot stand te brengen met inachtneming v an eenige door hen opgestelde
regeIs, en eventueele moeilijkheden, die daaruit zouden voortspruiten, te
vereffenen 1). Deze gezelschappen worden het eerst medio 1636 vermeld,
hetgeen uitkomt met de hieronder uitgesproken meening 2), dat reeds in
dien tijd de verschijnselen van een naderende speculatie zich voordeden.
Bovendien schijnt door de bloemisten gezamenlijk reeds in het midden van
1636, of eerder 0) een "College van de b1ommisten" te zijningesteld, datin
het aigemeen in geschillen u'itspraak deed, die buiten de collegien vielen.
Een stedelijke instelling is dit, naar het schijnt, niet geweest 4).
De wij ze waarop de handel in deze collegiert door de Samenspraken is
weergegeven , is voor het juiste begrip ervan voor velen een struike1blok
geweest. Sautijn Kluit verklaart: "Wij moeten openlijk onze onmagt
erkennen iets tot toelichting van deze uitvoerige aanhaling te kunnen
bijdragen". Toch is bij aandachtige Ie zing der betreffende plaatsen eene
reconstructie van de toenmaais toegepaste methoden mogelij4r; zij voIgt
hierachter. Eerst later is mij gebleken, dat eene bijna soortgelijke verklaring door den reeds genoemden anonymen schrijver in den Spectator van
1867 is gegeven 6). Daar deze overeenstemming onafhankelijk van elkaar
is verkregen, mag m. i. worden aangenomen, dat een groote mate van
waarschijnlijkheid voor de juistheid aanwezig is ..
Er blijken twee wijzen voor den verkoop van de tulpen in de colleges bestaan te hebben: die "met de borden" of "schijven", en die "in het ootje".
Ter meerdere duidelijkheid zal telkens de tekst van het door Gaergoedt
medegedeelde links, de verklaring rechts worden afgedrukt. De verkoop
"met de borden"wordt in de eerste, die "in het ootje" in de tweede Samenspraak aangetroffen 6).
GAERG. Dat sal ick u weI segghen. Ghy suit gaen in een herbergh, ick sou u weI eenighe noemen, dan ick weet weynighe ofte

Gij gaat naar een der vele herbergen, waar Floristen samenkomen.
Al wordt gij daar onvriendelijk ontvangen, gij moet u daaraan niet

' ) Vgl. de acte, vermeld in noot 40p de vorige bladzijde.
") Vgl. bIz. 18.
") Voor het eerst vermeld notarieele acte Haarlem, d.d. 29 Augustus 1636.
C) Idem, d.d. 29 Augustus 1636. - Dit college mag niet met het later door het gemeente-bestuur van Haarlem ingestelde college van "Comrnissarissen van de Bloemsaecken" worden geYdentificeerd.
6) Vgl. hierv66r, bIz. 6. F. Muller, Ned. Historieplaten, noemt (onder no. 1756) den hoogleeraar Robert Fruin als schrijver. SolmsLaubach heeft in zijn werk de passages in vertaling weergegeven; aldaar, bIz. 80 v. v.
0) Vgl. bIz. 22 en 68.
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gheen oft daer zijn collegien; daer
zijnde, suIt vraghen oft daer gheen
Floristen zijn. Ais ghy dan op haer
kamer komt, ende omdat ghy een

storen. Een van hetgezelschap houdt
de lei, waarop uw naam wordt geplaatst, opdat men wete met wien ,
men te doen heeft en ieder in de

nieuwlingh zijt, sullen sommighe
weI quaecken als een eend; sommighe sullen segghen: een nieuwe hoer
in 't bordeel, ende soo voorts; maer
daer moet ghy u niet aen steuren,
dat gaet daermee deur. U naem
wordt op een leye ghestelt; nu soo
gaen de borden om, dat is, een
ieder die in dit collegie is, moet de
borden gheven, van boven aen die
op de leye staen, ende die se heeft,
moet naer eenigh goet vraghen. U
goet mooght ghy nlet veylen, al
waer 't schoon oock dat ghy daermede verleeghen waert; maer soo
ghy praetwijse u hetselve laet ontvallen, heeft daer yemandt gadinghe in, het sal welhaest u afghemijnt werden, oft ghy suIt de borden daerop krijghen. Ais nu de borden daerop ghegeven werden, soo
kiest elck een man, den cooper ende
den verkooper; den verkooper gaet
eerst by de mannen, ende eyscht
voor sijn goet, in maniere van
spreecken, soo 't hondert waert is,
hy eyscht tweehondert; dan komt
den cooper, ende als hy hoort den
eysch, hout hem heel qualijck, biet
sooveel te leegh als hy te hoogh
heeft gheeyscht. De mannen vinden
de waerdije; elck krijght een schreef-

aangegeven volgorde de borden zal
kunnen ronddeelen. Uw eigen goed
moogt gij zelf niet veilen, maar als
gij u laat ontvallen, dat gij iets te
verkoopen hebt, is er kans dat het
dien avond toch nog wordt verkocht, hetzij bij afslag (zooals op de
openbare veilingen gebruikelijk
was) of met de borden.
Wie een bepaalde tulp wi! koopen, zal een der borden nemen en
naar de tulp vragen (= naer eenigh
goed vraghen). Hij, diewil verkoopen, zal eveneens een bord krijgen.
Op de borden (ronde houten
plankjes) staan onder elkaar de duizendtallen, honderden, tientallen,
eenheden. De toekomstige kooper
en verkooper kiezen nu elk een vertrouwenspersoon. De verkooper
noemt hun eerst zijn vraagprijs, die
doorgaans te hoog is, daarna doet
de kooper hetzelfde en biedt zooveel minder als de verkooper te veel
heeft geeischt. De scheidslieden bepalen uit vraag en aanbod den prijs
en noteeren dien door op elk der
borden achter de betreffende getallen een streepje te plaatsen. Hierdoor ,i s de prijs vastgesteld en kunnen er geen vergissingen of later
eventueel geschillen over den prijs
ontstaan. Wien deze prijs naar den
zin is, dielaat de strepen op zijn bord
staan. Laten kooper en verkooper

ken op de schijven. De mannen
spreecken de prijs uyt; soo sy het
naer u sin ghevonden hebben, ghy
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laet u schreefken op u bordeken oft
schijven staen, ende soo den cooper
ende verkooper aile beyde de schreefkens hebben laten staen, is 't koop;
soo ter contrarie aile beyde uytghewischt is, is 't af; soo oock een van

beiden hun strepen staan, dan is de
koop tot stand gekomen; hebben
beiden ze uitgeveegd, dan gaat de
koop niet door. Reeft daarentegen
een van beiden zijn strepen laten
staan, dan wordt de ander door den

beyden daerop laet staen, wordt alleene dengheenen aengheteeckent
die uytghewischt heeft, ende dat
sooveel als 't eerst by 't collegie bestemt is; op sommige plaetsen is 't
twee stuyvers, op andere drie, op
andere vijf, ja s~s stuyvers. Ende
oock soo 't koop is, soo gheeft den
cooper van de gulden een halve
stuyver, ende soo de koop hondert
ende twintich gulden oft noch meer-

secretaris voor zooveel genotecrd,
als vooraf door het gezelschap is bepaald; al naar de plaats kan dit 2,
3, 5 of 6 stuiver zijn . Dit is dus als
het ware strafgeld (tevens troostgeld) van den weigerachtige voor
dengene, die den koop weI had willen laten doorgaan (den m eest biedende).
Is er een koop tot stand gekomen,
dan moet de kooper van elken gul-

der bedraeght, drie gulden, jae al

den een halven stuiver betalen, tot

waer 't een koopmanschap van duysent gulden oft meerder.
WAERM. Wat doet men met
dit gelt?

ten hoogste driegulden, welk bedrag
dus reeds bij een prijs van honderd
en twintig gulden wordt bereikt.Dit
bedrag heet de wijnkoop, die als het
ware de bezegeling van den koop
vormt. Dit geld komt aan den
verkooper.

Wat bij deze methode vooral opvalt, is de zorg om toch vooral de verschillende bedragen duidelijk te noteeren teneinde latere-moeilijkheden te
voorkomen. De functie, die buiten de collegien door den notaris werd vervuld, verrichtte hier de secretaris, een der aanwezigen dus.
De wijnkoopsgeldeil dienden om het gezelschap in eene aangename stemwing te brengen en te houden, wat weer voor des lust tot bieden bevorderlijk was. Ret systeem van den wijnkoop werkte daarenboven de speculatie ten zeerste in de hand; men behoefde slechts te verkoopen, ook wat men
niet had, en bij het tot stand komen van den koop ontving de verkooper
dadelijk het wijnkoopsgeld - drie gulden of minder - in zijn handen.
Zegt Gaergoedt niet in de eerste Samenspraeck: "jae, de wijnkoopen brenghen dickmael veel meerder op; ik ben verscheyden reysen gheweest, dat
ick veel meerder gelt thuys gebrocht hebbe dan ick in de herberghe bracht,
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ende hadde weI ghegeten ende ghedroncken .... " 1). Deze drie guldens
waren de "drietjens", waarover Gaergoedt even later spreekt 2): "jae, ick
dede noch schoone profijten oock; ick maeckte weI ses oft seven drietjens,
want ick verhandelde ontrent de twaelf duysent guldens, de drietjens •
vie1en' als droppen waters van de rietdaecken als het gheregent heeft."
Waarmede Gaergoedt m. i. wil zeggen, dat hij in zes a zeven koopen voor
ongeveer twaalf duizend gulden heeft verl,(Ocht, waardoor hij zes of zeven
keer drie gulden aan wijnkoopsgeld heeft ontvangen 3) . Met dit geld werden
de algemeene onkosten van het gezelschap, als vuur en licht, alsmede de
vertering betaald.
Ten aanzien van het wijnkoopsgeld is nog op te merken, dat de helft
hiervan later door den kooper van de koopsom mocht worden afgetrokken 4) .
De andere methode van verkoopen vormde die "in het ootjen". Ook
daarvan geeft Gaergoedt, in de tweede Samenspraeck, eene uiteenzetting 5).
Ik laat deze hier volgen, met eene nadere verklaring ervan.
W AERM . ... Maer seght my eens,
wat heeft te beduyden in 't Ootjen,
ghelijck in sommighe briefkens
staen, oock met de Borden?
GAERG. Met de borden ofte
schijven, dat weet ghy weI hoe dat
is, ghelijckals ick u lestmael verhaelde, als dat onder aen de briefkens
staet, dan wordt in, de betalinghe de
halve wijnkoop ghekort, maer als er
staet in 't Ootje, niet.
WAERM. WeI, gaet dan die
koopmanschap anders toe dan met
de schijven ?
GAERG. Ja se, siet, ick sal 't u
seggen. Als de schijven "fte borden
omgheweest hebben, dan neemt men
de ley, ende men teeckent daerop
dusdanich teecken:

Nadat de borden omgegaan zijn,
neemt de secretaris van het gezelschap de lei en teekent daarop nevenstaande teekening. Ais nu wordt
gevraagd of iemand wi! verkoopen,
zet de verkooper, die bijv. een Gouda van 30 azen wil verkoopen, in
het ootje een aantal stuivers, dat
veor den meestbiedende bestemd is.
Ret bedrag hierva,n laat de verkooper uitteraard afhangen van de gelegenheid ter plaatse en naar de verwachtingen die hij van de bieders
heeft; dit bedrag zal dus twee, drie,
ja vijf of zes stuiver kunnen bedragen. Daarna wordt ingezet; de bieders bieden van 50 gulden tot 200 of
meer, tot er geen hooger bod wordt
gedaan. Dan zegt de secretaris: nie-

1) Vgl. bIz. 23. 0) Aldaar.
0) Vgl. bIz. 68. - Solms- Laubach verschilt met mij inde opvatting vande beteekenisder "drietjens";vgl. a. w., bIz. 83. ') Vgl. bIz. 67. 6J Vgl. bIz. 68.
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In de bovenste
Gouda

30 asen. halve circkel
)
set men
de
(
1000 guldens,
in de middenste
()
de 100 guldens,
in de ronde
circkel is het Ootjen, daer het
gbelt in staet, dat die heeft, die het
hooghste schrijft; onder het Ootjen
de thien guldens, daer bezijden
de guldens ende stuyvers. Men
vraeght, of yemant wat in 't Ootje
setten wil; soo daer dan yemant
is, ghelijck dat altijd beurt, die set
dan wat in 't Ootje. Ghenomen, is
het een Gouda van 30 asen, men
seght, wie set die in ? die het hoogste
biet, die sal een dobbele stuyver,
ofte drie, ja vier, vijf, ses stuyvers
hebben, elck naer de gelegentheyt
van de plaets ende naerdatudunckt
dat de compagnie schrijven sal. Soo
seght den eenen 50, den anderen 75,
een ander 100, een ander 25 bet, een
ander 150, een ander 200, soolangh
totdat het steuyt ende niemand
meerder begheert te bieden. Dan
seyt denghenen, die aen de leye sit:
niemandt bedt? niemandt niet?
eenmael, andermael, niemandt
bedt? niemandt niet? eer ick daermede deurgae: dit is, hy maeckt
drie streefkens, ende haelt daer eene
rontsom; dan seyt hy: niemandt
niet? eenmael, niemandt meerder?

mand meer, niemand niet? eenmaal, andermaal, niemand meer?
niemand niet? Dan schrijft hij drie
streepjes op de lei en trekt daar een 0
omheen. Daarna vraagt hij nog eens
driemaal rond, en na de vierde maal
haalt hij een dwarsstreep door de
drie streepjes. Wil dan de verkooper
den meestbiedende den koop gunnen, dan is het goed verkocht; de
kooper moet den prijs betalen, maar
ontvangt de stuivers, die in het
ootje zijn gezet. In het andere geval
"soo heeft hij het gelt om niet", d. 1.
demeestbiedende ontvangtdein het
ootje gezette stuivers als troostgeld,
om niet, hij behoeft immers geen
koopprijs te betalen, Ret was, wat
men nog tegenwoordig noemt het
"trekgeld", dat een prikkel voor de
aanwezigen is om zoo hoog mogelijk te bieden.
Gaat de koop door, dan geeft de
kooper evenveel wijnkoop als bij
den verkoop met de borden. Verschil is er slechts bij de afrekening,
daar bij den verkoop in het ootje de
kooper het halve wijnkoopsgeld
niet meer van de koopsom mag aftrekken 1).

°

1) In de stukken wordt ook het geval vermeld, dat vooraf kon worden vastgesteld,
dat men met den wijnkoop vrij zou zijn, d. w. z. den koop kon annulleeren na betaling
van het wijnkoopsgeld. Dit geschiedde echter aileen bij verkoop van "stukgoed", niet
van "aasgoed". Of het ook bij verkoop met de borden mogelijk was, blijkt niet.
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andermael, niemandt niet? derde
mael, niemandt niet? vierde mael,
over recht, ende haelt de schreef
deur, ende soo de verkooper de
koop wil gunnen, is 't verkocht, soo
niet, soo heeft hij het ghelt om niet,
te weten de twee, drie, vier, vijf
ofte ses stuyvers, naer dat dan
daer ingheset is. Soo 't koop is, dan
gheeft men sooveel wijnkoop als
men met de Borden doet.
Er was dus verschil tusschen de beide methoden van verkoop. In de
eerste plaats dit technische verschil, dat het wijnkoopsgeld bij den'verkoop met de borden voor de helft van de koopsom werd afgetrokken. De
reden waarom dit bij den verkoop in het ootje niet geschiedde, was dat de
kooper hier reeds de door den verkooper in het ootje gezette premie had
ontvangen en een verdere aftrek dus niet noodig was 1). Daarom werd bij de
contracten ook steeds aangeteekend welke wijze van verkoop was toegepast 2). Maar het voomaamste verschil was hierin gelegen dat bij den eersten vorm van verkoop slechts verkocht mocht worden wat te koop werd
gevraagd, terwijl bij den verkoop in het ootje alleen kon worden verkocht
wat werd aangeboden. De eene vorm was dus voor hen, die bollen zochten,
de andere voor hen, die ze wilden verkoopen.
De koop met de borden en in het ootje zullen dus hoogstwaarschijnlijk
tegelijk geintroduceerd zijn. Afzonderlijk was elk der beide methoden voor
den handel onvoldoende; slechts tezamen konden ze den floristen voldoende mogelijkheden voor hun windhandel bieden. Op denzelfden avond werd
eerst met de borden, daama in het ootje geveild 3). Deze veilingmethoden
werden aileen in de collegien toegepast, daarbuiten niet. Als de coilegien
verschijnen, komen deze methoden in gebruik en treedt de windhandel op.
Hiermede stemt overeen, dat ookde bronnen den samenhang tusschen windhandel en wijze van veilen aannemelijk maken; de eerste vermelding van
1) Dat er verband tusschen de uitdrukking "in het ootje" zetten en die van "in
het ootje nemen" bestaat, is niet waarschijnlijk .
•) Vgl. biz. 58. Bij de contracten, op biz. 78/79vermeld, is deze aanteekening
niet te vinden.
0) V gl. de Tweede Samenspraeck, waar Gaergoedt zegt: "Als de schijven ofte borden
omgheweest hebben, dan neemt men de ley ende men teeckent daerop dusdanich
teecken". (Voigt de uiteenzetting van het "in het ootje" plaatsen.) Vgl. biz. 68.
ECON.-HIST. ]AARBOEK.

xu.
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deze verkoopingen is afkomstig uit het midden van 1636, toen de handel
meer en meer de allures van windhandel begon aan te nemen 1).
Op te merken is nog, dat, voor zoover ik heb kunnen nagaan, het pondgoed en de ordinaire soorten, die per mand enz. werden verkocht, niet in de
collegien werden verhandeld.
Er waren dus als het ware drie markten: een voor de werkelijke liefhebbers en kenners van de plant, die of direct van den kweeker of op openbare
veilingen of bij elkander hun behoeften konden dekken; dan de veilingen
der collegien, waar de windhandel hoogtij vierde, en hoog en laag bijeenkwamen, die van dezen h:-ndel hun gewoon bedrijf maakten, en eindelijk
voor den gemeenen man de gelegenheidskoopen van minderwaardige soorten, die per hoop van de hand werden gedaan, buiten eenige veiling om.
Welken datum mag men nu als dien van het begin van den eigenlijken
windhandel aannemen? Deze moot later worden gesteld dan 1634, immers
het deelnemen aan den tulpenhandel door onkundigen heeft nog niet dadelijk aan den handel het irreeele karakter van later gegeven.Solms-Laubach
helt tot het najaar van 1636 over, en beroopt zich eaarbij op den tekst van
een besluit van 7 Maart 1637 van Burgemeester en Regeerders van Haarlem, waarin de passage voorkomt: " .... datte blomhandelinge, tsedert
den planttijt lestleden alhier te lande gedreven, staetgewijse sullen werden
geannulleert", hetgeen zou wijzen op September of October 1636 2 ).
In een schrijven van dezelfden aan het Hof van Holland, van 15 April
1637, worden deze woorden herhaald, en wordt als typeering v:an dezen
handel verklaard, "datter veel meer handelingen en coopen sijn gedreven
als gepresteerd soude connen werden". Ook Gaergoedt verklaart, dat het
"dit jaar", dus in het seizoen 1636/37, een "rasernije" is geweest ~). Maar
beslissend is m . i. de volgende mededeeling in de Narede van de eerste Samenspraeck: "alsoo dat maet noch reghel te vinden is gheweest noch in
koopinghen ende verkoopinghen, ende sint de laetste plantinghe, welcke
in October is, vroegher of laeter, soo heeft men eerst de planten beginnen
te verkoopen .... ende die heel hoogh ghebracht." Voor de eerste maall
Dat de eigenlijke windhandel einde 1636 is ontstaan, mag dus worden
aangenomen. Men kan zich den gang van zaken dan aldus denken: einde
1634 traden de nieuwe liefhebbers, de ondeskundigen op; medio 1635 begonnen de prijzen sterk omhoog te loopen, waarbij de koopers op krediet
') Notarieele acte Haarlem, d.d. 10 Juni 1636.
2) Solms-Laubach, a. w., bIz. 113.
3) Vgl. bIz. :;6.
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konden koopen, doorgaans gepaard gaande met directe levering van eenig
waardevol artiJ:l:el, en de verkoop per aas werd ingevoerd; dan verschijnen in het midden van het jaar 1636 de collegien, terwijl in October
de handel in niet direct leverbare bollen en in November van hetzelfde
jaar de verkoop dergemeene soorten en per pond opkwam 1).
Den derden Februari 1637 brak, volgens zeggen van Waermondt, de
crisis uit 2). De notarieele stukken, alsmede de besluiten der overheid, die
daarop betrekking hebben, zullen in het volgende Jaarboek worden gepubliceerd. Ret is daarom gewenscht ook de beschouwing van de crisis
en haar gevolgen en van de regelingen, ten aanzien daarvan door de verschillende openbare lichamen getroffen, tot het aanstaande Jaarboek te
verschuiven.
N. W. P.

1) Zie voor den gang van zaken ook de N arede van de eerste Samenspraeck, bIz. 42.
'} Vgl. bIz. 35.
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SAMEN-SPRAECK TUSSCHEN WAERMONDT EN DE
GAERGOEDT NOPENDE DE OPKOMSTE ENDE ,·
ONDERGANGH VAN FLORA.
WAERMONDT. God gheve u goeden dach, mijnen ouden speciael
Gaergoedt, hoe gaet het al met u?
GAERGOEDT. Met mij ende oock de Floristen gaet het heel weI.
Wij leven in vreuchde ende zijn weI tevreden; dan komt binnen.
Wij sullen tesamen wat praten bij 't vier.
WAERMONDT. Ick bedancke u. Ick soude op een ander gaen.
GAERG. Neen; ghy hebt soo grooten haest niet; ick heb wat
nodigh u te seggen; ende sal u laten gaen als ghy wilt.
WAERM. WeI, omdat ghy zulckx dan begheert, ick sal 't doen.
GAERG. Mijn vrient, gaet daer sitten. Hier, Anneken, brenght
hout ende turf, ick moet met mijn oude kennisse wat praeten; waer
blijft ghy soo langh? gheeft my de fles met brandewijn, of lust u
Spaensche wijn? ofte eenen schoonen dronck Franschen? ofte
eenen teugh goedt bier?
WAERM. Ghynoemtmysooveel,datickqualijckweetwatkiesen.
GAERG. Wy Floristen hebben nu alles in, dat moet daer op
staen, want een bloemken ken't al betalen.
WAERM. Het is al weI, soo de betalinghe soo weI gaet als de
hoop doet; want menig ackerman saeyt weI cooren op hoop,
ende maeyt maer stoppelen.
GAERG. Neen: dees coopmanschap gaet te ·vast. Nu, drinckt
eens, ick brengh u.
WAERM. Ick bedancke u, ick brengh u wederom: maer wat
kostelijcker goet is dit?
GAERG. Dit komt al van die edele Fl~ra; lest was ick by een
brandewijn-brander, daer handelde ick een bloemken aen, ende
bedongh dees flessche vol, ende dat doen ick gemeenlijck, mijn
vlees, mijn speck, mijn wijn, mijn bier, heb ick al voorniet, sooveel als ick dit gheheele jaer van doen heb.
W AERM. Dat's een brave coopmanschap, daer soo licht wat
mede te winnen is; alle winckeliers ende arbeydtsluyden klaghen
van de groote borghte ende weynich neeringhe: jae, de cooplieden
van haer groote schade, soo van roverije ter zee, alsoock van de
groote stormen, daar haer goederen van leckagye der schepen, 't sy
of bedorven, ofte gantschelijck verliesen.
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GAERG. Ick weet daer oock weI af te spreecken: maer nu, terwiji ick aen de bioemen gheweest hebbe, heb ick anders niet dan
ghewonnen, ende hier gheseyt, ick hebbe meer dan sestich duysent guldens ghewonnen, ende dat binnen vier maenden tijdts. Ghy
en behoeft dit niet voort te segghen.
WAERM. Wat, dat's een groote winst, hebt ghy dit alontfanghen?
GAERG. Neen ick: maer ick heb schrift van de Iuyden haer
handt.
WAERM. Dat's veeI, ghy sout my bynaer gaende maecken, dat
ick mede soude wat begirinen aen te leggen.
GAERG. 500 ghy daer lust toe hebt, ick sal u een cargasoentje
weI verkoopen, ende omdat ghy een goet man, ende mijn goede
speciaeI zijt, weI vijftich guldens beterkoop gheven dan eenander,
ende segghe noch daerby, soo ghy binnen een maent daer gheen
hondert rijcxdaelders aen ghewot:tnen suIt hebben, sal ick u sooveel te goede komen.
WAERM. WeI wat segghen ende goede presentatie is dit? Maer
als ick dit goet al hadde, hoe soude ick dit quyt werden? sullen de
Iuyden dat tot mijnent al soecken, oft moet ick dat presenteren?
GAERG. Dat sal ick u weI segghen. Ghy suIt gaen in een herbergh, ick sou u weI eenighe noemen, dan ick weet weynighe ofte
gheen oft daer zijn collegien; daer zijnde, suIt vraghen oft daer
gheen Floristen zijn. Ais ghy dan op haer kamer komt, ende omdat
ghy een nieuwIingh zijt, sullen sommigheweI!quaecken ais een eend ;
sommighe sullen segghen: een nieuwe hoer in't bordeel, endesoo
voorts; maer daer moet ghy u niet aen steuren, dat gaet daermee
deur. U naem wordt op een leye ghestelt; nu soo gaen de borden
om, dat is, een ieder die indit collegieis, moet de borden gheven, van
boven aen die op de leye staen, ende die se heeft, moet naer eenigh
goet vraghen. U goet mooght ghy niet veyIen, al waer't schoon
oock dat ghy daermede verleeghen waert; maer soo ghy praetwijse u hetselve laat ontvallen, heeft daer yemandt gadinghe in,
het sal welhaest u afghemijnt werden, oft ghy suIt de borden
daerop krijghen. Ais nu de borden daerop ghegeven werden, soo
kiest e1ck een man, den cooper ende den verkooper; den verkooper gaet eerst by de mannen, ende eyscht voor sijn goet, in maniere van spreecken, soo 't hondert waert is, hy eyscht tweehondert; dan komt den cooper, ende als hy hoort den eysch, hout hem
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heel qualijck, biet sooveel te leegh als hy te hoogh ,heeft gheeyscht. De mannen vinden de waerdije; eIck krijght een schreefken
op de schijven. De mannen spreecken de prijs uyt; soo sy het naer
u sin ghevonden hebben, ghy laet u schreefken op u bordeken oft
schijven staen, ende soo den cooper ende verkooper alle,beyde de
schreefkens heb benlaten staen, is't koop ; soo ter contrarie alle beyde uytghewischt is, is't af; soo oock een van beyden daerop laet
staen, wordt alleene dengheenen aengheteeckent die uytghewischt
heeft, en de dat sooveel als't eerst by't collegie bestemt is; op sommige plaetsen is't twee stuyvers, op andere drie, op andere vijf, ja
ses stuyvers. Ende oock soo't koop is, soo gheeft den cooper van
de gulden een halve stuyver, ende soo de koop hondert ende twintich gulden oft noch meerder bedraeght, drie gulden, jae al waer't
een koopmanschap van duysent gulden oft meerder.
W AERM. Wat doet men met dit gelt ?
GAERG. Moetmen niet drincken? toeback, bier, wijn, vuer, licht,
wordt daeraf betaelt, men gedenckt den armen, oock de meysens.
W AERM. Ken dit sooveel opbrengen?
GAERG. J ae, de wijnkoopen brenghen dickmael veel meerder
op; ick ben verscheyden reysen gheweest, dat ick veel meerder
gelt thuys gebrocht hebbe dan ick in de herberghe bracht, ende
hadde weI ghegeten ende ghedroncken wijn, bier, toeback, ghesoden, ghebraden, visch, vIees, jae hoenderen ende conijnen, ende
noch suyckerbancquet toe, ende dat van des morghens tot des
nachts drie oft vier uyren.
WAERM. Dat is kunstich soo te gast te gaen.
GAERG. J ae, ick dede noch schoone profijten oock; ick maeckte
weI ses oft seven drietjens, want ick verhandeide ontrent de twaelf
duysent guldens, de drietjens vielen als droppen waters van de
rietdaecken als het gheregent heeft.
W AERM. Onghehoorde dinghen hoore ick vertellen: maer sal dit
oock een duer hebben?
GAERG. Wil't maer een jaer twee oft drie staen, 't is my ghenoegh.
WAERM. Ick vreese dat, naerdien de Floristen de naem draeghen
van Flora, weIck een hoere was binnen Romen, van haer sullen bedroghen werden; ghy hebt misschien de historie daer weI af gheIesen.
GAERG. Neen ick: eylieve! vertelt die eens.
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WAERM. Dese Flora was ten tijde der Romeynen een ghemeene
vrouwe,ende overmitshaerschoonheydt ende aenghename spraeck,
haer fier ghesicht ende bevallich wesen, kreegh veel minnaers, 500dat sy van een yeder ghelieft werde, waerdoor eenighe oversten, jae
veele van den senaet van Romen haer quamen besoecken, waerdoor sy trots ende hoveerdigh werde, overmits de groote conquest en die sy dede, door de gheschencken die sy kreegh.
GAERG. WeI, dat is tot der Floristen voordeel gheseydt; want
gelijck Flora rijck werde, soo sullen de Floristen oock doen.
WAERM. Lieve, laet ick voortvertellen. Nu, sy versamelde
groot goet ende wierde machtich, sy stelde prijs voor denghenen,
die haer lichaem wilden ghebruycken, ende dat niet van een kleene
somma, maer van duysenden; niettemin waren veele op haer 500
verlieft, dat sy alle haer goederen haer toebrachten, soodat veele
van Patres conscripti wierden Pat res subscripti; oock leest men
dat sy by testamente de stadt van Romen erfgenaem maeckte van
haer groote middelen, weIck sy uyt de beste der burgheren, als
oversten ende senaet, verkreghen hadde, sooveel bedroegh, dat de
stadt aile de legheren, weIcke sy hadde, soo binnenhaerlandtpalen als daerbuyten, konden betalen, ende soo sommighe schrijven,
dat sy sooveel goudts by haer hadde, dat men een goude keeten van
een duym dick eIcken schakel rondtsom de steenen muyren van
Romen zoude konnen legghen.
GAERG. Reb ick niet weI gheseyd, dat dit tot der Floristen voordeel is?
W AERM. Ghy begrijpt het qualijck; want Flora voer weI, maer
de Floristen oft die haer naervolghden, qualijck, hoewel sylieden
ailegader op hoope leefden; soo vreese ick dat het met u oock sal
gaen, jae ick vreese dat ghy dat moye goetjen, dat u ouders met
sooveel suchten ende duchten, waecken ende braecken ghewonnen hebben, door dese koopmanschap sult verliesen, ende waer't
niet beter dat ghy aen u ambacht ghebleven waert?
GAERG. Neent; want wanneer soud ick sestich duysent guldens met mijn ambacht winnen? ick houde my aan Flora, ick
hebbe mijn reetschap ende getouwen al verkocht, mijn knechts
afghedanckt, ende dat ick byeen van gelt kan krijghen, daermede reyse ick soo van de eene stadt naer d'ander, ende besoeck aile coilegien, ende koope ende verkoope; ick placht altemet te voet te gaen, ick rije te paerde ofte op een cales, ende gae in
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de beste herberghen thuys, daer ick gheen schade by doe, want als
't lucken wil, een duysent gulden oft twee op een avont te winnen,
dat's gheen kunst.
WAERM. Ick hoore my schier slecht, gelt is by u als niet ghereeckent, ick meene dat het eer gheseydt isdanghetelt. Waerisnu
soo gelt te krijghen? is het nu soo overvloediger dan het plach
te wesen? zijn de rijcken nu het gelt moe? want calissen, weIck
meest aIle de Floristen zijn, hebben niet; ick vreese dat ghy alle in
den droom rijck suIt gheweest zijn, oft een hant vol vlieghen ghe."
hadt hebben.
GAERG. Ick moet u wat hooren praten, maer ghy suIt weI anders spreecken toekomende sOIl!.er, als ick sal in de reur 1) van gelt
zijn; dan meene ick een brouwerije te hebben 2), oftesooickmijn
vrouws sin wilde doen, sullen een hofstede koopen, ofte een van
de beste huysen van de stadt, en leven
als renteniers, misselijck
J
waer ick mijn vrienden mede goet kan doen, want die gelt
heeft, ken wat teweeghbrenghen, oft dat ick een bailliouschap
oft schoutschap koop, ofte eenigh ander groot officie; is't hier niet
in de stadt, soo is't erghens anders; ofte soo ick noch wat by de
koopmanschap winnen ken, ick soud' weI dan eens 't landt omrijen, ende sien oft daer gheen heerlijckheydt te koop en is, oft gheven een maeckelaer last.
WAERM. Wat grooter casteelen bout ghy in de lucht? ick
meen dat het altemael sal dronckemans koopmanschap gheweest
zijn, ende dat ghy suIt varen als de koopman van de koe.
GAERG. Wat is dat te segghen?
WAERM. Luystert, ick sal 't u segghen. Daer was een boer,
welcke een schoone koe hadde, waeraf hy veel melcks kreegh, die
zijn vrouw daeghlijcks tweemael moIck; hy daeghlijcks baggherde,
oock altemets wat vischte, dan sloten opschoot, ende soo met
zijn sueren arbeyt weIletjens aen de kost raeckte. Maer nu dit moe
zijnde, wilde een koopman zijn, alsoo hy sach dat se daeglijcks
leegh ginghen ende altemets in de herbergh waren; hy dachte: ick
moet oock gaenkoopmanschappen; nam de koe van't stal, gingh
een stuck weeghs, totdat hy by een herberghe quam, daer een deel
boeren saten, vraechden hem oft hy niet te reuylen-beuyten hadde,
ofte niet te koomenschappen. Hyseydejae:hierhebickeenkoe;
weI seyde een ander, ick heb een vaers, hoe ruylen wy? Gheeft my,
1) Reur

=

roep.

2) Haarlem was de stad der brouwerijen.
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seyde de boer, vijftich guldens toe; de ander seyde: ick hangh daer
een vaen aen, laet het ons aen mannen 1) setten; de boer was tevreden. Somma, sy veraccordeerden, dat hy de vaers, de ander de koe
souden hebben ende twaelf gulden toe, ende noch elck een daelder
in't lagh II) souden gheven. Ieder was tevreden; de boer dacht, ick
krijgh weder een beest, ende ghelt in de handt, de boer was heel in
vreugden, hy dronck zijn buycxken rondt, ende was vol ghenuchten, soodat het avont wierde, ende was te laet om weer naer
huys te keeren, soodat hy daerboven verteerde vijf vanen. Des
morghens gaet hy vorder met dien vaers, hy komt weder in een ander herbergh, hy verruylt zijn beest aen een kalf, ende kreegh weder drie gulden in de handt, was weder in vreughden, soodat hy
daer weer dien dagh ende nacht over bleef, ende had verteert
vier gulden. Daer komt een verckendrijver voorby met verckens,
spraecken samen van de coopmanschap; daer was't wederom
wijnkoop; de boer kreegh het vercken ende verckendrijver het
kalf, dan, dat de boer toe kreegh, was weynigh. Sy scheyden van
malcanderen, de boer gingh weder op avontuer met zijn vercken;
hy had groote moeyte eer hy't voort kreegh; dan gingh het vercken
legghen, dan wentelde het in slick, hier trock de boer het vercken by zijn oor om over een brugghetj en te helpen, daer smeet het
vercken de boer in stront ende slick, soodat de boer heel vuyl daer
uytsagh, ende moeyelijck werde, ende dacht in zijn selven: hadt
ick een koopman, ick sou't hem lichtelijck bysetten. Midts quam
daer een schaepherder, die met zijn schapen quam aengaen, ende
hy sagh dat die soo niet en wentelden; vraeghde hem,ofthyniet te
ruylen hadde, wat hy hem wilde toegheven, soo hy het varcken
ende hy een schaep hadde. Sy veraccordeerden samen, ende ruylen samen ruyl om ruyl; de boer gaet vorder met zijnschaep. Het
schaep nu alleenich zijnde, ende van zijn mackers ghescheyden,
sprongh hier over een sloot, daer liep het over een dam, dat de boer
ghenoeg te doen hadde om het schaep weder te krijghen, ende als
hy al in een herbergh quam, ende wilde het garen verpassen, daer
was niemand, die daer aen wilde, soodat de boer zijn gheltje, dat
hy soo nu als dan toe gekreegen hadde, minderde; niettemin
dacht hy, wie weet waer het gheluck leydt, voor ofte achter. Hy
tijdt weder op reys, hem ontmoet eener, diehaddeeenmandemet
haspelen ende spillen, ende dierghelijck houtwerck, op zijn rugghe,
1J Scheidslieden.

OJ Lagh = gelagh.
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welcke ghewent was dierghelij cke last te draghen, ende lustich door
den dau tradt. Den boer dacht, immers heb ik groote moeyte met
de beesten, ick wil sien met hem te handelen, somma, sy komen byeen en veraccordeeren samen, midts dat hy toegaf op het schaep
een daelder. N u was de boer een kramer, den boer gaet vast aen de
boerehuysen, endevraeght, oft sy gheenhaspelenoftespillen wilden
hebben; niemandt had doen dierghelijck van doen, maer weI wervels, die men aen de spillen doet. Ry werdehierovermistroostich,
dat hy zijn koopmanschap soo qualijck aengheleydt hadde, dat hy
gheen wervels in plaetse van spillen hadde, en den avont viel, soodat hy in een herbergh quam. Een cramer met wervels die was
dees cramer van spillen ghevolcht, ende sprack oockaendiehuysen daer den ander gheweest hadde, soodat hy veel wervelen soo
hier ende daer verkocht; quam by den boer in de herbergh, raecken aan drincken, vraeghen naer malcanders cramerije. De eene
seyde, ick hebbe wervelen; waer zijn se ? seyde de boer; haelde hem
een kleyn sacxcken voor den dach; de ander vraeghde, wat hebt
ghy? Haspelen ende spillen ende diergelijck. Nu, dacht de boer,
ick moet ruylen, want de mant is swaer te draghen, ende ken
niet verkoopen, ende dit goet is dadelij ck ghelt; in somma, sy veraccorderen, ende droncken samen een goede roes om, soodat sy saemen met vreughde ginghen slapen. Des morghens gingh elck zijns
weeghs; maer eer sy gingen, de boer had noch een stuyver drie
ofte vier, seyde teghen zijn macker, laet ons eerst een brandewijntje hebben. Fiat, seyde de cramer, ende de boer liet daer doen
al zijn ghelt: de boer dacht, dat hy haest weer ander ghelt soude
hebben; hy liep van huys tot huys, die hem daeghs te vooren naer
de wervelen ghevraeght hadden, maer niemandt hadde wat van
doen, sy waren versien. Desen boer, moedeloos endesondercouragie, naerdat hy langhe gheloopen hadde, gingh sitten rustert aen
een kant van een sloot; daer qtiamen de kickers, ende riepen vast:
warrick, warrick, warrick-kick-kick; wat duyvel seyde de boer,
sult ghy my heeten wercken? had ick willen wer~ken, ick hadde
gheen koopman gheworden, ende nam de wervelen, ende goyde se
de kickvorschen naer 't hooft.
GAERG. Ra! ha! he! Ick moet lachen, daer smaeckt een dronck
op. Hier Anneken, gheeft my de schael, ende tapt eens Spaense
wijn, ick moet mijn vriendt eens brenghen op die koopmanschap.
WAERM. Ret is onverdient, ende 't en behoeft niet, ick soude weI
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droncken worden, want het is voor de middach, dan is stercken
dranck niet goet.
GAERG. Neen, ghy moet mijn wijn proeven, al verkoop ick aen
u niet, een ander moet het toch betalen, ende de Floristen ken het
nimmermeer te onpasse komen, hetsy des's morghens, oft des
<!-vonts, oft des middernacht, altijdt eveneens: want dees coopmanschap moet met een roes in 't hooft gheschieden, ende hoe
stouter men aengaet, hoe beter; ick hebbe gheweest dat ick qualijck een pont-groot dorst besteden; maer nu, oft ick duysent pont,
jae drie ofte vier met een slach doe, daer vraegh ick niet naer.
W AERM. Ick vreese, dat ick niet slapen soude konnen.
GAERG. Nietmendallen. Nu, ick brengh't u eens. Dees schael
komt oock al van Flora; ick heb noch twee beeckers ende twaelf lepels, al vanFlora; noch leydt daer een kleedt ende een roo rock voor
mijn vroutje, die nu eens uytghegaen is, soo weet ick se te hebben.
WAERM. Voorwaer, ghy sout my weI graegh maecken.
GAERG. Nu, drinckt eens, wilt ghy dan een cargasoentje hebben, ick sal't u op schrift gheven, ofte soo ghy wilt, ick heb een register, daer ghy eenighe moocht uytkiesen, dat ick u weI medegheven sal, ende gaet vry by een ander, die daer wat verstant af
heeft, ende vraeght er naer.
WAERM. Ghy presenteert my vol, ick weet niet oft ick soud
derven bestaen; want ick vreese, als ick daer eens aen vast sal zijn,
dat ick altijt weer aen soude willen. Ende ghelijck als de eene bare
de ander drijft, soo soude de eene koopmanschap de ander weder
voortbrenghen, ende soo dunckt my, dat het beter is dat ick by
mijn slechte neeringtje ende by mijn ambacht blijve; heb ick gheen
groote winste, ick heb gheen groote schaede.
GAERG. 't Is weI gheseyt: maer kont ghy niet een weynich
avontueren? want ghy en gheeft gheen gheldt dan als het somer is
ende ghy u goetjen al verkoght hebt, ofte soo ghyyet aen de hant
hout, plant het, soo doet ghy noch meerder profijt.
W AERM. 't Is goet voor diegheen die gelts ghenoech hebben;
maer voor my, ick soude gheen raet daervoor weten: want al is't
dat ick een stuyver hebbe, dat leydt aen mijn neeringh.
GAERG. Ghy kent qualijck thien ten hondert winnen met u
gelt, dat aen u neeringhe is, ende daer noch by borchte, maer met
Flora cent par cent, jae, van een thien, oft van een hondert, ende
somtijts duysent.
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WAERM. WeI tevergheefs heb ick tot noch toe dan soo sueren arbeydt ghedaen, ofte veele ouders soo ghewroet ende gheslooft; wat
behoeven dan de kooplieden eenigen stijl, ofte haer goet over zee
te pericliteeren? wat behoeven de kinderen eenich ambacht te leeren? de boeren te saeyen en met soo groote moeyte haer aerde bewercken? wat schipper behoeft soo schrickelijcken ende danghereusen zee over te seylen? wat soldaet behoeft om soo kleen ghewin zijn leven te hasarderen, soo men soo ken winnen ?
GAERG. Maer mijn lieve vrient, omdat ghy mijn speciael zijt,
daerom segh ick dit in stilheydt tusschen u ende my, omdat ick
gaern u welvaerdt mede sach. Nu drinckt eens, 'tschijnt ghymijn
wijn versmaedt.
WAERM. Ick brengh 't u eens, mijn vriendt.
GAERG. Ick bedanck u, lust u gheen pijp toeback?
WAERM. Nu ter tijdt niet: maerseghtmy eens, soud'ick weI deryen op u woort aengaen, ende dat ghy my wat op schrift gaeft?
GAERG. 't Gheen ick flus gheseydt hebbe, segghe ick noch.
WAERM. Maer ick vreese dat, soo ick daer nu eerst aen quame,
dat het te laet is, want het goet nu heel duer is, ende vreese dat
ick met het spit geslaghen soude werden, ende van het ghebraet
niet proeven.
GAERG. Ret is nimmermeer te laet om profijt te doen, want al
slapende wint ghy gelt; ick hebbe nu een dach vier ofte vijf van
huys gheweest, soodat ick gisteravont Iaet thuys gekomen ben;
maer ick weet weI, dat goet, weIck ick by my hebbe, weI drie ofte
vier duysent gulden gheavanceert heeft; waer hebt ghy sulcke profijten van andere waren?
WAERM. Ick sit als perplext, hoorende u praten, ick weet niet
wat ick dan doen wil; zijnder weI eenighe, die daer rijck mede gheworden zijn?
GAERG. WeI, wat segghen is dit ? siet eens aen aile thuynluyden,
die voor dezen met een wit-graeuwe pije aen gingen, hoe dat se nu
met nieuwe rocken aen komen. Veele weyers, weIcke een leere ofte
ghelapte broecxken, 't weIck sy qualijckmet eenaentrecker konden
aenkrijghen, hadden, hoe bruyntjens 1) dat se nu uytkomen. Jae,
veele, die haer met Flora gheneeren, rijden te paerde, houden een
cales ofte koets, ende des winters een ijssleede, ende als te somer
1) Glimmend, opgepoetst.
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het gelt komt, dat my dunckt dat ick de veerman van Amsterdam daer al me~e gheladen sie, dan sal't noch wei anders gaen,
want ick denck niet dat men in Hollant eener vinden sal van die
hem met Flora sal gheneert hebben, ofte sY, sullen allegader rijck
zijn, en de ick weet niet of daer al sooveel fluweel en satijn ghemaeckt is, als er dan van doen sal zijn.
WAERM. Flora rijck, de Floristen arm, dat is, de waerden en
waerdinnen rijck en de laeghenoots 1 ) beroyt ende arm. Nu, niettemin ick moet mede wat avontueren; geeft my u register van u
bloemen. Siet, ick hebbe daer geen verstant af; ick soude met mijn
kosijn, die mede wat in de bloemen doet, eens daermede raetplegen, wat ick best aen de man soude helpen ende 't meeste profijt
soude aenbrenghen.
GAERG. Daer is een register van de capitaeI stucken ofte
planten, dien ick noch hebbe.
Admirael van Enchuysen
van Enghelandt
Crijntghes
van Hoorn.
Liefkens
de Man.
Rotgans.
van Eyck.
Ghelder.
Catelljn.
van Weenen.
Anvers.
Argentiers.
Alexander.
Audenaerde.
Bruyne Purper.
Brandenburgher.
Buseloo.
Beschuyt-backer.
Brabanson.
Brabanson Spoor.
Bellaert.
Bruydt van Haerlem.
van Enchuysen.
Bllenborger vroege.
laet e.

Butterman.
Branson Clompmaecker.
Coorenaert.
Croon Gheele.
Witte .
Verkeerde.
Columbijn de Meester.
Camelot Cromhout.
Columbijn met wit, root ende
arghentijn.
Camelot Coo pal.
Cenekourt.
Cent.
Caesar.
Dr. Balten.
Duyck meen ick.
Duck Flory.
DQlabella.
Elsevier.
Egmondt ofte Rechteroogh.
Fabri.
Gouda.
Gideon.
Gheblutste .
Ghenerael de Man.
Ghedeelde.

') L aeghenoots = genooten van het gelag.
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Ghevlamde van Cenecourt.
Goliat.
Gheel ende Root van Leyden.
Generalissimo.
Ghemarmerde van Caer.
van Goyer.
Generael Nieuw'lander.
Grebber.
Groote Standaert.
Groote Gheplumiceerde.
Hoe langher hoe Hever.
HaegheIiaer.
Helena.
Jory Naby.
Incarnadijn ghevlamt, van Quaeckel.
Incarnadijn Branson.
Joffrouw.
Jan Gherritsz.
Latour.
't Landtjuweel.
Le Grandt.
Lack Paspoort.
van Rijn.
de Hooghe
Pieter Christiaensl:.
Lion.
Moytjes Moy.
Max van de Prins.
Meterman.
Marveilje van Quaeckel.
Moye Duyck.
Mercurius.
Nons Wit vroeghe .
late.
Nette Branson.
Nieuw'] mder.
Nieuw'borgher.
Olinda.
Parssemaecker.
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Purper ende Wit J eroen.
Verwint.
Bosschaert.
Laeckeman.
Kramer.
Perel.
Palto.
Provenier.
Petter.
Present Liefkens.
Parragon Liefkens.
Rijswijcker.
Root ende Gheel verwint.
Root ende Wit verwint.
Rattebeet.
Roosjen.
Sayblom van Spoor.
Coningh.
Bol.
Ghemeene.
Sori Liefkens.
Swijmende Jan Gerritsz.
Seylstraet.
Spits Lack van Quaeckel.
Schilder.
Schrijnwercker.
Scipio Africanus.
Spinnekop Verbeterde.
Tourlongh . .
Tournay Catelijn.
Heemskerck.
Tulpa Bitter.
Stam.
Ghelder.
Reynout.
Trojaen.
Vice Roy.
Violet gheboordt Rotgans.
't Weeskint.
Wit met roo tippen.

Van deze hebbe ick verscheyden planten, groote ende kleyne,
elck naer zijn gelt ende waerde; ofte wilt ghy pontgoet: als
Croonen, Witte ofte Gheele, Switsers, Rijswijckers, Ghebiesde van
Coorenaert ofte andere vodderije, ofte duysent asenAdmirael de
Mans, Gheel ende Root van Leyden, Audenaerden, Coorenaerts,
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Centen, ofte ander goet, ick hebt noch van als by my; jae, moghelijck weI ontrent de tachtich oft neghentich duysent guldens.
W AERM. Daer moet ghy veel wijnkoop af ghegheven hebben.
GAERG. Jae, dat is waer, maer ick gheef dat gaern; dewijnkoop
is als een zeghel aen de brief, want ick heb weI ghelesen, dat men
vanouds, als men plach eenigh huys ofte erve te verkoopen, dat
men dan de school- ofte buerkinderen by dat huys oft erve bracht,
ende men gaf aldaer haer buyck vol soete melek ofte andere snoeperije, ende den cooper trock haer dan by haer oor, om als de kinderen mochten groot geworden zijn, ghetuyghenisse der waerheydt
souden gheven van die koop, waeraf noch huyden ten daghe het
woordeken Oorkonde zijn naem behoudt.
WAERM. Ick soude dat gelt niet byeen konnen krijgen.
GAERG. Ret is my met den eersten wellastich gheweest, want
ick versette ende verkocht al wat los was, ende ick heb mijo huys
oock weI belast; ick most wat hebben om beginnen, ende most
in kennis komen: maer daernaer, als ick altemet een capitael
stuck verkocht, bedongh ick ghemeenlijck wat ghereet; daeraf heb
ick al dit silverwerck, ende soo d'een en d'ander, dat's de rechte
navigatie . .
WAERM. WeI, het wordt haest middach, het is best dat ick eens
naer huys gae, ende sie wat daer te doen is, ick neeme het register '
mede.
GAERG. Wat, blijft sitten, ende weest mijn gast, ick dencke dat
mijn vroutje met wat visch van de marckt sal komen, ick ken
niet dencken waer dat sy soo lange blijft, sy moet weer aen komenschappen zijn, want als ick uyt ben, soo koopt ende verkoopt
sy altemets meer dan voor vier ofte vijf duysent guldens; daerom
blijft sitten, sy sal moghelijck wat nieus mede brenghen.
\¥AERM. Verexcuseert my, mijn vrient, dese reys mach't niet
zijn, ick moet te huys zijn, ick heb daer eenich volek bescheyden.
Nu, goeden dach, mijn vrient.
GAERG. Teghens wanneer sal ick u inwachten, soodat ick daerop passen mach?
WAERM. Teghens de klocke twee uyren precijs.
GAERG. Dat's wel, ick sal't daerop laten staen, goeden dach.
Ick ben verwondert waer mijn wijf soo langh mach toeven, nu sy
weet dat ick thuys ben, oft sy gheen verlangen naer mijn heeft ?
ick weet niet wat dencken. Sie ick se daer oock aenkomen? jae, sy

\

EERSTE SAMEN-SPRAECK

33

is't, ickmachseinwachten. WelChristijntje, hoeis't al? waerhebt
ghy soo langh gheweest, kont ghy de visch niet tehuys ghesonden
hebben, dat se de meyt schoonghemaeckt hadde? ick had bynaer
een gast daerop ghenoot.
CHRIST. Lieve man, ick heb gheen visch, ick heb soowonderlijcken quartel hooren slaen, dat my het vischkoopen niet en luste;
komt binnen, ick sal 't u segghen.
GAERG. Ick denck immers niet dat u suster met kinde is, sy
heeft soo langh gheloopen met die knecht, oft dat yemand van de
vrienden ghestorven, oft dat sij samen deur zijn, ghy weet weI
wien ick meen; ick weet niet wat dencken.
CHRIST. Het komt daer niet aen te pas; ick was tot onseAnneken-nichts eens, die vertelde my wat verslagentheydt dat onder de
Floristen is, dat sommigh goet meer dan de helft afgeslagen was
op een selfden avont.
GAERG. Wat, ick hoope het niet.
CHRIST. Het komt aen geen hoop en te pas, het is al te waer.
GAERG. WeI, waer soude dit vandaen komen? ick hebbe tot
Alckmaer, Hoorn, Enchuysen, Amsterdam, ter Goude, Rotterdam, Dort, Delft, Haghe, Leyden gheweest ende niet af ghehoort;
het ken niet waer zijn, ick gheloof daer niet af.
CHRIST. God gheve, dat het niet waerenis. Ick haddegehoopt
een vrouw 1) te wesen te somer, endesachalnaer een bonte vliegher,
ick ben blij de dat :se my niet en besloeghen, maer ben beschaemt als
ick daerom dencke, want ick vreese qat ick te somer wederom sal
moeten spoelen oft babijnen, want hoe souden wy aen de kost raecken; al ons goetjen is verset, ghy draeght u beste kleederenalle
daegh, ende ons huys is meer belast dan het waerdich is; wat aengaet het silverwerck dat wy hebben, ick woude dat wy daer ghetouwen voor hadden, ende dat wy op ons oude ploy weder mochten
zijn, daer wy voor desen, eer wy aen de bloemen quaemen, waren.
GAERG. WeI wijf, ghymarckternietaf, want 'tsalsoquaetniet
wesen als ghy seght; ick hoop een beter; hier salnaer demiddach een
komen, die sal ick sien oft ick hem een goede partije byset; ick moet
my wat loosen van goet, want ick heb noch te veel by my. Dese
sal oock nerghens af weten, ende hoewel hy my een goedespeciael
ende oude kennis is, soo moet een ieder uyt zijn ooghen sien, want
') Vrouw = mevrouw.
ECON.-HIST. JAARBOEK. XII.
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de koopmanschap is soo. dat het beter is verdriet te sien aen zijn
broeder dan aen sichselveIl, ick late staen een bekende.
'CHRIST. Kont ghy hem van het pontgoet wat bysetten, dat
waer goet. Hier Anneken, brelight het eten op tafel, u meester moet
eeten; gheeft dien kouwe bout; hebt ghy dat hoen niet voort ghebroocken ende met wat wijns ghestooft? Daer zijn noch stucken
van conijnen, daer was noch een heel, gheeft het my; loopt, haelt
wat ka ppers, ende daeris noch een stuck vanhet pastey ende van de
taert, ende oock wat waeffels. Siet man, dat ick sooveel eetens over
hoop hebbe, dat is, dat Sondach doen ghy uyt waert, hadde ick
seven of acht vroutjes, ende maeckten een collegie; sy waren soo
vrolijck, sy mochten onse wijn soo, sy begonnen op haer kousvoetelinghen al te danssen, ende doen verkocht ick weI by de vier duysent guldens, daeraf is dees kost noch overghebleven.
GAERG. Dat's goet, wijf, het mach geen quaet, soo't goet maer op
zijn prijs blijft; wat, laet ons moet scheppen. Flora is wel sieck,
maer sy sterft niet. Hadt ick daerop ghedacht, ick hadde eens in
de kerck ghegaen.
CHRIST. Neen,'t is beter niet, want als ghy'smorgensuytgaet,
sie ick u selden eer het is middernacht, ende altemet weet ick in
een dach twee ofte drie niet waer ghy zijt, oft ghyin de stadt zijt,
oft daer buyten.
GAERG. Dit doen ick al om eens te rust en, ghy moet dencken
dat hoe meenighen vroutjen dat haer man moet derven, de eeneis
seven jaer naer Oost-Indien, de ander drie jaer naer West-Indien,
de ander naer de Straet, de ander weder op ander plaetsen, ende
ontbeeren soo nacht en dach haer mannen langhen tijdt; als ghy
u dan by haer verghelijckt, soo zijt ghy gheluckich, want oft ick al
een dach acht ofte thien van u ben, soo blijf ick dickmael wederom
langherby u. Nu, daer een spelleken 1) by, ghyweetimmerswaerom ick het doe.
CHRIST. Anneken, siet hoe laet het is, ick moet weder eens uyt
zijn.
GAERG. WeI wijf, my dunckt ghy het loopen oock in 't gat hebt,
ghy kont qualijck dueren nu ick tehuys ben.
ANNEKEN. Vrouw, de klock is daer twee uyren gheslagen.
CHRIST. Een quartier, man, om uwentwil, sal ick noch weI
1)

=

speldje.
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thuys blijven, maer ick ken qualijck langher, soo gaethetmyter
herten 't gheen ick u flus verhaelt hebbe; ick most al hier, al daer
eens loopen ende vernemen wat daer gaens is.
GAERG. Ret is mijn de pijne niet waert daerom eens uyt te
gaen, ick sal't t'avont weI hooren als ick inhet collegiekom; daer
hoort men toch alle praet wat de gheheele stadt deur gheschiet.
Anneken, Anneken, daer wort gheklopt, laet eens in.
ANNE KEN . Meester, daer is de man dienhier huyden morgen was.
GAERG. Laet hem inkomen.
WAERM. Goeden dach, mijn vrient Gaergoedt, ende ghy, Christijntje.
CHRIST. Komt, sit hier wat by mijn man, ick moet eens uyt zijn.
Anneken, brenght wat houts, want het is kout weder, ende tapt
een kanneken wijns.
WAERM. Ten behoeft niet, want ick soude niet gaern langh sitten.
GAERG. Niet langer dan ghy zijt. Nu, sit wat.
CHRIST. Goedendach, man,goedendach,mijnvrient Waermont,
praet wat samen.
WAERM. Goeden dach. Maer ick hebbe fluskens het register van
u bloemen medeghenomen ende hebbe bij myn ko~ijn geweest,
daer ick eens mede wilde overlegghen wat my dienstich soude wesen; die riedt my dat ick een dach drieofteviersoudewachtenom
te sien hoe dit afloopen soude, alsoo alle koopen ende verkoopingen stilstaen, soodat ick voor dees tijdt daer niet darf aenkomen.
GAERG. Ey, wat een praet, 't schijnt dat het volek sot oft dol is,
waer soude dit vandaen komen ?
WAERM. Waer het vandaen komt weet men qmilijck, want soo
mijn kozijn verhaelt, valt het ghelijck een stortreghen in den somer
doet, die daer oock seer in bekommert is, want hy noch een hoopen goet by hem heeft, soodat, indien daer gheen rijsingh weder
komt, hy bynae bedorven is.
GAERG. Dat sal der sovee1 beuren, ende dat moghelijck by die,
daer men minst op vermoedt. Maer seght eens, hebt ghy niet bysonders ghehoort wat de oorsaeck is.
WAERM. Dit heb ick hooren segghen, dat voorleden Dinghsdach, den derden Februarij 1637, wesendedaeghsnaerLichtmis,
alsoo Flora te goedt was op dien dach haer gheest te gheven, soo
zijn eenighe Floristen in seecker herberghe byeengheweest, ende,
naer veel pratens, hebben malkanderen eenich goet te gheef ofte
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te neem gbeset, welck eener dede, mits een rijexdaelder daeraf
gbenietende.
GAERG. Weet gby niet wat voor goet bet was?
W AERM. Het is my vergeten oft Croonen oft Switsers waren,
dan bet is eveneens, iek sal't verbalen soo iek bet best ontbouden
bebbe: soo sette by bet pont op twaelf bondert vijfticb gulden, en
de koop wierde bern gbegunt. Doen wierden bern noeb twee rijexdaelders gbegeven, so by bet noeb eens wilde setten; by set bet op
elf hondert guldens, de koop wierde bern weder ghegunt, ende een
ander quam, die presenteerde bern drie rijexdaelders soo hy het begheerde noeh eens te setten, hy doet het, ende set se op duysent gulden, soodat de koop hem ooek ghegunt werde. Welck sulek verslagentheydt maeekte, ende ofyemant, daerpresentzijnde, vandaen
ghegaen is, ofte hoe het was, immers het was ghelijek een loopent
vuyr in aIle de eollegien deur de gantsebe stad; des anderen daeghs
was het stilstant, ende, soo mijn kozijn seydt, ee,n yeder saeh op
den ander.
GAERG. WeI, wat segghen is dit; sou't soo toegaen, hoe sal 't in
de tijdt van de leverantie wesen?
WAERM. Daer had iek in de kerek een heel praetj en af; sommigbe
seyden datter niet af wesen soude, sommighe meenen dat de planten haer voortgangh hebben souden, sommighe het pontgoet, somma, elck is van sonderlinghe opinie. Wat my aengaet, iek ken niet
versinnen datter yet af kan werden, want soo men het goet, dat by
ponden ofte by duysent asen verkoeht is, wi! nemen, wat al rabauwerije ken daerin ghesehieden; als ghy sult meenen een kostelijeke blom te hebben, 't sal dan een gee! ofte roode wesen, want 't
gaet door sooveel handen, de koopen zijn ooek diekmael gheweest,
somma, als men sal meenen rijek te zijn, dan sal men arm zijn, ende
sullen de joffer slaehten, dewelcke meende van haer minnaer een
kostelijeke ghesteente ghekreghen te bebben, welcke sy ooek opsloot ende naeu bewaerde, ende was in vreughde soolange sy niet
anders wist, maer doen sy haer kostelijek juweel eens wilde versetten, wast maer een gheslepen glaesken, ende niet waert; soo
sal't ooek met veele gaen. Komt men tot de planten, hoe sal't moghelijek zijn al't volck byeen te krijghen? de eene sal van Zuyden,
d' ander van N oorden komen moeten, ende sooder eenighe planten,
welcke vroegh verkoeht ende goetkoop ghegeven, daernaer seer
hoogh gheresen moehten zijn, dese sal van een hen uytghepiekt,
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d'ander van een kat weghgeschrapt, hier van dieven ghestoolen,
die vanselfs uytghegaen wesen; ende wie weet te bedencken wat
leughens daer omgaen sullen, daer ter contrarie dat weI verkocht
is, te vinden sal sijn, ende wat isser al goet verkocht, dat in de
werelt noyt gheweest is; somma, weynich middels daertoe. Ende
daer het noch aldermeest aen schorten sal, me en ick, dat sal het
"
gelt wesen, dat nu soo ruyterlijckbelooft
is; want al waren aile de
munten van de seventhien provintien al gaende, so en dencke ick
nauwlijcks dat sy het gelt reet souden hebben teghens dat de leverantie van de bloemen sal wesen, dier al verhandelt zijn. '
GAERG. Wat, ghy gaet te grof aen.
WAERM. Het is soo ghelijckicksegghe. Wantoudeendejongen,
jae kinderen, vrouw ende man, dochter endedienstmaecht, boer
ende edelman, ja briefdraghers, schippers, voerluyden, turfdragers,
schoorsteenveegers, ende ick weet niet wat voor volek wasser aen;
elek kocht bloemen met hopen, ende dat men nu soude meenen, dat
de rijcken de pap souden koelen, ende dit slecht volcksken van haer
goederen, welck sommighe van haer ouders geerft ofte door groote
moeyte ende arbeyt verkreghen hebben, soo soude quijt werden,
dat kan in my niet komen; de komanschap is my te dul ende te
breynloos toeghegaen, alsoo men siet dat het met het volek, die
met Flora omgaet, heel bouwen in 't wilt is, jae sommighe segghen
dat het tweede spul is van Torrentius 1).
GAERG. Wat ick hoor, ick stae als perplext, ickscheuralmijn
brieven 2) byna aen stuckep., want het gelt mijn mee.
WAERM. 't Is so gelijck ick segh, dat men het seght, ende soo't
soo is of werdt, hoe menigh, jae menigh sullen reeckeninge ghemaeckt hebben, ghelijck de vrou, welcke een eemer met melckx op
't hooft hadde, ende maeckte dees reeckeninghe: als ick dees melck
verkocht hebbe, voqr dat ghelt sal ick twaelf eyeren koopen, ende
die dan laeten uytbroeden, dan heb ick twaelf hoenderen; die sal
ick dan verkoopen, ende koopen een schaep, welek ick sallaeten
bespringhen; dan sal ick lammerkens krijghen, ende als die wat
groot zijn, sal ick die verkoopen, ende koopen dan een jongh veulentjen daervoor, ende dat sal segghen hin, hin, hin, ney, ney, ney.
Ende dit vroutjen dacht in haer sin, dat sy dit veulentjen al sach
springhen ende grinnen, welek sy soo naebootste, dat de eemer
1) Waarschijnlijk is Terentius' Eunuchus bedoeld.
I) Schuldbrieven.

38

EERSTE SAMEN -SPRAECK

I

met melek van haer hooft viel. Daer lach al de reeckeninghe. Soo
denck ick dat het met de bloemisten oock gaen sal, datter veel al
te vroegh haer reeckeninghesullenghemaeckthebben; in somma
een.ieder Iachte in de kerck; veele dachten hoe mal ben ick gheweest, wat sotternie heb ick begaen; hier heb ick met een thuynman gheloopen, daer heb ick met een wever ghestaen, daer sprack
my een backersjonghen aen, hier een trecker 1), hier een briefdragher, hier een sIeper, daer een voerman, hier een vrou, daer een
meyt, dien ick naulijcks voor desen soude derven toegheknickt
hebben om mijn eere te houden; somma, het is goet dat het gheen
schrickeljaer is, al hebben 't sommighe soo ghedruckt 2) ; ick denck,
also het verstant van't volek verschrickte, dat sy ghedacht hebben, dat het de almenack oock weI mochte doen, of dat men Paesschen een weeck te vroeg ofte te laet stelt, het komt nu soo nau
niet.
GAERG. Ick hoor my schier slecht aen u praet, ende sou't soo toegaen, soo mocht ick veelliever, hoe eer hoe beter, gaen sien naer
een ghetouw oft twee, en de sien oft ick by mijn ambacht de kost
konkrijghen. Siet, ickheb de meyt do en tappen, ende door u praet
te aenhooren, vergheet ick my gheheel: ick breng't u eens.
WAERM. Godt gheseghent u.
GAERG. WeI, hoe meent ghy dat het nu gaen sal? ick hebbe soo
groote onkosten ghedaen, ick hebbe een groote thuyn gekocht,
die heb ick op een nieu laten beheyninghen, rachters daerbovenop, een beschilderde gaelderije ende speelhuysken daerin, ende dat
van steen, met schoorsteen ende bedstede, om somers daer alte
mets een comparitie in te houden; mijn bedden van mijn bloemen
heb ick met schoone aerde ende mest geapproprieert, ende, in somma, het komt op een hondert gulden vier ofte vijf niet aen de onkosten, dien ick gedaen heb, op hoope van te somer te betalen.
WAERM. Ghy hebt mogelijck suleke reeckeninge ghemaeckt,
ghelijck als de twee ghesellen, weleke uytginghen om een beer te
vangen in he! bos, waeraf sy de huyt aen haer waert eerst verkochten, eer sy uytginghen, ende een' goet ghelach opsetteden; maer
als sy in't bos quamen, verschrickten sy sooseer van den beer, dat
1) Trecker = hier is de trekwerker bedoeld. d. i. de wever van gefatsoeneerde stof·
fen (waarbij de .. trek" wordt gebruikt); niet de goud- of zilverdraadtrekker; vgl.
biz. 74.
0) Volgens den Paaschstijl viel de maand Februari 1637 nog in het jaar 1636.
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sy beyde gingen loopen, ende alsoo sy sagen dat het haer onmoghelijck was te ontloopen, klom den eenen op den boom, ende den
ander ghing legghen oft hy dood was, ende den beer niet konnende komen by denghenen die op den boom gheklommen was, liep
naer dien die als doodt ter aerden lach, ende snuffelde aen hem, oft
daer noch leven in was; maer dien ghesel hiel zijn adem in, alsoo
de beeren gheen doode menschen eeten. Nu, de beer gaet weder te
bosschewaert in, doen quam sijn medeghesel, ende vraeghde hem
wat de beer hem gheseyt hadde; maar seyde hy, hy luysterde my
in de ooren, dat men gheen beerehuyden soude verkoopen, voordat men de beer eerst ghevanghen ende ghedoodt hadde. N u, dat's
oock noch niet al verlooren, die onkosten die ghy aen u thuyn ghedaen hebt, want daer konnen aelbessen, cruysbesien ende ander
cruyt, dat goet voor de keucken is, oock weI groeyen, ende gheeft
het niet veel, ghy en verliest niet vee!. Let eens of men gheen
groote deure van dieverije open doet, dat men soo kostelijcke bloemen buyten in de thuynen plant, want dees coopmanschap is recht
anders als andere; die verswijght men dat niemandt de neeringhe
ondergaen soude, dese moet een iegelijck weten wat men wint
ende hoeveel elck waerdich is, j a dickmael wort er vry wat byghedaen, omdat men te beter in credijt soude raecken ofte meer
naervolghers krijghen.
GAERG. Dit leyt my soo in het hooft en speelt (nu drinckt
eens), dat ick naulijcks weet wat beginnen; mijn vroutjepratender
nu te middach mede af, ende ick sloegh het in de wint; ick en weet
niet oft ick aen de koopmanschap blijven wi! ofte niet. Weven?
Daer staet noch wat vanouts aen de garenkooper; ick weet niet
oft ick garen krijghen sal. Watt het spijt my, dat ick het niet een
dach drie ofte vier eerder gheweten hebbe, daer boot my een man
noch driehondert gulden in de handt, had ick hem een koop willen overdoen; daer had ick my wat mede ghereddet. Ick moet
eens t'avont in't collegie gaen.
WAERM. Mijn kozijn verhaeldemy, dathij nueendach tweeofte
drie in't collegie is gheweest, maer elck spotte met den ander; de
eene had dit weleer gheseyt, den ander datte, een ieder dachte te
somer rijck ghenoegh gheweest te zijn, elck meende zijn schaepjens op droogh te hebben. Ten lesten, alsoo daer gheen koomanschap meer omgin(g), nam den eenen het verkeerberdt, ende den
ander het troefspel by de handt, en leyden een botje, soodat mijn

,
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kozijn seyde, dat hy daer niet licht weder meent te komen, oft hy
moest weten dat het met de koomanschap beter stont.
GAERG. WeI, wat sal't dan wesen oft werden?
WAERM. Een ieder naer zijn ambacht oft neeringhe ende vocatie; de neeringhen sullen, meene ick, oock nu goet werden; alsoo
men anders niet dan op de bloemenghedachtheeft, sooisserveel
wercks versuymt, soodat ick hoope dat het weI gaen sal, en men sal
oock beter op Godt dencken, want bij de Floristen was gheen onderscheyt, oft sy van den nacht dach maeckten ofte van den daeh
nacht ende werckendach van den Sondach, ende weder ter contrarie; aIle tijden was by haer eveneens; hoe soude dees koopmanschap konnen gheseghent werden? N een, een ieder aen zijn werck,
de wever naer zijn ghetouw, den trecker naer zijn baes, den lintwercker ende twijnder naer zijn molen, den backer naer zijn troch,
den snijder naer zijn tafel, den schoenmaecker naer sijn elsen, den
smit naer zijn ambeelt, den boer naer zijn ploegh, den thuynman
naer zijn schop ende spade, den voerman naer zijn waghen, den
schipper naer zijn schuyt, den briefdragher passe op zijn brieven,
den student passe op zijn boecken, ende laet de vroutjes, meysens
op haer huyshoudinghe, nayen ende speldewercken passen; soo sy
dit doen, soo sal't weI gaen, ende bevelen de reste Gode; soo sy
hem vreesen, hy sal haer werck weI seghenen.
GAERG. Ick moet lachen met u, ghy wilt se allegader weder
aen't werck hebben ende weet se op een rije op te leesen.
WAERM. Jae, het moet soo wesen, anders sie ick niet wat werden,
want de kinderen langhes de straet singhender deuntj es van, derhalven, hoe eer ghekeert,JlOe beter, het is beter bytijdts uytghescheyden in eeren dan naederhandt met schande. WeI, ick wil u
goeden avont seggen.
GAERG. Ick soude ~ wellangher houden, dan ick moet naer het
coIlegie eens gaen.
W AERM. WeI, goeden avont, ende bedancke van u schencken.
GAERG. Goeden avont. Anneken, siet naer de deur, ick gae
naer het coIlegie, ende seght mijn vrouw, dat ick t'avont vroegh
thuys komen sal.
NAEREDEN.
Beminde leeser, niemandt der liefhebberen der bloemen ofte der
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hoven sullen haer believen aen te trecken hetghene hiervooren van
de Floristen in het ghemeen is gheseydt, want Waermont heeft
niet willen bestraffen dese, welcke liever souden hebben dat men de
bloemen kocht ende betaeldeterwijl sy in wesen zijn ende niemandt
bedroghen werde,!maer dewelcke nu ter tijdt de naem van Floristen
voeren ende inderdaetgheenliefhebbers van bloemen,maer van het
ghelt zijn, ende nu, terwijI de bloemen niet en bloeyen, verkoopen,
teghens de naeture der bloemen, want men heeft ghesien een ViceRoy, Gouda, Roosjen, opdat ick niet meer en noeme, welcke qualijck een dobbele coleur verstreckten, ende nu als de schoonste in
een prijs verkocht werden, oock door listighe (opdat ickniet segghe valsche) pracktijcken, haerselven als met een ruck soecken te
verrijcken ende hetghelt der welhebbende van haer tekrijghen, niet
denckende op het Latijns spreeckwoort: Quod cito fit, cito perit,
d?-t is: dat haest komt, haest vergaet, ende men siet dat de ronsendevlieghen naulijckster halverweghen van een boom komen, of-·
te worden van een musch ofte spreu ghevanghen ofte in een spinneweb verstrickt, daer den langhsamen slecke tot in't opperste des
booms stijght; waerom oock de Fransman "avec Ie temps" schrijft.
Soodat het veele weI mochte gaen, gelijck men seght, dat een seeker
karreman, komende langhs een dijck rijden, ende den avont hem
overviel, vraegde een huysman, die hem ontmoete, oft hy noch weI
voor't sluyten der poorten binnen de stad soude konnen rijden; de
huysman hem antwoorde: soo ghy sachtelijck rijdt, soo suIt ghy
weI binnenkomen. De karreman dachte dat de huysman met hem
geckte, ende gaf de paerden de sweep; maer door de quade slaghen
van de wegh ende door't harde aendrijven van zijn paerden is de
karre ghebroocken, soodat de karreman moest onderweghen ende
buyteJ} blijven, hetwelck met dees harde loopers oock weI mochte'
ghebeuren. Ende wat listen ende middelenghebruyckt zijn gheworden om de bloemen te doen rijsen, is qualijck te beschrijven; doch
men heeft ghesien dat eenighe hebben eerst groote partijen opghekocht in aIle collegien, daernaer ghevraeght, selven eerst dan eenighe weI weder duer inghekocht, al souden sy oock met haer medestanders malkandeten daerover verstaen hebben ende onder den
anderen de koopen ghegunt ende het goet op een rijsende mart
ghebracht, waerover ghekomen is, dat eenich goet soo hoogh is
gheloopen, dat van een ofte twee guldens hondert, somtijts meerder, ende altemets minder gheworden is, ende noch apparentelijck
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meerder soude gheworden hebben, ten waer een sUbijte veranderinghe; oock eenighe daerdoor soo broodtdroncken zijn gheworden,
dat luyden, die naulijcks nochte in haers vaders, noch in haer
eyghen huys, scherp bier ende boeckende-meelenbry krijghen konden, nu niet wisten hoe sy haer aenstellen souden, want wijn was
haer naulijcks ghenoegh, men most vin brule, ofte met suycker
daerin, ofte Spaense wijn, een hoentje ghelaerst, gespoort, ofte
andere delicatesse hebben, alsoo dat maet noch reghe1 te vinden
is gheweest noch in koopinghen ende verkoopinghen, ende sint de
laetste plantinghe, welcke in October is, vroegher ofte Iaeter, soo
heeft men eerst de planten beginnen te verkoopen, (welcke tot de
schorsinghe van koopen sooveel zijn geweest, dat men meent dat
in een stadt van Hollandt meerder dan thien millioenen guldens
aen bloemen zijn verhandelt) ende die heel hoogh ghebracht. Opdat ick dan uyt veele een weynich segghe, ende ghelijck men uyt
de klaeu den leeu kent, soo is't, dat een plant van Gheelende
Root van Leyden van SIS asen heeft de eerste planter verkocht
46 guld., is daemae verkocht 550 guld. ; een Gouda van 4 asen eerst
om 20 guld., daemaer 225 guld. ; een Admirael de Man van 130 asen
eerst om 15 guld., daemaer 175 guld. ; Generalissimo van 10 asen
eerst 95 guld., daernaer 900 guld., ende soo andere planten naer
advenant. Dat duerde een maent ofte ses weecken Ianghe. Doen
begon men met duysent asen ende pontgoet: een pont Gheele
Croonen kocht men eerst om twintich ofte vier ende twintich guldens, binnen een maent tijdts twaelf hondert guldens ende noch
meerder; een pont Switsers eerst om60guld., daernaer 1800 guld.
ende noch meerder; een pont Witte Croonen eerst 125 guldens,
daemaer 3600 guld.; 1000 asen Admirael de Mans eerst om 90 gulden~, daemaer 800 guld. 1000 asen Scipio, eerst om 800 guld., daernaer 2200 guld.; 1000 asen Vice-Roy eerst 3000 guldens, daemaer
6700 guld., 1000 asen Coorenaerts eerst 60 guldens, daernaer
450 guld.; Audenaerden 1000 asen, eerst 70 guldens, daernaer
600 guld.; Centen 1000 asen, eerst 40 guld., daernaer 350
guld.; Gheel ende Root van Leyden 1000 asen, eerst 100 guld.,
daernaer 750 guld. Een pont Goliats, Rijswijckers ende Ghebiesde
van Coorenaerts, Rattebeten, welcke men eerst weynich achteden, zijn om groot ghelt verkocht; de Goliats voor 700 guld.,
Rijswijckers800 guld., Gebiesde Coorenaerts 250 guld., Rattebeten
voor 300 guld. Somma, al wat de naem van tulpa hadde, wierde
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verkocht. Jae, het is soovere ghekomen, het goet, 't weIck men
met manden vol uytgeroeyt en de op de mishoopen placht te brenghen, nu mede groot ghelt golden: als Dubbele Coleuren vroeghe,
tot 150 guld., laete tot 40 ende SO guld., jae Enckele Couleuren
- begonnen mede ghelt te ghelden ende met 1000 asen opgheveylt ;
aIles was gelt waert ende soo courant, dat bynaest al hetgheen
men begheerde daervooren konde bekomen ende ghekrijgen. Ende
dit noch al met beloften ende briefkens, alsoo de bollen in de aerde
waren, alsoo dat het sooverde gheloopen soude hebben, indien dit
voortgangh ghehadt hadde, dat de 1;>etalinghe voortaen met bloemen als op eenige plaetsen van Oost -Indien met hoorenkens soude
gheschiet hebben, ende veele betalinghe daer al mede ghedaen
werde; hoe schadelijck voor de commercie dat soude zijn, behoeve
niet te seggen. Oock dat men jonghe lieden ende kinderen tot dees
koopmanschap ende in de coIlegien aenvoerde, is schandelijck ende
niet weI betamelijck; alsoo de bioemen weI overtreffen alle paerlen
en ghesteenten, jae alle de kostelijckheyt, daer Salomon in zijn
eerlijckheyt mede bekledet is gheweest, soo en zijn se nochtans
niet nodigh, ende moeten alleene van't overschietende betaelt
werden, maer behoort men vooral sorghe te dragen, dat de kinderen ende jonghe Iieden in aIle goede manieren, wetenschappen
ende kunsten souden moghen ghestileert en gheleert werden,opdat, ghelijck een seecker Roomsche raetsvrou haer kostelijcke juwelen ende cleynodien toonde aen een ander raetsvrou, ghenaemt
Cornelia, haer antwoorde dat sy noch beter hadde, waerover sy
begherich was deselfde te 'sien; hiel met haer praet de ander op,
, totdat haer weI ghemanierde ende gheoeffende kinderen tehuys
ghekomen waren, ende seyde: siet daer triijn juwelen; wij dan oock
soo, opdat de landen ende steden moghen naermaels goede vruchten daeraf trecken.
EYNDE.
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Tot den Zeser.
Beminde lesers ende liefhebbers, den auteur versoeckt twee
so orten van menschen, als ghetrouwe vrienden ende bitsighe vyanden, de eene, dat sy hem vermanen, ende de ander bestraffen,
opdat hy zijn leven alsoo aensteile, dat hy se aile beyde tot vrienden maecke. Ten anderen laet hy weten, dat hy noch een stucxken
sal uytgheven van veele verscheyden verkoopinghen, vremde ende
wonderlijcke handelinghen, midtsgaders, soo hem Godt de Heer in
ghesontheyt spaert, de verscheydenheyt van de coleuren. Vaert
weI.
VAN DE GHEWICHTEN.
Haerlems, Ceuls, Antwerps ende
medicinael gewicht.

Amsterdams, Frans, Troys ofte
gout gewicht.

Eenpont . .
half pont . . . .
vierendeel .
half vierendeel .
once is 2 loot
loot . . . . . .
half loot . . . .
vierendeel loots ofte
draghma . . . . .
half vierendeelloots .

Een pont. . . . .
half pont ofte marck
vierendeel . .
half vierendeel
once is 2 loot
loot . . . . .
half loot . . .
vierendeelloots
half vierendeelloots

9728 asen.
4864
2432
1216
608
304
152
76
38

Een pont heeft 32 loot , drie
scrupels maecken een draghrna.

10240 asen.
5120
2560
1280
640
320
160
80
40

Een pont heeft 32 loot, een
once is 20 enghelsen, een enghels
is 32 asen.

TWEEDE SAMEN-SPRAECK TUSSCREN WAERMONDT
ENDE GAERGOEDT, ZIJNDE RET VERVOLCH VAN DEN
OP- ENDE ONDERGANGH VAN FLORA.
WAERM. Welmijn vriendt Gaergoedt, hoe vaert ghy al?
GAERG. AI redelijck weI, soo wy kennen, niet sooals wy weI
wilden; hier sitte ick vast.
W AERM. Maer hoe vaert Flora al?
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GAERG. WeI, komt in, soo't u belieft, doet doch de deur open,
het staet seer wonderlijck met het hooft over de deur.
WAERM. Een weynich tijds te praten sal ick wel doen. Goeden
dach, ende ghy, Christijntje, sit ghy hier achter de deur? ick had u
niet ghesien.
CHRIST. Jae, hier sit ick mee als de rest.
WAERM. Maer hoe vaert Flora doch al?
GAERG. Eylieve, swijght stille, ick mach er qualijck meer af
hooren praten.
CHRIST. Ende ick qualijck om dencken, soo sot te wesen!
WAERM. Lest doen ick hier by u man was, seyde ick het aI,
want myn docht dat, soo de coopmanschap niet gaen en konde, hoe
blijde ben ick, dat ick daer niet aen geheweest hebbe.
GAERG. Jae, ghy mooght weI blijde zijn. Ick weet niet hoe ick
ben, het is oft een droom was.
W AERM. Wi! ick u wat segghen. Het is met de Floristen als het
met de boer was ten tijde van de keyser Maximiliani 1).
CHRIST. Mijn vrient Waermondt, vertelt dat eens.
W AERM. De keyser eens uytrijdende, vant aen de wegh een
droncken boer ligghen slapen, dien hy liet wacker maecken; maer
overmidts de stercke dranck, dien hy inghenomen hadde, was't
onmoghelijck, wat sy hem trocken ofte schudden; de keyser, dit
merckende, belaste zijn volck, dat sy hem soetelijck souden opbeuren ende brenghen hem op zijn hof, oock ontkleden ende te bedde
legghen, ende wanneer hy wacker soude werden, alIe keyserlijcke
eerbiedicheyt betoonen; weIck soo ghebeurde.
GAERG. Het is soo goet boer te zijn.
W AERM. Den boer nu wacker wordende, wist niet waer hij was,
ofte wat dit te segghen was. De hovelinghen komen ende doen hem
alIe keyserlijcke eerbiedicheydt, oock des keysers kleederen aen,
het lampet, om te wasschen, den ombijt wierde voor hem bereydt,
hy wierde des middaeghs aen de tafel gheleydt, boven alIe de groote
heeren geset, van seer groote me esters bedient; het eten weghghenomen zijnde, danste men, men hoorde de schoone muzijcke op alderleye instrument en, waerover dees boer hem anders niet inbeelde, ofte was selis keyser, ofte in den hemel. Men brocht hem van de
beste wijnen, daar de boer sijn buijckxke soo af lade, dat hy weder
smoordroncken wierde. Doen de keyser dit vernam, dede hem weI) Keizer van Oostenrijk van 1564 - 1576.
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der ontkleeden ende zijn eyghen habijt aendoen, ende hem brenghen ter plaetse daer sy hem ghevonden hadden. Doen nu de boer
weder wacker wierde, wist niet oft hy het ghedroomt hadde, ofte
dat het hem waerlijck ghebeurt was.
CHRIST. Het is seecker soo, ick woude wy't noyt begonnen hadde.
GAERG. Ick denck nu altemet: och, had ick mijn ghelt voorleden somer aen garen besteet ende ghetouwen ghekocht ende op de
solder gheleyt; doen soude men om een deerlijck sien het garen ghekreghen hebben, de ghetouwen bynaest voor niet; doen soude ick
wat ghehadt hebben ende nu groot ghelt af maecken; ick soude nu
stucken hebben, die seer ghebreck zijn, ende dierverkoopen, daer
ick nu met groote vrees ende schulden beladen ben, jae, ick soude
ghehadt hebben dat ick nu misse. Ick hebbe nu al mijn silverwerck ende wat ick missen conde, verkocht, ende daervooren ghekocht garen ende ghetouwen.
WAERM. Gaet dees neeringh dan nu soo weI?
GAERG. Och, jae se, had ick stucken, ick hadde ghelt, ick wenste
weI een knecht ofte twee te hebben" maer daer is niemandt te krijghen.
CHRIST. Ick heb van daghe overal gheloopen, maer niemandt
ghevonden, ick was weI by een ofte twee; maer de eene seyde, hy
hadt hem al op de vaert verhuert, de ander wilde op slijtingh gaen
loopen, de ander wilde hier niet blijven, elck vreesde voor de somer.
WAERM. Waeromdattoch?
CHRIST. Sy hadden mee al aen de bloemen gheweest.
WAERM. Wat je seght.
GAERG. Wie isser niet aen gheweest?
WAERM. Ick hebber niet aen gheweest, ende soo dencke ick
weI meer met my.
GAERG. Het is een gheluck.
WAERM. Die koopmanschap docht my te dul ende te bruyneloos 1) toe te gaen, elckeen meende te somer rijck ghenoegh te zijn,
men besprack al de . waghemaeckers om kalessen en lichte wagentjens te maecken, men kocht paerden, men hadt al heerlijckheden in't hooft, niemandt wist hoe hoogh hy zijn staet setten wilde, elck was grooter meester dan den ander.
GAERG. Het is seecker soo, ick besagh fluskens mijn boeck eens.
1)

= breinloos; vgl. bIz. 37.
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Roe nae is't dat daer by u leydt ?
0 jae't.
WAERM. Soo grooten boeck, laet eens sien; maer dit is een
vreemt boekhouden.
GAERG. Siet, daer staet hoe ick se gheplant hebbe, ende oock
hoe verkocht.
W AERM. Om de vreemdicheydt soude dit weI eens uytteeckenen willen.
GAERG. Dat mooght ghy weI doen, dan de prijs watickseghekocht ofte verkocht hebbe, niet; dat salickwelopeenandertijdt
doen, maer nu niet.
WAERM. Ret is my maer om de manier te weten.
GAERG. Teeckent vry wat ghy wilt, uyt.
WAERM.

GAERG.

IAsenl
19
A Admirael
de Man
62
Tourlon
92
Gouda
116
Petter

145

Le Grand

I 370
I
I

24
Latour

600

68
150 Tournay
Catelijn
100

320

Catelijn

120.
Provemer

ISO
900 Parssema' maecker

IAsen

IAsen!

I

36
Lion

42 ge- 780
280 Groote
plumiceerde
90
Goliat

135

Standaert

112
Grebber

440

1
I
670 I G'~~te 1'1B0 I
I Ad~~rael 1 I
1 I

tl21
1
I

IAsenl

.101
Vlce Roy

510

130+~!koP'160+~!~~'-1
1
1 1 5
1

500

verbeterde

205

1 5
Bellaert

de

160
270 Brabanson
Spoor

532

De letter A#daermede wordt het bedde afgheteeckent, het cijferghetal dat boven de naem van de bloemen staet, is het folio, daer
men sal vinden hoe men die ghekocht ende verkocht heeft, het cijfer daer bezijden zijn de asen van't ghewicht.
Bij exempel: Fo!. 101. Verkocht een Vice -Roy aen N.N. van
510 asen, welcke ick ghekocht hadde van N.N. voor 900 guldens,
staende op het bedde van de letter A, voor de somma van 3400.
WAERM. Ick heb ghenoegh.
GAERG. Jae, als ick dit boeck in mijn hant plach te nemen, my
docht dat ick al rijck ghenoegh was, ende de eene heerlijckheyt
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of d'ander hadde. Had ick ghedacht mijn leven meer aen 't weven
te komen?
CHRIST. Ende ick te spoelen?
WAERM. Ghy beelde uselven te groote dingen in ende wilde te
haestich rijck zijn; ghy slacht de haestige honden, die haerjongen blint ende sonder tanden werpen, daer den lancksaemen oliphant zijn jonghen thien jaren draeght 1), ende siende, oock met
tanden, voortbrengt. Maer seght eens hoe dat ghy soo schielijck
weer aen 't werck quaemt?
_
GAERG. Luystert, ick sal't u segghen. Doen ghy lest uyt mijnen
huyse gingt ende my alles soo duydelijck verhaelt haddet, de vervallinghe van de bloemen ende de verslagentheyt, die onder de Floristen was, uyt mijn vroutje verstaen, ben ick ghegaen naer het collegie ende bevont daer dat het soo was, maer de eene vertrooste
de ander, segghende het was maer een boevejacht, de bloemen
sou den haer ghelt weI ghelden ende eer meerder rijsen dan dalen;
Flora was weI sieck, maer sto'rf niet. Dit duerde soo een dach vier
ofte vijf, dat ick besocht dan de eene collegie dan d'ander; maer
was al 't selve.
WAERM. Ha, ha, he.
GAERG. Wat schort u?
WAERM. Ick moet om mlJn gedachten lacchen, dan vertelt
voorts, ick sal ;t u dan segghen.
. GAERG. Ick vemam vast watter omgingh, als tot Amsterdam,
Alckmaer, Hoom, Enchuysen, Leyden, Hagh'e, Delft, Rotten;iam,
ter Goude, 't was hier als daer ende daer als hier; soo dacht ick,
ende oock op u segghen, hoe eer ghekeert hoe beter; gater gheen
koop in sooveel tijts om? ende heeft Flora dus langh sonder
spreecken ende aessem te geven ghelegen? sy moet doodt zijn, ghelijck se is. Ick quam thuys, ende seyde teghens mijn vroutje: laet
ons gaen verkoopen 'tgheen wy konnen, ende tiji'm aen ons ambacht, niet waer, Chistijntje?
CHRIST. 't Is inderdaedt soo.
GAERG. Van dien dach, al dadelijck, stelde 't selve in't werck,
ende maeckte dat ick ghetou ende garen hadde. Mijn garenkoper,
doen hy my sag, was wat dreutsjes 2) met den eersten, (om het
oude restantje, denck ick, dat hem reste), maer doen ick seyde,
') De olifant draagt zijn jongen 22 maanden .

•) = spijtig.
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ick sal u dit betalen, en't gelt toonde, was my heel vriendelijck.
WAERM. Dat's koopmansmanier, want hebben liever dat men
haer het gelt brenght dan op een ander loopt, ende haer calanten
behouden.
GAERG. 't Is soo, ende hebbe my weder in mijn oude plooy gheset; dees oude kleeren socht mijn vrouw weder uyt een hoeck;
maer lieve, waerom lachte ghy fluskens?
W AERM. Ghy sult er mede om lacchen, dan als ghy het sult
overleggen, 't sal al wat lijcken.
CHRIST. Lieve, seght het ons, dat wy mede eens lacchen.
W AERM. Ghy hebt ul. selven al een groot meester ende een groote meevrouwe 1) te somer te zijn, inghebeelt, ende zijt het alreede,
jae meerder dan ghy sout dorven wenschen.
GAERG. Ick moet lacchen.
CHRIST. Ende ick oock, dan lieve, vertelt het, mijn wiel 2) sal
te beter loopen.
,
W AERM. Op die conditie, dat ghy het my sult laten uytvertellen.
GAERG. Seer garen.
WAERM. Ha, ha, ha!
GAERG. Vertelt het ons, dat wy medelacchen; wat al kromme
sprongen maeckt ghy.
WAERM. Die lach moest uyt zijn. Nu dan, ick sal beginnen. Ick
beelde myselven in dat ghy een hertoch waert en de een stadt
haddet, ende dat de vyanden quamen, ende wilden die stadt van u
winnen, waerover ghy met een legher uyttrockt om deselve te beschermen.
GAERG. Ra, ha, he! wat grooter casteel bout ghy nu.
CHRIST. Mijn dunckt, wy ghenoegh in de kap zijn 3), ghyen behoeft met ons niet te gecken.
WAERM. Weet ghy niet wat ghy my fluskens belooft hebt ? dat
ghy my uyt soudet hooren.
GAERG. Nu dan, ey wijf, swijght stille.
WAERM. Ais ghy het ghehoort hebt, spreeckt dan, ick sal voortgaen. Sout ghy uselven weI durven so hoogh setten? ick wedt neen,
ende ghy zijt het, indien ghy my laet uytsegghen.
GAERG. Ha, ha, he! een smallen hertoch; dan seght wat ghy
wilt, ick sal swijghen, of sal verbeuren een kanne wijns.
') Mevrouw ; vgl. ook h icrv66r, bIz. 33, n oot 1.
8) = gekskap.

I) Spinnewiel.
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CHRIST. Ende ick een pot wafelen.
WAERM. Nu, ick neem de conditie aen. Sooseggheickdatghy
een hertoch zijt, u legher is u ghetouw, weIck bestaet inruyteren
ende voetknechten; de voetknechten is de scheer, de ruyteren de
handen, de benden van ordinantie zijn u kammen, u grof gheschut
ende musquetten is de lae ende tempel l ), de pioniers ofte matroosen
van't gheschut het riet, u trompetten zijn de spoel, u trommelen u
spoelwiel, u schaerken de schaerwacht, u voorboom de voortocht, de achterboom de arrier-guarde om de verstroyde te versamelen. Treedt dan op u ros, dat is de banck met het ghespijckerde
kussen tot een sael daer ghy op sit; u deunstock 2) sal u regimentstock zijn, die paleyen 3) kleene dromkens, en de kloskens garen
de manen van't paert, u geterden ') (ghy moet niet spreken oft
soud verbeuren) de steghelrepen 6).
GAERG. Ick moet spreken ende borsten van lachen, waer is't
paerts hooft ?
W AERM. Ghy verbeurt ! ick sal't u segghen: steeckt u hooft tusschen de paleyen, soo isser een hooft.
GAERG. Waer blijft dan het hooft van den hertoch?
WAERM. Ken men niet weI hertoch ende bisschop zijn ? ende dat
ghy het zijt, dat sult ghy nae verstaen.
GAERG. Ha, ha, he!
WAERM. Laet my voort segghen, oft ick schey daer ilyt.
CHRIST. Mijn vrient Waermondt, ghy hoort immers weI dat ick
swijghe.
W AERM. WeI ick gae dan voort: u crediteuren zijn u vyanden,
ende treckt daerteghen te velde, ende seght: "tsa soldaten, hout u
moedich" ; oock teghens u ruyterij e : "dees sal de slincker vleughel,
dees sal de rechter vleughel van mijn voetvoIck bewaren"; doet u
ruyterije van de slincker vleughel vertrecken, ende brant eerst
het grof gheschut af, dat is; g~y treckt u lade aen, taf, daernaer
1) De lade (of slag) is het houten raam, dat in het bovengedeelte van het weefgetouw
aldus is opgehangen, dat het door de aanwending van geringe kracht tusschen de
schachten en den borstboom heen en weer kan worden bewogen. In de lade is de kam,
waarin zich de rieten bevinden, waardoor de kettingdraden zijn getrokken. Door de
lade naar zich toe te trekken wordt dus de inslagdra.ad aangeslagen.
De tempel (of spanstok) is een soort houten lineaal, die, zoodra ongeveer 5 c .M. stof
is geweven, dwars op de stof wordt gelegd om het weefsel op de breedte gelijkmatig
gespannen te houden.
") = spanstok. 8) Aan ieder getouw zijn twee paleien, die dienen om den kam
zwevend te houden.
'J = voettreden. 0) = stijgbeugels.
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de rechter, taf, taf, daernaer komen de musquettiers, taf, taf, taf,
van de eene zijde, daernaer de ander" taf, taf, taf, ende soo voetje
voor voetje, taf, taf, ghy neemt u regimentstock in dehandt, ende
draeyt de onderloop om. Daer hoort ghy de klaroen, ende siet hoe
veel land ghy al ghewonnen hebt; wederom aen op een nieuw,
het wieltje slaet de trom, dom, dom, dom, ghy singht t'samen
een liedeken, dat is te seggen: couragie, soldaten. Daernaer siet ghy
dat eenighe soldaten u beswijcken ofte dood geschoten werden,
dat is, datter eenige draden breecken; ghy stijght van uros, voegt er
weer andere in, dat is, ghy knoopt de draden aeneen. Als u gherede
af is, ghij sterckt u garen, dat is, ghy verfrist en versterckt u soldaten; als u vrou met haer voet wieght het kindt, dat is, dat de
victorieklock gheluydt werdt, als het kindt in de staeton, terwijl
ghy weeft, staet en springht, dat is, datter allarm gheslaghen werdt,
totdat u stuck af is, dan singt ghy ende zijt blijde, ende siet u heyr
over, seght: sooveel ghewonnen. Ende als ghy weder een nieuw
stuck aenghedraeyt hebt, dan lacht ghy ende zijt blijde, ende seght:
over weynich daghen sal ick u weder verwonnen hebben, daer den
grooten Roomschen veldtoversten Scipio staet en schraeyt,;dat de
tranen hem over de wanghen bigghelen, doen hy zijn schoonen
hoop voleks ende legher van een bergh sagh, segghende: is't niet
jammer dat men niet eener van al dit volek over hondert jaer
vinden sal? U kammen ende rieten, die daer teghens de solder
hanghen, dat zijn de wapenen ende trophea, die ghy van u vyanden
ghewonnen hebt. Wat dunckt u, zijt ghy dan gheen Hertogch?
GAERG. Ick moet lacchen om dien nieuwen Hertoch.
WAERM. Jae seght, als ghy op urosghetredenzijt: ick, Hertoch
Eerich 1), strijde voor mijn stadt ende volek.
GAERG. Wel, waer blijft dan den Bisschop?
WAERM. U keucken dat sal u Bisdom zijn, daer sult ghy als een
Bisschop regeeren, u ghemeente dat zijn u kinderen, onderwijsen,
straffen, vermanen ende leeren, haer in aIle gheschickheyt voorgaen, ende aldaer de acker des Heeren ploeghen. J ae ick segge, die
dat ros bereeden hebben, hebben haer landen uytghebreyt ende
zijn tot groote meesters gheworden, dat is, hebben haer huysen vergroot ende andere ~aerby ghekocht.
CHRIST. WeI, wat sal ick dan zijn?
WAERM. Voor sult ghy u mans luytenant zijn, binnen een ab') Deze naam komt ook op het vignet van de tweede Samenspraak voor.

TWEEDE SAMEN-SPRAECK

S3

disse, daer sult ghy u nonnetjens oeffenen in ghebeden, gheschicktheden, om aile goede wercken te doen; hier u man in aile swaricheden bystaen. U hont sal's nachts hier de patroelje wacht doen,
daer binnen u kat de schiltwacht houden; hier sult ghy u stadt
helpen voorstaen, daer sult ghy den hemel bouwen. Waer sout
ghy dit in de herberghen vinden? ende siet, soo zijt ghyluyden
Hertoch ende Bisschop, ende Hertogin ende Abdisse. Sout ghy wei
dit met de bloemen konnen zijn? ghy vermindert u selven daermede; hiermede zijt ghy al verheven, ende weet het niet.
CHRIST. Jae, ick wilde wel datter noyt bloemen in't land geweesthadden. Maer hebdy niet gehoort, mijn vrient Waermondt,
of de leverantie 1) voortgaen sal?
WAERM. J ae, ick hebbe wat ghehoort.
GAERG. Lieve, wat toch?
WAERM. Ick hebbe ghehoort dat eenighe ghedeputeerden van
de coilegien der bloemisten uyt verscheyden steden den 23en Februarij 1637 2) byeen zijn gheweest, siendedegroote inconvenienten, die in de koopinghenendeverkoopinghen ghevallen zijn, ende
het ghelt, weIck belooft is, niet op is te brenghen, eenseecker middel bera~mt hebben om te betalen; men soude geven thien ten
hondert, dat is, van duysent gulden hondert gulden.
GAERG. J!)aer sach ick gheen raet toe, soo ick al betalen soude
dat ick noch .b y mijn hebbe, want ick soude dan wel acht of neghen
duysent gulden moeten gheven; jae, al waer't sooveel honderden
maer.
WAERM. Ey, wat een man waert ghy lestmael; hebdy nu soo
weynig? dan, ghy moet verstaen, dat het is aldus: ghenomen, ghy
waert de planter ende hadt een Gouda van 10 asen verkocht voor
30 gulden, die hadt se weder verkocht voor 60, die hadt se wederom
verkocht voor 100, die weder voor 200, ende het steuyte daer, soo
soude die van 200 gulden gheven 10 gulden ;soo hy se niet begeerde te houden, soo isse 100, die soude naer advenant tot 60 gheven
thien ten 100, tot den planter toe.
GAERG. Wat al commotie.
WAERM. WeI, hoe soud' ghy't anders vinden?
GAERG. Ick weter gheen raedt toe, ick weet niet oft ick deurgaen
wil. Maer moet het nu soo blijven, als sy besloten hebben? of is't by
1) De levering van de bloemen.
"j De resolutie der bloemisten is op blz. 84 te vinden. De d atum was 24 Februari.
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provisie? want de coopmanschappen zijn sooveel, en de oock by
veel slechte lieden gheschiet, jae by kinderen ofte jongers, die van
de aelmisse leven, die niet een deuyt hebben om te betalen, ende
nu't nu so slecht afloopt, dat, die eenighe middel hebben, sullen
moeten de pap koelen.
W AERM. Ick hoor weI wat van die coopmanschap is gheweest :
een breyneloose coopmanschap, als ick voor desen weI gheseyt hebbe, ende teghens aIle maniere van coopmanschappen; belovenis
betalen, ende heeft ieman9-t ghedacht dus veel moen ghelden, is
bieden gheweest, weIck nochtans een oudt Hollanderken, die men
voor slecht hiel, beter wist.
GAERG. Wat is dat te segghen, ick heb daer noyt af ghehoort?
WAERM. Ick sal u dat verhalen. Hier, aen de duynkant, woonde een boertje, dat een vrijertje was, genaemt Keesje, in de wandelinghe Spaer-potje, daer de huysluyden ende andere heerschappen dickwils by om een praetjen quamen, weIck een kleen, lelijck,
oudt, met swart, grij s, langhhayr hondekenhadde, hetweIck hy niet
missen wilde, al beloofde men hem noch sooveel daervooren, soo
dat se hem daer dickwils mede quelden. Het is eens ghebeurt, dat
een seecker heerschap, daerontrent woonende, een signoor, dat een
Brabander was, ofte ten minste een gheleeck, alsoo hy op zijn Brabants sprack (want in een kleedt naer de nie~we mode gheen Hollanckse spraeck en past), hem was komen besoecken, die hy by
Spaer-potjen bracht, ende seyde, ghelijck hy voor des en meermael ghedaen hadde: weI Keesjemaet, wiljemijn uhondekenniet
gheven? ick beloof u hondert gulden daervoren. N een, seyde
Keesje. WeI, seyde 't heerschap, ick beloof u duysent gulden. N een,
seyde Keesje. Doen sprack signoor: ke Kesken, mey suldy't wei
gheven. Neen ick, seyde Keesje. Midts tijdt signoor in de sack, en
om te toonen dat hy weI ghelt hadde, haelt een groot papier vol
gouts uyt, daer een hondert gulden drie ofte vier in was, ende gaf
het Keesje met een averechtse handt, ende seyde: hod daer, Kesken, dat gheef ick ou voor u hondeken. Hy en dacht niet dat Keesjen het nemen soude. Neen, neen, seyde Keesje, en hoe Keesje
meer aerselde, hoe signoor meer aenstont, soodat Keesje, sijn slach
waernemende, nam een greep. WeI, seyde hy, omdat je me soo
quelt, neemt het nae je. Doen stont signoor en keeck, ende had
garen zijn ghelt weder ghehadt, ende seyde: weI, Kesken, ick
maeynde dat ghy't om gheen duysent gulden wot ghegheven heb-
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ben. Maer, seyde Keesjen, signoor, voor belooven van duysent
gulden niet, maer voor gheven weI.
GAERG. Ha, ha, he! Maer hoe voer hy met dit hondeken, nam
hy het me de ?
)
WAERM. Dese signoor dachte, dat Spaer-potje weI om sijn hondeken komen soude, indien hy het medenam, ende hadde zijn gelt
lieverweder ghehadt, maer Spaer-potje was wijser ende seyde: wil
jy een toutje hebben, die hem dat gaf. Signoor beloofde een boerejongen wat te gheven, indien hy het tot het heerschaps wilde
brenghen, welek eener dede. Hy leefde al op hoop, dat Spaerpotje het soude wederhalen; hy treckt weder naer huys, naer Amsterdam, ende gaf een jonghen last, die't hem te huys soudeleyden;
hy gaet voor henen. Dese jonghen op't water komende, komt hem
een kruyer met een wagen tegen, die vast riep: wijck, wijck! maer
over het ghedrang van't volek konde hy qualijck, dat hy aen de
eene zijde van de waghen raeckte ende hethondekenaendeander
zijde, ende alsoo hy het nae hem wilde halen, brack het tou, daerover hy quaet werde, ende begon teghens de kruyer te kijven, datsy
samen aen het plockhayren raeckten; terwijl was't hondeken weg.
GAERG. Bleef het wegh?
WAERM. Het raeckte by een schoyster, die het landt overal
doorliep, welek weI de suster vanSpaer-potjengheleeck; daerliep
het langh mede. Ondertusschen was Spaer-potjen haestich ghestorven; zijne vrienden meenden dat (naerdien hy groot goet hadde ende jaerlijcks groote inkomsten, die hy niet en verteerde, want
hy suynich was) hy het in zijn huysken begroef, maer en vonden
daer niet; doen wenschten sy om dat hondeken, hetwelek met zijn
krabbelen weI soude aenwijsen waer het g):J.elt begraven was. Het
ghebeurde dat de voorsz. schoyster daerontrent quam om een aelmisse. De boeren, dit hondeken siende; wilden het grijpen, ende
jaegderi het naer, maer alsoo't door benautheyt veldewaerts inliep,
was daer een sloot, daer het meende over te springen, viel daerin,
ende midts zijn langh hayr, konde niet uyt gheraecken, ende versmoorde.jDit gheruchtevanSpaer-potjes goet, ende dathy haestich
ghestorven was, is overal gheloopen, soodat het oock op de beurs
ende overal ruchtbaer gheworden is. Ieder dachte, dat hy dat gheluck hadde, dat hy dat ghelt vondt, hy soude een rijck manzijn;
hebben veele beginnen landen te koopen, ende omdat men niet
mercken soude dat sy naer dit ghelt soecken, soo deIven sy sloo-
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ten, vijvers, jae, sy maecken-groote kelders onder haerhuysen;
noch zijn sommighe soo daeraen, als sy niet het op eene plaets ghevon den hebben, soecken sy het op een ander, jae, aldaer sy sien dat
een hondeken met zijn pootjes ghedolven en de gheschrapt heeft.
Daer zijn lieden, die al plaetsen bedocht hebben teghens dat sy
rijck sullen zijn, daer sy dencken dat sy het ghelt vinden sullen. J ae,
men meent al van veel Floristen.
'
GAERG. Soude dat waer zijn ?
WAERM. Dat ick het u verhael, is waer, het blijckt oock weI aen
alle de ghebouwen, die men langhs de duynkant ende so hier en de
daer door het landt siet.
GAERG. Ick meen aile evenwel dat het maer praetjes zijn. Ick
schey uyt van een hofstede, het is beter dat ick hier in mijn Hertichdom ende Bisdom blijve.
CHRIST. Hoe gherust soude ick zijn, dat dees bloemkoopery te
niet waer, ende dat wy dus vreedelijck mochten ons werck doen:
maer ick verschricke teghens de somer.
WAERM. Wat ghy moet moet hebben ende dencken, dat het
leven der menschen niet is als eener die aen't verkeerbordt staet
ende een quade werp goyt, dat hy dat door kunst betere; soo
moet ghylieden oock: ghy hebt uselven daerin gheholpen, nu
moet ghy door neersticheyt u weder daeruyt helpen. Maer seght
my eens, hoe zijt ghy eerst toch aen dees bloemkoopery ghekomen?
GAERG. Ick sal u dat weI seggen. Ick placht so nu als dan, des
avondts, met eenighe cameraden om een potjen te gaen. So was't
eerst van honden ende hanen dat wy plachten te tuytelen, daernaer van duyven, daernaer is't ghekomen op de canarij-voghelkens, ten lest en op de bloemen, weIck eerst een jaer twee oftedrie
heel slappelijck voortginghen, maer nu dit jaer so sterck ghedreven
is, dat, nu ick by mijn selven kome, anders niet kanmercken, dan
dat het een rasernie is gheweest.
WAERM. Rasernie, voorseecker: maer wil ick u wat segghen?
ick ken anders niet dencken, ofte het is des tijdts schult gheweest.
GAERG. Hoe soo dat?
WAERM. Siet, Godt de Heere heeft voorleden jaer dees stadt besochtl), veelluyden zijn door de peste ghestorven 2), dat infectie en1) Reeds in 1635; Willekeuren L, fol. 3vo , Gemeentearchief van Amsterdam. Vgl.
ook de Haarlemsche pUblicatie van 26 April 1636.
0) Volgens opgave bij de Koning, Tafereel der stad Haarlem, II, biz. 175, overleden in vier maanden tijds (September-November) te Haarlem 5723 menschen.
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de quade luchten ghecauseert heeft, weIck veelluyden inhet hooft
gheslaghen is. Ten anderen was het jaer 1636 een schricke!jaer,
en dat noch meer is, Paesschen quam doen den 23en Martij, weIck
maer acht mael in 532 jaer ghebeurt 1), ende overmidts de veranderinge van de oude in de nieuwe stijl noyt voor desen gheweest is 2),
ende aIle 532 maer eens op den 22en Martij, weIck gheweest is
in't jaer 1598 3 ).
GAERG. Wat, soude dat waer zijn? hoe sout ghy dan weI willen sustineeren, dat dees koopen te niet souden zijn ?
WAERM. Dat wete ick niet, maer indien het aen mijn stont, soo
soude ick ordineeren dat de betalinghe eerst soude gheschieden ontrent October, ende dat met ghelt ghelijck ick ordineren soude,
(want het ghelt, dat ghy het weI verstaet, dat men nu ghebruyckt,
is eerst by ghemeene stem me van de Princen inghestelt, dat de volckeren, weIcke van verscheyden koninckrijcken met malkanderen
traffiqueerden, yet souden hebben om de waerdete verstrecken van
hetghene verhandelt werde), te weten, twee Abeele Bladeren aen
den anderen ghekleeft, met de rugge ofte witte zijde buyten, voor
Ducatons, en de de Linde ende Eiste bladeren voor Roosenobels.
GAERG. Ha, ha, he! dat waer goet, so sach ick te betalen.
W AERM. Ofte ick soude met beloften doen betalen, ghelij ck weleer de rechters van1paris een Hollander deden betalen, weIcke, alsoo
hy voorby een pasteybacker gingh, ende roock de lieflijcke reuck
van het ghebraet ende pasteyen, at een stuck droogh broodts tot de
reuck. De pasteybacker wilde daeraf betaelt zijn; hy ontbiet den
Hollander voor de rechters, weIcke naer langhe debatten, de saeck
onderstaen hebbende, ordineerden dat den Hollander, met de gheeyschte somme van den pasteybacker den pasteybacker voor
sijn ooren soude klincken, ende alsoo van het ghehoor betaelt worden; ofte ick soude ordineeren, dat den planter sijne planten soude
houden, ende dat daerom, alsoo derweynigh middels by den meesten hoop is om te betalen, oock dat sy voortaen wijser souden zijn
om te verkoopen ende bedinghen gelt by de visch. Oock souden sy
niet verliesen, maer winninghe doen, want ghelijck ghy lestmael
seydet: soo men plant, windt men eens sovee!.
') VoIgens den ouden stijI was di t tusschen de jaren 1068 en 1600 het gevaI geweest in de jaren 1231 , 1315,1326, 1410,1421, 1503, 1516 en 1600 .
•) Wegens de uitschakeling van tien dagen voIgens den nieuwen, Gregoriaanschen
stijl.
I) VoIgens den nieuwen stijl n .l.
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GAERG. Dat is waer.
W AERM. Ende wat is hy gheschoten die zijn waer hout; oock
hoe menichte van coopmanschappen gheschiedender die dan
daernaer niet ghehaelt worden, overmits mancqueringhe van ghelt
ofte anders, daer weynigh naer voIght.
GAERG. Maer ons zijn vaste koopmanschappen, wy hebben
schrift van ons handen ghegeven ende die oock onderteeckent.
W AERM. Die wilde ick wel eens sien.
GAERG. Seer gheern, ick sal se u eens halen. Siet; daer zijnder
verscheyden, als van hier, Amsterdam, Alckmaer ende andere
plaetsen.
Op den 12en November 1636 verkocht aen N.N. een Ghemarmerde de Goyer, driehondert seven en vijftich asen gheplant, voor
de somma van tseventich gulden, op de groey, staende in de
thuyn van N.N. In't ootjen. By my ondertekent.
Ende dan schrijft men daer weder teghen, gelijck ghy sien kont
aen dit briefken:
Op . den gen December 1636 ghekocht van N.N. een Gheel ende
Root van Leyden, vijfhondert acht ende tseventich asen, gheplant,
voor de somma van tweehondert en de tsestich gulden, staende in
N.N. thuyn. Met de borden. By my N.N.
Siet daer, een ander.
Ick, ondergheschreven, bekenne, op conditie hiernaer beschreyen, van N.N. ghekocht te hebben een Gouda, van acht ende
veertich asen, gheplant staende in N.N. thuyn, voor de somma
van vijfhondert ende twintich gulden, in suyveren ghelde.
Doch inghevalle, naer acht daghen te voorens waerschouwinghe
van den verkooper, op den behoorlijcken tijdt den cooper niet en
quame om de bol op te nemen, sal de verkooper deselvighe moghen
opnemen in presentie van twee lofweerdighe luyden, ende in een
doosken verseghelen. Ende soo echter die bol van den cooper niet
gehaelt werde binnen de tijdt van veerthien daghen daernaer, dat
naer dien verstreecken tijdt den verkooper deselvighe mach verkoopen; meerder gheldende, sal den cooper gheen profijt daeraf
trecken, ende minder gheldende, sal 't moeten vergoeden.
Soomede inghevalle eenighe duysternisse, misverstant, ofte
eenigh gheschil reese van dese koop, sal dat verblijven aen twee lofweerdige luyden, hen dies verstaende, woonachtich in die plaetse
ofte stadt daer de koopmanschap is gheschiet. Ende by fautevan
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betalinghe van de voorsz. somma, verbinde hieronder alle mijne
goederen, roerende ende onroerende, steilende deselvighe onder het
bedwangh van aile rechten ende rechteren. Dit ailes sonder arch
ofte list. Hebbe dit onderteeckent.
Actum in Haerlem, den 12. December 1636.
N.N.
N och een ander.
Wy, ondergheschreven, naementlijcken: Ick, N.N., bekenne
midts desen ghekocht te hebben van N.N., ende ick, N.N., bekenne verkocht te hebben aen deselye N.N. een Uytroep 1) van
1060 as en by den verkooper gheplant, ende sal hem betalen ieder
duysent asen, als het behoorlijcken opghedroocht sal zijn, tweehondert vijf ende tseventich gulden, en de wat minder ofte meerder weeght pro rato te korten of te betalen.
Des inghevalle ick, kooper voomoemt, acht daghen tevoorens
van de voorsz. ghewaerschout zijnde, op de bestemden dach van
de leverantie niet en verschene, soo verklare ick, koopervoorsz.,
tevreeden te zijn, dat de voornoemde verkooper de voorsz. koopmanschap, in presentie van twee lofwaerdighe ghetuyghen, sal moghen uyter aerden opnemen ende in een doosken verseghelen. Consenteerende mede, indien ick, kooper voomoemt, nae acht daghen
van de opneminghe, beneffens prom pte betalinghe, den ontfangh
versuymde te doen, dat de voorsz. verkooper de voorsz. verseghelde koopmanschap uyt eyghen authoriteyt salmoghen opnieuw
verkoopen, doende afstant van het profijt ende aennemende de
schade, daeraen vallende, aen de voorsz. verkooper te vergoeden.
Ende opdat dese onse handelinghe ende belofte van betalinghe
ende leverantie te vaster sal moghen naeghekomen werden, wy beloven desen onsen contracte van soodanighe krachte ende waerde
te houden ende te sullen houden, alsof die voor notaris ende ghetuyghen ghepasseert, en de soo bondigh, of met vonnisse van schepenen daerop condemnatie ware ghevolght. Niettemin, ingevalle eenighe questie, verschil, misverstant ofte duysterheyt tusschen ons over dese handelinghe hiemamaels mochte ontstaen ofte
rijsen, soo verklaren wy op trouw en de vromigheydt tevreeden te
zijn, dat al hetselve, hoedanich het soude moghen wesen, t'onser
schade of bate ghedecideert ende ghetermineert sal werden, nae de
') v gl. de lijst op bIz. 77 .
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usantien ende by persoonen, hen dies verstaende, residerende ende
frequenterende ter plaetse, daer dese onse handelinghe is gesloten.
Renuntierende tot dien eynde, als luyden met eeren, aile exceptien, desen eenighsins contrarierende. Ende hiernevens verbindende onse persoonen ende goederen, deselve, by faute als vooren,
submitterende aile rechten ende rechteren. t'Oorkonde hebben
wy desen door A. B. C. van den anderen ghesneden, doch ale ensluydende. Geteyckent op den 17en December anno 1636. In Amsterdam.
N.N.
N.N
Dusdanich zijn meest aile de briefkens, van eenen inhoudt.
WAERM. Jaewel, dees briefkens zijn aile ghemaeckt om te betalen, ende schijnen vaste koop te zijn, ende daeromme dient wei een
ieder voor hem te sien dat hy niet lichtveerdich yet dede, ofte
moest daertoe raet weten om te betalen. Maer wat raedt daer nu
toe om niet te houden ?
GAERG. Ick weet daer gheen raedt toe, ten waere de constitutie
van de tijdt ende datter veele gekocht hebben, weIckeniet eenen
penningh hebben om yet te gheven. Ten anderen, dat door dese
neerlaghe al het goet soo is gaen sitten, dat niet.eener, weick wat
goets aen hem gehouden heeft, ofte moet in schanden ofte met
schanden ,deur gaen.
W AERM. Het is wonder; ghylieden slacht de schipper, weIcke,
do en hy in zee was, ende hem een onweder overquam, beloofde Maria, soo hy te lande quam, een wassekaers te offeren, so hoogh ende
500 dick als de mast vansijnschipwas. Zijn vrouw, dit hoorende,
seyde: Man, wat belooft ghy, ghy weet immers wel dat ghy dat niet
doen kent. Swijght, seyde de schipper, swijght, kennen wymaerte
lande komen, wy sullen't weI maecken. Het onweder cesseerde wat;
doen beloofde hy een soo groot als zijn spriet, jae ten lest en aen
landt komende, was't maer een blanckx kaersken. Soo is't oock
met de Floristen; doen't verde van betalen was, beloofde men
goude berghen, nu qualijck copere.
GAERG. Het is seecker 500.
WAERM. Ten anderen, is't koomenschap ofte koopmanschap,
weick, hoe men het neemt, is het een overeenkominghe van ghelt
voor waer, oftewaervoor ghelt, ofte waer om waer, dat gaet vast,
ofte dat koopmanschap, weick van mannenaileen hoort ghepleeght
te werden, waervan onmondighe ende vrouwen behooren uytgheslooten te zijn, wordt hier te lande nochtans veel gheuseert, over-
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midts dees landen meest by de negotie bestaen, ende veel vrouwen
de negotie drijven, soodat ick niet en sie hoe ghy u daer deur suIt
redderen.
GAERG. Weet het een ander niet beter als ick, somoetickmet
veelen deurgaen, ende nu het so gaet, hoop ick datter weI eenighe
yet sullen vinden omdat de koopen te niet sullen zijn, want daer
zijnder die weI huysen ofte vaste gronden ghekocht hebben, daer
al zeghel ende brief af zijn, ende nochtans die koopen dooden.
W AERM. Ick meene, dat ick het naer dees cooplieden sin weI
maecken soude, indien ick vooght waere.
GAERG. Lieve, hoe toch?
WAERM. Ick soude dees reyse aIle de koopen te niete doen, ende
dat om dees redenen: Eerstelijck, dat daer veel coopen ofte verkoopighen zijn gheschiet van luyden die niet en hebben, jae hebben verkocht hetghene sy selfs niet en hadden, nochte raedt we~
ten om te krijghen, ende dat alleene om de wijnkoopen te ghenieten, welcke wederom menichmael zijn verkocht. Ten anderen, om
de disordre, welcke daeruyt sal rijsen, want men siet aen deraderen van een horologie, alsser maer een schakelken af stucken is, wat
het dadelijck scheelt, ende om dier oorsaecke veele koopen vruchteloos sulle zijn. Ten derden, omdat men siet dat de luyden een
ieder hem aen zijn neeringhe ende ambacht wedet schickt, welcke
anders door dees koopmanschap heel op het wildt waren; hoe
meenichte zijnder die haerreetschap al verkocht, verpast ende ver~
brandt hebben? Elck hadde meer grooter dinghen in't hooft als
den ander, waeraf ghy oock niet vry en zijt gheweest.
CHRIST. WeI mooght ghy dat segghen!
WAERM. Wat al calessen zijnder besproocken te maken, ende
wie weet hoe ieder uytghereden soude hebben: maer nu, ghelijck
teghen natuer Flora opghekomen is, oock soo ondergaet; want indien Flora suIcken leven gheleydt hadde nu ter tijdt, als sy gheleydt heeft, men soude se in een spinhuys ofte tuchthuys ghebracht hebben om haer leven te beteren; soo oock de Floristen,
ghelijck tegen natuer, hebben haer koopmanschap van de bloemen
ghedreven, doen het op sijn felste was, dat Godt de Heere dese
stadt en andere steden aentaste met sterfte ende seerswaresieckten 1), doen oock, do en men de bloemen niet en saghen, daer men
nochtans van coleuren te besien ende ghesteenten den lichten mid1) Vgl. hierv66r, biz. 56.
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dach weI van doen heeft, nu oock soo teghens natuer onderghegaen is, wanneer de son in Pisces 1), welcke de voeten regheert,
was, ende alsoo in Ariete 1), welcke het hooft sijn voortgangh ghenomen heeft. Ten anderen, fluskens hebbe ick u verhaelt, dat de
ghedeputeerden van de Floristen gheordineert hebben, dat men
van hondert gulden tien soude gheven, weIck men oock verkeert
moet lesen, te weten van achteren, ende dan isset neit, soo wat op
sijn Stichts, ofte soo men tein wat op sijn Duytsch ofte Slesijs
seght, is't niet, ofte soo de verkooper daermede niet tevreden is,
soo sal het 1 voor de advocaten, procureurs ende schrijvers zijn,
ende het 0 voor den verkooper.
GAERG. Ick moet lacchen, ghy sout bynae een mensch moet geven; ick ken niet versinnen hoe ick sin; ick placht alie daghen eens
in mijn thuyn te gaep, daer stont ick dan en speculeerde, jae ick
konder niet vandaen komen, het was of't een toverijewas.
WAERM. Dat heb ick weI ghemerckt aen andere,jaemiddenin
de winter, wanneer alles met sneeuw dick bedeckt was, dat ick weI
dickmaels dacht, het schijnt dat dit een toverije is, daer de keyser
Carolus Magnus mede ghequelt is gheweest.
GAERG. Wat was dat toch voor een toverije?
WAERM. Ick sal't u verhalen wat men daeraf leest: dat de keyser, te Aken zijnde, seer verlieft is gheworden op een slechte, ghemeene vrouwe, jae sooseer, dat hy alle lasten ende swaricheden des
rijckx stelde bezijden, ende complaceerde dees vrouwe, waervandaen hy niet dueren en konde; dees vrouwe is eyndelijck ghestorYen, waerover de hovelinghen en de vorsten des rijckx hoopten dat
'h et nu een eynde nemen soude; maer neen, de keyser bleef evenseer daerop verlieft; nietteghenstaende sy seer stonck, kuste en de
omhelsde hy se oft sy noch leefde. Den arch-bisschop van Turbin 2)
dit merckende, dacht dat hier eenighe toverije moeste onder
schuylen; soo is hy eens ghekomen, terwijl de keyser uyt de kamer
was ghegaen; heeft dit doode lichaem ondersocht en ondertast,
ende heeft ghevonden onder haer tonghe een ringh met een ghesteente, dien hy by hem stack. De keyser, weder in de kamer komende, seyde, wat doet dit stinckende aes hier, doettet mijn dadelij~k wegh: maer hy konde wederom van den arch-bisschop niet
dueren; waer hy gingh ofte stont, daer was den keyser oock. Den
') Sterrebeeld.
") J~hannis Turpin, aartsbisschop van Reims, 753 -800.
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arch-bisschop dit siende, heeft de ringh ghenomen ende heeft se
in den Rijn gheworpen. Doen gingh dat oock over; maer sint dier
tijt track de keyser noyt vanAken, maertimmerdetweeghestichten, het eene, daer hy hof hiel ende in ghestorven is, het ander
een klooster, daer hy in begraven leydt. Op sijn doodtbedde beIaste hy, dat voortaen aile keyseren daer ghekroont souden werden.
Of nu oock soodanigh yetwes is in de tulpboilen, het ken zijn, men
soude het bynaer gheloven.
GAERG. Ret is bynae met my soo gheweest.
CHRIST. Jae, mijn man heeft er soo malopgheweest, dathyder
altijdt schier wilde gaen slapen, men konde hem daer niet vandaen houden.
WAERM. Ick gheloof het weI; niet alleene u man, maer bynae aIle
de Floristen zijn van dien nevel sieck, want haer schatten zijn daer
verborgen. Maer seght my eens, de thuynen ligghen hier in soveel
slopjens, ganghetjens, kromme weghen endelaentjens, ishet niet
periculeus, naerdien daer veel kostelijcke bloemen in zijn, daer
soo veel ghelts aen hanght, souden daer niet weI schelmen op loeren, die een man souden afsetten, ja om 't leven brenghen ende onder de aerde stoppen, hetwelck men oock niet mercken soude,
alsoo de bedden soo verheven legghen, al eveneens off er een onder
begraven lach, dat ick meene, indien sulcke luyden leefden, die met
een helm gheboren worden, sy souden seggen dat sy sooveellijcken
ghesien hadden.
GAERG. Neen, dat en gheloof ick niet, want een man is teghen
een man opghewassen; dat mocht ghebeuren aen een slappe meyt
ofte weecke vrouw, dat se die een bruts 1 ) gaven, die van schrick
niet soude derven roepen, ende terwijl de sieutel in het slot staecken, en namen also de bloem, maer aen een man niet.
W AERM. Ret is nochtans weI ghebeurt aen een man, dat se hem
doorschoten, omdat hy wat kostelijcke paerlen ende ghesteenten
by hem hadde, ende dat daer hy meende alderveylichst te wesen,
ende veel volcks ontrent was; hoeveel te meer op so eenighe plaetsen, ende van aile menschen afghescheyden. Ende oock wat een
gheloop wilder zijn, soo dese koopmanschap voortgaet, wat een
ghegaen ende gheren van mannen, vrouwen ende dochters; wat een
ghelegentheydt sullen de jonghelieden ghegheven werden om al1es
te pleghen, daer haer de naetuer toe wijst; een ieder sal naer zijn
') = slag.
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bloemen willen sien, soodat aile de huyshoudinghen sullen stilstaen. Ais men sal meenen zijn vrouw ofte dochter thuys' te vinden, dan sal men se in de thuynen moeten soecken.
CHRIST. Ick docht weI dat het komen soude, want de vrouwen
hebben't altijdt ghedaen; maer seecker, de vrouwen zijn al veel
stantvastigher dan de mannen.
W AERM. Van passen.
GAERG. Soo verstaen ick het oock.
WAERM. Ick soude weI eens wat verhalen, maer Christijntje
soude quaet worden, daerom is 't best dat ick het laet.
CHRIST. Ick en soude niet.
WAERM. Te Ephesien 1) was een man ende vrouw.
CHRIST. Is't soo verde ghebeurt, wie weet oft waer is? dan al
evenwel, gaet voort.
W AERM. Welcke samen seer welleefden, ja soo, dat sy ghelijck als
tot eenspieghelendepatroon van aile jonghelieden ende degantsche
stadt waren. De man van dese vrouw is komen te overlijden; overleden zij nde, is h y naer de Griecxse maniere buyten de stad in een
speloncketer begraeffenisse ghestelt. Devrouw seer droevigh zijnde
dat sy soo goeden man verlooren hadde, nam voor, niet tenuttighen,
maer van honger te sterven, opdat sy met haer man mocht begrayen werden; gingh met een dienstmaeght, die sy daermede toe
verwillicht hadde, in de speloncke by het lijck van de man sitten,
ende wat middel de vrienden aenwenden, konden haer van haer
voornemenniet brengen, soodat sy daer bleef sitten nacht ende dach,
alleene een kleen lichtjen by haer hebbende om's nachts te branden. Het gebeurde dat een seecker misdadige, om eenich swaer delict, van den magistraet verwesen was om ghehangen te werden niet
verde van dese speloncke, ende stelden daer een wacht by, opdat het
lichaem van zijne vrienden niet wechghenomen soude werden. Dese
wacht, siende by nacht so een lichtjen, wist niet wat dencken; gater naer toe ende bevint dat het in de speloncke was; doet de deure
open ende gaet daerin; daer binnenkomende, vant daer dit vroutje
ende dienstmaeght sitten; verschrickte, niet wetende ofhet gheesten
ofte eenighe toverij e was. H y heeft haer beginnen aen te spreecken,
wat het beduyde dat sy daer soo saten; het vroutje begon hem te
verhalen de aflijvicheydt van haer man; de schiltwacht vertrooste
haer sooveel hy mocht ende presenteerde haer uyt zijn flessche te
I) Ephesus, stad in Klein-Azie.
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drincken endevan zijn eten te nuttighen, weIck sy weygherde; maer
de dienstmaeght begon te proeven, alsoo het nu al den vijfden dach
was dat sy daer gheweest hadde. Smaeckte haer soo weI dat sy verheught werde.
De schiltwacht hout andermael aen dat sy wat nut'tighen soude, weIck de dienstmaeght mede versocht. Ten lesten, dit
vroutjen begon mede te proeven ende goede smaeck daerin te krijghen; wierde nu vrolijck. Ditduerde so een dach twee ofte drie, ende
wanneer hy uyt de stad gingh, versach hem met de eene lieflijckheyt ofte de ander, daer sy dan me de vrolijck waeren. Devrienden
van dese misdadighen, vermerckende dat het cruys altemet sonder
schiltwacht was, hebben haer slach waerghenomen ende hebben
den misdadighen van den cruyce ghehaelt. Als nu de schiltwacht
teghens den daghe uyt de speloncke quam, ende bevant den misdadighen weghghenomen, is seer bedroeft ghewerden, ende wederkeerende in de speloncke, heeft daer zijn noot gheklaeght, ende
seyde: ghy alleene kont mijn leven behouden, anders ben ick marghenmedeeenlijck. WeI, vraeghdeditvroutje, watwiltghydatick
dan doe? Hij antwoorde: alsoo die misdadighe weghghenomen is,
dat men dese doode daer in deplaetshanghe. Dit vroutjeniet alleene
eerbaer zijnde, maer oock barmhertich, heeft het toeghestaen, segghende: twee lijcken tevens te hebben, daer behoeden my de Goden
voor, ende stelden het dadelijck in't werck. Des anderen daeghs
quamen de burgers, ende seyden: dit is een miraeckel, de dooden
komen uyt de graven.
CHRIST. Wat wilt ghy hiermede segghen?
W AERM. Dat men seer veel vroutjes vint die seer medoghende
zijn ende altemets daerdoor souden toelaten, dat beter ghelaten
was, waertoe de thuynen ende de schilderijen, die daerin zijn,groote
ghelegentheden gheven, want daer vint men groote naeckte beelden, soo van mannen als vrouwen, als Diana, die haarwast met haer
dienstmaeghden, hier een naeckte Andromeda, daer Mars ende Venus; hier siet ghy Leda, welcke van Jupiter, in de ghedaente van
een swan, haer beslaept; daer sult ghy Danae ligghen, soo uytgestreckt (eveneens oft sy op de anatomie-tafellagh, ende dat den
professor soude toonen, hoe een weI gheproportioneerde mensch in
een ronde bestaet), om alle de gulden reghen te ontfanghen, welcke
Jupiter over haer laet reghenen; daer siet ghy hem Europa weghvoeren, en ick weet wat niet. Soude een mensch niet dencken : dit
hebben de Goden ghedaen, waerom wy menschen niet? DaerenboECON.·HIST. JAARBOEK. XII .
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ven, tijdt, gheleghentheydt ende natuer raden daertoe; maer
weynich vint men daer eenighe dinghen uyt de schrift, als alleene
die daertoe strecken.
CHRIST. WeI man, dat is op u reeckeninghe.
GAERG. Ick heb't tot die meeninghe niet ghestelt.
WAERM. Het is evenveel in wat meeningh ghy het ghestelt hebt,
als het daer staet. Maer seght my eens, fluskens las ick in een van
die briefkens, van de bollen in een doosken te verseghelen, .souden
daer niet weI boefkens onder schuylen?
GAERG. Ick weet dat niet, de Bloemisten zijn te oprecht.
W AERM. Ja se, trouwen, dat heeft voor desen weI ghebleecken.
Ick heb eens van een aerdighe dief yet hooren vert ellen, soo vreese
ick dat het daermede oock weI gaen soude. Dese dief quam eerst te
Amsterdam thuys legghen in een huys tot een weduwe, daer men
droogegasterijehiel, weIcke een groote soon hadde; hy was ghekleet
als een osseweyder, met een overtrecksel, oft hy daer eenige plaetse soude bespreecken voor zijn ossen. Daer nu een dach acht ofte
thien thuys gheweest zijnde, krijght eenenioosen brief, als dat zijn
kozijn ghestorven was en dat hy behoorde zijn laetste liefde daermede te bethonen; las dese brief zijn hospita voor, ende seyde: wat
raedt nu, ick heb hier gheen kleren. WeI, antwoorde sy, ghy mooght
sien of mijn soons u passen, die mooght ghy soolangh aendoen;
weIck ghebeurde. Doe hy nu uyt was ter begraefnisse, kreegh de
soon ghelijck een inval, ende seyde teghens zijn moeder: ick moet
eens sien oft hy mede te begraefnisse gaet; maer hy wasser, ende
oock onder de voorste vrienden. De soon komt tehuys, segghende
teghens zyn moeder, daer is gheen swaricheyt, ick heb hem ghesien.
Sywaren blijde. Hy niettemin vergat weder te komen, ende is vandaer ghekomen tot Leyden, logheerde in een van de beste herberghen, ende gaf hem voor een oosterse student uyt; gingh tot een
silversmit, seyde dat hy verleghen was om ghelt, dat zijn wissel
niet overquam. Hy hadde een doosken van silver, vol kostelijcke
penninghen, dat hem eener zijner vrienden vereert hadde, maer
wilde het niet missen; versocht oft hy eenichghelt hem daerop
wilde doen; sloot het op, ende liet het hem sien. Het decksel was
konstich doorluchtich ghemaeckt, dat men het bovenste stuck
ghelts konde sien. Sy veraccorderen t'samen. Ende eer het accoort
te deghen ghetroffen was, gingh met het doosken eens uyt den
huys, ende eer hy weder inquam, had een ander, dat weI eveneens ·
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van buyten was, maer van binnen was het bovenste maer goet,
anders al valsche penninghen; liet een fraey kleedt ofte twee
maecken, treckt naer den Haghe, daer hy weder in een van de
beste herberghen thuys gingh legghen, ende gaf hem doen voor
een oosters edelman uyt. Daer wat gheweest zijnde, liet door een
hofmeester eenighe edellieden ende joffers noden op een ban~quet,
om kennisse te maecken, alwaer eenighe quamen, ende waren
vrolijck met dansen, singhen ende springhen; do en het nu tijdt
was om te scheyden, seyde des en oosterschen edelman: de herren
ende joffren sullen believen dit voor goede te nemen ende my beloven marghen hier weder te komen, waervan sy haer aile verexcuseerden, segghende, het was ghenoegh. N een, antwoorde hy, ghy
moet het my beloven, ende alsoo hy seer aenstont, beloofden zy't.
ja, seydehy, ick geloof ulieden niet, ghy sult het niet houden, ghy
suIt believen pant te laten. En hoewel sy node daeraen quamen,
ten lesten hebben sy beginnen pant te gheven, den eenen e~n ringh,
de andere braseletten, jae ketens ende andere frayicheden. Doen
hydit hadde, was'twel, ende liet se gaen; maer teghens den dach
komt er een aenkloppen, ende brenght,een brief, dat hy cito, cito
most te Rotterdam zijn. Hy gaet by zijn hospes, dat hy soude
maecken dat alles veerdich was, hij most eens cito naer Rotterdam, maer soude passen teghens de middach daer weder te zijn,
sonder faute; ende oft ghebeurde dat ick een uijr ofte twee langher
uytbleef, dat sy by provisie souden aensitten ende vrolijck zijn, het
was weI. Desen edelman gingh naer Rotterdam met alle dees juwelen, sagniet meernaer den Haghe om. Hoe de jonckeren ende jofferen op malkanderen ghesien hebben, als dees oosterschen edelman
niet wederquam, is wel te dencken. Dit heb ickmaerwillen vermanen tot waerschouwinghe. Maer seght my eens, wat heeft te beduyden in't Ootjen, ghelijck in sommighe briefkens staen, oock met
de Borden?
GAERG. Met de borden ofte schijven, dat weet ghy weI hoe dat
datis, ghelijck als ick u lestmael verhaelde 1); als dat onder aen de
briefkens staet, dan wordt in de betalinghe de halve wijnkoop ghekort, maer als er staet in't Ootje, niet.
WAERM. WeI, gaet dan die koopmanschap anders toe dan met
de schijven ?
') Vgl. hierv66r, bIz. 15 en 23.
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GAERG. Jae se, siet, ick sal't u seggen. Ais de schijven ofte
borden omgheweest hebben, dan neemt men de ley ende men
teeckent daerop dusdanich teecken:
In de bovenste halve circkel set men de 1000 gulGouda) 30 asen. dens, in de middenste de 100 guldens, in de ronde
circkel is het Ootjen, daer het ghelt in staet, dat
(
die heeft, die het hooghste schrijft; onder het
Ootjen de thien guldens, daer bezijden de guldens
()
ende stuyvers. Men vraeght, of yemant wat in't
Ootje setten wil; soo daer dan yemant is, ghelijck dat altijd beurt, die set dan wat in't Ootje. Ghenomen, is het
een Gouda van 30 asen, men seght, wie set die in? die het hoogste
biet, die sal een dobbele stuyver, ofte drie, jae vier, vijf, ses stuyvers hebben, elck naer de gelegentheyt van de plaets ende
naer dat u dunckt dat de compagnie schrijven sal. Soo seght den
eenen 50, den anderen 75, een ander 100, een ander 25 bet, een ander 150, een ander 200, soolangh totdat het steuyt ende niemand
meerder begheert te bieden. Dan seyt denghenen, die aen de leye
sit: niemandt bedt? niemandt niet? eenmael, andermael, niemandt bedt ? niemandt niet ? eer ick daermede deurgae: dit is, hy
maeckt drie schreefkens, ende haelt daer een 0 rontsom; dan seyt
hy: niemandt niet? eenmael, niemandt meerder? andermael, niemandt niet? derde mael, niemandt niet? vierde mael, over recht,
ende haelt de schreef deur, ende soo de verkooper de koop wil gunnen, is't verkocht, soo niet, soo heeft hy het ghelt o~ niet, te weten,
de twee, drie, vier, vijf ofte ses stuyvers, naer dat dan daer ingheset is. Soo't koop is, dan gheeft men sooveel wijnkoop als men met
de borden doet.
WAERM. Ey! siet toch, gaet dat dan 500 toe, soo souden weI
kinderen koopmanschappen?
GAERG. Ende dan worden weI de meeste drietjens ghemaeckt.
WAERM. Wil ick u eens wat in't Ootje setten?
GAERG. Dat bid ick u, doet dat eens.
WAERM. Ick sette in, de bloem die tot Saron 1) staet en groeyt;
komt, koopt die sonder ghelt, op uselven acht nemende, dat u herte niet te eenigher tijd beswaert en werde met gulsicheydt, dronckenschap ende sorchvuldicheden deses levens ende u desen dach
1) Vlakte langs de Middellandsche Zee tusschen Cesarea en ]oppe. - Bedoeld is de
"Roos van Saron", die in het Hooglied II: 1 wordt bezongen.
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haestelijck overvalle; maer dat ghy eerlijck wandelt, als in den
daghe, niet in brasserijen, nochte slaepkameren ende dertelheden, nochte kijven ende nijdicheyt, maer den Heere Jesum Christum aendoende. ,Wie is:t die daernaer bied? niemand niet? Wie is
daer die zijn leven ende wesen betert ? niemandt niet ? eenmael. Wie
is't, die den weghdes Heeren bereyt ende maeckt zijne paden recht?
niemandt niet? andermael. Wieis't, die hem bekeertendebetert,
opdat zijne sonden uytghedaen werde, als de tijden der verkoelinghe komen sullen van den aenghesichte des Heeren? niemandt
niet? derde maeL Wie is't, die hem bekeere van zijne boosheden ende bidt Godt, dat dese ghedachtenisse zijnes herten mach vergheyen werden? niemandt niet? vierde mael, over recht. Wie het niet
en doet, sal met den eeuwighen viere ghestraft werden; maer wie
contrarie het doet, sal ingaen in dat gheestelijcke Jerusalem, daer
die vreuchde is, welcke noyt oore ghehoort ende noyt ooghen
ghesien heeft, nochte in's menschen ghedachten ghekomen is,
welcke ons aIle de go eden Godt gunne. Nu, goeden avondt, mijn
vrient Gaergoedt, ende u oock, Christijntje.
GAERG. WeI, wilt ghy soo gaen loopen? ey, blijft noch wat!
WAERM. Neen, ick blijf niet.
CHRIST. Lieve doch, komt altemet eens aen.
WAERM. WeI, dat sal ick weI doen, ick moet eens om u prijsen
van de bloemen komen.
GAERG. Doet dat, ick beloof't, ick sal se u gheven.
WAERM. WeI, goeden avondt, de Heere zij met u allen.
GAERG. Goeden avondt, ende hy sy met u oock.
CHRIST. Goeden avondt, ende groet van mijnentweghen u
vroutjen met u gantsche huysghesin.
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Tot den Leser.

Den auteur van de twee voorgaende boeckxens, beminde lesers, ghenaemt Samenspraeck van Waermond ende Gaergoed
nopende de op- ende ondergangh van Flora, heeft niet anders willen stellen 't ghene tot sijn materie was dienende, dan 't ghene hy
van gheloofweerdighe oft selfs ondervondene luyden ghehoort
ende ghesien hadden; soo doet hy oock hier in het derde, han delende van de prijsen, welcke al meest wettigh verkocht sijn gheweest. De andere dinghen, soo hy daerin te ruym gaet, bid hy hem
ten goede te willen houden, also sijn oogmerck niet en is yemant daerinne te beschimpen, maer de dwase inbeeldinge van
vee!e menschen in dese tijden aen te wijsen, welcke, soo sy het tafereel, dat tot Sparten in de voorsael van 't stadthuys hingh, in
ghedachten gehadt hadden, namentlijck:
Hout Maet,
Kent u Staet,
Wacht u voor Schulden.
souden haer van vee! sorge ende moeyten bevrijd ghehadt hebben. Vaert weI.

DERDE SAMEN-SPRAECK TUSSCHEN GAERGOED ENDE
WAERMOND, ZIJNDE HET VERVOLGH VAN DEN
OP- ENDE ONDERGANGH VAN FLORA.
GAERGOED. WeI te passe komt ghy hier, mijn vrient Waermond, want ick hebbe verlanght om u te spreecken.
WAERMOND. Hoe soo dat?
GAERG. Hier, komt binnen, ick sal 't u segghen. Christijntje,
langht eens een stoel. Anneken tapt eens.
W AERM. Maeckt sovee! commotie niet.
GAERG. Neen, wij moeten t'samen wat praten en~e eens drincken.
WAERM. Nu, omdat ghy suIcks begheert, sal't my laten doen,
want ick was daerom uytghegaen om u te spreecken, te meer, omdat ghy lestmael my weygerdet de prijsen van de bloemen, ende
my beloofdet, als ick wederquam, te geven.
GAERG. 't Is waer, als ghy wilt, kont ghy die krijghen, jae, al
waer't dadelijck. Nu, sit wat, ick brengh 't u eens.
W AERM. God gheseghent u, mijn vrient Gaergoed.
CHRIST. Hebt ghy niet gehoort, lieve Waermond, wat tijdinghe daer is van de bloemen ?
WAERM. J ae, soude ick dat niet ghehoort hebben? leveren ende
ontfangen.
GAERG. Hoe! segt ghy dat?
W AERM. J a, maer mijn kosijn, die mede wat in de bloemen gedaen heeft, meent dat't aen de leveraers bynaer sooveel schorten soude als aen de betalinge.
GAERG. WeI wat praten is dit?
WAERM. Wat verstant hebickdaeraf, het is mijnkosijns segghen.
GAERG. Het is weI waer dat ick een bloemken ofte twee voorleden jaer ghekocht hebbe, dat soo niet is als daervooren ick't ghekocht hadde, maer wat soude dat in verghelijckinghe komen van
de koopen, die 'r gheschiet zijn.
WAERM. N een, het komt aen een bloemken ofte twee niet aen,
maer mijn kosijn seydt dat hy luyden gesproocken heeft, diegekocht hebben ponden, als cronen ende ander goet, weIck maer
waren vroege dobbele Coleuren, jae eenighe die maer simplieren
hebben, weIck maer queeck is in de thuynen, ende dat voor andere
tulpbollen.
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GAERG. Wat, soude dat waer zijn?
WAERM. Lest- was een man tot mijnent, die oock hetselfde
klaeghde, ende seyde dat hy een late Blijenburgher, een Jan
Gerritsz., een Tourlon, een Gouda, een Manassier, een Roosjen
ende andere bollen gheplant hadde, ende waren maer dobbele
coleuren, ende noch ergher.
GAERG. Wat ick hoor. Nu drinckt eens.
W AERM. Ick brengh't u eens, Christijntje. '
CHRIST. Ick bedanck u, Waermond: maer watmeentghy, dat
daer nu af worden sal van al dees koopen ?
WAERM. Wat soude my daeraf duncken, niet-mendallen.
GAERG. Waermondt, set ghy het soo licht?
WAERM. J a, ende het kan niet anders zijn, want als men nu het
goet besiet, soo siet men wat het waerdich is.
GAERG. Ret is waer. Maer hoe of die lieden nu vaeren sullen, die
soo groote dinghen (als ick voor desen) haer selven inghebeeldet
hebben?
.
WAERM. Noyt ghenoechelijcke kluchten, als mijn kosijn my
vertelde, dat hy ghehoort heeft dat eenighe Floristen haer inghebeelt hebben.
GAERG. Lieve, soo't u belieft, verhaelt daer eenighe.
WAERM. Ry verhaelde my datter een Florist was, die redelijck
goet verkocht hadde ende moytjes aen ghewonnen; begon teghens
zijn vroutjetesegghenhoe sy haer staet souden setten; dat syuyt
haer neeringhe soude scheyden ende dan by de beste van de stadt
verkeeren: maer dat hy wilde een cales houden, om dan altemet
samen, als't moy weer was, uyt te rijden, met een paer swarte
hengsten daervooren. N een, seyde de vrouw, daer heb ick geen
sin in, het moeten van die schoone bruyne appelgraeuwe zijn, daer
so ghelijck als penningen op de billen ende't gant~che lijf zijn, of
daer het root onder 't swart ghemenght is'; neen, seyde de man, daer
heb ick gheen sin in, want sy verharen te licht; jaewel, ickhebin
gheen ander sin, antwoorde de vrouw. Somma, hebben hierover
soo grooten krakeel ghehadt, dat sy weI drie ofte vier dagen
ginghen pruylen, ende wilden malkanderen niet aenspreecken;
ten lesten heeft de vrou de man inghewillight, ende doen was't
krackeel gheeyndicht.
CHRIST. Sijnder noch weI meer soo sot geweest als wy?
W AERM. J ae 't: een ander, des nachts wacker wordende, maeckt
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zijn vroutje oock wacker, ende seyde: liefste, siet, ick ken niet slapen, ick moeste u oock wacker maecken, opdat wy tesamen wat
souden praten. Siet, ick hebbe nu dus veele ghewonnen met de bloemen: van die moet ick driehondert guldens hebben, van die achthondert, van een ander duysent, ende van andere noch soveel,
als hy mocht verhalen; wa t sullen wy hiermede doen ? Maer, seyde
sy, huysen koopen, een nieuwt sterck huys ofte twee, die weI gheleghen zijn. Neen, seyde de man, mijn dunckt het beter waer dat wy
het ghelt op de stadt ofte het landt setteden, want dan ontfanghen
wy renten, ende hebben gheen onkosten van reparatien ende andere onghelucken. Ende hoe de man haer meerder dat wilde uyt
het hooft praten, hoe sy meerder huysen begheerde, soodat de
man het ten lesten haer moest consenteeren; doen was't weI, ende
neyghden haer weder om te slapen.
GAERG. Ick ken oock van dat volck, want ons buerman die
meende oock al ghenoeg met de bloemen ghewonnen te hebben;
hy gingh met zijn vroutje naer een groot huys sien om te huyren
ontrent vier daghen voor de val van Flora; de huysheervraeghde
hem wat hy in't huys doen soude, of hy eenighe neeringe ofte ander
hantwerck doen soude? Hy antwoorde, wy sullen het huys gheen
leet doen, niet anders dan samen stilletjens op- ende neergaen;
midts draeyt hij zijn hooft naer zijn vroutje om, ende seyde: niet
waer, liefste? Sy antwoorde: jae, lief .
. WAERM. Huerden zy't oock?
GAERG_ Neen, sy en konden niet accordeeren van de prijs ende
naemen haer beraet; ondertusschen quam de val; is nu weder aen't
werck, daer zijn vroutje hem ghetrouwelijck in helpt, want alsoo
hy een treckwercker 1 ) is, soo heeft hem sijn vroutje voortrecker
moeten dienen.
WAERM. WeI, die man heeft seecker buyten de waerheydt niet
gheseydt, want al is zijn meeninge anders geweest, de daedt is nochtans weI, want hy heeft de gheterden 2) ghemeent van sijn weefghetouw.
GAERG. Het ken weI wesen.
WAERM. Soude men al verhalen de kluchten ende inbeeldinghen,
die de luyden vertellen, die eenighe Floristen haer selven inghebeeldet hebben, dees naermiddaegh soude ons te kort vallen, want daer
zijn luyden die al groote huysen, hofsteden ghehuert, oock ghe1) Vgl. hierv66r, bIz. 38.

2) Vgl. hierv06r, bIz. 51 , noot 5.
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kochthadden, dieseweder hebben opgheseydt, al op hoopevan haer
groote winninghe, jae, eener hadde tot Amsterdam op de Keysers
gracht gheweest ende hadde daer een schoon huys ghesien, naer
de Roomsche maniere ghebout, daer hy groote sin in hadde, weIck
hy meende naer te bouwen, oft dierghelijcke slach; kocht tot dien
eynde al de wercken van Marlaroys 1) ende Sarly 2), welcke boecken
onderwijsen hoe men bouweh moet, om, als hyyet soude bouwen,
met fundament te doen.
•
GAERG. Belachelijcke tijden, ende het is goet dat het nu soo
weI afloopt, weIck soo onghesien was, ende my' Ianghen tijdt bekommert heeft.
W AERM. Ick gheloof het weI; maer hoe vaert doch u neeringhe ?
is die noch goet ?
GAERG. Jae, heel goet, ende alle dingen gaet daermede weI.
WAERM. God sy ghelooft; nu, haelt u boeck van de prijsen eens.
GAERG. Siet, daer is 't.
WAERM. Soude ick dees allegader uytschrijven, ick hadde weI
een dach drie ofte vier van doen; maer ick sal alleene uytteeckenen, 't ghene my dunckt ghedenkweerdichst te zijn.
GAERG. Doet daeraf 't gheen u belieft.
Guid.
Asen
400 ' Admirael Liefkens
4400
1015
59
vander Eyck
1620
446
214
1045
710
92
Catelijn
181
225
van Enchuysen
900
8
215
idem
5400
175
de Man . .
250
25
van Enghelandt .
700
130
Krijntjes . .
300
440
van Hoom
200
700
van Gheider .
155
de France . .
180
60
52 Anvers Vestjens .
510
gemeene ..
387
405
450 Audenaerde .
370

Asen
56
562
400
250
399
320
60
50
443
171
495
790

Agaet Rubijn
Butterman veranderde
Butterman
idem . .
Bellaert ..
Bruyne Purper
idem
idem
Blijenburgher vroege .
idem
late
Bruyne Blaeuwe Purper van Kooper. .
365 Bruyne Lack van der
Meer . .
430 Brabanson Spoor
524
Bol . .

Guid.
100
363
405
250
1520
2025
1300
1100
1300
900
570
220
215
1500
975

') Bedoeld zijn de werken van S. Marolois, o.a. Fortificatie of sterktens der bouwkunde, Amsterdam, 1627 .
•) Seb. Serlij, Den eersten (- derden) boeck van architecturen, tracterende van
geometrye. (Vertaald uit bet Italiaanscb.) Antwerpen, 1558.
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Asen

Guld.

542 Brabanson ., .
346
idem
105 Beschuytbacker .
15 Bruyd van Haerlem
van Enchuy32
280
82
85
550
448
800
300
170
205
700
300
400
215
325
70
450
50
158
130
104
600
510
107
700
187
244
156
125
160
82
63
4
100
95
523
400
300

sen
Bode.
~
Cesar
Cenekourt
Cent.
Coorenaert
Croon Gheele
Witte
Camelot Kromhout
Columbijn Wit, Root
ende Arghentijn.
Duc de Winckel
Flori
Dolabella. .
Doctor Balten .
Don Frederico.
Donville
Elsevier
Egmondt ofte rechteroog
Fama ..
idem.
idem .
Fabri
idem
Ghenerael Nieuw'lander
Groote Standaert
Gouda . .
idem
idem
idem
idem
idem
idem
idem
Gevlamde Jacot.
Grebber ..
idem
Groote Geplumiceerde
Ghevlamde Branson
J

10tO
835
250
200
275
300
650
75
375
400
75
80
150

Asen

Guld.
de Nonville

..

10 Generalissimo . .
429 Gemarmerde de Goyer
van Kaer
300
240 Gheel ende Root van
400
350
130
200
400

300
250
129
619
80
263
300
70 . 480
200
150
330
300
440
62
500
440
500
700
306
330
700
277
171
605
440
350
400
240
180
500
60
300
440
150
1330
500
250
1500
450
1165
612
1015
510
1165
765
642
234
635
700
225
350
94
400
615
300
1485
400
300
500

140
900
120
106

Leyden
235
idem
140
Gideon.
170
Gheblutste
80
Generael de Man.
330
Haghenaer ofte Mac10c
van de Prins .
300 Hoe langher hoe liever.
250
Helena . .
150
lory Naeby .
755
2160
lory Catelijn
Ian Gerritsz.
210
Ian Symonsz.
180
Idem
100
Incarnadijn ghevlamt
van Quaeckel
350
Incarnadijn Branson .
80
200
Ioffrouw
Ioncker
150
La Roy.
510
Landt-meter
365
idem
173
500
Le grand . .
Lion ofte Lanoy .
475
175
Lack van RijIl
200
idem
Lack Paspoort
250
Pieter Christiaensz.
150
de Hooghe .
60
Latour.
390
Leydse Wapen
100
Manassier.
830
920
idem
Molswijck.
650
Mac10c ofte Haghenaer
390
205
Moytjes Moy
Marvelje van Ceelen .
300
400
Marcurius. .
94
Mantel-blom
70
Meterman
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Asen
495
270
300
275
300
500
156
125
354
123
106
100
348
300
200
148
148
134
315
481
800
245
300
440
270
500
320
260
800
.300
220
300
130
.500
82
10
246
95
619
368
'925
.80

Guld.
Nieuw'burger
390
idem
180
Nons Wit, Vroeghe .
90
Late
65
54
N ette Branson
95
Nieuw'lander
Otter de Man .
300
Olinda . .
400
Parragon van Delft
605
idem
500
Schilder .
1615
Casteleyn
450
730
Liefkens
idem
705
500
idem . .
de Man
260
PurperendeWitJeroen 475
Busscher
110
idem
245
idem.
295
Petter
900
Parssemaecker .
180
Perel .
500
Pio Palto . .
180
Provenier. .
380
490
Present Liefkens .
Proncker .
118
207
Rector . .
." .
Rijswijcker . .
75
Root ende Gheel verwint . .
80
Root ende Wit verwint
65
Roosjen
600
idem . .
250
Rattebeet
30
Scipio . .
400
idem
100
Schapesteyn
375
idem
235
Sorij Catelijn
2619
Somer-schoon
1010
Swij mende IanGerritsz. 210
idem
51

Asen
573 Semper Majoor
95 Schapesteyn
250 Saeyblom Casteleyn
best.
438
gemeene . .
220
van Goningh.
van Bol
300
340 Sorij Liefkens . .
700 Seylstraet
300 Spits Lack van
Quaeckel . .
130 Schilder . .
265 Schrijnwercker
400 Spinnekop . .
315
Verbeterde
477 Tulpa Kos
485
idem
117
idem
470 Trojaen
252 idem
165 idem
150 Toumay Casteleyn .
525
Rijckers
370
de Nonville
240 Tourlongh
80 idem
150 Troys coleur de Nonville . ,
400 Tulpa Heemskerck
900
Bitter
130
Ghelder .
330
Reynout
410 Vice Roy .
idem
295
658
idem
250 Violet Gevlamt Rotgans
570
idem
300
idem
440 Uytroep .
230 idem . .
330 Woeckenaer.
180 Weeskint
400 Wit met Roo tippen
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Guld.
78
235
350
280
320
250
200
190
70
40
90
900
1330
300
305
205
720
500
400
355
315
340
200
90
75
300
70
27
180
3000
2700
4200
450
712
375
700
300
230
400
170
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W AERM. Ick sal't hierby laten blijven, mijn dunckt, ick ghenoegh hebbe voor my.
GAERG. Wilt ghy gheen duysent asen mede opschrijven ?
W AERM. Rebt ghy mede daer wat af? Laet ick mede een weynich daeraf aenteeckenen.
Asen
1000 Anvers
Admirael de Mans
Audenaerden
Admir. van Hoorn .
Blijenburgher Late.
Vroeghe.
1000 Coorenaert
Centen .
Croonen Witte
1000 Due de Winckel .
1000 Groote geplumiceerde.
Gouda
Germarm . de Goyer
Gheel ende Root van
Leyden
Gevlamde Branson de
Nonville.
1000 Jan Symonsz ..
Jan Gerritsz.

Guid.
1000
800
600
230
570
700
550
400
300
210
300
3600
250
700
300
180
734

Asen
1000 Lions ofte Lanoys
1000 Lack van Rhijn .
Mackx van de Prins
1000 Nieuw'burgers .
1000 Petter
Present Liefkens .
1000 Rector .
1000 Saeyblommen, beste
soort
Saeyblom, ghemeene.
Senecours.
Schilders .
Scipio
1000 Tournay Rijckers
Casteleyn .,.
1000 Violet Ghevlamde
Rotgans .
Uytroep
Vice Roy.

Guld.
550
430
300
500
730
600
325
1000
650
140
218
2250
345
800
805
730
6700

GAERG. Rier staet oock van eenich pontgoet, teeckent vrij
daer mede wat af aen.
GuId.
Een pont Audenaerde .
Centen .
Coorenaerts .
Switsers.
Geele Croonen .
Witte Croonen .
Verkeerde Croonen
Gebiesde Croonen ')

5700 Een Pont Rijswijckers .
Rattebeeten .
4300
Plomp sonder arch.
4800
Vroeghe Dobbele
1800
Coleuren
1200
Late Dobbele Co3600
leuren . .
300 .
Witte ende Roode
250

Guld.
800
400
350
150
60
12

WAERM. Ick hebbe ghenoegh, ende die dinghen, die my dachten
meest ghedenckweerdichst, uytgheschreven.
GAERG. Ick heb noch weI eenighe andere vreemde koopen aengheteeckent, maer die en staen op dit boeck niet.
') De tekst heeft: Gebiesde Coom.
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W AERM. Lieve, laet my die oock eens sien. Mach men die weI
voortvertellen?
GAERG. Waerom niet, leest se eens.
Verkocht aan N.N. een vierendeel Witte Kroonen, voorde somrna van 525 guldens, als de leverantie gheschiedt, ende vier koeyen
ghereet, die men dadelijck van de stal sal moghen halenendetot
des verkoopers huyse leyden.
Overghenomen van N.N. twee pont Switsers, weIck hy gekocht hadde 1200 guldens, die ick tot mijnen laste neeme, ende
daerenboven sal hebben een quarteel pruymen, die ick hem dadelijck salleveren, ende noch binnen veerthien daghen 1400 guldens te tellen ofte in Bancke 1) af te schrijven.
Verkocht aen N.N. een pont Gheele Kroonen voor 800 guldens,
midts hem vereerende laken tot een pack klederen met een mantel, waerdich naer aIle kenders over de acht guldens de elle.
Ghekocht van N.N. een pont Witte Kroonen voor 3200 guldens,
midts hem vereerende tweehondert gulden ende een silveren
schael, waerdich gheacht sestich gulden.
Overghedaen aen N.N. vijf pont Gheele Kroonen, weIckghekocht hadde 375 guldens ieder pont, dien hy tot zijnen laste neemt,
ende my ghereet geeft sijn paert met zijn cales, twee silvere beeckers ende hondert vijftich guldens.
Zijn tesamen veraccordeert N.N. ende N.N., dat den eenen sal
aennemen sesthien margen landts, waerdich naer taxatie van goede luyden 16000 guldens, waervooren den ander hem salleveren
sooveel tulpbollen van dier waerde, mids dat de leveraer van de
tulpbollen aIle jaren sal moeten aennemen de afsetten en de vervallen daeraf vijf jaer gheduerende, tot een vijfde part van de capitael somma.
Op deselfde conditie is me de verkocht een huys, waerdich gereeckent 4400 guldens.
Ghekocht van N.N. een pont Cent en voor 1800 guldens, mits
haer ghevende mijn beste weerschijne rock, een oude rosenobel,
ende een penninckxken met een silvere kettingtje om aen een
kints hals te hanghen.
Eener hadde ghekocht een Vice-Roy van 175 asen gheplant,
voor neghenhondert guldens, weIcke een ander van hem overnam,
midts hem vereerende een kleedt met een mantel, soo kostelijck als
') In de Wisselbank (van Amsterdam) .
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hy selver wilde, ende noch daerenboven, als de leverantie soude
geschieden, 1000 guldens. Het kleedt wierde hem dadelijck afghescheurt, ende liet het met goude kant boorden, de panden met
groen fluweel, ende de mantel heel ghevoert.
Verkocht aen N.N. een Brabanson Spoor, van 370 as en geplant, voor sevenhonderdt guldens, midts ghereet ghevende tweehondert guldens, een kabinet kasken van ebbenhout ghewrocht,
met een vermeenichvuldich spieghel daerin, ende noch een groot
stuck schilderij, zijnde een bloempot.
Gekocht van N.N. een Gouda van 111 asen, voor sevenhondert
guldens als de leverantie gheschiet, nu ghereet vier roosenoobels
met een ijssleede, sadel ende tooms, hetgheen tot een paert behoeft.
Verkocht een thuyn aen N.N. met de bloemen ende de plantingen, sooals se staet in zijn heyninghen, voor 8000 guldens, te betalen als de bloemen in zijn saeysoen staen, doch sal aen my behouden
eenighe bloemen, die ick daeruyt keuren sal, ende hem nu sal noemen, soo het den kooper begheert, bedraghende ontrent de tweeduysent guldens.
Overghenomen van N.N. een Verbeterde Spinnekop, van 400
asen gheplant, dien hy voor sevenhondert guldens ghekocht hadde,
midts hem vereerende hondert schippont Edamse kaes dadeIijck.
WAERM. Ick bedancke u, ick hebbe ghenoegh; hieruyt sullen dieghene, welcke maer wat verstants van de bloemen heeft, lichtelijck
aile de andere konnen afmeeten.
GAERG. Dat is waer: maer wilt ghy die koop van de bloemen,
welcke in een thuyn stonden, waervooren vier ende seventich duysent gulden ghebodenis, niet mede aenteeckenen?
W AERM. Is die koop voortghegaen?
GAERG. Neen se: sommighe segghen dat het aen de kooper,
sommighe aen de verkooper schorte.
WAERM. Wat soude ick dan daeraf teeckenen: maer seght my,
souden dese bloemen nu weI sooveeI ghelden als voorleden winter?
GAERG. Dat dencke ick niet, want daer is nu gheen vraegh naer
de bloemen, ieder swijght stil; oock eenige begheren niet te verkoopen, soo sy segghen. Ten anderen hebbe ick verstaen, dat den
eersten May een thuyn met bloemen, waeronder eenighe Switsers,
Audenaerden ende Admiraels de Man, ende een back met saylingen
op haer twede jaer, voorts Dobbele Coleuren ende andere, verkocht
is met afslach en heeft gheen ses gulden gegolden, welcke, soo sy
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verkocht hadden geweest in Januario Iestleden, souden weI over
de seshondert gulden, jae mogheIijck weI duysent gulden voor be100ft ghewordenhebben. Endehebbe by eener gheweest, die pres enteerde te Ieveren in blom een Gheel ende Root van Leyden, een Cent,
een Switser, een Witte Kroon, een Gheele Kroon, een Audenaerde,
een Coorenaer, ende dat het stuck voor een ducaton, welek maer
is 22 gulden 1 stuyver, ende soo sy op haer dierste verkocht hadden gheweest in de winter, souden weI over de vierhondert gulden
ghegolden, ofte ten minsten voor belooft gheworden hebben.
WAERM. Dit is weI een subijte veranderinghe ende groote afslach. Maer segt my eens, hoe gaet het in de thuynen.
GAERG. Daer zijn Floristen geweest, weleke in de winter al ordre gestelt hadden hoe sy souden haer tijdt verdeeIen, hare kooplieden warnemen, ende ofte haer yemandt wilde spreecken, te vinden zijn, te weten: van des morghens tot den negenen tehuys blijyen, ende dan tot twaelf uyren in de thuyn zijn, des middaegs tot
twee uyren precijs thuys, ende dan weder naer de thuyn oft andere
Floristen gaen besoecken, ende des avonds in't collegie; jae, daer
zijn eenige, die hare winckels al uytgeslagen hebben en cantooren
gemaeckt, om daer het gelt te ontfangen.
WAERM. Dese Iuyden hebben te vroeg reet geweest ende de
to om eer't paert gehadt.
GAERG: Wat schaet voorsichticheyt?
WAERM. Ret is waer, nu mogen sy weI het cantoor weder uytslaen ende setten de winckels weder op haer plaets, want ick
dencke niet dat het volek met het ghelt seer komt loopen.
G~ERG. Wat souden se daermede komen loop en ? De eene wijst
op den anderen, segghen, als mijn man betaelt, soo sal ick oock betalen, somma, men hoort noch niet van de eerste; maer ick hebbe
weI verstaen van eenighe, die wat gheven van afmaecken, ende
dat om haer briefkens weder te krijghen.
WAERM. Ret ken weI zijn, maer lieve, wat sullen sy met die
briefkens uytrechten, of sy die al behouden? Ick meene dat die
haer sooveel sullen helpen, als men vertelt van seeckeren Wael,
weleke op de vIeeschhal komende, vraegde naer schapenvIees.
De vrouw, daer hy het af koopen wilde, prees haer vleesch seer,
segghende, dat ghesoden, ende dan ghestooft met wat rosemarijn,
fijnemagheleyn, naghelkruyt, ende noch ander kruyt hem noemende, seyde: "je ken dat niet onthou". "Ey lief, teecken my op een
ECON.-HIST. JAARBOEK. XII.
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brief" ; hetwelck sy hem te gevalle dede. Hy dede dit vleesch in een
vischnetje, ende soude daermede naer huys gaen. Maer siet, alsoo
het netje uyt zijn mantelhingh aen zijn zijde, komt daer een groote
hont loopen ende neemt het netje met vleesch, ende loopt daer
al zijn best mede wech. De Wael verschrickt ende verbaest staende, seyde ten lesten: "je loop daer je loop, ick hebs de brief, je ken
niet koock".
GAERG. Wat wilt ghy hiermede segghen?
WAERM. ,Maer oft sy al briefkens hebben van dat sy het gekocht hebben, sy hebben wederom briefkens ghegheven van dat sy
leveren moeten, soodat my dunckt, als dees tij dt voorby is, de briefkens niet te beduyden hebben, ende oft men soude willen segghen
dat de leverantie evenwel soude konnen voortgaen als de bloemen
ghestoven zijn, gheloof ick niet, want wie sal ghelooven dat het
sulcken bol is. Daer zijn te veel schelmerij en ~en den dach ghekomen; de goede zijn door de quade bedroghen, welcke dan andere
onwetende bedrieghen, soodat ick gheen middel sie om de luyden te
doen ghelooven, dat het soodanighen bol is, als men sal segghen
dat het is.
GAERG. Dat's waer, 't is niet aen de bollen te sien de verscheydenheydt van de bloemen, jae, al was 't oock de beste kender van
dewerelt.
WAERM. Wie soude dan yet willen ontfangen van't ghe!le hy niet
sal weten of 't soodanich is, daervooren hy het ghekocht heeft?
CHRIST. Ick mocht weI willen om mijn beste rock dat wy noyt
aen de bloemen gheweest hadden, want hoe ick het meer insie, hoe
meerder swaricheydt datter aen vast is; komt men by den eenen,
. die seyt dus, by den anderen soo, jae, elck spreeckt soo hy het
Hefts hadde.
GAERG. Wat wijf, weest soo niet verleghen, want die dehelft bekocht is, heb ick weI hooren segghen, kan hem altijt laten releveeren ende de koopen te niet maecken.
WAERM. Ick hoor weI wat van VI. is; als yemandt sieck ghewordenis,soois men seer verleeghen, endemenweetniet wat men
al doen sal om ghesont te worden: maer soo sy wat aenhout, begint men se niet te achten, soodat men daer geen werck meer af
maeckt.
GAERG. Seecker, het begint met mijn hierin soo te gaen.
WAERM. Ick vreese dat ghy weI soo licht daerin worden sult,
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ais ick weI ghehoort hebbe van seecker signoor tot Amsterdam,
welcke een ces 1) ghehaelt hadde van't Hof; als hem zijn crediteuren
quamen manen, thoonde haer zijn verkregene brieven, die hem
dan Iieten sitten. 't Ghebeurde dat seecker out burgher hem eenich
gelt op renthen ghedaen hadde, die door de quade gheruchten, die
van den signoor ginghen, hem wilde maenen; gaet tot zijnen huyse,
ende vraeght oft signoor niet tehuys en was. Jae, seyde 't meysen,
maer signoor sit over tafel. "Seght hem, dat ick hier ben en dat ick
hem wat nodich te seggen hebbe". 't Meysen gaet binnen, ende verhaeiden haer meester dat daer soodanighen burgher was; ontboodt
door zijn meysen dat hy binnen soude komen; binnen zijnde, geboot signoor dat hy hem soude nedersetten en me de wat eeten.
Neen, seyde de burgher, ick kome daerom niet, maer, seyde hy, ick
hebbe u soodanigen gelt op renthen ghedaen, ick wilde dat ghy het
gelt my opbrocht, also ick 't seive van doen hebbe. Signoor antwoorde, ke patroon, ghy hebt weI verstaen alsdat ick een brief van
't Hof hebbe. Hoe, seyde de burger, ghy brust u Iappen weI, sit
ghydannochso breet ende eet so Ieckerlijck? Want sat in devoorsael van't huys, weIck met goude leer behanghen was, op zijn tafel
stonden twee keerssen, een silveren soutvat, silveren beecker, tinnen tafelborden, een stuck ghebraets, een hoentjen gebradep.,
hadde een schoonen dronck wijns, ende niet anders als witte ende
taruwen-broot, hadde twee meysens, hy was gekleet in fijn fluweel, en zijn vrou in sijde en de tarsenielje 2) . Ke, seyde signoor, hoe
soud' ick, patroon, minder konnen gheduen. Minderghedoen? seyde
den burger; ick moet mij weI anders belijen; wy eeten in ons somerkeucken, ende in plaets van twee kaerssen gebruyckt mijn vrou een
lamp, houte tafelborden, een glas, ende hebben maer kleen bier,
een stuck ghesouten vleysch ofte altemet, als de visch goetkoop is,
een sootje visch, ende dat, opdat wy niet ten achteren souden teeren. Maer het is jou eevenveel, oft ghy voorwaerts oft achterwaerts teert, seyde de burger, en de ging gestoort weg.
GAERG; Neen, dat is my niet eevenveel, want ick wercke nu bynaer nacht ende dach, ende dat om mijn schulden te betalen, ende
alsoo ick bemerck dat niemant naer de bloemen siet ende dat licht
heenstellen, so doen ick oock, ende dat te meer, nu ick het weI insie,
sooals de koopmanschap dees winter ghedreven is, gheen rechte
1) Brieven van cessie; boedelafstand.
I) De beteekenis hiervan is mij niet bekend.
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koopmanschap gheheeten mach werden, weIck oock de principaelste van de Floristen ghemerckt hebben, volgende het concept,
weIck sy den 24en February 1637 selfs ontworpen hebben.
W AERM. Ick heb daer wel af hooren seggen; hebt ghy het concept oock?
GAERG. J a, siet, daer is 't.
WAERM.

COPIE.

Op huyden. den vier en twintichsten Februarij sesthien hondert seven en dartich, zijn de onderschreven ghecommitteerdens
van de Floristen van Haerlem, Delft, Gouda, Uytrecht, Alckmaer,
Leyden, Rotterdam, volghens de missive van den twee en twintichsten deser, haer de meeste stemmen onderwerpende, Vianen,
Hooren, Enckhuysen, Medenblick ende de Streeck, alhier binnen
Amsterdam op gisteren beschreven zijnde om een eenparighe
voet te beramen op de handelinghe van Flora ende wegh te nemen de misverstanden, die eenighen tijdt herwaerts door de hooghe opsteygheringe van de tulpen gheschapen waren tusschen
haerlieden te rijsen, ende dat sy derhaiven, om wegh te nemen de
schade, jae uyterlijcke ruIne, die eenighe (ende weI sonderlinghe de
nieuwe) liefhebbers daeruyt hadden te verwachten, met malkanderen, nae verscheyden voorslaghen, ende oock versachtinge van
eenstemmige resolutie, die de Floristen van Amsterdam niet hebben willen ingaen, zijn overeenghekomen ende veraccordeert in
voeghen ais voIght: te weten, dat alle koopen van tulpaen, die
ghedaen zijn tot ultimo November 1636 toe incluys, stilo novo,
ghehouden sullen moeten werden, ende de koopen die daernaer
zijn gheschiet, sal den kooper moghen naerlaten, midts ghevende
aen den verkooper thien par cento, ende in de maent van Martij
1636 1), nieuwe stijl, den verkooper aensegghende, of hy denkoop
wil ghestant doen of niet.
Aldus gheaccordeert binnen Amsterdam, ten daghe ende jare
ais boven. Ende was onderteeckent by de ghedeputeerders der
Floristen van de voorsz. steden.
By my, P. BARcKMAN, openbaer notaris.
WAERM. Wat heeft dit te beduyden?
1) Drukfout voor 1637.
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GAERG. Dat de Floristen, selfs merckende dat het gheen rechtschapen koopmanschap en is gheweest, selfs accommodatie ghesocht hebben van veele verkoopingen, waerboven sy noch hebben
eenighe requesten ghemaeckt tot hanthavinghe van't ghene sy
beraemt hadden.
WAERM. Dat is dat ick voor desen oock gheseyt hebbe. Maer
seght my eens, naerdien ghy sooveel blommen ghekocht ende verkocht hebt, weet ghy het fatsoen ende de coleuren van de bloemen
oock?
GA'ERG. Van veele weet ick weI, maer van veele oock niet.
WAERM. WeI, dat ghy in een hof vol bloemen waert, sout ghy
de eene niet van de ander konnen scheyden ende by haer namen
noemen?
GAERG. Wat, dat en ken de beste bloemist niet doen, want de
bloemen houden haer streeck niet; het is weI waer dat men ghemeenlijck yet daerin vint, daeruyt men ken mercken dat het van
die soorte is: maer siertde in het register waervooren men die gheplant heeft, alderbest, ende komen altemet oock so slecht, dat sy
niet en ghelijcken. 1)
WAERM. Gaet het soo los met de bloemen, soo slacht se de koopmanschap daeraf. Maer ick ben dickmael verwondert gheweest
hoe de bloemen aen soveel bysondere namen komen.
GAERG. Dat sal ick u weI segghen. Ais yemandt een veranderingh
van een bloemken heeft, seght men dat teghens de eene Florist of
de ander, waeraf het gheruchte dadelijck voortloopt onder aIle
Floristen, soodat een ieghelijck begherich is om hetselve te sien;
spreecken malkanderen aen; soo het een nieu bloemken is, ende
van niemant bekent, so luystert men wat oordeel daer een yeder
af gheeft. De eene seght het ghelijckt hiernaer, de ander daernaer,
soo het een admirael ghelijckt, ende dunckt het u beter, ghy maeckter een generael af, of ghy noemt het naer u selven ofte naer u
handwerck, ende dan beschenckt ghy het met een vaetjen wijns,
opdat de liefhebbers die naem souden in ghedachtenisse hebben.
WAERM. Souden se malkanderen niet altemets ooren aennaeyen ende bedrieghen?
GAERG. Dat ghebeurt dickmaels, ende dat aen die luyden, die
groote kenders van bloemen willen zijn, ende niet en zijn, ofte als
1) In de registers lijken alle bloemen prachtig, terwijl zij in bloei daar geheel niet
op gelijken.
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't een nieuwelingh is, daer sy duncken dat een slempje af mach.
WAERM. Wat soude dat?
GAERG. Het is ghebeurt dat eenen, die nu een jaer ofte twee bloemen gheplant hadde, een nieuwe (soo hy meende) opghekregen
hadde; hy leyde een vaetje wijns in, een ieder die het bloemken
quam besien, moest eens drincken; haelt de beste kenders daerover dien hy konde krijghen, dien hem seyden: bewaert dat bloemken, laet het niet licht van u gaen; neen, seyde hy, ick sal't niet
doen. Ondertusschen quamen de liefhebbers om hetselve te besichtighen. Hy stelde wacht om het bloemken te bewaren met
roers ende musquetten. Ten lesten daer komt eener by hem, hetsy
dat hy uytghemaeckt was of dat hy het uyt zijn selven vraeghde,
vraeghde hem wat hy voor het blo~mken hebben wilde; hyantwoorde, neen, het is niet te koop, dat bloemken moet niet van my
gaen, ick wil't om gheen twee duysent guldens gheven. Den anderen seyde, hout u woort, ick geve u vijfthien hondert guldens.
W AERM. WeI, meende hy doen dat hem daervooren sooveel gheboden was?
GAERG. Jae hy, in trouwen, hy liet dien bloem uyt zijn thuyn in
een seeckerder plaets brengen, ende als't al om quam, was sy boven een gulden twee ofte drie niet waert.
WAERM. Dat is bedrieghen.
GAERG. Dat ghebeurt dickmael, de eene op dusdanighe manier,
de ander op sodanige.
WAERM. De veranderinghe vande bloemen weet men die oock
waer die vandaen komt?
GAERG. Daer wert verscheydentlijck af ghesprooken, maer lestmael was ick by een gheleert man, die wist daer levendich af te discoureren; ofte ick dat soo verhalen sal konnen, wete ick niet.
WAERM. Verhaelt daer eens af dat ghy onthouden hebt.
GAERG. Hy seyde vooreerst dat ten tijde der Romeynen twee
Flora zijn gheweest, de eene, welcke een goddinne van de bloemen
was, ende van de Griecken Cloris, dat is, viridis, groen, ghenaemt
werde, dewelcke, soo de poeten versieren, van Zephyro, dat is,
den Zuyd-westen windt, gevrijt wierde, soodat, soo menichmael
Zephyrus haer quam aenspreecken ofte besoecken, sy dan (ghelijck wy noch hedendaeghs aen de dochters bemercken, welcke ghemint werden) een bIos ofte veranderinghe van coleur kreegh. Oock
seyde hy, de natuer is altijdt gheneghen yet sonderlings voort te
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brenghen, welcke wy mercken aen ons menschen, soodat het gelijck
een wonder in de natuer is, soo de eene mensch den ander gheheel
ghelijckt, weIck men oock moet afnemen van de bloemen.
WAERM. Ick meende nochtans dat men de tulpen zaeyde, en
dat van tulpen tulpen voortquamen?
GAERG. Dat is weI waer, ieder gheslacht brenght zijn gheslacht
voort, maer de veranderinghe van de tijdt brenght veranderinghe
in de bloemen. J ae seyde hy oock, dat de tulpen daerom, soo sommige meenen, 500 hoogh gheacht werden, omdat veele schijnen
eenighe menschelijckheyt in haer -te hebben, ende dat doordien sy
met der tijd veranderen, de eene root wordende, de andere wit,
dese ghevlackt, met puysten, ja grijs, ende soo gelijck de tijd de
veranderinge in de natuer der menschen speelt, soo oock in de
tulpbollen. .
WAERM. WeI, zaeyt men dan de tulpen niet?
GAERG. Jae, men, maer men moet weten dat het een langhen
tijdt is, eer men van't zaedt eenighe bloemen wint.
WAERM. Hoe langhen tijdt doch weI, ende wat zaedt ghebruyckt
men daertoe?
GAERG. Men behoeft niet, nochte het is oock niet nodich van
de beste bloemen zaet te winnen, maer van een vwegh witte met
een stel(cke swarte gront, de klepels blaeuw ofte paers, achten sommighe voor de beste, weIcke men in het najaer saeyt, weIck dan
het eerste jaer opkomt als bieskens van biesloock: maer laet se
noch een jaer staen, ende neemt se dan op, als de bladerkens,
weIck als gras zijn, verwelkert zijn, dan plant se wederin de herfs
op een ander plaets, ende alle jaren soo verplaetsende, totdat het
bloemen draegt.
WAERM. Wat komt hier dan uyt?
GAERG. Lacken, Ducken, Bransons ende Gheboorde, doch Erickele Coleuren meest.
WAERM. Komender gheen ghevlamde ofte ghespreckelde bloemen uyt?
GAERG. Die veranderen met der tijdt; dan dat verhaelde dien
man oock, dat hy verstaen hadde van sommighe, dat men do~r
konst de bloemen weI konde doen veranderen.
WAERM. Hoe naer ghelijck men in Polen ende Duydslandt de
paerden weten te doen veruwen met sulcke teeckenen bynaer' als
5y selfs willen?
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GAERG. Van veruwen hebbe ick noyt gehoort, maer sy nemen
twee bollen, bynaer van even groote ende bysondere coleuren,
welcke sy dan aerdighlijck bynaer half deursnijden ende passen
dat de schorssen overal teghens den anderen komen, ende planten
se dan in de aerde; soo neemt de eene van de ander zijn coleur
over ende werdt een bol; dan ick heb 't noyt noch besocht.
WAERM. Ick hadde gemeent, dat als men het saet van een
Gouda saeyde, dat men daer wederom Goudaen af kreegh.
GAERG. Wat neen.
WAERM. Daer zijn nochtans sooveel Goudaen, een ieder heeft
er bynaer een ofte twee, jae meer.
GAERG. Van't saeyen komt niet als gheboort goet of Lacken,
Ducken, ghelijck ick ghezeyt hebbe; jae, al saeyde men het zaet
van een Semper Augustus, daer sout ghy moghelijck het slechtste goet weI uyt krijghen.
WAERM. Dat is goet dat ghy my dat vermaent, want hebbe
dickmael u datselve willen vragen, wat voor een bloem dat de
Semper Augustus is, want ick hoor daer veel af seggen.
GAERG. Dat is een schoone bloem, welcke men niet en weet dat
te sien zijn dan by twe luyden, als tot Amsterdam daer se vandaen ghekomen is, ende alhier by eener, welcke oock om gheen
gelt is te koop, alsoo se by te vaste luyden is.
WAERM. Hoe veel acht men dan soodanigen bloem weI waert te
zijn?
GAERG. Wie sal u dat seggen? maer sal u weI verhalen 't gheen
ick daeraf ghehoort hebbe, dat ontrent drie jaren gheleden sy verkocht is voor twee duysent gulden, welcke dadelijck in de Banck 1)
afgheschreven wierden, met die restrictie, dat hy se niet soude
moghen verkoopen ofte veralieneeren sonder consent dan daer hy
se af ghekocht hadde.
WAERM. Sy soude dan moghelijck te winter weI drie duysent
gulden ghegolden hebben.
GAERG. Jae, weI ses duysent, ende moghelick meerder, 500 het
maer een plant gheweest hadde van tweehondert asen.
WAERM. De bloemen overtreffen verde het gout ende silver.
GAERG. Wat mooght ghy segghen gout ende silver, jae alle paerlen ende kostelijcke ghesteenten.
WAERM. Het is waer, so men haer schoonheyt, terwijl sy in
1) De Wisselbank van Amsterdam.
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wesen zijn, ende by wien de koopmanschap ghedreven wordt, reeckent; maer soo men op haer verganckelijckheydt ende by wien
silver ende gout, paerlen ende ghesteenten ende konstighehantwercken gheacht werden, niet, want d,ese worden by de grooten
gheacht, d' andere by de ghemeene.
GAERG. Dien gheleerden man verhaelde meteenen, alsoo verscheyden propoosten omgingen, dat de groote oock hare sinlickheden hebben, ende oock dickmael groot gelt consumeeren.
WAERM. Het is waer, want men leest van Cleopatra, dat sy twee
paerlen hadde, welcke seer hoogh gheschat wierden.
GAERG. Hoeveel toch weI?
W AERM. Hondert sestertien, dat is naer onse reeckeninghe
tweehondert ende vijftich duysent kroonen.
/
GAERG. Daer gaf ick ai mijn tulpbollen weI vooren.
W AERM. Dat gheloof ick weI, ende men seght dat keyser Rudolphus1) achthien duysent gulden voor een stuckschilderije, van
Lucas van Leyden gheschildert, gheboden heeft ende niet heeft
konnen krijgen; dan dit zijn de machtighe van de werelt, ende
wat is dit in verghelijckinge by soveel ghemeene luyden, die 500
veel voor bloemen gheboden hebben. Nu, seght men eens wat van
de coleuren.
GAERG. Om u die te beduyden 500 hier sittende, waer my soo
onmog~elijck, dat ick de sterren soude tellen eer ick die u van buyten soude noemen, maer dat sullen wy beter in de thuyn by de
bloemen doen; als ghy eens wilt,soo sullen wy t'samen gaen, maer
het is van daghe te laet, ten anderen kan ick nu niet uyt.
W AERM. Seght my alleene een weynich, want ick hebbe nu
haest, mijn tijdt is verloopen.
GAERG. Vooreerst moet men, om alle quade presumptie te benemen, in gheen anders thuyn gaen, sonder den eygenaer by u
te zijn; ten anderen, sult gheen bloemen met u vingeren oft handen aenroeren, nochte aen den steel, maer met een stocxken ofte
balijntje uyt u vrouws ghestickt lijf. Niemant verachte oock een
andermans bloem, maer prijse die, ende acht se, soo sy moy komt,
hooger; by exempel, soo het een Moye Lion is, maeckt er een Gouda af, van een Admirael de Man een Tourlon, van een Corenaert
Admirael Crijntjes.
.
WAERM. Hoe soud' ick dat konnen doen, ick soude weI het
') Rudolf, keizer van Oostenrijk van 1576-1612.
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slechtste voor't beste prijsen; dat waer goet; als ghy altijdt by my
waert, en my eerst hetselve seydet.
GAERG. Neen, daervooren behoeft ghy niet verleghen te zijn,
want sy sullen u dat dadelijck segghen: dat is een Tourlon, dat een
Witrugh, dat Admirael de Man, dat een Schipio, dat wederom,
komt die niet schoon? die en doet niet soo hy behoorde te doen;
volcht ghy haer naer, dat sy prijsen, prijst het oock, verachten
zy't, veracht'et oock, altijd ghedenckende dat ghy in eens anders
thuyn zijt.
WAERM. Lieve, seght my dan een weynich van de coleuren, opdat ick soo heel dom niet en stae.
GAERG. WeI, omdat ghy dan yet soudet weten: Semper Augustus wit met heel hoog swart root, ghelijck een ghesprenckelde angier. Vice Roy paers violet endewit, Bruyne Purper, purper daer
witte streepen door loopen, 't weIck starck doorsnijdt, een rare
bloem; Gouda schoon hoogh rootendewit,maermeestwitisbest;
Lion slechter root ende wit. Men seght, dat als een Gouda
slecht, een Lion moy voortkomt, geen onderscheyt tusschen beyden is, ende daerom by sommighe Vice Gouda ghenoemt werdt.
Blijenburgher wit, met wat paers violet, Coorenaert bleeck root
ende wit; men seght dat die voortghekomen is uyt een Witrugh.
Soo oock Nons Wit heeft fijne kleene streepkens. Ick kan't soo
niet verhalen; als men de bloemen siet, kan met het best segghen
ende wijsen.
WAERM. Lieve, segh't voort.
GAERG. Audenaerde paers met witte streepen ende wat donckere streepen, soo oock de Jan Gerritsz., maer gheen wit daerby.
De Mantelbloem heeft weI driederley couleuren, als fluweel uyt
den orangie, Geel ende Root van Leyden, schoon geel ende root.
Jory Naeby, ofte, alssommigheseggen, Sery Naeby, omdat de bladen als sijde zijn 1), ende hier ende daer rode streepen. Ick worde
moet van segghen; kom laet ons liever eens drincken, want van
buy ten is't onmoghelijck te seggen. De eene heeft het wit van bo.venen, de ander van onderen; de eene is dus gestreept, de ander
so, soodat het onmoghelijck is iemant te beduyden, te meer, alsoo dat nu root is, toekomende jaer weI weder wit is, ende weder
ter contrarie, ja al warender thien bloemen van een soorte op een
1) Zijde; lat. serica, zijden stoffen.
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bedde, sullen al bysonderlijck zijn, ende de Floristen daerom so
dickwils dutten.
WAERM. Ick sal eens met u in de thuyn gaen, dat ick se dan besie.
GAERG. Als ghy wilt, sal ick weI medegaen. Nu, ick brengh't u
eens, ey, siet, de kan is leegh, Anneken, Anneken.
CHRIST. Hoe roept ghy so.
GAERG. Ick wilde weI eens ghetapt hebben; met dit schoonmaecken van de huysen is eIck om't besichts.
WAERM. Het is niet van nooden.
GAERG. Sijt ghy daer, waer zijt ghy doch gheweest? de kan is
leeg.
CHRIST. Ghy soud de meyt gheroepen hebben, dan, ick sal tappen; ick sal u wat segghen als ick weder kom. Godt ghesegent u.
GAER. Wat isser te seggen.
CHRIST. Ons buerman heeft aen de marckt gheweest, ende heeft
een placcaet van't Hof van de bloemen medeghebracht.
GAERG. Is dat waer? Lieve, haelt het eens.
CHRIST. Siet, daer is 't.
GAERG. Eylieve, mijn vriendt Waermond, leest het eens.
WAERM.
COPIE.
De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt hebben op de requesten, aen Hare Ed. Groot Mog. ghepresenteert by de principale
gheinteresseerdens aen de plantinghe, voorteelinghe ende verkoopinge der bloemen, residerende in de meeste steden van dese provintie, als Haerlem, Leyden, Amsterdam, AIckmaer, Hoom ende
Enchuysen, naerdat Hare Ed. Groot Mog. daerop hadden ghehad het advijs van den president ende Raden van den Hove Provinciael van den voorsz. Lande, verstaen dat voor ende aleer op
haer versoeck te disponeren, Hare Ed. Groot Mog. ende den
voorsz. Hove naerder sullen werden ghei'nformeert ende bericht
op den oorsprong ende tijd van de successive ende groote rijsinghe in't verkoopen van de tulpen, alsmede van de subite dalinghe van dien, de diversiteyt van de ghemaeckte contracten, met
den ghevolge van dien, midtsgaders de menichvuldigheydt van
de contrahenten en de respective steden, 't weIck Hare Ed. Groot
Mog. meynen dat ghevoeghelijkcst sal konnen werden ghedaen
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ende gheeffectueert door de respective magistraten van de steden, die versocht werden partijen contrahenten te accorderen
ende vereenighen, is 't doenelijck, ofte dat deselve anders ghehouden sullen zijn hare ghenomen informatie aen de voorsz. Hove
over te seynden. Ende worden middelertijdt de planters van de
voorsz. tulpen gheauthoriseert hare verkochte tulpen, tot laste
van hare koopers, die in gebreecke blijven hare ghekochte tulpen
te ontfanghen, naer voorgaende behoorlijcke insinuatie te behouden oft verkoopen, om haer kort daernaer op deseive koopers te
verhalen, inghevalle verstaen soude moghen werden, dat de
voorsz. koopen haar effect behooren te sorteeren. Blijvende middelertijdt aIle vordere contracten van tulpen in suspens ende ongheprejudicieert.
Gedaen in den Haghe, den 27en Aprilis 1637. Onder stont: Ter
ordinantie van de Staten. Ende was gheteekent
C. VAN DER WOLF.
GAERG. Ick hadt u ghebrocht, drinckt eens.
WAERM. Ick bedancke u, ick brengh 't u, Christijntje.
CHRIST. Godt gheseghent u.
GAERG. Wat heeft dit placcaet te segghen, het is 500 gheleerdelijck ghestelt, dat ick het niet en verstae.
W AERM. Dat gheloof ick weI.
CHRIST. Daer stont een man by, doen het ons buerman las,
welcke, so mijn dacht, mede aen de bloemen wat gewonnen hadde;
die seyde: de heeren hebben gheen macht mijn goet wech te geven.
W AERM. Die man sprack onverstandelijck, want de Overicheyt
komt toe sorghe te dr<J.gen dat haer ghemeente ende meteen haer
republijque niet te gronde gae. Want dat siet men weI, als eenige
baetsoeckighe het ghelt soecken op te dringhen boven de waerde
ofte quaet gelt in te voeren, hetselve verbieden ofte legher setten
naer de waerde, hoewel particuliere dickmael groote schade daerby lijden, so oock vermogen sy in andere koopmanschappen. Ende
oock, ick ken daer niet uyt verstaen dat sy de koopen te niet doen
ofte aenseggen, maer dat een ieder gherust sy ende haer neeringhe
ofte werck doe, totdat naer breeder onderrechtinghe sy verstaen
sullen wat behoorlijck is. Ondertusschen soude ick raden dat die
wat soude ghewonnen hebben, dat stelle, oft hy daer niet af
hebben soude, ende die daeraen verlooren, oft hy betalen moeste.
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Dan laet ons dat laten varen, ende vertelt voorts van Flora.
GAERG. Hy seyde, dat men deese Flora ailejaeren ontrent half
lente vierde, ende celebreerden eenighe daghen; de jonge lieden
maeckten kranskens van bloemen, hoeykens ende tuylkens, welcken sy haer opofferden, ende baden dat sy goede vruchten daeraf wilde verleenen.
WAERM. Wat verhaelde hy van de ander Flora?
GAERG. Dat dese een ghemeene vrouwe was gheweest, die groot
goet, ja een keyserlijcke schat vergadert hadde, ghelijck ghy my
oock eens verhaelt hebP), welek sy tot testamente besprackde
stadt van Romen, waerdoor gheschiet is, dat een kostelijcke uytvaert met haer ghehouden is, welcke begroot werde weI by de duysendt sestertien, ende alsoo de uytvaert een gheruymen tijdt aenliep, zijn de gheruchten overal verspreyt, soodat een groote toeloop
van volek daer van alle plaetsen was, niet alleene om te sien, maer
oock om ghesien te werden 2), waerdoor mede gebeurt is, dat, ghelijck meest van aile menschelijcke saecken dat men die voor het
gheestelijcke stelt, seyde hy, dat men dese Flora voor de andere
vierde, te meer, alsoo men mede in de lenten haer uytvaert hieldt,
ghelijck men noch hedendaeghs aen de kermissen, welcke ghehouden werden, bespeurt, die eerst inghevoert zijn om de eerste
misse, weleke in die kercke ofte plaetse ghedaen is, nu om de kramen ende batementspeelen besocht werden.
WAERM. Dat moet al een gheleert man gheweest zijn, die u dat
seyde.
GAERG. Jae, hy seyde noch meer, dat dese Flora (om de groote
schat, welek sy het Roomsche volek naerghelaten hadde) soo aile
menschen herten innam, dat men op de goddinne Flora niet meer
dachte, maer haer ter eeren jaerlijcks feestdaghen hielt, op welcke
daghen aile overdaet ende onghebondene dertelheydt ghepleeght
werde ende soo verde quam, dat het gheen schande meer en was.
WAERM. Seyde hy niet meerder?
GAERG. Neen hy, want wy wierden belet voorder daeraf te
praten.
WAERM. Voorwaer, het Floristen leven nu ter tijdt heeft bynaer
van het Roomsche volek niet ghescheelt. Want weynighe ofte niemand hebben ghedacht, hoe soberlijck ende eerlijck sy haer gene') Vgl. hierv66r, bIz. 24.
oJ Vgl. het L a tijnsche : sp ectatum veniunt, veniunt spectantur et ipsae.
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ren, maer hoe sy haer staet ende inkomen vermeerderen, hare huysen vergrooten ende in wellusten leven souden, opdat sy met den
rijcke man mochten roepen: "Nu 'mijn ziele, weest gherust, ghy
hebt goeds ghenoegh". WeIcke die antwoorde kreegh: "Siet, van
dese nacht sal u ziele van u genomen werden";'t weIck sy niet en
souden doen, so sy op de verganckelijckheyt van den mensch
dachten: Want quid est homo? £los, pulvis, umbra, nihil. Dat is:
wat is doch een mensch? een bloem, stof, een schaduwe, jae
niet-mendallen.
GAERG. Dat's weI gheseydt, ende het waer goet, dat men daer
altijd om dachte.
WAERM. Nu, goeden nacht, mijn vriendt, ick sieu vroutjeniet,
seght se goeden nacht van mijnentweghen.
GAERG. Als wy op het soetste van ons praten zijn, wilt ghy altijdt deur.
WAERM. Nu goeden nacht, de Heere sy met u.

EYNDE.

DERDE SAMEN-SPRAECK
NAEREDEN.

Beminde liefhebbers: ghelijck alle eeuwen hare ghebreecken
hebben ghehadt, soo zijn wy in dese onse tijden daer niet af vry
gheweest, waeraf de bloemhandel van de tulpen niet eene van de
minste mach ghereeckent werden, weIck daeromme voorghestelt,
opdat het soude dienen ons tot vermaninghe ende de naekomelinghen tot waerschouwinge. Ons, dat wy (nu wijser gheworden
zijnde) onderscheydt souden maecken van een wettighe ofte noodwendighe, ende onwettighe ofte onnoodighe beroepinghe; want
onrechten ofte door nieuwsgiericheyt aenghevanghen handel, buyten ons beroep, sonder aenroepinghe ende vertrouwen op Godt,
zijn ongheluckich, alhoewel men groote voorsichticheyt ende
loosheyt daertoe ghebruyckt. Waerom men in Frans seer weI
seght: homme propose, Dieu dispose. Den naekomelinghen, opdat
syals in een spieghel siende, haer daervoor wachten souden. Hebbe die in drie Samenspraecken verdeelt, waeraf Waermond ende
Gaergoed de colloquenten zijn.
De eerste samenspraeck verhandelt het leven der Floristen,
terwijl sy in haer £leur van koopen ende verkoopen zijn, ende hoe
men daermede toegaet; een register van bloemen, de subijte val,
hoe, ende waerdeur.
De tweede, hoe de Floristen weder aen't werck zijn, de bloemen
die men gheplant heeft, te boeck stelt, de contracten ofte handtschriften, die onder malkanderen ghepasseert zijn, oock om in het
ootjen te verkoopen.
De derde, eenighe inbeeldinghen der Floristen, een register van
de waerde der bloemen, sooals se in de winter ghegolden hebben
ende meest openbaerlijck verkocht zijn, ende hoe naer de val; het
concept, weIck eenighe ghedeputeerden der Floristen ghemaeckt
hebben tot accommodatie van eenighe koopen, ende het placcaet
ofte apostille op de requesten der Hoogh Mog. Heeren Staten van
Hollandt ende West-Vrieslandt over de bloemen.
Neemt dan dese drie tractaetjens van de opende ondergangh
van Flora, waerby ick verstae de bloemen van tulpen, in danck
van uwe dienstw.

ADR. ROMAN.

LIJSTE VAN EENIGE TULPAEN 1), verkocht aende meestbiedende op den Sen Februarij 1637, opdezael van de Nieuwe Schutters Doelen, in't bywesen van de E. Heeren Weesmeesteren ende vooghden, gekomen van Wouter Bartelmiesz. Winckel, in sijn leven casteleyn van de Oude Schutters Doelen tot,Alckmaer.
IN DEN EERSTEN.

Een veranderde Butterman van 563 azen gheplant
263
400
De Scipio van 82 azen gheplant. . . . . . . . .
Een Parragon van Delft, oft Molswijck, van 354 azen gheplant. . . . . . . . . . . . . . .
605
Een Bruyne Purper, van 320 azen geplant
2025
Een Vise Roy, van 410 azengeplant. . .
3000
De Monassier, van 510 azen geplant. . .
830
Een vroege Blijenburger, van 443 azen gheplant.
1300
Een Gouda, van 187 azen geplant. . .
1330
Een Julius Caeser, van 82 azen geplant
650
De Tulpa Kos, van 477 azen geplant
300
Een Botterman, van 400 azen geplant . •
405
Een Schapesteyn, van 246 azen geplant
375
Een Bellaert, van 399 azen geplant . .
1520
Een Parragon van Delft, oft Mols-wijck, van 294 azengheplant. . . . . . . . . . . . . . . . .
650
Een Ammerael Liefkens, van 59 azen gheplant
1015
Een Vise Roy, van 685 azen geplant. . . . .
4203
De Monassier, van 542 azen geplant. . . . .
920
Een Vroege Blijenburger, van 171 azen gheplant
900
Een Gouda, van 244 azen geplant. . . . . . .
1500
Een Tulpa Kos, van 485 azen geplant . . . . .
305
Een Butterman, (schoon) van 246 azen gheplant
250
Een Wit Purper Jeroen, van 148 azen gheplant .
475
') Deze lijst behoort niet meer tot de Samenspraken, maar is opgenomen in de
bundels, die den tweeden druk ervan bevatten.
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Een Parragon van Delft, oft Molswijck, van 123 azen gheplant . . . . . . . . . . . . . . . . ' . . . . . .
Een Anvers Vestus, van 52 azen geplant . . . . . . . .
Een Sjery Catelijn, van de beste soort, van 619 azen geplant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Een Ammerael van der Eyk, van 446 azen geplant ' .
Een Grebber, van 95 Azen geplant .
Een Gouda, van 156 azen geplant . . . . . .
Een Tulpa Kos, van 117 azen geplant . . . .
., .
Een Parragon Schilder, van 106 azen gheplant
Een Laroy, van 306 azen geplant . . .
Een Sjery Naby, van 129 azen geplant
Een Fama, van 158 azen geplant . . .
Een Fama, van 130 azen geplant . . .
Een afset van Sjery Catelijn, van 206 azen geplant
Een, Somer-Schoon, van 368 azen gheplant . . . . •
Een Ammerael van der Eyk, van 214 azen geplant
Een Parragon Casteleyn, van 100 azen gheplant
Een Gouda, van 125 azen geplant. . . . . . .
Een Ammerael Catelijn, van 181 azen gheplant .
Een Gevlamde Jacot van 100 azen geplant
Een Wit Purper van Buscher, van 134 azen geplant
Een Wit Purper van Buscher, van 315 azen geplant .
Een Wit Purper van Buscher, van 481 azen geplant .
Een Parragon Liefjes, van 348 azen geplant
Een Parragon Liefjes, van 300 azen geplant
Een Parragon Liefjes, van 200 azen geplant
Een Troyaen, van 470 azen geplant
Een Troyaen, van 252 azen geplant . . .
Een Troyaen, van 165 azen geplant . . .
Een Jan Gerritsz., van 263 azen geplant .
Een Swijmende Jan Gerritsz., van 925 azen geplant
Een Swijmende Jan Gerritsz., van 80 azen geplant.
Een Bruyne Blaeuwe Purper van Kouper, van 790 azen
geplant . . . . . . . . ' . . . . .
Een Landtmeter, van 277 azen geplant . .
Een Landtmeter, van 71 azen geplant . . .
Een Parragon de Man, van 148 azen geplant
Een Bruyne Lack van der Meer, van 365 azen geplant
E CON.-HIST. JAARBOEK. XII.

500
510
2610
1620
615
1165
205
1615
510
755
700
605
1280
1010
1045
450
1015
225
94
110
245
295
730
705
500
720
500
400
210
210
51
220
365
175
260
215
7
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Een Ammerael van der Eyk, van 92 azen gheplant
Een Fama, van 104 azen geplant . . . .
Een Brabanson Bol, van 524 azen geplant
Een Grebber, van 523 azen geplant . .
Een Brabanson, van 542 azen geplant .
Een Brabanson, van 346 azen geplant .
Een Schapesteyn, van 95 azen geplant .
Een Gouda, van 160 azen geplant .
Een Gouda, van 82 azen geplant
Een Gouda, van 63 azen geplant .

710
440
975
1485
1010
835
235
1165
765
635

Dese naervolghende perceelen zijn by azen verkocht ende te
leveren als de bollen acht dagen uyt der aerden zijn geweest.

.

(

In de eersten 1000 azen groote Geplumlceerde
Noch 1000 azen Le Grandes . . . . . . . . . .
N och 1000 azen violette gevlamde Rotgansen
Noch 1000 azen Anversen, van de ghemeene soort .
Noch 1000 azen Anversen . . . . . . . . . . .
N och 1000 azen Lanoys . . . ' . . . . • . . . .
Noch 1000 azen zaeybloemen van Casteleyn, van de beste
soort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Noch 500 azen Lack van Rhijn . . . . . . . . . .
Noch 1000 azen zaeybloemen, van de ghemeene soort
Noch 1000 azen Nieu-burgers
Noch 500 azen Nieu-burgers .
Noch 1000 azen Jan SymOJilsz.
N och 500 azen Jan Symonsz. .
N och 1000 azen Macx . .
N och 1000 azen Macx. . . .
N och 1000 azen Rectors. . .
N och 1000 azen violette gevlamde Rotgansen
Noch 500 azen violette gevlamde Rotgansen
Noch 1000 azen late Blijenburgers
N och 1000 azen Ducke-winckel .
Noch 1000 azen Petters .
Noch 1000 azen Uytroep.
N och 1000 azen U ytroep .
N och 1000 azen Petters .
Noch 1000 azen Tournay Casteleyn

280
780
805
930
905
500
1000
160
495
430
235
140
170
300
300
310
725
375
570
210
730
705
725
705
705

IN DE JAREN

I

1636 EN 1637

Noch 1000 azen Tournay Rijckers. . . . . .
Noch 500 azen gevlamde Bransons de Nonvijl
Noch 1000 azen Senecoers . .
N och 1000 azen Anvers . . .
N och 1000 azen Oudenaerders
N och 1000 azen Oudenaerders

99
345
130
105
900
530
510

Dese bovenghemelde bloemen of tulpaes zijn verkocht ten proffijte van de kinderen van Wouter Bartelmiesz. voorsz.; bedraeght
de somma van 68533.
Noch te vooren mondelingh verkocht een Admirael van Enchuysen, met een kleyn afsetjen van deselve, t'samen voor 5200
guldens.
Twee Brabansons, t'samen voor 3800 guldens.
Noch aen verscheyden planten en pontgoedt t'samen voor
12467 guldens.
Somma in't geheel 90000 guldens.

II.
EENE BRIEFWISSELING TUSSCREN GIJSBERT KAREL VAN
ROGENDORP EN PROF. JAN ACKERSDIJCK, MEDEGEDEELD DOOR MR. W. C. MEES.
De uitgave der Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Rogendorp, door geschiedkundigen als Fruin en Colenbrander met groote ingenomenheid ontvangen, blijft ook thans nog voor ieder, die in de geschiedenis van Nederland gedurende het eind van de achttiende en het
begin van de negentiende eeuw belang stelt, een gewichtige bron.
Ret bezwaar van een dergelijke uitgave, waarin een bloemlezing uit de
brieven en geschriften van den onderwerpelijken persoonis opgenomen, is
dat degenen, die de uitgave bewerkt hebben, met het oog op de plaatsruimte naar willekeur een keuze hebben moeten doen.
Zoo zijn in deze uitgave 1) brieven geheel of gedeeltelijk niet opgenomen,
die weI degelijk de aandacht verdienen.
In mijn bezit zijn twaal£ brieven, ( de brieven van Ackersdijck zijn de
door hem zelf gehouden copieen), welke tusschen Van Rogendorp en
prof. J. Ackersdijck gewisseld zijn I).
Ret komt mij voor - en deze meening werd door het deskundig oordeel
1) Verschenen te 's-Gravenhage bij Martinus Nijhoff van 1866 tot 1903.
I) Doordat mijn overgrootvader mr. R. A. Mees met eene zuster van Prof. Ackersdijck gehuwd was, kwamen vele papieren betreffende het geslacht Ackersdijck, nadat
deze familie in de manlijke lijn uitgestorven was, in het bezit van mijnen grootvader.
Een deel van de wetenschappelijke aanteekeningen van mr. W. C. Ackersdijck en Prof.
J. Ackersdijck werd afgestaan aan de Universiteitsbibliotheek te Utrecht, waar zich
ook een marmeren buste van prof. J. Ackersdijck bevindt.
Als anecdote zij vermeld, dat mr. W. C. Ackersdijck, die betreffende de meest verschillende zaken aanteekeningen pl~cht te maken, ook nauwkeurig alles had aangeteekend betreffende de processen, welke hij als vrederechter te Utrecht (1811-1820)
had meegemaakt. Waarschijnlijk tegen zijne bedoeling kwamen deze aanteekeningen,
welke velerlei bijzonderheden betreffende de chronique scandaleuse van te Utrecht
bekende geslachten bevatte, met de andere aanteekeningen in de Universiteitsbibliotheek en waren derhalve voor ieder toegankelijk. Mijn grootvader, later PresidentCurator van de Utrechtsche Universiteit geworden, kwam dit te weten en droeg zorg,
dat deze aanteekeningen vernietigd werden.
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van prof. mr. N. W. Posthumus gedeeld - dat zij van voldoende belang
zijn om ze in hun geheel te publiceeren.
Zij werpen nieuw licht op de economische en sociale opvattingen van
van Hogendorp en zijn tevens belangwekkend voor de kennis van de ontwikkeling van de, in het begin van de negentiende eeuw nog jonge, st)ldie
van de staathuishoudkunde in Nederland.
poor van Rees ') is beweerd, dat voor Van Hogendorp Ricardo een gesloten hoek is gebleven. Uit den brief van Van Hogendorp aan Ackersdij ck
van 22 Augustus 1826 (no. 3) blijkt echter hoezeer de eerste zich beijverd
heeft om de theorieen van Ricardo te begrijpen.
Voor Ricardo schijnt van Hogendorp echter ook later weinig gevoeld te
hebben. Immers in een schrijven aan zijn zoon Willem van 24 Juli 1828 2 )
verdedigt hij Sismondi tegen de bewering van zijn zoon, dat deze sommige
schrijvers niet verstaan zou hebben, en uit tevens zijn afkeer tegen de afgetrokken denkbeelden van de door hem "metaphysische schrijvers" genoemde staathuishoudkundigen.
Hij laa1! er opvolgen: "De zaken en gebeurtenissen, die mij beschreven
worden door Sismondi en Jacob, zijn mij vrij wat meer waard, dan aIle
werken van Ricardo. Ik wil liever zelf denken, dan de denkbeelden van
anderen overnemen".
De beschouwingen van den ouden staatsman en de~ nog jongen Luikschen hoogleeraar over de economische leerstellingen van economen als
Ricardo, Mc. Donnell, MacCulloch en Sismondi zijn meer in het bijzonder
interessant voor degenen, die in de historie van de staathuishoudkunde belang stellen.
Meer van algemeene strekking schijnen mij de beschouwingen van Van
Hogendorp over de wenschelijkheid van sociale wetgeving.
Colenbrander wijst er op a) dat in de denkbeelden van Van Hogendorp
tusschen 1825 en 1830 nog een groote ontwikkeling heeft plaats gehad.
"Hij is liberaal geworden, de eerste waarachtige liberaal in NoordNederland".
Deze liberaal ') is zeker in het algemeen tegen te veel staatsinmenging
gekant geweest. Hij zegt dit duidelijk in een brief aan zijn zoon Willem van
') "Verhandeling over de verdiensten van Gijsbert Karel van Hogendorp als staathuishoudkundige ten aanzien van Nederland" door mr. O. van Rees. Utrecht, 1854,
biz. 205.
'j Brieven en Gedenkschriften VII, bIz. 68.
'j "Gijsbert Karel in zijn rijpen leeftijd" in Historie en Leven, door Dr. H. T. Colenbrander, deel I, bIz. 233.
'j Van Hogendorp noemt zichzelf ook "liberaal", zie zijn Geloofsbelijdenis in
Brieven en Gedenkschriften VII, biz. 230.
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23 Augustus 1827, waarvan een gedeelte in de Brieven en Gedenkschriften ,) is opgenomen.
"Het zedelijk doel dat gij mist (in het streven der natie) is naar mijn ge"voelen niet te bereiken door een Regering, maar de natie zelve moet naar
"een zedelijk doel streven. De regering moet zorgen voor de onafhankelijk"heid van buiten, voor de veiligheid van binnen, zoodat elk zijn vrijheid
"geniete. Ik wil niet aan den leiband loopen van de regering in het zede"lijke, in kunsten en wetenschappen, de Godsdienst, in al wat innuttig is
"voor de maatschappij, in al wat goed en edel is. Ik neem het zeer kwa"lijk aan de regering wanneer zij zich daarmede bemoeit. Zij doet het, en
"wij worden een volk van onmondigen en van kinderen".
Dat van Hogendorp in dezen tijd van het "laissez faire, laissez passer"
op het voetspoor van Sismondi onomwonden voor wettelijk ingrijpen van
den staat in het belang van den arbeider pleit-een beginsel, dat eerst veel
later door een geslacht van liberalen, dat in Nederland sociale wetgeving
bracht, is toegepast, is zeker opmerkelijk en bewijst, dat hij ook daarin
zijn tijd vooruit was.
AckersdiJck - een man, die zeker ook voor de maatschappelijk misdeelden gevoeld heeft, gelijk blijkt uit zijn krachtig ijveren voor de afschaffing van de slavernij - stelt zich in zijn brief van 15 September 1828
(no. 11) meer op het klassiek-economische standpunt. Hij wil de Regeering
niet actief doen optreden. De invloed van de Regeering is het nuttigst,
wanneer zij passief is, namelijk zich onthoudt en maakt, dat anderen zich
onthouden van kwaad te doen.
De Rotterdamsche hoogleeraar Sneller heeft meermalen ') gewezen op
de merkwaardige opvattingen van Gijsbert Karel's oudsten zoon Willem,
die, hoezeer liberale economische leerstellingen, zooals die door Say, Malthus en Ricardo werden onderwezen, aanhangende, toch een groete mate
van sociaal gevoel had. Uit de hier gepubliceerde brieven blijkt, dat het
verschil in sociaal gevoel tusschen vader en zoon wellicht niet zoo groot is
geweest als prof. Sneller dit in deze geschriften aanneemt.
Prof. Sneller stelt zich de vraag, hoe de meer sociaal getinte wereldbeschouwing van Willem van Hogendorp ontstaan is. Hij noemt speciaal
Say, die meer dan Smith oog had voor de vraag, of de arbeidende klasse weI
een aandeel in de voortbrengselen geniet, dat geevenredigd is aan het aan') Deel VII, bIz. 64 .
•) "Economische en Sociale denkbeelden in Nederland in den aanvang der negen·
tiende eeuw (1814-1830)", Rede op 5 April 1922 uitgesproken door Dr. Z. W. Sneller,
verschenen bij H. D. Tjeenk Willink & Zoon, Haarlem, en "WiUem van Hogendorp in
zijne betrekking tot het Reveil" verschenen in Stemmen des Tijds 1922, bIz. 240 e.v.
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deel, dat zij in het proces der voortbrenging neemt. Hij noemt tevens 5ismondi, die speciaal aan deze vraag zijne gedachten gewijd heeft, doch merkt
op, dat Willem van Hogendorp Sismondi niet zelf schijnt gelezen te hebben, doch weI Da Costa gewezen heeft op het tijdschrift De Star, 1821, no.
10, waarin over de denkbeelden van Sismondi werd gehandeld.
Dat Willem van Hogendorp in later tijd Sismondi bestudeerd heeft blljkt
uit een brief van 24 Jull 1828 ') van Gijsbert Karel, waarbij deze aan zijn in
Indie verblljvenden zoon schrijft: "Hiermede kom ik op het hoofddenkbeeld van Sismondi, dat Gij naar waarheid hoogschat, en naar ik hoop,
dat wij nader over zullen spreken".
Het is echter niet onmogelljk, dat W. van Hogendorp, die in 1820 en
1821 zijne bekende brieven aan Da Costa scbreef, ook reeds in dien tijd
door zijn vader met de eerste uitgave van 5ismondi in aanraking is gekomen. De eerste uitgave van de "Nouveaux Principes d'economie polltique", waarin Sismondi, die tot nu toe een getrouw aanhanger van Smith
geweest was, zijn geruchtmakende nieuwe denkbeelden, waarmede hij tegen de algemeen als waar erkende leer van den Meester in oppositie kwam,
verkondigde, verscheen te Parijs in 1819.
De brief van G. K. van Hogendorp van 29 Jull 1827 (no. 7), waarin hij
Ackersdijck er- zoo in het bijzonder aan herinnert, dat de tweede uitgave
zeer verschilt van de eerste, doet vermoeden, dat de briefschrijver ook
reeds de eerste uitgave gekend heeft.
In dit geval is het waarschijnlljk, dat de denkbeelden van Sismondi door
bemiddeling van den vader den zoon bereikthebbeneninvloedgehadhebben op de vorming van diens sociaal-economische denkbeelden.
Willem van Hogendorp keert zich echter niet, zooals Sismondi dit vaak
doet S), tegen de machine. Hij acht het buiten twijfel, dat de machine de
productie bevordert, dat zij dus goed en nuttig is.
Hij meent echter, dat van die vermeerderde productie ieder der voortbrengers een evenredig deel behoort te hebben. Niet de machine, maar de
onevenredige verdeeling der goederen.is naar zijne meening oorzaak van
de maatschappelljke ellende.
Ook Gijsbert Karel noemt in zijn scbrijven van 29 Jull 1827 (no. 7)
als een van de gebreken van het werk van Sisrnondi: "Zoo gaat hij altemets te verre op het stuk der werktuigen, toch maakt het op andere plaat"sen wederom goed en schijnt te bekennen dat hij te veel gezegt heeft."
') Brieven en Gedenkschriften VII, bIz. 68 .
•) Zie .,l'Oeuvre econornique de Simonde de Sismondi" van Albert Aftaleon, bIz.
134. "Sismondi qui pretend parfois ne pas ~tre hostile aux machines, leur attribue
pourtant une grande partie des maux qui accablent les classes laborieuses."
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Is het derhalve niet onwaarschijnlijk, dat Gijsbert Karel aldus op de
levensbeschouwing van zijn zoon en wellicht indirect op Da Costa, den
dichter van de Vijfentwintig jaren, in welk in 1840 geschreven gedicht veel
van den geest van Sismondi terug te vinden is, invloed gehad heeft, uit de
hier gepubliceerde brieven blijkt duidelijk, dat de oude staatsman welbewust invloed op den jongeren Luikschen hoogleeraar uitgeoefend heeft.
Er waren in het leven van beide mannen, niettegenstaande het groote
verschil in leeftijd, zekere punten van gemeenschap.
Ackersdijck was niet minder dan van Hogendorp van huis uit door en
door Oranjegezind.
Den 22en October 1790 te 's-Hertogenbosch geboren, was hij de laatste
telg uit het bekende regentengeslacht uit de Generaliteit van dien naam.
Zijn vader, mr. W. C. Ackersdijck, was evenals zijn geheele familie een verklaard Prinsman geweest. Secretaris van 's-Hertogenbosch zijnde was hij
op het eind van 1794 bij de nadering der Franschen naar's-Gravenhage uitgeweken, waar hij op de laatste treurige audientie van den Prins op 1 J anuari 1795 tegenwoordig geweest was.
Na de omwenteling had de oude Ackersdijck aIle openbare functi~n
neergelegd en had ook later, toen koning Lodewijk hem het lidmaatschap
van den Raad van State had aangeboden, dit geweigerd.
Zijnzoon,diemetgrootemoeiteaan het gevaar, om als garde d'honneur te
worden ingelijfd, was ontsnapt, was de eerste om in 1815 als vrijwillig jager
. te paard uit te trekken, als hoedanig hij den intocht te Parijs medemaakte.
Vervolgens hoogleeraar te Luik geworden, was Mr. Jan Ackersdijek
tegenover de Belgen verklaard Orangiste, die zich als zoodanig gelden
deed. Maar tevens had hij critiek op het beleid van de Regeering tegenover Belgie. Hoezeer voor alles man van orde, werd hij toen enlatervaak
wegens hetgeen hij sebreef of sprak als vijandig aan de gevestigde orde
van zaken beschouwd.
Toen hij in 1835 als hoogleeraar te Utrecht zijne .. Bedenkingen over de
korenwetten" had uitgegeven, ontving hij daarover, door tusschenkomst
van den President-Curator, een emstige berisping van de Regeering.
Zoo was deze overtuigde Oranjeman evenals Gijsbert Karel door den
gang van zaken in de oppositie gedreven en tot een scherp criticus van de
Overheid geworden.
Ackersdijck is in zijn tijd een man van beteekenis geweest. In 1810 te
Utrecht afgestudeerd, vestigde hij er zich eerst als advocaat. In 1817 werd
hij substituut-officier van de Rechtbank aldaar en secretaris van Curatoren der Utrechtsche Hoogeschool.
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In 1825 werd hij hoogleeraar te Luik, waar hij, hoezeer aangesteld bij de
juridische faculteit, geen juridische vakken, doch staathuishoudkunde,
statistiek en staatkundige geschiedenis doceerde, en bleef dit tot de Belgische opstand hem verdreef. In afwachting eener plaatsing in NoordNederland bezocht hij eenige hoogescholen in Duitschland, waar hij lessen
van Hegel, Gans, Michelet, Savigny, von Raumer en Hoffman bijwoonde.
In den aanvang van 1831 werd h.ij tot buitengewoon hoogleeraar in de
rechtsgeleerde faculteit te Utrecht benoemd, waar hij in 1840 gewoon hoogleeraar werd en als zoodanig tot October 1860 aanbleef, toen hij wegens
zijn zeventigjarigen leeftijd ontslag ontving, om kort daarop te overlijden.
Betreffende zijn levensloop meen ik te kunnen volstaan met te verwijzen
naar de verschillende biographieen, die na zijn dood zijn verschenen 1).
Slechts zij hier vermeld dat deze geleerde een onvermoeid reiziger is geweest, die in talrijke en langdurige reizen geheel Europa van westelijk Ierland tot Kazan in Rusland en van' Lapland tot Palermo en Gibraltar
heeft bezocht. Daar Ackersdijck een scherp opmerker en een man van veelzijdige belangstelling was, zou het mij niet verwonderen, wanneer in zijne
talrijke reisjoumalen "), waarvan slechts enkele gepubliceerd zijn a), vele
wetenswaardigheden betreffende de bezochte landen te putten zouden zijn.
Ackersdijck heeft zeker heel wat gepubliceerd. Achter de levensbeschrijving van Van Rees zal men een lijst van zijne ge~chriften aantreffen.
Toch meenen zijne biographen den grooten invloed, die van Ackersdijck is uitgegaan, niet hoofdzakelijk in zijne geschriften te moeten zoeken.
Van Rees zegt daaromtrent '): "Eerst op vijfendertigjarigen leeftijd tot
het hoogleeraarsambt geroepen, na onderscheidene betrekkingen bekleed,
vele landen bezocht, rijke ondervindingen opgedaan te hebben, was hij door
aanleg en levensloop beveiligd tegen het gevaar van een boekengeleerde te
worden. Integendeel zag hij in zijn nieuwen werkkring vooral een middel
1) Utrechtsche Courant 23 Juli 1861, ook overgedrukt in de Utrechtsche Volksalmanak voor 1862, bIz. 153-162;
Nederlandsche Spectator, 27 Juli 1861; Tijdschrift voor Staathuishoudkunde en
Statistiek,dl. 21, biz. 169-184, van mr. B. W. A. E. Sioet tot Oldhuis; Jaarboek
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen voor 1861, bIz. 120-128, van Mr.
H. J. Koenen; Utrechtsche Studenten-Almanak 1862, bIz. 171-212, van mr. O. van
Rees; Handelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
van 1862, van mr. W. C. Mees.
0) In het "Levensberigt van mr. Jan Ackersdijck door mr. W. C. Mees" staat bIz. 11
"Onder zijne nagelaten papieren zijn stapeis van zoodanige, aIle even keurig en bijna
zander eenige doorhaling geschreven reisjournalen."
I) In de "Vriend desVaderlands", dl. 2, biz. 120e.v.,d1.4,blz. 104 e.v.,endl. 7, biz.
113 e.v. betreffende eenige gedeelten van Nederland, terwijl afzonderlijk in 1840 is
uitgegeven "Verhaal eener reize in Rusland in 1835".
0) "De wetenschappelijke werkzaamheid van mr. J. Ackersdijck", geschetst door
fir. O. van Rees, bIz. 173.
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om de gebreken te bestrijden, die hij in staat en maatschappij had opgemerkt: want hij was overtuigd dat die gebreken inzonderheid aan onkunde
en minachting voor de wetenschap te wijten waren.
Op zijne lessen was hij gewoon er op te wijzen, dat in onze dagen .. les
hommes qui pensent et les hommes qui font" niet meer, gelijk vroeger, geheel van elkander afgescheiden zijn, maar meer en meer broederlijk beginnen samen te werken: en zijn gansche leven is eene onafgebrokene poging geweest om de wetenschappelijke waarheden, waarvan hij doordrongen was, door woord en schrift in grooteren en kleineren kring aan te prijzen en in wetgeving en staatsbestuur te doen opnemen" en Mr. W. C.
Mees merkt in het hoven aangehaalde levensbericht op: ..De overledene
behoorde tot dezulken, van wie het hoven anderen wenschelijk is, dat
reeds door hunne tijdgenooten uit verschillende oogpunten een getrouw
beeld geschetsten aan het nageslacht overgeleverd worde, omdat zij minder door geschriften dan door hun persoon invloed oefenden" .
..De geschriften van Ackersdijck zijn betrekkelijk weinige, en echter is
zijn invloed onmiskenbaar groot geweest. lndien er thans (in 1862) meer
dan v66r een dertigtal jaren onder onze landgenooten gevonden worden
bij wie een ernstige opvatting der staatswetenschappen bestaat, en die het
heil der maatschappij van geenerlei kunstenarijen verwachten, maar alleen van eene volkomen eerlijke toepassing van die beginselen, welke door
studie en nadenkende waarneming als geldig erkend zijn; het is Ackersdijck vooral geweest, die daartoe krachtig heeft bijgedragen; meer echter
door het gesproken woord dan door geschriften, en allermeest door zijn
voorbeeld".
De schrijver van deze woorden was zelf een dergenen, die den invloed
van Ackersdijck op hunne wetenschappelijke vorming ondervonden hadden.
Wanneer van fiT. W. C. Mees als secretaris van de Rotterdamsche Kamer van Koophandel een krachtige actie ten behoeve van de handelsvrijheid is uitgegaan '), bespeurt men hierin weder den invloed van den leermeester en indirect dien van Van Hogendorp.
Bekend zijn de uitlatingen van moedeloosheid van Gijsbert Karel van
Hogendorp:
.. lk heb den moed verloren om iets nuttigs voor dit geslacht uit te
werken 2)" en
') Zie hierover .. Een Ievensbericht van mr. W. C. Mees" door N. G. Pierson, bIz. 7
en 23 .
•) Brieven en Gedenkschriften VII, bIz. 77.
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"Daar is voor mij geen kans om verstaan te worden door een geslacht
als dit is" ') en de door hem zelf aangehaalde uitlating van den Gelderschen predikant:
"De graaf van Hogendorp heeft in de natie een vonk willen aanblazen,
die er niet in zit" 2).
Moge van Hogendorp in zijne latere dagen vaak aan zijn eigen invloed
- zooals hij dien in hier gepubliceerde brieven uitoefende - getwijfeld
hebben, de geschiedenis heeft bewezen, dat vele van de beginselen, waarvoor hij gestreden heeft, binnen niet al te langen tijd door een jongere generatie verwezenlijkt zouden worden.
W. C. M.

No.1. -

'S-GRAVENHAGE.

1826,

MEl

9. -

VAN HOGENDORP

AAN ACKERSDIJCK.

Dezer dagen van den heer Suermondt vernomen hebbende dat
V.H.G. eenige aandacht he eft gevestigd op mijne Bijdragen tot
de HuishoudingvanStaat,neem ik de vrijheid om ookeenigevroegere stukken, door mij uitgegeven, hiermede aan te bieden. Ik verzoek V.W.H.G. dezelve te willen houden voor een blijk van mijne
hoogachting en van den prijs dien ik stel op de verlichte beginselen, door V aangenomen.
No.2. -

LUIK.

1826,

JUNI

25. -

ACKERSDIJCK AAN VAN HO-

GENDORP.

Voor een paar dagen heb ik, door den heer Brest van Kempen,
ontvangen de stukken, welke V.H.W.G. mij de eer gedaan heeft
met een brief van 9 Mei aan mij te zenden.
Ik kan U.H.W.G. niet genoeg mijne gevoeligheid voor dit blijk
van goedkeuring op de eerste pogingen in mijne nieuwe loopbaan
uitdrukken. Ik ben daardoor te meer verrast geworden, daar ik
mij niet vleyen mogt zelfs bij name aan N ederlands grootsten
staatsman bekend te zijn. Ik ben werkelijk aan U.H.E.G's Bijdragen reeds veel verschuldigd; zij zijn te belangrijker omdat voor
de kennis van de huishouding van staat in ons land zoo weinige
bronnen bestaan. De mij toegezondene stukken zijn mij om dezelfde rede dubbeld welkom geweest. In het vervolg zal ik ook
') Aangehaald door Colenbrander, "Historie en Leven", deel I, bIz. 243.
0) Brieven en Gedenkschriften VII, bIz. 265.
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statistiek van ons land voordragen en zal daarvoor opnieuw veel
uit D.H.E.G.'s belangrijke schriften kunnen putten.
In's Hage komende hoop ik in persoon mijne opwagting bij
D.H.E.G. te mogen maken, intusschen heb ik de eer met zeer bijzondere hoogachting te zijn ....
No.3. -

'S-GRAVENHAGE.

1826,

AUGUSTUS

22.

-VAN HOGEN-

DORP AAN ACKERSDIJCK.

Gisteren heeft D.H.G. de goedheid gehad mij het beginsel
van Ricardo omtrent de productie en consumtie duidelijk te maken. Ik heb vervolgens daarop nagedacht en wenschte weI het geIuk te hebben D.H.G. nog eens daarover te onderhouden. Indien er derhalve °een kwartiertje overschoot op het verblijfin deze
stad, zoude ik D.H.G. vriendelijk verzoeken om het mij te willen sc'henken. De bepaling van dag en uur wacht ik gaarne van
D.H.G. af, alzoo ik over mijnen tijd beschikken kan. Heden
ben ik evenwel bezet van half een tot vier uren.
Ik hoop dat D.H.G. mijn verzoek niet onbescheiden zal vinden en heb de eer met de uitstekendste hoogachting te zijn ... .
No.4. -

'S-:GRAVENHAGE.

)826,

SEPTEMBER

6.

-VAN HOGEN-

DORP AAN ACKERSDlJCK.

Wij hebben over twee werken van den heer Mc. Donnell gesproken, en nu neem ik de vrijheid beide dezelve aan D.H.G. te
zenden, met verzoek om ze over drie maanden terug te mogen
krijgen. Ik laat dezelve gaarne zoolang in Dwe handen, om ze
met alle gemak te kunnen lezen.
Het stuk over de slavernij had mij zeer ingenomen voor den
schrijver, omdat het sluit met een ontwerp van geheele opheffing
derzelve binnen vijf en twintig jaren. Hij verzet zich derhalve
geenszins tegen de vrijstelling der slaven, maar alleen tegen de
middelen, daartoe voorgedragen en reeds gedeeltelijk aangenomen.
Hij oordeelt met betere middelen voor den dag te kunnen komen.
Als planter in Demerary heeft hij vele locale kundigheid, en
daarboven toont hij eene groote kennis van zaken in het algemeen
te bezitten. Zijne wijze van redeneren is slechts een weinig zwaar
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en altemits duister. Doch naarmate zijne stellingen meer overeenstemmen met de waarheid, is hij ook klaarder in zijn betoog.
Toen het tweede stuk aangekondigd werd in de Engelsche
courant en met den voornamen inhoud van hetzelve, ontbood ik
het uithoofde van de gewigtige onderwerpen, daarin verhandeld
en van mijne goede gedachte van den schrijver. Hij was nu eenige
jaren in Engeland geweest, had daar uit zijne oogen gezien, en kon
met zijn gezond oordeel met vrucht nagedacht hebben over hetgeen geheel Engeland heden bezig houdt. Ik vond mij echter bedrogen door den titel, en in de plaats van eene verdediging van
den vrijen handel, vond ik eenen aanval op denzelven. Het is mij
nogtans aangenaam geweest in dit werk te lezen al wat men met
rede opperen kan tegen den vrijen handel. De schrijver behandelt
de zaak niet zoozeer in het algemeen als met opzigt tot Engeland,
en dit maakt zijn betoog des te belangrijker voor mij. Ik heb er
vele zaken in gevonden van het uiterste belang, zooals de opgave der daghuren en de beredeneringen van de behoeften en de
hebbelijkheden van den arbeidsman. Ook eenige betoogen van
een meer afgetrokken aard zijn hoogst opmerkelijk, zooals de
ontleding van het denkbeeld van waarde, en de ontkenning van
eene standaard-waarde.
Ret stelsel van den schrijver wordt tegenovergesteld aan het
stelsel van Ricardo en Mac Cullach. Ik heb van dezen laatsten zijne
inleiding tot zijne voorlezingen ontvangen, met eenen heuschen
brief, daar ik in denzelfden zin op geantwoord heb. De voorlezingen zijn vervolgens uitgekomen, doch ik heb ze niet gezien,
evenmin als het werk van Ricardo. Stelsels van politieke Economie neem ik niet meer bij de hand, maar heb genoeg aan Adam
Smith, Stewart, Kraus, Storch en eenige oude Fransche ~chrijvers.
W ordt nu het een of ander beginsel aangevallen, zoo heeft de
strijd daarover eenig belang voor mij. Doch een geheel stelsel opnieuws door te loopen, verveelt mij. Ik ben altijd door de schrijvers gebragt geworden op eigen nadenken, en weet niet zoozeer
wat ik bij slot van den eenen of ander, aangenomen heb, als wat
mijne beginselen eigenlijk zijn. De schrijvers in het algemeen
zijn naar mijn zin al te afgetrokken, en zij maken de wetenschap
al te metaphysisch. Bij deze wetenschap komt eene groote menschenkennis te pas; de politieke Economisten nemen veel te veel
het beginsel van eigen belang als het eenig roersel van het men-
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schelijk hart aan, en zij onderstellen bij elk eene kennis van het
ware eigenbelang, die weinige menschen bezitten, en die vooral
niet gevonden wordt onder de arbeidende klasse, dat is de talrijkste van allen. In dit opzigt geeft Mac Cullach zich ongemeen
bloot aan Me. Donnell, en deze wint het ongemeen in mensch enkennis en toepassing van de hebbelijkheden en vooroordeelen
van het yolk.
Zooals Engeland heden bestaat, met zulk eene zware nationale
schuld, met eene verdubbelde belasting, waarvan de eene helft
voor de gewone uitgaven van den staat, en de andere helft voor
rent en en aflossing van de schuld, is het weI mogelijk dat zijne
nijverheid niet dingen kan met die van andere volken, en dat het
zich niet stellen kan op een gelijken voet met andere volken ten
aanzien van landbouw, manufacturen, scheepsbouw, en dergelijken meer. Ret is mogelijk dat eene gelijkstelling tot gevolg zoude hebben, dat Engelsche landbouw, Engelsche manufacturen,
Engelsche scheepsbouw, zeer zouden worden gedrukt door eene
vrije toelating van granen, van manufacturen, van schepen, uit
vreemde landen; zoodat zware regten op alle dezen noodzakeIijk
zijn om de Engelsche nijverheid in stand te houden. Deze noodIottige uitkomst zou dan het gevolg zijn van de verdubbelde
lasten, welke wederom voortvloeyen nit de publieke schuld. Daarmede zoude het pleit van den vrijen handel verloren gaan voor
Engeland, doch zonder iets te verliezen in het algemeen, en Engeland zoude slechts eene uitzondering zijn op den regel. Naarmate een land met een zwaarder schuld belast was, zoude het
nader aan de uitzondering komen, en hoe meer een land was vrij
gebleven van schuld, des te meer genot zoude het kunnen hebben
van den vrijen handel.
Ik ben nogtans verre van te wanhopen aan den staat van Engeland en aan de pogingen van zijneverlichte ministers. Ik zie ook
de mogelijkheid zeer weI in, dat zij langzaam en voorzichtig naderen tot den vrijen handel, dat deze nadering zelve de aflossing
der nationale schuld bevordere, dat dan de verminderde belas·
tingen wederom meer vrijheid van handel veroorlove en dat de
wetgeving, in dezen kring rondwandelende, het land eindelijk
brengen zal op een gelijken voet met vreemde landen, waardoor
dan met den tijd de regel van den vrijen handel zoude kunnen
algemeen worden tot hell en welvaart van aIle volken.
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V.H.G. zit op den leerstoel der wetenschap en is daardoor
geroepen tot eene theoretische voordragt naar vaste beginselen.
V.H.G. zal derhalve de beginselen der onderscheiden partijen
meer in den grond onderzoeken en beter de dwaling ontdekken,
waar zij dan ook voorhanden zij. Ik verlang zeer naar de uitkomst van dat onderzoek, en hoop dat V.H.G. mij iets daarvan melden zal bij het terugzenden der boeken.
Alreeds had ik gewenscht V.H.G. nog eens mondeling te
onderhouden over een beginsel van Ricardo, doch mijne uitnoodiging daartoe is te laat geschied en V.H.G. was reeds vertrokken.

No.5. -

'S-GRAVENHAGE .

1827,

JUNI 1. -

VAN HOGENDORP

AAN ACKERSDIJCK.

Voorledenjaar heb ik aan V.W.H.G. het werk van Me. Donnell
geleend, dat het verbodstelsel voorstaat onder den naam van
Free Trade. Ik moet het nu aan mijn zoon te Batavia zenden en
heb dit alreeds te lang uitgesteld. Mijn vriendelijk verzoek aan
V.W.H.G. is derhalve om het nu terug te bekomen.
Daar is weI niets zoo leerrijk omtrent deze zaak, als het geschil
dat sedert eenige jaren in Engeland gevoerd wordt, zoowel onder
de schrijvers over de huishouding van staat, als onder de reedenaars in de beide huizen van het Parlement.
Ik heb mij altijd met de hoop gevleid van ook eenige inlichting
van V.W.H.G. op dit stuk te zullen ontvangen, hetzij bij monde
of in geschrifte, en ik heb dezelve ook nog geheel niet opgegeven.
No.6. -

'S-GRAVENHAGE.

1827,

JUNI

7. -

ACKERSDIJCK

. AAN VAN HOGENDORP.

Ik ben beschaamd van V.H.W.G. door mijn lang verzuim in de
noodzakelijkheid gebracht te hebben, om mij aan de toegezondene werken van M. Donnell te herinneren. Die werken, vooral dat
getiteld Free Trade, waren mij bij de eerste lezing zoo belangrijk
voorgekomen, dat ik het voor mij ontbood en het thans zelve bezit. Het was dus geene nalatigheid in het lezen, die mij de terugzending deed uitstellen, maar de wensch om V.H.W.G. tevensont-
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wikkeld de bedenkingen mede te deelen, welke ik bij het lezen
van dat en andere werken over dit belangrijk onderwerp gemaakt heb. U.R.W.G. zeer verbindend schrijven had mij daartoe
aanleiding gegeven. Ik verwachte steeds den tijd te vinden, om
mij eenigsins opzettelijk daarmede bezig te houden, en dat ik
mij in die verwachting tot nog toe heb teleurgesteld gevonden, zal
U.R.W.G. weI willen geloven op grond dat ik met de zware taak
bezig ben om een geheel nieuwen cursus van staathuishoudkunde
en een van nieuwe historie voor te dragen; dat ik dezen winter
veel ontmoedigende stoornissen gehad heb en door kleine ongesteldheden belemmerd ben geweest. Ik stel zoo hoogen prijs op
U.R.W.G. toegevende verschooning, dat ik het wage om op de
genoemde redenen dringend daarom te verzoeken. U.R.W.G.
merkt met regt op dat de strijd, welke tusschen de schrijver en
tusschen de sprekers in het parlement gevoerd wordt over den
vrijheid des handels ten uiterste leerrijk is. Ik heb zooveel mogelijk dien strijd met aandacht gevolgd, en ben U.R.W.G. zeer
dankbaar mij met het werk van M. D. daarover bekendgemaakt
te hebben.
.
Deze schrijver heeft getracht de vraag geheel tot Engeland te
bepalen en te betogen dat daar althans geene vrijheid ingevoerd
worden kan. Zijn boek bevat vele belangrijke daadzaken, maar
zijne redeneringen schijnen meestal niet logisch te zijn. Rij laat
zich dikwijls geheel door drift vervoeren. Nu en dan is hij genoodzaakt na vele onnodige uitweidingen het gevoelen van zijne tegenpartij bijna geheel toe te geven. Zoo althans is zijn werk mij voorgekomen.
Ret zijn bijzonder de beginselen van Ricardo en M. Culloch, die
hij bestrijdt. Rij heeft, zoo het mij dunkt, weI aangetoond, dat in de
wezenlijkheid veel omstandigheden op de waarde en de prijs der
waren invloed hebben, welke in de al te afgetrokkene theorie van
Ricardo niet voorkomen. En dit bemerkt men bij naauwkeurig
onderzoek maar al te dikwijls: onze wetenschap is nog niet volledig. Maar dat de theorie van Ricardo valsch zoude zijn blijkt
geenszins uit het werk van Mac Donnell.
Ik had verleden zomer de eer met U.R.W.G. even daarover te
spreken. Ricardo beweert, dat de natuurlijke waarde van elk
voorwerp van rijkdom wordt daargesteld door de som van arbeid
(en kapitaal) die besteed is om het voort te brengen. Twee voor-
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werpen hebben dan eene gelijke waarde, wanneer zij gelijk~ opoffering van arbeid ( en kapitaal) gekost hebben. Dit is volgens
R. de grondslag van alle ruiling en handel. Hieruit leidt hij af, dat
de verhooging van de daglonen geen verhooging van waarde
en prijs ten gevolge heeft; wanneer een paar 'schoenen en een
hoed evenveel kosten bij lage daglonen, zal hunne evenredigheid
niet veranderen door de verhooging van de daglonen, en eveneens met alle andere waren.
De belastingen, die gelijk drukken, doen ook de waarde der
waren onderling niet veranderen. Bij alle ruilingen tusschen partikulieren en tusschen volken, welke ten gevolge der verdeeling
van den arbeid en de verschillende gelegenheid der landen plaats
hebben, geeft elk datgene wat hij met de minste opoffering van
arbeid (en kapitaal) vervaardigt, en ontvangt zulke waren die hij
niet dan met meer opoffering van kapitaal en arbeid zoude kunnen zelf vervaardigen. Wanneer dus de omloop het onbelemmerdste is, zoo bekomt ieder yolk en ieder verbruiker de grootste
som van waren naar zijne gading met de minste opoffering van
(kapitaal en) arbeid.
AIle verbodswetten dwingen om hetgeen men door ruiling van
anderen bekomen kan, met meer opoffering zelf te vervaardigen.
De hoogere of lagere daglonen kunnen geen grond voor verbodswetten opleveren, dewijl die evenzeer plaats \hebben voor de
voorwerpen die men inruilt (zoo men ze in het land zelf vervaardigen wilde) als voor die men uitvoert.
Indien b.v. tusschen Frankrijk en Engeland twee voorwerpen
geruild werden, waarvan aan elk 9 dagen arbeid (en gelijk kapitaa!) besteed waren, terwijl men in elk dier landen 10 dagen zoude
moeten besteden om een dergelijk als het ingeruilde ~innenslands
te vervaardigen, dan was en bleef het voor elk dier landen voordeelig die ruiling te doen, hoe ongelijk ook de daglonen zijn mogten; in elk land werd een dag arbeid bespaard.
De hooge daglonen hebben dus op de hooge prijzen, of op den
handel geenen invloed (volgens Ricardo), maar op de verdeeling
van de inkomsten. Het resultaat van de productie wordt verdeeld onder de arbeiders en ondernemer, (dien R. niet onderscheidt van den capitalist), de landpacht eerst daar afgerekend;
en hoe meer de eerste bekomen, des te minder blijft voor den
tweeden over; daarvandaan zijn de interessen in Engeland laag
ECON.-HIST. JAARBOEK. XII.
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naarmate de daglonen hoog zijn. De daglonen hebben de strekking tot op het minimum van levensonderhoud te zinken; maar
wanneer het koren door de verbodswetten duur gemaakt wordt,
met andere woorden aIleen met veel arbeid en kapitaal te verkrijgen, dan wordt dit minimum van levensbehoeften hooger dan in
andere landen, en bijgevolg de interest lager.
Om deze reden meent Ricardo en M. CuIloch, dat de korenwetten voor Engeland zoo schadelijk zijn; zij doen door de lage interessen de capitalen naar buitenslands verplaatsen, en zoo zal de
industrie wegzinken.
Dit punt is vooral door M. D. bestreden, en hij heeft belangrijke bijzonderheden daaromtrent aangevoerd. Dat ,de daglonen
door "superior habits" algemeen boven het minimum van behoeften stijgen kunnen en dat hierin juist een groote voortgang
van beschaving zoude bestaan, komt mij zeer waarschijnlijk v~~r.
Doch de gevolgen, die hij er uit afleidt, zijn niet zeer zeker. Het
onderwerp der daglonen is nog ver van voldoende onderzocht te
zijn; men heeft tot nog toe bijna aIleen het loon, dat voor een bepaalden tijd arbeid genoten wordt, vergeleken; maar het onderscheid is in het loon dat van een bepaalde hoeveelheid arbeid genoten wordt; daarin, geloofik, is geen groot onderscheid te vinden;
waar de beschaving toeneemt, vordert de vermeerdering van bebehoefte een ruimer inkomen; maar tevens arbeiden die beschaafdere werklieden met meer overleg en vlijt, zoodat de arbeid,
onafhankelijk van den daaraan ' besteden tijd beschouwd, niet
duurder wordt.
Dezelfde theorie van Ricardo voert ook tot de oplossing der
vraag of men somtijds te veel kan voortbrengen. Say heeft reeds
daartegen opgemerkt, dat aIle producten voor producten verkocht worden, en dat dus de eene voor de andere een middel van
vertier (debouche) oplevert. Volgens het stelsel van Ricardo is het
nog duidelijker dat tusschen de vraag en het aanbod evenwigt
plaats heeft. Geen volk of geen partikulier brengt voorwerpen
van rijkdom voort dan of om ze voor zichzelf te behouden of om
tegen andere van gelijke waarde te verruilen; elke productie, die
niet voor eigen gebruik plaats heeft, stelt even zoo groote vraag
als aanbod daar. Eene te groote productie van aIle waren (general
glut) is op dien grond ondenkbaar; maar zeer ligt kan men van
eenige soorten van waren meer voortbrengen en van andere te
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weinig; dan is er even zoo veel aanbod van de eene soort te weinig,
als er van de andere soort te veel is.
Mij dunkt dat de hoofdpunten dezer theorie zeer scherpzinnig
betoogd zijn, niet weI wederlegd kunnen worden; maar vele bijkomende omstandigheden, welke op den gang der nijverheid invloed hebben, zijn nog niet voldoende bekend, en het is daarom,
dat men niet zonder groot gevaar berekeningen a priori op die
theorie gebouwd, als zeker kan aannemen. Dit komt mij evenzoo
voor, alsof men in de natuurkunde de wet der zwaartekracht op
zichzelve wilde toepassen, zonder den wederstand der lucht of de
wrijving in aanmerking te nemen.
Zulke toepassingen zouden in de uitkomst onjuist bevonden
worden, niet omdat de wet der zwaartekracht niet wezenlijk zoo
is, maar omdat men andere tegelijk werkende krachten zoude
hebben voorbijgezien.
Een ander pun~ in de theorie van Ricardo en Mac Cul10ch komt
mij niet aannemelijk voor. Het is de poging om van de twee bestanddeelen: arbeid en kapitaal, een te maken, doornamelijkkapitaal als opgehoopte arbeid te beschouwen en zoo in arbeid op de
lossen. Deze schijnbare vereenvoudiging brengt duisterheid en
valsche begrippen teweeg. Kapitaal is het opgehoopte resultaat
van arbeid, is rijkdom, maar is niet meer arbeid zelf. In de natuurlijke waarde der dingen wordt niet aileen berekend de som
van kapitaal, die tot hunne voortbrenging (met den arbeid) vernietigd is; maar de hoeveelheid van kapitaal, die men heeft nodig
gehad en de tijd hoe lang men die heeft nodig gehad voor de
voortbrenging (datgene wat men interest noemt), komen bij den
natuurlijken prijs van aile waren in berekening en dit is verschillend van de voordeelen der ondernemers, welke eene beloning is voor een verhevener soort van arbeid dan die der werklieden is.
De evenredigheid tusschen dat gedeelte der waarde, hetwelk
zijn grond in de hoeveelheid en den tijd van het aangewende kapitaal heeft, en het ander gedeelte dat door de som van arbeid
veroorzaakt wordt, komt mij voor een der punten van onze wetenschap te zijn, die nog niet genoeg zijn opgehelderd.
Say heeft door het aannemen van zoogenaamde produits immateriels dit onderwerp nog veel duisterder gemaakt, dewijl volgens hem de handeling, het arbeiden zttlf, rijkdom is, en het resul-
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taat van den arbeid een tweede rijkdom. Deze wijze van zien
leidt naar mij voorkomt tot gansch verkeerde beschouwingen.
De theorie omtrent de landpacht, door R. voorgedragen, is
V.H.W.G. zeker reeds volkomen bekend, en welligt heeft V.H.W
G. ook opgemerkt eenige artikelen in den Franschen Globe,
waarin die leer met veel duidelijkheid ontwikkeld is. Toch heeft
Say in zijne laatste uitgave die nog niet aangenomen.
Omtrent de bevolking hebben de tegen~erpingen van M. D.
e,enige overeenkomst met die van den Americaanschen gezant
Everet, wiens boekje V.H.W.G. denkelijk reeds bekend is. Men
wil de stelling, dat veel rijkdomgroote bevolking daarstelt, omkeren en zegt: groote bevolking brengt overvloedigen rij kdom aan.
Het is niet vreemd dat een N.-Americaan op die gedachte gekomen is, maar hij verliest uit het ~Og, dat de voortbrenging van
den rijkdom niet enkeld van het getal dermenschendie arbeiden
afhangt, maar dat een kapitaal onmisbaar is om die menschen te
laten arbeiden. Dit punt overslaande, kan men schijnbaar genoeg beweren, dat de vermeerdering van bevolking vanzelf vermeerdering van rijkdom aanbrengt.
Het is niet zonder beschroomdheid, dat ik deze vlugtige bemerkingen, die ik zeer in den haast heb temedergeschreven, aan
het verlicht oordeel van V.H.W.G. durfvoorleggen, doch V.H.W.
G. heeft mij zelve tot die stoutheid uitgenodigd. Ik zoude mij bijzonder gelukkig achten, zoo (V.H.W.G.) er mijne groote belangstelling in de eer van V.H.W.G. correspondentie uit wilde opmaken en mij mijn lang verzuim in het terugzenden der werken
van M.D. wilde verschoonen. V.H.W.G. mijnen dank betuigende
van mij met deze belangrijke werken te hebben bekend gemaakt, heb ik de eer met zeer uitsteekende hoogachting te zijn ....
No.7. -

'SGRAVENHAGE.

1827,

JULI

29. -

VAN HOGENDORP

AAN ACKERSDI]CK.

De boeken met een aangenamen brief van 7 Juni 1.1. zijn mij op
zijn tijd weI geworden, en het is mij hoogst aangenaam geweest
daaruit te zien, dat V. Hooggeleerde genoegen heeft geschept in
Mac-Donnell en een van zijne werken ontboden heeft. Dit moedigd mij aan, om wederom een werk aan de aandacht van V.
Hooggeleerde te bevelen, indien het niet reeds in Vwe handen is.
Ik heb de tweede uitgave van de nieuwe beginselen der poli-
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tiek Economie door Sismondi, 1827, een zoo merkwaardig stuk
gevonden, als mij in langen tijd niet voorgekomen was. Ik acht
mij des te meer verpligt om U. Hooggeleerde opmerkzaam daarop
te maken, alzoo men ligt zoude kunnen denken dat deze tweede
uitgave weinig verschilde van de eerste. De schrijver is in den tijd
van zeven jaren door vele van de voornaamste politieke Economisten aangevallen geworden, en deze zijne verbeterde uitgave is
het gevolg daarvan, zoodat hij op sommige punt en veranderd is
van gedachten, en op andere punt en zijne gedachten nader ontwikkeld heeft. Acqter zijn werk voegt hij drie antwoorden op drie
wederleggingen bij . Zijne geheele voordragt van de wetenschap
bedraagt derhalve niet meer dan anderhalve gewone deelen in
octavo. De voordragt is kort, klaar en praktisch. Dit praktische
is een van zijne hoofdverdiensten, en zal des te nuttiger zijn, naarmate de Engelsche schrijvers zich meer verloren hebben in afgetrokken denkbeelden. Een tweede verdienste is de onderscheiding tusschen kapitaal en inkom en, welke onderscheiding eerst
duidelijk wordt gemaakt op zichzelve, en naderhand gedurig
wederkomt in den loop van het werk. Een derde verdie:q.ste is de
beschouwing van de geheele bevolking van den staat, met een
oogmerk om dezelve deelgenoot te maken van den verkregen welvaart. Men heeft hoe langer hoe meer de nationale welvaart tot
het oogmerk van de wetenschap gemaakt, en eindelijk geheel vergeten dat het aankomt op de deelneming van de geheele natie in,
de welvaart, met andere woorden op het nationaal geluk, zoodat
het meerder geluk van aIle de ingezetenen het doeleinde, en de
vermeerdering der nationale welvaart het middel is om dat einde
te bereiken. Hiermede verheft de schrijver zijne wetenschap ongemeen, hij wordt een echte staatsman, een menschenvriend'.
Bij zoo groote verdiensten zijn er eenige gebreken, die echter
niets gemeens hebben met de grondslagen. Zoo gaat hij altemets
te verre of> het stuk der werktuigen, toch maakt het op andere
plaatsen wederom goed en schijnt te bekennen dat hij te veel gezegt heeft. Met opzigt tot de Banken toont hij met regt grove misbruiken en groote gevaren aan. Maar wanneer hij stelt, dat een
Bank geheel geen nieuw kapitaal schept, zoo heeft hij dit zeker mis.
Dan heb ik hier en daar een geringe duisterheid ontmoet, doch op
geen zaken van gewigt, en men kan den schrijver slechts verwijten dat hij die plaatsen niet nagezien heeft.
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Ik heb zoolang ik leef de armoede en elende in onze Maatschappijen beklaagd en dezelve gedurig zien toenemen. Ik heb vele mid- .
delen van herstel vernomen, zien aanwenden, help en aanwenden.
Maar het kwaad is gedurig tegen de hulpmiddelen aangegroeid.
Van Engeland is het algemeen bekend dat aldaar de grootste rijkdom en de grootste armoede te vinden zijn. Tien jaren geleden
heeft het daar elendig uitgezien. Voorleden jaar is de nood opnieuw zeer hoog geklommen. Maar ik wi1 mij weI bepalen tot ons
eigen land, en daar zijn dan de sprongen niet zoo groot, maar de
armoede is gedurig onder ons toenemende. Ik heb menigmaal opgemerkt dat d~ meeste zaken van tijd tot tijd duurder worden, en
schrijf dit toe aan de gezamentlijke uitwerking van de zware belastingen en van den belemmerden koophandel. Op deze duurte zoude dan ook moeten eene verhooging van de dagloonen volgen. Maar de dagloonen zijn of niet verhoogd, of niet in evenredigheid met de duurte verhoogd. Daarmede wordt de arbeidsman dus
zooveel armer en mist des te meer van zijne behoefte. Het brood
is in de laatste jaren goedkoop geweest, en zoo goedkoop dat de
landbouwer geklaagt heeft dat hij geen bestaan meer had. Desniettemin is de armoede groot gebleven, omdat vele huisgezinnen geen geld hadden om brood te koopen, al was het goedkoop.
Het ontbrak aan arbeid, de arme wilde arbeiden .en yond geen
werk. Ik ben daardoor op het denkbeeld gekomendat er iets yerkeerd was in onze maatschappelijke inrigting, waaruit de omstandigheid geboren werd, dat er aan de een zijde een groote overvloed was van levensmiddelen tot lage prijzen, en aan de andere
zijde een behoeftige menigte zonder werk en zonder geld. De
landbouwer en de koopman klaagden over de lage prijzen van de
landvruchten, en de arbeidsman klaagde over gebrek aan werk en
aan verdiensten.
Nu las ik iets van het geschil over de nieuwe beginselen van
den heer Sismondi, en de aankondiging vq.n de 'a anstaande tweede uitgave van zijn werk. Ik verwachtte dit met ongeduld, en heb
het thans gelezen en overwogen. Welk een indruk het op mij gemaakt heeft, heb ik de eer gehad U., Hooggeleerde te melden, en
ik vlei mij met de hoop dat mijne aanbeveling eenige uitwerking
hebben zal. Ik laat het niet daarbij, maar ik verzoek van U.
Hooggeleerde als eene gunst, om mij na de lezing van het werk te
willen mededeelen, wat indruk het op Uwen geest gemaakt heeft.
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N.S.

Den 3. Augustus.

Ik maak gebruik van de omstandigheid dat deze brief eenige
dagen is blijven l~ggen om nog aan te halep een artikel uit de Engelsche ministerieele courant van dezen inhoud. Het hooi is ailerbest uitgevailen. De gnl.nen staan alomme zeer schoon. Met gunstig weer hebben wij den overvloedigsten oogst te wachten. De
zegen des Hemels zoude volkomen zijn, indien ons arbeidsvolk,
eertijds zoo gezond en welvarend, niet gedompeld was in de uiterste elende, waardoor het buiten staat zal zijn om van die rijke
vruchten van het land het zijne te koopen.
No.8. -

'S-GRAVENHAGE.

1827, AUGUSTUS 25. -

VAN HOGEN-

DORP AAN ACKERSDIJCK.

Ik neem de vrijheid om mijn zoon bij U. Hooggeleerde in te
leiden op zijn reisje door de Zuidelijke gewesten. Hij zal zijn oogmerk bij hetzelve aan U. Hooggeleerde bloot leggen en om Uwen
goeden raad verzoeken ten einde het te bereiken.
Ik vleije mij dat U. Hooggeleerde iets van die genegenheid voor
mijn zoon gevoelen zal, die ik voor mijzelve ondervonden heb, en
verblijve met de uitstekendste hoogachting ....
No.9. -

'S-GRAVENHAGE.

1827,

NOVEMBER

7. -VAN

HOGEN-

DORP AAN ACKERSDIJCK.

Ik ben U. Hooggeleerde hartelijk verpligt voor aile de vriendelijkbeden aan mijn zoon bewezen en die ik uitzijne brievenhebvernomen. Hij is even dankbaar als ik voor Uwe goedheden en hij
doet zijn best om daaraan te beantwoorden, met zooveel mogelijk nut te trekken ui1u Uw aangenaam onderwijs en verkeering.
Hij meldt mij een. woord van U. Hooggeleerde voor mij, tot
voorloopig antwoord van mijn brief aan U over Sismondi 1). Ik
verzeker U. Hooggeleerde, dat ik geen haast heb en gaame wachten wil. Inmiddels moet ik aan U. Hooggeleerde mededeelen, dat
ik een bezoek ontvangen heb van den heer Jacob 2), die nu zijne
tweede reize voor het Engelsche ministerie doet om den graan') Vgl. hierv66r, no. 7.
0) Jakob, economisch schrijver van 1759-1827.
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bouw en den graanhandel op het vasteland te onderzoeken. Deze
heer heeft mij in den loop van het gesprek verhaald, dat de nieuwe
denkbeelden van de politieke economisten schier aIle vertrouwen
verloren hadden, dat Ricardo's werk beschouwd werd als eene
grondelooze theorie, en dat Mac CulIoch voorleden winter naauwelijks twintig toehoorders voor zijne lessen had kunnen vereenigen,
weshalve hij dan ook daarmede uitgescheiden .was.
Ik vleije mij dat ik nog eens bij monde met U. Hooggeleerde over
deze belangrijke zaken handelen zal, en heb inmiddels de eer met
de uitstekendste hoogachting te zijn ....
No. 10. -

'S-GRAVENHAGE.

1828, JULI 12. -VAN HOGENDORP

AAN ACKERSDIJCK.

Ik neem de vrijheid mijn eigen exemplaar hiermede aan den
heer van Akkersdijk ter leen aan te bieden. Ik kan het gemakkelijk zes weken missen en verzoek het bij gelegenheid terug.
Mij!l zoon zal zeker bij zijne terugkomst de eer hebben een exemplaar aan te bieden.
No. 11. -

ROTTERDAM.

1828,

SEPTEMBER

15.

-ACKERSDIJCK

AAN VAN HOGENDORP.

Ik heb de eer U. H. W. G. hiernevens met veel dankzegging terug te zenden U.Hwgeb. exemplaar der dissertatie van Mijnheer
Uw zoon, "De Scaldi clauso", welke ik met veel genoegen gelezen
heb en waarvan ik zeer gaarne met der tijd een exemplaar hoop te
bekomen.
Ik had mij gevlijd dezer dagen de eer te hebben U.H.W.G: deze
dissertatie zelf terug te brengen, doch ben daarin teleurgesteld,
hetgeen mij te meer leed doet, dewijl het onafgebroken verga deren der commissie 1) tijdens mijn laatst verblijfin 's Hage mij zoo
weinig het genoegen heeft gelaten U.H.W.G. mijn bezoek te
maken.
Gaarne had ik de eer gehad met U.H.W.G. te spreken over de
laatste uitgave van Sismondi's werk, hetwelk ik sedert U.H.W.G. 's
aanbeveling 2) met veel belangstelling gelezen heb. Ik heb evenals
1 j Ackersdijck werd in 1828 lid van eene Staatscommissie tot regeling van het hooger onderwijs.
\
OJ Vgl. hierv66r, no. 7.
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V.H.W.G. gevonden dat dit werk eene belangrijke bijdrage voor

de wetenschap is en aanleiding tot nieuwe beantwoordingen kan
geven; maar het is mij voorgekomen, dat S. niet onbevangen genoeg is om goed waar te nemen; zijn gevoel doet hem dikwijls ten
halve zien en als algemeen aannemen wat tijdelijk of plaatselijk is,
en vooral het kwaad aan valsche oorzaken toeschrijven - zijne
meening dat de gilden het overmatig toenemen der bevolking voorkwamen; dat de onverkoopbare goederen den welstand belemmeren en meer anderen, zijn zeer goed ontwikkeld; maar dat de welhebbendheid tevoren in aile standen grooter was, geloof ik niet -en
laat zich door het zien (van) een tijdelijken stilstand van Engelands
fabriken wegslepen. Zijne middelen om de gebreken onze maatschappij te verbeteren, in zoover hij die voordraagt, komen mij
voordatmeerkwaad dan goed zoudendoen. Hij wil, dunkt mij, de
regering te veel actif tusschen beide laten komen, terwijl haar invloed het nuttigst passif is, namelijk door zich te onthouden en
te maken dat anderen zich onthouden van kwaad te doen. Wat
hij tegen Ricardo en zijne navolgers zegt, is slechts in sommige
opzigten waar: in de toepassing zoude R. gewis kunnen doen dwalen, maar niet omdat zijne grondbeginselen valsch zijn, maar omdat ze onvolledig zijn. Men moest ze dus niet verwerpen, maar aanvullen en aile de wijzigingen trachten op te sporen die zij door
bijkomende omstandigheden in de werkelijkheid ondergaan; dan
zoude men vooruitgaan; door ze te verwerpen gaat men, geloof ik,
achteruit. Zoo komt mij b.v. voor dat aile pogingen om de landpachten op eene andere wijze dan R. uit te leggen, vergeefs zijn,
en dat Say even als Sismondi daarin dwaalt. Het denkbeeld van
R. dat de waarde van elk voortbrengsel eigentlijk voorstelt een
som van arbeid (en van gebruik van capitaal), welke dat voortbrengsel gekost heeft, is, dunkt mij, zeer juist en verspreidt veel
licht over de theorje der productie; maar de oneindig menigvuldige omstandigheden, welke den prijs boven of beneden die natuurlijke waarde do en stijgen of dalen, heeft R. niet aangewezen.
De andere schrijvers moesten zich daarop toeleggen in plaats
van zijne theorie zelve te verwerpen. Zoo komt mij voor dat de
staatshuishoudkunde veel vorderingen zoude kunnen maken. Het
strikt logisch redeneren, met de juiste en voiledige waarneming
van de daadzaken, kan aileen deze wetenschap bevorderen.
Ricardo heeft gewis in het eerste de andere schrijvers ver over-
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troffen, Sismondi heeft dikwijls juist, maar niet volledig waargenomen, Say neemt goed waar, doch is niet zoo historisch als
Sismondi, en beide redeneren somtijds niet logisch genoeg. Ik
ben bijna beschaamd U.H.W.G. zoo kort en daardoor schijnbaar zoo a:podictisch mijne meening over zulke uitsteekende
schrijvers mede te deelen; maar ik heb de grenzen van mijnen
brief reeds bijna overschreden, en wilde toch niet gaarne aile
antwoord op U. H. W. G. vroegerschrijven schuldig blijven.
Het zoude mij bijzonder vereeren, zoo ik door U. H. W. G.
bedenkingen mogt worden voorgeligt en teregtgewezen waar ik
somtijds eene verkeerde opvatting omtrent de systema's van de
verschillende economisten hebben mogt.
Met de uitsteekendste hoogachting heb ik de eer te zijn.....
No. 12. -

'S-GRAVENHAGE.

1828, OCTOBER 3. -

VAN HOGEN-

DORP AAN ACKERSDI]CK.

Uwe aangename letteren uit Rotterdam zijn mij op zijn tijd weI
geworden. Ikheb nu een exemplaar van de Gesloten Schelde 1) tot
Uwen dienst, en ik zal het aan den heer van Ewijk naar Brussel
medegeven, opdat Uw Hooggel. het bij gelegenheid van denselven
moge bekomen.
Toen Uw Hooggel. mij voorleden jaar een uitvoerigen brief uit
Luik geschreven had, was mijn voornemen om even uitvoerig
daarop te antwoorden. Doch de nieuwe uitgave van Sismondi werd
mij op datzelfde oogenblik gebragt, en onder het lezen kwam het
mij voor, dat al wat ik schrijven wilde daarin te vinden was. Ik
bepaaide rruj derhalve tot de aanbeveling van Sismondi aan Uw
Hoogge1. 2), en stelde dus mijn antwoordop Uwen brief uit, totdat
Uw Hooggel. Sismondi gelezen had. Dit is geschied, en Uw Hooggel. heeft de goedheid om mij nader op te roepen ter mededeeling
van mijn gevoelen over sommige punten van de huishouding van
staat, niet aileen met opzigt tot Sismondi, maar ook tot andere
schrijvers.
Uwe aanmerking op Sismondi, dat hij de regering verkeerdelijk
inroept, heeft hijzelf reeds beantwoord in de Revue Encyclopedique. Hij heeft niet de regeringen gemeend, maar de wetten en de
') De dissertatie, hierv66r op blz. 120 vermeld.
2) Vgl. hierv66r, no. 7.
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wetgevers. Hij is het eens, dat de gouvemementen moeten laten
begaan en niet tusschenbeide komen. Maar hij oordeeIt dat de wetten op den eigendom eene verbetering vereischen, omdat zij te
gunstig zijn voor de rijken tot nadeel der armen. Hij g~eft geene
verbeteringen op, en houdt zich bij het betoog van de noodzakelijkheid derzelve. Hij ontleent zijn betoog uit den sta~t van de arbeidenden klassen in de maatschappij, die van den handenarbeid
aIleen leven. Den uitersten trap van gebrek onder deze klassen
heeft hij in Engeland waargenomen, maar het gebrek bestaat meer
of min overa!' Ik heb te Lier bij Antwerpen eene groote katoendrukkerij bezocht, en heb toen vemomen, dat de armenbezorgers
hard klaagden, dat de armen zoodanig vermenigvuldigd waren
door middel van die fabriek. Wij hebben gezien, dat er in Engeland eene wet heeft moeten gemaakt worden om de uren te bepalen, die de kinderen elken dag zouden mogen doorbrengen aan
het werk in de katoenspinnerijen 1). Onlangs heeft een zeer verstandig Engelschman, in de hooge ambten verkeerende, mij in den
loop van het gesprek zeer natuurlijk verzekerd, dat in zijn land
de werklieden in de fabrieken beschouwd en behandeld wierden als
lastdieren. Betere wetten worden er dus vereischt en zijn gedeeltelijk gemaakt om het kwaad te hoeden, en Sismondi heeft gelijk om zulke wetten in te roepen. Hij had zich slechts min juist
uitgedrukt, wanneer hij de regeering noemde in plaats van de
wetgeving.
Ik kan niet denken, dat de stilstand van werk in Engeland een
bloot tijdelijk kwaad en voorbijgaande is, maar ik geloof, veel
meer dat het een gevolg' is van de wetten. Eene groote dwaling
komt daarbij, en deze is door de nieuwe schrijvers, op het voetspoor van Ricardo, gestijfd geworden. De fabrikanten hebben gedacht, dat zij maar hadden voort te werken, zonder eenigszins te
letten op de vraag en op de behoefte. De schrijvers hebben hun
gezegd, dat men nooit te veel kon voortbrengen. Eene droevige
ondervinding heeft het tegendeel geleerd, en de verkeerde theorie
kan, dunkt mij, gemakkelijk met redenen wederlegd worden, al
hadden wij ook die ondervinding niet. De schrijvers verdiepen en
verliezen zich in afgetrokkene denkbeelden. Ik geloof met Sismondi, dat zij zichzelven somwijlen niet verstaan.
De oorsprong van de landpachten is zulk een afgetrokken denk') The Factories Regulation Act 1819 Geo. III , cap. 66.
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beeld, waarmede Ricardo en zijne leerlingen zich veel hebben opgehouden, zonder dat ik er het praktiesch nut van zien kan. Wanneer het eigenbeheer van mijn landgoed mij verveelt, stel ik iemand aan omhet voormij waartenemen tegen betaling. Watlater
kom ik met hem overeen om het voor zijne eigen rekening te bedrijven en mij eene vaste som jaarlijks uit te keeren. Zoo zijn de
landpachten in alle tijden en onder aIle volken ontstaan. Nu weet
ik genoeg voor de huishouding van staat en om de algemeene welvaart te bevorderen.
Over de eigenlijke waarde van aIle onderwerpen wordt veel
getwist. Ik geloofmet Uw Hooggel., dat men dezelve stellen kan
in den besteden arbeid en het aangewende kapitaal.
Evenzoo geloof ik met Uw Hooggel., dat er vele omstandigheden bijkomen om deze waarde te wijzigen. Vermits nu de omstandigheden schier altijd alles afdoen om de waarde in den handel te
bepalen, zoo is er in het algemeen weinig gelegen aan de eigenlijke
waarde. Wanneer de eigenlijke waarde niet meer te behalen is
in den handel, zoo wordt het artikel verlaten en niet langer voortgebragt. Goudleer was eertijds een fabrikaat van groot belang, en
hier en daar treft men er nog behangselen van aan; doch er wordt
geen goudleer meer gemaakt en het is niet te vinden op ons uitvoerig tarief van koopmanschappen. Menigmaal geeft de overvloed van eene waar aanleiding tot prijzen beneden de natuurlijke
waarde, het voortbrengen neemt dan eenigermate en niet geheel
af, zoodat bij minderen overvloed de prijzen zichzelven herstellen.
Dit alles gaat zijn eigen gang, en de waarneming van dezen gang
is gewigtig voor de wetenschap. Maar het ziften van de bestanddeelen der eigenlijke waarde schijnt mij toe tot niets nuttigs
te leiden.
Ik heb nu de vrijheid genomen 'om mijne gedachten aan Uw
Hooggel. open te leggen, en ik besluit met den hartelijken wensch,
dat uwe studien en onderwijzingen hoe langer hoe meer mogen
strekken tot bevordering van de praktijk, tot de verhooging van
onze welvaart, en ter opheldering van de denkbeelden onder het
opkomend geslacht.

III.
UN DOCUMENT SUR LE COMMERCE DES HOLLANDAIS A NANTES EN 1645, COMMUNIQUE PAR M. HENRI SEE.
Le document, dont nous publions ci-dessous une partie, fut redige a
l'occasion d'un proces intente par les marchands de Nantes 1) a Symon
Archebol, Irlandais, pour lui interdire de reexpedier "un certain nombre
de couperose", achete de Gerard Noe, facteur et commissionnaire du Hollandais Comelis Jansquies (Comelis Janszoon ?), ainsi qu'a d'autres marchands et commissionnaires hollandais, Rene Tennebac, Antoine Chatelein,
Paul Vos, Jean Soudak 2).
Les marchands de Nantes ont pour dessein de faire interdire aces negociants etrangers, - hollandais pour la plupart, - Ie commerce de commission et la vente au detail. Les Moyens.d'intervention 3) presentent l'inteIet de montrer a quel point Ie commerce de Nantes (et il en est de meme
a Bordeaux de 1640 a 1660) se trouve entre les mains des etrangers, et surtout des Hollandais. Ils decrivent avec precision les pratiques employees
par ces facteurs et commissionnaires pour tenir en main tout Ie commerce
de la ville et en tirer benefice. Ce temoignage concorde pleinement
avec celui que nous fournit un ouvrage publie peu de temps apres, Le
commerce honorable, de Jean Eon 4). Celui-ci donne meme, a cet egard,
des renseignements bien plus precis et indique les moyens qui, pense-t-il,
permettraient aux negociants franyais de se ressaisir et de retablir la
prosperite de leur trafic; il preche la creation de societes privilegiees
de commerce. C'est precisement la politique commerciale que Colbert
s'efforcera . de faire triompher. Au moment OU celui-ci arrive aux
affaires, la marine marchande et l'armement fran9ais semblaient tout
a fait ruines. On s'explique mieux alors les mesures prises par Colbert pour lutter contre la redoutable concurrence des Hollandais 6),
') Figurent nommement Claude Gabory, Nicolas Gouellot, Jean Bernard, marchands bourgeois de Nantes.
0) L'orthographe de ces noms est certainement tres incorrecte.
") Brochure imprimee in 8°., 20 pages (Fonds de la Chambre de commerce de Nantes, Archives depart. de la Loire-Inferieure, C 652).
'J Nantes, 1647.
oJ Cf. S. Elzinga, Het voorspel van den oorlog van I67Z, Haarlem, 1926.
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mesures qui d'ailleurs ne reussirent que partiellement et contribuerent a
susciter Ies guerres du regne de Louis XIV, si ruine uses pour Ie royaume ').
H . S.

I

MOYENS D'INTERVENTION QUE METTE NT ET BAILLENT PAR
DEVERS LE ROY ET MONSEIGNEURS DE SON CONSEIL LA COMMUNAUTft DES MARCHANDS BOURGEOIS DE LA VILLE ET
FAUBOURGS DE NANTES, DEMANDEURS ET REyUS PARTIES INTERVENANTES EN L'INSTANCE PENDANTE AU CONSEIL ENTRE
, LES NOMMES CI-APRE S, SUIVANT L'ORDONNANCE PAR EUX
PRESENTEE AUDIT CONSEIL LE

24 D'AVRIL 1645,

POUR QU'IL

SOIT DEFENDU AUX ETRANGERS DE TENIR BOUTIQUE EN
FRANCE .

. . . Nonobstant toutes ces belles ordonnances 2) et des soings
qu' on a prits pour Ie retablissement du commerce en France, et Ie
remettre e!l son premier lustre, on ne laisse pas de reconnetre qu'il
s'y affoiblit tous les jours, les plus belles villes maritimes degarnies
de ce grand nombre de vaisseaux qu'elles vouloient avoir, et la
plupart des matelots, pilotes et mariniers franyois, faute d' employ,
oblige les uns de quitter la mer et s'occuper ala terre, et les autres
contraints d'aller servir les etrangers pour du pain, est ant veritable qu'on ne void aujourd'hui dans les meilleurs ports et havres
de France que des vaisseaux et facteurs etrangers, ce qui ne se
peut support~r qU'avec grande honte et confusion 'des bons et
naturels Franyois.
Or la cause principale de cet affoiblissement vient du mepris
que l'on fait en France du commerce, qui fait que ceux qui Ie peuvent maintenir, y prennant fort peu d'interest, les etrangers font
librement des contraventions aux ordonnances du royaume et privileges des villes OU ils sont habitues.
Entre les villes de ce royaume, celle de Nantes a toujourseste
reputee pour l'un des plus considerables et plus propres pour faire
Ie commerce et la navigation, comme est ant situee pres de la mer,
et sur l'un des plus beaux fleuves de France, par lequel elle peut
facilement communiquer au dedans et au dehors du royaume tou' ) Sur ce qui precede, pour plus de details, voy. notre article, Le commerce des H ollal1dais a Nantes pendatlt la minorite de L ouis X I V (Tijdschrift voor Geschiedenis,
1926 ).
') II s'agit notamment de l'ordonnance d u 15 janvier 1629 (art . 4 14, 41 5, 428, 429).
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tes sortes de marchanclises, et pour cette cause on luy avoit donne
pour ses armes un navire cinglant en mer a pleine voile, marque
de l'estime que les habitans d'icelle avoient toujours fait du commerce et de la navigation, en l' exercice et bonne conduite duquel
ils avoient constitue leur principal bien et felicite l'honneur et la
grandeur de leur ville. Et il n'y a pas longtemps que la navigation
y estoit en grand vogue, ayant plus de cens cinquante navires,
appartenans aux habitans, mais a present a peine s' en trouve il
dix ou douze, en telle sorte qu'on la voit dans une decadence et
toute defiguree. Cette navigation et ce beau navire ne fIotte plus,
les etrangers l'ont faite eschouer et mis a sec, sans cordages et
sans voiles; les marchands et mariniers, faute d' emploi, ont perdu
la route des mers; on ne void plus que des navires et visages etrangers et principalement Hollan9-ois, Anglois, Escossois, Irlandois
et Portugois, desquelles nations il arrive tous les jours des familIes, facteurs et commissionnoires, qui s'y sont habitues depuis 15
a 20 ans, lesquels ont oste tout Ie traffic, commissions et correspondances, que lesdits habitans avoient avec les estrangers qui
faisoient celles desdits habitans, et qui mesme bien souvent venoient visiter nos havres acheptans nos fruits et danrees, et nous
vandans leurs marchandises.
Tout estoit auparavant dans 1'ordre que la bonne foy du commerce pouvoit desirer; Ie pays et les marchands dans 1'abondance
et la prosperite; mais depuis que ces facteurs et commissionnaires
. se sont establis ils ont fait qu'ils possedent tout Ie traffic et par
une union juree ont lie les mains aux marchands et tous ensemble
conjure la ruine du pais, engage ant tout Ie negoce dans leurs commissions, descouvrant a leurs nations nos necessites, desquelles
ils sont tesmoings oculaires, et nous participans; se prevallans des
temps, pour retarder ou avancer comme illeur plaist Ie pris et Ie
debit de nos fruits et danrees, causant un prejudice notable a tous
les Franc;ois, et particulierement ausdits habitans, par 1'entremise
desquels Ie commerce se soulloit faire 1).
Pour paivenir a ces usurpations, ceux qui partent de Hollande
pour venir en France, et notamment dans la ville de Nantes, sont
la pluspart facteurs, lesquels y est ant arrives firent une union avec
ceux de leur nation qui passe parmy eux comme loy d'estat et
point de religion, s'obligeant de se procurer du bien les uns aux
1) Avait1:outume de se faire.
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autres et ne permette point que les Franc;ois prennent part aux
profits qui se peuvent faire dans Ie negoce, a tel point que par leur
union et intelligences secrettes les meilleures affaires passeront
par leurs mains et leur rebut sera Ie plus honorable employ des
habitans, et de cette force ils ne font leurs fortunes directement,
comme ont fait plusieurs de leur nation, et notamment Bonnaventure Bron, Henry Rammelman, Reynier, Alexandre Velters,
Lambert de Grutter, Guillaume Van Houtte, Anthoine Chasteleyn
et plusieurs autres qui se sont retires dans leur pais, riches chacun
de plus de cent cinquante mille livres; ils la feront indirecte, en
faisant de grosses banqueroutes, comme on fait encores depuis
douze a quinze ans Jacob van Rinsen, Adrian Poupe, Michel van
Lamsuerst, Charles et Jan de Langhe, Georges Hontorst, Paul
Traudeny, Adrian Michiels, Jacob van Ravestein, Jan Vermasen,
Gilles van Lussel, Tilman Gorris, Pieter Frans Bave, Nicolas Slingerland, Henry Bucenet, Melchior Staers, Pieter van Lusset,
Gerrard van Rossen, Jacob Ie BIeu, Fop Adrians, Jan Tap, Guillaume Vrouling, Joris Ravestein, Pieter van de Velde, Gerrard
Noe et plusieurs autres: lesquels ont emporte aux Franc;ois, par
leursdites banqueroutes, plus de huit a neuf cens milles livres,
teliement que c' est nous qui encourons les mauvais evenemens de
leurs fortunes, que s'ils prosperent ils nous payeront et, s'ils ne
trouvent leurs comptes, ils s'en yront avec nostre bien, scachant
bien que nous n'oserions alier les poursuivre en Justice en leurs
pais, vu qu'Us en appelient a leur Conseil Provincial OU les proces
sont eternels pour les estrangers; aussi ne s'est-il trouve aucun
Fran90is, qui ait pu en avoir raison, tant ils sont portez les uns
pour les autres.
Pour l' entretien de cette union ils font des cercles et assembIees deux fois la sepmaine, conferans de leurs cOlTImissions et de
la diversite d'icelies pour scavoir la quantite et qualite des marchandises qu'il faut chacun suivant leur inclination et les ordres
leurs commettans, afin de taxer et donner tel pris que bon leur
semble a nos fruits et danrees et a leurs marchandises, scachant
bien que les Fran90is n'osent pas entreprendre de les y faire
mener et en alier chercher, crainte d'y trouver plust6t leur ruyne
que des profits (comme ont experimente plusieurs), et ainsi par
cette dangereuse intelligence se rendent maitres des revenus et du
commerce de la France.
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Mais afin de n'estre pas entrepris dans toutes ces monopolies et
passer pour personnesnecessairesau public, ilsarrestaient entre eux
de faire valloir les fruits et danrees de quelques personnes de condition un peu plus que les autres, afin d' en avoir Ie suport et Ie
maintien, faisant grand mespris des autres, lesquels lasses de les
garder, plus souvent par necessite qu'autrement, les vont prier de
les vouloir achepter; mais les Hollandois, se voyant ainsi recherches, tesmoignent asses de froideur, feignant n'en avoir affaire,
afin de les reduire au pris arreste dans leurs dites assembIees, leur
persuadant encore qu'lls leurs ont de tres estroites obligations de
les en deffaire. Nese contentant pas de nous tromper et abuser de
la force, lls invitent les autres estrangers de se liguer ensemble
pour en faire autant et, ce qui est Ie plus insupportable, ils en font
des risees parmy eux, disans: "de Grieckenen verstaendenegotie
niet" (les Grecs n'entendant paslenegoce),parlantdenousautres
Franc;ois, ce nom de Grec servant parmy eux pour un deguisement de langage, que nous fait passer pour ignorans, peu verses
dans les affaires, et gens qui se laissent toildre aisement.
De plus leur avarice est allee jusques a ce point, que d'avoir
entrepris sur les pauvres artisans et gens de mestier de la ville de
Nantes, en faisans travailler aux eaues de vies et vinaigres, qu'lls
vont vendants et debit ants aux estrangers, et a ceux de leur nation, si bien que' ces pauvres gens, se voyant ainsi oppresser et
qu'on leur ostoit Ie pain en entreprenant sur leurs privileges, eurent recours a justice et leur cause fut trouvee si juste qu'lls obtindront aleurs fins c~ntre lesdits Hollandois par arrest contradictoire de la Chambre de rEdit du Parlement de Paris, OU lls s'estoient pourvus.
.
Ils ont aussi des tonneliers de leur nation, qui travaillent pour
eux dans leurs maisons et magasins, et, comme ils font grand commerce de vins, eaues de vies et vinaigres, ils employent fort rarement les tonneliers franc;ais, tellement que ces pauvres artisans
sont reduits a une extreme necessite digne de compassion et,
outre que cela est tres prejudiciable au pais, veu qU'estans apresent les plus consideres pour enlever les vins, lls obligent les proprietaires a prendre des fusts qu'lls font faire a de haut pris, qui
fait bien souvent la moitie de la valeur du vin, tellement que si
cette faculte leur estoit ostt~e, et seulement permise aux Franc;ois,
comme II se pratique dans toutes les bonnes villes de ce royaume,
ECON.-HIST. JAARBOEK . XII.
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les proprietaires des vins et les tonneliers franc;ois gagneroient ce
que font lesdits Hollandois.
Pareillement ils font venir dans ladite ville de Nantes jusques
aux hostes et cabarettiers, ou la pluspart logent et prennent leur
nourriture, tant ils sont serrez et jaloux que les habitans fassent
quelques profits avec eux, tellement que, si quelqu'un en temoigne
Ie moindre ressentiment de leurs oppressions, ils en divertissent les
plaintes par leurs menaces, se disant autant privilegies que les
originaires habitans de la ville. Et que, si on les choque, ils s' en
plaindront a leurs Estats, et appelleront a leur secours la liberte
publique, se pourvoyant directement au Conseil, font intervenir
leurs agens ou ambassadeurs par la facilite qu'ils ont de les faire
solliciter a toutes rencontres, comme estans tous marchands, faisans toujours des moindres differens des affaires d' estat, et pour
mieux se maintenir font de certaines levees de derniers sur nos
fruits et danrees qui nous leur vendons, qu'ils couvrent de ce pretexte que c'est pour subvenir aux pauvres de leur nation, desquels
ils se servent aux occasions, oppressant ainsi les pauvres Franc;ois
et a leur depens.
Mais il importe encore aux intervenans que Ie Conseil soit pleinement informe du procede que tous lesdits estrangers tiennent
a l'endroit des marchands fran~ois, lors qu'ils font faire Ie commerce dans leur pais pour cet effet. lIs suplient tres humblement
ledit Conseil de considerer exactement Ie traitement que chacune
desdites nations leur font, pour connetre et discerner s'il y a de
l'egalite avec celui que lesdits etrangers re~oivent en France.
Les Portugais, jaloux de leurs lndes, d'ou ils tirent toutes leurs
meilleurs marchandises, nous en deffendent l'abord et Ie traffic,
nous permettant seulement de leur apporter nos marchandises et
danrees a des conditions fort desavantageuses, nous faisant payer
de gros droits qui sont vingt trois pour cent, et sur celles que nous
en raportons, trois pour cent, de sorte qu'il y a vingt pour cent a
redire, qu'ils dechargent leur marchandises et surchargent les
notres, ce qui en empikhe les profits et Ie debit. Outre que pour
les ventes et achapts,nous sommes toujours obligez d'employerun
du pais et luy payer commissions.
Les Anglais, Escossois et Irlandois, aut ant zelles pour leur bien
particulier qu'envieux contre ceux qui l'interessent, se declarent
plus puissamment contre les Fran~ois, puisque, pour les empecher
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d'y faire commerce et l'avoir seuls entre leurs mains, ils nous imposent de plus grands droits et subsidesqu'a eux-memes sur toutes
sortes de marchandises que nous y menons et raportons, suivant
qu'il est justifie par les ordonnances et tarifs du Roi d' Angleterre
et du Parlement, qui est sur quelques-unes de 10, 15, 20,jusques a
30 pour cent, ~t lorsque les Franl):ois pour se recompenser de ce surplus de droits, tachent d'y amener les premiers vins nouveaux, afin
d'acquerir par la nouveaute quelque avantage, ils se trouvent
encore supplantes par la deffence que Ie Parlement d' Angleterre
a fait a tous estrangers d'y mener des vins nouveaux plutost
qu'au 15 de decembre, afin de donner moyen aux Anglois de preceder les Franl):ois, et par ainsi en toutes fal):ons nous empecher d'y
faire aucun profit, joint qu'il faut toujours employer un du pals
pour vendre et achepter nos marchandises et lui payer sa commlsslon.
Les Hollandois, plus ruzes et politiques dans Ie commerce que
les susdites nations, reconnessans Ie grand besoin qu'ils ont de nos
marchandises, demandent hautement en France egalite de liberte
dans Ie negoce, disans qu'ils n'imposent pas plus de grands droits
et subsides qu'a eux-memes.
Mais ceux qui ne connessent pas leurs artifices et maximes se
pourroient laisser surprendre sur cet offre d'egalite imaginaire, .
dans laquelle veritablement ils ne peuvent etre trompez, veu que
leur paiS ne fournist de soy aucune marchandise, et la France par
l'abondance de ses fruits et danrees les fait subsister. Neanmoins
leur procede est tel que, lorsqu'un Franl):ois ou autre etranger y est
arrive avec la marchandise, il est oblige pour la vente d'icelle de
s'adresser a un habitant du lieu, lequel estant bien souvent d'intelligence avec ceux du paiS, qui trafiquent de cette sorte de marchandise, ils arretent entr'eux les conditions et Ie prix qu'ils la
veulent faire valoir, qui est Ie plus souvent beaucoup moins qu' elle
ne couste, que si Ie marchand fran<;ois ne la veut donner ,au prix
arreste, ils la luy laissent sur les bras un si long temps, qu'il est
enfin contraint, apres un long sejour et de grands frais, delalaisser au-dessous du premier prix par eux offert, meme quand quelqu'un s'est opiniatre a ne point vendre, regrettant se voir souffrir une si notable perte, s'y front entierement consommez et
ruinez avec protestation de ny plus retourner; la raison de ce
monopole, ou plutost intelligence et union qu'ils ont, leur est d' au-
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tant plus facile, qu'ils divisent entr'eux les genres de commerce
en cette sorte.
Les marchands qui trafiquent ordinairement de vins, eaues de
vie et vinaigres, n'anticipent point sur ceux qui vendent des bleds
et legumes, ny les marchands de bleds sur ceux qui vendent des
sels, et ainsi du reste, ayent parmy eux certaines compagnies et
societez ou ils peuvent caballer aisement et donner aux marchandises que les etrangers leur apportent tel prix que bon leur
semble.
Et lorsque les Franc;ois ont veu que cette premiere voye d'aller
dans leur pals ne leur estoit favorable, ils en ont voulu tanter une
seconde, leur envoyant leurs marchandises, pensant y trouver de
fidels correspondans; et comme c' est l' ordinaire d' envoyer la mesure sorte de marchandise a ceux qui font profession d'en negocier, dans la croyance qu'ils en auront plustost Ie debit, ils sont
en~ore frustrez dans leurs attentes par les diverses pratiques des
Hollandais. Car, s'il arrive quelque bon prix, leur marchandise
passera preierablement la premiere, et la notre restera entre leurs
mains a payer des louages de magazins et encourir tous les mauvais evenemens du temps. Mais ce n' est pas assez: s'il arrive que
nous prevoyons quelques encheres en France, soit par apparance
de fertilite ou autrement, nos marchandises se trouveront ordinairement vendues a l'arrivee de nos avis, les Hollandais en ayans
de pareils de leurs facteurs et commissionnaires qu'ils ont en France, ce qu'ils scavent aussi bien pratiquer lorsque nous sommes
ennuyez que nos marchandises leur restent si longtemps entre les
mains, et que, pour eviter aux frais et depens, nous leur donnons
ordre de les vendre et d' en faire une fin, et y faire 'comme pour
eux-memes. Ils n'y manquent pas, les faisans vendre au fond du
bassin, et interposans de leurs familiers amis pour les achepter,
pour eux a vil prix, tellement que plusieurs se sont trouvez dechargez au principal, et encore leur devoir du reste, ayant ainsi
par cette mauvaise foi ruine nombre de families dans la vilie de
Nantes, leur dessein est ant d'oster l'envie aux Franc;ois d'y aller
negocier, et aussi rester seuls dans leur pals les maltres du commerce. Et, lorsqu' on leur fait reproche de tous ces mauvais traitements, ils donnent pour excuse que, leur pais ne subsist ant que
par Ie trafic et la navigation, il ne leur est pas utile ny convenable
d'y laisser profiter l'etranger, parce que ce seroit les ruines et
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oster les profits et l' employ d' eux et de leurs facteurs qu'ils ont en
France.
De plus lesdits Holiandois h'ayant aucune marchandise originaire que celie qu'ils amenent des pais estrangers, ils observent
cette police de les faire premierement aborder dans leur pals pour
y payer des cinq a six pour cent d' entree, et aut ant pour la sortie,
et suivant les avis de leurs facteurs, qu'ils ont en France, ils les
chargent en d'autresvaisseaux, payant des huit a neuf pour cent
de fret et d'assurance, qui fait en tout vingt a vingt-un pour cent,
puis apres nous les envoient, et bien souvent alterees, ce qui enrichit d'autant plus lesditesmarchandises que si elies venoient en
France directement de leurs routes, d'ou il se void clairement que
nous payons bien plus de droits et subsides que ne font lesdits
Holiandois et ainsi nous les maintenons, eux et leur navigation.
Pareillement ils sont si pres de leurs interests, qu'ils ne veulent
pas souffrir que les Fran<;ois navigent et fassent Ie commerce dans
leurs Indes, parce qu'il y a de riches marchandises et beaucoup a
profiter, ayant brule deux navires franc;ois pres de Java, qui
estoient richement charges d'epiceries, et autres marchandises
precieuses, dont l'un s'appelloit Ie Saint-Pierre el Esperance de
Montmorancy, de Dieppe, afin d'osterl'envieauxFran<;oisd'yplus
retoumer; en quoi leur injustice ingratitude parH toute visible,
est ant certain qu'ils ne scauroient recompenser cette liberte qu'ils
pretendent en France (puisqu'ils n'ont rien a nous foumir, et dans
laquelie ils auront toujours 'de l'avantage), sinon en permettant
aux Franc;ois l'entree et la negoce libre en tous les pals et Indes
qu'ils possedent sans aucune restriction ny reservation, comme ils
ont dans toutes les Indes, pals et terres de l' obeissance du Roi,
tellement que, s'ils nous donnoient cette liberte, ce qu'ils nous vendent soixante sols, nous Ie pourrions donner a trente avec profit.
Car de dire qu'ils nous permettent la liberte de negocier et trafiquer dans la Holiande et Zelande, c' est ce mocquer absolument
de la France, veu que c'est un petit pals infertil, qui ne produit
aucune marchandise, et qui en consomme peu, et ou I'artifice et
la police de leurs commerces pour leur dite subsistance ne Ie fait
servir que d'etape et magasin aux danrees et marchandises qu'ils
amenent au dehors pour les distribuer et debiter aux autres nations, et joint qu'ils sont tous marchands, lesquels, ayans la justice
et police en mains, ne souffrent des etrangers que ce qui leur est
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utile et profitable, et dans les rencontres se rendent leurs juges et
leurs parties tous ensemble, tellement qu'il est comme impossible
que les Franc;ois y puissent profiter et subsister.
Davantage ils ne se contentent pas de nous tromper et abuser a
la terre, ils vont jusques ala mer, leur ingratitude est ant si grande
a l' endroi t des F ranc;ois, q u' a pres leur a voir [permis] q u' ils fassen t
leurs huilles et graisses a la terre de Groenland, bien qu'ils Ie permetent aux Anglois, contraignent les pauvres Franc;ois de les faire
en pleine mer au hazard de se bnl1er ou de perir dans les glaces.
Voila les finesses et bons offices que les Franc;ois recoivent a
toute rencontre de la part desdits Hollandois, de leur offrir leur
palS pour negocier, ou. ils scavent qu'ils ne peuvent rien faire, et
les empescher de profiter dans tous les endroits ou. ils peuvent
s'enrichir, et cependant aujourd'hui sont si presumptueux que de
pretendre estre dispenses des loix et ordonnances de l' estat, et
encore de pouvoir enfraindre les statuts et privileges des villes,ou.
ils sont habituez, sans qu'on aye droit de reprimer leurs usurpations, sous pretexte de ce qu'ils sont favorablement traictes dans
ce royaume, et plus qu'aucune autre nation, ainsi qu'ils font
paretre dans l'affaire qui se presente a juger au Conseil, en laquelle ils plaident sans interrest, somme il sera montre cy-apres 1).

') Suivent les considerants du proces, qui ne presentent aucun interH pour Ie fond
de la question. Le signata ire est Du Fourn, qui intente l'action au nom des
marchands nantais.
m~me

j

IV.
EEN MEMORIE DER GENERAALMEESTERS VAN DE MUNT AANGAANDE DE CONTROLE OP DE MUNTMEESTERS, MEDEGEDEELD DOOR DR. J. G. VAN DILLEN.
Tijdens den opstand tegen Spanje was het muntwezen in ons land deerlijk in verval geraakt. Een eerste poging tot herstel deed Leicester in 1586
door uitvaardiging van een groot muntplakkaat, dat vele goede bepalingen
bevatte. De nakoming hiervan liet evenwel zeer veel te wenschen over. In
de eerste helft der 17de eeuw was de muntverwarring dan ook nog zeer
groot 1). Ret geld der Republiek, - rijksdaalder, leeuwendaalder en gouden
ducaat - werd door minderwaardige buitenlandsche penningen uit de circulatie verdrongen. Ret bleek dat de strengste strafbepalingen de "steygeringhe" der goede geldstukken niet konden beletten. De agio der volwaardige penningen was het natuurlijke gevolg van de circulatie van veel
minderwaardig geld. Dit laatste bestond volstrekt niet alleen uit buitenlandsche penningen, want ook op de Munten der Republiek werd dikwijls
geknoeid ten aanzien van gehalte en gewicht. In het bijzonder werd door
de muntmeesters een veel te groote hoeveelheid pasmunt in circulatie gebracht. Een plakkaat uit het jaar 1636 constateert dan ook, dat de menigvuldigheid van circuleerende penningen niet alleen veroorzaakt wordt
door het binnenstroomen van buitenlandsch geld, "maer oock door de inlandsche, soo provinciale als rijcksmunten, dewe1cke van haere respective
heeren gelicentieert worden, onder het een pretext oft 't ander, sonder nochthans eenighen schijn van noodwendigheyt ofte dienst, nu d'een dan d'ander payementen 2) te maken .... "
Een belangrijke oorzaak der muntverwarring was gelegen in de talrijkheid der muntwerkplaatsen. In de Republiek waren niet minder dan 14
Munten gevestigd. Elk der zeven provincies had, als souverein, het muntrecht, terwijl ook West-Friesland een eigen Munt bezat. Bovendien waren
in het Oosten des lands nog zes steden, die vanouds het muntrecht hadden
en daarvan geen afstand wilden doen. De 14 muntmeesters waren geen
') Vgl. mijn .artikelen .. Valuta-moeilijkheden en giro-verkeer tijdens de Republiek", Tijdschrift voor Geschiedenis, jg. 40 en 41.
2) Pasmunt.
.
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ambtenaren, maar oefenden - tegen uitkeering van het z.g. sleischat
(seigneuriage) aan provincie of stad - hun bedrijf als ondernemers uit.
De hevige concurrentie der muntmeesters had natuurlijk een ongunstigen
invloed op het muntwezen. Al te groote excessen zijn evenwel uitgebleven,
hetgeen te danken is geweest aan de strenge contrale van de Generaalmeesters van de Munt. Dit college, dat reeds in den landsheerlijken tijd bestaan
bad, doch tijdens den Opstand verdwenen was, is in 1586 herleefd, nu als
centraal orgaan der Republiek. De Generaalmeesters hadden een tweeledige taak: 1°. het uitoefenen van toezicht op de muntmeesters; 2°. het
geven van adviezen aan de Staten-Generaal en aan de Staten der provincies.
Sinds het midden der 17de eeuw is het muntwezen belangrijk verbeterd.
Het aantal der buitenlandsche penningen, die wettigen koers hadden, was
reeds geleidelijk steeds meer beperkt. De munthervorming van 1659 schiep
twee nieuwe Nederlandsche penningen, den ducaton en den zilveren ducaat (of nieuwen rijksdaalder), waardoor de circulatie der Zuid-Nederlandsche ducatons en patacons vanzelf ophield. In de tachtiger jaren der 17de
eeuw is een aanvang gemaakt met den aanmunt van den gulden, die tot
dusverre alleen rekenmunt was geweest. Een bijzonder gunstigen invloed
had ook de opheffing, in 1694, der zes stedelijke Munten .
Doch naast dit alles is voor de ;verbetering van ons muntwezen het toezicht der Generaalmeesters van de Munt een zeer belangrijke factor geweest. Hoe dit toezicht werd uitgeoefend, wordt uitvoerig beschreven in
het rapport der Generaalmeesters, dat hierbij wordt gepubliceerd.
Deze memorie, gedateerd 3 Maart 1788, is opgesteld op ~erzoek der
Staten-Generaal, ten behoeve van den envoye van den Keizer, den graaf
Van Merode, die over dit onderwerp inlichtingen had gevraagd uit naam
van het Gouvernement-generaal der Oostenrijksche Nederlanden.
Ret berust in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage, StatenGeneraal, no. 5381.
v.D .

. ..• Waarom sij van advise souden sijn, dat aan welgemelte
Heere grave Van Merode, in antwoord op desselfs memorie, soude
konnen werden toegevoegd: dat op yder der Nederlandsche Munten sich bevinden een muntmeester-particulier, een waradijn, een
essayeur-particulier, een smitmeester of opperste der werklieden
en eenige meesters en geseilen, welke aile door de Raaden en GeneraaImeesters in den eed van den lande worden genoomen; dat,
alvorens tot de bewerking en muntslag der specien wordt overge-
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gaan, van yder gedane smelting door den ess~yeur-particulier,
ten overstaan van den muntmeester, indien het hem gelieft, een
proeve wordt genomen, waarvan door hem telkens een geteekend
biljet aan den waradijn word overgeleverd, inhoudende precise
melding van den alloy, teneynde den waradijn daaruyt kan sien,
of de te munten specie voldoed aan den voet, waarop deselve door
H.Ho.Mo. ter uyterste remedie is bepaald, welke biljetten door
den waradijn moeten worden bewaard om sich daarmede bij de
opening der muntbusse te konnen verantwoorden.
De penningen gemunt en ten comptoire van den muntmeester
opgebragt sijnde, word door den waradijn de gemunte specie geexamineert; van yder voor den muntmeester te doene leverantie
moet hy uyt de geheele massa, sonder verkiesing, opweegen drie
marken en vervolgens deselve bicquetteeren om na te gaan, of de
specie in den gewigte, so per mark werks als per stuk, voldoet aan
den voet, daar deselve bij H.Ho.Mo. ter uyterste remedie op sijn
bepaald. Voorts moet hij van yder gemunte 30,20 of mindermarken van de zilvere en van yder 6 marken der goude specien, nadat
zulks bij de ordonnantien op yder specie is bepaald, bij avontuur
en sonder verkiesing eenen penning neemen en die depositeeren in
een busse, welke daartoe bij de Hooge Collegien, aan wie het werk
der munte is aanbevoolen in yeder der provincien, daar sich een
Munt bevind, behoorlijk versegelt, is in gereedheyt gebragt, en
onder welke de differente sleutels tot de tijd der opel}inge van deselve bewaard blijven. Vervolgens is den waradijn verplicht van
den hiervoor gemelde smitmeester of opperste der werklieden te
vragen een biljet van de quantiteyt van marken, welke hij ten
comptoire van den muntmeester op yder dag heeft geleverd, om
sich ook daarmede te konnen verantwoorden. De waardijn en
smitmeester houden yder een apart boek van de penningen, die
vermunt sijn.
De waardijn moet, behalven van de quantiteyt van marken,
ook precise notitie houden van de gebuste penningen om versekerd te sijn, dat er geen specien meer sijn afgeleverd, als waarvan de geordonneerde quantiteyt penningen behoorlijk in de busse
sijn gebragt.
Wanneer sich in de busse een sekere quantiteyt van goude en
silvere specien bevind, naarmaate sulks bij de bovengemelde Hoge
Staatscollegien is bepaald ofte sulks bij den muntmeester-parti-
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culler versorgt word, worden de Raaden en Generaalmeesters en
essayeur-generaal van de Munten door de Hooggemelde Hooge
Staatscoilegien beschreven om de muntbussen te openen en de
penningen, sich daarin bevindende, te examineeren.
Ten vastgestelden dage komen die Hoge Coilegien, coilegialiter
der provincien gecommitteerdens, nadat sulks in yder der provincien gebruykelijk is, met de Raaden en Generaalmeesters en essayeur-generaal van .de Munten bij den anderen, wanneer aan den
laatstgemelte worden overgeleverd de sleutels der muntbussen,
die alsdan de zegels en slooten naauwkeurig examineert en, na deselve in ordre bevonden te hebben, de busse opent endepenningen,
die er in bevonden worden, er liyt ligt. Vervolgens gaan de Raaden
en Generaalmeesters en essayeur-generaal, nadat de ceremonie
der openinge van de muntbusse is afgeloopen, over tot het opneemen der boeken van de waradijn en smitmeester, of die met
den anderen overeenkomen. Men siet punctueel na, of de gebuste
penningen quadreeren met de getalen der marken, die door de
muntmeester-particulier sijn afgeleverd, en of de biljetten van den
essayeur-particuller aan de bepaalden ailoy hebben voldaan.
Voorts worden de specien, die in d~ busse worden bevonden,
geteld, of die precies overeenkomen met de aantekeningen, door
den waradijn gehouden, waarna den essayeur-generaal ter presentie van de Raaden en Generaalmeesters overgaat tot het opwegen van aile de specien, die sich in de busse bevinden, in dezer
voegen, dat men het gewigt van hetgeen yder mark werks ter
uyterste remedie moet houden, in de schale legt en daartegenover
stelt soveel stukken, als yder mark werks moet houden, sodanig
dat aile de specien, namate er in het mark werks gaan, bij enkele
marken en behoorlijke verschalingen worden gewogen. Naar,het
afloopen van aile de opwegingen, die op aile de Munten met's
lands gewigt, onder den essayeur-generaal berustende, worden
gedaan, word yder specie op sichselve berekend en uyt aile de in
de muntbusse bevonden specien word nagegaan, of de muntmeester voor al hetgeen hij na de laatste muntbusopening heeft
gewerkt, aan sijn pligt naar advenant van den geordonneerden
voet omtrent het gewigt heeft \roldaan. Na het examen van het
gewigt der specien word den muntmeester en essayeur-particulier
door de Raaden en Generaalmeesters en essayeur-generaal afgevraagt wat quantiteyt van marken van yder specie, welke sich in
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de muntbusse hebben bevonden, sij verkiesen, dat tot het maaken
van den essay worden gebeesigt; hieromtrent door hun een verkiesing zijnde gemaakt, worden uyt de massa der buspenningen
van yder specie door de Raaden en Generaalmeesters en essayeurgeneraal bij avontuur, egter met reguardneming namate de specien in yder jaar sijn gemunt, genomen soveel marken, als sij hebben komen te verkiesen.
De specien, door den muntmeester en essayeur-particulier tot
den essay versocht en, als voorseyt, uyt de generaale massa genomen, worden door den essayeur-generaal met's lands wapen bestempeld, vervolgens worden deselve doorgesneden en van yder
specie d' eene helft in nieuwe kroesen in presentie van de Raaden
en Generaalmeesters en essayeur-generaal gesmolten en de wederhelfte, zijnde de gestempelde, bewaard, om bij voorkomende
desastres, door het smelten als andersints te ontstaan, te worden
gebruykt. Voorts worden de lootkogels, welke tot den essay worden gerequireert, gegoten, en van yder soort, naarmate er bij differente specien worden gerequireert, twee in capellen afgedreeven
en daarvan d'overblijvende lootgrijntjes bewaard, en vervolgens
het essaywater door den essayeur-generaaI geprobeert.
Nadat er staafjes van yder specie zijn gegooten, de inwegingen
gedaan en alles ten vuure is afgeloopen en de goude essayen door
de wateren sijn gepasseert, worden de silvere broodjes en goude
cornetten, in presentie van de Raaden en Generaalmeesters, door
den essayeur-generaal opgewogen en bewaarde lootgrijntjes bij
het gewigt voor de silvere essayen gevoegt en na de uytkomst van
yder specie wordt gerekend al hetgeen de muntmeester sedert
zijn laatste muntbusopening heeft verarbeyd.
Gebeurd het, dat er een defect in den alloy word gevonden, versoekt den muntmeester eene hervatting van de gemaakte proeve,
't welk ordinair word geaccordeerd. Bij de finale uytkomst een
erreur ontdekt wordende, moet den muntmeester hetselve ten
behoeven van den lande boeten, sodanig als bij 's lands ordonnantien is bepaald.
Nadat yder muntbusopening is afgeloopen, worden de Muntsofficiant en door de Raaden en Generaalmeesters weder opnieuws
in eed genomen.
Al het hiervorens gemelte word op alle de Munten in de Vereenigde N ederlanden nog he den ten dage in agt genomen. N auw-
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keuriger ondersoek heeft men altoos gemeend, dat in geen practijcque kan worden gebragt, en d'ondervinding leerd noch dagelijks, 'dat aIle de Nederlandsche commercie-penningen met graagte in verscheyde vreemde landen om derselver goed bestaan worden aangenomen, hetgeen sekerlijk niet .wijnig aan het gemelte
exacte ondersoek is te attribueeren.
De Raaden en Generaalmeesters vermeenen door dese naauwkeurige opening van de wijse, welke hier te lande op de Munte, so
bij de openingen der muntbussen als andersin,ts, plaats heeft, het
best te beantwoorden de vraag, in de memorie van den heere keyserlijke gesant voorkomende, terwijl men, deselve veigelijkende
met die, welke volgens de aan bovengemelde memorie geannexeerde note in de Oostenrijkse Nederlanden in trijn is, gemakJ<:elijk kan sien, hoe nabij de manieren elkanderen gelijk sijn
of van den anderen verschillen.
En wat betreft de vrage, of er ook een ander manier soude voorhanden sijn als die, welke so hier als in de Oostenrijksche Nederlanden in praktijk is, sodat het werk met geen minder sekerheyd,
maar met meer expeditie verrigt wierd, so moeten de Raaden en
Generaalmeesters - hoeseer sij daarop sederd langen tijd sijn
bedagt geweest - volmondig bekennen, dat hun tot hiertoe geen
sekerder, veyliger en meer bespoedigende wijse is voorgekomen als
die, welke tot hiertoe in de Republiek is geobserveerd geworden en
dat het selfs seer moeyelijk, ja gevaarlijk soude zijn daarin eenige
veranderingen te maken, waarvan men dikwels eerst naderhand
'
de inconvenienten soude ontdekken 1) .

1) Ret stuk is onderteekend door de Generaalmeesters G. Brantsen, D. Boetselaer
en B. van Slingelandt.

V.
MIDDELEN VAN BESTAAN IN EEN ZEEUWSCHE STAD
ANNO 1576, MEDEGEDEELD DOOR DR. J. POT.
Tijdens het beleg van Zierikzee door Mondragon (1575-1576) werd door
de overheid der belegerde stad tinnen noodgeld geslagen 1), dat tegen den
vastgestelden koers als betaling moest worden aangenomen. Niettegenstaande bedreiging met stra£ daalde tegen het eind van het beleg het noodgeld sterk in waarde. Na de overgave der stad trokken de soldaten der elf
vendels en de bemanning der schepen naar Veere en leverden daar hun
noodgeld in. De burgers der stad brachten hun tinnen geld den 6en J uli
1576 naar het stadhuis "ter camere". Door de thesaurieren werd opgemaakt een "Quier van 't tene geldt, bij diversche personen ter camere ghebracht, daer men ter ghelegener tijd bescheedt af geven sal" 2). Op dit
cohier komen voor de namen van 649 inwoners van Zierikzee. Bij 187 hunner is het beroep vermeld. Hieronder voIgt een overzicht over de beroepen
volgens de beroepsindeeling van Posthumus in "De Geschiedenis van de
Leidsche lakenindustrie." Uit het statistiekje blijkt, dat Zierikzee in 1576
een plattelandsstadje was, evenals dat nu nog het geval is. AIleen moeten
we de aandacht vestigen· op een paar middelen van bestaan, die er thans in
het geheel niet meer of nagenoeg niet meer zijn.
1°. De visscherij. Van de 187 personen, wier beroep vermeld wordt, zijn
niet minder dan 1~ visschers. Begrijpelijk dat Boxhorn in zijne kroniek het
eerst de visscherij noemt bij zijne opsomming der bestaansmiddelen. Hij
zegt: de 4 hooftneringen zijn visscherij, sout- of keetnering, meedenering,
landtbouw. Ook in de indices op de notulen der vroedtschap (de notulen
zelf zijn in den Franschen tijd voor scheurpapier verkocht) vinden wij
voortdurend blijken van de belangstelling der overheid voor dit bedrijf.
Zoo vinden wij by. in 1573 en 1574 gesproken van den import op haring,
die naar vreemde landen gevoerd wordt en in 1574 en 1579 van maatregelen om de haringbuizen tegen zeerooverij te beschermen.
') Zie Mej. M. de Man, Van de noodmunten in Zierikzee geslagen. Tijdschrift Kon.
Ned. Gen. van Penningkunde. 18e jaargang (1920), 2e afl.
') Eerst in 1595 werd dit tinnen geld ingewisseld. Zie Pot: Beleg van Zierikzee,
pag.72.
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2°. De onder V vermelde heunaar is een arbeider in de zoutindustrie.
De heunaars en pannelieden vormden samen het St. Johannisgilde. Door
een grooten brand bij het begin van het beleg verbrandden ongeveer 50
zoutketen, aile gelegen aan de Zelke, een hoogte ten O. van Zierikzee. Tot
op onzen tijd heeft zich in Zierikzee eene zoutindustrie weten te handhaven
3 0 1 In de eveneens onder I vermelde meedroghers vinden wij arbeiders
uit de meekrapindustrie. Zij waren vereenigd in het St. Lievensgilde. Door
de anilinekleurstoffen is dez.e typische Zeeuwsche nijverheid te niet gegaan.
Nog tijdens den wereldoorlog was er een kleine opleving.

J.P.
I.

OERPRODUCTIE.

Arbeider . .
boere . . .
haringman .
heunaer . .
hooydorscher .

jagere .
meedrogher
vysser . . .
vuerdrogher

II.

1

2
18

BEREIDING VAN AARDEWERK.

Pottebacker .

III.

BEDRIJVEN VAN BEKLEEDING EN REINIGING.

Houckmaker .
cleennaker .
lappere . .
naystregge .

1

6

IV.

Glaesmaker
huystimmennan
metser . . .
scaelydecker . .

V.
Blockmaker
gleuymah 1).

schoelapper
schoemaker
sooldraeyer .

3
6

BOUWVAKKEN.

9
2

schoorsteenvagher.
strodecker .
timmennan

1

9

VERWERKING VAN HOUT, BEEN, RIET ENZ.

1
2

houtsager
cuper . .

3
5

'} De g\euyman is een arbeider, die bet stroo bewerkt tot krammat, waarmede de
buitenkant der zeedijken wordt be kleed.
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draeyer
lijndraeyer .
lamaker .
mandemaker
rijswercker .
schuytenare

1
1
1

2

VI.
I.-

sciptimmennan .
scrijnwerker
stroesnyder
theemsmakere
wagemaeckere
zeylmaecker

2
4
1
1

1
3

LEDERINDUSTRIE.

Gareelmaker .

VII.

METAALBEWERKING.

Goutsmit
ketelare
mesmakere.

4
1

10

2

2

VIII.

TEXTIELINDUSTRIE.

Blauwverver
sceerier
weefstregghe

IX.

smit.
spaemaker .

wever.
wollewever .

2
3

BEREIDING VAN VERLICHTINGSMATERIAAL.

Olyslager

X.

BEREIDING VAN VOEDINGS- EN GENOTMIDDELEN.

1
8

Apotheker .
backer . . .
backstregge

XII.
Cnape .

3

3

XI.
Bierdrager . .
carreman
comanstregge .

molenare . .
vygebacker .

HANDEL EN VERKEER.

2

scipper
stiennan . .
straetmaker

NIET VERDER AANGEDUIDE LOONARBEID.

5
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XIII.
Boomsluyter
dijkgrave
sheeren dynaer .
dynaer
clerc . . . .
notarius . .
pensionaris .
pijper . .
poortyer . .

VERSCHILLENDE BEROEPEN.

1
3

3

poortwecht. .
rentmeester-generaal
sepier . .
speelman
stadtbode
toorenwachter
trommelslagher .
zirrurgijn

2
1

6

2

VI.
UIT DE GESCHIEDENIS DER HELMONDSCHE TEXTIELNIJVERHEID, MEDEGEDEELD DOOR JAC. J. M. HEEREN.
Het verbod van de uitoefening van de nijverheid op het platteland van
Holland is aan het platteland van Brabant ten goede gekomen.
Dit blijkt den beoefenaar der historie aanstonds bij het bestudeeren van
de opkomst der industrie in 1filburg, Oisterwijk, Eindhoven, Helmond en
van een menigte kleinere plaatsen in Noord-Brabant.
Jammer genoeg is er over dit onderwerp nog maar weinig gepubliceerd.
Vooral van de zijde van Noord-Brabant is het getal wetenschappelijke
publicaties, wat dit onderwerp aangaat, zettr gering.
Over de industrie van Helmond in vroeger dagen is, naar wij meenen,
nog zoo goed als niets in tijdschriften of jaarboeken vastgelegd. Daarom
meenen wij goed te doen de volgende, zij het dan ook slechts losse gegevens
den lezer aan te bieden, die eene aanleiding mogen zijn voor verdere nasporingen naar de geschiedenis der textiel-industrie in Noord-Brabant.
Over den oorsprongvan het weversambacht te Helmond is nie~s bekend .
Wij weten aIleen, dat op het einde der veertiende eeuw te Helmond een
weversgilde bestond. Op 1 September 1369 werd door Jan van Berlaer,
heer van Helmond, een kaart samengesteld voor de ambachtsgilden dezer
stad. Deze werd gepubliceerd door Mr. C. Krom en A. Sassen in hun "Oarkonden betreffende Helmond" 1) .
Zooals uit oorkonden van later tijd blijkt, waren het in de zestiende en
zeventiende eeuwvooralhet weversambaeht en het hoedenmakersambacht,
waarop de stad "meest plach te consisteeren". Mag men de overlevering
en berichten van later tijd gelooven, dan zou Helmond in dien tijd meer dan
700 weefgetouwen voor lijnwaad hebben gehad.
Deze lijwaten werden alom verhandeld. Uit stukken betreffende geschillen over de tolvrijheid van Helmondsche goederen, die via Turnhout ' )
' ) Uitg. Provinciaal Genootschap voor K . en W. in Noord-Brabant, 1884, biz.
55 e. v.
'1 Oorkonden betreffende Helmond, nos. XXV, cxxv, CXXVr.
10
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naar Antwerpen ') en Bergen op Zoom 2) werden gevoerd, te Grave, in het
land van Kuyk en in de Meierij van's Hertogenbosch '), blijkt dat vooral
naar deze streken de handel was gericht. Wellicht werden de grondstoffen
veelal uit Vlaanderen via Antwerpen betrokken.
Toch was de vlasbouw ook bier niet onbekend, maar zal toen waarschijnlijk evenmin als later loonend geweest zijn. V~~r de bekendheid Ollzer voorouders in deze streken met het vIas getuigt de Helmondsche rederijkerskamer "De VIas bloem", die onder de zinspreuk " In schoonheid bloeiende" tot het begin der zeventiende eeuw bestond.
Door den voortdurenden oorlogstoestand in het begin der negentiende
eeuw werd handel en industrie in sterke mate, gedrukt. Vooral na den val
van 's-Hertogenbosch (1629) werden de gevolgen van den oorlog bier
merkbaar. De handel met de Zuidelijke Nederlanden had een knak gekregen, waardoor de industrie werd lamgeslagen en de bevolking tot werkeloosheid en armoede gedoemd.
Voegt men bierbij de steeds drukkender wordende oorlogslasten, dan
heeft men eenig idee van den toestand der Meierijsche bevolking, waaruit
men bij voortduring kreten om hulp hoort opstijgen, vooral als onder die
verarmde en door gebrek verzwakte bevolking de "vehemente heete
koortsen" of de "Zwarte dood" kwam rondspoken. Zoo'n kreet om vermindering van den belastingdruk hooren we in 1663 en daarna bijna jaar
op jaar, zoodat men de gescbiedenis dezer industrie voor een groot deel uit
de klachten over gebrek en armoede zou kunnen opbouwen.
Tengevolge van de steeds drukkender wordende stadslasten verlieten in
de zeventiende eeuw verschillende ingezetenen de stad en gingen handel en
industrie daardoor sterk achteruit.
Omstreeks 1643 werkten in H.elmond nog ongeveer 400 getouwen, waarop wekelijks meer dan 100 stukken lijnwaad konden geweven worden . Aan
dit werk verdienden niet aIleen weyers, maar ook spoelsters, spinsters en
anderen hun brood. In de volgende tien jaren echter was "door den miserabelen stant en het verioop van nering-e" het aantal getouwen gedaald tot
196 en biervan moesten sommige bij gebrek aan werk nog vaak stilstaan.
Het linnen, dat in die dagen te Helmond geweven werd, was meestal
commissiewerk voor groothandelaars en fabrikeurs te Haarlem. Die zonden hun garens naar Helmond, waarvan dan daar het beroemde Haar1) Idem, nos. CXXVI, CL.
") Idem, no. CL.
.) Idem, nos. XXXIV , CXVII, CXVIII.
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lemsche lijnwaad werd geweven. Dit linnen had een bepaalde breedte, nl.
IJ el, maar het gebeurde h~rhaaldelijk, dat het stuk, soms weI een handbreedte, te smal werd gemaakt, waarna het toch v~~r goede waar geleverd
werd.
Door deze en deygelijke fraudes werd het artikel in discrediet gebracht
en hierover kwamen meermalen klachten van de Haarlemsche kooplieden
bij het Helmondsche weversgilde .
./
Dit laatste nam aanstonds eenige maatregelen om de voornaa;mste misbruiken te keeren. Een dezer was het aanstelll)Q van een paar keurmeesters, gekozen uit de leden van het weversgilde, die jaarlijks in handen van
den schout den eed aflegden, waarin zij beloofden "aIle lakens, op het getouw vindende, en de garens (te) zullen meten volgens acte, daarop gemaakt door den Heer 1) en door den Raad deser stad goedgekeurd, zonder
aanzien van persoon, hetzij vrienden of bloedverwanten."
Om nog scherper contrale te kunnen uitoefenen op de kwaliteit der stukken werd besloten (1671) de goedgekeurde stukken te voorzien van een
lood, waarop een merk (wellicht het stadswapen) werd afgedrukt.
Aan dezen maatregelwerd klaarblijkelijk niet de hand gehouden. Bij resolutie van de Staten-Generaal van 16 October 1692 werd opnieuw gelast om
alle stukken "te loden met het wapen van dese stad", maar nog geen jaar
later werd deze verplichting wederom ingetrokken. In 1724 wilde de Heer
van Helmond deze verplichting opnieuw invoeren, doch van alle zijden rees
hiertegen ook toen weder verzet . Het blijkt nergens uit, of nadien nog lijnwaden gelood zijn.
Keerden de klachten over het verval van de industrie in de zeventiende
eeuw geregeld terug, zoo vaak er naar motieven gezocht werd om aan de
drukkende lasten te ontkomen of daarin eenige verlichting te krijgen, met
het aanbreken der achttiende eeuw werden die klachten nog dringender en
veelvuldiger. De langdurige oorlogen va~ het laatste kwart der zeventiende eeuw, en niet minder daarna de Spaansche Successie-oorlog, waarbij de
Meierij van 's-Hertogenbosch vaak het tooneel werd van den strijd en waar
de legers van vriend en vijand langen tijd roofden en fourageerden, droegen
het hunne er toe bij om den handel en daardoor ook de industrie steeds
dieper in verval te brengen. Reeds in 1691 werd geklaagd, dat door den
"tegenwoordigen oorlog" 2) de handel der lijwaten zoodanig was verslapt,
dat het te voorzien was, dat bij gebrek aan werk een groot gedeelte der am-

1) De ambachtsheer van Helmond.
2) De negenjarige oorlog, 1688-1697.
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bachtslieden met vrouw en kinderen hun kost langs de huizen zouden
moeten gaan bedelen.
Dit bedelen nam spoedig zulk een omvang aan en werd op den duur zoo
hinderlijk, dat herhaaldelijk daartegen maatregelen moesten genomen
worden.
De weinige werklieden, die nog een weefstoel konden bezetten, liepen
soms dagen, ja niet zelden weken lang leeg in afwachting dat de voerman
uit 's-Hertogenbosch weer nieuwe kettingen of "boomen" zou meebrengen.
Maar zelfs als ze den geheelcn dag flink werk hadden, ook dan nog bleef hun
loon ontoereikend. In een rekest van 1736 aan den Raad van State om
eenige remissie in de belasting, schreven schepenen van Helmond, dat
kon worden aangetoond, dat menig wever maar vier, vijf a zes stuiver
daags kon verdienen en daarvan met vrouw en kinderen moest leven.
In een soortgelijk rekest (1770) worden enkele cijfers gegeven, waaruit
de omvang blijkt der bontjes-weverij in de achttiende eeuw. In het jaar
1758, waarop deze industrie haar toppunt van bloei bereikte, waren er te
Helmondruim 700 weefgetouwen, behalve nog eenige voor linnen stukken.
Twee jaar later waren er nog slechts 400 getouwen voor bontjes in werking. Verder waren er nog 34 getouwen voor linnen, waarvan de helft voor
grove en "boere linde" stukken en de helft voor fijne linnens.
Als gevolg van dezen achteruitgang trokken vele wevers naar Holland,
Friesland en elders, doch dit waren meestal jongelieden 1).
Zij, die met groote gezinnen 1;>elast waren, bleven hier en waren genoodzaakt zich tot den armmeester te wenden of op den bedel te gaan.
Ook voor de fabrikanten en handelaars, of, zooals ze in bovengenoemd
rekest genoemd worden, "de lindefabriquers en bDnte-basen", was het een
zware ,tijd. Zij hadden weinig verdiensten en trachtten hun yolk zoo lang
mogelijk aan het werk en aan den eet te houden. De meesten hunner waren
tevens winkelier of her bergier en borgden hun wer kvolk zoolang ze maar
konden, op hoop van betere tijden.
Evenals bij een vorigen malaisetijd trachtte men ook nu weer door het
leveren van minderwaardige kwaliteiten en het toepassen van allerlei
fraudes iets meer te verdienen. Hierdoor bracht men echter zichzelf het
meeste nadeel toe. De klachten en waarschuwingen uit Haarlem werden
weer gehoord en deze werden steeds dreigender.
Eindelijk, door schade en schande geleerd, begon men te begrijpen, dat
i)~ In de 18e eeuw hebben talrijke families uit Helmond zich in Haarlem gevestigd.
Vele bekende Helmondsche namen komen ook nu nog in de Haarlemsche regist~rs
van den Burgerlijken Stand voor.
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het in aller belang was Mn lijn te trekken, en gezamentlijk tegen de gesignaleerde misbruiken in te gaan. Bij akte van 18 December 1759 verbonden
zich daarom de Helmondsche fabrikanten met het doel gezamenlijk de
belangen der -plaatselijke industrie te bevorderen.
Met vereende krachten toog men nu ook aan het werk om vermindering
der drukkende belastingen te krijgen. Bijna jaarlijks werd door bemiddeling van den Raad een rekest aan 's lands ontvanger gezonden, met een
jaarIijks bijna woordelijk herhaalde opsomming van ~en miserabelen stand
der industrie .
In een rekest van 1766 (no. 18) Iezen we o. a., dat sedert een tiental jaren
de linnenweverij en -negotie zoodanig verioopen was, dater van industrie
nauweIijks nog gesproken kon worden . WeI hadden de ingezetenen eenig
soulaas of vergoeding gekregen door de weverij van bonte lijnwaden, die,
nadat ze geschoren waren, uit Haarlem gezonden werden om hier te laten
weven. Maar wijl er dus niets anders aan het stuk te verrichten was dan het
weven, kon de wever daaraan niet meer dan een daalder 's weeks verdienen
of ruim de helft.minder dan aan het weven van linnen.
Een andere oorzaak van de verslapping der industrie was gelegen in het
verplaatsen van de weverij naar Eindhoven . De fabrikanten aldaar begonnen de Haarlemsche heeren concurrentie aan te doen. De zware invoerrechten, die tot vier maal toe moesten betaald worden, maakten het voor
Haarlem steeds moeilijker hier te laten werken .
Op het eind der achttiende eeuw was de toe stand zoo ellendig, dat Stephanus Hanewinkel in zijne "Reise door de Majorij" (1799) van Helmond
beweerde: "Eenigen winnen den kost met het weven van bontjes, maar het
grootste gedeelte is arm en gaat wijd en zijd bedelen."
Over de toestanden der Helmondsche ind ustrie ged urende den Franschen
tijd en in de negentiende eeuw werd door ons reeds vroeger e~n en ander
gepubliceerd, waarheen wij meenen te mogen verwijzen ').
Tot slot laten wij hier volgen een twintigtal stukken, dat tot een documentatie van hetgeen vooraf gaat dienen kunnen.

]. J. M. H.

1) De Zuidwillemsvaart, Dagblad voor Helmond en omstreken (1921), nos. 14,
132, 144, 155, 197, 215, 232, 238, 249, en Katholiek Sociaal Weekblad, 20ste jrg.,
no. 40.
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No.1. -

1636. -

VERKLARING DER SCHEPENEN VAN AARLE,

NUNEN, MIERLO EN LIESHOUT

1).

Schepenen van Aarle, Nunen, Mierlo, Lieshout, attesteeren,
dat zij op verzoek van de regeering van Helmond "aldaervisitatie
ende inzicht genomen (hebben) over die 'veele ende menigvu1dige
huysen, gansch desolaet, affgebroocken ende alsnoch onbewoont
sijnde door oirsaicke van vehemente heete siekte 2), gegrassert hebbende binnen 'tselve stedeke in den jaere 1636, waerdoor hetzelve
geheel neringloos is geworden, als aldaer nauwelijks merckten
meer sijnde, boven dat het weversambacht en hoemakersampt,
daerop 'tselve stedeke meest plach te consisteren, in essentie
gansch tot niet is, sulcx dat alsnoch dagelijckx diverse ingesetenen, eenige middelen hebbende, hen zijn vertrekkende zoo nae
Gernert, Aerle, Beeck als elders, om t'ontgaen der beswarende
taux van de redemptie-penningen, welke taucx drie-, viermaal te
hoog is. - - - - - Als deze niet wordt verminderd, moet 'tselve
gansch ende geheel in ruine comen". - - - - "Verclaeren mede, dat op eenen mercktdagh binnen der stede
Eyndhoven meer negotie oft neringhe valt ende wordt gedreven
dan op thien jaermerckten van Helmondt, sulckx dat bevonden
wordt 't gras op 't merckt binnen Helmont komt te wasschen" -No.2. - 4 AUGUSTUS 1653. -:-

NOTARIEELE VERKLARING OVER

DEN SLECHTEN ECONOMISCHEN TOE STAND VAN HELMOND 3).

Compareeren voor Daniel Tybosch, notaris te Helmond, Hendrick Diericx de Greeff, oud-schout en secretaris der heerlijkheid
van Nuenen, Gerwen en Wetten, tegenwoordig schepen aldaar,
Ottho de Visschere, oudt-schout en secretaris der heerlijkheid van
Deurne, Laurens VoIders, oud-secretaris der grondheerlijkheid
vari Asten, Thomas van Aelst, president binnen het dorp van
Mierlo, eI). Peter Gevert Coolen, oud.:.burgemeester en schepen van
Deurne, die onder eede verklaren, "dat de voors. stadt van Helmont in voortijden wel eenigen £leur ende welvaren heeft gehad
door het wevers- en hoetmaeckersambacht, waermede de ingesetenen hen principalijck plachten te generen, maer dat denselven
£leur ende welvaren alsnu voor het meeste deel sijn coemen te ces') Uit een vergaan los stuk in het Gemeente-archief van Helmond. ") De pest.
S) Los stuk in het Gemeente-archief van Helmond.
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seren, naedat 'tselve stedeke is gecoemen onder de gehoirsamheyt
van Haer Ed.Ho.Mo. ende koortsige sieckte der peste (?) 1) aldaer
seer grootelijcks heeft gegrasseert, waerdoor de negotien, merckten
als anderen handel in soodaniger manieren sijn coemen stille te
staen, dat de voors. ingesetene daerdoor grootelijks sijn geruineert
ende tot alsulcken extremiteyt en decadentie gecoemen, dat men
verstaet, dat sij nauwelijks eenige penningen op interessen meer
en weten te werven nochte becoemen, jae hen credyt t'enemael
ten eynde geloopen is, waerdoor oycR; d'inwoinders, die eenige
goederen oft gelegentheyt op andere plaetsen hebben, haer uyt
Helmont vertrecken om de swaere lasten te ontgaen. In somma,
dat sij tot alsulcken ellendigen staet ende miserie zijn gebrocht
ende van daege tot daege geschapen zijn hoe langer soo meer te
geraecken, dat haer onmogelijk is aldaer langer te connen wonen."
Enz.
No.3. - 27 NOVEMBER 1653. -

-

I

SCHEPENACTE VAN HELMOND 2).

Compareerden voor schepenen Jan Joost Raessen, oud omtrent
38 jaren, en Jaspar Baltissen, oud omtrent 63 jaren, gewezen dekenen van het linnenweversambacht te Helmond in het jaar 1643,
die verklaren, "dat in den voors. j aere 1643 binnen het voors. stedekevan Helmont sijn bevondenofte geweest weI vierhondert weefgetouwen, volgens den liste daervan sijnde ende bij hen als deekenen
desselfs ambacht gehouden, die weeckelijks hebben uytgelevert
ofte connen uytleveren de nombre van ontrent hondert stucken
linwaet, waeraen veele ende diversche arme persoonen den sooberen cost stont te winnen, soo spoelders, spinters als andersints.
Dan dat tsedert denselven tijde door den miserabelen staet ende
verloop van neringe 't voorschreven getal van weefgetouwentegenwoordich is gecomen op ontrent de hondert ses en tnegentich,
daervan noch sommige door gebreck van werck dfckwils stillestaen, gelijck Lenart Dirck Bex ende Jan Hendricx, tegenwoordige
deeckenen des linnenweversambacht voors., sijn affirmeerende,
sulcx dat ten opsichte van neringhloosheyt ende die sware lasten,
bij de naeburen te betaelen, een groote menigte van het voors.
ambacht sijn vertrocken naer andere quartieren, overmits sij den
cost alhier door redenen voors. niet langer en costen gewinnen.
') Het hs. is hier door vocht verteerd.
") Schepenacte, Gemeente·archief van Helmond.
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No.4. - 2

JANUARI

1665. -

BURGEMEESTERS EN REGEERDERS

VAN HAARLEM .l\AN BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN' RADEN VAN HELMOND

1).

Ons zijn van tijt tot tijt verscheyde c1achten gedaen van de
cooplieden in de lijwaten binnen deser stadt, inhoudende dat zijluyden bevonden, dat de lijwaten, die uyt eenige andere plaatsen
ende namentlijck uyt V. EB. stadt ende ressorte herwaerts te coop
werden gebracht ende onder den naam van Haerlems lijwaet buytenslands werden versonden ende gedebiteert, niet en werden gemaeckt op die brete ende van die deucht, daervan deselve vanouts gemaeckt plegen te werden, maer dat d'selve lijwaten, althans alhier te coop gebracht werdende uyt V.Es. stadt ende ressorte, veeltijts een hantbreet ende somwijlen noch meerder comen
te verschillen van de voors. brete, die vanouts pleegt te zijn; dat
oock bij de wevers ende andere, haer 'generende met de voors. lijwaten te vercopen, seer veel bedroch wert begaen met de voors.
lijwaten niet te weven ofte doen weven op haer behoorlijcke lengte
ende die daernaer sodanich te rabraecken ofte uyt te recken, dat
deselve door de voors. uytreckinge ende rabraeckinge op de voors.
behoorlijcke lengte werden gebracht, daerdoor dan niet aileenlijck
de cooplieden in de juiste ende rechtveerdige maete bedrogen ende
gecircumvenieert wert, maer insonderheyt oock diegene, diedeselve
lijwate ter slete ofte ter consumptie incopen, alsoo de voors. lijwaten, door de voors. rabraeckinge ofte uytreckinge merckelijck
gekrenckt en de geforceert sijnde, soo durabel ende deugsaem niet
sijn als deselve weI behoren te zijn of oock zijn soude, indien die
door de voors. onbehoorlijcke uytreckinge niet gekrenckt ende
geforceert ware geworden.
Dat oock noch mede bij eenige weyers ofte reders van de voors.
lijwaten soo binnen deser stadt als in andere plaetsen ende namentlijck in VIr. stadt en ressorte eenige strijckingen ofte leckingen
aen de kant en van deselve lijwaten wierden gedaen, niet aileen
met wit natuurlijck stijfsel, maer oock met krijt, gruys ende
andere vuylicheden, daer door dese sinistereyen werden bedeckt
de fauten, die in het weven van de voors. lijwaten begaen sijn,
ende die anders licht aen de ongestreeckte ofte ongelickte kanten
van deselve lijwaten cunnen werden bespeurt ende ondervonden,

.

') Gilden, Weversambacht. Gemeente-archief van Helmond.

HELMONDSCHE TEXTIELNIJVERHEID

153

ende de voors. lijwaten in het blijcken 1) merckelijk insonderlijck
aen de kant en werden gekrenckt door de force, die bij den bleycker moet werden gedaen om de voors. kanten van de voors. vuylicheyt te suyveren ende die behoorlijck wit te maecken, dat dan
noch dickmaels niet geschieden can. Ende dat, door de voors. onbehoorlickheden, aen de voors. lijwaten gepleecht, d'selve lijwaten
buytenslants, daer het voornaemste vertier van deselve vailen,
seer werden gedecrieert ende wellichtelijck soude werden gecauseert dat d'selve buytensiants niet meer soo souden werden getrocken als tot noch toe weI geschiet is.
Wij derhalve, genootsaeckt geweest sijnde op de serieuse besoignes aen te steilen ende de waerheyt van 't voors. te kennen
geven te examineeren, hebben ondervonden, dat door eenige baetsoeckende menschen de voors. lijwaten, die van buyten ende voornamentiijck uyt VIr. stadt ende ressorte alhier te coop werden
gebracht, merckelijck meestentijt een hantbreet en selfs dickmaels
daerboven de voors. oude brete verschillen ende dat oock aen verscheyde stucken soodanige onbehoorlijcke uytreckinge ende rabraeckinge is gepleecht; insgelijcks dat de voors. Ieckingen ende
strijckingen der voors. kant en soo bij de wevers ende reders alhier
als bij die van VIr. stadt ende re:;sorte werden ondervonden, ende
dat aile hetselve niet aileen tot merc~elijck bedroch ende prejuditie van den coopman ende slijter der voors. lijwaten es streckende,
maer oock de voors. lijwaten buytenslants generalijck doet decrieren ende in een quaet geruchte brengen, ende wellicht een verIoop
in den voors. handel soude mogen comen te causeeren;
weshalven wij niet aileen de voors. wevers ende reders van de
voors.lijwaten, alhoewel de lijwaten hier op de voors. brete werden
geweven ende de voors. uytreckinge alhier niet wert gedaen, echter nog ter overvloet preciselijck hebben aengeseyt, dat sij de
voors. lijwaten, alhier geweven werdende, soude moeten weven op
de voors. brete van vijf vierendeel ende een half ende haer onthouden van deselve lijwaten in eenige manieren te rabraecken ofte
recken, op de mulcte ende straff~m, als vanouds tegen de contraventeurs van dien bij de ordonnantien gestatueert, maer henluyden oock op een swaerder peyne belast, dat sij haer aile leckinge
ende strijckingen der voors. kanten, sonderlinge die anders als
met natuurlijcke stijfsel geschieden, souden hebben te onthouden,
') =

/

bl eeken.

154

UIT DE GESCHIEDENIS DER

ende sulcx in de onse aile nodige ordre gestelt om de voors. fraude
ende onbehoorlijckheden te weren ende doen ophouden; maer dewijle wij in reguarde van diegene, die in VIr. stadt ende ressorte
zijn wonende, geen wet kunnen steilen ende evenwel aen de eene
sijde niet gaerne soude interrumperen de mutuele commertie, die
tusschen de ingesetenen van onse en VIr. stadt ende ressorte tot
noch toe in 't stuck der lijwaten is geexerceert, ende het aen de
andere sijde voor ons onverantwoordelijck soude sijn, dat wij ais
met goede ogen souden aensien, dat den handel van de voors. lijwaten, door Godes genadigen zegen zoo geluckelijck in dese landen
tot noch toe geconserveert, na andere coninckrijcken ende gewesten soude werden gediverteert, ende dat aileen door oogIuyckinge
van de voors. onbehoorlijckheden, bij eenige baetsoeckende menschen tot haer particulier proffijt ende schade van 't gemeyne gepleecht werdende, soo hebben wij niet cunnen ledich staen V.L.
gansch vrundelijck te versoecken. dat V.L. die goetheyt gelieve te
hebben van behoorlijcke voorsieninge te doen, dat de voors. wevers ende reders van de voors. lijwaten in VIr. stadt ende ressorte
mogen werden gehouden en de gecompeceert de voors. lijwaten te
moeten weven ofte doen weven op de brete van vijf£ vierendeel
ende een half, ende die voorts.haer behoorlijcke lengte te geven, '
sonder deseive te rabraecken ofte uyt te recken, ende dat mede
aen deselve door U.L. weI scherpeliJck mach werden verboden
eenige reckingen ende strijckingen der voors. kanten immers anders als met natuurlijck stijfsel te do en, opdat alsoo de goede
correspondentie ende mutuele commertie tusschen wederzijds ingesetenen gecultiveert ende wij tegens onse wille niet geconstringeert mogen werden om eenige min vrindelijcke proceduyren tegen
de voors. onbehoorlijckheden bij de hant te nemen, tot conservatie
van de estime, daerinne de Haerlemsche lijwaten tot noch toe buytenslants zijn geweest ende die wij niet geerne souden sien gedecrieert ende sonderlingh niet door faulten, gepleecht in de lijwaten,
elders geweven werdende, ende haer vertier onder de naem van
Haerlemsch lijwaten buytenslants krijgende.
Wij sullen hierop VIr. rescriptie verwachten. Enz.
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REKEST VAN HET WEVERSAM-

BACHT AAN DEN HEER VAN HELMOND

1).

AenSijne GenadeHeere Emont, Baron van Cortenbach, Burchgrave van Ter Vueren en Duysburch, Heere van Helmont, Rosette etc.,
mitsgaders aan de heeren burgemeesteren, schepenen en deeckenen deser stadt Helmont.
Verthoonen reverentelijk de ambachtslieden van 't weversambacht alhier, dat Sijne Genaden den heere deser stadt etc. op de
verthoonders remonstrantie het meeten der lijwaten heeft geconfirmeert ende de geeligeerde meeters geauthoriseert om alle de lijwaten stucken, op 't getouw oft daeraff sijnde, te meten, ende
voorders alle 'tgene binnen deser stadt wert bevonden, 'tsij of't
binnen deser districte is geweven ofte van buyten is gecommen
etc., gelijck die stadt Haerlem daerover specialijcken hadde gescreven aen de regeerders alhier 2), die daerop hebben geantwoort
sulcke voorsieninge als boven gedaen te hebben. 't Is nu sulcx, dat
dienniettegenstaendeeenige baetsoeckende persoonen buyten woonende, alwaer het gaeren, op 't getouw veel min de stucken op
haere breete niet gemeten worden, dagelijcx' veel smalle stucken
hier ter vente brengen ende vercoopen, jae' eenige wevers selis
binnen dese stadt henne stucken buy ten te weven doen, om alsoo
't meten te ontgaen, ende hen proffijt te soecken, welcke stucken
dan almede onder den naem van Helmontse stucken tot Haerlem
en buytenslants vercocht worden, waerdoor die van Helmont hen
goet in groote verachtinge is commen, gelijck uutte voors. missive
van die van Haerlem genochsaem blijckt, omme 'twelcke te voorcomen, als sijnde het principaelste ambacht ende deser stadt 't
welvaren derselver,
soo bidden de verthoonders gantsch gedienstelijck, dat Uwe
Genade goede geliefte sij de gesworen meters ofte uutdragers
onder eede t'ordonneren, dat sij geen stucken, buy ten gemaeckt
ende hier ter merckt gebrocht wordende, ter vente sullen moogen
presenteren, voor ende aleer die door de gesworen meters des
voors. ambachts gemeten sullen sijn, of die sestalit vierendeel
breet sijn, ende in cas van te smal, hen geinterdiceert die hier te
1) Gemeente-archief van Helmond.

") Vgl. no. 4.
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vercoopen, Op peene van, telcken reys contrarie doende, te sullen
verbeuren gelijck in voorgaende ordonnahtie is gestatueert.
D'welck doende etc.
J. Roeffs.
Kantteekening.
Om te voorcomen de abusen, in desen vermelt, soude geraedsaem sijn de stucken diegene, die op de juste mate bevonden worden om op Haerlem te verhandelen, te teekenen met een merck,
dat kennelijck sij, ende de heeren Regenten van Haerlem daervan
advertentie te doen, latende voorders een ieder vrij op de mertdagen sulken waren te vercoopen als hare nering gedoogt, opdat
door het verbieden derselver smale stucken de merckt niet en
werde geperjuditieert ende deselve waren en stucken op andere
omliggende ende nabuerige platsen niet en werden getrocken ende
verhandelt.
Actum den lesten September 1667.
E. Cortenbach.
No.6. -

1

JANUARI

HELMOND

1671. -

RESOLUTIE VAN DEN RAAD VAN

1).

Op de propositie voortgebrocht, raeckende de smalicheyt van
de lijwate stucken, oock de cortheyt derselve, dat binnen Haerlem
en andere coopsteden daerover groote clagten onder de cooplieden
is, sulcx dat de onderlinge commercien daerdoor comen te verswacken ende 't Helmonts gemaeckte installig wordt, hoewel daerinne bij de regeringe alhier diverse malen is versien, overmits de
baetsoekende reeders ende cooplieden ende rontsom op de dorpen
woonende henne stucken te smal en te cort doen maeken ende
coopen, wetende deselve onder 't Helmonts goet te doen packen
en vercoopen, tot seer groot nadeel der coopmanschappe,
ende want de goe correspondentien met gemelte steden ende
dagelijcxe handel, aldaer gepleegt, sijn de senuwen deser stadt, is
daerover finalijck te disponeren verstaen en de worden mits desen
geordoneert Andries Ambrosius ende Gerrit Bakels, dekenen van
't weversambagt alhier, de ouderlingen neffens haer bijeen te do en
commen en beraeden wat ten meesten dienste derselver ambagten,
navagatie ende onderlinge cultiveringe van commercien dienstig
soude connen wesen om deselve froude in toecomende te voorcomen, d'we1ck gedaen, rapport te doen nae behooren.
1) Resolutie-b oek d er stadt H elmond, 1660-1678, Gemeente-archief van Helrnond.
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BURGEMEESTERS, SCHEPENEN EN

RAAD VAN HELMOND AAN BURGEMEESTERS EN REGEERDERS
VAN HAARLEM 2).

Wij hebben tot ons leetwesen gehoort, niettegenstaende d'ordre
bij ons gestelt teneynde de lijwaten stucken, alhier gemaeckt, ten
behoorlijcke breedte en lenghte mochte aen de respective cooplieden gelevert worden, echter sulex is dat daeronder wederomme
bedrogh schuylt, ende nadien wij bemercken sulcx ontstaet uutte
omliggende dorpen en plaetsen, ' die almede den naem van Helmonts goet voeren, hebben omme de onderlinge commertien te
hanthaven, goetgevonden t'ordonneren, dat alle lijwaten van hier
binnen U.Ed.Achtb. stadt ter merckt gebrocht wordende, sullen
worden geloot mettet neffensgaende merck door den gesworen
meter. Hetwelek soodanigh niet geloot en is, sal voor geen Helmonts goet gehouden worden. Biddende derhalve U.Ed.Achtb.
'tselve bij publicatie oft andersints aen de cooplieden te verwittigen, opdat bedroch geweert en de onderlingen handel gecultiveert
worden sullen.
No.8. -

1686. -

VERKLARINGEN BIJ NOTARIEELE ACTE OM-

TRENT DE BELASTING OP DE HELMONDSCHE LIJNWADEN

3).

Compareerden voor mij, openbaren notaris, bij den Ed. Hove
van Brabant, in 's-Gravenhage geadmitteert, binnen de stadt Helmont (quartiere van Peelant, Meyerye van den Bossche gelegen)
residerende, in kennisse der naebeschr. getuygen, Jan Teunis Hendrix, Jan Jacobs. van Col, Heymen Aerts, Aert Janssen van Deventer, Jan Laureynssen van den Bergh en Joseph Janssen van
Deventer, lijnwaetwevers alhier ter stede, deweleke ter instantie
v!'ln Andries Verhees, Willem Jacobs, Peter B'osmans, Jacob van
den Broeck, Antony Peters, Dirck van Oldenzee, Hendrick van
Riel, Goort Roeffs, Peter Marcelissen, Willem J aebeeck en Dirck
Sanders, alle borgeren, coopluyden en de reyders van lijnwatten
binnen dese stede Helmont, en voorts andere coopluyden, als
voorz., getuygden, verclaerden ende deponeerden op henne manne
vromigheyt in plaetse van ede, des nood sijnde, hierop af te leggen
waer en waerachtigh te wesen, hoe dat alle de lijnwatten, die bij
') De dag is niet ingevuld .
•) Minuut in het pak .. Ambachten", Gemeente-archief van Helmond.
0) Notarieele acte, in het pak .. Weversambacht"; ten deele onleesbaar. Gemeentearchief van Helmond.
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hen, comparanten, en voorts bij d'andere weyers, waarin deese
stads trafique ten meeste deele bestaet, edogh om de groote quantiteit van desen stuck niet alle genoemt, worden geweven, door
decoopluydenalhier naar Hollant, Zeelant ende verdere provintien
verbroght ende genegotieert werden, alsmede dat de voorn. lijnwatt en van Vlaems, alhier ingebroght vIas gesponnen, mitsgaders
van uitheems garen, te voren des lants licenten daervan ten volle
betaelt sijnde, geweven geworden, ende dat, niettegenstaende de
voorn. betaelinge alhier geschiet sijnde, en wanneer sij de stucken
bereyt hebben en bij henne reyders als voors. naer Hollant en de
andere provintien van deesen staet verbroght ende genegotieert
werden, wederom als uytlandsche goederen ende van ieder stuck
een gulden moeten betaelen, 'twelck noyt voor deesen als nu met
d'admodiatie geschiet is, ende indien sulcx sijn beweenlijken
voortganck moghte komen te hebben, (dies verhoopt wert van
neen) , sulx soodaenigen stilstant in henne comparanten ambagt
ende in de negotie sal comen te causeeren, dat de coopluyden van
als voors., waervan deese stadt vol is, henluyden sullen moeten
do en ledigh gaen ende alsoo veroorsaeken, dat sijluyden en de
meeste ingesetenen de goede luyden (in) Deuren 1 ) op andere plaetsen besoeken, ende alsoo met henne vrouwe en kinderen haer
broot gaen halen, waervan sij, Godt betert, alreets het gevoelen
zijn hebbende, ende dat haer weefgetouwen waren stilstaende.
Ter waeren oirconde etc.
Theod. Alberts.
Compareerde wijders voor mij, notaris bovengen. , Antony Peterus, deken, en Goort Verasdonck, kneght van het weversambaght deeser stede, en hebben op de eede, in d'aenvang van voors.
ambten afgeleght, in handen van mij, notaris, versekert waer en
waerachtigh te wesen hoe dat sij op heeden, dato als boven, de
weefgetouwen alhier ter stede Helmont hebben wesen tellen en de
die bevonden over de vier honderd ende tseventigh in 't getal te
zijn. Aldus gedeponeert enz.
No.9. -

29

OCTOBER 1687.-DE RAAD VAN HELMOND AAN DE

KOOPLIEDEN EN FACTORS VAN LIJNWADEN EN LANG GAREN
TE HAARLEM

2).

Den Raedt der stede Helmondt, ter herte nemende de clachten
') Deurne.
2) Resolutie-b oek der stadt H elmondt 1686-1698, bIz. 11 5-1 18, Gemeentearchief van H elmond.
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van derselver ingesetenen over de beswaering van 't lanek garen
en het afvorderen van het incomende licent van de lijnwaten, die
binnen dese stadt van het voors. lanck garen worden gemaeckt,
(ende nu met den aenvanck van de admodiat~e van de licenten opgecomen; 't is oock sulex dat het voors. lanck garen tot Haerlem
ofte elders mach worden ingeslagen, voor en aleer 's landts incomende rechten daervan is betaelt) ende wanneer 'tselve bij onse
ingesetenen tot Haerlem (ofte elders) gecocht ende herwaerts
werdt gebracht binnen Den Bosch, 's landts uutgaende recht van
't voors. garen moeten betaelen, soo ende gelijck oft hetselve naer
vreemde uutheemsche landen wierde gebracht. Ende alhier van
de voors. garens lijnwaten zijnde gemaeckt, worden dezelve wederom naer Haerlem-ofte andere steden van den staet gebracht om te
vercoopen ofte well om te bleycken, ende allschoon wij alhier van
de voors.lijnwaeten binnenslantse paspoortenhebbengelicht, echter binnen Den Bosch's lants incomende reeht althans wordt gevordert, gelijck all oft die uut vreemde landen in wierde gebracht.
, Dat oock de lijnwaten, gebleyckt sijnde ende eenige alhier van
nooden hebbende, all wederom binnen Den Bosch's landts uutgaende recht wordt gevordert, ende oversuIcx viermael van het
voors. garen zoude worden betaelt.
Hetwe1ck de ingesetenen der 'voors. stede (allen tijde presenteeren te verclaeren ende met eede te bevestigen.
Om we1cke voors. redenen heeft de Raedt goetgevonden ende
verstaen aen V.Ed. te do en schrijven en de tegemoet te voeren, off
niet 'ten hoochsten noodich zoude wesen ' omme hierover metten
anderen te voegen ende aen Haer Ho.Mo. te addresseren tot wechneminge van dese overgroote last ende beswaernissen, alzoo wij,
mede-ingesetenen van den staet zijnde ende alle verpondingen
endelasten neffens die van de provincie moeten betalen, derhalve
neHens die van de provincie op 't stuck Van de licenten (onder
Haer Ho.Mo. wellnemen) behoorden getracteert te worden. Ondertusschen willen niet twijffelen, of U .Ed. zult hier alles mede doen,
't weIck tot voordeel ende subsistentie van de commerce tusschen
V.Ed. ende onse goede ingesetenen mochte dienstich wesen.
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No. 10. -

14 AUGUSTUS 1692. 1).

WAARSCHUWING VAN GECOM-

MITTEERDE RADEN

De Gecommitteerde Raden ter Admiraliteyt op de Maze, residerende tot Rotterdam, ingevolge van Haer Ho.Mo. resolutie van
den 23en der maent Mey deses jaers 1692, bij publicatie van den
16en July daeraenvolgende geconsenteert hebbende aen de regenten ende gemeente van Eyndhoven, Helmont, Woensel, Gestel en
Nunen, dat sijlieden soude vermogen de garens en de andere' stof:fen, tot het weven ende bleyken van de lijwaten aldaer nodig, uyt
Hollant uyt te voeren na de bovengenoemde plaetsen ende haere
lijwaten wederom over te brengen naer Holland, sonder betalinge
van licent ende veilgelt, alleen op een binnenlands paspoort, ende
onder soodanige verder precautien als in de voorsz. publicatie
staen geexpresseert, ende Haer Ed. Mog. geinformeert zijnde, dat
sommige baetsoekende menschenhaeronderwinden lijwaten, van
buyten inkomende, door sinistre practijcken ende tot merckelijke
prejuditie van des lands gerechtigheyt binnen de bovengenoemde .
plaetsen te doen brengen ende, onder voorgeven alsof deselve aldaer waren gefabriceert, op binnenlandsepaspoorten soeken t~ versenden, soo is't, dat wij, daerinne promptelijk willende voorsien,
goetgevonden hebben alle de voorsz. regenten en ingesetenen te
waerschouwen, dat geen lijwaten, alwaer het schoon dat deselve
in eenige van de voornoemde plaetsen waren gefabriceert, zullen
jouisseren van de bovengemelde Haere Ho.Mo. concessie, dan
die door de officieren, tot het houden van de registers van de inkomende garens ende stoffen aengestelt, sullen zijn geloot met het
wapen deses Raeds ende van de plaets, daer sulks geschiet, welke
lodinge bij haer sal moeten geschieden soo haest deselve lijwaten
opgeset en ses of acht ellen daeraen sullen zijn geweven. Lastende
ende bevelende enz.
No. 11. -

10 DECEMBER 1709. 1).

RESOLUTIE VAN DEN RAAD

VAN HELMOND

Is binnengestaen de heer drossaert van Rijp, voorbrengende,
dat hij bevindt, dat verscheyde persoonen op pretext dat de bon1) Gedruk t stuk in het Huisarchief v an H elmond. Inventaris n o. 566 - Ontvangen binnen H elmond 17 Augustus 1692, Gemeente-archief van H elmond .
'j Resolutie-boek der stadt Helmond, 1705-1712, bIz. 9500.
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ten, welcke van Haerlem alhier gesonden werden om te laten weyen, nae buyten werden gebracht om te laten weven, hetwelck
gesustineert wert niet te mogen geschieden, en alsoo die bonten
met gewelt afnemen, sonder dat hij daertoe eenige weth off caerte
vindt, waerdoor veele (in)convenienten staen te rijsen, die selfs tot
dootslagen soude connen uytbersten; verzoekt daarom, dat desen
Raedt in 't een off ander geval daerinne gelieveteversien,hetsij met
het afnemen effectieve te verbieden, off, soo desen Raedt mochte
verstaen, dat niemandt eenige bonten buy ten mochte laten weven, dat seekere persoonen mochte werden gequalificeert om de
buytengaende bonten aen te slaen en die aen den offider ofte het
ambacht te brengen, daertoe seeckere peene te steilen deselve
aengeslagen bont door een van den ambachtslieden te doen weyen voot het ordinair arbeytsloon en alsdan die geweven bonten
aen de eige- naer te restitueren.
Waerop is goetgevonden en verstaen, dat de deeckenen van: 't
weefambacht hunne caerte sullen hebben te examineeren en naer
ondervindinge van dezelve aen desen Raedt rapport doen.
No. 12. -

27

HELMOND

JUNI

1724. -

RESOLUTIE VAN DEN RAAD VAN

1).

Den Raad door de deeckenen van het weversambagt c1agtelijck
voorgekomen sijnde, dat Sijn Exceilentie den heere deser stadt
hadde connen goetvinden bij commissie van den 11 en J anuari
1724 te authoriseren den heer drossardt Joh. de Cassemajor op
fundament van Haar Hoogh Mog. resolutie van 16 October 1692
om aile de lijwaten etc., die in dese stadt gefabriceert worden, te
loden met het wapen van dese stadt;
da,t ook Zijn Exceilentie desselfs heer vader in den jaere 1692
hetselve hadde tragten in te voeren, dogh dat 'tselve bij resolutie
van H.H. Mog. in dato den 28en Juli f693 gealtereert en ingetrocken is geworden;
dat sedert die tijdt de stucken of lijwaten in den naeme off
wegens Zijn Excellentie niet geloot zijn geworden;
door welcke nieuwigheden 't fabricq beswaert soude worden;
dat oock de voors. deeckenen in ervaring zijn gekomen, dat vele
lijwaedtreders en weyers dese stadt zouden willen quiteren en elders
') Resolutie-boek 1720-1726, biz. 154 v.v., Gemeente-archief van Helmond.
ECON.-HIST. ]AA RBOEK XII.
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hetselve in 't werk stellen, 't geen soude strecken tot merckelijck
nadeel van dese stadt, aengesien dat dat fabriecq en coopmanschap van dien is 't voomaemste vermogen en welstandt deserstadt,
ende alsoo door dese nieuwigheytdenheere van Helmontgenoegsaam comt te breecken de goede correspondentie, die dese stadt
met den heere eenige jaren heeft onderhouden, werd den Raet in
bedenken gegeven, of men niet soude connen goetvinden de borgmeesters te interdiceren de driehonderd gulden, die jaerlijx aen
den heer gegeven worden, meer te betalen.
Den Raedt hetgeen voors. met leetwesen voorgekomen zijnde,
vindt goed, dat de borgemeesters bij provisie en tot anders wordt
geresolveert de hondert gld., sedert jare 1714 tot onderhoudinge
van de goede correspondentie aen den heer zijn gegeven, niet meer
sullen betalen, en dat de borgemeesters en de deeckenen van het
voors. weversambagt worden versogt te ondersoecke, hoeverre de
stad in de betalinge van de andere 1200.- gehouden is, alsook te
adviseren, off het wapen van deze stadt wegens den heer buiten
kennisse van den Raedt gebruikt mag werden, om, hetselve ge-,
hoort, na bevint van saken alsdan nader te disponeren.
No. 13. -

20 NOVEMBER 1741. -MACHTIGING BIJ NOTARIEELE

ACTE VAN EENIGE OUD-BURGEMEESTERS OM ZICH NAMENS
HET

WEVERSAMBACHT

TOT

DE

STATEN-GENERAAL

TE

I

WENDEN 1).

Compareerde voor mij, Johan Francois Walraven, openbaar
notaris bij den Ed.Mog. Rade en Leenhove van Brabant en Lande
van Overmaze, in 's-Hage geadmitteert, binnen de stadt Helmont
residerende, en inne de presentie van de getuygen ondergenoemt,
Srs. Antonij Sanders en Peter van Moorsel, deekenen van het weversambagt deser stadt Helmont, Srs. Johan van Moorsel, Fransis
van Eyndhoven, Juff. en Johanna Voet, Dorothea van den Broek,
de wed. e Comelis Ingeham, de wed. e Comelis de Graaff, de wed. e
van Isaacq van der Stijle, Juff r. Elisabeth Wolterus, huysv. e van
d'hr. Carel R6rbom, Andries Cauwenberg, Johan van den Eventuyn, Joseph van Geffen'den Jonge, Hendrik Becx, Ambrosius
van Liempt, Willem Roefs, Leonardus Kets, J ohan van Oecke,l,
Fransis van Deume, Leonardus van den Reek, J ohan Swinkels
den Jonge, Jan van der Stijlen, Johan van Lieshout, soo voor sig- .
') Protocol van notaris Walraven, Rijksarchief te 's-Hertogenbosch.
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selve als mede hem fort en sterk makende voor sijne moeder, 'de
wed. e Andries van Lieshout, J ohan Berkers, Magiel van der Horst,
Johannis Gerrit Becx, Peter Becx, Jan van Liempt, als hem fort
en sterk makende voor sijnen vader Jacobus van Liempt, L?-mbert Gerrits van Aerle, Willem van Alen, Hendrik van den Broek,
Peter van der Vorst, als hem fort en sterk makende voor sijne
moeder, Peter Couwenberg, Martinus Aarts van Beek, Francis
van der Velde, Comelis Verdussen, Arnoldus Couwenberg, Antonij van Meeuwen, Jan Baudewijns, Leonar9.us van Alen, Hendrick
Wagemans, Jacobus van der Velde, Jan Verdussen, Johannes van
Eyndhoven, Mattheus van Stiphout, Jacob van Deursen, Pero
van der Eissen, Willem van Hoek, Peter Becx, als sig fort en sterk
makende voor sijnen vader Tomas Becx, aIle inwoonderen deser
stadt Helmont en exerceerende het fabricq der linn ens en bonten
leywaten, aIle meeste gequalificeerdens en ouderlingen in 't voors.
weyersambagt binnen dese stadt Helmont, representerende 't
gansche ambacht,
dewelke tsamenderhandt in faveur en ten behoeve van het gansche lindeweversambagt verklaren, hoe dat nadien het linden en
bonten lijwaten, welk sij maeken ofte doen maeken, extra-ordinair
en buyten het out gebruyk belast is geworden met het looden,
'tgeene gesch{et en geordonneert soude sijn' door off wegens de
heeren Haar Ed. Mog. den Raadt ter Admiraliteyt, waarvoor van
ider stuck off bont te looden moet werden betaalt twee en een
halve stuyver, waarvan het landt niets en proffiteert, maar sulcx
alleenlijck streckt tot groote last en prejudicie van de arme ingesetenen deser stadt Helmont, waaromme de voors. comparanten
verklaren te constitueeren ende volmagtig te maaken, sooals sij
doen bij desen, Srs. Jan Swinkels den Ouden, Dirk yan Lieshout,
en Willem Sanders, oude borgemeesteren mitsgaders inwoonderen
deser stadt Helmont, omme in haer, comparantens, name nopens
voors. beswaar daarover te addresseeren aan Haar Hoog Mog.
d'heeren Staten-Generaal der Vereenigde N ederlanden ofte weI
Haar Ed. Mog. den Raad ter Admiraliteyt"ofte daer en soo haar
constituantens goeden raad gedragen sal, met magt van substitutie omme tot faveur van voors. saake advocaet en procureur ofte
weI een off me.e r ilndere persoonen te mogen employeeren en substitueeren, daer en soo haaren goeden raadt gedragen sal, gelovende
allen 'tgeene bij de geconstitueerdens uyt cragte deses sal werden
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gedaen en verrigt, te sullen houden en doen houden voor goet
ende van waarden, alles met approbatie, ratificatie en indemniteyt
naar behooren. En geloven sij, comparanten, in qualiteyt voors.,
tot vergoedinge en supplement der onkosten, reets geresen en
nogh te reysen, aan haar, geconstitueerdens, te sullen betalen van
ider stuck lijnwaet en ider stuck bonte eenen stuyver, en sulex
van heden, dato onderges., te beginnen gedurende totdat voors.
onkosten, ter dier saake geresen of te reysen, sullen betaalt sijn.
En off tot hetgeene voors. naardere off speciaaldere magt dan
voors. staat wiert gerequireert, houdende al het geomitteerde voor
geinsereert. Alles onder verbant als naar regten. Aldus gedaen
ende gepasseert op heden binnen Relmont, den 20en November
1741, ter presentie enz. V olgen de onderteekeningen.
No. 14. -

15

SEPTEMBER

VAN HELMOND

1759. -

RESOLUTIE VAN DEN RAAD

1).

Werd door de regeerende borgemeesters ter vergaderinge voorgebragt, dat dese stad seer hoog in de gemeene landsmiddelen,
voornamentlijk in 't hooftgelt en den impost op de dranken is aangeslagen; dat Hun H .Mog. van tijt tot tijt weI eenige remissien
op het hooftgelt gratieuselijk hebben verleent, en laast bij resolutie
van 24 November 1756 voor den tijt van vijff jaeren, ingaandemet
de jaere 1757, eene somme van 200 gulden jaerlijkx, dog dat naer
dato de lindefabricq genoegsaam geheel is te niet geloopen, en de
fabricq op de bonte lijwaten sedert omtrent twee jaaren voor een
groot gedeelte is vermindert; dat door die fabriquen de ingesetenen
voor het grootste gedeelte hun bestaen hebbende gehad, thans door
•het te niet loopen en verval van deselve de voors. soo hoog aangeschreve lasten (tot het opbrengen van welke 2) in voorige tijden,
wanneer de voors. fabriquen £loreerde, de gemeente niet in staat
is geweest, maer is bij de omslagen telkens te kort gekomen en
daerdoor van tijt tot tijt hooge nadeelige slooten van rekeningen
veroorsaekt) onmogelijk langer konnen opbrengen, en aansien
men niet te wagten heeft, dat de voors. fabricqen weder sullen
verbeteren, soo geven sij, borgemeesters, in overweging een request
te zenden aan H.H.M. - De Raad besluit een rekest te zenden.
') Resolutie-boek der stadt Helmond, 1756-1767, blz. 72 v.v. Gemeente-archief
van Helmond.
'J Hs.: welke men.
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JANUARI

1760. -

HAARLEMSC~E LIJNWAADREE-

DERS AAN DE COMMISSIEBAZEN TE HELMOND

1).

Nademael tot onse kennis gekomen is, dat men te 'Helmont,
Nunen en Mierlo misbruyk maakt van de vrijheid, die door de souverain gunstiglijk aan deeze drie plaatsen is verleend, om namentlijk de kettings, die van hier herwaarts werden gesonden om te
weeven, sonder betaaling van uytgaande of inkomende rechten te
laten gaan en weederkeeren; welk misbruyk van gesegde vrijheyd
hierin bestaat, dat men (om redenen aan sommigen uwer al te
weI bekend) deselve goederen laat werken op plaatsen, tot welke
die vrijheid niet is uytgestrekt, waardoor in 't gevolg deese goederen souden vailen in de termen om aan de inkomende en uytgaeflde rechten onderworpen te zijn, en dit misbruyk heeft veroorzaakt dat den Ed.Mog. der Raaden ter Admiraliteyt op de Maze
sig hebben genoodsaakt gevonden, ter weeringe van een soodanig
verderflijk gebruyck, sig per missive van den Ben September 1759
te vervoegen aan Hun Hoog Mog. de Staaten-Generael der Vereenigde Nederlanden, met voorstelling van middelen van voorzieninge en herstel en met verzoek dat Hun Hoog Mog. ter uytvoeringe
van die middelen de sterke hand geliefde te leenen, so is hierop gevolgd dat door den WeIEd.Gestr. heer den pensionaris van deese
stad onze consideratie gevraagd is nopens de middelen van voorziening en herstel, welke in bovengen. missive waaren voorgedraagen. Om aan de intentie van ZijnWeIEd.Gestr. te voldoen,
hebben wij lang en ernstig over dit stuk gedelibereerd en zijn
eyndelijk overeengekomen om U .E. aile in 't gemeen en elk in 't
bijzonder aan te seggen en te verklaaren (uyt hoofde van den
eygendom en daaruyt volgende vrije dispositie waar wij onse goederen al of niet verkiezen gewerkt te hebben) dat het onser aile
begeerte is, dat niemand van U .Ed. de kettings, die hij van zijn
principaal ontvangt, sal vervoeren buyten de concessie, maar al
deselve sallaaten weeven te Helmont, Nunen en Mierlo en nergens
anders, tot soolang dat door groote negotie of vertier er geene
moogelijkheyd soude sijn om de gesonden kettings op hun tijt ter
gemelder drie plaatsen te konnen werden afgewerkt krijgen, in
welken gevaile, en dan ook aileen, wij, voor dien tijt, van den inhoud deses afzien, maar anders zijn wij onderling geresolveerd
1) Los stuk. Gemeente-archief van Helmond.
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ieder in 't bijsonder sijn commissiebaas eens voor al het werk te
ontneemen, die bevonden zal worden contrarie dese onse intentie
te hebben gehandeld, dus, dat er nooyt eenige kettings buyten
Helmond, Nunen of Mierlo sullen moogen werden gewerkt, soolange in deese drie plaatsen eenig bekwaam persoon om te konnen
weeven werd gevonden.
Wij verzoeken derhalven, dat U.E. deesen brief aanmerken en
houden als eene laatste waarschuwinge dat het werk van den sodanigen U .E . sal werden afgenomen ingeval tegen onse intentie
hieraan door iemand niet voldaan wierd, en sullen wij, tot ondersoek, of men sig na onse begeertereguleerd, sodanigemiddelen aanwenden en doen aanwenden, daeromtrent sullen vermeenen te behooren.
Wij hebben gedagt, dat het regtmatig misnoegen, 'tgeen de Ed.Mog. Heeren ter Admiraliteyt op de Maze tegen sommigen Uwer
hebben opgevat, beter soude konnen werden uyt den weg genoomen door het met de daad doen ophouden der froudes dan door
nieuwe of bepaalde wetten. Aan de ouden onsen eisch in desen te
gehoorsaamen is derhalven: handelen volgens pligt en belangt,
daar men door het tegendeel nadeel en veragtinge soude behaalen.
Indien U.E. en allen, aan wien deesen brief bekend werd, sig
stiptelijk naer deselve gedragen, sullen wij daaromtrent over U.E.
voldaan zijn, en wij versoeken verder seer vrindelijk en ernstig, dat
als U.E. iemand weeten, die tegens deese schikkingen aangaat,
U.E. ons sulks gelieven te melden, teneynde tot een wedersijds
belang sodanige froudaleuse handelingen, verderflijk voor 't land
en ons fabriquen, te beletten en voor te komen.
Welke melding U.E. gelieve te doen aen eenenderseven eerstondertekenden als leden van de Looykamer deeser stad, in
welke verwagtinge wij na minsame groetenis verblijven U .Ed.
welgenege vrinden, geachte vrinden. (W. g.) Willem van der
Schaft, Isaak van Westkappel, Gerrit Schrijver, Abraham Neydorff, Fredrik Scheltinga, Pieter Pels, Lourens a Roy, Isaak Verkruysen, Melgert Bruynink, Jan Vos, Jan Hulst, Hendrik Tiebras
Pieter Buytendijk, Geertruid Koops, + dit merk van Barent
Tever, + dit is het merk van Thomas Kuypert, Barbara Dinckelaar, weduwe Prenger, Pro Hendrik Vrijlingh, Henricus van Tetroode, + dit is het merk van Jan Lasson, + dit is het merk van
Aberham Eunk, Adam Penros, Pieter Looman, Abraham Terdeux,
J. Westerwout, wed. M. Swarts, nu huisvr. H. Wijnalda.
)
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DEKEN EN SCRIBA DER LOOI-

KAMER TE HAARLEM AAN DE COMMISSIEBAZEN TE HELMOND

1).

Wij hebben met de uyterste verontwaardiging vemoomen, dat
eenen Uwer, namentlijk Joost van Waarenburg, zig niet heeft ontzien om, tegen zijn eigen' conventie van den 24en J uli 1759 en de
uitdrukkelijke last van zijne principaale, vervat in onzer algemeenen brief van den 15en Januari deeses jaers 2), aan te gaan met te
laaten weeven buyten de concessie. 't Is ons aangenaam, dat er
gelegenheyd gevonden is om hem hiervan onwederspreeklijk te
overtuygen en dat hij werd getroffen door een boete, welke hij, in'geval van fraude, over zigzelfs heeft helpen beraamen.
Hij ondervind door de missive van zijne principaale, waarbij
Haar Ed. hem 't werk ontneemd, de gevolgen, die wij aan U .E.
allen hebben voorgesteld, en dient ons, in allen opzighte, anderen
ten exemple om U.E. nu te doen begrijpen, dat er aan onzen kant
nog door den tijd, nog door het oeffenen van deeze straffe, eenige
verandering is ontstaan, en aan elk van V.Ed. in 't bijsonder nogmaals ter ernstige waarschuwinge, dat onze bestendige handelwijze met de sodanige eveneens zal zijn, en dat zij, die het spoor
van deezen van Waarenburg volgen, insgelijks immediaat hun
werk zullen missen.
Daar is zelfs, door dit voorval, bij ons een nieuwe en groote
vreese opgestaan, dat er mooglijke meerder aan deeze fraudeleusen handel vast zijn, en om dit te ontdekken of te weeren hebben
wij, ider voor zig, voorgenomen, en met elkande.r afgesproken, de
ontvangene bonten, zo heele als gede~ltens, te doen nazien, of dezelve behoorlijk zijn gelooyd en, contrarie bevindende, voortaan
geen werk aan zodanige baazen meer te zenden.
Wij begeeren derhalven nog even ernstig, dat V.E. zig stiptelijk
naer onsen voorigen 2) en deezen brief gedraagen, omdat wij voor
osnde intentie van den souverein niet willen tegengaan en niet gedoogen, dat het met onze eygene goederen geschiede. Die zig hierin
derhalven het eerlijkst gedraagt, zal de schade konnen voorkomen,
welke V.E. nu zien dat daaruyt ontstaat, en zig onzer genegenheyd het waardigst maaken. Wij zullen inmiddels niet ophouden
1) Los stuk. Gemeente-archief van Helmond.
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om door aIle middelen te letten op de uytvoeringen vall deeze onse
begeerte, teneynde V.E. genoodschap te zuyveren van sodanige,
die min of meer aan de medestemming met den nu overtuygden
overtreeder vast zijn, en die middelen ook weI weeten uyt te vinden, waarop V.E. zig konnen verlaeten. Wij tekenen ons met agtinge, geachte vrinden, V.E. genegene vrinden, Izaakvan Westerkappel, deken, Willem van Schaft, Fredrik Scheltinga, scriba van
de Looykamer.
No. 17. -

±

1760. -

MEMORIE RAKENDE DE IMPOSTEN

1).

(EXTRACT.)

De lindefabricq (is) sedert veele jaaren vermindert en thans te
niet gelopen, waaraan mans, vrouwe en kinderen de kost konnen
winnen met hekelen, spinnen, spoelen, scheeren en weeven.
De bonte-weverij, daeraan heeft niet dan de wever een soober
loon, veel minder dan van de lindens; de garens werden geschoord
van Haerlem gesonden en niet anders dan in commissie alhier in
Nunen en Mierlo geweeven.
Over omtrent 2 jaren waren te Helmont over de 700 bonte
weeffgetouwen, behalve nog eenige van lindestukken, en thans
maer omtrent 400; dus er omtrent 300 bonte weeffgetouwen er
seedert die tijt hebben stilgestaan. In 't geheel zijn er thans aan de
gank 34 getouwen, soo fijne als grove en boere-linde stucken, waeronder omtrent de helft fijne stucken.
Door 't te niet lopen der linde- en 't verval der bonte-fabricq, almede duurte der levensmiddelen, sijn veele weyers naer Hollant,
Vrieslant en elders vertrocken, doch die met vrouw en kinders belast zijn, blijven hier en komen aen den arme oft bedelen.
De linde-fabriquers zitten stil en teren terug. De bonte-basen
hebben veel verschotten, op hoop van betere tijd, aan de weyers
tot haer onderhout gedaen. De winkeliers en herbergiers en andere
neringdoende persoonen hebben veellast van de armen en geen
nering, en dan daerbij veel te borgen en kunnen dus selfs haer lasten als voorheen niet betalen. Geen bonte-wever, al heeft hij werk,
kan lasten contribueren .....
Het is niet te wagten, dat de bonte-fabricq sal verbeteren, veel
minder van de lindens.
1) Verzoekschriften rakende vermindering van belastingen. Gemeente-archief van
Helmond.
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No. 18.- 2 OCTOBER 1766.- MEMORIE OVER EENE ONTHEFFING
VAN DE VERPONDING 1). (EXTRACT.)
Memorie om continuatie van remise van 1/10 op de verpondingen
en m~erder remis als voorheen op 't hooftgelt en dranken, a~n de
heere 's lands ontfanger door regent en 'Van Helmont overgegeven
in 't jaar 1766.
De linde-fabricq het voornaamste middel van bestaan der ingesetenen geweest sijnde (als werden de tot Helmont maar omtrent
sestig boerderijen gevonden en genoegsaam geen passagie ofte negotie als voormeld) en aan welke fabricq behalve de fabriquers
niet alleen de mans met weven, maar ook vrouw en kinderen met
vIas heekenen, spinnen, spoelen en scheeren konden werken en de
kost winnen, en daardoor ook in staat waren om in de lasten te
konnen contribueren, is sedert lange jarenvan tijt tot tijd vermindert en sedert omtrent 10 of ·12 jaren sodanig te niet gelopen, dat
men alhier thans van geene linde-weverij oft negotie meer hoort
spreken.
Met het verminderen der linde-fabricq hebben de ingesetenen
weI eenig soulaes gehad van de weverije der bonte lijnwaten, welke
door cooplieden van Haerlem, naerdat die tot Haerlem geschoren
zijn (als niet anders vandaer verzonden mogende werden), aan verschijde ingesetenen alhier in conimissie gesonden werden, om soo
hier als tot Mierlo en Nunen (alwaar mede de concessie van de loyting van de Admiraliteit op de Maze is) te doen weven.
Dan welke garens alhier geschooren komende, valt daaraan
geen ander werk dan alleen het weven, en kan de wever daeraen
niet meer dan ten hoogsten een daelder 's weeks, en dus ruym de
helft minder aan weefloon verdienen als aan het weven van linden
heeft verdiend gehad, en levert dus die fabricq voor de wever alleen
een schraele kostwinning uyt, waervan hij (ofschoon altijt werk
mogte hebben en door geen siekte oft andere toevallen van hem en
sijn huysgesin in het werk belet worden) niet in staat is zijn vrouw
en kinderen te alimenteren, veel minder om eenige last en te contribueren.
Dog welke fabricq der bonte lijnwaten sedert negen jaren mede
sodanig is verslapt, dat weI circa de helft van de weefgetouwen,
') Verzonden 2 October 1766. - Verzoekschriften rakende vermindering van belastingen. Gemeente-archief van Helmond.
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die eenige .tijt te voren in gang waren, doorgaans hebben stilgestaan, behalve dat veele, die nog aan de gang sijn, bij het afweven
van een stuk dikwijls agt, veertien of meer dagen en somtijts in de
wintertijden bij het toevriesen der rivie;ren verscheyde weeken
naereen ander stuk om teweevenmoeten wagten. En welke fabricq
alhier nog meerder staet te verslappen en mogelijk geheel te niet
loopen, doordien eenige gegoede ingesetenen van Eyndhoven
sedert eenige tijt de fabricq aldaar hebben opgeregt en voor hun
eyge reekening geexerceert, en konnen die fabriquers de bonte lijnwaten voor minder prijs als die van Haeflem verkoopen, dewijl deselve de garens met minder kosten uyt Brabant bekomen, 't scheeren aldaer veel goedkooper als in Haerlem geschiet, geen commissiegelden behoeven te betalen en vrijdom van tollen genieten, en
daerenboven hunne weyers voor 't meerendeel met winkelwaren
(waaraan sij ook hun winsten hebben) konnen betalen. Het nadeel
van welke opgeregte fabricq die van Haerlem reeds gevoelende,
ook aan sommige hunner comimssiebasen alhier hebben gedeclareert, dat in cas van geen vermindering der commissie- en weefgelden sij niet langer de fabricq konnen exerceeren, invoege het te
dugten is dat, soo die fabricq alhier niet geheel te niet loopt, het
geringe weefloon voor den arme ambagtsman nog meer staet te
verminderen.
En zijn door het te niet loopen der linde- en het verval der bontfabricq sedert eenige jaren veel weyers van hier naer elders vertrocken om hun bestaen te vinden.
Dog de soodanige, die oud, gebreckig of met vrouw en kinderen
belast zijn, blijven hier en aan gebrek van werk, soober loon en
duurte der levensmiddelen sijn er veele tot de bedelsak vervallen,
en welk getal nog dagelijcx aengroyt, als door de veelheyt der
arme kaste niet gealimenteert konnende werden, waeromme de
regenten uyt de gemeentens kaste genoegzaam jaerlijcx des winters een uytreykinge van brand en brood aan de meest noodlijdende hebben moeten doen.
En dit alles door 't groot aantal van arme ingesetenen niet genoeg sijnde, werd nog dagelijks voor arme huyshoudens door dese
en gene ingesetene voor hunne noodlijdende naburen met de bussen (daertoe onder den armmeester berustende) omgegaen en collectes gedaen, allen tot geen geringe last der ingesetenen, die nog
eenig vermogen hebben ......
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DE REGENTEN VANHELMOND

1).

Geven met onderdanig respect te kennen de regenten der stede van Helmond, quartier van Peeiland, dat suppliant en sedert
enige jaeren differente rijsen sigt verpligt hebben gevonden soo
bij request en aan U.Ed.Mog. als bij memorie en berigten aan de
's lands ontvangers in 's-Bosch voor te dragen niet aileen het beswaer over de hoog aangeschrevene imposten op het hooftgeld en
dranken, maer ook de neringloosheyt van den suppliant en, ingesetenen, en het te niet loopen van de negotie en fabricq der linnen
en het sedert eenige jaren merkelijk afnemeri der fabricq van de
bonte lijnwaten..... .
.
Dat, hoeseer de supplianten gehoopt hadden, dat de voors.
neringloosheyt en verval der fabriquen weder in beter staat soude
komen, integendeel moeten ondervinden geen herstel der neringloosheyt en vooral dat de voorschreeve bonte-fabricq sedert den
jaere 1768 nog veel meerder is verslapt en niet sonder reeden te
dugten is, dat de voors. fabricq genoegsaam meede geheel te niet
salloopen, ter saake de bonte lijnwaten, door cooplieden van Haerlem alhier in comIl,lissie om te weven gesonden werdende, die daermede handel dreeven principalijk op de West-Indien, sedert den
jaere 1768 seer weyning aftrek naer die landen hebben gehad, en
bovendien deselve fabricq ook sedert eenige jaren meer dan voor. heen in Duitsland, en daerna ook in Brabant, Vlaenderen en elders (daer deselven bevorens mede door de Haerlemsche cooplieden werden gedebiteert) is ondernomen .....
.Dat der supplianten plaats bestaande maer uyt 385 huysen,
verre het grootste gedeelte der ingesetenen door de negotie en fabricq der linn ens bevorens rijkelijk hun bestaan hebbende konnen
vinden, sedert het te niet loopen van deselve door het geringe
(naer den jaere 1768 nog merkelijk vermindert) weefloon der bonte lijnwaten (waaraan beha~ve de commissiebazen en weyers niets
alhier te verdienen oft te werken valt, en dus daaraan, gelijk als
ten opsigten der linne-fabricq is geweest, geen vrouwen en kinderen met spinnen, spoelen en scheeren konden werken) en het verslappen van die fabricq de armoede der ingesetenen van tijt tot
') Verzoekschriften rakende vermindering van belastingen. Gemeente-archief van
Helmond.

172

UIT DE GESCHIEDENIS DER

tijt en voornamelijk sedert den jaere 1768 soodanig is toegenomen
dat er thans 237 huysgesinnen, uytmakende een getal van 887 personen, en dus omtrent een derde der ingesetenen, in de uyterste
armoede gedompeld sijn en ondersteuning, d'een min, d'ander
meer, hebben.genooten en nog nodig hebben en welkers getal door
de meerdere te wachten verslappinge der bonte-fabricq en vooral
in den aanstaanden winter nog veel staat aan te groeien van soodanigen, welke nog sooveel werk hebben en verdienen, dat se op
een aldersoberste weyse en_sonder ondersteuninge van armewege
te vragen, hun tot nog toe hebben geholpen en mosten behelpen.
,
No. 20. -

19

JULI

1776. -

NADERE INLICHTINGEN VAN DE

REGENTEN VAN HELMOND AAN DEN RAAD EN DEN RENTMEESTER-GENERAAL DER DOMEINEN IN BRABANT

1).

Schriftelijk berigt, informatien en consideratien van de regenten van Helmont ten op~igte den toestand en vermogen van de ingesetenen van Helmont voors., en wat remissen op de gemeene
landsmiddelen behoorde te werden geaccordeert, overgegeven aan
de heeren Raad en rentmeester-generaal der domijnen van Braband, ingevolge en ter voldoeninge van Haar WelEdelens missive van dato 25 April 1776.
- - - - - - 4°. Dat tot Helmont, behalve eenige wijnige met de
kleyne uytverkoopende winkeliers en ruim sestig boerderijen, de'
ingesetenen geen ander bestaan hebben dan van de weverijen;
dat in de voorige tijden alhier floreerde de linde-fabricq, waarmede veele ingesetenen alhier met veel voordeel negotieerde en
welke fabricq voor den ambagtsman een goed loon verschafte en
waaraan, behalven de weyers, ook vrouw en kinderen met vIas
heekelen en spinnen konde werken en de kost winnen, en bovendien in staat waren om in de last en te contribueeren. Doch die negotie en fabricq buytenslands hoe langer hoe meerder met 'succes
ondernomen sijnde, is deselve alhier thans geheel te niet gelopen.
Bij het verminderen en te nietlopen van voors.fabricq ennegotie
der lindens hebben de ingesetenen weI weder werk gehad met het
weven van bonte lijwaten door cooplieden van Haerlem, aan ver') Verzoekschriften rakende vermindering van belastingen. Gemeente-archief van
Helmond.
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schijde ingesetenen in commissie gesonden om alhier geweven te
worden, dan welke fabri~q geen werk geeft dan aan de wever aIleen, die daaraan, wanneer deselve nog in fleur was, en de weefloonen niet vermindert waren en de lijwaten van goed gaeren wierde
gemaakt, geen daelder 's weeks aan arbijtsloon konde verdienen,
daer bevorens een wever meer dan drie gulden's weeks met het
weven van lindens he eft verdient gehad, boven hetgene vrouw
en kinderen met vIas hekelen en spinnen konde winnen.
En levert dus die bonte-fabricq, offschoon volle loon en goed
garen hebbende, vdor den wever aIleen, en hoewel continueel daeraen werk hadde en door geen gebreken, siekte oft'andere toevallen
aan hem oft sijn huysgezin met werk belet mogten worden een
seer sober bestaan uyt, in verre niet toerijken<te om daeruyt sijn
huysgezin te onderhouden en veel minder om eenige lasten te
dragen.
Dat die fabricq buytenslands en principael in plaetse daer 't
vIas wast en gesponnen word en levensmiddelen goedkoper en de
last en gering sijn, sedert eenige jaren hoe langer hoe meer ondernomen sijnde, en in Hollandt naer de West-Indien en elders werden gedebiteert, daerdoor deselve fabricq binnen Helmont heel
ongestadig en merkelijk verslapt is, en weI sodanig dat thans weI
circa de helft van de weeffgetouwen, die voor de jaere 1758 in
gang waren, hebben moeten stilstaen, en de meeste weyers, dan
eens weI en dan weer eenige tijd en vooral 's winters (wanneer er
meer in een huyshouden nodig is als des somers) geen werk hebben
gehad.
Dat verschijde cooplieden van Haerlem, geen winste meer met
die fabricq siende te doen, sedert vier a vijf jaren gene garens meer
in commissie alhier om te weven hebben gesonden, maar die fabricq hebben laten vaeren.
Dat weI eenige andere van die cooplieden thans nog daerin continueeren, en ook door eenige ingesetenen van Helmont gemelde
fabricq voor haer eygen rekening is bij de hand genomen; en om
de fabriceerde bonte lijwaten tot een geringer prijs te kunnen verkopen, thans door verscheyde soo slegte garens werden gebruyckt,
dat den wever tot het weven van sodanig een stuk bonte lijwaten
meer dan de helft meer tijd nodig heeft als tot het weven van een
stuk van goed garen en egter per stuk met nog minder loon sig
moet vergenoegen als voorheen daervan is betaalt geworden.
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Dat voorts niet sonder reden te dugten is, dat de nog overige
cooplieden van Haerlem, die nog alhier (doch veel minder ais te
voren) Iaten weveh, voors. fabricq ook sullen abandonneeren en
dat degeene van Helmont, die deseive fabricq voor hun eyge rekening excerceren, en genoegsaem aIle meest op credit en met penningen van andere nog eenigsinds vermogende ingesetenen die
hebben bij der hand genomen, den eene voor en d' ander na daervan
moeten afzien, gelijk dan ook diverse, het slegt succes van haere
ondernemingen ondervonden hebbende, reeds met schulden aan
haer mede-ingesetenen en andere overladen, van gesijde fabricq
hebben moeten renuntieeren, soodat in plaats van hoop van herstel
der meergenoemde fabricq deselve nog meerder staat te versIappen, en selfs het geheel verval daervan (soo weI ais die der linnens
is te niet gelopen) alhier binnen wijnige jaren wert tegemoet gesien.
Al hetweike aibereyds tot gevoig heeft, dat de armoede onder
de ingesetene hoe Ianger hoe meer en sodanig is toegenomen, dat
meer dan een derde der ingesetenen.tot de uyterste armoede sijn
vervallen.

VII.
DE WINST- EN VERLIESREKENING DER AMSTERDAMSCHE
WISSELBANK VAN 31 JANUARI 1674, MEDEGEDEELD DOOR
DR. J. G. VAN DILLEN.
In de door het Bureau voor 's Rijks Geschiedkundige Publicatien uitgegeven "Bronnen tot de geschiedenis der Wisselbanken" heb ik onder het
cijfermateriaal ook een reeks winst- en verliesrekeningen der Amsterdamsche Wisselbank opgenomen. Uit de 17de eeuw konden echter slechts
zeer enkele exemplaren gegeven worden, aangezien het grootste gedeelte
van deze rekeningen uit dien tijd verloren is geraakt. Onlangs vestigde de
heer J . Z. Kannegieter er rnijn aandacht op, dat de rekening van 31 J anuari
1674 door Hudde in zijn manuscript "Stads Finantie geredres~eertinden
jaare 1679'-' 1) is opgenomen . Het komt mij voor, dat het stuk belangrijk
genoeg is om het alsnog afzonderlijk te publiceeren. De rekening loopt over
het jaar 1673, toen de in het vorige jaar uitgebroken oorlog nog steeds een
grooten invloed op den toestand der Wisselbank uitoefende. Hoe ~normaal
die toe stand was, blijkt weI uit het feit, dat de Bank, die anders regelmatig
winst opleverde, aan het einde van dit jaar een belangrijk verlies moest
boeken.
In de balans van}l Januari 1674 (gedrukt in de "Bronnen" p . 745)
worden de oorzaken van dit verlies reeds korteIijk aldus omschreven:
"Voor provisioneele schaede op de vermunte materiaelen, minder effecten
als 't voorgaende opgegeven, soo in een post Rus gelt als courant gelt voor
banckgelt, tractementen en lasten van de Banck, inneemen van casgelt
tee gens banckgelt, aggio op goude spetien en anders, alles breeder in 't
ballans boeckie fo1. 44 gespecificeert" .
Het is juist deze bladzijde 44 van het balansboekje, die Hudde in zijn
bundel heeft opgenomen. De rekening zelf verwijst teIkens naar breedere
specificaties op anderefolio's van het balansboekje, dat echter in het archief
van de Bank niet meer aanwezig is. Dat is zeer jammer, want de posten der
rekening zijn lang niet aIle even duidelijk.
Te Amsterdam waren de ambtenaren der Wisselbank beIast met de
1) Gemeente-archief van Amsterdam.
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inning en de administratie van de "capitale leeninge" d. w. z. de gedwongen leening. die in verband met den oorlog in 1672 is uitgeschreven.
Deze heeft te Amsterdam volgens de verantwoording 1) van Sieuwert
Jansz .• den essaijeur der Bank. t 1.553.322 opgebracht. Op het eerste gezicht is het eenigszins vreemd op de rekening der Wisselbank een post
betreffende de capitale leening aan te treffen. Blijkbaar is dit aldus te verstaan. dat de Bank het ongemunte zilver - dat in massa bij de heffing
was ingekomen') - voor het bedrag van 24 g. 14 st. per mark van de
provincie heeft overgenomen I).
De geleden verliezen zijn v~~r een dee I het gevolg van vergissingen. bij
het opmaken van de vorige balans gemaakt. Voor een ander deel staan zij
echter in verband met de financieele moeilijkheden. die de oorlog had veroorzaakt. Zoowel door particuliere rekeninghouders als van staatswege
werden groote bedragen in gemunt geld aan de Bank onttrokken. Om aan
deze opvragingen te kunnen voldoen. moest de Bank het deel van haar
metaalvoorraad. dat uit baren en uit vreemd geld (Spaansche realen enz.)
bestond. laten vermunten. Deze vermunting. die bij de tijdelijke Amsterdamsche Munt geschiedde. bracht een aanmerkelijk verlies mede. Dit verlies wordt echter als "provisioneel" aangeduid; men stelde zich dus blijkbaar v~~r om door uitgifte der zilveren rijders tegen een hoogeren dan den
wettelijken koers het verlies althans gedeeltelijk weer goed te maken.
v.D.

1674, Januari 31.
WINSTEN:

Voor gewonnen op lingotten ') £0. 8 . . .
f 2.432: 2:Voor een jaar interest ontfangen van 't land 5) £0.4 - 8.673: 2: 4
Calculeren de winsten op het zilver van de capitale leeninge 6), tegens 24 g. 14 st. ontfangen
en tegens 24g. 17t st. ter Munt gelevert, zijnde
3t st. per mark, over marken 49.760 te zuIlen
beloopen in circa . • . . . . . • . . . . . - 8.708:-:Calculeren hier voor winsten op uitgegeven goude
en zilveren specien, rijchsmunt(?) etc. . . . . - 11.836.15: 8
f 31.649: 19: 12
1) Bronnen no. 228.
") Er waren zeer vele " services" bij. Bronnen no. 208.
I) Vgl. oak de balans van 31 Jan. 1673. Brannen p. 745; zie ook no. 228 .
•) Staven van zilver en goud. die de Bank geregeld aan de draadtrekkers leverde.
6) Dit betreft een oude schuld der provincie Holland.
0) De gedwongen leening van 1672. De rente bedroeg 4%,
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VERLIEZEN:

Voor schade provisioneel op een capitaal van
f 3.413.430, dit jaar alhier in baeren ende contanten op de Munt 1) gelevert ende in zilveren
rijders vermunt, welke op deze boeken tot 60
stuivers ieder gevalueert ende g"e stelt zijnde,
koomen minder uit te brengen als het materiaal inkoops heeft gekost, gelijk breeder te
zien is fO. 6 etc., twelk weder op de specie zal
. inkoomen 2) • • • • • . • . • • • • • • . f 36.292: 8:Per abuis in den staat van den jare 1673, in
January geslooten, gebragt een pertij van
marken 92:5: 10 rusgeld S), welke op den 27 en
July 1672 waren uitgegeven, en oversulks onder de effecten niet zijn gevonden. . . . . . - 2.275:-:Mede per abuis in genoemde staat gestelt een
zomme van f 732.278:3 courant geld voor bankgeld 4), welke -except f 90.119 - in courant
geld ingekoomen, den zilvere rijder tegens 60
st. in den staat van dit jaar werd verantwoordt,
komt over f 642.059:3 a5% provisionele schaede te bedraegen 5) . • • . • • . . • • . • - 32.102: I 9:Voor f 356.060: 18 ingenoomen casgeld met 4l, 41,
41 agio, welke, de ducaton tot 60 st. in den
staat gestelt zijnde, omtrent 1% provisioneel
verlies 6) (geven) en also komt te bedraegen
- 2.670:-:Verlies op het schoonmaken en smelten van 20
groote sakken verbrande tijksdaelders 7) • •
150:-:Voor agio van f 225.973:4 gout, zijnde 45. 194 du1) AIleen in de jaren 1672 en 1673 is, in verb and met den oorlog, te Amsterdam
gemuut (in het gebouw, dat nu nog als .. de Munt" bekend staat).
') De laatste woorden wijzen er op, dat de Bank den zilveren rijder of ducat on
bij uitgifte tegen een hoogeren koers dan den wettelijken (60 stuivers) berekende. De
ducaton was een negotiepenning geworden, waarnaar steeds groote vraag bestond.
I) Waarschijnlijk wordt Russisch geld bedoeld.
') Op de balans van 31 Jan. 1673 wordt de bedoelde post aangeduid als .. het ongemunt gout" en silver van de capitaale leeninge. N.B. is casgelt". (Brannen p. 745).
") Volgens de muntplakkaten gold de ducaton of zilveren rijder 63 st. als courant
geld en 60 st. in banco; het verschil bedroeg dus 5%.
0) Het agio van het bankgeld, dat vblgens de muntregeling 4'/, a 5% zou moeten bedragen, was in werkelijkheid gewoonlijk lager. Zie omtrent de oorzaken hiervan
W. C. Mees, Bijdrage tot de gesc,hiedenis van het bankwezenin Nederland, p. 86 e. v.
7) Beschadigd bij den brand van het oude stadhuis in 1652.
ECON.-HIST. JAARBOEK. XII"
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caten van de capitate leening, tegens 31% aen
'tland£o. 42 goetgedaen, welke nogtans in den
staet tegens maer 5 guldens gebragt werdende,
alhier provisioneel verlies moet worden gerekend 1) . . . . . • • . • . • . • • • • - 7.344:-:De lasten van dit jaer in tractementen zijn geweest, .als blijkt £0 ~ 40 . . . . . . . . . • . - 18.063: 9: 8
f 98.897: 16: 8
Zulks dat hier nog zoude te kort koomen voor
provisioneel verlies, tgeen dog op de specien
weder voor een gedeelte zal werden gevonden
(zijnde een gedeelte reets 't voorgaandt jaar,
dog t'onreghte, voor winst gerekent geworden)
en tgeene alzoo in den staat van dit jaer in 't
nieuwe balansboekje brenge . . . . . . . . , f 67.247:16:12

I) In de circulatie gold de gouden ducaat toenmaais blijkbaar reeds meer dan

t 5.-.

VIII.
BlJDRAGEN TOT DE GESCHIEDENIS DER NEDERLANDSCHE
GROOTINDUSTRIE (III), MEDEGEDEELD DOOR PROF. MR.
N . W. POSTHUMUS.
De hieronder gepubliceerde documenten zijn een vervolg van de in het vorige Jaarboek uitgegeven serie. Zij laten duidelijk de geleidelijke en systematische uitbreiding der grootindustrie in Nederland gedurende het
jaar 1834 zien en vragen slechts op enkele punten eene nadere toelichting.
Ook ditmaal is het voornamelijk de Nederlandsche Handel Maatschappij,
die met haar pogingen tot opbouw der industrie naar voren treedt, waarbij
zij in Twente op de geestdrlftige medewerking van Ainsworth kon rekenen.
Het is treffend hoe tusschen de Directie der Maatschappij en Ainsworth
met aileen overeenstemming bestond ten opziehte van de grootmaking der
industrie in Twente, maar hoe ook hier beider houding tegenover de sociale
problemen, die zieh tegelijk met de industrieele ontwikkeling voordeden,
dezelfde was. Bekend is het dat de Directie demachinale productie achterstelde bij den handenarbeid, teneinde de sociale bez:waren, die, in Engeland,
het fabriekssysteem bleken aan te kleven, te vermijden. "Meer en meer
worden wij gewaar", verklaarde de Directie in haar schrijven van 15 Maart
1834 aan den Staatssecretaris '), "dat de fabrieksarbeiders in die provincie
(Overijsel) door de fabrikanten onderdruktworden"·). Omstreeks denzelfden
tijd dient Ainsworth een voor dien tijd groot plan in tot oprichting van eene
"Maatschappij van Nijverheid" in Overijsel, teneinde aan de weyers betere
weeflocalen te verschaffen. In dit verband laat hij eenzelfde geluid hooren
als de Directie. Hij uit zieh, dat op verschillende plaatsen eemge fabrikanten
een stelsel toepassen, dat geschikt is om de weyers en spinners in een "slavenstand" te houden en hun "een onverdragelijk juk" op den hals te leggen.
Waarin deze onderdrukking bestond, duidt Ainsworth ook nader aan: "die
fabrikanten, aile naastenliefde hebbende uitgeschud, houden eenen winkel,
waar h~nne werklieden genoodzaakt zijn om, tegen eenen eigendunkelijk
gestelden prijs, derzelver waren te koopen, zoodat hun uiterst geringe en
') No. I, 8; bIz. 188.
') Vgl. nog de CIercq over het "grove eigenbelang" der fabrikanten: Van MansveIt,
De Geschiedenis van de Nederlandsche Handel·Maatschappij, I, bIz. 298.

/
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buitendien zuur verdiende loon nog voor een aanmerkelijk gedeelte door
deze woekeraars wordt ingeslokt om zich daarmede te verrijken" '). De gedwongen winkelnering met haar in sociaal opzicht verderfelijke gevolgen
wordt hier gesignaleerd; het is jammer, dat niet blijkt tot welke groep deze
onsociaal handelende fabrikanten behoorden: bevonden zij zich onder de
proteges der Nederlandsche Handel Maatschappij of buiten dien kring?
Evenmin blijkt hoe de strijd tegen dit systeem verder is gevoerd. Ook van
elders is ons daarvan niets bekend .
Naast de uitbreiding, of beter gezegd de aanvullende installatie van de
fabrieken, die in het voorgaande jaar waren opgericht, is als voornaamste
gebeurtenis van het jaar 1834 de oprichting der fabriek van Previnaire te
Haarlem te beschouwen . Hiermede was als het ware het sluitstuk verkregen van de serie inrichtingen, die de katoen in Nederland van grondstof tot
eindfabrikaat moesten verwerken. De adrianopelrood-ververij van Previnaire maakte het voortaan mogelijk de katoenen stoffen hier te lande
ook te verven.
Op enkele verschijnselen moge hier nog worden gewezen. In de eerste
plaats op het succes der weefschool te Goor, dat zich niet aIleen uitte in het
groot aantal weYers, zoowel in als buiten Twente, dat zich bij haar ter onderrichting aanmeIdde 2), maar ook in de oprichting binnen een jaar van
niet minder dan vijftien succursales of inrichtingen, die althans onder de
controle van de weefschool te Goor werkzaam waren : te Borculo, Denekamp, Delden, Diepenheim, Enter, Haaksbergen, H engelo, Holten, Kampen, Losser, Neede, Oldenzaal, Rijssen, Vollenhoven en Westervlier. Naar
men ziet, had zich de invloedsfeer der school ook buiten OverijseI, en weI in
het bijzonder in den Achterhoek laten gelden. In verband met deze laatste
ontwikkeling zou het van belang zijn nader de relaties te kennen, die tusschen de katoenindustrie in Twente en die van den Acherhoek hebben beN.W.P.
staan .

No.1. - 1834. -

UIT DE WEEKVERSLAGEN VAN DEN PRESIDENT

DER NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ AAN DEN SECRETARIS VAN STAAT

1. 1834,

JANUARI

4

4). -

3) .

VOORUITGANG DER FABRIKATIE.

De heer Lavino van Arnhem heeft het voornemen in de nabij') Vgl. hierachter, no. 5, bIz. 208 .
•) Vgl. no. 4; vgl. ook den "Staat" d er weefschqoI van 7 September 1833, Economisch-Historisch ] aarboek XI, bIz. 225.
'j Zie voor de jaren 1832 en 1833 Economisch-Historisch ]aarboek XI, no. 17.
'j Kabinet der Koningin, exh. 6 ] anuari 1834, La. C' Geheim.
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heid dier plaats eene weefinrigting van 100 weefstoelen daar te
stellen en wij hebben hem toegezegd, dat wij de voortbrengselen
dier fabriek gedurende de drie eerste j aren tot een nader te bepalen
prijs zouden overnemen. Het was eerst de bedoeling opeens met
eenen assode sao weefstoelen tegelijk in werking te brengen, doch
wij achten het in het belang dier fabricatie nuttig, dat door particulieren op verschillende plaatsen op eene kleinere schaal pogingen ondernomen worden.
2. 1834,

JANUARI

11 1). -

VOORTGANG DER FABRIKATIE.

Bij het sluiten dezes komt de overeenkomst met den heer
Poefman 2) tot stand, ten gevolge waarvan deze aanzienlijke fabrikanten hunne spinnerij van Gend naar Haarlem zullen overbrengen. Terwijl ik mij het genoegen voorbehoude U.Exc. nader
over deze zaak te onderhouden en deszelfs bijzonderheden te ontwikkelen, kan ik nu reeds echter hierbij voegen, dat de wenken,
door Z. M. omtrent deze zaak gegeven, door mij in deze onderhandeling met nut gebruikt zijn geworden en de heer Poelman zich
nog eene niet onaanzienlijke vermindering van zijne vroegere vordering heeft laten welgevallen.
Een uitvoerig voorstel van den heer Previnaire omtrent het
aanleggen 'eener roodverwerij zal in nadere overweging worden
genomen.
3. 1834,

JANUARI

25 S). -

VOORTGANG DER FABRICATIE HIER TE

LANDE.
A. OVERIJSSEL.

a. De weefschool ') blijft gunstige uitkomsten opleveren en be100ft eerlang hare voortbrengselen te zullen vermeer;deren. Met de
beraming en daarstelling der succursalen wordt voortgegaan.
,b. De leverantien van cotonnettes enz. door den heer de Maere 5) blijven geregeld voortgaan. Deze heer tracht aan de door hem
beoefende nijverheid behalve zijne inrigtingen te Enschede en te
Zwolle, eerlang ook weder eene weefschool, te Haaksbergen opge') Kabinet der Koningin, exh. 13 Januari 1834, L". C' Geheim.
") Vgl. Economisch-Historisch Jaarboek XI, bIz. 232, 241-243.
") Onderteekend door W. de CIercq ais waarnemend president. Koningin, exh. 27 Januari 1834, L". Z' Geheim,
.
') Vgl. hierachter, bIz. 206, no. 4,
') Economisch-Historisch J aarboek XI, bIz. 170.

Kabinet der
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rigt, alwaar tot nu toe slechts enkele weyers voor hem waren
werkzaam geweest.
c. De burgemeester van de gemeente Losser, op onze oostelijke
grenzen gelegen, toont zich bijzonder werkzaam
om de weverij in
I
zijne gemeente uit te breiden. Rij heeft reeds eenen wever naar
Goor gezonden en biedt zich aan om voor eenen te bepalen prijs
garen tot calicots te verwerken. Wij zuilen trachten dezen ijverigen man in deze onderneming behulpzaam te zijn.
d. Omtrent het voornemen van den j ongen Dixon om eene weefinrigting voor honderd getouwen op te rigten is door ons een gunstig preadvies aan het departement van Nationale Nijverheid gegeve~.

B. HOLLAND. MECHANISCHE WEVERIJ TE HAARLEM.

Ret etablissement van den heer Wilson 1) zal nu weldra in staat
zijn om met kracht aan de voorgenomene onderneming voort te
gaan en wij zullen nu weldra in staat zijn over de uitbreiding Onzer
verzending eene algemeene overslag te maken.
LEYDEN.

Vandenheer J. R. L. Fortike 2) hebben wij monsters vande door
hem op zijne machanieke inrigting gewevene calicots ontvangen,
die niet veel te wenschen overig laten. De ijver van dezen fabrikant verdient aanmoediging, doch het is te hopen, dat hij meerdere regelmatigheid in zijne werkzaamheden zal brengen.
OVEREENKOMST MET DEN HEER PREVINAIRE TER OPRIGTING EENER
VERWERIJ VAN ADRIANOPELSCH ROOD.

Ret aanbod van den in de geschiedenis der Zuid-Nederlandsche
nijverheid met roem bekenden fabrikant Previnaire tot overbrenging zijner fabriekinrichtingen van Brussel herwaarts onder het
beging van eene zekere begunstiging door de Maatschappij heeft
aanleiding tdt verscheidene bijeenkomsten met Z.Ed. gegeven.
Daar omtrent de vervaardiging van cotonnettes, weverij van witte
katoenen en spinnerij, alreeds door de Maatschappij verbintenissen zijn aangegaan, bepaaldeZ.Ed. zijne voorsteilen uitsluitend tot
de verwerij van adrianopelsch rood, zoo in garens als in geverwde
of met een of meer kluwen gedrukte katoenen, zijnde Z.Ed. steeds
voortgegaan ook na den Belgischen opstand met het verzenden
1) Aldaar, XI, bIz. 203, 221 v.v.
I) In Economisch·Historisch ]aarboek XI, biz. 237, is de naam door mij abusie-

Jijk a1s "Tortike" afgedrukt.
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van soortgelijke goederen naar Java, alwaar dezelve voortdurend
een goed debiet hebben gevonden. Teneinde een bewijs te geven
van het vertrouwen, hetwelk door hem in dit debiet gesteld wordt,
verbindt zich Z.Ed. om eene maandelijksche hoeveelheid van dezelfde uitgestrektheid als door ons besteld wordt, te consigneeren
aan onze Factorij.
Ik achte, dat het veelligt Uwe Exc. niet onwelkom zal zijn een
algemeen overzigt te ontvangen van de verschillende takken van
nijverheid, die thans door de Maatschappij begunstigd zullen worden, alsmede der beginselen, die ons in dezen ten leiddraad verstrekken, en ik neem de vrijheid mij te beroepen op de sub V . A
hiernevens gaande bijlage 1), waaruit blijkt hetgeen door ons ten
dezen opzigte in het proces-verbaal van heden wierd aangeteekend 1).
4. 1834,

FEBRUARI

1 2). -

VOORTGANG DER FABRICATIE.

De heer Poelman, van Belgie teruggekeerd, heeft zich, met onze
recommandatie voorzien, aan den gouverneur van Noord-Holland
en aan de regering der stad Haarlem gewend.
Hij is reeds in onderhandeling over een stuk land tot oprigting
zijner fabriek en wij vleijen ons, dat deze zaak spoedig geheel tot
stand zal komen.
In Overijssel worden de contracten met de succursalen van Enteren en Diepenheim tot stand gebragt; er worden door vele gemeentebesturen aanbiedingen gedaan, doch aan dezelve, gelijk bij
voorbeeld aan .die van Riessen 3), kan voor het oogenblik geen
gevolg worden gegeven.
5. 1834, FEBRUARI 15

4
). -

VESTIGING DER K\ATOENFABRICATIE IN'

NOORD-HOLLAND.

Wij ontvangen bij voortduring aanbiedingen van fabrikanten
en gemeentebesturen in Overijssel, die zich op het weven van calicots wenschen toe te leggen.
De heer Lavino bevindt zich thans te Goor, teneinde aldaar genoegzame inlichtingen te verkrijgen, om eerlang tot de oprigting
van het etablissement, hetwelk hij te Arnhem wenscht daar te
stellen, over te gaan.
1) Vgl. hierachter, bIz. 202, no. 2.

") Kabinet der Koningin, exh. 3 Februari 1834, L". V· Geheim.•) Rijssen.
'J Kabinet der Koningin, exh. 17 Februari 1834, La. Y' Geheim.
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6. 1834, FEBRUARI 22 1). - FABRICATIE IN NOORD-NEDERLAND .
a. FABRIEK VAN WILSON TE HAARLEM.
Een bezo~k, deze week door twee leden onzer directie bij den
heer Wilson afgelegd, heeft ons overtuigd van de vorderingen in
dit etab~issement sedert den tijd dat hetzelve voor de laatste maal
van onzentwege bezichtigd werd.
De weverij met de looms heeft reeds eenen aanvang genomen,
.en verschillende personen uit Haarlem, zoo mannen, vrouwen als
kinderen, worden tot het beheer van dezen arbeid opgeleid.
De bleekerij en wasscherij zijn reeds geheel voltooid; 1000 stuks
calicots lagen reeds in de waschkuipen, en teneinde een begin met
deze werkzaamheid te maken, ontbreken nu nog maar aIleen de
pompen, die benoodigd zijn om het water uit de vergaderbak in
het waschhuis te brengen.
Voor de verwerij en drukkerij werd reeds alles in gereedheid gebragt en na aankomst der uit Engeland verwacht wordende werklieden zullen beide eenen aanvang nemen.
Opmerkelijk is het hoeveel reeds door den heer Wils(;>ll verrigt
wierd in den korten tijd van elf maanden sedert het leggen van
den eersten steen; wij vleijen ons, dat over zes wekenof tweemaanden aIle de vakken dezer inrigting in werkzaamheid zullen zijn, en
zijn van oordeel, dat hetzelve alsdan de verwachting, die men
daarvan gekoesterd heeft, in vele opzigten nog zal overtreffen.
b. FABRIEK VAN DEN HEER FORTIKE TE LEYDEN.

Ofschoon wij de aanmerkingen, vanwege de Administrateur der
Nijverheid op de werkzaamheden van dezen fabrikant gemaakt,
ten vollen moeten toestemmen, zijn wij echter van oordeel, dat
het wenschelijk zoude zijn thans zijne fabriek opnieuw te onderzoeken, alvorens omtrent het door hem gevraagde voorschot een
bepaald besluit werd genomen, en dit, terwijl de monsterstukken,
laatstelijk van hem ontvangen, blijken van goede vordering hebben gegeven.
.
c. FABRIEK VAN DE HEEREN VAN MARLE & CO. TE KRALINGEN.
Het belang om deze geheel vervallene katoendrukkerij, die
thans door de zorgen van de heeren van Marle en Plemp van Duiveland zoovele bewijzen van voortgang begint te geven, door eene
vaste commissie krachtdadig te ondersteunen, heeft ons bewogen
') Kabinet der Koningin, exh. 24 Februari 1834, La. Z· Geheim.
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deze heeren eene order op 1500 stukken toe te vertrouwen, tot
wier uitvoering wij de door ons van Java ontvangen inlichtingen
zooveel mogelijk doen strekken, terwijl ook de heer Wilson zich
genegen toont om aan den ijverigen fabrikant Plemp de vereischte
inlichtingen te g.even, wordende op deze wijze de nieuwe takken
van nijverheid, die op onzen grond overgebragt worden, in verband gebragt met het eenig overblijfsel eener nijverheid, die alhier vroeger zoovele handen bezig hield; immers herinnert men
zich in de familie van den heer Wilson nog zeer goed den tijd, toen
de Engelschen hunne katoenen naar Weesp zonden om aldaar gedrukt te worden; en die tak van nijverheid, die thans in Engeland
zulk eene hoogte bereikt heeft, en met hare voortbrengsels de vier
werelddeelen overstroomt, heeft nog geene 50 jaren geleden hare
eerste proeve aIleen onder de bescherming van nagemaakte Hollandsche merken durven wagen.
d. FABRIKATIE IN OVERIJSSEL.
De naijver, die de invoer der verbeterde handweverij te Overijssel tusschen de verschillende dorpen en gehuchten verwekt, is
zoo groot, dat wij reeds in deze week een besluit hebben moeten
nemen om ons in den eersten tijd t~t de reeds aangegane contracten te bepalen, teneinde binnen zekere grenzen beperkt te kunnen blijven en de opzetting der werklieden tegen te gaan.
De eerste proeven zuIlen weliswaar met opofferingen gepaard
moeten gaan, maar wij vleijen ons desniettemin, binnen 1 a 2 jaar
onzen uitvoer van calicots in dezelfde uitgestrektheid als tijdens
onze vereeniging met Belgie gebragt te zien; reeds nu bewijst ons
de ondervinding, voor welke uitbreiding de welvaart van de provincie Overijssel vatbaar is, wanneer er kapitalen in den fabriekarbeid overgebragt worden.
De werkzaamheden in de weefschool van Goor worden steeds
voortgezet, en de aldaar gemaakte goederen verbeteren steeds in
hoedanigheid.
De oprigting der beide succursalen te Diepenheim en Enteren
zal in dit voorjaar plaats hebben.
Met den burgemeester van Losser zal de heer Ainsworth eene
overeenkomst sluiten.
Van de onderneming te Oldenzaal hebben wij goede verwachting en dezelve zal van onzen kant ondersteund worden.
Te Enschede zullen wij met den jongen Dixon omtrent de wijze
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van terugbetaling van het voorschot van t 10.000, hem goedgunstig door Z. M. verleend, de noodige schikking maken.
De heer Lavino, te Goor genoegzaam onderrigt zijnde, is thans
met de regering van Arnhem omtrent het door hem op te rigten
gebouw in onderliandeling.
Er zijn, ons voorts nog verschillende aanbiedingen van Enschede, Hengelo en Almelo gedaan.
In Groningerland houdt zich de heer Boon met den invoer der
fabrikatie bezig.
In Kampen zijn ook reeds door de heeren Galle en Gleunstein
proeven genomen.
Vit dit alles verkrijgen wij de aangename verzekering, dat onze
pogingen niet vruchteloos zijn geweest, maar gevolgen zullen hebben, die voor de algemeene welvaart niet verloren zullen zijn.
7. 1834,

MAART

8

1 ). -

VOORTGANG DER FABRICATIE.

FABRIEK VAN TH. WILSON TE HAARLEM.

De eerste opgeleverde producten van de fabricatie van het etablissement van Wilson zijn voor ons zeer bemoedigend en doen
ons op verdere gelukkige gevolgen hopen.
Van de 1000 ps. calicots, welke voor veertien dagen in de
waschkuip Iagen en nu gebleekt zijn, werd ons een monsterstuk
geappreteerd en geheel gereed ter beschouwing aangeboden, hetwelk de activiteit en de bekwaamheid van den beheerder van dit
etablissement kenmerkt.
In de hoop, die wij koesterden, de katoenen stoffen, in den eisch
der goederen voor het Indisch bestuur begrepen, alhier te do en
vervaardigen, waardoor de uitvoering daarvan tot nu toe vertraagd was, werden wij mede niet teleurgesteld.
Eene proeve, met de gekeperde dimetten genomen, geeft ons de
verwachting dit zeer weI zal gelukken, en is hierin eens geslaagd,
zullen wij bij volgende bestellingen niet meer naar buitenslands
daartoe behoeven om te zien.
WEEFSCHOOL TE GOOR.

Van dit etablissement is de hoeveelheid van producten to enemende en ontvingen wij tot nu toe reeds circa 1400 stukken calicots.
De qualiteit daarvan is steeds verbeterende en kunnen de Iaatst
1) Kabinet der Koningin, exh. 9 Maart 1834, La. U· Geheim.
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toegezondene vooral met de vroeger in Belgie vervaardigde ten
volle wedijveren .
. CHs • DE MAERE TE ENSCHEDE.

De zorgen, door dezen fabrikant aan de vervaardiging van
tafachelassen, voor den Japanschen handel bestemd, ten koste
gelegd, zijn niet vruchteloos geweest; de laatste proeven, waaronder de bovenvermelde twee kisten, geven blijken van merkbare
vorderingen hierin.
J. DIXON.
De schikkingen omtrent het aan den heer J . Dixon toegestane
voorschot tot oprigting eener handweverij z,ijn met zijnen vader
voorloopig geregeld, en zullen bij diens terugkomst uit Engeland
nader vastgesteld worden.
8. 1834,

MAART

15 1 ).

-

FABRICATIE IN NOORD-NEDERLAND.

AANVRAAG VAN DE HEEREN HOFI\ES & CO. TOT VERMEERDERING

2).
In een adres aan Z. M. namen wij de vrijheid de voordragt van
de heeren Hofkes & Co. tot uitbreiding van het aan hun verleende
voorschot tot op f 50.000.- te ondersteunen, ons tevens bereid
verklarende om de gevorderd worden de f 10.000 onder dezelfde
garantie als de vroegere f 40.000 ook weder voor te schieten.
VAN HET VOORSCHOT OP HUNNE SPINNERIJ

FABRIEK VAN DEN HEER WILSON.

De heer Wilson gaat voort met de nog ontbrekende werktuigen
te ontvangen en ziet nu weldra de aankom~t der door hem aangenomene drukkersgezellen tegemoet, teneinde alsdan aile de gedeeltens van zijn etablissement in werking te kunnen brengen.
De proeven met het gekeperde doek zijn wei gelukt en zullen
ons de gelegenheid geven den heer Wilson reeds spoedig eene order
der voor de militaire administratie op Java gevraagde katoenen
stoffen op te dragen.
KATOENDRUKKERIJ TE KRALINGEN BIJ ROTTERDAM.

Deze inrigting is door den directeur de Clercq onlangs bezocht
geworden en draagt blijken van den ijver van hare tegenwoordige
bestuurders, de heeren Plemp en van Marle, die haar uit een geheel
verval hebben opgebeurd en verschillende hier vroeger gewoond
hebbende, doch sedert verstrooide arbeiders weder bijeen hebben
verzameld.
1) Kabinet der Koningin, exh. 17 Maart 1834, La. N' Geheim.

") Vgl. bIz. 204, no. 3.
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De ondersteuning der Maatschappij zal aan deze fabriek gelegenheid geven door eene meer doelmatige verdeeling van den
arbeid hare onkosten te verminderen, terwijl dezelve thans reeds
een belangrijk inlandsch debiet voor de gedrukte katoenen dekens
bezit en voor de levering der paarsche doeken, voor het landvolk,
de Brabandsche concurrentie overwonnen heeft.
HANDWEVERIJ IN OVERIJSSEL.

Dagelijks worden ons nieuwe aanbiedingen gedaan en het zal
ons weldra gemakkelijk worden eene belangrijke hoeveelheid calicots te doen vervaardigen; doch is het ons niet onverschillig op
welk eene wijze wij dezelve meester worden, daar wij meer en
meer gewaar worden, dat de fabriekarbeiders in die provincie door
de fabrikanten onderdrukt worden en h~t ons verlangen is dat de
meerdere welvaart, die het gevolg onzer bemoeijingen kan zijn,
niet strekken moge tot verrijking van eenige fabrikanten, maar
weI om over het algemeen den toestand der arbeidzame klasse te
verbeteren. Onze wensch is derhalve deze zaak met nauwkeurigheid en tevens met gemoedelijkheid te behandelen, ook niets onbeproefd te laten om een juist oordeel omtrent dezelve te kunnen
verkrijgen.
AANVRAAG VAN DEN HEER COUVREUR VAN MALDEGHEM.

De heer Couvreur van Maldeghem zic;h aan ons gemeld hebbende tot verkrijging van eenige ondersteuning, hetzij door voorschot
of bestellingen, voor eene door hem op te rigten spinnerij, zoo is
door ons geantwoord, dat wij gaarne den heer Couvreur, indien
zijn voornemen tot stand kwam, in het debiet zijner fabricaten
wenschten behulpzaam te zijn, doch dat uit hoofde van de reeds
bestaande verbindtenissen de voorzichtigheid ons verbood om
hieromtrent vooralsnog eenige vaste verpligting op ons te nemen.
9. 1834,

MAART

29

1). -

VOORTGANG DER FABRICATIE.

THS. WILSON.

Den heer Wilson in zijn etablissement nu alles gereed hebbende
om eenen aanvang te maken met die werkzaamheden, waartoe
dezelve voornamelijk bestemd was, hebben wij deze week 2600
stukken in Overijssel gewevene calicots ter bleeking en verdere
apretteering toegezonden.
1) Kabinet der Koningin, exh. 3 April 1834, La. E' Geheim.
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WEEFSCHOOL TE GOOR.

Ook deze inrigting begint de daannede beoogde nuttige vruchten op te leveren, als hebbende eenige in de weverij aldaar geoeffende werklieden de school verlaten om in hunne woningen
hiennede werkzaam te zijn.
De sizing-machine is nu voltooid, maar blijkt den heer Ainsworth ca. f 6000.- gekost te hebben.
TH. PREVINAIRE.

Ret contract met dezen bekwamen fabrikant is thans geteekend
en denkt hij over twee maanden met de uitvoering daarvan te beginnen.
10. 1834, APRIL 5 1). -

VOORTGANG DER FABRICATIE.

WEEFSCHOOL TE GOOR.

Van de weefschool te Goor, welke nu reeds wekelijks 500 stukken calicots zal kunnen leveren, heb ik de eer Uwe Exc. hierbij een
kleine staat als bijlage te voegen, welke eenige verdere bijzonderheden in de vorderingen van dit etablissement aanwijst 2) .
. 11. 1834, APRIL 19 3).

-

FABRIKATIE VAN KATOENEN GOEDEREN.

FABRIEK VAN DEN HEER T. WILSON TE HAARLEM.

Ret bezoek, door een lid onzer Directie dezer dagen bij den heer
Wilson afgelegd, heeft opnieuw blijken gegeven van de vorderingen, die in dit etablissement hebben plaats gehad, zijnde niet aIleen de weverij, kunstbleek en calendrering in volle werking, maar
is daarbij tevens sedert eenige dagen ook de drukkerij in werking
gekomen. De heer Wilson heeft geene uitgaven gespaard om zich
de kostbaarste machines aan te schaffen, en zijn drukmachine getuigt zeker van groote vorderingen in de werktuigkunde.
De vele takken van fabrikatie, welke zich in de inrigting van
den heer Wilson vereenigen, maken het etablissement voor onze
opkomende nijverheid van het hoogste belang, en is het te hopen,
dat de werkzame en onvermoeide oprigter van hetzelve daarvan
de vruchten moge plukken, en dat bij de nieuwe schakels, die zich
aan dit eerste punt zullen vasthechten, toch vooral in het oog
worde gehouden de moeijelijke strijd, die onze nijverheid in de
' ) Kabinet der Koningin, exh. 6 April 183 4, La. N' Geheim.
') Vgl. hierach ter, bIz. 206, no. 4.
8) Kabinet der Koningin, exh. 21 April 1834, La. B" Geheim.
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eerste jaren tegen de vreemde concurrentie te voeren zal hebben,
waarbij het van het hoogste belang is, dat aile industrieele pogingen, die aangewend zuilen worden, zooveel mogelijk geheel mogen
vereenigd worden. Dit is het doel, hetwelk de Maatschappij zich
voorgesteld heeft en waarin zij hoopt door geene particuliere belangens te worden tegengewerkt.
Vit de mededeeling, gisteren aan Z. M. gedaan, blijkt het genoegzaam, welke pogingen er door de Belgische Maatschappij 1)
worden aangewend, en het ware wel te wenschen, dat er maatregelen genomen konden worden om te verhoeden, dat de markt van
Java niet overvoerd worde door de producten van een vijandig
gewest, onder onze Nederlandsche vlag aangevoerd. .
Wij vleijen ons, dat met de Eugenie reeds de eerste voortbrengsels der fabriek van Haarlem zuilen kunnen verzonden worden,
waarvan de monsterboekjes, in plaats van de afteekeniJ;lg van het
vroegere etablissement te Stalie 2), thans het nevensgaande
vignet 3) zuilen dragen.
VERDERE INRIGTINGEN TE HAARLEM.

Wij vernemen van den heer Poelman, dat hem door de regering
van Haarlem reeds een terrein was afgestaan en hij reeds bezig
was omtrent den aanbouw zijner fabriek schikkingen te maken.
Het is ons onbekend, waar de heer Previnaire zich zal nederzetten,
daar wij van deze heer sedert de teekening van zijn contract niets
naders hebben vernomen.
VAN DEN HEER LAVINO TE ARNHEM.

De heer Lavino is ook reeds aan het bouwen en eenige kinderen
uit Arnhem worden reeds aanvankelijk in de weefschool te Goor
onderwezen.
FABRIKATIE IN OVERIJSSEL.

Wij ontvangen bijna elken dag aanbiedingen uit Overijssel, teneinde dan weder op deze, dan weder op geene plaats weefscholen
op te rigten of zich tot orders aan te bevelen, zooals bijvoorbeeld
van Delden, Ootmarsum, Holten, Doetinchem enz. Hoewel deze
belangstelling ons aileszins aangenaam is en wij niets meer verlangen zouden dan over aile deze steden en dorpen oer provincie de
weldaden eener zoodanige inrigting te doen genieten, zoo spreekt
het vanzelve, dat onze behoeften aan fabrikaten op verre na niet
') De Societe Cotonniere te Gent. ") Bij Brussel gelegen.
0) Niet aanwezig.
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toereikende zijn om zoovele weefgetouwen in beweging te stellen
en wij ons vooreerst tot die punten, alwaar wij reeds vaste overeenkomsten hebben, moeten blijven bepalen, en de overige wenschen uit te stellen tot tijd en wijlen dat eene vermeerdering onzer
be~oeften ons aanleiding kan geven daarvan gebruik te maken.
12. 1834, APRIL 26 1). - FABRICATIE.
Ik had het genoegen zelfs in deze week een bezoek bii ,d en heer
Wilson af te leggen en hierdoor de goede berigten, die ik wegens
deze inrigting gedurig vernomen had, volkomen bevestigd te zien.
Opmerkelijk is het hoeveel in eenen zoo korten tijd aldaar is tot
stand gebragt. Onder hetgeen mijne aandacht bijzonder trof, behoorde onder anderen de uitmuntende drukmachine, door welke
een stuk katoen van 33 ellen binnen den tijd van veertig seconden
gedrukt en gedroogd wordt.
. Ik verneem, dat de fondamenten van de fabriek van den heer
Poelman reeds gelegd worden, terwijl ook de heer Previnaire, die
deze week omstandig met ons gesproken heeft, zijn voornemen
heeft medegedeeld zich te Haarlem te vestigen.
13. 1834, MEl 3 2). - FABRICATIE IN OVERIJSSEL.
Wij ontvingen zeer gunstige berigten omtrent de sizing-machine,
door den heer Ainsworth aangelegd, welke geheel aan deszelfs doel
schijnt te beantwoorden.
Voor die personen, welke de weefschool verlaten, ontstaat thans
eene zwarigheid door de moeijelijkheid om in hunne vochtige huizen met deze fabricatie voort te gaan. Dit heeft den heer Ainsworth aanleiding gegeven eenige gedachten op het papier te stellen
omtrent eene Maatschappij van Nijverheid; die zekerlijk veel tot
het welzijn van Overijssel zoude toebrengen. Ik neem de vrijheid
hierbij een kopij van dat stuk aan UweExc. toe te zenden 3); hetzelve behoort minder tot de onmiddellijke werkzaamheden der
Maatschappij, doch deze zoude echter niet ongenegen zijn om, indien zulk eene inrigting tot stand kwam, daarin eenig aandeel te
nemen.
14. 1834. MEl 16 4). - FABRICATIE IN NOORD-NEDERLAND.
De heer van den Berghe de Heyder, chef van de bekende, te
L". B" Geheim .
•) Kabinet der Koningin, exh. 5 Mei 1834, L". DlI Geheim.
0) Vgl. hierachter, bIz. 208, no. 5.
') Kabinet der Koningin, exh. 18 Mei 1834, La. G" Geheim.

1) Kabinet der Koningin, exh. 28 April 1834,
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Lierre gevestigde fabriek van de Heyder & Co., heeft zich deze
week bij mij aangemeld en zijn voornemen te ke!inen gegeven om
zijn etablissement naar Noord-Nederland, en weI waarschijnIijk te
Leyden, over te brengen, zich tevens aanbeveelende tot eenige
verbintenis met de Maatschappij voor een gedeelte zijner fabrikatie. Hoewel wij soortgelijke aanbiedingen van anderen vroeger
reeds hebben geweigerd, h~bben wij echter zijn nader schriftelijk
voorstel gevraagd, dat zich tot geene zeer groote hoeveelheden
schijnt uit te strekken, om hetzelve in verdere overweging te
nemen.
IS. 1834, MEl 24 1). - FABRICATI.E IN NOORD-NEDERLAND.
Omtrent de staat der fabrieken in Noord-Nederland hoop ik
Uwe Exc. spoedig ~eer uitvoerige berigten mede te deelen, daar
de directeur de Clercq zich met een reis tot onderzoek deswegens
heeft belast, waarvan ik daartoe de uitslag wilde afwachten. De
voldoening aan het verzoe~ van den heer Dixon te Enschede om
de suppletie van het aan hem toegestane voorschot heb ik mede
tot dien tijd uitgesteld.
16. 1834, MEl 31 2). -

FABRICATIE IN NOORD-NEDERLAND.

OVERIJSSEL.

Uit de voorloopige mededeeling van den heer de Clercq, dezer
dagen uit Overijssel teruggekeerd, blijkt, dat de aandacht aldaar
zeer op de katoenfabrikatie gevestigd is en dat de gemeentebesturen naijverig zijn op de welvaart, door de weefschool te Goor verspreid; dat niet aIleen te Diepenheim, Enteren, Oldenzaal en Arnhem reeds gebouwen worden opgerigt om aldaar weverijen te
plaatsen, maar dat verscheidene fabricanten voornemens zijn zoodanige etablissementen voor hunne rekening op te rigten, terwijl
het aIleen van den graad van uitbreiding, die de Maatschappij aan
hare bestellingen van calicots zal kunnen geven, afhangt om
niet aIleen in Twenthe, maar ook in het noordelijk gedeelte van
het voormalig graafschap Zutphen, alwaar zich ook eene levendige belangstelling vertoont, eene bloeijende fabricatie te vestigen.
FABRIEK VAN TH. WILSON TE HAARLEM.

De afleveringen van den heer Wilson gaan geregeld VOOrt en de
') Kabinet der Koningin, exh. 26 Mei 1834. La. e" Geheim .
") Kabinet der Koningin, exh. 1 Juni 1834, La. H" Geheim.
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drukkerij is thans reeds zooverre gevorderd, dat hij zich tot eene
geregelde wekelijksche aflevering van een zeker aantal gedrukte
chitsen met witte grond (millionets) wenscht te mogen verbinden.
Over den voortgang, ijver en kundigheden der Haarlemmer werklieden is de heer Wilson al1eszins tevreden en vermeent derhalve
er niet meer aan te mogen twijfelen, dat zijn etablissement volledig aan het voorgestelde doel zal kunnen beantwoorden.
17. 1834,

JUNI

7

1

).

-FABRICATIE IN NOORD-NEDERLAND .

De heer directeur de Clercq, deze week de fabrijk van den heer
Wilson te Haarlem opnieuw bezocht hebbende, heeft de gunstigste rapport en over de toenemende voortgang derzelve ingeleverd,
die, in verband beschouwd met een uitvoerig en hoogst belangrijk
verslag van zijn bezoek der Overijsselsche inrigtingen, een geheel
overzigt opleveren, dat ons voor de toekomst de voldoenendste
uitzigten blijft openen. Op een en ander stel ik 'mij het genoegen
voor nog nader terug te komen en aan Uwe Exc.'s verdere beschouwing te onderwerpen.
18. 1834,

JULl 52). -

FABRICATIE VAN KATOENEN LlJWADEN.

Wij hebben bij deze gelegenheid aan de Factorij te Batavia uitvoerige mededeelingen gedaan omtrent hetgeen door ons ter aanmoediging der fabrikatie is ondemomen en nog dagelijks wordt
voortgezet. Wij hebben de Factorij nogmaals dringend de noodzakelijkheid onder het oog gebragt om deze zaak uit het ware
standpunt te beschouwen en na een geregeld plan werkzaam te
zijn, zonder zich door de gedurige afwisselingen van smaak en debiet te veel te laten schokken. Wij meenden de strekking in hare
laatste berigten te bespeuren, waarin zij ope ens de geheele fabrikatie der geweven goederen, welke door den heere de Maere thans
op zulk eene hoogte gebragt is, scheen af te keuren, hoewel wij ons
overtuigd houden, dat het debiet dezer goederen, ofschoon op dit
oogenblik door Engelsche navolging verdrongen, later weder zal
hememen; wij trachten ondertusschen de werkzaamheid van den
heere de Maere gedeeltelijk op de voor Japan gewilde taffachelassen te rigten en hebben gemeend, dat de voorzigtigheid ons voor' ) K abinet der Koningin, exh. 9 Juni 1834, La. K18 Geheim.
2) Onderteekend door W. de Clercq als waarnemend president. Koningin, exh. 10 Juli 1834, La. Z" Geheim.
ECON.-HIST. JAARBOEK. X II .

Kabinet d er
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schreef den heer van Eik van St. Nicolaas, die te Breevoort 1) een
fabriek van denzelfden aard wilde oprigten, zulks vooralsnog af
te raden.
De fabricatie van witte katoenen gaat, hoewel voor het oogenblik langzaam, met goede vooruitzigten voor het vervolg vooruit,
daar men zich van aile kant en erop toelegt. In onze succursalen
beginnen de werkzaamheden, hetgeen ook bij den heer Lavino
weldra het geval zal zijn. Wij achten deze wijze van vermenigvuldiging van kleine etablissementen' op verschillende plaatsen verkieselijk boven de vestiging van groote fabriek-inrigtingen, zooals
die bijvoorbeeld, tot wiens oprigting een zekeren heer Bruinsma
van Leeuwarden het voornemen schijnt te hebben opgevat en die
niet minder dan een voorschot van t 100.000 en de overneming
van aile zijne fabrikaten verlangt. Wij hebben geantwoord, dat
wij aileen tot de eerste aanmoediging der nijverheid fondsen voorgeschoten hadden en dat wij thans, nu er reeds overal inrigtingen
in werkzaamheid beginnen te komen, geen vrijheid hebben om
verdere kapitalen der Maatschappij daarin vast te leggen.
De heer Wilson, die eene belangrijke reize naar Engeland doet,
schrijft ons vandaar nog eenige verbeteringen te hebben leeren
kennen, sedert het voorleden jaar in de fabricatie ingevoerd, doch
dat 'aile zijne verkregene ondervinding hem nu beve!?tigt in de
overtuiging, dat onder de bestaande voorregten onze nijverheid,
indien slechts op de betaling der inkomende regten op Java zorgvuldig het oog wordt gehouden, met de Engelsche zal kunnen concureren.
Te Manchester was de vraag naar aile fabrikaten zeer levendig
en de prijzen dagelijks rijzende; er wierden belangrijke afzendingen naar Java gereed gemaakt.
De eerste concurrentie, die wij in Java ontmoeten zullen, is die
van de afzendingen der Belgische Maatschappij 2), waarvan reeds
verschillende partijen met Rotterdamsche schepen door de Belgische huizen, die zich aldaar nedergezet hebben, tot ongehoorde
lage vrachten naar Java worden verzonden. Ret is te betreuren,
dat deze geheele anti-nationale mededinging, die aileen ten koste
der opofferingen van het Belgische gouvernement doorgezet kan
worden en welke hier te lande op eene onkiesche wijze door de
') Gemeente Aalten, in Gelderland.
0) De Societe Cotonniere te Gent.
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voornoemde huizen bevordert wordt, niet op de eene of andere
wijze kan worden tegengegaan.
POLEMIETEN.

Wij hebben venneend in dit jaar geene bestelling van polemieten te mogen do en ; niettegenstaande het ophouden onzer betrekkingen met China hadden wij onze bestellingen in 1833 op dit
artikel voortgezet, doch daar de tijdingen van Java ten dezen opzigte weinig bemoedigend zijn, venneenen wij omtrent onze laatste afzendingen eerst eenig berigt te moeten afwachten, bevorens
wij tot nieuwe orders kunnen overgaan.
19. 1834, JULI 12 1 ). - FABRIJKATEN.
a. BERIGT OMTRENT DE WEEFGOEDEREN.
Aangenaam was het ons onze beschouwing omtrent de voorbarigheid der berigten wegens de mindere geschiktheid der in N ederland vervaardigde weefgoederen voor Java bevestigd te zien,
daar wij nu reeds het berigt ontvingen, dat te Sourabaija daarvan
eenige kisten verkocht waren en het merk van den heer de Maere
integendeel eene gunstige onderscheiding begon te genieten.
b. VOORNEMEN VAN DEN HEER BRUINSMA.
De heer Bruinsma, wiens persoonlijke kennis wij gemaakt hebben, heeft thans van zijn uitgestrekt ontwerp afgezien, en zal zich
provisioneel tot het plaatsen van 50 a 100 weefstoelen bepalen.
Wij zuIlen hem gaarne in het debiet zijner voortbrengselen trachten behulpzaam te zijn.
De heer Wilson is van Manchester teruggekeerd. Het navolgende uittreksel uit een zijner brieven, eenige bijzonderheden omtrent
den handel in lijnwaden tusschen Engeland en Java bevattende,
,zal Uwe Exc. niet onaangenaam zijn:
'
"De zaken in Engeland steeds levendig, en ninuner heb ik in de
katoenhandel zooveel zien omgaan. Wanneer men echter particulieren raadpleegt, klagen zij allen van geene vooreelen te kunnen
halen. Ik voor mij geloof dan ook, dat dit de waarheid is; daarentegen echter komt het mij voor, dat er zulke groote verliezen, ten
gevolge van zware bankroeten, niet geleden wordt als vroeger het
geval was. Meest alle de voornaamste fabrikanten zenden bij
1) Onderteekend door W, de Clercq als waarnemend president. Koningin, exh. 13 Juli 1834, La. A" Geheim.
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voortduring hunne goederen uit; zij voorzien Oost en West; zij
schijnen geene vooruitzigten op voordeel te hebben en letten ook
in het geheel niet op de berigten, welke zij deswegens ontvangen;
zij zen den de goederen slechts uit en, is het een of ander artikel
voor de markt geschikt, zoo vinden zij altijd eenig voordeel
hierop, wanneer zij twee of drie jaar door elkander slaan."
"De Javasche markt is steeds zeer beroemd in .Manchester,
daar er vrij aanzienlijke kapitalen benoodigd zijn om dezelve te
drijven" .
"Veele huizen zij n ondertusschen zeer teleurgesteld door de
nieuw verhoogde regten, en het blijft altijd te betreuren in het belang van onze nieuwe ondernemingen, dat de regten eens vermindert zijn geweest 1), doordien zij toen de markt geheel overvoerd
hebben, en bij die verminderde regten veelen werden aangespoord
dezelve op te zoeken, doch 'thans ,echter derwaarts niet meer zullen terugkeeren. De handel schijnt echter zoo erg niet te zijn, daar
de heeren Poelman steeds bij hun voornemen blijven om de 6000
stukken uit te _zenden. Omdat Belgie, thans, na zulke eene groote
uitbreiding tracht, zoude dit aIleen reden voor ons, beginnende
Hollanders, zijn om de strijd op te geven? Of zouden wij ontmoedigd worden, omdat de Engelsche door het verzenden van slechte
qualiteiten ons vrees zoeken aan te jagen?
"Ik ben overtuigd, dat wij met veele moeijelijkheden zullen te
worstelen hebben, doch Gend stond weleer ook niet op dien trap
van voorspoed, waarop het onder Uwe bescherming geklommen is
en zonder dewelke het nimmer hiertoe had kunnen komen."
20. 1834, AUGUSTUS 2 2). - FABRICATIE.
De aanvragen van verschillende steden en dorpen in de provinde Overijssel en Gelderland tot oprigting van weefinrigtingen vermenigvu1digen dagelijks en wij trachten zooveel mogelijk het
tweeledige doel te bereiken om van den eenen kant deze gewigtige
tak van nijverheid te blijven aanmoedigen en van den anderen
kant om de Maatschappij niet te veel aan banden te leggen.
De fabriek van den heer Wilson gaat met hare geregelde afleveringen voort. De aanbouw der twee overige te Haarlem gevestigde
inrigtingen vordert.
1) Ret is mij niet bekend welke vermindering bedoeld wordt.
I) Kabinet d er Koningin, exh. 5 Augustus 1834, L·.
Geheim.

W·.

NEDERLANDSCHE GROOTINDUSTRIE

197

De Belgische Maatschappij 1) schijnt hare verzendingen met
kracht voort te zetten, en men verneemt, dat reeds 58.000 stukken
Belgische manufacturen over onze haven naar Java geexpedieerd
zlJn.
21. 1834, AUGUSTUS 9 2) . - FABRICATIE IN OVERIJSSEL.
De fabrieken in Overijssel beginnen nu allengskens de eerste
proeven in de weverij van calicots op te leveren en de afzendingen
der weefschoal warden hae langer hae belangrijker, waardoor het
nut dezer inrigting zich meer en meer daet ondervinden en eene
verdere antwikkeling alleszins wenschelijk maakt.
22. 1834, SEPTEMBER 6 3). - FABRIKATEN.
De fabrikatie van calicats in Overijssel blijft vaortgaan; de
eerste beginselen zijn maeijelijk en vereischen eene nauwkeurige
onderzoeking der stukken, waaruit eene onafgebroken werkzaamheid en uitgebreide correspondentie voortvloeit; verheugd zauden
wij zijn, indien wij binnen eenige maanden konden melden, dat
anze pagingen met eenen go eden uitslag bekraand zijn,en wij twijfelen hieraan geenzints.
Wlj vinden eene groote hinderpaal in de voortdurende rijzing
van de twist in Engeland, die nu reeds ap IS a 16 pence geklammen is, terwijl anze ramingen ap II a 12 pence waren gesteld,
welke prijs gedurende 4 a 5 jaren zander eenige belangrijke veranderingen in stand was gebleven.
De heeren Rafkes en Ca., die behalve hunne spinnerij thans ook
eene weverij te Ootmarsum aanleggen, komen terug op hun vroeger gedaan verzoek tot vermeerdering van het aan hen verleende
voorschot met f 10.000. Roewel wij, zooals Uwe Exc. bekend is,
gemeend hebben van het geven van voorschotten a~n fabriekanten ander de bestaande amstandigheden te maeten afzien, maakt
echter deze zaak eene uitzondering, daar dezelve van vraeger da- .
tum is en wij reeds ap den 14en Maart omtrent de vermeerdering
van guarantie ap dit voorschot een adres aan Z. M. hebben ingeleverd, ap hetwelk nog geene beslissing schijnt gevallen te zijn 4) .
De Societe Cotonniere.
') Kabinet der Korungin, exh . 12 Au gustus 1834, L". 126 Geheim.
' ) Kabinet der Koningin, exh . 6 September 1834, La. U 29 Geheim.
') Inderdaad was van de gunstige beslissing van den koning, die van 10 April 1834 ·
dateerde, aan de firma Hofkes nog geen mededeeling gedaan. Vgl. h ierachter, § 23
en 25, en no. 3.
1)
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23. 1834, SEPTEMBER 13

1 ). -

FABRICATIE.

De fabrikatie van katoenen lijnwaden gaat steeds voort, en met
de Factorij, een schip dat thans te Rotterdam in lading ligt, hopen
wij weder eene niet onaanzienlijke hoeveelheid te verzenden.
OVERI]SSEL . .

De aanvraag uit vele plaatsen van Overijssel en Gelderland zijn
zoo menigvuldig, dat wij ons genoodzaakt vinden met diegenen,
die zich thans aanmelden, geene vaste verbindtenissen meer aan
te gaan, maar ons alleen bereid verklaren om over die partijen, die
ons in de eerste maanp.en zouden worden aangeboden, in onderhaI;ldeling te treden.
WEEFSCHOOL EN SUCCURSALEN.

De weefschool te Goor is thans met hare twee succursalen en
met nog twaalf andere personen of inrigtingen, die voor een bepaald loon werken, ijverig aan den arbeid en er worden thans ook
verschil)ende artikelen voor de behoefte des Indischen legers aldaar vervaardigd. Tot het einde van J uni werden er 4000 stukken
calicots vervaardigd, doch de heer Ainsworth hoopt, dat Goor met
de daarmede in betrekking staande etablissementen weldra 700
stukken per week zal kunnen leveren.
WEVERI] IN GELDERLAND, OVERIJSSEL, FRIESLAND, GRONINGEN.

Behalve de vele inrigtingen in Twenthe is men nu ook te Arnhem en te Zwol reeds bezig. De heer Bruinsma heeft zijne weverij
te Leeuwarden geopend, en wij hebben van den heer Boon te
Veendam eenige proeven gezien, die allezins aan onze verwachting
beantwoorden.
FABRICATIE VAN TH. WILSON TE HAARLEM.

De heer Wilson heeft tot het einde van Juli 8700 stuks calicots
vervaardigd en heeft nu ISS looms in het werk, die in de laatste
week 6SS stukken hadden opgeleverd. Hij spaart geene moeite om
zijne Haarlemmers in de werkzaamheden op te leiden, teneinde
zo spoedig mogelijk zijne Engelsche werklieden te kunnen missen,
waarvan sommige door. hun onrustig gedrag aanleiding tot verregaande moeijlijkheden geven, waarvan eenige dagen geleden nog
een onaangenaam voorbeeld heeft plaats gehad.
De heeren Poelman en Previnaire bevinden zich weder te Haarlem en wij hopen, dat hunne inrigtingen spoedig volkomen tot
stand mogen komen.
I} Kabinet der Koningin, exh. 16 September 1834, La. F31 Gehe!m.

f

NEDERLANDSCHE GROOTINDUSTRIE

J.

199

H. L. FORTIKE TE LEYDEN.

De qualiteit van het fabricaat van den heer Fortike verbetert
zieh, doch de afleveringen zijn nog niet groot.
VOORSTEL VAN DE HEEREN DELREE EN JANSSEN.

De heeren Delree en Henry Janssen bieden aan om te Leiden
voor hunne eigen rekening eene spinnerij en weverij op te rigten
en mits hun voor tien jaren eene leverantie van 200.000 garens en
30 a40.000 stukken calicots jaarlijks verzekerd worde. Wij houden
deze vraag voor allezins overdreven en, wat de weverij betreft,
geheel onaannemelijk, daar aan onZe behoefte ten dezen opzigte
met veel meerder nut voor de nationale welvaart in de verschillende handweverijen voorzien kan worden.
De oprigting van spinnerijen houden wij voor wenschelijk, doch
wij achten, dat het debiet van garen, hetwelk door de invoering
der katoenweverij hier te lande veroorzaakt wordt, een genoegzame aanmoediging tot de oprigting van zoodanig etablissement
geven en dat men van de Maatschappij niet kan verlangen, dat zij
zich door verder uitgebreide en langdurige verbindtenissen aan·
banden zoude leggen en meerdere opofferingen zoude doen dan
die, welke zij reeds door het daarstellen van eenen kern in de verschillende takken der katoenfabrieatie heeft toegebragt.
I
VOORSCHOT AAN HOFKES & co. TE ALMELO.
De beslissing van Z. M. op ons adres van den 14en Maartl) opzigtelijk de vermeerdering met t 10.000 van het geguarandeerde voorschot aan de heeren Hofkes en Co. is ons deze week door Z.Exc. de
minister van Financien medegedeeld geworden, doch wij wenschten aan deze zaak nog geen gevolg te geven, bevorens door de heeren Hofkes die verbeteringen in hunne fabrieatie worden gebragt,
welke ons gebleken zijn volstrekt noodig te wezen.
24. 1834,

SEPTEMBER

272). -

FABRICATIE. AANVRAAG DER EN-

SCHEDESCHE KATOENSPINNERIJ.

Daar de Enschedesche Katoenspinnerij tengevolge eener nieuwe raming van de behoefte, tot de oprigting vereischt, nog eene
somma van t 23.000 benoodigd heeft, zijn.de deelnemers, die zich
in eene deswegens gehoudene vergadering onwillig verklaard had') Vgl. hierachter, no. 3.
0) Onderteekend door W. de Clercq als waarnemend president. Koningin, exh. 30 September 1834, La. S.. Geheim.
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den tot eene verdere bijdrage, te rade geworden om zich aan de
Maatschappij te wenden, teneinde ook door haar in dit nog ontbrekende mogt worden voorzien. De Maatschappij heeft echter
begrepen, dat de door haar reeds verstrekte som van t 39.000 zoo
groot was als hare verantwoording haar toeliet tot eene dergelijke
inrigting bij te dragen, en zij heeft derhalve tot geene vermeerdering dier som kunnen overgaan.
25. 1834,

OCTOBER

4

1 ). -

FABRICATIE.

a. SPINNERIJ VAN HOFKES EN CO.
Daar het garen van de heeren Hofkes en Co., hoewel nog veel te
wenschen overlatende, sedert den laatsten tijd aanmerkelijk verbeterd is, zijn wij er thans toe overgegaan om het aan hun verleende voorschot nog met t 10.000 te vermeerderen in verband met
van Z.Exc. den minister van Financien ontvangen rescriptie van
9 September l.l., no. 312, waardoor de gouvernementsguarantie
ook over deze som wierd uitgestrekt.

b.

FABRICATIE IN OVERIJSSEL.

Daar de inlandsche spinnerijen nog niet in werking zijn en het
saisoen weldra de gemeenschap met Engeland kan stremmen, hebben wij deze week weder aanzienlijke orders voor onzen wintervoorraad van twist 2) gegeven, die tot calicots verwerkt moet worden in die etablissmenten, die onder de directie van de weefschool
te Goor met de vanwege de Maatschappij ontvangene garens
tegen een zeker loon werkzaam zijn. Reeds is het getal dier etablissementen tot op 14 aangegroeid, die gezamentlijk met de weefschool weldra wekelijks een getal van plus minus 800 calicots zullen voortbrengen. Deze etablissementen bevinden zich te Enteren,
Diepenheim, Holten, Losser, Oldenzaal, Deenekamp, Delden,
Haaksbergen, Needen, Rijssen, Hengelo, Borculo, Vollenhoven,
Kampen en Westervlier.
26. 1834,

OCTOBER

11 3). -

FABRICATIE.

De fabrikatie wordt overal met ijver voortgezet; de opbrengst
der weefschool met hare onderhoorige etablissementen en succurI) Kabinet der Koningin, exh. 6 Oct ob er 1834 , L'. K" Geh eim .
• ) K a t oenen garen , meest al kettinggaren.
S) K abinet der Konin gin, exh . 14 Oct ob er 1834, L ·. N" Geh eim .
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salen heeft in het 3e kwartaa14700 stuks, dat is ruim het dubbelde
van het vorige kwartaal, bedragen.
Van den heer Wilson hebben wij reeds 7000 stukken calicots
6/4 en 12.000 stukken 5/4 ontvangen.
27. 1834,

OCTOBER

25

1). -

FABRIEK VAN DEN HEER PREVENAIRE

TE HAARLEM.

Wij ontvingen dezer dagen berigt van den heer Prevenaire te
Haarlem, dat zijne aldaar nieuw opgerigte fabriek zoodanig gevorderd was, dat hij spoedig zeker reeds in de volgende maand
zijn werkzaamheden zoude kunnen aarivangen.
28. 1834, NOVEMBER 8 2). - FABRICATIE.
De fabrikatie der calicots breidt zich voortdurend uit; wij vinden echter in de nog steeds rijzende prijzen van de ruwe katoen en
twist eene groote tegenwerking en hopen, dat de uitzigten daaromtrent tegen het voorjaar zich verbeteren mogen.
Gister heeft de Directie aan den minister van Financien de rekening gezonden zoo van de kosten der eerste oprigting van de weefschool als van het verlies, hetwelk deszelfs aanvankelijke werkzaamheden tot op 1 Juli dezes jaars hebben opgeleverd, en wa,nneer wij nu de uitgestrekte voordeelen nagaan, die reeds het gevolg dier inrigting geweest zijn, alsmede de welvaart, die daardoor
over eene geheele provincie verspreid is, dan achten wij, dat de
opoffering van t 3.342 :20t, welke als het halve aandee1 van het
gouvernement in deze kosten tot deszelfs laste komt, geenszins
als overdreven zal worden beschouwd.
29. 1834, NOVEMBER 22 3). - FABRICATIE.
De fabricatie der calicots gaat voort; alle onze garens, voor de
weefschool gedurende dezen winter benoodigd, zijn ingekocht, vele
plaatsen toonen zich nog genegen tot oprigting van fabrieken, indien wij hun een debiet toezeggen; doch onze engagement en zijn
reeds zoo belangrijk, dat wij daartoe niet vermogen over te gaan.

') Kabinet der Koningin, exh. 27 October 1834, La. 1'6 Geheim.
2) Kabinet der Koningin, exh. 11 November 1834, La. w·' Geheim.
S} Kabinet der Koningin, exh. 24 November 1834, La. B" Geheim.
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No.2. -

EXTRACT UIT HET PROCES-VERBAAL DER VERGADERING

VAN DE DIRECTIE VAN 24 JANUARI 1834, HOUDENDE EEN
OVERZIGT DER OVEREENKOMST;EN, GESLOTENMET VERSCHILLENDE FABRlKANTEN TOT DE VESTIGING DER FABRIKATIE
VAN KATOENEN LIJNWADEN HIER TE LANDE, MET AANTOONING TEVENS DER BEGINSELEN, WAAROP DIE OVEREENKOMSTEN GEGROND ZIJN

1).

Naar aanleiding het in de zitting van gister sub no. 3 vastgestelde, levert de heer de Clercq in een rapport, aantoonende het
resultaat der conferentien, gehouden met den heer Prevenaire,
omtrent de overeenkomst met de Maatschappij voor de overbrenging hier te Iande hunner weverij met adrianopelsch rood, en welke overeenkomst thans onder de nadere approbatie der Directie
finaal is tot stand gebragt.
De vergadering zich volkomen ,met dat rapport vereenigende,
wordt er besloten om overeenkomstig hetzelve een contract met
den heer Prevenaire aan te gaan. - - - - Door deze verbindtenis, tengevolge waarvan nu ook hier te Iande eene fabriek voor de verwerij met het andrianopelsch rood zal
worden gevestigd, ziet de vergadering met genoegen de laatste
stap gedaan ter verwezenlijking harer voornemens om de volledige vervaardiging der katoenen lijwaden op onzen bodem over te
brengen.
Door het zoo weI geIukt etablissement van den heer Wilson te
Haarlem is voorzien in de noodzakelijke behoefte aan eene inrigting tot het bleeken, drukken en opmaken der calicots, waardoor
de gelegenheid weldra zal zijn daargesteld om uitzendingeri' van
eenig belang van die artikelen te doen plaats hebben, terwijl de
heer Wilson, bij de doelmatige inrigting van deze fabriek bewijzen heeft gegeven van kundigheden en probiteit, welke de Directie
hebben overtuigd, dat de achting, welke zij voor dezen verdienstelijken fabrikant uit vroegere betrekkingen had opgevat, niet overdreven is geweest.
Door de vestiging der weefschool te Goor worden meer en meer
uit den weg geruimd de moeilijkheden van den invoer in dit land
van de handweverij, terwijl de aanbiedingen, die dagelijks aan de
') Kabinet der Koningin, beh. bij exh. 27 Januari 1834, La. Z' Geheim.
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Maatsehappij worden gedaan, bewijzen, dat die moeilijkheden
thans reeds zoo weinig meer gelden, dat er eene vrees om te veel
ealieots te ontvangen dan een gebrek aan dat fabrikaat te voorzien is.
Door de overeenkomst met de heeren Poelman Fils en Fervaecke tot de oprigting eener spinnerij van garens heeft de Maatsehappij aan zich en aan Nederland een huis verbonden, hetwelk
in dat vak den meest gevestigden naam had en hetwelk zieh, door
de overbrenging van eigene kapitalen, zoo gunstig onderseheidt
van zoovele andere fabrikanten, welke aileen uit eigenbelang of
winzucht tot de overbrenging hunner industrie werden aangespoord.
De aanmoediging, aan deze fabriek gegeven, werd ook noodzakelijk geaeht, dewijl het meer en meer blijkt, dat de spinnerij
van de heeren Hofkes en Co. te Ahnelo nog niet genoegzaam voor
de behoefte aan garens kan produeeeren, terwijl de te Enschede
opgerigte Maatsehappij meer ten doel sehijnt te l}ebben de vervulling der plaatselijke behoefte aldaar dan het algemeen nut.
Eindelijk is door de verwerij van den heer Previnaire voorzien
in de laatste behoefte aan eene voiledige fabricatie van katoenen
lijwaden, die namelijk van de verwerij met adrianopelseh rood,
waarvoor deze heer zoo hier te lande, als (blijkens de herhaalde
berigten van de Faetorij te Batavia) ook in onze overzeesehe bezittingen zoo ailervoordeeligst bekend was.
En wanneer alsnu voor den invoer hier te lande van deze vier
hoofdtakken der lijwaad-fabrieatie, de bleekerij en opmaking,
weverij, spinnerij en verwerij, door de Maatsehappij eyen zoovele
vreemdelingen in Nederland zijn gevestigd, zal het geen betoog
behoeven, dat daarbij hare bedoeling nimmer is geweest om aile
vreemdelingen, die zieh daartoe zouden aanbieden, door hare aanmoediging herwaarts uit ,t e lokken. De herhaalde weigering aan
personen, wier kunde haar de vereisehte waarborgen voor de bereiking van hare oogmerken, eene vestiging en uitbreiding hier te
lande der vervaardiging van katoenen lijwaden namelijk, niet aanboden, strekt genoegzaam ten bewijze van het tegendeel. Doeh zij
vermeende in het belang dezer nieuwe Hoilandsehe nijverheid die
fabrikanten aan zieh en het vaderland te mogen en te moeten verbinden, welke reeds vroeger bewijzen van buitengewone ervaring
hadden gegeven, en bij het ontmoeten van zoodanige personen op
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geenen landaard te moeten acht slaan. Terwijl eindelijk de bedenking, uit een staatkundig oogpunt, dat de meeste dier fabrikanten
vroeger in Belgie zijn gevestigd geweest, bij de Maatschappij in
geene aanmerking is gekomen, uit hoofde van de erkende daadzaak, dat de opstand in de zuidelijke gewesten door de heeren
Poelman, Previnaire en Wilson niet aIleen steeds is afgekeurd,
maar dat ook allen, in meerderen of minderen graad, de slagtoffers
van hunne duidelijk te kennen gegeven opinie ten deze zijngeweest.
En wat betreft de opofferingen, welke de Maatschappij op zich
heeft genomen tot de invoering van deze nieuwe nijverheid in dit
land, zoo is de vergadering weI overtuigd, dat daaruit voor de
Maatschappij zelve geene dadelijke voordeelen zijn te wachten, ja,
dat misschien, in den beginne, eenige nadeelen daarvan het gevolg
zullen zijn, doch verzekerd van het groot belang, dat in het vervolg voor den vaderlandschen handel uit deze hare pogingen zal
ontstaan, van de zedelijke verpligting, die rustte op haar, als op
dit oogenblik en in de laatste omstandigheden het eenigste ligchaam, in staat tot het doorzetten dier maatregelen met die kracht
en middelen als daartoe worden vereischt, en van de opbeuring,
die daardoor konde worden gegeven aan eertijds bloeijende, doch
later zoo geheel in verval geraakte tabrieksteden, vermeende zij
overeenkomstig den aard harer inrigting daartoe met gerustheid
te kunnen overgaan, liever dan bij voortduring de grievende gewaarwording te ondervinden, dat de Hollandsche kolonien en de
Hollandsche handel hoofdzakelijk dienstbaar zouden zijn aan den
bloei der fabrieken in vreemde landen en weI bepaaldelijk in het
naburige ondankbare Belgie, en eindelijk aarzelde zij niet daartoe,
zooveel in haar vermogen is, mede te werken, overtuigd dat zooweI het gouvernement als het Indiesch bestuur de gelegenheid zullen vinden om bij eventuele onvoorziene verliezen van eenig b elang de Maatschappij schadeloos te stellen voor zoodanige opofferingen als het gevolg zouden kunnen zijn van hare maatregelen,
genomen in het belang van het algemeen.
No.3. -

1834, MAART 18. - NETSCHER AAN VERSTOLK VAN
1).
In het laatste van 1823 werd door de N ederlandsche Handel
Maatschappij een plan beraamd om door eigen fabrijkinrigtingen
SOELEN

') Kabinet der K oningin, exh . 10 Apri11 834, L a. C'O Geh eim .
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in de behoefte aan de zoogenaamde calicots enz. voor de verzending naar Indie te kunnen voorzien. Zij toonde zich, onder andere,
genegen om, ter bevordering van dit plan, uit hare eigene fondsen
aan de fabrikanten R. E. Rofkes en Zoon, teneinde deze eene
spinnerij van katoenen garens konden oprigten, een voorschot
van t 40.000.- te geven, mits de teruggaaf dier som door het gouvernement gewaarborgd wierd.
Det Departement voor de Nationale Nijverheid en de Kolonien
ontveinsde, bij deszelfs geheime rapport van 26 October 1832, no.
1 1) , de zwarigheden niet, welke geacht konden worden in dusdanigen waarborg te liggen, en voor dat advijs scheen te meer grond,
eensdeels daar vroegere verzoeken van de heeren Rofkes zelve om
een voorschot door Z. M. waren afgewezen, en anderdeels, dewijl
het naar de in Belgie verkregene ondervinding te voorzien was,
dat de som van 40.000.- ontoereikende zou worden bevonden
ter op- en inrigting eener doelmatige katoenspinnerij.
Dit laatste wordt dan ook thans volkomen bevestigd, daar genoemde heeren hebben verzocht, dat de reeds genotene som met
nog t 10.000.- aangevuld en dus tot t 50.000.- gebragt moge
worden. De Nederlandsche Randel-Maatschappij verklaart zich
hiertoe genegen, indien het gouvernement deszelfs garantie ook
tot de nadere 10.000.- wil uitstrekken.
Ret komt mij voor, dat, wil men de vruchten der eerste
t 40.000.- niet verliezen, ook tot het verleenen van het tweede
voorschot zal dienen te worden besloten, als zijnde dit het eenige
middel, waardoor met de op- en inrigting der fabrijk kan worden
voortgegaan zoodanig dat dezelve, gelijk aan het slot van het onderhavige adres gezegd wordt, in den aanstaanden zomer kunnen
in werking komen.
Daar echter de vroegere garantie niet uit het Fonds der Nijverheid 2 ), maarvanwege 'srijksschatkist verleendis, en tevensalsnog
dezelfde consideratien bestaan, welke tot eene beschikking in dien
geest hebben aanleiding gegeven, geloof ik, dat de beoordeeling,
of zich tegen het uitstrekken dier garantie ook op de nu bedoelde
t 10.000.- eenige zwarigheid opdoet, aan het mede in dit commissiriaal betrokken Departement van Financien zal behooren te
worden overgelaten.

t

t

') Zie Economisch-Historisch Jaarboek X I, bIz. 208.
") Het Fonds, d at bij de z.g. Beginselenwe t van 12 Juli 1821 werd ingesteid (art. 12).
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Nadat de minister van Buitenlandsche Zaken ad interim zich met
dit rapport had vereenigd (d.d. 20 Maart I834), is het aan den Koning voorgelegd, die het aan den minister van Financiet~ ter verder
advies heeft doorgezonden. Dit laatste voIgt hieronder.
1834,

APRIL

8. -

VAN TETS VAN GOUDRIAAN AAN DEN KONING.

De ondergeteekende vereenigt zich met het gevoelen van het
Departement van Buitenlandsche Zaken, dat, om de vruchten
van het eerste voorschot niet te verliezen, ook tot het verleenen
van het tweede, ter somma van tien duizend guldens, zal dienen te
worden besloten, vermits, volgens de opgave van de Nederlandsche Handel Maatschappij, dit laatste voorschot noodzakelijk is om
de bedoelde spinnerij voldoende in te rigten, alsook op grond van
het belang van derzelver spoedige en volledige inwerkingstelling.
De ondergeteekende vermeent, dat U .M. alzoo op hem de vereischte magtiging zou kunnen verstrekken om de Nederlandsche
Handel Maatschappij te verwittigen, dat U. M., onder dezelfde
voorwaarden, als waarop het eerste voorschot van f 40.000 ..door gemelde Maatschappij ten behoeve van de spinnerij van H.
No. 4.- STAAT DER WEEFSCHOOL

Getal wevers:

In de weefschool
buiten dezelve te Goor .
Totaal .
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E. Rofkes en Zoon te Almelo is gedaan, bewilligt in het guaranderen van een tweede en laatste voorschot, ter geheele en volledige inwerkingstelling van evengemelde spinnerij, ter somma van
tien duizend guldens.
De beslissing van den koning voIgt hieronder.

1834, APRIL 10. -

DE KONING AAN VERSTOLK VAN SOELEN EN VAN

TETS VAN GOUDRIAAN

\

1).

Kennis hebbende genomen van de geheime rapporten der departementen van Buitenlandsche Zaken en van Financien - -'- - - ,
magtigen wij het laatstgenoemde om de Nederlandsche Handel
Maatschappij, wier adres van den 14en Maart 1.1. hiernevens teruggaat, te verwittigen, dat, onder dezelfde voorwaarden waarop het
eerste voorschot van t 40.000.- door haar, ten behoeve van de
spinnerij van katoenen garens van H. E. Hofkes en Zoon, te AImelo, is gedaan, door ons bewilligd wordt in de waarborging vanwege het rijk van een tweede en laatste voorschot ten bedrage van
tien duizend guldens, ter geheele en volledige inwerkingbrenging
der spinnerij.

TE GOOR OP 29 MAART

1834 I).

Werklieden van el
ders, dewelke nog In het spoelmaken In het kammaken Uitgaaftotheden:
onderwijs ontvan- wordt onderwezen wordt onderwezen
gen
Van Veendam
1 Personen
Opzieners voor
Arohem
6
Jongens van
Amhem
6
Totaal
13

1 Meesterknecht
Kinderen

1
1

t

10.453,72"

I

I)
1) Kabinet der Koningin, exh. 10 April 1834, La. C1. Geheim .

•) Kabinet der Koningin, beh. bij exh. 6 April 1834, La. N' Geheim.

Opbrengsten:

203 weefgetouwen a
f 32.
. f 6496
2148 stukken calicota a /2
voor fabrikatien . . - 4296
Deoprigting der
weefschool - . -
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No.5. -

1834,

APRIL

10. -

VOORSTEL VAN THOMAS AINSWORTH

TOT OPRICHTING VAN EENE MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHElD

1). ,

Plan van eene Maatschappij van Nijverheid of onder soortgelijken naam.
La nature ne demande ici qu'a enrichir ses habitans.
Telemaque, livr. XII.

De aanvankelijke vorderingen, welke men in de provincie Overijssel in ,het weven van calicots maakt, geven gegronde hoop, dat
eerlang duizende der inwoners, die vroeger in armoede gedompeld
waren, een eerlijk en behoorlijk bestaan zuilen vinden. De schrandersten uit de laagste klassen zuilen zich niet meer bij menigte
naar elders, bijzonder naar de provincie Holland, begeven om aldaar hun fortuin te zoeken, en geene provincie ontvolken; zij zullen den grond hunner geboorte meer dan ooit waarderen, zoodat
binnen weinige jaren de bevolking aanmerkelijk zal toenemen.
Men zal hier, evenals in andere provincien, overal noeste, brave en
vergenoegde menschen aantreffen, en de nijverheid tot eene hoogte zien geklommen, welke die in naburige landen overtreft.
Maar, zal het weven van calicots zulken opgang maken, algemeen worden uitgebreid, zal deze industrie behoorlijk bloeijen,
dan moet er eenen hinderpaal worden weggenomen, eenen hinderpaal, die echter zeer gemakkelijk is uit den weg te ruimen, en
waartoe wij het middel zullen aan de hand geven.
AI wie eenigzins in deze omstreken bekend is, zal de geringe
woningen der weyers en daglooners niet onopgemerkt zijn voorbijgegaan, en om naar ons stelsel te weven, behoeft men vooral
drooge vertrekken, eene volstrekt noodzakelijke hoedanigheid,
welke de eerste ten eenenmale missen.
De ondervinding heeft reeds geleerd, dat de kinderen of leerlingen liever in de weefschool willen blijven, dan met hun weeftouw te hunnent gevaar loopen van minder te verdienen, uit hoofde der vochtige weefplaatsen.
En, terwijl men den staat van het werkvolk, dat daarop aIle
aanspraak heeft, verbeterde en dragelij k maakte, konde men tevens
met andere landen in deze soort van fabrikaadje wedijveren, en
alzoo een dubbel doel bereiken.
1) Uit Goor. -

Kabinet der Koningin, beh. bij exh. 5 Mei 1834, La. DIS Geheim.
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Ret volgende uitvoerlijke plan zal waarschijn1ijk in dit dubbele
doel doen slagen.
Vooreerst zal men eenige menschenvrienden moeten vinden,
die hetzelve, hetzij door geldelijke bijdragen, hetzij door hunnen
invloed, zouden willen helpen uitvoeren.
Men treft in dit koningrijk instellingen aan, welke door voorname personen zijn gesticht geworden, en die aan eene menigte
lieden brood verschaffen, doch welke instellingen niet tevens het
voorregt bezitten, dat dezelve winsten opleveren of dat het besteedde kapitaal ooit weder gewonnen zal kunnen worden.
Deze menschenvrienden moeten eene maatschappij vormen,
wier hoofddoel zij eene aantal kleine huizen te doen bouwen, waarmede eenen hoek gronds voor eenen tuin verbonden is en waarin
een bepaald getal weeftouwen voor calicots op eene drooge en geschikte plaats gesteld worden.
Deze huizen voor 2 (twee) families en 8 (acht) weeftouwen ieder
ingerigt, met den noodigen grond enz. daarbij, zouden niet meer
dan 1000 (duizend) gulden elk behoeven te kosten.
Vervolgens zal men van ieder stukje calicot 10 (tien) centen korten 1) van het weefloon; en veronderstellende, dat die 8 weeftouwen in elk huis er slechts 16 (zestien) per week opleverden, zoude
zulks eene som van 183,20 (drie en tachtig gulden en twintig
cents) in een jaar uitmaken, terwijl de weyers voor deze som vrijdom zouden genieten van aile huur en van directe belastingen.
Daar er op dien voet 500 weeftouwen benoodigd waren om wekelijks 1000 stuks calicots te leveren, en er bijgevolg ongeveer 62
huizen, ieder a I 1000.-, tot dat einde moesten gebouwd worden,
zoo voIgt, dat het daartoe gebruikte kapitaal van I 62.000.- eenen
j aarlijksche interest zouden geven vanl 5158,40. Riervan een vierde
voor belasting, reparatien, voor brandwaarborg en administratie
aftrekkende, zoude er eene zuivere som van 13868,80 overblijven.
De interest van het kapitaal moeste betaald worden tegen 3%,
en hetgeen, er dan nog overblijft, moet worden terzijde geIegd Of
om weder andere dergelijke wevershuizen te bouwen Of om het
oorspronkelijke kapitaal af te lossen; zoodoende zouden, na eenige
jaren, die huizen en landerijen eenen eigendom worden, welke niet
hadden gekost.
') Tien centen zal niet te veel zijn, dewijl men gewoon is van ieder stukje negentien
centen voor het weeftouw te korten, en er alsdan nog een voldoende winst overblijft.
ECON.-HIST. JAARBOEK. XII.

14
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Aldus plannen beramende en op middelen denkende, welke het
lot van duizende konden verbeteren, ware het mede niet weinig
voordeel aanbrengend, vooral voor de geringe klasse van menschen, wanneer men hier en elders eenen winkel wilde oprigten,
waarin aile waren, die den werkman behoeft, tegen fabrijkprijs
wierden ingekocht.
Helaas, tot hiertoe volgen op verscheiden plaatsen eenige fabrikanten een stelsel, dat zoo nadeelig voor de geringere klasse van
menschen, weyers en spinners is, als geschikt om deze in eene slavenstand te houden en hun een onverdragelijk juk opdenhalste
werpen. Die fabrikanten, aile naastenliefde hebbende uitgeschud,
houden eenen winkel, waar hunne werklieden genoodzaakt zijn
om, tegen eenen eigendunkelijk gestelden prijs, derzelver waren te
koopen, zoodat hun uiterst geringe en buitendien zuur verdiende
loon nog voor een aanmerkelijk gedeelte door deze woekeraars
wordt ingeslokt om zich daarmede te verrijken.
Om dit kwaad te stuiten en hierin te voorzien, zoude er nog een
additioneel kapitaal van t UWOO.- (tien duizend guldens) vereischt worden, teneinde eenen winkel op te zetten, waar de werklieden aIles wat zij benoodigd zijn, kunnen koopen (waartoe dezelyen echter nimmer genoodzaakt moeten worden) tegen den inkoopprijs bij eenen grossier en de daarbij komende onkosten.
De belangen van anderen zouden daardoor niet verkort worden,
daar de winkeliers zich nooit konden beklagen van voordeelen te
verliezen, welke zij nooit hadden gehad, dcwijl de lieden, die de
bovengemelde huizen zouden komen bewonen, niet uit de plaats
zelve zouden zijn, doch meestallieden uit de volkrijkste steden,
waar het duurkoop leven is en die daar geen brood vonden.
Ziedaar het geheele kapitaal, slechts van t 70.000.- (zeventig
duizend gulden), benoodigd, om geheele families, welke thans in
eIlende gedompeld en zonder stand zijn, gelukkig te maken.
De matige prijs der levensmiddelen ill deze streken en de daglooner, met goede hoedanigheden begaafd, geven alle zekerheid,
dat men, volgens een goed stelsel werkende, nimmer van noode
zal hebben de toevlugt te nemen tot die beschermregten, welke
voor den handel in het algemeen zoo nadeelig zijn.
Het komt er toch niet op aan, welke loon men den arbeider
geeft, maar weI hoeveel brood hij zich daarvoor verschaffen kan.
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Men voege hierbij nog eene Industrie-School, waar onderwijs gegeven wordt in het vervaardigen van aile soorten van weeftouwen,
waarop die koopmanschappen geweven worden, welke in de kolonien koopers vinden, en waarop men zoude leeren weven, van de
calicots te beginnen tot het fijnste neteldoek. Tevens konde er
eenen tuin aangelegd en de jeugd eenige inlichtingen gegeven worden in de tuin- en landbouw. De wijze regering van Z. M. den Koning der Nederlanden heeft trouwens door de groote uitgebreidheid van het lagere onderwijs voor de jeugd den weg gebaand om
voort te gaan en zich nuttige kundigheden te verwerven.
De voortbrengselen uit deze Industrie-School, welke altijd van
dagelijks gebruik moeten zijn, moesten verkc;>cht worden onder de
bescherrning en begunstiging der echtgenooten van die menschenvrienden, welke dit plan bevorderlijk waren geweest; ten minste
zouden deze damen worden verzocht om die goederen aan derzelver vriendinnen aan te bevelen.
Een getrouwe en afzonderlijke rekening zal van deze fabrikaadje gehouden worden, en kan het overschot door de voorzeide
damen aan ongelukkige kraamvrouwen uitgedeeld of tot andere
liefdadige einden besteed worden.
,
De ondergeteekende verzoekt derhalve de Nederlandsche Handel Maatschappij agenten te willen benoemen om den t~st en
noodigen inslag uit te reiken of te doen bezorgen, teneinde de bedoelde lieden kunnen weven voor een zekeren prijs per el, als wanneer het plan, indien de consumptie der calicots verzekerd is, niet
kan mislukken.
De weefschool te Goor heeft bewezen, dat de werklieden en derzelver kinderen, tegen een matig weefloon van 2t cent per el, meer
kunnen verdienen dan hunne ouders gewoonlijk wonnen, en dat
het hun noch aan verstand noch aan geschiktheid noch aan goeden wi! ontbreekt om te doen zien, dat bovengenoemd plan uitvoerlijk is.
Hij stelt voor, om er eene proef van te nemen met tien huizen
als de bovengenoemde, op deszelfs eigen risico te bouwen, mits
men de benoodigde som gelieve voor te schieten, op voorwaarde
dat de goederen en eigendommen, daardoor verkregen, eene waarborg zullen blijven voor het teruggeven kapitaal, betwelk op de
voorgestelde wijze zal worden afgelost, of waarvoor andere dergelijke instellingen zuilen worden gemaakt.
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Hij stelt eerbiedig dit plan in handen der Directie der Nederlandsche Handel Maatschappij, in de meening, dat men Z. M. den
Koning zoude kunnen verzoeken hetzelve onder Hoogstdeszelfs
bijzondere protectie te willen nemen.
Bovenstaande opperingen zijn het gevolg van des ondergeteekendes driejarige opmerking en ervaring irr eene landstreek, waar
woeste gronden en genoeg onbebouwde landen zijn om in vruchtbare oorden herschapen te worden, tenzij men zich slechts moeite
geve om de daartoe geschikte en zelfs geringe middelen aan te
wenden, die welvaren en kenins tegelijk verspreiden zullen en die
gemakkelijk zijn uit te voeren door eene Maatschappij van Nijverheid.
Thomas Ainsworth.
Aanmerking. Het weven van calicots is bestemd voor kinderen,
en moeten deze daardoor in staat worden gesteld om later met
weven van fijnere manufacturen zes gulden per week te kunnen
verdienen.
Sedert de weefschool te Goor goed aan den gang is, zijn er, naar
men ons verzekerd heeft, 50 personen, die thans derzelver belastingen betalen en zich vroeger in de onmogelijkheid bevonden om
dit te doen.
No.6. -1834,

MEl!. -

STREEFKERK

VAN DER HOUVEN

1)

AAN DE MEY VAN

2).

Met U.Exc.'s vertrouwelijke missive in dato 29 April j.1. met
Z. M.'s verlangen bekend gemaakt wordende om H. D. eenige inlichtingen te geven met betrekking tot de verhouding der prijzen
van de alhier vervaardigde calicots tot die, welke elders gefabriceerd worden, zoo heb ik de eer daaraan bij dezen te voldoen.
Ofschoon de prijzen der alhier vervaardigde calicots reeds eene
aanvankelijke vermindering hebben ondergaan door de inrigtingen in Overijssel, waardoor het weefloon van 6 tot op 3 centen per
Nederlandsche el is gebragt en men in den vervolge daarin nog
weI eenige reductie kan verwachten, zoo wordt echter de vereischt
wordende twist voor de vervaardiging der calicots nog altijd uit
Engeland ontboden, doordien de alhier bestaande en op te rigten
spinnerijen de benoodigde hoeveelheid garens nog niet kunnen
leveren, hetwelk een bezwaar van circa tien percent veroorzaakt,
') Als President der Nederlandsche Handel Maatschappij.
") Uit Amsterdam. - Kabinet der Koningin, exh. 4 Mei 1834, La. A" Geheim.

)
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waardoor men alzoo vooreerst nog niet die vermindering in de
prijzen der calicots kan brengen ten gevolge waarvan zij de mededinging van vreemden zouden kunnen gedogen.
Daarenboven hebben de Belgische provincien geene andere debouches voor hunne fabrikatyn als Java en onze noordelijke' provincien en worden er ook geene pogingen onbeproefd gelaten om
hunne 'voortbrengselen tot de laagste prijzen hier te Ian de af te
zetten, en het komt mij alzoo voor, dat de aanmoediging der fabrikaten van calicots voor inlandsch vertier tegen te groote mededingingen zoude te kampen hebben om vooralsnog een inlandsch
debiet van eenig belang te mogen verwachten.
No.7. -

1834,

MEl

4. -

DE MEY VAN STREEFKERK AAN VER-

1).
In verband met de niet ongunstige strekking van Uw rapport,
van den 14en April 1.1. no. I, betreffende het verzoek van den heer
J. B. P. Bouquie, alhier, om's konings voorspraak bij de Nederlandsche Handel Maatschappij tot het erlangen van een voorschot
van t 15.000 ter oprigting eener handweverij van calicots, heeft
Z. M. den adressant bij den President der Maatschappij doen bekendmaken.
Dientengevolge is door gemelden President in het algemeen de
bedenkelijkheid voorgedragen, welke er voor de Maatschappij in
gelegen is om in dit oogenblik verder te gaan dan de reeds bestaande verbindtenissen en gegevene aanmoedigingen, zonder de overtuiging te bezitten, dat de behoefte der inlanders op Java eenen
aanvoer van katoenen lijnwaden zoude vorderen tot nog grootere
hoeveelheid dan die, welker ontvangst door de Maatschappij reeds
is toegezegd; zijn adres strekte dus daarhenen om de beschikking
op het onderwerpelijk verzoek aan te houden, totdat zal kunnen
beoordeeld worden, of de behoefte der Maatschappij aan katoenen
lijnwaden zal kunnen vervuld worden, dan weI of de voortbrengselen der reeds bestaande inlandsche fabrijken ongenoegzaam zijn
en alzoo de aanmoediging van verdere inrigtingen wenschelijk of
noodzakelijk zal wezen.
De koning, het gegronde dier bedenkelijkheid erkennende, heeft
daarop de vraag doen voorstellen, of ook het binnenlandsch verbruik in het moederland eene uitbreiding der door de MaatschapSTOLK VAN SOELEN

1) Kabinet der Koningin, exh. 4 Mei 1834, La. All Geheim.
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pij verleende aanmoedigingen zoude gedoogen, zijnde het H.D.
voorgekomen, dat, om tot de beantwoording dier vraag te geraken, de kennis vereischt wierd, of de prijzen der hier te Ian de vervaardigde calicots, welke bij de in Indie genoten wordende begunstiging, voor de mededinging aldaar, voldoende zijn, ook zouden
toelaten om dat fabrikaat tegen de vreemde voortbrengselen in
het rnoederland met voordeel te doen markten.
Volgens het gevoelen echter van voorn. voorzitter heeft de fabricatie van calicots voor inlandsch vertier nog tegen te groote
mededinging te kampen, dan dat men vooreerst een inlandsch debiet van eenig belang zoude mogen verwachten.
Dit gevoelen is vooral daarop gegrond, dat de tot vervaardiging
der calicots vereischt wordende twist nog altijd uit Engeland
moet ontboden worden, aangezien de alhier bestaande en op te
rigten spinnerijen de benoodigde hoeveelheid garens nog niet kunnen leveren, waaruit een bezwaar van nagenoeg 10% ontstaat 1).
Naar aanleiding dezer laatste bijzonderheid verlnagt Z. M. door
U.Exc. te worden gediend van consideratien en advies no pens de
middelen, welke zouden kunnen worden aangewend tot bevordering der fabricatie van twist hier te lande, ten einde, langs dien
weg, in de prijzen der binnenslands vervaardigde calicots die vermindering te brengen, ten gevolge waarvan zij de mededinging
van vreemde fabrikaten zouden kunnen uithouden.
.
Ik heb de eer, op Z. M. last, aan U.Exc. van dat verlangen bij
dezen kennis te geven.
No.8. -

1834,

28. - DE MEY VAN STREEFKERK AAN VER2).
De Koning, zich vereenigende met Uw geheiIn rapport van den
24en dezer, no. 1, houdt U.Exc. voor gemagtigd om aan H.D. een
ontwerp van besluit aan te bieden tot het verleenen, ten bedoelden einde, aan den heer J. B. P. Bouquie, alhier, van een voorschot van vijftien duizend guldens uit het Fonds voor de Nationale Nijverheid, tegen de gewone rente van drie ten honderd, terwijl, voor zooveel U.Exc. zulks mogt dienstig achten, het door den
heer Bouquie genoten wordende wachtgeld voodoopig als materieele waarborg van het voorschot zoude kunnen worden aangewezen.
MEl

STOLK VAN SOELEN

1) Zie hierv66r, no. 6.

") Kabinet der Koningin, 28 Mei 1834, L". H" Geheim.

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER HET JAAR 1925

Door meer personen dan in voorgaande jaren zijn in 1925 aan
het Bestuur inlichtingen omtrent den werkkring van de Vereeniging gevraagd. Eenige buitenlanders zelfs, een uit Japan en een
ander uit Belgie, zijn het archiefgebouw komen bezichtigen. Het
bezoek van den laatste stond in verband met plannen, in Belgie
aanhangig, in een der handelscentra een soortgelijke vereeniging
op te richten als de onze.
.
Het contact tusschen de vereeniging en verschillende openbare
instellingen is nauwer geworden; herhaaldelijk werd voor het verstrekken van inlichtingen een beroep op het secretariaat gedaan.
Ook het gebruik, dat particulieren van verschillende verzamelingen hebben gemaakt, was zeer bevredigend. Van haar kant
heeft de Vereeniging hare medewerking aan de welgeslaagde His- .
torische Tentoonstelling te Amsterdam verleend door op verschillend gebied in te zenden: prenten, penningen (van veemen en gilden), prospectussen van oude leeningen, manifesten en
andere bescheiden betreffende de N ederlandsche arbeidersbeweging enz.
De financien der vereeniging hebben dit jaar niet zulk een ongunstigen keer genomen als het vorige. De verbetering in de conjunctuur heeft de vereeniging een niet onbelangrijk aantal nieuwe
leden toegevoerd, terwijl voor het eerst sinds vele jaren het bedrag
der donaties voor ' het Publicatiefonds eene stijging heeft vertoond. In het bijzonder wordt ook door het Bestuur de steun, die
voor een tijdvak van vijf jaren aan de vereeniging is toegezegd
voor de publicatie over de Buitenlandsche handelspolitiek van
Nederland, zeer gewaardeerd; hierdoor wordt de zorg verminderd
die het bestuur voor deze uitgave op zich heeft genomen, welke
wegens haar grooteren omvang dan oorspronkelijk was verwacht,
meer van de financien der vereeniging zal eischen dan wenschelijk
is. Het ligt in de bedoeling het hiervoor ontvangen bedrag voor den
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tijd te reserveeren, waarop de regeeringssubsidie voor deze publicatie zal ophouden.
.
Daartegenover zijn echter verschillende uitgavengestegen, zoodat het bestuur zich nog steeds genoodzaakt ziet groote zuinigheid te betrachten.
Hoewel dit buiten de grenzen van het verslag valt, wenscht het
bestuur hier de bijzondere aandacht te vestigen op de groote collectie handschriften en documenten betreffende de economische
geschiedenis uit de l4e tot en met de l8e eeuw, die de vereeniging door aankoop uit buitenlandsch particulier bezit heeft kunnen verwerven, dank zij ook de ruime medewerking, die het bestuur hiervoor van een aantal belangstellenden te Amsterdam,
Rotterdam, den Haag en elders heeft gevonden. Het is het bestuur een voorrecht den schenkers op deze plaats nogmaals oprechten dank te betuigen voor hun breed begrip van het belang
dezer verzameling voor de vermeerdering onzer kennis op economisch-historisch gebied.
De inhoud der verzameling bestaat uit bescheiden betreffende
het beurswezen (oude noteeringen ter beurze van Amsterdam,
verder die van Antwerpen, Augsburg, Hamburg, Londen, Lyon,
Marseille, Parijs, Venetie en andere Italiaansche beurssteden,
Weenen enz., l7e eeuw) (ongeveer 200 stuks); document en betreffende het vervoerwezen (N ederlandsche, Engelsche, Fransche,
Italiaansche en Spaansche cognossementen enz., l7e en l8e eeuw),
voorts bescheiden betreffende het verzekeringswezen (polissen
uit de 16e eeuw en later), en ten slotte bescheiden betreffende de
industrie. Het geheel is eene verzameling van intemationale beteekenis.

In het bestuur zijn in het afgeloopen jaar eenige wijzigingen gekomen. De heeren Alb. Spanjaard te 's-Gravenhage en Mr. P. J.
C. Tetrode te Amsterdam traden als nieuwe leden tot het bestuur
toe, terwijl de Raad van Advies werd aangevuld door verkiezing
der heeren prof. dr. H. T. Colenbrander te Leiden, Ed. Gerzon
te Amsterdam, prof. dr. A. O. Holwerda te Rotterdam, prof.
dr. H. F. M. Huybers te Nijmegen, mr. E. S. Orobio de Castro
en J. E. Stroeve J. Ezn., beiden te Amsterdam. De vacature
in de Commissie voor de Publicatien werd aangevuld door de
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benoeming van mej. dr. L. van Nierop te Amsterdam tot lid.
Ret aantalleden steeg in 1925 van 603 tot 694. De vereeniging
telde verder twee correspondeerende leden, 11 donateurs, 21 donateurs voor het leven, alsmede 39 donateurs vl)or het Publicatiefonds, tegenover 37 in het vorige jaar. Ret geheele aantal bedroeg
dus 767, tegen 671 in 1924.
Ret door den Directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter.
Ret bestuur van het N ederlandsch
Economisch-Historisch Archief,
G. w. KERNKAMP, Voorzitter
N. W. POSTHUMUS, Ie Secretaris.

JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER 1925

Het jaar 1925 heeft voor de meeste afdeelingen een sterken
groei doen zien. Enkele archieven werden verkregen, de bibliotheek breidde zich sterk uit, eveneens de prentverzameling en de
collectie jaarverslagen. Er waren enkele belangrijke veilingen,
waarop verschillende nummers werden aangekocht. Door dit
alles zijn de werkzaamheden 'van den directeur in buitengewone
mate vermeerderd; niet alleen dat de verkrijging-der nieuwe aanwinsten veel tijd kostte, ook het schiften en voorloopig rangschikken van het aangekochte materiaal eischt veel tijd. Het is,
wegens den financieelen toestand der vereeniging thans niet
de tijd tot de aanstelling van een conservator over te gaan;
werk zou er voor een dergelijk ambtenaar thans in overvloed
zijn.
Over de verschillende afdeelingen kan het volgende worden
medegedeeld.
1.

DE ARCHIEVEN.

De volgende archieven werden verworven:
1. Het archief der Dordrechtsche Metaalwarenfabriek over de
jaren 1847-1890, van de Wede . J. Bekkers en Zn., te Dordrecht,
door bemiddeling van den heer J. B. Meijer, te Dordrecht.
2. Het archief van Menko Warendorff, te Amsterdam, handel
in zuidvruchten en koffie, over de jaren 1887-1916.
3. Het archief van het Exploratie-syndicaat "Pagoeat", 1897
-1915, van mej. M. Rahusen, te Amsterdam.
4. Het archief der stroopfabriek d'IJ sland, fa. wed e. C.H. Fischer
en Zn., 1862-1919, later overgenomen door de fa. G. A. Croes en
Zn., door bemiddeling van den heer M. Merens, te Amsterdam.
5. Het archief der Onderlinge Brandverzekering Maatschappij
"Unitas", 1888--1920, van den Gemeente-archivaris van Amsterdam.
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6. Eene aanvulling van het archief van de fa. Stadnitski en
van Heukelom 1894-1901.
'
\
7. Eene aanvulling van het archief van het Hoofdbestuur van
den Straatmakersbond, over de jaren 1918/19.
8. Eene aanvulling van het archief van den Algemeenen Nederlandschen Bond van Arbeiders(sters) in het bakkers-, chocoladeen suikerbewerkingsbedrijf, tot Mei 1924.
Als losse documenten werden verkregen:
9. Lijst van kooplieden te Amsterdam op wie (door de politie) de
aandacht wordt gevestigd; z.j. (1ge eeuw). Gedrukt.
10. Memorie van toelichting voor den spoorweg AmsterdamRotterdam, 1881.
11. Rekening en verantwoording der Noord-Hollandsche
Stoombootmaatschappij 1845, en ontwerp-statuten.
12. Statistiek van het aantal gevangen walvisschen in 1758.
(Geschenk van prof. dr. J. W. Muller te Leiden.)
13. Prijsnoteeringen van steenen 1889-1915 (Geschenk van
den heer H. van der Kloot Meyburg te Alfen aid Rijn.)
14. Correspondentie betreffende den trasmolen van C. S. van
Kerkwijk te Alfen-Aarlanderveen 1798-1806 (Geschenk van den
heer S. Clant te Alfen aid Rijn).
15. Verzameling brieven betreffende de tabak- en snuiffabriek
van Van Kerkwijk en Ammerlaan te Alfen aid Rijn, 1801-1803.
(Geschenk van denzelfde).
16. Copieen betreffende de katoenfabriek van Th. Wilson te
Haarlem 1833, 1857 en 1871.
17. Reederijboeken van zeilschepen, waarvan boekhouders
waren de fa. Henrichs te Amsterdam, Wed. van Hasselt, Barneveld Kooy, Vis en Roelofs, J. Barge, H. H. Momma, W. Bakker,
F. F. Groen en H. Groen van Waarden, 18 deelen, 1846-1899.
(Veiling Theod. Born.)
18. Rekening van de reederij van het barkschip L. Jz. Koster.
(Bruikleen van den heer H. Dunlop te 's-Gravenhage.)
19. Conditien van de Compagnie van Commercie, z. j. (Geschenk van mr. E. S. Orobio de Castro, te Amsterdam.)
20. Keuren van Westerwoud en Drechterland 1384-1571.
21. Register van de Rechten en wilkeuren van Zwolle,
1575.
22. Stukken aangaande de tolrechten tusschen Deventer en
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Kampen. Onderhandelingen met Hollandsch Noorderkwartier
1592-'93 (21 stukken).
23. Keur op den afslag van visch te 's-Gravenhage 1614-'24.
24. Gildebrief van de hoedenmakers te 's-Gravenhage 1627.
(Gecoll. copie).
25. Justificatie van de Staten van Holland nopende de brouwnering te 's-Gravenhage (einde 16e eeuw). 11 fo1.
26. Eigendomsbewijzen betreffende een huis te Delft, genaamd
"De Koffiemolen", 1640-1802.
27. Briefje voor het meten van lakens, Amsterdam 1682.
28. Bezwaarschrift tegen de kadastrale begrootingen der bebouwde eigendommen in Middelburg, 1833. 24 fo1.
29. Verzameling van officieele stukken van de Commissie van
Landbouw in Zeeland 1805-'12, 1810-'18, 1820, 1834. (0. a. begrootingen van inkomsten en uitgaven van landbouwbedrijven.)
30. Schrijven van J. D. Kessel aan de Wicquefort te Amsterdam over eene zending Hollandsche bloemen en tulpenzaden naar
Durlach, 9 Mei 1637.
31. Octrooi, verleend aan S. H. Orobio de Castro voor een raffinaderij van lampoly en kaarsvet, 1839.
32. Fragmenten eener lijst van uitgevoerde artikelen, van den
licentmeester, te Zwolle of Deventer(?)), 1575. (Geschenk van den
archivaris van 's-Gravenhage.)
Uit het bovenstaande blijkt, dat het Archief van verschillende
zijden schenkingen he eft ontvangen.
Het aantal bezoekers was grooter dan het voorgaande jaar. Een
aantal stukken werden elders ter bestudeering gedeponeerd.
De eigenaars van het archief Noortdijk, het bestuur der Remonstrantsche Gemeente te Haarlem, verzochten dit archief over
te dragen aan het Gemeente-Archief te Haarlem.
De commies, de heer P. H. van Reedt Dortland, was voortdurend aan de ordening der archieven werkzaam.
De rest van het archief der Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente in liq. werd geplaatst, terwijl de
inventariseering van het omvangrijke archief der Nederlandsche
Maatschappij voor Nijverheid en Handel (Mij. van Nijverheid) te
Haarlem, geheel gereed kwam. (Zie de Bijlage). Daama werden
het archief-Janssen, dat der Zoutziederij der fa. Van Eelde, en
het archief-Warendorff voorloopig geordend en geplaatst, waama
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een begin werd gemaakt met de inventariseering van het archief
van den Algemeenen Nederlandschen Diamantbewerkers Bond te
Amsterdam. In dit archief zijn een aantal archiefstukken aanwezig
van vroeger zelfstandige vereenigingen van diamantbewerkers.
Aan het einde van dit jaar was deze inventariseering nog niet
afgeloopen.
Rier moge nog worden vermeld, dat in het begin van 1926 het
belangrijke archief van het Algemeen Nederlandsch Werklieden
Verbond werd verkregen.
Van niet minder belang is, eveneens in den loop van 1926, de
verwerving geweest van de groote collectie handschriften en documenten, die zich te Antwerpen beyond, en waarvan ook in het
bestuursverslag melding wordt gemaakt.
Een drietal reproducties van belangrijke documenten, die tot
deze verzameling behooren, mogen aan dit verslag worden toegevoegd, teneinde voor de collectie de belangstelling op te wekken,
die zij verdient.
De eerste afbeelding stelt de in ons land oudst bekende koerslijst van de Beurs van Amsterdam voor; zij dateert uit het jaar
1634. Afgezien van den inhoud moge de aandacht worden gevestigd
op den Franschen tekst, waaruit blijkt dat de Amsterdamsche
Beurs toen reeds eene zoodanige beteekenis had, dat het gewenscht
was ook het buitenland van de koersen op de hoogte te houden.
De tweede lijst, uit het jaar 1679, heeft als merkwaardigheid
de opname der noteeringen van een aantal ter beurze verhandelde
obligaties. In latere koerslijsten van de zeventiende eeuw komen
deze noteeringen naar ik meen niet voor.
Ret derde document eindelijk is eene interessante lijst van de
wisselkoersen, die op 10 Mei 1624 ter beurze van Venetie op de
groote financieele centra hebben gegolden.
Aile drie de hier afgebeelde exemplaren zijn van de uiterste
zeldzaamheid.
2.

ECONOMISCH-HISTORISCHE BIBLIOTHEEK.

De bibliotheek bestaat thans uit 6029 deelen met 7688 titels
en verwijzingen. Voor 1924 waren deze cijfers 5019 deelen en 6638
titels, zoodat ruim 1000 deelen in dit jaar aan de bibliotheek zijn
toegevoegd. Ret aantal officieele publicaties en tijdschriften
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steeg van 240 tot 263. Enkele zeldzame werken werden voor de
bibliotheek verworven.
Van de boekwerken werd, mede door verschillende leden der
vereeniging, een stijgend gebruik gemaakt.
3.

DOCUMENTATIE.

Hiervoor zijn slechts enkele aanwinsten ontvangen; eenige
vervolgwerken, toegezonden door de Koninklijke Bibliotheek,
behooren hieronder.
4. FINANCIEEL ARCHIEF.
De verzameling jaarverslagen van vennootschappen neemt
geregeld toe. Het is een verheugend verschijnsel dat van verschillende zijden het aanbod werd gedaan jaarverslagen (of dubbelen
daarvan) aan het Archief af te staan. Eene groote collectie werd
o. a. van de Directie der Dordtsche Hypotheekbank ontvangen;
evenzoo eene reeks van den archivaris der Nederlandsche Bank.
De zorg voor de inschrijving en het toezicht op de geregelde toezending der verslagen werd door mej. W. van der Burg gedragen.

S.

SOClAAL-ECONOMISCHE AFDEELING.

De eene onder-afdeeling hiervan, die de jaarverslagen van cooperaties enz. omvat, groeit uiterst langzaam. Daarentegen is de
afdeeling, waartoe de vakvereenigingsbladen behooren, zeer in
omvang en beteekenis toegenomen. Het bleek, dat de zendingen,
die van Koninklijke Bibliotheek, afdeeling Arbeid en Centraal
Bureau voor de Statistiek werden ontvangen, elkaar uitstekend
aanvullen. De bladen werden in den loop van het jaar uitgezocht
en op kaart &ebracht, zoodat zij thans te raadplegen zijn. Het
aantal verschillende bladen bedraagt ongeveer 600, die echter
bij lange na niet compleet zijn. Toezending van aanvullingen
blijft dus steeds gewenscht. Het geheel geeft echter reeds thans
belangrijk materiaal voor de kennis van de ontwikkeling der vakbeweging gedurende de laatste tien jaren der 1ge en het eerste
kwartaal der 20e eeuw.
De dames Goudswaard en van der Burg waren een groot deel
van het jaar met dit tijdroovende werk helast.

6. PRENTENVERZAMELING.
De voortgezette veiling-Hartkamp alsmede de auctie-R. W. P.
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de Vries te Amsterdam gaven de gelegenheid een groot aantal
zeer belangrijke stukken te verwerven, die op de economische
geschiedenis van Nederland betrekking hebben. De prenten betreffende Amsterdam waren ook ditmaal in aantal overwegend.
Tot deze afdeeling kan voorloopig ook de schilderij van een
Vlaamsch meester worden gerekend met het onderschrift:
"Wy gemeene lieden tot ons ongemack,
Vechten dagelijx om den broodsack",
waarop de strijd om het bestaan der verschillende handwerksgroepen omstreeks het begin der 17e eeuw in beeld is gebracht.
Enkele prenten werden in lijst gezet.

7.

MUSEUM.

Contact werd verkregen met een particulier, die zich bereid
verklaarde oude werktuigen, die op de meekrap-nering betrekking hebben, voor het Archief te verwerven. Op het resultaat
dezer bemoeiingen wordt met belangstelling gewacht.
8.

PENNINGVERZAMELING.

Voor de collectie penningen werden enkele aanwinsten verkregen.
9.

PUBLICATI:I1;N.

Hiervoor moge naar het verslag der Commissie voor de
Publicatien worden verwezen. Een aantal stukken, bestemd
_voor het elfde Jaarboek en voor de uitgave van mr. Posthumus
werden door de beambten op de schrijfmachine gecopieerd.
10.

HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN.

Daar de vroeger opgestelde boekenkasten geheel gevuld zijn,
zal het noodig zijn in het volgende jaar een nieuwe kast aan te
schaffen.
Nieuwe archiefrekken werden dit jaar niet geplaatst; ook hiervan zal in 1926 aanvulling wenschelijk zijn.
Evenals voorgaande jaren verplichtte de Algemeene Rijksarchivaris den directeur door het tijdelijk overbrengen van bescheiden naar het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief
gemakkelijk te maken; de directie zegt hem hiervoor gaame dank.

l

BIJLAGE.

VERVOLG VAN DEN INVENTARIS DER NEDERLANDSCHE
MAATSCHAPPIJ VOOR NIJVERHEID EN HANDEL
TE HAARLEM, 1777-1921.
(Vgl.

ECONOMISCH-HISTORISCH JAARBOEK

115-116. 1825.

XI, bIz. XLII!.)

1. Directeuren. Brieven.
2-15. Secretariaat.
2. Register van verzonden brieven.
3. Register van ingekomen brieven.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Veldmuizenverdelging, inlandsche tabakmoerbeiboomen, schapenziekte, stalvoe,
dering.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Letterstempels, kunstbloemen, glasschilderijn, graveeren.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Rekken en lijmen van bier, mastiek, bekleeden van goten, nieuw wit voor schilders, kijker om onder water te zien, zwam,
watermolen.
10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij.
Redden van schipbreukelingen, vermindering der haringvangst.
11. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 16e stuk.
12. Stukken van regeeringswege.
13. Stukken van instellingen en maatschappijen.
14. Brieven van niet-leden.
15. Inventaris van ingekomen stukken.
16-17. Financien.
16. Rekening
en
verantwoording
over
1824.
17. Brieven.
18-22. Algemeene vergadering.
18. Punten van behandeling.

INVENTARIS

23.
24 .
117. 1826.

I.

2-15 .

16-17.

18-24.

XLI •

19. Handelingen en bijlagen.
20. Uittreksel van berichten van de departementen en leden-correspondenten.
21. Toegekende prijzen.
22. Prijsvragen.
Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
Tentoonstelling van volksvlijt en nijverheid te
Haarlem. Stukken. ,
Directeuren. Brieven.
Secretariaat.
2. Register van verzonden brieven.
3. Register van ingekomen brieven.
4. LedenlijsteiJ. der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Schoffelploeg, duistgras, bijenteelt. landbouw in zandstreken, verbeteren van
hooge zandgronden, sparreboomen.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
. fabrieken.
Zwart katoenen garens, lijm, kalfsvel,
letterstempels, vischlijm, graveerkunst.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Opgezette vogels, zwam, brandspuit, metselspecie, chirurgische instrumenten van
gomelastiek.
10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij.
Logtuig, snelheid van een zeilschip, red.
dingboot.
11. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 17e stuk.
12. Stukken van regeeringswege.
13. Stukken van instellingen en maatschappijen.
14. Brieven van niet-Ieden.
15. Inventaris van ingekomenstukken.
Financien.
16. Rekening en verantwciording over 1825.
17. Brieven.
Algemeene vergadering.
18. Punten van behandeling.
19. Handelingen en bijlagen.
20. Conceptwetten.
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25.
118-119. 1827.

1-2.

3-17.

18-19.

21. Uittreksels uit de berichten van departementen en leden-correspondenten.
22. Toegekende prijzen.
23. Prijsvragen.
24. Gedrukte verhandelingen. Beschrijving van
voorwerpen ten algemeenen nutte. Nut en
gebruik van de ijshaak.
'
Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Rapport aan de regeering over de meelvoorziening in de kolonien.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4.' Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Conceptvragen der departementen.
8. Antwoorden der departementen op vragen
van directeuren, en drietallen voor directeurenbenoeming.
9. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Welriekend gras, bijenteelt, mergel, fiorin gras, insecten in appelbloesem, paardenfokkerij.
10. Voorstellen enz. aangaande koophandel en
kolonien.
Kruidnagel, indigo.
11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Garen, letterstempels, zeegras, lijmen
van bier, katoenband, graveerkunst.
12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Raamlood, ijshaakje, lood in goten, inkt,
drukinkt, fornuis, redding bij brand.
13. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 18e stuk.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken van instellingen en maatschappijen.
16. Brieven van niet-leden.
17. Inventaris van ingekomen stukken.
Financien.
18. Rekening en verantwoording over 1826.
19. Brieven.
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20-24. Algemeene vergadering.
20. Punten van behandeling.
21. Handelingen.en bijlagen.
22. Wet, vastgesteld door de Algemeene Vergadering.
23. Toegekende prijzen.
24. Prijsvragen.
25. Tentoonstelling van planten te Haarlem. Stukken.
120-121. 1828.
1. Directeuren. Brieven.
2-15. Secretariaat.
2. Register van verzon,den stukken.
3. Register van ingekomen brieven.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Insecten in het vIas, knijpen van kaas,
bloesem van appelboomen, wit in de perzik, toebereiden van overstroomde Ianden~ wilde 'kastanje, mergel, conserveeren
van boter.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken .
Graveerkunst, teekenen naar de natuur.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Dondermolen, glas uit ijzererts, dommekracht, ijshaak, redding bij brand, baleinen beugel, teer uit steenkolen.
10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij.
Verbetering van den scheepsbouw.
11. Brieven en berigten van Ieden-correspondenten. 1ge 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 verantwoording over 1827.
17. Brieven.
18-24. Algemeene vergadering.
18. Punten van behandeling.
19. Handelingen en bijlagen.
20. Viering van het halve eeuwfeest.
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25.
122. 1829.

1.
2-10.

11-12.

13-14.

15.
123-124. 1830.

1-2.

3-19.

21. Uittreksels uit de berichten van ledencorrespondenten.
22. Toegekende prijzen.
23. Prijsvragen.
24. Gedrukte verhandelingen. Beschrijving van
voorwerpen ten algemeenen nutte. H. J.
van Ruerdo Holst, Nut en gebruik der reddingshaak.
Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
Directeuren. Brieven.
Secretariaat.
2. Register van verzonden brieven.
3. Register van'ingekomen brieven.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en. mededeelingen <fer departementssecretarissen.
6. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
7. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 20e stuk.
8. Stukken van regeeringswege.
9. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
10. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
11. Rekening en verantwoording over 1828.
12. Brieven.
Algemeene Vergadering.
13. Uittreksels uit de berigten van leden-correspondenten.
14. Gedrukte verhandelingen.
1. Kunsten, Handwerken, Fabrijken en
Trafijken no. 1. C. van den Hoek, Middel tot redden van personen uit brandende gebouwen.
2. Beschrijving v. voorwerpen t. alg. nutte.
A. Halder, Middel om houten vloeren
voor verrotting te bewaren.
Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Correspondentie met het departement Lei den over het vijftigjarig bestaan ervan.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
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20-21.

22-23.

24.
25.
26.
27.

XLV

5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Conceptvragen der departementen.
8. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
9. Adviezen der departementen over volksonderwijs in de wis- en natuurkunde.
10. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Paardenfokkerij, eschdoorn, knijpen van
kaas, braken van bouwland, afleiden van
hagel, hoozen en plasregens.
II. Rapporten over den toestand van den landbouw van de departementen en leden-correspondenten .
12. Voorstellen enz. aangaande handwerken
en fabrieken.
Zilver drijfwerk, graveerkunst.
13. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Metselspecie, inrichten van rijtuigen, redmid del bij brand, opgezette vogels en
andere dieren.
14. Brieven van de commissie voor de berichten
van ledencorrespondenten.
15. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 21e stuk.
16. Stukken van regeeringswege.
17. Stukken van instellingen en maatschappijen.
18. Brieven van niet-Ieden.
19. Inventaris van ingekomen stukken.
Financien.
20. Rekening en verantwoording over 1829.
21. Brieven.
Algemeene vergadering:
22. Handelingen en bijlagen.
23. Rapporten van de commissie tot besteden
van's rijkstoelage a f 3000.-.
Rapport van de commissie tot oprichting van
een polytechnisch tijdschrift.
Toegekende prijzen.
Prijsvragen.
Gedrukte verhandelingen.
Beschrijving van voorwerpen ten algemeenen
nutte. J. Peereboom, Knijpen van Edammer
kaas.

XLVI

125-126. 1831.

INVENTARIS

28. Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
\
2. Prospectus aan de departementen over de
uitgave van een Tijdschrift voor nijverheid.
3-16. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Boomen beveiligen tegen dieren, duistgras, aanplant van eschdooms, exploitatie van witte moerbeiboomen, hooi-·
broei, veeziekte, wildbloeiend vIas.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Metselwerk, geemailleerde potten, bouillonkoekjes, oesterschelpkalk, graveerkunst, opgezette dieren.
9. Vergelijkende staat van de productie der .•
voornaamste fabrieken. . .. in N oord Brabant over .... 1829 en 1830.
10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Stoomketels, moddermachine, vischlijm,
rijtuigen.
11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart envisscherij .
Haringvangst.
12. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 22e stuk.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken van instellingen en maatschappijen.
15. Brieven van niet-leden.
16. Inventaris van ingekomen stukken.
17-18. Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1830.
18. Brieven.
19-23. Algemeene vergadering.
19. Punten van behandeling.
20. Handelingen en bijlagen. Bijlage: Rapport
over het volksonderwijs.
21. Uittreksels uit de berichten van departementen en leden-correspondenten.

INVENTARIS

24.
25.
127. 1832.

1.
2-9.

10-11.

12.

13.
128. 1833.

1-2.

3-12.

'
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22. Toegekende prijzen.
23. Prijsvragen.
Gedrukteverhandelingen. Landbouw, no. 24. C.A.
Geisweit van der Netten, Paardenfokkerij.
Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
Directeuren. Brieven.
Secretariaat.
2. Register van verzonden brieven.
3. Register van ingekomen brieven.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 23e stuk.
7. Stukken van regeeringswege.
8, Stukken van instellingen en maatschappijen.
9. Brieven van niet-leden.
Financien.
10. Rekening en verantwoording over 1831.
11. Brieven.
Algemeene Vergadering. Gedrukte Verhande!ingen.
Landbouw, ,no. 25. W. van Peyma, Korenlanden van duistgras zuiveren.
Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Correspondentie met de regeering over
modelstaten aangaande de gewassen en
voortbrengselen van den landbouw.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen. '
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen. "
7. Staten van den 1andl?ouw door de departementen.
8. Drietallen voor directeurenbencieming van
de departementen.
9. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 24e stuk.
10. Stukken van regeeringswege.
II. Stukken van instellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet-leden.

INVENTARIS

XLVIII

13- 14.

IS.

16.
129

1834

I.
2-14.

15-16.

17-20.

21.
130. 1835.

1-2.

Finan~ien .

13. Rekening en verantwoording over 1832 .
14. Brieven.
Algemeene Vergadering . Gedrukte Verhandelingen.
Landbouw no. 26 . Th. van Exter, Bederf
der kaas .
Tentoonstelling van planten en gewassen te
Haarlem. Stukken.
Directeuren. Brieven.
Secretariaat.
2. Register van verzonden brieven.
3. Register van ingekomen brieven.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen .
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Tabak, dorschrollen, veeziekte, vruchtbaarmaken van allerlei gronden, Russchische tarwe.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Papier, dakpannen, gemalen beenderen,
zijde, cartonnen doozen, graveerkunst.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Persbladen, lantaarn.
10. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 25e stuk.
II . Stukken van regeeringswege.
/
12. Stukken vaninstellingenenmaatschappiten.
13. Brieven van niet-leden.
14. Inventaris van ingekomen stukken.
Financien.
15. Rekening en verantwoording over 1833
16. Brieven.
Algemeene vergadering.
17. Handelingen en bijlagen.
18. Uittreksels uit de berichten van leden-correspondenten.
19. Toegekende prijzen.
20. Prijsvragen.
Gedrukte Verhandelingen. Landbouw, no. 27.
W. van Peyma, D orschrollen.
Directeuren.
I. Brieven.

INVENTARIS

IL

2. Concept-notulen.
3-16. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Conceptvrageh van de departementen.
8. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
9. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Herbarium vivum, dorschmaschine, conserveeren van boter, beveiligen van boomen.
10. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Doorschijnend papier, beschilderde tegels, oranjesjerp van zelfgewonnen zijde.
11. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Waterwerktuig, stadslantaarn, cylindermangel, gom, ijsbreker, veUensplitmachine.
12. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 26e stuk.
13. Brieven van de redacteuren van het tijdschrift.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
16. Brieven van niet-Ieden.
17-l8. Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1834.
18. Brieven.
1-2. Directeuren.
131. 1836.
1. ' Brieven.
2. Concept-notulen.
3-18. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen briev.en.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der deparlemen tssecretarissen.
7. Conceptvragen der departementen.
8. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
9. Verslagen der handelingen van de departementen.

L

INVENTARIS

to. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Schapenteelt, knijpen van kaas, koppen
in het vIas, klompenwilgen, uitroeien
van heeremoes, herbarium vivum, stokaardappelen.
II. Staten van den landbouw door de departementen.
12. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Drijfriem, schuurpapier, afslijpen van
steendruksteenen, rekken of lijmen van
bier en wijn, houtcement. kweeken van
bloedzuigers.
13. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 27e stuk.
14. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
15. Stukken van regee,Fingswege.
16. Stukken van instellingen en maatschappijen.
17. Brieven van niet-leden.
18. Inventaris van ingekomen stukken.
19-20. Financien.
19. Rekening en verantwoording over 1835.
20. Brieven.
21-22. Algemeene vergadering.
21. Rapport van de wettencommissie.
22. Benoeming van leden-correspondenten.
23. Gednikte Verhandelingen. Landbouw. no. 28.
H. J onk, Uitroeiing van de unjer of heermoes.
V . NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN NIJVERHEID .
AUGUSTUS 1836-DEcEMBER 1902.
A. Algemeen Dee!.

132-144. Directeuren.
132-139. Notulenboeken.
132. Juni 1836-Juni 1846.
133. September 1846-December 1855.
134. Maart 1856-September 1862.
135. Maart 1863-December 1872.
136. Maart 1873-December 1881.
137. Maart 1882-December 1888.
138. Maart 1889-December 1895.
139. Maart 1896-December 1900.
140-144. Registers op de notulenboeken.
140. 1856-1862.

INVENTARIS
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141. 1863-1869.
142. 1856-1872.
143. 1873-1888.
144. 1889-1900.
145-164. Secretariaat.
145--161. Verzonden stukken.
145--155. Kopieboeken.
145. Brievenkopieboek JUl'li 1837-Juni
1839.
146.
Juni 1839-:-Juni
1841.
147.
Juni 1841-Juli
1844.
148.
J uli 1844-J uli
1846.
J uli 1846-J ull
149.
1850.
Juli1850-Decem150.
ber 1856.
Januari 1857151.
Maart 1862.
152.
Januari 1890December 1894.
April 1897-April
153.
1899.
Leden-correspon154.
denten 1805--1841.
Leden-correspon155.
denten in Oost- en
West-lndie 1841
-1845.
156-161. KIappers op de verzonden stukken.
156. Juli 1848-Juli 1849.
157. Juli 1849-Juli 1850.
158. Jull 1850-December 1852.
159. Januari 1853-Juli 1854.
160. Jull 1854-Jull 1856.
161. J uli 1856-Juli 1858.
162-164. lngekomen stukken.
162-164. Klappers op de ingekomen stukken.
162. 1837-1841.
163. 1841-1846.
164. 1846-1852.
165--180. Algemeene vergadering.
165--168. Punten van behandeling.
165. 1836-1841.
166. 1842-1848.

LII
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167. 1849-1865.
168. 1866-1886.
V~~r punten van behandeling in handschrift
of drukproef van de jaren 1848, 1853, 1854,
1890 en 1869 zie het Bijzonder deel onder
het hoofd Algemeene Vergadering. Daarin
zijn ook opgenomen de punten voor de jaren 1887-1902, voorzoover aanwezig.
169-176. Handelingen.
169. 1835-1845.
170. 1846-1851.
171. 1852-1856.
172. 1857-1864.
173. 1865----.:1869.
174. 1870-1877.
175. 1878-1885.
176. 1886-1888.
Voor de handelingen in handschrift of drukproef van de jaren 1847, 1850, 1852-1854,
1859, 1860 en 1888 zie het Bijzonder deel
onder het hoofd Algemeene Vergadering.
Daarin zijn ook opgenomen de handelingen
over de jaren 1889-1902, voorzoover aanwezig. Zie voor het Register 1857-1884 no.
232, 16.
177-178. I1ijsvragen.
177. 1836-1844.
178. 1845-1863.
Voor prijsvragen in handschrift of drukproef
van de jaren 1838, 1840 en 1850 zie het
Bijzonder deel onder het hoofd Algemeene
Vergadering. Daarin zijn ook opgenomen de
prijsvragen over de jaren 1864--1902, voorzoover aanwezig.
179-180. Registers op de prijsvragen.
179. 1778-1848,samengesteld door S. vander Pauw.
180. 1778-1882, samengesteld door S. van der
Pauw, bijgewerkt tot 1882.
Programma's van werkzaamheden van de
Maatschappij 1837-1883 zie IV, 24.
Voor de programma's van de jaren 1884-1885, 1887-1890, 1892-1894 zie het Bijzonder deel onder het hoofd Algemeene Vergadering.
181. Congressen van de Maatschappij tot bevordering van Nijverheid.
Verslagen van het I-lie Nijverheidscongres 1857-1867.

INVENTARIS

LUI

B. Bijzonder Deel

J82. 18.37.

1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
3-19. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Conceptvragen der departementen.
8. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
9. Voorstellen en? aangaande landbouw.
Vuur in eikenhout, braken van bouwland,
verkoop der aardappelen, zaaimachine.
10. Staten van den landbouw van de departementen en leden-correspondenten.
11. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Steendruk, tulle, sigaren, houten schoenen, schuurpapier, graveerkunst.
12. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
• Omslagboor, boor. lijm, steendrukpers,
rekken van ijzer.
13. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 28ste stuk.
14. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
15. Brieven van commissarissen van het midellenkabinet. '
16. Stukken van regeeringswege.
17. Stukken van instellingen en maatschappij en.
18. Brieven van niet-leden.
19. Inventaris van ingekomen stukken.
20-21. Financien.
20. Rekening en verantwoording over 1836.
21. Brieven.
\
22. Algemeene vergadering. Wet.
183-184. 1838.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
3-17. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven .

LIV
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5. Aanvragen en mededeelingen van de departementssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Koolzaad, koolzaadzeef, knollenziekte,
aardappelziekte, haver, dorschwerktuig,
varkensziekte.
8. Staten van landbouw en fabrieken van de
departementen en leden-correspondenten.
9. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Vuurvaste steenen, nieuw zilver, leeren
riem van 23 el, schildpadpapier, houtsneeafdrukken, zeemleer, beendermeel
voor mest, congrevische drukken, vuurwapenen, marmerpapier, teekenpapier,
distelleerketel.
10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
IJsschaaf, chalcodion, garenwinder, ventilator, pletwerktuig, brandspuitslang,
weefrieten en rietstaven, waterschroef.
beweegbare stoel, zuiveren van regenwater.
11. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij .
Zuidzeevisscherij, zegen- of zalmgaren.
12. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 29ste stuk.
13. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken van instellingen en maatschappijen.
16. Brieven van niet-Ieden.
17. Inventaris van ingekomen stukken.
18-19. Financien.
18. Rekening en verantwoording over 1837.
19. Brieven.
20-23. Algemeene vergadering.
20. Rapport van de commissie voor oprichting
van gasfabrieken.
21. Rapport over proeven met Amerikaansche
aardappelen (opgegeven).
22. Prijsvragen.
23. Gedrukte Verhandelingen.
1. Landbouw, no. 29. A. T. van Rijnberk.
Dorschwerktuig.

INVENTARIS

185. 1839.

1-2.

~11.

12-13.

186. 1840.

1-2.

~12.

1~14 .

15-17.

187-188. 1841.

1-2.

LV

2. Landbouw, no. 30. D.vanHorssen,Over
het verloopen der aardappelen.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departemen tssecretarissen.
7. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 30ste stuk.
8. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
9. Stukken van regeeringswege.
10. Stukken van instellingen en maatschappijen.
11. Brieven van niet-leden.
Financien.
12. Rekening en verantwoording over 1838.
13. Brieven.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat. /
3. Register van verzonden stukken.
4. Register van ingekomen stukken.
5. Naamlijst der leden en correspondenten.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen enz. aangaaude landbouw.
Oliezaadgewas, haakploeg.
8. Brieven en berigten van leden-correspondenten.
9. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
10. Stukken van regeeringswege.
11 . Stukken van instellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1839.
14. Brieven.
Algemeene vergadering.
15. Verzameling van besluiten omtrent het mOo
dellenkabinet 1783-1840.
16. Volksonderwijs in de departementen.
17. Prijsvragen omtrent waarnemingen door
scheeps6fficieren.
Directeuren.

INVENTARIS
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3-13.

14-15.

16.

189. 1842.

1-3.

1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen van de departementssecretarissen.
6. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Mollenschaar, landbouwwerktuig, bederf
in koolzaad, mest met beendermeel,
bijenteelt, spurrie, wolverbetering, schapenteelt, radijszaad.
7. Voorstellen enz. aangaande handwerken
en fabrieken .
. Conserven, glas, stereotypie, vuurvaste
steen, tafellakens en servetten, staal,
fotografie, steendruk, waskaarsen, gezuiverde traan, sprikkelpapier, nieuw
zilver, bordpapier, kunstbloemen, graveerkunst.
8. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Schroevenwerktuig, Berlijnsch blauw,
watermolen, werktuig tot benutten van
eb en vloed, botervaten, vernis, zuiveren
van regenwater, ijsploeg.
9. Brieven van leden-correspondenten.
10. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
11. Stukken van regeeringwege.
12. Stukken van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
14. Rekening en verantwoording over 1840.
15. Brieven.
Algemeene vergadering. Gedrukte Verhandelingen.
1. Landbouw, no. 31. M. D. Mellema en D .
Buyze, Bederf in het koolzaad.
2. Landbouw, no. 32. D. R. Gevers Deynoot,
Chinf(esch radijszaad voor olien.
3. Landbouw, no. 33. W. C. H . Staring, Bemesting met gemalen beenderen.
4. Landbouw no. 34. J. Burgerhout, zwarte
koppen in het vIas.
Directeuren.
1. Brieven.

INVENTARIS

4-12.

13-14.

15.

190. 1843.

1-2.

3-14.

14-15.

16-18.

LVII

2. Circulaire aan de Kamers van Koophandel.
3. Concept-notulen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Aanleg van dennenbosschen.
8. Brieven van leden-correspondenten.
9. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
10. Stukken van regeeringswege.
11. Stukken van instellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet-leden.
Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1841.
14. Brieven.
Algemeene Vergadering. Gedrukte Verhandelingen.
Landbouw, no. 35. W. K. van Gennep, Meest
gebruikelijke wijze van aanleg van dennenbosschen.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departemen tssecretarissen.
7. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
\
8. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Wittingtonsche tarwe, stalvoedering.
9. Brieven van leden-correspondenten, meest
betreffende staten van den landbouw.
10. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
11. Stukken van regeeriugswege.
12. Stukken van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven van niet-Ieden.
, Financien.
14. Rekening en verantwoording over 1842.
15. Brieven.
Algemeene vergadering.
16. Bijlagen.
17. Rapport omtrent het volksonderwijs.
18. Gedrukte Verhandelingen.

INVENTARIS
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191. 1844.

1-2.

3-16.

17-18.

19-21.

1. Landbouw, no. 36. Verslagen wegens
proefnemingen met de z.g. Wittingtonsche tarwe.
2. Landbouw, no. 37. C. P. E. Robide van
der Aa, Aankweeking der acacia in
Nederland.
3. Landbouw no. 38. D. R. Gevers Deynoot, Madia sativa.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Aanplant van acacia's, wormen in bloemkool, wolverbetering, tabak, schoffelploeg, arachnis hypogea.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken .
Vensterglas, houtschroeven, olie en koeken, vezel van agave, slot voOr brandkast, houtsnede, rolgordijnen.
9. Staten van fabrieken, zeevaart, handel en
visscherij.
10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Zuiveren vanregenwater, bluschmiddelen,
vischlijm, inkt, schaaf voor botervaten,
klei en kalk, indigo.
11. Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken vaninstellingenenm¥tschappijen.
15. Brieven van niet-Ieden.
16. Inventaris van ingekomen stukken.
Fihancien.
17. Rekening en veran twoording over 1843.
18. Brieven.
Algemeene vergadering.
19. Bijlagen.
20. Rapport over het oprichten van een vereeniging als The British Agricultural Society .

I NVENTARIS

192. 1845.

1-3.

4-12.

13-14.

193. 1846.

1-2.

3-12.

13-14.

15.
16.

LIX

21. Alphabetisch register op de prijsvragen
1778-1844.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Correspondentie met de regeering over de
openingsrede van de algemeene vergadering
van,1 844.
3. Concept-notulen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en m~dedeelingen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Meststof van stedenafval, vuur in eikenhout, aanleg van bosschen.
8. Brieven van leden-correspondenten.
9. Brieven van ,den redacteur van bet tijdschrift.
to. Stukken van regeeringswege:
11 . Stukken vaninstellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1844.
14. Brieven.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5 . Naamlijst van leden en correspondenten.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Houtcultuur.
8. Brieven van leden-correspondenten.
9. Brieven van den redacteur van bet tijdschrift.
to. Stukken van regeeringswege.
11. Stukken vaninstellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1845.
14. Brieven.
Stukken betreffende het tijdschrift.
Algemeene Vergadering. Conceptwet.

LX
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194. 1847.

1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
3-10. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
5. Protest van de departementen Leiden en
Utrecht tegen een artikel van den directeur
van Voorst in het Handelsblad.
6. Brieven van leden-correspondenten.
7. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
8. Stukken van regeeringswege.
9. Stukkenvaninstellingen en maatschappijen.
to. Brieven van niet-leden.
11-12. Financien.
11. Rekening en verantwoording over 1846.
12. Brieven.
13-14. Algemeene vergadering.
13. Handelingen en bijlagen.
14. Wet, vastgesteld door de Algemeene Vergadering.
195. 1848.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Agenda van de vergaderingen.
3-16. Secretariaat.
3. Ledenlijst der departementen.
4. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
5. Conceptvragen der departementen.
6. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Vuur in eikenhout, meekrap, zoetemelksche kaas.
8. Voorstellen aangaande handwerken en fabrieken.
Bordpapier, zijdeteelt.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Tijdbewaarder, brandladder, bewaren
van timmerhout.
10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij.
Uitroeien van den doornhaai.
11. Brieven van leden-correspondenten.

INVENTARIS

17-18.

19-20.

21.

196. 1849.

22.
1-2.

3-10.

11-12.

13.

197. 1850.

1-2.

3-15.

LXI

12. Brieven van directeuren van bet tijdschrift.
13. Brieven van de commissie voor bet planKummel.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken van instellingen en maatschappijen.
16. Brie"ven van niet-Ieden.
Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1847.
18. Brieven.
Algemeene vergadering.
19. Punten van bebandeling.
20. Verslag van de industriescbolen.
Alphabetisch register op de prijsvragen en de
toegekende medailles en premien.
Catalogus van de bibliotbeek.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat.
3. Ledenlijsten van de departementen.
4. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
5. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
6. Brieven van leden-correspondenten.
7. Brieven van redacteuren van bet tijdschrift.
8. Stukken van regeeringswege.
9. Stukken van instellingen en maatscbappijen.
10. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
11. Rekening en verantwoording over 1848.
12. ~rieven.
Algemeene vergadering. Rapport van de commissie van directeuren betreffende de kosten
van het tijdschrift.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Concept-notulen.
Secretariaat.
3. Ledenlijsten der departementen.
4. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
5. Conceptvragen der departementen.
6. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Paardenboonen.

INVENTARIS

LXII

16-17.

18-20.

198. 1851.

1-3.

4-14.

8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Turf, knoopen.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Verfdoozen, krachtmeter, macbinale
boot, machinale stemsleutel.
10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij .
Scheepslog.
11 . Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken van instellingen en maatschappijen.
15. Briev,e n van niet-Ieden.
Financien.
16. Rekening en verantwoording over 1849.
17. Brieven.
Algemeene vergadering.
18. Handelingen en bijlagen.
19. Prijsvragen.
20. Stemlijsten der departementen 1830-1850.
Directeuren.
1. Brieven.
2 . Correspondentiemet's konings kabinet over
bemoeiingen met den landb~uw .
3 . Concept-notulen.
Secretariaat.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departem entssecretarissen.
6. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Kunstmeststrooier, meekrapbouw op
zandgrond, meestoof, dorschmachine, afplaggen van heide.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
Tabaksmessen, beenenknoopen, touw uit
zeewier.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Horlogemakersolie, bisulpbi calcis, vertinsel, tafelzout, perpetuum mobile.
10. Brieven van leden-correspondenten.

INVENTARIS

15-16.

17-18.

199. 1852.

1-3.

4-15.

16-17.

LXIII

11. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
12. Stukken van regeeringswege.
13. Stukken van instellingen en maatschappijen.
14. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
15. Rekening en verantwoording over 1850.
16 . . Brieven.
Algemeene vergadering.
17. Verslagen van de Londensche en Arnhemsche tentoonstellingen, over industriescholen, handel en nijverheid.
18. Antwoorden op prijsvragen 1850-1851.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Adressen over subsidie aan de regeering.
1850-1852.
3. Uitnoodiging voor de 75ste algemeene vergadering.
Secretariaat.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departe
mentssecretarissen.
6. Conceptvragen der departementen.
7. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
8. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Tripolitaansche gerst en tarwe, Canadeesche tarwe, zwart in de tarwe, rot in
de narcissen, leesboek over landhuishoudkunde, akker en tuinbouw in het
Westland, zaaigroen, heideontginning,
houtcultuur.
9. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Verf in standolie, brandspuit, filtreertoestel en glazen spuit, koperdraadbekleeding, verkoperd retort, waterkijker, handbrandspuit.
10. Voorstellen enz. betreffende algemeen nut.
Almanakken.
11. Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken van instellingen en maatschappijen.
15. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
16. Rekening en verantwoording over 1851.

INVENTARIS

LXIV

200. 1853.

17. Brieven.
18. Algemeene vergadering. Handelingen en bijlagen.
1-4. Directeuren.
1. Brieven.
2. Rondschrijven aan de departementen over
de Parijsche tentoonstelling.
·3. Adres aan de regeering over consulaire berichten.
4. Agenda voor de vergaderingen.
5-16. Secretariaat.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementsse~retarissen.

6. Voorstellen van de departementen voor het
8e landhuishoudkundig congres te Alkmaar.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Aardappelziekte, meekrap op zandgrond,
zaaigroen, afplaggen van heide, zaaiwerktuig.
8. Voorstellen enz. aangaande handwerken en
fabrieken.
met goud, kantoorboeZijden damast
,
ken.
9. Verslagen der departementen over de nijverheid.
10. Voorstellen enz. aangaande werktuig- en
scheikunde.
Lompenbreekmachine,
centrifugaaldroogmachine, lokomotief met samengeperste lucht.
11. Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van redacteuren van het tijdschrlft.
13. Brieven van leden der commissie tot samenstellen van het verslag van den landbouw.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken van instellingen en maatschappijen.
16. Brieven van ,niet-Ieden.
Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1852.
18. Brieven.
Algemeene vergadering.
19. Punten van behandeling.
20. Handelingen en bijlagen.
21. Programma van werkzaamheden.
Directeuren. Brieven.
Secretariaat.
2. Ledenlijsten der departementen.

.

17-18.

19-21.

201. 1854.

1.
2-16.

INVENTARIS

17-18.

19-20.

202. 1855.

1-2.

3-13.

LXV

3. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
4. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Houtcultuur, draineerpalen, wit in de
perzik, kaaswrongel, paardenboonenmeel.
5. Voorstellen enz. handwerken en fabrieken.
Marmerpapier, typografie.
6. Rapporten van de departementen over den
toestand der fabrieken.
7. Verslagen van de werkzaamheden der departementen.
8. Brieven van leden-correspondenten.
9. Brieven van leden.
10. Brieven van leden der commissie voor het
landbouwverslag.
11 . Brieven van leden der commissie voor de
octrooien.
12. Brieven van leden der commissie voor de
internationale tentoonstelling te Parijs.
13. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
14. Stukken van regeeriogswege.
15. Stukken van instellingen en maatschappijen.
16. Brieven van niet-leden.
Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1853.
18. Brievell.
Algemeene vergadering.
19. Punten van behandeling.
20. Handelingen en bijlagen: verslagen der
commissies, rapporten, praeadviezen.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Rondschrijven aan de departementen.
Secretariaat.
3. Ledenlijsten der departementen.
4. Aanvragen en mededeelingen van de departemen tssecretarissen.
5. Verslagen van de werkzaamheden der de·
partementen.
6. Brieven van 1eden-correspondenten.
7. Brieven van leden en eereleden.
8. Brieven van leden der commissie voor het
landbouwverslag.
9. Stukken van de hoofdcommissie voor de Parijsche tcntoonstelling.
10. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
11. Stukken van regeeriogswege.

LXVI

INVENTARIS

14-15.

203. 1856.

16.
1-2.

3-15.
,

.

16-17.

18-19.

204. 1857.

1-3.

4-21.

Verzoek om advies tot oprichting van een
machinale broodfabriek.
12. Stukken van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
14 . Rekening en verantwoording over 1854.
15. Brieven.
Algemeene vergadering. Bijlagen.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Correspondentie met de regeering.
Secretariaat.
3. Naamlijsten der correspondenten en leden.
4. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
5. Rapporten der departementen over landbouw en nijverheid.
6. Verslagen der departementen over industriescholen.
7. Brieven en berigten van leden-correspondenten. 49ste -52ste stuk.
8. Brieven van leden en eereleden.
9. Brieven van leden der comrnissie voor het
landbouwverslag.
10. Brieven van leden der commissie voor het
nijverheidsverslag.
11. Brieven van leden der comrnissie voor de
Parijsche tentoonstelling.
14. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken van instellingen en maatschappijen.
Adressen over tie Octrooiwet.
15. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
16. Rekening en verantwoording over 1855.
17. Brieven.
Algemeene vergadering.
18. Bijlagen.
19. Concept-wet.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Circulaire tot het winnen van donateurs.
3. Concept-notulen.
Secretariaat.
4. Ledenlijsten van de departementen.
5. Aanvragen en, mededeelingen der departementssecretarissen.

INVENTARIS

22-23.

24.

205. 1858.

25.
26.
1-2.

3-11.

LXVII

6. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Leesboek, boterbereiding, tabaksteelt,
proefboerderijen.
7. Voorstellen enz. aangaande handwerken
en fabrieken.
Kinderarbeid.
8. Verslagen omtrent de werkzaambeden der
departementen.
9. Vraagpunten van de departementen voor
het Nijverheidscongres.
10. Brieven van leden-correspondenten. (Berigten 50ste stuk zie 203,7).
11. Brieven van leden.
12. Brieven van redacteuren voor bet tijdschrift.
13. Brieven van gedelegeerden naar bet congres
ppur la re£orme douani~re te Brussel.
14. Brieven van leden der commissie voor het
land bouwverslag.
15. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
16. Brieven van leden der commissie ter beoordeeling van de huishoudelijke reglementen
der afdeelingen.
17. Stukken betreffende de hoofdcommissie
voor de Parijsche tentoonstelling.
18. Stukken van regeeringswege.
19. Stukken van instellingen en maatscbappijen.
20. Brief van een kweekeling der Maatschappij.
21. Brieven van niet-leden.
Financien.
22. Rekening en verantwoording over 1856.
23. Brieven.
Algemeene vergadering. Rapport van de commissie tot opstellen van een tabel voor de mededeelingen van nijverheid.
Algemeene vergadering. Wet.
Stukken betreffende het Nijverheidscongres.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Circulaires en brieven aan de departementen.
Secretariaat.
3. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
4. Brieven van leden-correspondenten. (Berigten 51ste stuk zie 203,7).
5. Brieven van leden.

INVENTARIS

LXVIII

12-13.

14.
206. 1859.

1.

2-13.

14-15.

16.
207-208. 1860.

1-3.

4-21.

6. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
7. Brieven van leden der commissie voor hel
landbouwverslag.
8. Stukken betreffende de hoofdcommissie
voor de Parijsche tentoonstelling.
9. Stukken van regeeringswege.
10. Stukken van instellingen en maatschappijen.
11. Brieven van niet-Ieden.
Financiep .
12. Rekening en verantwoording over 1857.
13. Brieven en kasboek 1858.
Nijverheidscongres. Programma.
Directeuren. Brieven.
Secretariaat.
2. Register van verzonden brieven.
3. Register van ingekomen brieven.
4. Ledenlijsten der departementen.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Verslagen nopens handel en nijverheid van
de departementen.
7. Brieven van leden-correspondenten. (Berig.
ten 52ste stuk zie 203.7.).
8. Brieven van leden en eereleden.
9. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
10. Brieven van leden der commissie voor het
landbouwverslag.
11. Stukken van regeeringswege.
12. Stukken van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven van niet-leden.
Financien.
14. Rekening en verantwoording over 1858.
15. Brieven.
Algemeene vergadering. Handelingen en bij"
lagen.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Copie van verzonden brieven.
3. Rondzendbrieven aan directeuren.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Ledenlijsten der departementen.
7. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.

INVENTARIS

22-23.

24-26.

27-28.

29.
209. 1861.

1-2.
/

LXIX

8. Verslagen van koophandel, zeevaart en visscherij door de departementen.
9. Verslagen van industriescholen van de departemep.terr.
to. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel
en nijverheid.
IJzermenie, kunststeenkool, gistpers,
wandluizenmiddel, dorschmachine, verwarming en ventilatiesysteem.
11. Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van leden, algemeene leden, eereleden en leden-donateurs.
13. Brieven van leden der commissie van centrale raadgeving.
14. Brieven van leden der commissie voor de
verslagen van het Nijverheidscongres.
15. Brieven van leden der commissie voor de
verslagen van kunsten, koophandel en nijverheid.
16. Brieven van leden der commissie voor het
verslag van landbouw.
17. Brieven van leden der commissie tot hetverkrijgen van bekwame werklieden en voeding
van jeugdige werkkrachten.
18. Brieven van redactieleden van het tijdschrift.
19. Stukken van regeeringswege. (0. a . overinvoer van hop uit Beieren).
20. Stukken van instellingen en maatschappijen.
21. Brieven van niet-leden.
Financien.
22. Rekening en verantwoording over 1859.
23. Brieven en quitaIities.
Algemeene vergadering.
24. Punten v an behandeling.
25. Handelingen en bijlagen.
26. Programma van werkzaamheden voor 1861.
Nijverheidscongres.
27. Programma voor het 4e Nederlandsche Nijverheidscongres.
28. Handelingen van het Nijverheidscongres.
T entoonstelling van Provinciale N oord-Hollandsche nijverheid. Verslag.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Correspondentie over de Londensche tentoonstelling.

/

LXX

INVENTARIS

3-19. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Adviezen der departementen op verzoek
van directeuren.
7. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Kunstmest, verzamelen van faecale stoffen, boterbereiding, landhuishoudkundig
leesboek, schorren en kwelders, lupine.
8. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel en nijverheid.
Houtgravuren, spiegelglas, lijnzaaddorschwerktuig, eeststeenen, wandluizenmiddel, kunststeenkool, koffiestamper.
9. Verslagen over industriescholen door de departementen.
10. Bneven van leden-correspondenten.
11. Brieven van leden en leden-donateurs.
12. Brieven van leden der commissie voor de
tentoonstelling van nijverheid.
13. Brieven van led en der commissie voor het
verslag van nijverheid.
14. Brieven van leden der commissie voor de
bloemententoonstelling.
15. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
16. Brieven van redacteuren van het tijd~chrift.
17. Stukken van regeeringswege.
18. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
19. Brieven van niet-leden.
20-21. Financien.
20. Rekening en verantwoording over 1860.
21. Brieven en quitanties.
22. Nijverheidscongres. Programma.
210. 1862.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Rondzendbrieven van den secretaris.
3. Uitgaande stukken.
4-18. Secretariaat.
4. Register van uitgaande brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der 'departementssecretarissen.
7. Verslagen over industriescholen door de departementen.

INVENTARIS

LXXI

8. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Zwavelzuur als brandwerend middel,
houtworm in populieren, losse stukjes
voor landbouwers, kunstmest.
9. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel
en nijverheid.
Tarwemeel naar de koloni~n, eeststeenen,
rondgeweven yilt voor papierfabrieken.
10. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij.
Extract journaal, reddingtoestel.
11. Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van leden.
13. Brieven van leden del"' centrale commissie
van raadgeving.
14. Brieven van leden der hoofdcommissie voor
de Londensche tentoonstelling.
15. Brieven vanredacteuren van het tijdschrift.
16. Stukken van regeeringswege.
17. Stukken van instellingen en maatschappijen.
18. Brieven van niet-Ieden.
19-20.

211. · 1863.

Financi~n.

19. Rekening en verantwoording over 1861.
20. Brieven en quitanties.
21. Algemeene vergadering. Bijlagen.
1-2. Directeuren. .
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-17. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven. \
4. Register van-ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7; Enquete van het departement Deventer
naar het bestaan van ondersteuningskassen
voor werklieden.
8. Prijsvragen uitgeschreven door het departement Haarlem over middelen tot verschaffing van huisarbeid aan werklieden.
9. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Faecale stoffen, leesboek voor den landman, verbetering van landbouw en veeteelt.
10. Voorstellen enz. aangaande kunsten, handel
en nij verb eid, horizontaal
draaiende

LXXII

INVENTARIS

windmolen, machinale metselsteenen, meelfabricatie, verbetering brandspuiten.
11. Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van leden en eereleden.
13. Brieven van leden der centrale commiss~e
van raadgeving.
14. Brieven van leden der commissie voor de
nationale tentoonstelling in 1861.
15. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
16. Stukken van regeeringswege.
17. Stukken van instellingen en maatschappijen.
18-19. Financien.
18. Rekening en verantwoording over 1862.
19. Brieven en quitanties.
212. 1864.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Brieven van den secretaris.
3. Uitgaande stukken.
4-19. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Ledenlijsten der departementen.
7. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
8. Drietallen voor directeurenbenoeming door
de departementen.
9. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Uitroeien van hoefblad, lupinen, schoren
en kwelders, hop op heidegrond, gasproducten voor bemesting.
10. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid.
IJsbreker, dakpannen, smeer voor vetleer, brandspuit, straatklinkers, marmerbeschilderd hout.
11. Brieven van leden-correspondenten.
12. Brieven van leden en eereleden.
13. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
14. Brieven van leden der commissie voor premies aan werklieden.
15. Brieven van leden der commissie voor onderzoek der ingezonden brandspuiten.
16. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
17. Stukken van regeeringswege.
18. Stukken vaninstellingen en maatschappijen.
19. Brieven van niet-leden.

INVENTARIS

LXXIII

20-21. Financien.
20. Rekening en verantwoording over 1863.
21. Brieven en quitanties.
22. Adres over den suikeraccijns. Dossier.
213. 1865.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Rondzendbrieven van den secretaris.
3. Uitgaande stukken.
4-21. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Ledenlijsten der departementen.
7. Aanvragen en mededeeliogen der departemen tssecretarissen.
8. Antwoorden van de departementen op
vragen van directeuren.
Uitputting van gronden, afvoer van faecale stoffen, ambachtsscholen.
9. Antwoorden van de departementen op de
enquete van directeuren naar pogingen tot
lotsverbetering van werklieden.
10. Voorstellen enz. aangaande landbouw.
Beschrijving van de Geldersche valiei,
houtsoorten in Ned.-Indie.
11. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid.
Zijdeteelt (invoer van Yama-mayueieren.
12. Brieven van leden, algemeene leden, leden
donateurs.
13. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
14. Brieven van leden der commissie tot onderzoek der Enschedesche brandkasten.
15. Brieven van leden der commissie voor den
brandkastenwedstrijd.
16. Brieven van leden der commissie voor de
tentoonstellingen van brandbluschmiddelen te Middelburg.
17. Brieven van leden der commissie voor de
natuurwetenschappelijke tent60nstelling te
Leiden.
18. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
19. Stukken van r«tgeeringswege.
20. Stukken van instellingen en maatschappijen.
21. Brieven van niet-Ieden.
22-23. Financien.
22. Rekening en verantwoording over 1864.

LXXIV

INVENTARIS

23. Brieven en quitanties.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-16. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel e~ nijverheid.
Gekrystalizeerd koolzuur, gebronsd beeld,
bladtin.
8. Brieven van leden, leden-correspondenten,
leden-donateurs.
9. Brieven van leden der commissie voor de
natuurwetenschappelijke tentoonstelling te
Leiden.
10. Brieven van leden der hoofdcommissie voor
de Parijsche tentoonstelling.
11. Brieven' van leden der centrale commissie
van raadgeving.
12. Brieven van leden der commissie tot wetsherziening.
13. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
16. Brieven van niet-Ieden.
17-18, Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1865.
18. Brieven en quitanties.
19. Algemeene vergadering. Wet, herzien in 1866.
215 . 1867.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-14. Secretariaat.
.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departeinentssecretarissen.
7. Voorstellen enz . aangaande landbouw.
Beschrijving van het kanton Zevenaar,
korte opstellen betreffende landbouw, beschrijving van den landbouw in Groningen.
8. Brieven van leden en leden-donateurs.
214. 1866.
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15-16.

17.
18.
216. 1868.

1-3.

4-18.
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9. .B rieven van leden der commissie voor de
Tentoonstelling van Visscherij te's-Gravenhage.
10. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
11. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
12. Stukken van regeeringswege.
13. Stukken vaninstellingen en maatschappijen.
14. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
15. Rekening en verantwoording over 1866.
16. Brieven en quitanties.
Tijdschrift, rapporten.
Stukken betreffende de Tentoonstelling van
Visscherij te 's-Gravenhage.
Directeuren.
1. Brieven . .
2. Rapporten.
3. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Antwoorden van de departementen op vragen van directeuren.
Algemeene vergadering te houden op
den 2en Dinsdag in J uli; grieven tegen
accijnsen; graanverkoop bij gewicht.
8. Voorstellen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid.
Stroovlechten, zijdeteelt, rottang, koperverf voor schepen.
9. Voorstellen enz. aangaande zeevaart en
visscherij.
Visscherijen, verhouding van ijs in de
Noordelijke IJszee.
10. Brieven van leden en eereleden.
11 . Brieven van leden der centrale comrnissie
van raadgeving.
12. Brieven van leden der commissie voor de
visscherijtentoonstelling te 's-Gravenhage.
13. Brieven van leden der hoofdcommissie voor
de Parijsche tentoonstelling.
14. Brieven van leden der commissie voor de
tentoonstelling van nijverheid en kunst te
Arnhem.
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15. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
16. Stukken van iegeeringswege.
17. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
18. Brieven van niet-Ieden.
19-20. Financien.
19. Rekening en verantwoording over 1867.
20. Brieven en quitanties.
21. Stukken betreffende de Visscherij-tentoonstel.
ling te Le Havre.
217. 1869.
1-4. Directeuren.
1. Brieven.
2. Rondzendbrieven van den secretaris.
3. Uitgaande stukken.
4. Benoeming van donateurs.
5-21. Secretariaat.
5. Register van verzonden brieven.
6. Register van ingezonden brieven.
7. Aanvragen e~ mededeelingen der departementssecretarissen.
8. Antwoorden door de departementen op vragen van directeuren.
Landbouw en waterstand, turfindustrie,
vruchtboomenteelt, zegelwet.
9. Verslagen van de werkzaamheden der departementen.
10. Drietallen voor directeurenbenoeming.
11. Vraagpunten voor het congres van de departementen.
12. Verslagen enz . aangaande landbouw.
Korte opstellen voor den landman, verzamelen van faecale stoffen.
13. Verslagen enz. aangaande kunsten, koophandel en nijverheid.
Tinzout, kapokvezels.
14. Brieven van leden-correspondenten, leden,
algemeene leden, eereleden,leden-donateurs.
15. Brieven van de hoofdcommissie voor de
Parij sche wereldtentoonstelling.
16. Brieven van de commissie voor de tentoonstelling van nijverheid en kunst te Arnhem.
17. Brieven van leden der commissie van de
tentoonstelling van fotografeerkunst te
Groningen.
18. Brieven van redacteuren van het Tijdschrift.
19. Stukken van regeeringswege.
20. Stukken van instellingen en maatschappijen.
21. Brieven van niet-leden.
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22-23. Financien.
22. Rekening en verantwoording over 1868.
23. Brieven en quitanties.
24-25. Algemeene vergadering.
24. Punten van behandeling.
25. Bijlagen.
218. 1870.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-13. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden,eereleden, Ieden-donateurs.
7. Brieven van de N ederlandsche hoofdcommissie voor de tentoonstelling voor den
werkman te Londen.
8. Brieven van de commissie voor de internationale tentoonstelling van landbouwwerktuigen te Arnhem.
9. Brieven van leden der commissie voor de
tentoonstelling voor fotografeerkunst te
Groningen.
10. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
11. Stukken van regeeringswege.
12. Stukken van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven van niet-Ieden.
14-15. Financien.
14. Rekening en verantwoording over 1869.
15. Brieven en quitanties.
16. Algemeene vergadering. Bijlagen.
219. 1871.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Rondzendbrieven van den secretaris.
3. Uitgaande stukkken.
4-18. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Antwoorden der departementen betreffende
oestercultuur in Groningen; ontwikkeling
van den handwerksman.
8. Brieven van leden. Proefnemingen met
zijdeTupsen van Tunis.
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9. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
10. Brieven van leden der commissie voor uitzending van landbouwkundigen en industrieelen naar rndie.
11. Brieven van leden der commissie tot onderzoek naar schadelijke en nuttige vogels
voor den landbouw.
12. Brieven van leden der commissie voor
plaatselijke onderlinge brandweer.
13. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken van instellingen enmaatschappijen.
16. Correspondentie betreffende het verleenen
van steun aan N ederlandsche inzenders op
tentoonstellingen in het buitenland.
17. Correspondentie betreffende de tentoonstelling te Lima.
18. Brieven van niet-Ieden.
19-20. Financien.
19. Rekening en verantwoording over 1870.
20. Brieven.
220. 1872.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-15. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, leden-correspondenten
en leden-donateurs.
Correspondentie betreffende de uitgave van
de Ichthyologische Bibliographie door Mulder Bosgoed.
7. Brieven van de Nederlandsche hoofdcommissie voor de tentoonstelling voor werklieden te Londen.
8. Brieven van de Nederlandsche hoofdcommissie voor de Weensche internationale tentoonstelling.
9. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
10. Stukken van regeeringswege. Correspondentie over een nijverheidsstatistiek, samen
te stellen door L. J. Brinckman.
11. Stukken van instellingen en maatschappijen.
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16.

17-18.

221. 1873.

1-2.

3-12.

13.
14--15.

222. 1874.

1-2.

3-14.
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12. Correspondentie betreffende het congres
van zijdecultuur in Rovereto.
13. Correspondentie betreffende de internationale tentoonstelling te Londen.
14. Correspondentie betreffende de internationale tentoonstelling te Weenen (1873).
15. Brieven van niet-leden.
Handelingen en Mededeelingen. zijnde stukken de Maatschappij betreffende en rapporten wegens mededeelingen door de regeering
'e n andere lichamen aan het Hoofdbestuur gedaan. (In het vervolg te noemen: Handelingen
en Mededeelingen.)
Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1871.
18. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Antwoorden der departementen op vragen
van directeuren.
Uitgave eener verhandeling over arbeiderswoningen. tarieven der spoorwegen.
inkomstenbelasting. vestigen van nieuwe
handelsbetrekkingen met het buitenland.
7. Brieven van leden. eereleden. leden-donateurs. Correspondentie betreffende zijdecultuur.
8. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
9. Stukken van regeeringswege.
10. Stukken van instellingenen maatschappijen.
11. Stukken betreffende bescherming van nuttige vogels.
12. Brieven van niet-Ieden.
Handelingen en mededeelingen.
Financien.
14. Rekening en verantwoording over 1872.
15. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2 . Uitgaande stukken.
Secretariaat.
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3. Register van verzonden brieven.
4. Re~ster van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Voorstel Goes betreffende de oestercultuur.
7. Brieven van leden, buitengewoon eerelid~
eereleden, leden-donateurs.
8. Brieven van de hoofdcommissie voor detentoonstelling te Weenen.
9. Brieven van leden der commissie tot onderzoek naar het zeevaartonderwijs.
10. Brieven van redacteuren van het tijdschrift _
11 . Stukken van regeeringswege.
12. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
13. Correspondentie betreffende de internationale tentoonstelling te Londen.
14. Brieven van niet-leden.
15. Handelingen en mededeelingen.
16-17. Financien.
16. Rekening en verantwoording over 1873.
17. Brieven.
223. 1875.
1-2. Directeuren.
1. Dir-ecteuren.
2. Uitgaande stukken.
3-15. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Naamlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departemenstssecretarissen.
7. Antwoorden· der departementen op vragen
van directeuren : Ministerie van Nijverheid~
tijdsbepaling der algemeene vergadering,
Ambachtscholen, oestercultuur, arbeiderswinkelvereenigingen.
8. Brieven van leden, eere1eden, leden-donateurs.
9. Brieven van leden der commissie tot onderzoek van het zeevaartonderwijs.
10. Brieven van leden der commissie voor detentoonstelling van provinciale nijverheid
te Breda.
11. Brieven van fabrikanten op de vraag naar
katoen pittengaren.
12. Brieven van redacteuren van het tijdschrift ..
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken van instellingen en maatschappij en_
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15. Brieven van niet-leden.
16. Handelingen en mededeelingen.
17-19. Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1874.
18. Brieven en quitanties.
19. Land bouwcongres en tentoonstelling te
Djocjacarta. Dossier.
224. 1876.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-15. Secretariaat.
3. Register van verzonden stukken.
4. Register van ingekomen stukken.
5. Ledenlijst der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Rapporten der departementen over ontginning van heidevelden door bevloeiing;
instelling van een raad van nijverheid;
kweeken van vruchtboomen; cooperatieve
vereenigingen.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Brieven van de commissie tot uitbreiding
der handelsbetrekkingen in Zuid-Afrika.
10. Brieven van leden der commissie tot wetsherziening.
11. Brieven van de commissie voor de zeevisscherij .
12. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
15. Brieven van niet-Ieden.
16. Handelingen en mededeelingen.
17-18. Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1875.
18. Brieven en quitanties.
225. 1877.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken ..
3. Officieele mededeelingen. Verslagen over
1876-1885.
4-20. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Ledenlijsten der departementen.
7. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
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21-22.

23-24.

226. 1878.

1-2.

3-15.

8. Antwoorden der departementen op vragen
van directeuren.
Ontginning, Suriname, abattoir.
9. Brieven van leden en eereleden.
10. Brieven van leden der commissie tot ontginning van woeste gronden.
11. Brieven van leden' der commissie voor ontginning door bevloeiing.
12. Brieven van leden der commissie voor de
handelsbetrekkingen met Zuid-Afrika.
13. Brieven van leden der commissie van het
Museum van Kunstnijverheid.
14. Brieven van leden der centrale commissie
van raadgeving.
15. Brieven van leden der commissie voor overmatigen kinderarbeid.
16. Brieven van leden der commissie voor premien aan werklieden.
17. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
18. Stukken van regeeringswege.
19. Stukken van instellingen en maatschappijen.
20. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
21. Rekening en verantwoording over 1876.
22. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering.
23. Bijlagen.
24. Bekroningen toegekendsedertdeoprichting.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Rapporten der departementen betreffende
herziening van het kadaster, vervoer op de
spoorwegen.
7. Brieven van leden, eereleden, leden-donateurs,
8. Brieven van leden der commissie voor de
internationale tentoonstelling te Parijs.
9. Brieven van leden der commissie voor de
lichttonnen.
Met ingekomen antwoord ,
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16-17.

18.
227. 1879.

1-2.

3-11.

12-13.

228. 1880.

1-2.

3-15.
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10. Brieven van leden der commissie van het
Museum van Kunstnijverheid.
11. Brieven van redacteuren van het tijdschrift ..
12. Stukken van regeeringswege.
13. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
14. Brieven van niet-leden.
15. Dossier Mulder-Vrolik-Target. (Veeteelt in
N ormandie).
Financien.
16. Rekening en verantwoording over 1877.
17. Brieven en quitanties.
3e Indisch landbouwcongres te Soerabaja.
Stukken.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
4. Voorstellen enz . aangaande werktuigkunde.
W ateropvoeringswerktuig.
5. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
6. Brieven van leden der commissie voor een
algemeen pensioenfonds.
7. Brieven van redacteuren van het tijdschrift.
8. Stukken van regeeringswege.
9. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
10. Correspondentie betreffende de tentoonstelling te Sydney.
11. Brieven van niet-leden.
financien .
12. Rekening en verantwoording over 1878.
13. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Brieven van leden, eereleden en leden-donateurs.
8. Brieven van leden der commissie voor het
museum van kunstnijverheid.
9. Brieven van leden der commissie voor de
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internationale tentoonstelling van gouden zilverwerk te Groningen.
10. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
11. Correspondentie betreffende oprichting van
een handelsmuseum.
12. Stukken van regeeringswege.
13. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
14. Stukken betreffende het adres voor herziening der wet op het stoomwezen.
15. Brieven van niet-leden.
16-17. Financien.
16. Rekening en verantwoording over 1879.
17. Brieven en quitanties.
229. 1881.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Gescbiedenis der Maatschappij.
4-18. Secretariaat.
4. Register vim verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven. '
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Brieven van leden, leden van verdienste.
eereleden, leden-donateurs.
8. Brieven van leden der commissie voor den
bouw van arbeiderswoningen.
9. Brieven van leden der comnlissie voor
zeevaarlkundig onderwijs.
10. Brieven van de leden der commissie voor
eerlijke bekroningen bij tentoonstellingen.
11. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
12. Stukken van den Raad van het Museum
van Kunstnijverheid.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken van instellingen en maatschappijen.
15. Correspondentie betreffende de tentoonstelling van lederindustrie te Frankfurt am
Main.
Hierin opgave van lederfabrikanten in
Nederland.
16. Correspondentie betreffende de tentoonstelling van electriciteit te Parijs.
17. Brieven van niet-Ieden.
18. Lijst van boeken ontvangen tot Maarl 1881.
19-20. Financien.
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21.
230. 1882.

1-2.

3-15.

16-17.

231. 1883.

18.
1-3.

4-17.
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19. Rekening en verantwoording over 1880.
20. Brievert.
Congres van Nijverheid. Punten van behandeling.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register~van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Ledenlijsten der departementen.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Brieven van leden, eereleden en ledendonateurs.
8. Brieven van de commissie tot oprichting
van kookscholen.
9. Brieven van leden der commissie voor den
bouw van arbeiderswoningen.
10. Brieven van leden der commissie voor de
verdeeling der markgronden.
11. Brieven van leden der commissie voor het
Museum van Kunstnijverheid.
12. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
13. Stukken van regeeringswege.
14. Stukken van instellingen en maatschappijen.
15. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
16. Rekening en verantwoording over 1881.
17. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering. Bijlagen.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Notulen van de buitengewone vergadering
van 4Mei.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Rapporten der departementen over: grondstof "Floc", en over het handboek voor de
kennis der inlandsche vogels door J. H.
van Balen.
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18-19.

232. 1884.

1-2.

3-12.

13-14.

15-16.

8. Brieven van leden, eereleden en ledendonateurs.
9. Brieven van leden der commissie voor een
handelsmuseum.
10. Brieven van leden der commissie tot uitzending van jongelieden naar Nederlandsch Indie.
11. Brieven van leden der commissie voor ZuidAfrikaansche aangelegenheden.
12. Correspondentie betreffende de Intemationale en Uitvoerhandel-tentoonstelling te
Amsterdam.
13. Brieven van den redacteur van het ujdschrift.
14. Stukken van regeeringswege.
15. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
16. Correspondentie betreffende de tentoonstelling te Calcutta.
17. Brieven van niet-leden.
Financien.
18. Rekening en verantwoording over 1882.
19. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en leden-donateurs.
7. Brieven van leden der commissie voor de
verdeeling der markgronden.
8. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
9. Stukken betr. het Museum van Kunstnijverheid.
10. Stukken van regeeringswege.
11. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
12. Brieven van niet-leden.
Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1883.
14. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering.
15. Programma.
16. Register op dehandelingenenz. 1857-1884.
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1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen . 1885-1888.
4-14. Secretariaat.
4 . Register van · verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
9. Rapport van de Commissie voor het herhalingsonderwijs.
ro. Stukken van regeeringswege.
11. Stukken van instellingen en maatschappijen.
12. Stuk~en betreffende het adres van de Nederlandsclte beschuitfabriek tegen den suikeraccijns.
13. Correspondentie betreffende de tentoonstelling te Antwerpen.
14. Brieven van niet-leden.
15-16. Financien.
15. Rekening en verantwoording over 1884.
16. Brieven en quitanties.
17-18. Algemeene Vergadering.
17. Bijlage. Rapport betreffende de rekenin~1884 en de begrooting-1886.
18. Programma.
234. 1886.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-10. Secretariaat.
3. Register van verzbnden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en donateurs .'
7. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
8. Stukken van regeeringswege.
9. Stukken v~n instellingen en maatschappijen .
10. Brieven van niet-leden.
11-12. Financien.
11. R ekening en verantwoording over 1885.
12. Brieven en quitanties.
235 . 1887.
1-3. Directeuren.
233. 1885.
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1. Brieven.
2. Rondschrijven aan directeuren.
3. Uitgaande stukken.
4-19. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Re§ister van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Rapporten der departementen.
Heideontginning voor werkverschaffing.
Bescherming of vrijhandel.
8. Stukken betreffende de Nationale Tentoon·
stelling van oude en nieuwe Kunstnijverheid van het departement 's-Gravenhage.
9. Brieven van led en, eereleden en donateurs.
10. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
11. Brieven van de commissie betreffende den
v~endamp.

20-21.

22-23.

236. 1888.

1-2.

3-12.

12. Correspondentie betreffende de pakketvaart.
13. Correspondentie betreffende de Ombilienkolenvelden.
14. Stukken van de commissie voor wedstrijden
van werklieden enleerlingen te's-Gravenhage.
IS. Stukken van regeeringswege.
16. Stukken van instellingen en maatschappijen.
17. Correspondentie betreffende de tentoonstelling van voedingsmiddelen te Amsterdam.
18. Brieven van den N ederlandschen Schildersbond.
19. Brieven van niet-leden.
Financien.
20. Rekening en verantwoording over 1886.
21. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering.
22. Punten van behandeling.
23. Programma.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van inge~omen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en leden-donateurs.
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13-14
15-17.

237. 1889.

1-3.

4-14.

15-16.
17-18.

238. 1890.

1-3.
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7. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
8. Antwoorden op prijsvragen.
Bepaling van het algeheele gehalte van
zwavel in lichtgas. Handleiding voor het
kweeken, het aanleggen en de behandeling van plantsoen en bloemen.
9. Stukken van regeeringswege.
10. Brieven van het uitvoerend comite van de
N::ttionale Tentoonstelling van oude en
nieuwe Kunstnijverheid te 's-Gravenhage.
11. Stukken vaninstellingenenmaatschappijen.
12. Brieven van niet-leden.
Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1887.
14. Brieven.
Algemeene vergadering.
15. Punten van behandeling.
16. Handelingen.
17. Programma.
Directeuren.
1. B(ieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Ledenlijsten der departementen.
7. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Correspondentie van Evekink met de Secretarie des konings in zake het onderwijs in
handenarbeid.
10. Brieven aangaande het tijdschrift.
11. Dossier betreffende het proefstation voor
bouwmaterialen.
12. Brieven van regeeringswege.
13. Brieven van instellingenenmaatschappijen.
14. Brieven van niet-leden.
Financien.
15. Rekening en verantwoording over 1888.
16. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering.
17. Punten van behandeling.
18. Programma.
Directeuren.

XC
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t. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
4-12. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. 1\anvragen en mededeelingen der departemen tssecretarissen.
7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Correspondentie betreffende de tentoonstelling tot bevordering van veiligheid in fabrieken en werkplaatsen.
9. Correspondentie betreffende de groote veenbes.
to. Brieven van regeeringswege.
11. Brieven van instellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet·leden.
13-14. Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1889.
14. Brieven en quitanties.
15-16. Mgemeene vergadering.
15. Punten van behandeling.
16. Programma.
239. 1891.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
4-12. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. '1\anvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Correspondentie met H. Veen te Sneek over
het onderwerp "Werkgever en werknemer
in Indie".
9. Brieven van leden der commissie voor de
reorganisatie der Maatschappij.
10. Brieven van regeeringswege.
11. Brieven van instellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet·leden.
13-14. Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1890.
14. Brieven en quitanties.
240. 1892.
1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
(
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3. Officieele mededeelingen.
4-16. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der deparlementssecretarissen.
7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Correspondentie over de prijsvraag: Gedroogde spoeling als veevoeder.
9. Correspondentie over landbouwcrediet.
10. Correspondentie over van den Aardweg's
rapport over de musea.
II. Brieven van leden der commissie voor reorganisatie der Maatschappij.
12. Brieven van leden der commissie voor internationale douanewetgeving.
13. Brieven van leden der commissie voor internationale arbeidswetgeving.
14. Brieven van regeeringswege.
15. Brieven van instellingen en maatschappijen.
16. Brieven van niet-Ieden.
17-18. Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1891.
18. Brieven en quitanties.
19-20. Algemeeml vergadering.
19. Bijlage.
20. Programma.
21-22. Tijdschrift.
21. Register van verzonden brieven.
22. Register van ingekomen brieven.
241. 1893.
1-3. Directeurn.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
4-17. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen der departementen.
Wet op den suikeraccijns; reorganisatie
van het consulaatwezen.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Brieven van den redacteur van het orgaan.
10. Brieven van leden der comlIlissie tot rookvrije verbranding.
11. Brieven van leden der commissie voor het
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18-19.

242. 1894.

20.
1-3.

4-13.

14-15.

243. 1895.

16.
1-3.

4-15.

plan voor een nieuw tijdschrift van de
Maatschappij.
12. Rapporten der commissie tot onderzoek
naar de vakopleiding.
13. Brieven van regeeringswege.
14. Brieven van instellingen en maatschappijen.
15. Brieven van de Vereeniging voor Fabrieksen Handwerksnijverheid tot het vormen van
eene commissie voor den bouw van arbeiderswoningen.
16. Correspondentie betreffende de internatio;
nale tentoonstelling te Antwerpen.
17. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
18. Rekening en verantwoording over 1892.
19. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering. Programma.
Directeuren.
.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Rapporten der departementen.
Ontginning van woeste gronden; landbouwcredieten; werkloosheid.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Brieven van den redacteur.
10. Stukken van de commissie van onderzoek
naar nationale en internationale arbeidswetgeving.
11. Brieven van regeeringswege.
12. Brieven van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
14. Rekening en verantwoording over 1893.
15. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering. Programma.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
Secretariaat.
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16-17.

244. 1896.

18.
1-3.

4-16.

17-19.
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4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Rapporten van de departementen over telefoonverbinding Engeland-Nederland.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Brieven van Mr. J. H. Schober over het Pinetum Schoberianum.
10. Brieven van N. J. Lankhorst en Zn. over
arbeid in de gevangenissen.
11. Brieven van den redacteur.
12. Brieven van leden der commissie van onderzoek naar de arbeidswetgeving.
13. Brieven van regeeringswege.
14. Brieven vaninstellingen en maatschappijen.
15. Brieven van niet-leden.
Financien.
16. Rekening en verantwoording over 189~4 .
17. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering. Punten van beschrijving.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgpande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden stukken.
5. Register van ingekomen stukken.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Punten van beschrijvingder departementen.
Kamers van arbeid; vrijhandel of bescherming; ontginning van woeste gronden.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Brieven van den redacteur.
10. Brieven van het bestuur van het Museum
van Kunstnijverheid.
11. Correspondentie betreffende de prijsvraag:
Electrische kracht door windmolens.
12. Brieven van regeeringswege.
13. Brieven van instellingen en maatschappijen.
14. Brieven over de internationale tentoonstelling in Mexico.
15. Brieven over de rookverbranding.
16. Brieven van niet-leden.
Financien.
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245 . 1897.

20.
1-3.

4-16.

17-19.

20.
246. 1898.

1-3.

4-15.

17. aenb. Rekeningen verantwoordingoverl895.
18. Kasboek 1895.
19. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering. Punten van beschrij ving.
Directeuren.
1. Brieven.
2 . Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Correspondentie over de prijsvraag: ti~
papier.
8. Brieven van leden.
9. Brieven van den redacteur.
10. Brieven van het bestuur van het Museum
van Kunstnijverheid.
11. Brieven van regeeringswege.
12. Brieven van instellingen en maatschappijen.
13. Correspondentie betreffende veredeling van
het ambacht.
14. Correspondentie betreffende brandgevaar
door het gebruik van petroleum.
15. Brieven van de Nederlandsche Vereeniging
van Meelfabrikanten. (Adres om bescherming.)
16. Brieven van niet-Ieden .
Financien.
17. a en b. Rekening en verantwoording over
1896.
18. Kasboek.
19. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering. Punten van beschrijving.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken .
3. Officieele mededeelingen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven .
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen der departementen voor de Algemeene Vergadering.

INVENTARIS

16-18.

19-21.

247. 1899. :1 11-3.

4-14.

15-17.

248. 1900.

1-3.

xcv

8. i Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. i Brieven van den redacteur.
10. Correspondentie over inzending van voortbrengselen der N ederlandsche nijverheid
aan het handelsmuseum in Japan.
11. Brieven van regeeringswege.
12. Brieven betreffende staats-boschcultuur.
13. Brieven van instellingen en maatschappijen.
14. Correspondentie betreffende de Vereeniging
voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid.
15. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
16. aenb.RekeningenverantwoordingoverI897.
17. Kasboek 1897.
18. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering.
19. Punten van beschrijving.
20. Notulen en verslagen.
21. Bijlagen.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Officieele mededeelingen.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departe
mentssecretarissen .
.7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Voorstel over het oprichten van een handelsmuseum (met bijlagen).
9. Adres aan de regeering betreffende brandgevaar door petroleum.
10. Stukken van de commissie over handelsonderwijs.
11 . Brieven van regeeringswege.
12. Brieven van instellingen en maatschappijen.
13. Dossier betreffende het op te richten Internationaal Instituut voor de missie in China.
14. Brieven van niet-Ieden.
Financien .
15. a. b. Rekening en verantwoording over 1898.
16. Kasboeken.
17. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
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4-13.

14-16.

249. 1901.

1-2.

3-10.

11-13.

250. 1902.

1-2.

3-12.

3. Nota betreffende een tolverbond met
Duitschland.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Lijsten van sprekers op vergaderingen der
departementen.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Brieven van den redacteur van het tijdschrift.
10. Correspondentie betreffende oprichting van
een Nederland·Zuid-Afrika lijn. (A. van
Reesema.)
11. Brieven van regeeringswege.
12. Brieven van instellingen en maatschappijen .
13. Brieven van -niet-leden.
Financien.
14. enb. Rekening en verantwoording over 1899.
15. a-d . Kasboeken.
16. Brieven.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departemen tssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
7. Correspondentie over een Nederland-ZuidAfrika lijn.
8. Correspondentie over oprichting van een
Bureau voor handelsinlichtingen.
9. Brieven van instellingen en maatschappijen.
10. Brieven van niet-leden.
Financien.
11. Rekening en verantwoording over 1900.
12. Kasboeken.
13. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.

a
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5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
7. Brieven van inzenders voor het tijdschrift.
8. Brieven van sprekers voor vergaderingen.
9. Correspondentie over de oprichting van een
bureau voor handelsinlichtingen.
10. Correspondentie over de fusie met de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid.
II. Brieven van instellingen en maatschappijen.
12. Brieven van niet-leden.
13-15. Financien.
13. Rekening en verantwoording over 1901.
14. Kasboeken.
15. Brieven en quitanties.
251. 1902.
1-2. Directeuren.
(September tot December)
I. Brieven.
,
2. Uitgaande stukken.
3-11. Secretariaat.
3. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
4. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
5. Correspondentie over het oprichten van een
Bureau voor handelsinlichtingen.
6. Brieven betreffende het tijdschrift.
7. Brieven van sprekers voor de departementen.
8. Correspondentie betreffende de fusie met
de Vereeniging voor Fabrieks- en Handwerksnijverheid.
9. Brieven van instellingen en maatschappijen.
10. Correspondentie betreffende oprichting van
eene Handels-Hoogeschool.
11. Brieven van niet-leden.
VI. MAATSCHAPPIJ VAN NIJVERHEID.
JANUARI 1903-AUGUSTUS 1920. (INVENTARIS TOT 1914).

A. Algemeen Deel.
252-259. Secretariaat. Verzonden stukken.
252. Brievencopieboek J uli 1903-December 1904.
253.
December 1904-Juni 1906.
254.
Januari 1907-AprilI908.
255.
Aprill908-Maart 1909.
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256. Brievencopieboek Maart 1909-December 1909 . .
257.
Januari 1910-November 1910.
257.
November 1910-November 1911.
259.
November 1911--October 1912.
B . Bijzonder Dee!.

260. 1903.

1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-15. Secretariaat.
3. Register van verzonden stukken.
4. Register van ingekomen stukken.
5. Aanvragen en mededeelingen der departe- .
mentssecretarissen.
6. Antwoord der departementen betreffende
middelbaar onderwijs.
7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Correspondentie over het Museum van
Kunstnijverheid.
9. Correspondentie over het oprichten van een
Bureau voor handelsinlichtingen.
10. Inzenders bij het tijdschrift.
11. Brieven van regeeringswege.
12. Brieven van instellingen en maatschappijen.
13. Correspondentie betreffende oprichting van
een Handelshoogeschool.
14. Rechten der docenten aan de toekomstige
Technische Hoogeschool.
15. Brieven van niet-leden.
16-18. Financien.
16. a en b. Rekening en verantwoording over
1902.
17. Kasboeken.
18. Brieven en quitanties.
261. 1904.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-18. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Rapporten der departementen.
Omvang chemische nijverheid in N ederland; tariefwet 1904.
7. Brieven van leden. eereleden en donateurs.
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19-21.

22.
23.

262. 1905.

1-2.

3-16.

I

Ie

8. Brieven van sprekers voor de departementen.
9. Correspondentie betreffende het tijdschrift.
10. Brieven van het bestuur van het Koloniaal
Museum.
11. Correspondentie betreffende het Bureau
voor h andelsinlichtingen.
12. Correspondentie betreffende oprichting van
de Nederlandsche Kamer van Koophandel
te New-York.
13. Correspondentie betreffende de uitzending
van eene technische commissie naar de tentoonstelling te St. Louis.
14. Brieven van regeeringswege.
15. Brieven van instellingen en maatschappijen .
16. Correspondentie betreffende oprichting van
eene Handelshoogeschool .
17. Correspondentie betreffende deelname aan
de internationale tentoonstelling te Luik.
18. Brieven van niet-leden.
Financien.
19. Rekening en verantwoording over 1903.
20. Kasboeken.
21. Brieven en quitanties.
Algemeene vergadering. Bijlagen. Rapporten.
Verzameling artikelen over diverse onderwerpen: Arbeidswet 1904; wederinstelling centrale
commissie van raadgeving; verzekering tegen
werkloosheid ; vrijhandel en bescherming; tariefwet; consulaire questie.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden stukken.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Rapporten der departementen.
Hinderwet.
7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Brieven van sprekers voor de departementen.
9. Brieven van de directies der musea.
10. Correspondentie betreffende het tijdschrift.
11. Correspondentie betreffende het Bureau
voor handelsinlichtingen.

C
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17-19.

263. 1906.

1-2.

3-17.

18-20.

12. Correspondentie betreffende de uitzending
van eene technische commissie-naar de tentoonstelling te St. Louis.
13. Correspondentie betreffende plannen voor
eene internationale tentoonsteiling van ambachtswerktuigen.
14. Brieven van regeeringswege.
15. Brieven van instellingen en maatschappijen.
16. Brieven van niet-leden.
Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1904.
18. Kasboeken.
19. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2 . Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
7. Stukken betreffende achterstelling van
Nederlandsch fabrikaat Talens, van Son,
Oiland.
8. Brieven van sprekers voor de departementen.
9. Correspondentie betreffende het tijdschrift.
to. Correspondentie betreffende het Bureau
. voor handeisinlichtingen.
11. Correspondentie betreffende de tentoonstelling van ambachtswerktuigen.
12. Brieven van regeeringswege.
13. Correspondentie betreffende de reorganisatie der Kamers van Koophandel en Fabrieken.
14. Brieven van instellingen en maatschappijen.
15. Stukken'betreffende de inrichting van eene
N ederlandsche tentoonstelling van huisindustrie.
16. Stukken betreffende stichting van een vereeniging voor tentoonstellingsbelangen.
17. Brieven van niet-Ieden.
Financien.
i8. Rekening en verantwoording over 1905.
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264. 1907.

1-3.

4-20.

21-23.

265. 1908.

1-2.

3-22.

eI

19. Kasboeken.
20. Brieven en quitantien.
Directeuren. .
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Adres inzake ontwerp arbeidscontract.
Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeeli~gen der departementssecretarissen.
7. Voorstellen der departementen inzake de
ziekteverzekeringwet.
8. Rapporten derdepartementen inzake staatsexploitatie van spoorwegen.
9. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
10. Stukken betreffende de zijde-fabriek van
Lie Lim Liong te Batavia.
11. Brieven van het bestuur van het Museum
van Kunstnijverheid. Zaak-Talens.
12. Correspondentie betreffende het tijdschrift.
13. Brieven van het Bureau van handelsinlichtingen.
14. Correspondentie betreffende de internationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen te Amsterdam.
15. Brieven van regeeringswege.
16. Brieven van instellingen en maatschappijen.
17. Stukken betreffende lager handelsonderwijs.
18. Stukken betreffende de Nederlandsche tentoonstelling van huisindustrie.
19. Stukken betreffende de oprichting van de
Vereeniging voor J:entoonstellingsbelan·
gen.
20 . Brieven van niet-leden.
Financien.
21. Rekening en verantwoording over 1906.
22. Kasboek.
23. Brieven en quitanties.
Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
Secretariaat.
3. Register van verzonden stukken.
4. Register van ingekomen stukken.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
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6. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
7. Correspondentie betreffende de zaak Dr.
Gresshoff contra Polak en Schwarz.
8. Brieven van sprekers voor de departementen.
9. Brieven van de besturen der musea.
10. Correspondentie betreffende het tijdschrift.
11. Correspondentie betreffende het A. D .
':Fbieme·fonds.
12. Brieven van het Bureau voor handelsinlichtingen.
13. Correspondentie betreffende de intemationale tentoonstelling van ambachtswerktuigen te Amsterdam.
14. Brieven van regeeringswege.
15. Brieven van Nederlandsche Kamers van
Koophandel in het buitenland.
16. Brieven van instellingen en maatschappijen.
17. Brieven van de Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen.
18. Correspondentie betreffende oprichting van
een bedrijfsmuseum.
19. Correspondentie met de Vereeniging voor
rookvrij stoken.
20. Correspondentie betreffende de oprichting
van eene N ederlandsche kabelfabriek.
21. Correspondentie betreffende bevordering
van middelbaar technisch onderwijs.
22. Brieven van niet·leden.
23-25. Financien.
23. Rekening en verantwoording over 1907.
24. Kasboeken.
25. Brieven en quitanties.
266-267. 1909. 1-3. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3. Concept-reglement hoofdbestuur.
4-21. Secretariaat.
4. Register van verzonden brieven.
5. -Register van ingekomen brieven.
6. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
7. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
8. Correspondentie betreffende nijverheidsen maatschappelijke belangen; Nederland-
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sche winkel; verbruik van kabels in Nederland; W . J. Boon & Co. contra de Westzaansche blauwselfabriek; gebruik van
sacharine.
9. Brieven van de besturen der musea.
10. Brieven betreffende het tijdschrift.
11. Brieven betreffende het A. D . Thieme-fonds.
12. Brieven van het Bureau voor handelsinlichtingen.
13. Brieven van regeeringswege.
14. Brieven van Nederlandsche Kamers van
Koophandel in het buitenland.
15. Brieven van instellingen en maatschappijen.
16. Correspondentie betreffende de internationale tentoonstelling te Brussel.
17. Brieven van de VereenigingvoorTentoonstellingsbelangen.
18. Brieven betreffende de oprichting van een
bedrijfsmuseum.
19. Brieven betreffende de oprichting van een
proefstation ,voor bouwmaterialen.
20 . Brieven betreffende de inrichting van een
school voor'middelbaar technisch onderwijs.
21. Brieven van niet-Ieden.
22-24. Financien.
22. Rekening en verantwoording over 1908.
23. Kasboeken.
24. Brieven en quitanties.
268. 1910.
1-2. Directeuren"
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-16. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. A(j,nvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
7. Brieven betreffende het bestuur der musea.
8. Brieven betreffende het tijdsphrift.
9. Brieven van het bureau voor handelsinlichtingen.
10. Brieven van regeeringswege.
11. Brieven van de N ederlandsche Kamers van
Koophandel in het Buitenland.
12. Brieven van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven betreffende de internationale tentoonstelling te Brussel.
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14. Brieven van de Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen.
15. Brieven van het Handelswetenschappelijk
Genootschap.
16. Brieven van niet-leden.
17-19. Financien.
17. Rekening en verantwoording over 1909.
18. Kasboeken.
19. Brieven en quitantien.
269. 1911.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-19. Secretariaat.
3. Register van verzonden stukken.
4. Register van ingekomen stukken.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Antwoorden der departementen op vragen
betreffende de uitkomsten van de tentoonstelling van Brussel.
7. Rapporten der departementen.
Ontwerp van wet op de ' naamlooze
vennootschappen en ontwerp-ziektewet.
8. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
9. Brieven van de besturen der musea.
10. Stukken betreffende de oprichting van h et
Koloniaal Instituut.
11. Brieven betreffende het tijdschrift.
12. Brieven betreffende het A. D . Thieme-fonds.
13. Brieven van het Bureau voor handelsinlichtingen.
14. Brieven van regeeringswege.
15. Brieven van Nederlandsche Kamers van
Koophandel in het buitenland.
16. Brieven van instellingen en maa~chappijen .
17. Stukken betreffende de internationale tentoonstelling te Brussel.
18. Stukken betreffende onderwerpen van nijverheids- en maatschappelijk belang, waaraan medewerking werd verleend:
Bakkerswet; plaats van herkomst van
handelswaren; Limburgsche mijnen contra de SteenkolenhandeIsvereeniging; bevordering van het vreemdelingenverkeer;
handstopperij; reorganisatie van het consulaatwezen.
19. Brieven van niet-leden.

INVENTARIS

CV

20-22. Financien.
20. Rekening en verantwoording over 1920.
21. Kasboeken.
22. Brieven en quitanties.
270. 1912.
1-2. Directeuren.
•
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-19. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen der departementssecretarissen.
6. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
7. Brieven van besturen der musea.
8. Brieven betreffende het tijdschrift.
9. Brieven betreffende het A. D . Thieme-fonds.
to. Brieven van het Bureau van handelsinlichtingen.
11. Brieven van regeeringswege.
12. Brieven van Kamers van Koophandel in
het buitenland.
13. Brieven van instellingen en maatschappijen.
14. Correspondentie betreffende het Koloniaal
Instituut.
15. Correspondentie betreffende bevordering
der klein-nijverheid.
16. Brieven van de Vereeniging voor Tentoonstellingsbelangen.
17. Correspondentie betreffende de tentoonstelling te Londen.
18. Correspondentie betreffende organisatie van
vakwedstrijden van handwerklieden.
19. Brieven van niet-leden.
20-22. Financien.
20. Rekening en verantwoording over 1911.
21. Kasboeken.
22. Brieven en quitanties.
23. Courantenarlikelen betreffende de vakbeweging der arbeiders.
271. 1913.
1-2. Directeuren.
1. Brieven.
2. Uitgaande stukken.
3-14. Secretariaat.
3. Register van verzonden brieven.
4. Register van ingekomen brieven.
5. Aanvragen en mededeelingen cler departe·
mentssecretarissen.

INVENTARIS

CVI

.
'

1~17.

6. Brieven van leden, eereleden en donateurs.
7. Stukken betreffende de overdracht van het
Koloniaal Mueseum aan de Vereeniging
"Ret Koloniaal Instituut" .
8. Brieven betreffende het tijdschrift.
9. Brieven van regeeringswege.
10. Brieven van Nederlandsche Kamers van
Koophandel in het buitenland.
11. Correspondentie betreffende kredietverschaffing aan de klein-nijverheid .
12. Brieven van instellingen en maatschappijen.
13. Brieven betreffende de tentoonstelling "Groningen 1914".
14. Brieven van niet-Ieden .
Financien.
15. Rekening en verantwoording over 1912.
16. Kasboeken.
17. Brieven en quitanties.

JAARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE
PUBLICATIEN

1. Samenstelling der Commissie. Op uitnoodiging der Commissie verklaarde dr. Leonie van Nierop zich bereid als lid tot de
Commissie toe te treden. In de in April gehouden bestuursvergadering is daarop hare benoeming gevolgd.
2. Economisch-Historisch Jaarboek XI. In het J aarboek 1925
was ditmaal, behalve de wetenschappelijke bijdragen, de eerste
helft van den omvangrijken inventaris van het Archief der Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlern, opgenomen. Het twaalfde jaarboek zal het slot brengen. Met
de Maatschappij is overeengekomen, dat haar een vijftigtal overdrukken van den inventaris voor eigen gebriIik en voor haar afdeelingen zal worden ter hand gesteld.
3. Buitenlandsche H andelspolitiek van Nederland in de nege1ttiende eeuw. Het vierde deel dezer publicatie werd in den loop
van dit jaar aan de leden toegezonden. Het bevatte de documenten over de handelspolitieke betrekkingen tusschen N ederlat:J.d,
Pruisen en de overige staten van den Zollverein van 1833 tot het
begin van 1839. De omvang van dit deel was grooter dan waarop
aanvankelijk was gerekend. Het vijfde deel, dat tot 1870 zal
gaan, zal het slot van het materiaal betreffende de Duitsche staten brengen. Het kan nog in 1926 verschijnen.
De stukken, die in het Public Record Office voor den bewerker,
prof. Posthumus, over de relaties met Engeland zijn gecopieerd,
zijn zeer talrijk. Zeker zuHen hiermede twee, zoo niet drie deelen
genioeid zijn. De bescheiden, die op het Algemeen Rijksarchief te
's-Gravenhage aanwezig zijn, konden, in tegenstelling met het
materiaal te Londen, nog niet volledig gecopieerd worden. Evenals het voorgaande jaar heeft de rijksarchivaris, mr. C. C. D. Ebell,
den bewerker verplicht hem zijne hulp te verleenen bij het opsporen der gezochte documenten.
Ophetreis-programma vanden bewerkerstaan thans Brussel en
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Rome. Ret onderzoek te Brussel vooral zal geruimen tijd vragen.
4. Confusion de Confusiones van Joseph de la Vega. N og altijd is de
bewerking van dit boek niet gereed gekomen. Er is echter eenige
vooruitgang te constateeren. De bewerker, dr. M. F. J. Smith te
Rotterdam, heeft zich thans aan het schrijven van de inleiding
gezet, die hij vertrouwt binnen niet telangen tijdgereed tekrijgen.
Zooals reeds in het vorige verslag werd medegedeeld, zijn, dank
zij de hulp van prof. dr. W. E. J. Kuiper, de auteurs van de citaten in de eerste twee hoofdstukken vastgesteld. Is dus eenmaal de
inleiding gereed, dan moeten nog de twee laatste hoofdstukken op
dezelfde wijze worden geannoteerd; bovendien vragen ook een
aantal financieel-technische uitdrukkingenen toespelingennadere
verklaring. De Commissie vertrouwt echter dat het mogelijk zal
zijn, zij het ook in het laatst van het jaar, het werk nog in 1926
aan de leden te kunnen toezenden.
Zooals echter reeds in vorige verslagen is medegedeeld, zal het
niet mogelijk zijn den Spaanschen tekst en de vertaling samen aan
aIle leden toe te zen den. Daar de Spaansche tekst reeds eenige
jaren geleden is afgedrukt en het aantal leden der vereeniging
daarna 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 toegetreden,zullenderhalve al1een deN ederlandschevertaling,natuurlijk voorzien van de toelichtingen, en met de inleiding, ontvangen.
5. De N ederlandsche ceramiek. In den stand dezer publicatie is
gee~e verandering gekomen. De bewerker, dr. R. E. van Gelder,
heeft in beraad genomen of het niet gewenscht zou zijn een medewerker te zoeken, ten einde het materiaal sneller bijeen te kunnen brengen.
6. De N ederlandsche scMepvaartstatistiek sinds de I5e eeuw. In
de voorbereiding dezer publicatie kwam geen verandering.
Namens de Commissie voor de Publicatien:
G. w. KERNKAMP, Voorzitter.
H. BRUGMANS.
H. E. VAN GELDER.
K. HEERINGA.
LEONIE VAN NIEROP.
N . W. POSTHUMUS,

Secretaris .

BEG ROOTING VOOR RET JAAR 1926.
ONTVANGSTEN.

1.
2.
3.
4.

,

5.
6.

7.

A. Gewone ontvangsten.
Contributie van 700 leden . . . .
1 8.400.500.Contributie van donateurs. . . .
840.Contributie van 70 nieuwe leden .
Donateurs voor het leven .
100.Verkoop Jaarboek en Werken . .
300.Subsidie van het Departement van
Onderwijs, Kunsten en Wetenschap- I
pen . . . . . . . . . . . . . . . - 3.750.Subsidie van de Gemeente 's-Gra- 4.500.venhage . . . . . . . . . . .

- - - - I 18.390.8.
9.
10.

11.
12.

B. Buitengewone ontvangsten:
(P ubI i cat i e f 0 n d s):
13.550.Contributie donateurs. . . . .
400.Nieuw toegetreden donateurs .
Subsidie voor de uitg. betr. de Buitenlandsche Handelspolitiek (Dep. v.
Buitenl. Zaken) . . . . .
- 2.160.Bijdragen van particulieren
- 1.200.350.Rente

- - - 1 7.660.Totaal
N adeelig saldo .
Algemeen totaal .

· - 26.050.· - 2.204.28
· 128.254.28

UITGAv.EN.

A. Gewone uitgaven:
1. Algemeen:
1. Secretariaat:
Ie secretaris.. . . . . . . . . . .

f 150.-

Transporteeren . . . .

f

150.-

/

ex
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Transport
2e secretaris .
2. Toelage directie voor bureaukosten
3. Penningmeester
4. Drukwerk.

1926

I 150.25.-

- 200.- 160.75.-

I

610.-

II. Gebouw.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Gebouw (huur) .
Schoonhouden .
Licht.
Vuur
Onderhoud
Gl(iZenwasschen .
Waterleiding
Telefoon
Tuinonderhoud
Stoken

15. Gas
16. Belastingen

,

13.625.- 145.25.- 200.40.10.17.10
- 1.45.90
40.105.20.-

- 100.-

I 4.473.III. 17. A rchiellonds

100.-

IV. A rchiel.
18.
19.
20.
2l.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Handschriften
1 400.Documenten .
- 400.Bibliotheek
- 900.Hand-bibliotheek
- 200.-1.200.Afbeeldingen
500.Museum
20.Afdeeling Documentatie
20.Financieel Archief
40.Sociaal-Economische Afdeeling .
60.Vervoerkosten
Reis- en verblijfkosten
- 200.Onderhoudkosten, bindwerk enz.
- 130.Bureaubehoeften .
- 180.Transporteeren .
. I 4.250.00
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.

31. Drukwerk

Transport

32. Archiefinrichting
33. Onderhoud schrijfmachines
34. Assurantie
35. Archiefcommissie .
36. Onvoorzien

1926

eXI

14.250.00
75.150.40.35.25.200.-

/ 4.775.V. Personeel:

37. Salarissen :
Directeur
Commies
38. Beambte
.39. Zegels ouderdomsrente
40. Pensioenfonds

I

1.866.28
- 2.300.- 1.410.80.100.-

I

5.656.28

--- t

4.075.340.-

VI. Publicatien:
A. Commissie voor de Publicatien.
41. Bureaukosten. . . . . .
/
25.42. Reis- en verblijfkosten . .
50.B. 43. Economisch-Historisch Jaarboek
XII . . . . .
- 3.800.44. Honorarium id.
100.100.45. Overdrukken .
C 46. Leemtenoverzicht
- p.m.

VII. 47. Onvoorziene uitgaven
Totaal . . . . .

.I

. /20.129.28

B. Buitengewone uitgaven:
(P ubI i cat i e f 0 n d s):
48. Salaris enz. beambte (f 150.- +
+ t 1225.-) . . . . . . . . . . . /1.375.49. Publicatie Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland (Werken VII). - 2.800.Transporteeren . . . . I 4.175.00

CXII
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Transport . .

1926

1 4.175.00

SO. Confusion de Confusiones (Werken

VI). . . . . . . . . . . . .
- 1.600.51. Honorarium . . . . . . . . .
400.52. Honorarium vertaling (laatste termijn) . . . . . . . . . . . .
250.53. Reis- en verblijfkosten buitenland .
- 1.000.54. Assistentie
200.55. Copieerloon
200.56. Onvoorzien
300.-

t
Algemeen totaal

8.125.-

. 128.254.28

JAARREKENING 1925.

DEBET

Algemeen.
Secretariaat .
Toelage directeur voor bureaukosten .
Penningmeester bureaukosten .
Drukwerk secretariaat

1

88.99

- 200.- 137.6.60

----I
Gebouw.
Huur . . .
Schoonhouden .
Licht.
Vuur . . . .
Gas . . . .
Onderhoud.
Glazenwasschen
Waterleiding .
Telefoon .
Tuinonderhoud .
Inrichting (afschrijving) .
Stoker.
Belastingen . .

Archiellonds .

432.49

13.625 .- 146.71!
23.232.70
22.56
9.57
5.25
17.10
145.90
38.37
299.103.57
- 238.78
----/4.907.51!
. . . . . - 100.-

Archie!.
Bibliotheek
Handbibliotheek .
Documenten .
llfbeeldingen .
Documentatie .
Museum . . .
Financii!el Archief
Soc. Economische Afdeeling .
Vervoerkosten.
Reiskosten
Buereaukosten . . . . .
Onderhoud schrijfmachines

/1.338.15
- 423.49
- 455.65
-1.104.43
52.50
- 703.60
- 100.- 120.65
- 108.56t
- 132.50
- 292.00t
35.10

Tl'ansporteersn. . • . . .

/5.866.64/ 5.440.00t

JAARREKENING
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1925

Archie!.
Transp01't. • . . • • .
Assurantie . . . . . .
Inrichting (afscbrijving)

. 1 5.866.641 5.440.00t
19.80
225.- - - - I 6.111.44

Personeel.
Salaris directeur
commies
beambte .
aanvragen van jaarverslagen
Zegels ouderdomsrente
Pensioenfonds

! 1.770.28
- 2.340.- 1.310.40.25.85
100.-

I 5.586.13
Publicatien:
Economisch Historisch J aarboek XI
Honorarium idem. . . . . . . . .
Reis- en Berblijfkosten Publicatie-commissie .

t 2.873 .81
76.96
1.-

- - - - I 2.951.77
-20.089.34!
CREDIT.

Contributien leden. .
Giften . . • . . . .
Bijdragen donateurs .
Bijdragen Jaarboek .
Rijkssubsidies
Subsidie Gemeente 's-Gravenhage 1925
Verkoop Jaarboek .
N adeelig saldo . . . . . . . . . . .

·/8.312.10.850.200.· - 3.750.· - 4.500.184.50
· - 2.282.84!-

120.089.34!BALANS 31 DECEMBER 1925.
DEBET .

Archiefkas . . . . .
Penningmeester
Amsterdamsche Bank
Postcheque- en girodienst
Te verrekenen bedragen
Exemplaren Jaarboek . .
Archiefinrichting . . . .
Meubilair en Gebouwinrichting
Saldo vorige jaren .
Nadeelig saldo 1925 . . . . .

.1

40.89
3 .24
158.04
- 3 .864.80
497.91
716.- 1.925.- 2.525.-

. t 4.916.35t
. - 2.282.84!- - - - - 7.199.20
I 16.900 .08

cxv

J AARREKENING 1925
CREDIT.

t 5097.67

Tebetalen posten . . . .
Archieffonds . . . . . .
"Rekening PublicatiEifonds
:Pensioenfonds . . . . •

- 1.150.- 9.652.41
- 1.000.116.900.08

JAARREKENING PUBLICATIEFONDS.
DEBET.

"Salarissen . . . . . . . . .
. . . . . ..
Zegels ouderdomsrente
. . . . . . .
Publicatie Buitenl. Handelspolitiek deel IV (Werken V)
Assist. Correctie Buitenl. Handelspolitiek deel IV (WerkenV)
'Copieerloon . . . . .
Reiskosten buitenland
'Werken . . . . . .
Voordeelig saldo 1925 .

t
-

-

l.264.98
3l.20
2.904.79
200.
723.17
1.235.6.1.078.36

1 7.443.50
CREDIT.

'Donateurs Publicatiefonds . .
"Subsidie Departement van Buitenlandsche Zaken 1925
Verkoop werken . . . . . . .
Interest . . . . . . • . . . .
V oordeelig koersverschil effecten

1 4.525.- 2.160.10.345.403.50

f 74.43.50
BALANS PUBLICATIEFONDS.
DEBET.

t 7.593.75

'Effecten
'Voorraad werken .
Donateurs Publicatiefonds
.Rekening Archief . . . .

465.50.- 9.652.41

f 17.761.16
CREDIT.

-Confusion de Confusiones (Werken VI) . . . . . . . . . . t 5.250.Honorarium vertaling Confusion de Confusiones (Werken VI)- 250.Saldo vorige jaren. .
1 10.382.80
Voordeelig saldo 1925 . . . . . . . . . . . . - 1.078.36
- - - - I 11.461.16

f 17.761.16
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