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NAAMLIJST 
DER LEDEN VAN HET 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

op 31 DECEMBER 1928 

BESTUUR: 

Prof. dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Gescbiedenis aan de Universi
teit van Amsterdam, Voorzitter. (1932). 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der Directie der Nederlandsch-Indische Han
delsbank te Amsterdam, Onder-VoOYzitter. (1932). 

H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e Secretaris
Penningmeester. (1933). 

Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Amster
dam. (1930). 

Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Gescbiedenis 
aan de Universiteit van Amsterdam, Ie Secretaris (Apollolaan 72, Am
sterdam) . (1930). 

Dr. C. J. K. vanAalst, President der Nederlandsche Handel-Maatschappij, 
te Amsterdam. (1934). 

A. Andriesse, lid der firma Pierson en Co., te Amsterdam. 
W.A. Engelbrecht,lid der firma Wambersie en Zoon, te Rotterdam. (1933). 
Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kunsten en Weten-

schappen, te 's-Gravenhage. (1933). 
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal. (1934). 
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en 

Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1932). . 
E. Heldring, lid der directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot

Maatschappij, voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Amsterdam. (1934) . 

G. J. Honig, te Zaandijk. (1932). 
Mr. A. C. Josephus Jitta, secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid, 

te's-Gravenhage. (1932). 
Prof. Dr. G. W. Kemkamp, Hoogleeraar in de Gescbiedenis aan de Rijks-

Universiteit te Utrecht. (1931). 
M. Lam Jr., chef derfirma M. Lam Jr., te Amsterdam. (1933). 
Mr. R. Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1934). 
Mr. W. Moll, Gemeente-arcbivaris van 's-Gravenhage. (1933). 
H. R . du Mosch, onder-voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrie

ken te Amsterdam. (1933). 
Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. (1932). 
B. E. Ruys, lid der Directie van de Stoomvaart Maatschappij "Rotter

damsche Lloyd". (1934). 
Prof. Dr. Z. W. Sneller, Hoogleeraar in de Economische Gescbiedenis aan 

de N ederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1930). 
C. A. P . van Stolk, lit! der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator 

der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1934). 

\ 



VIII NAAMUJST DER LEDEN 

Alb. Spanjaard, Oud-Voorzitter van het Centraal Industrieel Verbond, te 
's-Gravenhage. (1930). 

Dr. Ir. C. F. Stork, industrieel te Hengelo. (1932). 
Mr. P. J. C. Tetrode. Directeur der Nederlandsche Bank te Amsterdam. 

(1931). 
Prof. Mr. M. W. F. Treub, Oud-Minister van Financi~n, te 's-Gravenhage. 

(1933). 
1. IJzerman, Oud-Directeur der Openbare Handelsschool te Amsterdam, 

te's-Gravenhage. (1933). . 
Het DAGELI]KSCH BEsTuuR wordt gevormd door de eerstgenoemde vijf 

leden van het Bestuur. 

RAAD VAN ADVIES: 

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

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

Dr. M. G. de Boer, privaat-docent aan de Universiteit van Amsterdam. 
Ch. E. H. Boissevain, Voorzitter van de Internationale Vereeniging voor 

Handelsonderwijs, te Amsterdam. 
C. L. Bressers, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te 

Dongen. 
Dr. E. C. G. Brunner, te Utrecht. 
A. de Bijll Nachenius, te Amsterdam. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, Gemeente-archivaris van Amsterdam. 
M. Taudin Chabot, lid der Directie der Nederlandsche Handel-Maatschap

pij te Amsterdam. 
Prof. Dr. H. T. Colenbrander, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de 

Rijks-Universiteit, te Leiden. 
Dr. J. G. van Dillen, onder-directeur van de Commissie voor 's Rijks Ge-

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

eenigingen, te Amsterdam. 
Prof. Mr. F. Rruin, 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, administrateur, chef van de afdeeling Handel van het 

Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid, te 's-Gravenhage. 



NAAMLIJST DER LEDEN IX 

Prof. Dr. A. O. Holwerda. Hoogleeraar aan de Nederlandsche Handels
Hoogeschool. te Rotterdam. 

Dr. A. G. Krimer. te Wassenaar. 
A. Labouchere. Oud-Directeur der Delftsch Aardewerkfabriek .,De Porce

leyne Fles" te Delft. te Vogelenzang. 
C. H. van der Leeuw. lid der firma Van Nelle & Co .• te Rotterdam. 
Prof. Th. Limperg Jr .• hoogleeraar in de bedrijfshuishoudkunde aan de 

Universiteit te Amsterdam. 
Mr. W. C. Mees. Directeur der Rotterdamsche Scheepshypotheekbank. te 

Rotterdam. 
Dr. W. W. van der Meulen. Wethouder van ·s-Gravenhage. 
Prof. Mr. F. A. Moister. hoogleeraar aan de Universiteit van Amster

dam. te Amsterdam. 
Prof. Dr. W. H. Nolens. Lid der TW'eede Kamer der Staten-Generaal te 

·s-Gravenhage. 
Wouter Nijhoff. uitgever te ·s-Gravenhage. 
N. Ottema. notaris te Leeuwarden. 
Henri Polak. Voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamant-

bewerkersbond. te Laren (N.-H.). 
S. J. Le Poole L.Gzn .• industrieel. te Leiden. 
Edwin vom Rath. Lid der firma Deichmann & vom Rath. te Amsterdam. 
Jhr. D. F. Reuch!in'. Directeur der Intemationale Viscose Compagnie. te 

Rotterdam. 
L. V. van Rossem. te Rotterdam, 
Mr. J. van Schevichaven. te Amsterdam. 
Mr. J. A. van Sonsbeeck. Secretaris van de Vereeniging voor den Effecten

handel. te Amsterdam. 
J. Stroeve J .Ezn .• Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel. 

te Amsterdam. 
Dr. W. S. Unger. Gemeente-archivaris van Middelburg. 
W. van der Vorm. Directeur der Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij. 

te Rotterdam. 
W. G. Wendelaar. Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Effecten

handel. te Amsterdam. 
Dr. F. M. Wibaut. oud-wethouder te Amsterdam. 
Dr. J. W. IJzerman. te Wassenaar. 

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATI~N 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp. VoOYzitter. (1929). 
Prof. Dr. H . Brugmans. (1932). 
Dr. J. G. van Dillen. (1934). 
Dr. Leonie van Nierop. (1933). 
Prof. Mr. N. W. Posthumus. Secretaris. 



x NAAMLIJST DER LEDEN 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Voorzitter. (1932). 
Mr. A.Ie Cosquino de Bussy. (1933). 
H. G. A. Elink Schuurman. (1934). 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris. 

EERELEDEN 

Prof. Dr. Alfons Dopsch, Weenen. 
Prof. Henri Hauser, Parijs. 
Prof. Henri Pirenne, Gent. 
Prof. Dr. Werner Sombart, Berlijn. 

LEDEN 

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

G. van der Aa, te Ouderkerk. 
Prof. Mr. P. J. ¥. Aalberse, te 's-Gravenhage. 
Dr. C. J. K. van Aalst, te Amsterdam. 
Mr. F. H. Abbing, te Amsterdam. 
J. S. van Akkeren, te Amsterdam. 
W. H. Akkersdijk, te Amsterdam. 
F . van Alphen, te Wassenaar. 
D. Andreson, te Amsterdam. 
A. Andriesse, te Amsterdam. 
J. F. Ankersmit, te Amsterdam. 
F. C. van den Arend, te Rotterdam. 
A. Ariens Kappers, te Amsterdam. 
Mr. H. T. Asser, te Amsterdam. 
L. Auerbach, te Amsterdam. 
J. Bakker, te Rotterdam. 
G. C. van Balen Blanken, te Bovenkarspel. 
A. A. H. Bals, te Utrecht. 
J. Frederik Bangert, te Amsterdam. 
E. A. Banning, te Bandoeng. 
Mr. E. H. von Baumhauer, te Amsterdam. 
Mr. H. L. de Beaufort, te Amsterdam. 
J. F. 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. 



NAAMLlJST DER LEDEN 

Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te 's-Gravenhage. 
L. Beerstecker, te Johannesburg. 
Adolf van den Bergh Jr., te Moergestel. 
Am. S. van den Bergh, te 's-Gravenhage. 
C. Th. J. van den Bergh, te Haarlem. 
S. van den Bergh Jr., te Wassenaar. 
Th. P. van den Bergh, te Amsterdam. 
Th. H. Bernsen, te Breda. 
E. Besse, te Amsterdam. 
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam. 
D. G. van Beuningen, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. L. H . J. F. van Bevervoorden tot Oldemeule, te Amsterdam. 
Mr. J. W. Beyen, te Amsterdam. 
Mr. G. Bicker Caarten, te Baarn. 
G. Bicker Caarten A.Jzn., te Rotterdam. 
G. E. Bierens de Haan, te Amsterdam. 
Mr. J. Bierens de Haan, te Amsterdam. 
W. Birnbaum, te Amsterdam. 
D. Birnie, te Twello. 
Mr. P. A. Birnie, te Twello. 
B. H. Blankenberg, te Amsterdam. 
"'Prof. Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 
J. B. Blijdenstein W.Jzn., te Enschede. 
S. W. M. Boas, te Manchester. 
Prof. Dr. J. H. Boeke, te Leiden. 
H. Boekenoogen, te Wormerveer. 
J. G. Boekenoogen, te Wormerveer. 
Dr. M. G. de Bo,er, te Amsterdam. 
Mr. M. H. de Boer, te Utrecht. 
"'Charles E. H. Boissevain, te Blaricum. 
Constant Boissevain, te 's-Gravenhage. 
J. Boissevain, te Amsterdam. 
Mr. R. J. G. Boissevain, te Amsterdam. 
R. L. Boissevain, te Amsterdam. 
Mr. Dr. W. P. ]. Blok, te 's-Gravenhage. 
D. Bolderley, te Amsterdam. 
W. C. Bolle, te Rotterdam. 
A. Bos Pzn., te Dordrecht. 
H . Bos Kzn., te Rotterdam. 
H. W. Bosch, te 's-Gravenhage. 
Mr. ]. M. van Bosse, te's-Gravenhage. 
E. F. Botma, te Groningen. 
Mr. R . Bouwman, te 's-Gravenhage. 
Mr. G. Brackel, te Amsterdam. 
D. W. Brand, te Amsterdam. 
J. D. Brand, te Overveen. 

, . 

XI 



XII NAAMLIJST DER LEDEN 

J. H. Brandes, te Amsterdam. 
Dr. C. D. Brandt, te Utrecht. 
J oh. Brautigam, te Rotterdam. 
P. Bredius, te Amsterdam. 
*C. L. Bressers, te Dongen. 
Mr. F. J. Brevet, te Rotterdam. 
Wm. K. de Brey, te 's-Gravenhage. 
*Prof. Dr. H. Hrugmans, te Amsterdam. 
Dr. 1. J. Brugmans, te Weltevreden. 
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Wassenaar. 
J. Brumsen, te Amboina. 
Dr. E. C. G. Brunner, te Utrecht. 
F. de Bruyn, te Amsterdam . 

. G. A. M. de Bruyn, te Rotterdam. 
Mr. H. Bruyn, te Amsterdam. 
L. Biickmann, te Amsterdam. 
G. H. Biihrmann, te Overveen. , 
Dr. 1. G. Buitenhof, te Overveen. 
Mr. W. B. Burna, te Marssum (Fr.). 
J. N. Burger, te Amsterdam. 
H. A. Burgerhout, te Wassenaar. 
E. C. Burgers, te 's-Gravenhage. 
W. Burman, te Amsterdam. 
Mr. Dr. J. G. van Buttingha Wichers, te Amsterdam. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, te Amsterdam. 
C. L.le Cosquino de Bussy, te Amsterdam. 
S. J. W. van Buuren, te Amsterdam. 
A. de Bijll Nathenius, te Amsterdam. 
H. van der Bijll, te Amsterdam. 
Mr. F . del Campo, te 's-Gravenhage. 
Dr. J. A. Carp, te Helmond. 
W. Carp, te Rotterdam. 
G. P. J. Caspers, te 's-Gravenhage. 
D. ten Cate Brouwer, te Alfen a/d. Rijn. 
Ir. A. Cats, te Leeuwarden. 
J. B. Catz, te New-York. 
Ad. Chabot, te Scheveningen. 
E. Chabot, te Rotterdam. 
J. J. M. Chabot, te Scheveningen. 
M. Taudin Chabot, te Amsterdam. 
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. 
Prof. dr. M. J. H. Cobbenbagen, te Tilburg. . 
Mr. J. Coert, te Rotterdam. 
A. Cohen, te Amsterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen. 
Prof. Dr. H. T. Colenbrander, te Leiden. 
C. J. baron Collot d'Escury, te Amsterdam. 
Herbert Cremer, te Santpoort. 
H. W. Cremer, te Amsterdam. 
Mr. D. Crena de Jongh, te Amsterdam. 
Martin van Creveld, te Amsterdam. 
V. R. IJ. Croesen, te Amsterdam. 
J. P. Croin, te Rotterdam. 
H. A. Crommelin, te Wassenaar. 
G. H. Grone, 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. 
Mr. D. A. Delprat, te Amsterdam. 
Henri Dentz, te Amsterdam. 
Theod. C. Dentz, te Amsterdam. 
Dr. H. W. A. Deterding, te Londen. 
S. van Deventer, te 's-Gravenhage. 
E. Diamant, te Amsterdam. 
H. Diemer, te Rotterdam. 
E. van Dien,te Amsterdam. , 
Prof. Mr. P. A. Diepenhorst, te Amsterdam. 
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam. 
W. N. J. van Ditmar, te Wassenaar. 
Ir. L. Doedes, te 's-Gravenhage. 
J. G. F. Dombach, te Bussum. 
B. van Donselaar, te Rotterdam. 
Mr. E. L. G. den Doorn de Jong, te Voorburg. 
Mr. P. G. H. Dop, te Utrecht. 
Dr. W. A. van Dorp, te Naarden. 
Charles Douglas, te Paramaribo. 
W. J. R. Dreesmann, te Amsterdam. 
Prof. Ir. D. Dresden, w. i., te 's-Gravenhage. 
A. van Driel, te Rotterdam. 
W. van Driel Jr., te Wassenaar. 
F. J. W. Drion, te 's-Gravenhage. 
Mr. J. Drost, te Rotterdam. 
P. L. Dubourcq, te Delft. 
A. Dudok van Heel, te Amsterdam. 
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. 
P. van Dusseldorp A.Mzn., te 's-Gravenhage. 

/ 
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XIV NAAMLIJST DER LEDEN 

J. F. Duwaer, te Amsterdam. 
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan. 
J. B. van Dijk, te Amsterdam. 
F. H. Dijksterhuis, te Mensingeweer. 
J. van Eck, te Amsterdam. 
F. L. Edema van der Tuuk, t e Amsterdam. 
*Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam. 

/' Mr. L. C. van Eeghen, te Amsterdam. 
S. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
D. C. van Eibergen Santhagens, te Amsterdam. 
P. C. L. Eikendal, te 's-Gravenhage. 
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Xmsterdam. 
Jhr. Mr. P. Elias, te Bilthoven. 
G. A. Elink Schuurman Duuring, te Rotterdam. 
*H. G. A. Elink Schuurman, te Bussum. 
W. H. Elles, te Amsterdam. 
T. Elshout, te Gorinchem. 
Dr. S. Elzinga, te Haarlem. 
M. A. Emmerling, te Enkhuizen. 
G. J . Engelberts, te Arnhem. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
J. M. Enger, te Wassenaar. 
Dr. Th. Enklaar, te Breda. 
Mr. H. }. D. D. Enschede, te Aerdenhout. 
Mr. Joh. Enschede, te Haarlem. 
Mr. M. Ensched6, te 's-Gravenhage. 
E. Enthoven, te Baarn. 
M. D. Enthoven, te Delft. 
Mr. R. H. Erdmann, te Amsterdam. 
G. K. M. van Es, te Rotterdam. 
P. Eschauzier, te 's-Gravenhage. 
W. G. J. Eschauzier, te 's-Gravenhage. 
L. van Essen Lzn., te Bloemendaal. 
Mr. W. Etty, te Amsterdam. 
Paul D. Evans, te New-Haven (U. S. A.). 
G. F. Evelein, te Eindhoven. 
F. Tj. Everard, te Amsterdam. 
J. P. Everout, te Amsterdam. 
*Mr. J . C. A. Everwijn, te Amsterdam. 
Q. G. van Eijden, te Amsterdam. 
Mr. W. N. Felhoen Kraal, te 's-Grav~nhage. 
F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht. 
Edo Finimen, te Amsterdam. 
Mr. D. Fock, te 's-Gravenhage. 
R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.). 
Mr. J. W. D. Francken, te 's-Gravenhage. 
A. Frankfurther, te Amsterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

A. W. Frentzen, te Leiden. 
G. W. Frese, te Amsterdam. 
F. Friedmann, te Amsterdam. 
Mr. J. A. Fruin, te Rotterdam. 
*Prof. Mr. R. Fruin, te 's-Gravenhage. 
Mr. Th. A. Fruin, te Rotterdam. 
E. Frijda, te Wassenaar. 
Prof. Mr. Dr. H. Frijda, te Amsterdam. 
J. Frijda Lzn., te Utrecht. 
E. Fuld, te Amsterdam. 
A. Gaastra, te Heerenveen. 
Mr. B. de Gaay Fortman, te Amsterdam. 
A. L. G. de Gee, te Amsterdam. 
E. Geelhuysen, te Amsterdam. 
G. van Gelder, te Blaricum. 
*Dr. H. E. van Gelder,te 's-Gravenhage. 
Nico van Gelder, te Bloemendaal. 
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal. 
H. P. Gelderman, te Oldenzaal. 
Joan Gelderman, te Oldenzaal. 
Mr. P. S. Gerbrandy, te Sneek. 
Prof. Dr. C. Gerretson, te Utrecht. 
D. G. Gerrits, te Amsterdam. 
Mr. J. Gerritsz, te Haarlem. 
Mr. A. W. Gerritzen, te Amsterdam. 
Mr. J. Gerritzen, te 's-Gravenhage. 
Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
Jut Ed. Gerzon, te Amsterdam. 
J. M. Gerzon, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. P. O. H. Gevaerts, te's-Gravenhage. 
C. S. Th. van Gink, te Voorburg. 
F. B. J. Gips, te Dordrecht. 
Mr. C. C. Gis~hler, te Rotterdam. 
K. O. Glanz, te Amsterdam. 
A. Gleichman, te Rotterdam. 
J. M. P. Glerum, te Amsterdam. 
J. de Goeijen, te Arnhem. 
Prof. Dr. Th. Goossens, te Tilburg. 
Prof. Dr. A. Goslinga, te Amsterdam. 
*Prof. Dr. I. H. Gosses, te Groningen. 
J. H. Gouda, te Amsterdam. 
Mr. 1. Goudeket, te Amsterdam. 
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam. 
Prof. Dr. J. Goudriaan Jr. , te Eindhoven. 
J. Goudstikker, te Amsterdam. 
Mr. F. A. H. de Graaff, te Bloemendaal. 
S. de Graaff, te 's-Gravenhage. 

xv 



XVI NAAMLIJST DER LEDEN 

Mr. G. A. de Graag, te Amsterdam. 
Tj. Greidanus, te Amsterdam. 
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J. Verbiest, te Amsterdam. 
Jan Verheyen, te Roosendaal (N.-Br.). 
J. T . Vervloet, te Rotterdam. 
L. Verwoerd, te Amsterdam. 
F . 1P. J. Vester, t e Amsterdam. 
S. G. Visker, te Bloemendaal. 
E. H. Vinke, te Rotterdam. 
Dr. C. Visser, te Vlaardingen. 
H. Visser, te Rotterdam. 
Mr. J. Visser, te Rotterdam. 
Mr. G. Vissering, te Amsterdam. 
J. Vleeschhouwer, te Rotterdam. 
J. L. Vleming Jr., te Amsterdam. 
J. W. Vlielander Hein, te '-Gravenhage. 
C. D. van Vliet, te Bussum. 
H. P . van Vliet, te Rotterdan. 
R. van Vliet Jr., te Utrecht. 
G. Vlug, te Rotterdam. 
E. Voet, te Bloemendaal. 
J . Voetelink, te Giethoorn. 
Prof. Dr. J. G. Ch. Volmer, te's-Gravenhage. 
A. W. Volz, te 's-Gravenhage. 
W. Voorbeytel Cannenburg, te Amsterdam. 
G. Voorhoeve, te Rotterdam. 
A. P. van der Vorm, te Rotterdam. 
W. van der Vorm, te Rotterdam. 
Mr. A. T. Vos, te Appingedam. 
Dr. I. H. J. Vos, te Amsterdam. 
H. A. A. de Vos, te Vaals (L.). 
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E. J. Voftte, te Amsterdam. 
Mr. J. R. Voute, te Amsterdam. 
M. P. Voftte Jr., te Amsterdam. 
D. 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. 
Prof. L. van Vuuren, te Blaricum. 
L. Vuyk, te Rotterdam. 
J. van der Waerden, te Amsterdam. 
D. P. van Wageningen, te Rotterdam. 
Mr. T. A. Waghto, te 's-Gravenhage. 
F. J. K. van der Wal, te Bombay. 
Mr. H. Waller, te Utrecht. 
Jasper Waller, te Zwolle. 
P. W. Waller, te Overveen. 
G. Warning, te Amsterdam. 
R. C. Weidenaar, te Rotterdam. 
Dr. E. van Welderen baron Rengers, te IJsbrechtum. 
Th. van Welderen baron Rengers, te Oenkerk. 
Jac. Welleman, te Krabbendijke. 
Ir. E. P. Wellenstein, te Weltevreden (Java). 
*W. G. Wendelaar, te Maam. 
Mr. W. C. WendeIaar, te Alkmaar. 
A. van de Werk, te Amsterdam. 
W. Westerman, te Scheveningen. 
Mr. W. M. Westerman, te Wassenaar. 
C. J. J. Westermann, te Hilversum. 
Dr. J. A. Wever, te Gouda. 
*Dr. F. M. Wibaut, te Amsterdam. 
A. H. Wichers Hoeth, te Amsterdam. 
D. H. Wicherson, te Steenwijk. 
J. Rypperda Wierdsma, te Rotterdam. 
Mevr. H. Wieseman, te 's-Gravenhage. 
A. C. van der Wilde, te 's-Gravenhage. 
Mr. Jb. Willeumier, te Baam. 
Mr. G. D. Willinck, te Zutphen. 
J. D. Wilton, te Rotterdam. 
J. H. Wilton, te Wassenaar. 
Jhr. dr. P. J. van Winter, te Amsterdam. 
H. Winters Mz., te Venlo. 
Ir. W. J. Wisselink, te Amsterdam. 
Dr. J. Witlox, te Rotterdam. 
Mr. W. J. Witsenboer, te 's-Gravenhage. 
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Eduard Wolff, te Arnhem. 
Dr. E. B. Wolff, te Bussum. 
Mr. J . Wolterbeek Muller, te 's-Gravenbage. 
A. Wurfbain, te Rijzenburg. 
F. L. Wurbain, te Geneve. 
Jbr. Mr. H. C. van der Wijck, te 's-Gravenhage. 
Mr. H. van Wijk Czn., te Scheveningen. 
N. van Wijk, te 's-Gravenbage. 
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam. 
S. Wijnbergen, te Hillegersberg. 
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam. 
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam. 
J ac. Wijsman, te Amsterdam. 
G. A. IJssel de Schepper, te Yelp. 
*1. IJssel de Scbepper, te Breda. 
*J. IJzerman, te 's-Gravenbage. 
Mr. Dr. S. Zadoks, te Amsterdam. 
N. van Zalinge, te Weltevreden. 
Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam. 
S. W. Zeverijn, te Batavia. 
Ir. J. M. A. Zoetmulder, te Heerlen. 
Saal van Zwanenburg, te Nijmegen. 
P. J. H. Zweypfenning, te Amsterdam. 
Mr. T. D. Zylker, te Rotterdam. 
Mr. Dr. 1. B. ZijIstra, te Rotterdam. 

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN 

Algemeene Nederlandscbe Diamantbewerkersbond, te Amsterdam. 
Algemeen Nederlandsch Vakverbond. te Utrecht. 
Bank-Associatie, te Amsterdam. 
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam. 
Bibliotbeek der Nederlandscbe Handels-Hoogescbool, te Rotterdam. 
Bibliotbeek der Vrije Universiteit, te Amsterdam. 
Business Historical Society, Boston, Mass. (U. S. A.). 
Centraal Kantoor voor de Statistiek van bet Departement van Land-

bouw. Nijverheid en Handel, te Weltevreden. 
Gemeente-archief, te Amsterdam. 
HandeIs-Economiscbe Bibliotheek, te Amsterdam. 
N .V. Handelsveem, te Rotterdam. 
Koninklijke Bibliotheek, te 's-Gravenbage. 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-

Indie, te ·s-Gravenhage. 
Nederlandsch Instituut van Accountants, te Amsterdam. 
Nederlandsch Instituut voor Efficiency, te Amsterdam. 
Nieuwe of Litteraire Societeit, te's-Gravenhage. 
Openbare Bibliotbeek, te Arnbem. 
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Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht. 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage. 
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden. 

XXIX 

Vereeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handelsschool te Amster-
dam .. Hou en Trouw", te Amsterdam. 

R.K. Openbare Leeszaal .. Geloof en Wetenschap", te Bergen-op-Zoom. 
Roomsch-Katholiek Werklieden Verbond in Nederland, te Utrecht. 
Universiteits-Bibliotheek, te Amsterdam. 
Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te 's-Gravenhage. 

CORRESPONDEEREND LID 

J. de Groot, te Weltevreden. 

DONATEURS 

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 Rijnland, te Leiden. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken, te 

Tilburg. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente, te Hengelo (0.). 
F. Koenigs, te Haarlem. 
B. Klaare, te Wassenaar. 
Jhr. H. Loudon, te Wassenaar. 
Ph. Mees, te Rotterdam. 
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft. 
W. Pannenborg. te Amsterdam. 
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen 

Utrecht. / 
*Dr. J. W. IJzerman, te Wassenaar. 

DONATEURS VOOR HET LEVEN 

H. Albert von Bary, te Amsterdam. 
Jhr. P. H. Bicker, te Driebergen. 
W. C. Bonebakker, te Amsterdam. 
P. de Clercq, te Veenwouden (Fr.). 
Deli Spoorweg Maatschappij, te Amsterdam. 
H. Th. Dunnewold Jr., te Bussum. 
G. Eschauzier, te 's-Gravenhage. 
L. van Heek, te Enschede. 
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij, te Amsterdam. 
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Frans Jurgens, te Nijmegen. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Groningen. 
A. de Koster, te Leiden. ' 
*A. Labouchere, te Vogelenzang. 
M. Lam Jr., te Amsterdam. 
J an LeIs, te Kinderdijk. 
G. Leonhardt, te Amsterdam. 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, te Lelden. 
H. W. van MarIe Jr., te Amsterdam. 
A. C. Mees, te Rotterdam. 
Chr. Moes, te Amsterdam. 
NederIandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te HaarIem. 
B. Nierstrasz, te Tervueren. 
E. A. Pan, te 's-Gravenhage. 
H. D. R. van Peski, te 'Amsterdam. 
H. D. Pierson, te 's-Gravenhage. 
J. L. Pierson, te Baam. 
H. C. Rehbock, te Amsterdam. 
P. J. Roosegaarde Bisschop, te Overveen. 
H. Smulders, te Schiedam. 
W. Spakler, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. G. C. W. van Tets van Goudriaan, te 's-Gravenhage. 
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft. 
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht. 
L. Volker Azn., te Sliedrecht. 
E. H. de Vries, te 's-Gravenhage. 
H. C. Wesseling, te Vlissingen. 

DONATEURS VAN RET PUBLICATIEFONDS 

Algemeene NederIandsche Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster-
dam. 

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. 
Ret "Deli Archief", te Amsterdam. 
Deli-Batavia Rubber Maatschappij, te Amsterdam. 
J oh. Enschede en Zonen, te Haarlem. 
Fransch-Hollandsche Oliefabrieken: Nouveaux Etablissements Calve-

Delft, te Delft. 
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam. 
RandeIsvereeniging "Amsterdam", te Amsterdam. 
Randelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam. 
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf), 

te Hengelo. 
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam. 
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Hudig en Veder, te Rotterdam. 
Intemationale Crediet- en Handelsvereeniging "Rotterdam" te Rotterdam 
J ava-China-Japan Lijn, te Amsterdam. 
J avasche Bank, bijkantoor te Amsterdam. 
Javasche Cultuur-Maatschappij, te Amsterdam. 
Koloniale Bank, te Amsterdam. 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam. 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam. 
Nationale Bankvereeniging, te Utrecht. 
Nationale Levensverzekering-Bank, te Rotterdam. 
N ederlandsche Bank, te Amsterdam. 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam. 
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch-Indische Handelsbank, te Amsterdam. 
Nederlandsch-Indische Landbouw Maatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch-Indische Spiritus Maatschappij, te Amsterdam. 
Van Nievelt, Goudriaan & Coo'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. 
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. Handelmaatschappij 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. 
Tabaks-Bureau, te Amsterdam. 
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam. 
De Twentsche Bank, te Amsterdam. 
De 'fwentsche Bank, te Rotterdam. 
P. F. van Vlissingen & Coo's Katoenfabrieken, te Helmond. 

COMMISSIE VOOR HET BOEKENFONDS 

G. van der Aa. 
Dr. C. J. K. van Aalst. 
A. l\ndriesse. 
J. Frederik Bangert. 

Mr. H. L. de Beaufort. 
Am. S. van den Bergh. 
S. van den Bergh Jr. 
H. F. de Beukelaar. 
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D. G. van Beuningen. 
J. B. Blijdenstein. 
H. Boekenoogen. 
W. C. Bolle. 
Ch. E. H. Boissevain. 
W. C. Bolle. 
G. A. M. de Bruyn. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. 
A. de Bijll Nachenius. 
M. Taudin Chabot. 
Mr. D. Crena de Jongh. 
Mr. D. A. Delprat. 
G. A. Dunlop. 
Mr. Chr. P. van Eeghen. 
H. G. A. Elink Schuurman. 
G. A. Elink Schuurman Duuring. 
E. Enthoven. 
G. L. M. van Es. 
F. H. Fentener van Vlissingen. 
EdoFimmen. 
Joan Gelderman. 
J. Ed. Gerzon. 
A. J. M. Goudriaan. 
Handel-Maatschappij H. Albert de 

Bary& Co. 
C. G. Harrenstein. 
Dr. W. J. Hartmann. 
Dr. G. H. Hintzen. 
K. C. Honig Mz. 
J. M. Hudig. 
W. C. Hudig. 
Gustaaf Jiskoot. 
P. J. J. Jonas van's Heer Arends-

kerke. 
J. s. C. Kasteleyn. 
E. S. Kerkhoven. 
L. H. Kiek. 
J. E. F. de Kok. 
W.Labohm. 
M. Lam Jr. 
C. H. van der Leeuw. 
S. J. Le Poole L.Gzn. 

F. Lieftinck J.Hz. 
Jhr. H. Loudon. 
F. Lugt. 
Dr. F. Mannheimer. 
G. H. de. Marez Oyens. 
H. W. van Marie Jr. 
A.Marx. 
Mr. R. Mees. 
H. Meinesz. 
Dr. W. W. van der Meulen. 
B. Modderman. 
Mr. E. P. de Monchy. 
H. R. du Mosch. 
Abram Muller. 
Mr. H. A. van Nierop. 
Dr. Leonie van Nierop. 
B. Nierstrasz. 
Wouter Nijhoff. 
H. E. Oving Jr. 
Mr. Aug. Philips. 
Dr. A. F. Philips. 
H. D. Pierson. 
Prof. Mr. N. W. Posthumus. 
Edwin vom Rath. 
H. C. Rehbock. 
Jhr. D. F. Reuchlin. 
G. Ribbius Peletier. 
L. V. van Rossem. 
B. E. Ruys. 
Mr. A. E. von Saher. 
Albert Spanjaard. 
Dr. Ir. C. F. Stork. 
J. Stroobach. 
Mr. P. J. C. Tetrode. 
G. C. Vattier Kraane. 
J. C. Veder. 
A. W. Volz. 
W. van der Vorm. 
E. H. de Vries. 
Mr. Jb. Willeumier. 
Dr. J. W. IJzerman. 

Het Archief is gevestigd te 's-Gravenhage, Prins Mauritslaan 53, tel. 
52809. 

Het Archief is geopend van v.m. half tien uur tot n.m. vijf uur. 
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BRIEVENV AN GIJSBERTKAREL VAN HOGENDORP ENWILLEM 

VAN HOGENDORP, DEELGENOOTEN IN HET H~DELSHUIS 

GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP EN CO. TE AMS~ERDAM, 

IN DEN ZOMER VAN 1798 GEDURENDE DE REIS VAN GIJSBERT 

KAREL DOOR DUITSCHLAND EN DAGBOEK VAN GIJSBERT 
KAREL VAN HOGENDORP 19 JULI-25 SEPTEMBER 1798, MEDE-

GEDEELD DOOR DR. LEONIE VAN NIEROP 

.. Koophandel is koopen en verkoopen, dit doet de 
speculant, die de koning des handels is." 

INLEIDING 

(Gijsbert Karel van Hogendorp aan 
Willem van Hogendorp 18 Septem
ber 1798). 

Catastrophe staat geschreven op den omslag van den bundel brieven, die 

Gijsbert Karel van Hogendorp in het jaar 1795 aan zijn moeder, Mevrouw 

van Hogendorp geboren van Haren, geschreven heeft. Niet geheel ten on

rechte. 1795 wordt door de omwenteling en den oorlogstoestand een jaar 

van schokken voor .haar familie. De finantieele omstandigheden worden 
moeielijk en de toekomst onzeker. Gijsbert Karel wordt 21 Januari als pen

sionaris van Rotterdam ontslagen. Zijn tweede broeder WiUem terzelfder 

tijd als pensionaris van Haarlem 1). 

Het schijnt intusschen, dat Gijsbert Karel niet lang .) werkeloos behoeft 

te blijven. Op het aanbod zijner schoonmoeder, Hester Hooft "), (in tweede 

1) Jhr. Mr. Willem van Hogendorp, geboren te Rotterdam 19 Mei 1765, huwde te 
Amsterdam 28 September 1799 Hermina Clara Bonn, dochter van den hoogleeraar 
Andreas Bonn, stierf te Yelp 13 Januari 1834. - Hij woonde te 's-Gravenhage 1768-
1775; lag te Oosterhout en Gouda school 1776-1781; woonde te Berlijn 1782; stu
deerde in Utrecht, GOttingen en Leiden 1783-1788. Hij was pensionaris van Haar
lem 1788-1795; koopman te Amsterdam 1797-1811; werd 1812 receveur des do
maines et conservateur des hypotheques en in 1814 directeur van de registratie 
te Amsterdam,later te Haarlem. 

") Gijsbert Karel aan zijn moeder 19 Februari 1795 uit Rotterdam : .. J'ai des nou
velles tres-rassurantes ma chere mere, et dans peu de jours il est apparent que tout se
radit." (A. R. A. - Verzamelingvan Hogendorp 14). 

0) Hester Hooft, geboren 29 Januari 1748, huwde 12 Mei 1765 George Clifford Hen
rysz. a); na diens overlijden in 1776,23 Juli 1786 Jan Hendrik van Kinsbergen, stierf 
16 April 1795. - Zij voerde sinds den dood van haar grootvader Jacob Schues in 1770, 
eerst met haar eersten echtgenoot en later aIleen, de directie over het handelshuis door 
hem nagelaten. (J oh. E. Elias. De vroedschap van Amsterdam II, biz. 727, 885). 

a) Uit rut huwelijk Hester Olifford, echtgenoote van G. K. van Hogendorp. 

ECON.-HIST. ]AARBORK, xv. 
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huwelijk getrouwd met den schout bij nacht Jan Hendrik van Kinsber
gen ')), om zich met haar in haar handelshuis Jacob Schues ") te associeeren, 
gaat hij in. Hij verkoopt 16 Maart zijn huis te Rotterdam ") en maakt aan-, 

stalten om te verhuizen. Doch juist Mn maand later komt door den plotse

lingen dood van zijn schoonmoeder het geheele plan wederom op losse 

schroeven te staan. 
Of schoon hij nu van arm, rijk ') is geworden, staat het voor Gijsbert 

Karel vast, dat hij in den handel zal gaan. Eenmaal met het denk
beeld vertrouwd, leiden "de onzekerheid van allen eigendom, vooral 

van publieke fondsen, het vooruitzigt van een nuttig burger te zijn 

en mijn kinderen daartoe op te voeden", hem er stellig in deze dagen 

toe een "geaccrediteerd comptoir" niet t.e laten gaan, "hetwelk daaren
hooven ook door de publieke opinie" zou afgekeurd worden 5). Daarbij 
ziet hij, hoe donker de tijtlen ook zijn, den handel nog altijd a1s de door 
alle omstandigheden aangewezen, voornaamste bron der welvaart van het 

vaderland. 

"Wij blijven altijd liggen tusschen het noorden en het zuiden; wij zijn 

nog rijk in vergelijking van andere volken, ons land is nog zeer volkrijk, de 

koophandel is nog eene behoefte van de natie en de liefhebberij tot denzel
yen steunt als van ouds op den aard der ingezetenen, die grootendeels van 

het klimaat en van den vaderlandschen grond af te leiden is" 6), zal hij 

eenige maanden later schrijven. 

Het wordt hem evenwel niet veroorloofd de bestaande firma voort te zet

ten. Van Kinsbergen werkt hem tegenenhoudtmetzijnmede-executeur
testamentair, Mr. Martinus Alewijn '), de zaken tot aan de afwikkeling der 
erfenis onder hun toezicht. Gijsbert Karel wacht af. Ofschoon de executeu-

') Zie Elias II, bIz. 727. 
") Jacob Schues, geboren 1678 te Hereso in Engeland, stierf 9 Juni 1770 te Amster

dam als een "extra groot en konsiderabel rijk koopman." (Zie Elias II, bIz. 728). 
") Voor t 10.000, den prijs, waarvoor hij het gekocht had,en t 1000 voor aangebrach

te verbeteringen. (G. K. v. H. aan zijn moeder 18 Maart 1795. - Verz. van Hogen
dorp 14). 

') Volgens de scheidingen van 2 Januari en 26 April 1796 voor notaris C. van 
Homrigh a)erfden de twee dochters van de overledene : 1 o.HesterClifford(t 766-1826), 
echtgenoote van Gijsbert Karel van Hogendorp, en 2°. Anna Margaretha Clifford 
(1772-1797), echtgenoote van Jacob Vnico Willem, graaf van Wassenaar van Ob
dam, ieder t 488,334.5.4 in vast goed en fondsen, terwijl nog een aanzienlijk kapitaal 
aan vorderingen, participaties enz., onverdeeld bleef. Het roerend goed was onder
ling verdeeld. Bovendien was aan den tweeden echtgenoot een legaat van t 50,000 
vermaakt en het vruchtgebruik van t 200.000 in 3% Engelsche annuiteiten, die als 
een afzonderlijk fonds bui ten de schoonzoons om werden beheerd. 

") Brieven en Gedenkschriften van Gijsbert Karel van Hogendorp III, biz. 145. 
0) Aldaar, III, biz. 114. ") Zie Elias II, bIz. 1026. 
/I) Gemeente-Archief Amsterdam. - Notariee1e protocol1en no. 12518. 

( 
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ren tegen den geest der overledene handelen en den boedel benadeelen, wi! 

hij niet procedeeren. "Le jeu n'en vaut pas la chandelle." Het huis verkeert, 

"dans un Hat de stagnation, de sorte qu'on envoye grand nombre de com

mis". Goederenzaken zijn in den laatsten tijd niet meer gedaan. Sedert een 

tiental jaren was veel geld daaruit genomen en in fondsen belegd. Men 

houdt de firma evenwel nog voor een groot huis, en de naam heeft op de 

beurs nog een zeer goeden klank. Dien laat Mevrouw van Wassenaar onder 

pressie van haar stiefvader verdwijnen, zoogenaamd uit respect voor haar 

moeder en voorvader 1). 

In J anuari 1796 zijn de eerste afwikkelingen der nalatenschap geschied. 

Den 30sten van die maand neemt Gijsbert Karel het kantoor, d. w. z. de 

bedienden en eenige loopende zaken, over op "deszelfs firma van G. K. van 

Hogendorp". Hij heeft in het vorig jaar niet stilgezeten. Opvoeding en op

leiding hebben hem niet tot koopman bestemd. Flair om met een minimum 

van kennis te beginnen bezit hij niet. Het strookt geheel met zijn aard zich 

eerst door eigen onderzoek en studie "kundig te maaken", alvorens aan den 

slag te gaan. Des te gemakkelijker, waar hij deze tijden van embargo in de 

havens, van oorlog en kaperijen 2) niet gunstig acht tot het doen van eenige 

ondememing, en hij zich voorgenomen heeft een duurzaam handelshuis te 

vestigen, dat ook na den vrede de eens begonnen verbindingen zal voort

zetten I). 

In de eerste plaats wijdt hij zijn aandacht aan de zaken van het verdwe

nen handelshuis Schues. Hij tracht in dezelfde richting te werken door de 

betrekkingen met Saksen, waarmede oorspronkelijk goederen- '), later wis

sel- en assurantiezaken ") waren gedaan, wederom aan te knoopen. Reeds 

noodt hij een Duitschen zakenvriend aan zijn disch '). Waar zijn bediende 

Luber '), die voor zijn schoonmoeder de zaken had waargenomen, hem niet 

op de hoogte wi! brengen, tracht hij door gesprekken met de voomaamste 

kooplieden, in wier kring hij door zijn familierelatie met het voormalige 

1) G. K. v. H. aan zijn moeder 19 Februari, 21, 28 Mei, 8 Augustus 1795. (Verz. van 
Hogendorp 14). - Br. en Ged. III, biz. 145. 

0) In den aanvang van 1795 legde Engeland een embargo op de Hollandsche sche
pen en in den zomer nam het bezit 'van Kaap de Goede Hoop. De oorlogsverklaring 
volgde 15 September 1795. Demerary, Essequebo en Berbice vielen in 1796 in handen 
der Britsche zeemacht. In dit jaar en in 1797 ook de Oost-Indische bezittingen met 
uitzondering van Java. Voor de kaperijen van Engelsche en Fransche zijde zie men 
o. a. nos. 4, 6 en 10. 

a) Nergens wordt de gedachte door hem uitgesproken, om zich door groote leve-
ran ties of specula ties te verrijken. 

') Deze goederen waren katoen, verfwaren, juchten en tabak. 
I) Zie nos. 75, 84 e. v . 
• ) G. K. v. H. aan zijn moeder 15,23 Jull 1795. (Verz. van Hogendorp 14). 
7) Michael Luber. 
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huis Schues dadelijk opgenomen is, langzamerhand de leemten in zijn ken
nis aan te vullen, die gebrek aan ervaring ondanks studie laten '). 

Maar wanneer hij gerijpt is om in de beweging te komen, werken de om

standigheden tot het welslagen niet mede. Ret erfdeel zijner vrouw, dat het 

aanzienlijkste deel van het bedrijfskapitaal moet vormen, is niet geheel be

schikbaar. Ret bestaat voor t 142.760 in vast goed, waaronder de heerlijk
heid Adrichem onder Beverwijk, die hij gaat verfraaien en voor een groot 
gedeelte van het jaar met zijn gezin bewonen, met haar boerderijen op 

t 60.000 getaxeerd, de voornaamste plaats inneemt "). Ret overige deel der 

nalatenschap, voor zooverre zij is geliquideerd, vormen Rollandsche en 

buitenlandsche fondsen, die hij in deze tijden bezwaarlijk te gelde kan 

maken, en wordt als renteniersvermogen voor een part buiten de zaak ge
houden. Bovendien eischen de belastingen haar deel. 

Daarbij neemt de zorg voor zijn huishouding, de opvoeding zijner kinde

ren en het beheer van Adrichem met haar hoeven te veel tijd in beslag, dan 

dat hij zich geheel aan den handel kan geven. 

WeI had hij na de Iaatste scheiding der nalatenschap op 25 April 1796 

zijn broeder Willem, die nog werkeloos was, op het kantoor genomen Ii). Hij 

had er zich opofferingen voor getroost. Willem was ook volslagen onkun

dig. De lasten waren er door vermeerderd, de inkomsten niet vergroot. 

Deze had zich intusschen na het ambtenaarsleven aan het nauwkeurige 

kantoorleven gewend en bleek met kooplieden en makelaars te kunnen 

samenwerken. Gijsbert Karel had zich met hem 1 J uni 1797 onder de firma 

G. K. van Rogendorp en Co. voor twee jaren geassocieerd 6). 

') De verslagen dezer gesprekken, voor zooverre zij met zijne opmerkingen aan
wezig waren in de verzameling Van Hogendorp no. 141Il op het Algemeen Rijksar
chief, volgen als Bijlage II hierachter. 

") Het overige onroerende goed bestond uit: 1 0. het huis de Keizer Adolph op de 
Keizersgracht over de Westermarkt, op t 38.000 getaxeerd, dat 28 Januari 1778 door 
de overledene voor t 45.000 gekocht en sinds dien door haar bewoond was a), en dat 
Gijsbert Karel thans betrekt. b) 2°. Een huis, pakbuis en erve, door Jacob Schues 27 
April 1740 voor t 38.000 gekocht c) en nu voor t 26.000 toebedeeld. 3°. Een stal in de 
Rozenstraat, t 17.000 waard, die Hester Hooft 8 November 1780 verkregen had. 4°. 
Landerijen onder Sloten voor t liDO en twee grafsteden in de Oude Kerk a t 400. 

0) In 1798 had hij nog "twee ton indisponibel". (Zie no. 58). 
0) Sinds de revolutie was door Holland 6% van de bezittingen in 1795 en in 1796, en 

21% in 1797/98 geheven en door de Republiek 8% van de inkomsten (Dr. H. T. Colen
brander. Gedenkstukken van de algemeene geschiedenis van Nederland IV, biz. 472). 

') Gijsbert Karel had geen grooten dunk van hem. "Peu mftr du cote de l'esprit", 
had hij 27 Juui 1795 van hem aan hun moeder geschreven. Toch meende hij, dat hij 
er met den tijd wei komen zou. (Verz. van Hogendorp 14) . 

• ) Br. en Ged. III, biz. 48. 
a. G. A. Amsterdam. - Kwijtschelding 6 Y, t 390. Elias II, biz. 727. 
b. In de "Naamen en woonplaatzen van alle de kooplieden te Amsterdam" dier 

dagen staat aan dit adres nog steeds J. Schues. 
c. G. A. Amsterdam. - Kwijtschelding 5 I, f. 291 v. 
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Een vierde der winst werd Willem toegedacht, en indien dit voor zijn 

onderhoud niet toereikte, vulde Gijsbert Karel het aan. Willem woonde in 

het huis, door Jacob Schues in 1740 gekocht, waar ook het kantoor geves

tigd was op de Keizersgracht "by de geweezene schouwburg 566" '). Tot 

het perceel behoorden "voor de gang en achter een pakhuis", ook door de 

firma gebruikt. Luber en Zollicofer - de laatste ook uit de oude firma 

stammende - stonden hem ter zijde I). Aan den jongen chef en de bedien

den werd de regeling van de kantoorzaken overgelaten. In de leiding der 

handelszaken zou Gijsbert Karel medespreken. 
Naar de stukken, die hij over deze jaren heeft nagelaten, mededeelen "), 

leidt deze wijze van werken ook niet tot vee!. WeI zijn, nu de handel met de 

overzeesche gewesten door het verlies van het grootste gedeelte der kolo

nien en de onveiligheid ter zee stil staat, connecties in Engeland, waar de 

Surinaamsche vloot 0) nu binnnenvalt, aangeknoopt, om de koloniale pro~ 

ducten te verkrijgen, weI wordt getracht tot in het hart van Duitschland 

verbindingen te verwerven. Maar de handelswegen zijn vol gevaren en be

zwaren. Op zee worden de kapers gevreesd. Aan den Rijn vinden troepen-
\ 

verschuivingen plaats en hinderen de Fransche tolbeambten. 

Daarom hebben de kooplieden in Saksen zich tot den handel van Ham

burg en Bremen gewend. Deze steden hadden in 1792 bij het uitbreken van 

den oorlog tusschen Frankrijk en het Duitsche Rijk neutraal weten te blij
ven ") en waren vooral na 1795 het middelpunt geworden van den handel 

van het vasteland van Europa. 

') Zie de "Naamen en woonpl:atzen van aIle de kooplieden te Amsterdam" dier 
dagen en het "Register van de nummering der stad Amsterdam 1853." 

0) De brief aan Willem van 29 Mei 1797, waarin Gijsbert Karel de associatie vast
stelt en dit alles verhaalt, bevindt zich in Verz. van Hogendorp 1691• 

0) Br. en Ged. III, bIz. 145 e. v. Continuation du journal. (Ven:. van Hogendorp 
56c). 

0) Zie nos. 43 en 53. 
0) Door zware geldelijke offers. - Aan het handelsverdrag tusschen Frankrijk en de 

Hanzesteden (in 1716 gesloten, in 1769 en 1789 vernieuwd) was de bepaling toegevoegd, 
dat de handelsbetrekkingen ook in tijden van oorlog tusschen Frankrijk en het Duit
sche Rijk door zouden gaan. De keizer, die dit steeds had geduld, weigerde zijn toe
stemming in 1792, in een oorlog "tegen de revolutie." Frankrijk - die de beteekenis 
van de Wezer- en Elbemonden voor den Engelschen handel met het vasteland be
greep, bovendien vertoornd was over de ontvangst der Fransche emigres te Ham
burg en de terugzending van den gezant Lehoc in 1793, de niet-erkenping van den 
nieuwen (Reinhart) in 1795 -voerde een dubbelzinnige politiek en legde embargo op 
de Hamburger schepen. Bremen werd in 1795 door Engelsche en Hannoversche troe
pen bezet en wist bij den vrede van Bazel in 1795 met Fransche hulp zich daarvan 
te ontslaan. Hamburg moest de opheffing van het embargo met 5 millioen livres be
talen. De erkenning van Reinhart tot gezant wist het berooideDirectoire in 1796 door 
te drijven met een zoogenaamde leening van Hamburg van 4 millioen, van Bremen 
van 2 millioen, van Lubeck van 600.000 fres. Daarbij moesten deze steden aan het 
Rijk haar deel in de kosten van het leger en aan de neutrale staten - Pruisen en an-
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Waar deze steden in 1795 den rol van Amsterdam hebben overgenomen, 
en de buitenlandsche handel van Amsterdam over haar en Emden - de 

haven van het onzijdige Pruisen - wordt geleid, zwicht Gijsbert Karel ' 

voor den ;a:ndrang van Willem ') om op reis te gaan. En niet alleen naar 

deze steden, maar ook verder. 

Om door eigen aanschouwing te leeren, hoe de internationale handel 

loopt en gedurende den oorlog zalloopen, welk deel hij aan diens gang zal 

nemen en in welke betrekking tot anderen, om uit te vinden, welke ver

andering een eventueele vrede brengen zal, om met de voornaamste koop

lieden connecties aan te knoopen, oude verbindingen direct of indirect aan 

te halen, het veld van werkzaamheid uit te breiden en zaken te doen, -

kortom, om veel ondervinding te verkrijgen en ook winst te behalen "), ver

laat Gijsbert Karel 18 Juli 1798 Amsterdam. 
Het reisplan wordt breed opgezet. Na Emden, Bremen en Hamburg zal 

midden-Duitschland - Brunswijk, Quedlinburg en Halle -, en daarna 

Saksen en Frankenland, - voornamelijk Leipzig en Neurenberg - be

zocht worden. Daarna gaat !Ie tocht over Frankfort naar de voormalige 

Oostenrijksche Nederlanden, met name naar Luik en Brussel "). 

Over deze reis, die 25 September 1798 plotseling te Leipzig moest eindi

gen, omdat de ziekte van een zijner kinderen hem naar het vaderland terug 

riep, is veel bewaard gebleven in de Verzameling van Hogendorp,liggende 

op het Algemeen Rijksarchief a) . 

Zelf heeft Gijsbert Karel eenige bundels bescheiden van titels voorzien. 

In de eerste plaats: .. Aanteekeningen van mijn vrouws hand, mij op de reis 

medegegeven" "). Enkele, niet zeer belangrijke notities in het Fransch, 

herinneringen aan een reis, door haar in 1787 gemaakt. 

Van grooter beteekenis is het .. Journal d'une course a Embden, Bremen, 

dere in Noord-Duitschland - de kosten van de bezetting der demarcatielinie tot ver
dediging tegen een eventueelen Franschen inval opgeworpen, betalen. (Zie Walther 
Vogel. Die Hansestiidte und die Kontinentalsperre en de daar aangehaalde litteratuur. 
Voor het actieve aandeel, dat G. H. Sieve king namens de kooplieden te Hamburg aan 
de onderhandelingen met het Directoire nam: Zeitschrift des Vereins fiir Hambur
gische Geschichte XII, 2, biz. 215 e. v., XVII,I, blz.101 e. v.; XVIII, 2, bIz. 320 e. v.). 
Op het congws te Rastadt onderhandelde in 1798 P.J. Sieveking, syndicus van Ham
burg, mede, om de gelijkstelling van de Hanzesteden met de andere deelen des Rijks; 
in tijden van oorlog te verkrijgen. 

') Zie no. 67. 
") Zie nos. 24, 28 en 54. 
") Dit laatste gedeelte werd onderweg al opgegeven. (Zie no. 81). 
') De inventaris dezer verzameling is gepubliceerd in Verslagen en mededeelingen 

omtrent 's rijks oude archieven XXXVI. (1913). 
") Verzameling van Hogendorp 56a. 
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Hambourg et Leipzig en 1798" 1). Een dagboek, in het Fransch gehouden, 

bestaande uit 27losse yellen van vier bladzijden, waarvan de eerste negen

tien onmiddellijk door hemzelf genummerd zijn, aan zijn vrouw te Adri

chem geregeld gezonden. Waar hij in bijna aIle yellen persoonlijke opmer

kingen voor haar bestemd en antwoorden op haar epistels in briefvorm 

heeft ingelascht, maakt het geheel meer den indruk van een verzameling 

brieven, die bewaard moesten blijven wegens de voor hem belangrijke aan

teekeningen. Met uitzondering van een brief van 21 Juli, waarbij hij het 

eerste vel aan zijn echtgenoote doet toekomen, en een van 28 Augustus, is 

er ook geen enkele particuliere voor haar bij I) en alleen vel 17 bevat uit

sluitend aanteekeningen ter herinnering. 

Hij stelt in dit J ouma! zijn gevoelens en gedachten over alledei, dat bui

ten den kring van handelszaken ligt, te boek. Een deel is overgenomen in 

de door Mr. H. graa£ van Hogendorp uitgegeven Brieven en Gedenkschrif

ten van Gijsbert Karel van Hogendorp, deel III I). 

Dit dagboek is voortgezet a1s: "Continuation du journal" inNovember 

1798 "), hetwelk meer van beschouwenden aard is en waarvan een deel in 

dezelfde uitgave voorkomt I). 

Doch verreweg het belangrijkst zijn de brieven over handelszaken, die hij 

zelf niet van een titel voorzien heeft, maar den naam: "Brieven over han

delszaken gedurende de reis door Duitschland in 1798 aan zijn broeder 

Willem van Hogendorp, deelgenoot in het handelshuis van G. K. van Ho

gendorp 1798 J uli 20-September 29" op den omslag van een derde ver

kregen hebben "). Hier heeft hij zich van het Hollandsch, Mn enkel maa! 

van het Duitsch bediend. De brieven werden door hem genummerd en 

hieruit blijkt, dat vele, waaronder die tusschen 13 en 29Augustus uit Ham

burg geschrev~n, helaas ontbreken '). 

Een bundel "Uitgaaf, adressen enz. behoorende tot mijn reisje naar 

Hamburg en Leipzig in den zomer 1798" is hieraan nog toegevoegd I). 

Daarin bevinden zich losse aanteekeningen en weI 1 0. eenige kleine notities 

uit zijn handelsboeken getrokken; 2°. notities in het Fransch met andere 

1) Verzameling van Hogendorp 56b. 
I) Deze brieven dragen haar adres en eindigen: "T. a. V. Charles." Een aanhef 

hebben zij evenmin als de overige. 
I) Bladzijden 147-157. 
") Verzameling van Hogendorp 56c. 
") Bladzijden 158-160. 
") Verzameling van Hogendorp 56d. 
') Aanwezig zijn: nos. 1,3,4,5,8, 10, II, 14, 15, 16, 19, 36, 37, 38, 41, 47,51,53, 

54, 55, 58, 59, 60. Misschien waren ook enkele niet genummerd. 
I) Verzameling van Hogendorp 56e. 
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hand - misschien weI die van zijn btoeder Frederik - geschreven en te 
Leipzig opgesteld. mogelijk door Gijsbert Karel gedicteerd. 

Naast deze collectie zijn ten slotte bewaard gebleven de brieven van zijn 

vrouw Hester van Hogendorp geboren Clifford, in dezen tijd aan haar 

echtgenoot geschreven '), en de brieven van Willem van Hogendorp in deze 

dagen aan zijn broeder gezonden I). De eerste zijn in het Fransch, de laatste 
in het Nederlandsch gesteld. Beide zijn vermoedelijk compleet aanwezig. 

In de uitgave, die hierachter voIgt en waarin de stukken van de hand 

van Gijsbert Karel van Hogendorp en de brieven van Willem van Hogen

dorp in een groep chronologisch gerangschikt zijn, worden uit het Journal 
slechts eenige grepen gedaan. Een economisch-historisch jaarboek heeft 
voor het geheel geen plaats, gezwegen nog het feit, dat brokstukken reeds 
het licht zagen. Wat hier geboden wordt in de inleiding en in de stukken 

kan Gijsbert Karel van Hogendorp zelf, van wiens innerlijk leven in deze 

jaren nog zoo weinig bekeI\d is, belichten I). en strekken ter illustratie van 

toestanden en person en. 
De brieven over handelszaken zijn in extenso overgenomen, hoewel zij 

niet uitsluitend voor Nederlandsche economische geschiedenis van belang 

zijn. Doch het heeft een zekere bekoring den man, die zooveel over den 

koophandel geschreven heeft. als koopman op zijn geheele reis te volgen. 

Des te meer, omdat de brieven niet in zakelijken toon zijn gehouden, maar 

goedgeschreven persoonlijke gevoelens over toestanden en opvattingen en 
schilderingen van personen daarin een ruime plaats innemen. Wellicht 

hebben ook de mededeelingen over Duitsche economische toestanden voor 

den Nederlandschen lezer als zoodanig haar waarde '). 

De rekening van de reiskosten wordt volledigheidshalve uitgegeven I). 

De losse aanteekeningen zoo noodig als noten gebruikt. 

Anders staat het met de brieven van Willem. Ook zij zijn niet uitsluitend 

zakelijk, maar .... zij zijn slecht geschreven. Willem is langdradig; hij her

haalt zich dikwijls. komt na eenige dagen weer op het oude terug, geeft 

gedachten weer, die hij zelf onjuist acht; trekt tegenstrijdige conclusies, 

') Verzameling van Hogendorp no. 88. 
I) In den door Gijsbert Karel van Hogendorp bijeengebrachten bundel: "Brieven 

van mijn broeder Willem 1775 Mei 16---01798 September 22". (Verzameling van HOo 
gendorp 841). 

0) Zie W. G. C. Byvanck. Vaderlandsche figuren op den overgang der achttiende 
eeuw, bIz. 13 e. v. 

') De inventaris verzamelt alle zijne stukken op de reis betrekking hebbende, in 
no. 56. Het Journal noemt zij: "Dagboek gedurende de reis gehouden. Brieven aan 
Mevrouw van Hogendorp-Clifford." 

') Als bijlage I. 



DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP 9 

weet een zaak niet af te maken en rijgt zijn berichten aan elkaar. Alles, wat 
fn zijn hoofd omgaat onder het correspondeeren, wordt ordeloos aan het 
papier toevertrouwd. Daardoor vormt zijn correspondentie een afmattende 

en verwarrende lectuur,en scheen het goed, de hoofdzaken in briefvorm te 

publiceeren, de bijzaken over te slaan, of voor zoover zij een onmiddellijk 

antwoord of uitlegging op een vraag of opmerking van Gijsbert Karel 

gaven, als noot te plaatsen. 
De brieven van Hester van Hogendorp-Clifford ') mogen door hun hoe

veelheiden uitgebreidheid getuigen,dat al wat zij tezeggenheeft, aanhaar 

echtgenoot wordt medegedeeld - meer dan het eentonig relaas der dage

lijksche bezigheden en beslommeringen bevatten zij niet. Hun toon en stijl 

zijn laag bij den grond, en een uitgave wettigen zij niet, althans niet hier. 

Wanneer Gijsbert Karel op reis gaat, is hij 35 jaar oud, negenjaar ge
trouwd en vader van zes kinderen. Een man in de kracht van zijn leven, 

omgeven door een bloeiend gezin. Uit de tot nu toe uitgegeven papieren is 

over zijn huwelijksleven weinig bekend. Bij het aangaan der verbintenis had 

het verstand zeker meer dan het hart gesproken "). Zijn moeder, die deze 

gaarne zag, drukte het niet onaardig uit, toen zij hem schreef: ,,<;a qua
drera si bien avec votre deftigheid" I). "Er was wederzijdsch ontzag, dat 
een hoogst bevredigende, ja hartelijke verhouding niet uitsloot" "), en 

Gijsbert Karels gemoedsrust heeft het huwelijk onmiddellijk gunstig be

invloed '). Maar op den duur schijnt het in het huwelijk aan teederheid ont

broken te hebben. Vermoedelijk is Hester Clifford een koele natuur ge

weest I). Medegeleefd met haar echtgenoot heeft zij weI, getuige de hier
voren genoemde voor hem opgestelde aanteekeningen. Dat hij deze be

waard heeft, dat de daarin geschreven woorden "Hambourg, ou je serai 

charmee de vous savoir arrive .... la route etant desagreable et les postes 

mal reglees" hem roerden 6), is weI een bewijs dat het hem niet aan gevoe

ligheid ontbroken heeft. 
Dit blijkt trouwens meermalen uit zijn dagboek. Een sterk verlangen 

naar vrouw en kinderen, naar huis en haard, geven den boventoon daarin 

aan "). Het bestek van deze inleiding gedoogt niet hierop te ver in te gaan. 

') Zie noot 4 bIz. 2. 
") Zie Dr. H. T. Colenbranderin Onze Eeuw 1903, biz. 341. Vergelijk ook Byvanck, 

biz. 98, 112 e. v. 
'j Br. en Ged. III, bIz. 26. (Ret huwelijk was 6 Mei 1789 op Adrichem geslotenj. 
0) Colenbrander t. a. p. 
") Dagboek 7 Augustus: "Vous avez sans rMIexion, sans dessein exprime natureI

lement Ie desir de m'y savoir heureusement arrive. J'y suis et ce mot que je n'ai pas 
oublie revient dans ma pensee et me rejouit Ie cc:eur." 

'J Zie no. 11. 
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Er worde volstaan met te berichten, hoe gelukkig hij is met de eerste brie
ven van huis den 27sten Juli te Bremen, met andere weer elders ontvan

gen; hoe hij schrijft, dat telkens .. que je mets de cOte mes autres ecritures 

et que je me tourne vers vous et vole au milieu de mes chers enfans, je 

respire avec plus de liberte et je reprens un nouvel etre" 1). Hoe zijn ge

dachten voortdurend in Adrichem vertoeven, en hij zich afvraagt of iemand 

Adrichem kan kennen, zonder zijn kinderen er te hebben gezien "). 

Opgeruimdheid, gemoedsvrede is in dezen tijd, althans volgens zijn dag

hoek, zijn deel. Zijn echtgenoote, die niet vrij van eenigszins tobberige 

stemmingen is, helpt hij over haar klachten met vriendelijke woorden 

heen. Hij wekt haar op ook elders verstrooiing te zoeken en verheugt zich 
over haar zomergenoegens a). 

Een man met charme en humor is Gijsbert Karel evenwel ook in zijn dag

hoek niet. Een grap weet hij niet te plaatsen. Een zorgzame vader met be

langstelling in het doen en laten zijner kinderen '), maar die den preektoon 

zelfs in den verjaarsdagsbrief aan zijn dochtertje niet kan laten varen. Er 
bestaat zeker.een groote afstand tusschen zijn kinderen en hemzelven, doch 

was hij in dit opzicht een andere dan de meeste zijner tijdgenooten? Hij 

voedt ZijIl kinderen op als een goed huisvader nit zijn dagen. Of hij veel 

met die kinderen gelachen heeft, is een andere vraag '). 

1) Te Bremen 28 Juli. 
I) Zie no. ~,2. 
") Dagboek 14 Augustus : .. En un mot, benie du ciel comme vous l'Hes, entouree 

du plus beau groupe d'enfans, passant vos jours dans un paradis, invitee chez de bons 
amis qui vivent gaiment, abandonnez-vous a votre heureuse sort, rendez graces a 
Dieu, et soyez ce qu'll vous commande d'etre, soyez contente. Il ne vous manque sur 
cette terre, OU gemissent tant de malheureux, que la certitude de l'",venir, que n'a et 
que n'a eu personne. nest cependant des probalites, des perspectives. He bien! Je 
voyage, je travaille pour assurer cet Mat futuro Et vous vous plaindriez, et vos alen
tours se ressenllfroient de vos platntes. Non, soyez telle, que vous pouvez l'etre et VOllS 
serez telle que je Ie desire, et personne au monde ne s'en trouvera mieux que vous." 

Dagboek 21 Augustus : .. Conduisez-vollS comme il convient a grande Hesje, que 
j'aime si excessivemtmt et q!le je suis jaloux de pouvoir estimer de meme." 

') Dagboek 24 Augustus: .... "Vous ne sauriez assez me parler des enfans . .. . Je 
vois Charles a) courir par la chambre. Il me paroit qu'illui est salutaire de maigrir. 
Vous faites bien de ne pas trop exposer les enfans au solei! bdUant" . ... 

0) Dagboek s 1\.ugustus: . . .... Mais quoi! C'est aujourd'hui meme l'anniversaire de 
ma fille Esther b) qui aura Me fHe, si elle s'est bien conduite, ainsi que je l'espere. La 
nouvelle m'en seroit bien-agreable, ma chere enfant, et je souhaite que tu prouves ce 
plaisir a ton papa. Tu etois foible et il a tout fait pour te fortifier, tu etois mechante et 
ilnet'en a pas moins aime, meme en te chiHiant, afin de te corriger, il t'a appris bien 
des choses. Voyons mon enfant, si tu auras fait en sorte qu'illui parvienne une agre
able nouvelle de ta part. 

Je vois d'ici ma chere Mina c) que tu desires qu'i! y ait aussi un mot pour toi. Eh! 
comment t'oublierois-je ma chere enfant? Tu es certainement de bonne humeur, tu 
n'es pas proprement desobeissante mais tu ne travailles pas avec ardeur. Corrige-toi 
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Overigens leeren wij Gijsbert Karel uit zijn dagboek - en niet aIleen uit 

de bier en elders gepubliceerde stukken - kennen als den man van fijnen 

smaak en veelzijdige ontwikkeling, die bij reeds zoo vroeg bezat. 

Die als groot liefhebber der natuur ') onder de bekoring van het 

landschap geraakt. Die een open oog heeft voor de ligging en aanleg 

der steden 0), den bouw van haar huizen analyseert I), haar kerken te be

wonderen weet en niet nalaat schilderijen en beeldhouwwerken te gaan 

zien '). 

Wiens oor nog steeds door muziek gestreeld wordt 0). Die in gesprekken 

met zijn oude kennissen Klopstock '), Claudius 7), Busch 8) en andere ge-

de ton indolence, ne t'endors pas sur ton ouvrage, acheve-Ie-vite, pour t'amuser 
apres. 

Et ne voilA·t-il pas Mimi d) qui semble dire, car je la vois de plus loin que je ne puis 
l'entendre: "mon Papa, j'y suis aussi." He bien, mon enfant, viens sur mes genoux que 
je t'embrasse, accourez tous trois que je vous dise que je vous aime tputes egalement 
et beaucoup." 

a) George Carel (28 December 1796-8 Februari 1816). 
b) Hester (5 Augustus 1791-2 Februari 1853). 
c) Wilhelmina (12 Februari 1790-9 November 1858). 
d) Maria (16 Juni 1793-28 Juli 1862). 
') Zie nos. 1,3,5 enz. Ook Br. en Ged. III, bIz. 153. 
0) Zie no. 39. 
8) Over het Bremer koopmaIjshuis scbreef hij 30 Juli in zijn dagboek: .... "Le ves

tibule, au rez-de-c'b.aussee, est comme une grande remise, ou donnent de tous cotes des 
portes et des fenMres. 11 sert en partie de magazin. De grandes armoires de beau bois 
en garnissent les murs,il est pave de grosses pierres quarrees. Monsieur qui sortdu bu
reau, madame qui quitte sa chambre, l'Hranger qui entre dans la maisol)., s'y ren
contrent comme dans une rue. Ils l'appellentDielenraum. Au-dessus, au second Hage, 
sont les appartemens, tandis que de cote, A la rue se trouvent d'un cote Ie salon, ou 
ron dine, et de l'autre Ie parloir. Le bureau est au fond. • . .. Mais, direz-vous, 
co=ent ces maisons de negocians ressemblent-elles aux ferm~? Ie voici. Ce Die
lenraum qui fait la base de la construction, est Ie meme, et du reste mettez au lieu 
de grandes .armoires qui renferment des effets precieux, les Hables avec du betail, au 
lieu du bureau les ustensiles pour faire du beurre et du fromage, et vous aurez change 
la maison de Bremen en ferme 'de Westphalie." (Zie,ook no. 59). 

') Zie no. 70. 
') Zie no. 22. - Gijsbert Karel had ook J. F. Reichard (1752-1814) ,den konink

lijken kapelmeester, met wien hij in 1779 te Berlijn vriendschap had gesloten en in 
1781 te Hamburg vertoefd had, op deze reis wederom bezocht. (Dagboek 15 Septem
ber. Vergelijk Br. en Ged. I, biz. 18 en Byvanck, biz. 78 e. v.). 

') Br. en Ged. III, bIz. 154, 155. 
7) Matthias Claudius (1740-1815), bijgenaamd der Wandsbecker Bote, theoloog en 

dichter, wonende te Wandsbeck bij Hamburg. (Zie Br. en Ged. I 1. c. en III, biz. 
155 e. v.). Over dezen nog het volgende uit zijn dagboek 28 Augustus: "Dites leur a) 
qu'aujourd'hui j'ai promene dans Ie superbe parc de Wansbeck avec l'auteur de ces 
jolis livrets A petites estampes et tallies douces, de cet homme de neige,de ces pommes 
au four etc. Ah Dieu! comme j'ai respire, comme il y faisoit autre qu'A la bourse!" 

8) Johann Georg Busch (1728-1800), professor in de mathematica, schrijver over 
handelsonderwerpen en stichter van de handelsacademie. Gijsbert Karel was bij hem 
genood geweest en ontmoette hem op een gastmaal bij den koopman G. H. Sieveking. 
(Dagboek 1 September. Vergelijk Br. en Ged. I, 1. c. en Byvanck, bIz. 80 e. v.). 

a) De kinderen. 
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Ieerden, een evenwicht vindt tegen de nuchtere koopmansrelazen '). Die 

zich in het gesprek op de hoogte stelt der staatsinstellingen der vrije ste

den ") en den tijd vindt in Hamburg en Leipzig de instellingen tot Ieniging 

van armoede te gaan zien I). 

Die aangetrokken wordt door uiterlijk, wellevendheid en inteIlectueeIe 

ontwikkeling der beschaafde vrouw, maar de moderne denkwijze betreurt, 

welke de hoofden der jO.ngeren op hoI brengt en de ouderen zelfs de oud

sten medesieurt '). Die meermalen zijn dankbaarheid uit, dat godsdienstige 

gevoelens nog door sommige predikanten begrepen worden en de jeugd 

door deze in de ware wijsheid opgevoed wordt 6). 

De tijd is voor de reis niet slecht gekozen. Gedurende de onderhandelin

gen op het congres te Rastadt, waar sinds December 1797 de afgevaardig
den van het Duitsche Rijk, der verschillende Duitsche staten en Frankrijk 

te samen zijn, is het in Europa betrekkelijk rustig. Van de wapenfeiten van 

Bonaparte in Egypte, van die der Engelsche vloot in de Middellandsche 

Zee, van de landing der Fransche troepen in Ierland dringen te Amsterdam 

nu eens vage geruchten, dan weer vaste tijdingen door. Als een wolk aan 

den politieken horizon hangt aIleen een dreigende oorlog tusschen de Ver

eenigde Staten en Frankrijk 0). Ook in de Bataafsche Republiek is het na 

') Dagboek 1 September: .. Voila d'agreables souvenirs qui merestent de Hambourg 
et qui survivront j'esp~re aUK calculs et aUK besognes." 

0) Zie nos. 7 en 21. 
0) Zie nos. 59 en 85. 
') Zie nos. 16 en 22. Hij had zich aan de Jacobijnsche gevoelens geergerd in ge

sprekken met schoolmeesters te Emden en Klosterseven, met kooplieden aan een 
feestmaal te Bremen, met een jonge vrouw ten huize van Sieveking gehouden. 

0) Dagboek 19 Juli, 5 Augustus. VergeIijk Br. en Ged. III, bIz. 159. 
0) In het verdrag van 1778 tusschen de Vereenigde Staten en Frankrijk was de re

gel .. de neutrale vlag dekt schip en lading" met uitzondering van oorlogscontrabande 
opgenomen. Onder druk van Engeland weken de eersten in 1796 hiervan af, zoodat de 
verbinding tusschen Frankrijk en haar kolonien in de Antillen verbroken was, die 
door Amerika in stand was gehouden. De handel met Frankrijk stond in Amerika, 
waar men bevreesd voor de Britsche kapers was, stil, en 30 December 1796 was 
Monroe, de Franschgezinde Amerikaansche gezant te Parijs teruggeroepen. Het Di
rectoire erkende zijn opvolger niet en dreigde met represaille. In October 1797 zonden 
de Vereenigde Staten drie nieuwe gezanten naar Parijs. De regeering bleef op haar 
stuk staan en liet 18 J anuari 1798 een wet aannemen, waarbij de neutraliteit van het 
schip door zijn lading zou worden bepaald. Daardoor konden Amerikaansche schepen 
thans geen producten van Engeland of haar kolonien meer aanvoeren. Toen Talley
rand de gezanten heimelijk liet weten, dat onderhandelingen slechts plaats konden 
vinden, nadat hijzelf een millioen en het Directoire een inschrijving op een oorlogs
leening tegen Engeland had verkregen, vertrokken twee hunner. De verontwaardi
ging hierover in Amerika ontstaan, deed aIle verdere onderhandelingen afbreken. De 
handelsbetrekkingen werden officieel geschorst en kaperbrieven werden uitgegeven. 
De derde gezant vertrok einde Juli; en de feitelijke toestand van oorlog was aan
gebroken. (Vergelijk E. Lavisse. Histoire de France contemporaine 2, bIz. 324 en 381 
en nos. 15,23,31). 
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den staatsgreep van 12 Juni kalm. Er is een "moderate" regeering aan het 
roer. en de opstootjes. die van tijd tot tijd plaats vinden. wekken geen be
roering '). 

Voorzien van een aanbevelingsbrief van Braunsberg "). een der voo!

naamste kooplieden te Amsterdam vooral op Pruisen en correspondent 

van Hamburg. van conti-finti van de voornaamste Amsterdamsche make

laars in suiker. koffie en tabak. van het boek van Samuel Ricard. "Traite 
general du commerce." trekt Gijsbert Karel in zijn eigen reiswagen met 
zijn knecht over de Lemmer. door Friesland en Drenthe. naar Groningen 
en vandaar over Nieuwe Schans naar Emden. Hier wordt geen actieve han

del gedreven. De koopman en de schipper voeren als lasthebbers der Am

sterdamsche kooplieden de overzeesche goederen - veelal onder het mom 

van eigendom - naar deze stad met eigen of geneutraliseerde schepen. om 
ze dan langs verschillende wegen naar Amsterdam te leiden. Hier leert 

Gijsbert Karel. misschien wat laat. de omwegen kennen. waarlangs de han

delloopt. en legt hij de grondslagen vOor dergelijke a£ladingen aan zijn 

huis. Van Emden gaat de reis naar Bremen. de stad. die vooral in koloniale 

waren handel drijft. en waar de Emdener praktijken op ruimer schaal wor

den toegepast. Hij wordt er met open armen ontvangen. Aangezocht en 
gedreven tot het doen van zaken. weifelende tusschen de Hollandsche 

marktberichten en de opvattingen aldaar. die aan grooter vraag en hoogere 

prijzen doen gelooven. Hij aanschouwt er de dagelijksche toeneming van 

den handel in koloniale waren. de welvaart door dezen verspreid. zich 

uitende in de stijging van de loonen en huishuren. in den aanleg van de 

fraaie buitenplaatsen. in het ruimere leven. en in de intellectueele ontwik
keling en verfijning van het jongere geslacht. Maar ook wordt hij gewaar. 

hoe de Bremer koopman met het geld van den Hollander den handel voor 

hem wil waarnemen. en zelfs in uren van gastvrijheid zijn eigenbelang niet 

') Zie nos. 15.41.45. 
I) Zie over Frederik Lodewijk Braunsberg (1745-1815) Ec. Hist. Jaarb. VI, biz. 

267, XI, biz. 36. XIII. biz. 247. - De heeren van Hogendorp waren zeer gelieerd 
met hem. Mogelijk was deze vriendschap weI eens te bindend. Willem schreef althans 
10 September: "Van Braunsberg heb ik bij u aan huis een kaartje met bericht 
gevonden. dat Waterton ') te London is. en in beraad gestaan om hem eens te gaan 
spreeken. Dan bij rijper ovedeg beslooten niets voor uw antwoord te doen, te meer 
daar zijn raad onmogelijk met uw belangens strooken kan en gij nu ruime baan hebt, 
om in alle geval hetzij a1s remises, hetzij als consignatien goederen in ontvangst 
te bedingen." (Zie ook no. 51). 

a) Christoffer Waterton te Demerary had 14 Januari 1792 een schuld van f 85.000 
bij de schoonmoeder van Gijsbert Karel aangegaan tegen 6% rente, onder hypothe
cair verband der plantages Jalousie, Fellowship en Windsor in Rio Demerary en Rio 
Essequebo. in tien jaar af te lossen. (G. A. Amsterdam. - Not. Prot. no. 12510. No
taris W. van Homrigh). 
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uit het oog verliest. Hij knoopt hier betrekkingen aan tot gerege(den aan
voer van West-Indische producten, maar is niet geneigd groote zaken te 

doen, daar de Bremer koopman, naar het zeggen van een hunner, op de 

wereldmarkt weinig crediet heeft. 

In Hamburg aangekomen, geraakt Gijsbert Karel sterk onder den in

dru~ van den kolossalen omzet van goederen uit Oost en West, die rich al
daar heeft samengetrokken. Hier wordt zelfstandig handel gedreven vrij 

van Amsterdam en met eigen kapitaaI. De Hamburger koopman zendt 

niet, zooals Willem gedacht heeft, de goederen in consignatie naar Amster

dam, maar wacht de bestelling vandaar ai door mid del van den Holland

schen commissionair, die zich aldaar gevestigd heeft. 
De Hamburgsche groothandelaar ontvangt van Hogendorp koeI. Deze 

gevoelt rich daar in den aanvang ook als verloren. Het eerst komt hij uit 

den aard der zaak met de Hollandsche kooplieden-emigranten ') samen, 

dan met de aldaar gevestigde Fransch-Zwitsersche handelshuizen. Eerst 

geleidelijk maakt hij met de Hamburgsche kennis "), met de handelsaristo

cratie, die omgeven door vele foituinzoekende vreemdelingen in hem een 

nieuwen indringer vreest. Ten slotte wordt hij ook op hun landgoederen 

met kooplieden e~ de wetenschappelijke en litteraire grootheden genood. 

Reeds dadelijk ziet hij ill, dat de voorzichtigheid en zuinigheid uit het 

vaderland medegenomen, hier niet te pas komen. 

De vredebreuk tusschen Frankrijk en Amerika doet de prijzen van aIle 

producten, vooral van koffie en tabak in dat eerste land zoo stijgen, dat de 

geheele handel rich door deze politieke verwikkelingen laat leiden, en de 

prijzen overa! voortdurend stijgen. Er moet derhalve niet meer, zooals te 

Bremen, geaarzeld worden, maar naar zijn aanwijzingen door Willem ruime 

bestellingen worden gedaan, op nauwkeurige, doch niet kleinzielige bere-

. keningen gegrondvest. Toetasten wordt het parooI. 

Doch Willem is het niet met hem eens. Hij had op de eerste brieven 

nit Bremen reeds geantwoord, hoe onvoordeelig de condities, hoe slor

dig de berekeningen der buitenlandsche kooplieden waren. Hoe weinig 

er bij hen te verdienen viel, hoe onoordeelkundig hun taxaties waren, 

hoe gering het kapitaal der meeste was, hoe buitensporig rij de prij

zen opdreven. Thans schrijft hij naar Hamburg in denzelfden geest. 

Er schijnen van Gijsbert Karel, die den schoolmeesterstoon toch al 

. slecht jegens zijn broeder kan laten varen "), thans niet meer 

1) Dagboek 12 Augustus: ,,11 m'a fallu donner quelques jours ames compatriotes et 
sonder mo!!me parmi eux Ie terrain avant d'entrer sur celui d'H<\mbourg." 

") Zie nos. 13,23 enz . 
• ) Zijn brief van 23 Jull eindigde b.v. met "Doe Uw bestl" 

./ 
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aanwezige "galachtige" brieven te zijn geschreven, waarin hij Willem 

gebrek aan activiteit na al zijn inlichtingen verwijt e~ dezen aanspoort 

bestellingen te doen en hem beter op de hoogte te houden van vraag en 

prijs na al zijne informaties en onderrichtingen 1). Tegen deze aantijgin

gen verdedigt Willem, die overwerkt wordt I), zich in de brieven van 20 

Augustus af met bittere woorden. Hij gelooft na de verklaring van TaIley
rand niet aan een vredebreuk ") en zoekt de oorzaak der rijzing van prij

zen in toevallige kortdurende omstandigheden I). Hij steunt op de aan

wijzingen en berichten der Amsterdamsche makelaars, die waarschuwen 

tegen de hooge Hamburgsche prijzen te koopen, hoewel Gijsbert Karel 

hem spoedig bericht, dat Mn hunner voor eigen rekening of van die der 

concurrenten te Hamburg hooger biedt in suiker dan de limite, die hij hun 

firma opgaf I) . Daardoor begint Willem ten slotte langzaam aan de stijging 

der prijzen van suiker te gelooven, of schoon nog met reserves. Hij voIgt 

intusschen de handelingen der Engelsche kooplieden en begrijpt, dat zij de 

prijzen in hun land alleen maar drukken, opdat de regeering den uitvoer 

van dit artikel zal toestaan, en zij ook hun voordeel met den hoogen prijs op 

de wereldmarkt kunnen doen. AIleen in dit opzicht dudt hij iets te onder
nemen. Eerst wanneer de feiten hem in het ongelijk steIlen, geeft hij aarze

lend ook voor andere handelsgoederen toe '). 

Bovendien is het kapitaal reeds gedeeltelijk in andere ondememingen 

gestoken en na een paar transacties te Bremen voor nieuwe niet meer toe

reikend. Om liquide te blijven kan niet te veel worde~ ingekocht, en moet 

voortdurend snel worden afgezet. Wachten met verkoopen, totdat de prij

zen gestegen zijn, kan aIleen geschieden na stijving der kas. Willem zet 

uitvoerig uiteen, waarom enkele door hem bedachte middelen falen, en 

komt tot de gevolgtrekking, dat aIleen verkoop of beleening van fondsen 

en een ongedekt crediet zouden kunnen helpen. Doch dit laatste wordt te 

Amsterdam een Amsterdamsch koopman niet geopend '). Gijsbert Karel 

1) Zie nos. 2, 6, 13 enz. 
") Dagboek 24 Augustus : "II est vrai que je fatigue un peu Willem." 
") Vergelijk no. 51. Willem gelooft eerst 4 September aan de vredebreuk, wanneer 

het bericht uit Philadelphia binnenkomt, dat het verdrag tusschen Frankrijk en de 
Vereenigde Staten is opgezegd. 

'J Zie no. 43. 
IJ Zie no. 30 e.v. 
0) Willem wijst er ook op, dat met heen en wederschrijven dikwijls acht dagen ver

loren gingen, waarin de omstandigheden zich soms wijzigden. 
') Zie voor de wijze van werken van den Amsterdamschen koopman in dit opzicht 

en het ontbreken der instelling van credietverleening te Amsterdam in de achttiende 
eeuw: W. M. F. Mansvelt in het Algemeen Handelsblad van 25 October 1922, over
genomen door Dr. J. G. van Dillen, .(De crisis van 1763 en de economische achteruit
gang van Amsterdam in het Tijdschrift voor Geschiedenis, 37e jaargang, bIz. 400). 
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weet twee te Hamburg te verkrijgen. Het is zeer te betreuren, dat over 

deze stof de meeste brieven van GijsbertKarel, waarin hij de werking van 
het crediet ook theoretisch moet uiteengezet hebben, ontbreken 1). Thans 
maken enkele zinnen van hem en de antwoorden van Willem .), weI eenigs

zins den indruk, dat deze credieten, oorspronkelijk verkregen om "op een 

ruimer maatstok te werken" .), gebruikt zullen worden tot het doen van 

wisseloperaties ") . 

Buiten Hamburg, in het hart van Duitschland, maaktGijsbert Karel het 
plan voor de toekomst op. Nu de commissiehandel met Duitschland door 

den oorlog voor zijn huis verloren is gegaan, blijft hun over, a1s kooplieden 

den Rijn, de voormalige Oostenrijksche Nederlanden en geheel Frankrijk 

met Hamburg te samen van West-Indische producten over Emden en 

Bremen en Russische goederen over Hamburg te voorzien. Zijn fondsen 
veroorloven hem niet verder te gaan. De Hamburger koopman vindt trOU
wens ook in beperking zijn kracht en laat den commissionair over zich met 
aIle handelsartikelen in te laten '). Hij verzet zich tegen aIle verdere plan

nen van Willem, die de goederen uit de Levant in hun sfeer van werken wil 

betrekken. Hij ontreedt voor hem het begrip "koopman zijn" en vedangt, 

dat Willem eerst met aIle onderdeelen van het werk vertrouwd geraakt, 
voordat hij meer zaken gaat omhelzen '). 

In Leipzig, de stad der kooplieden-winkeliers, van groothandelaren in 

drogerijen, leer en zijde, wordt hij als opvolger van het huis Schues door 

den een goed, den ander slecht ontvangen, al naar men over het beleid van 

den leider in de laatste jaren tevreden was. In het algemeen is het aldaar 

nooit mogelijk zaken te doen, zonder ruime credieten te geven, en daarvoor 
heeft Gijsbert Karel thans geen geld beschikbaar. Hij is integendeel ver
heugd, dat de credieten, voorheen aan zijdenhandelaars verleend,zijninge

trokken en regelt thans nog de verhoudingen met kooplieden, voor wie zijn 

firma wissels accepteert, assurantie bezorgt en fondsen koopt. Waar boven

dien de goederen naar Saksen thans van Hamburg en Triest komen, 100-
pen de wisselzaken over de eerste stad en Weenen. Gijsbert Karel bepaalt 

1) Hij schijnt daarin Willem ook geschreven te hebben, niets van. de werking van 
een crediet te begrijpen. (W. aan G. K. 28 Aug.). 

0) Zie nos. 66 en 71. 
0) Zie no. 35. 
'J Er wordt hier een eigenaardig licht geworpen op de luchthartige wijze, waarop 

te Hamburg in deze jaren crediet werd verleend, die de crisis van 1799 mede heeft ver
oorzaakt. (Vergelijk R. Ehrenberg, Das Haus Parish in Hamburg, in Deutsche Rund
schau Bd. 115, biz. 429). 

") Zie no. 55 e. v. 
oJ Zie no. 75. 
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zich dus tot het winnen van inlichtingen over de kooplieden en ziet na den 

vrede hier een afzetgebied voor katoen, verfwaren, koffie, tabak enz., 

waarvoor hij dan commissies hoopt te verkrijgen 1). 

Het onmiddellijk resultaat der reis is uit deze brieven bekend. De ~oe

deren, te Bremen ingekocht, komen in slechten staat aan, en de zaken al

daar gedaan, leveren niets op. De suiker, te Hamburg ingeslagen, wordt 

bevredigend verkocht, de tabak valt in qualiteit tegen. Doch indirect is er 

veel bereikt. Een jaar later erkent Gijsbert Karel, dat hij op de reis veel 

geleerd had, en dat hij goede connecties had aangegaan. 

Na den spannenden tijd aan het ziekbed van zijn dochtertje doorge

bracht, in November 1798, stelt hij zijn overpeinzingen over zijn reis in 

Duitschland te boek S). Waar zij vooral het licht laten vallen op de philoso

phische, politieke en godsdienstige zijden van het Duitsche denken en 

leven, zal daaruit niets worden overgenomen en slechts zijn beschouwingen 

als koopman hier samengetrokken worden. 

Sterk heeft Gijsbert Karel op het wereldtooneel van den handel gevoeld, 

dat men hem, den onervaren zakenman, te eerlijk yond. Omgekeerd trok 

hem .. l'esprit mercantile" weinig aan, en stootte het gemis aan goede trouw 

hem meermalen tegen de borst . 

.. Si je devois agir comme tous ceux que fai vus, je renoncerois a l'etat 

de negociant, et je ne persiste a l'excercer que parce qu'il me paroit suscep

tible de loyaute, et celui de tous Ie plus utile dans ma patrie. Si je decou

vrois que je me trompe a cet egard, j'y renoncerois tout de suite pour moi 

et pour mes fils; mais si l'experience me confirme que parmi cent routes 

qu'on y parcourt il y en a du moins une bonne, je me rejourrai de l'avoir 

applanie pour mes enfans apres moL" 

11 faut juger les ecrits d'apres leur date. In de stilleN:ovemberdagen op een 

buitenverblijf in Holland, waar de welvaart zienderoogen afneemt, denkt 

de wijsgeer nog somberder, dan de koopman in de warmeAugustusmaand in 

het oorlogswinstmakende Hamburg doet. Het kan hem toch niet ontscho

ten zijn, dat groote, maar eerlijke, kooplieden hem het eerst wezen op de 

gevaren van het .. neutraliseeren", waarvan meineed het gevolg kan zijn; 

dat hoewel hij vele gewetens ontmoette, waarmede hij liever geen zaken 

deed "), er toch ook menschen waren, die alle vertrouwen waardig zijn. Het 

is mogelijk, dat de beperkte gezichtseinder van den Leipziger handel hem 

de dagen aan de Elbe deed vergeten, toen hij in zijn dagboek neerschreef, 

1) Zie no. 90. 
S) Continuation du Journal. 
") Vergelijk Br. en Ged. III, bIz. 151. 

ECON.-HIST. ] AARBOEK. xv. 2 
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dat het hem weI eens aanlokte zich ook hier te vestigen, indien de liefde tot 
zijn geboortegrond hem niet weerhield 1). 

Misschien ligt hiervan ook de oorzaak in het feit dat hij, of schoon over-
. tuigd van de noodzakelijkheid van afleiding ook voor den koopman 0), 

zijn bezoeken uitsluitend tot den kring der kooplieden had bepaald I), in 

stede ook het oordeel der buitenstaanders, hetwelk tot een anderen kijk 

op personen en zaken had kunnen leiden, te hooren. Nu betreurl hij dit. 
Van den koopman zelven, die zijn denkbeelden en gevoelens ondergeschikt 

maakt aan het principe van voordeelig inkoopen en verkoopen, heeft hij 

eigenlijk alleen iets vernomen in het eerste gesprek, wanneer deze zich van 
l 

zijn goede zijde wilde laten zien. Enkele woorden, bij de volgende samen-

komsten gehoord, zijn goed in zijn geheugen geprent. Zoo het gezegde van 
Sieveking '): "qu'il ne faut faire qu'avec de bonnes maisons", zoo dat van 
den Bremer koopman Kulenkamp: "que les Hollandois ne sont bons qu'a. 
donner du credit" "). 

Begrijpelijkerwijze is na deze opmerkingen zijn eindconc1usie over den 

Duitschen koopman niet vleiend f). 

"rai eprouve la verite du jugement de mon ami van IJzendoorn 7) 

de Rotterdam sur les Allemands, qui sont chicaneurs et ont de petites vues, 

bien inferieurs a. tous egards aux Anglois; qui travaillent en grand et que 

j'aimerois a. prendre pour modeles, excepte dans leurs associations expli

cites ou tacites, pour elever ou deprimer les prix au gre de leurs interets. 

rai trouve les plus interessans ces negocians ages, qui prennent quelque 

repos et qui causent de leurs anciennes entreprises, comme font les anciens 

militaires de leurs exploits. Apres ceux-ci je donne la preference pour mon 

instruction a. ceux d'une c1asse moyenne qui se font honneur de m'infor

mer de ce que je desire savoir." 
I 

Van de verdere lotgevallen van het huis G. K. van Hogendorp en Co. is 

slechts weinig bekend. Na de reis hadden de chefs gehoopt, dat gunstiger 

tijden zouden aanbreken. "Doch", schrijft Gijsbert Karel 2 Juni 1799, "de 

1) Zie no. 42. 
I) Zie no. 6. 
I) Dagboek 23 Augustus te Hamburg: "Je n'ai pas voulu voir la societe diploma

tique ni me rendre aux assembMes de Madame de Bentink, de peur de perdre des jours 
precieux." (Een. uitzondering maakte hij te Brunswijk, waar hij prinses Louise be
zocht, en te Berlijn, waar hij een dag uit Leipzig heentrekt. Zie Br. en Ged. III, bIz. 
\56). 

') Zie no. 58. 
") Zie no. 25. 
f) Duitschland, waarvan hij zulke mooie herinneringen had, was ook in andere op

zichten tegengevallen. 
7) Zie no. 49. 
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sterke daaling van sommige artikelen dreigt ons met het verlies van aI, 
wat wij vooruit waren, en met een nieuw onvrugtbaar jaar gelijk de drie 

voorigen," zoodat "zoove'el aangewende vlijt mij in het vierde jaar op den

zelfden plek laat, vanwaar ik eerst was uitgegaan" 1). En een half jaar 

later kon hij slechts melden: "Le commerce m'occupe moins en pratique 

qu' en theorie". Hij brengt niets meer op; de uitga yen moeten worden inge

krompen. "Le seul commerce pour ainsi dire qui se fait aujourd'hui est en 
papiers, en fonds, c'est l'agiotage, et on a lieu d'en prevoir les plus tristes 

suites" 0). 

Het contract tusschen de broeders werd in 1799 toch nog vernieuwd. In 

1800 geldt hun huis voOr een der voornaamste handeldrijvende op Oost

Indie "), vermoedelijk door de relaties met Dirk van Hogendorp, die te 

Batavia vertoefde. Het kan intusschen, door den bijna volkomen stilstand 

van alle betrekkingen met deze kolonien, niet meer dan een informatie

kantoor zijn geweest. 

In 1802 werd het contract niet meer verlengd. De liquidatie begon en de 

firma komt in het adresboek der kooplieden van 1804 niet meer voor. WeI 
de naam van Gijsbert Karel van Hogendorp, en dat van het huis zijner 

schoonmoeder, beide "op de Heerengragt by de Vyzelstraat no. 62". 

Vermoedelijk betrekt hij dit huis ook. Het huis de Keizer Adolphe wordt 

althans 1 Februari van dit jaar voor f 43.500 verkocht 0). Willem wordt 

firmant in het huis Van Hogendorp en Sawyer ') "op de Keizersgragt over 

de goude Ketting no. 257" "), dat vermoedelijk in 1809 overgaat in Van 

Hogendorp en Compo "op de Keizersgragt tusschen het Molenpad en de 

Runstraat", welk handelshuis voor 1814 verdwijnt '). 

Gijsbert Karel teekent in 1830 aan 8), dat hij tot 1805 of 1806 koopman te 

Amsterdam was en daarna voor goed deze stad verliet. Zijn adres ver

andert voor het laatst in 1809. Het "Naamregister van alle dekooplieden 

<!er stad Amsterdam van 1814" kent het nog als dat van "Gijsbert Karel 

van Hogendorp in de Nieuwe Spiegelstraat 12, ten huize van de Weduwe 

S. Grondtman, (voor deze Jacob Schues)" 0). L. V. N. 

I) Br. en Ged. III, l. C. ") 1 December 1799. ') Ec. Hist. ]aarb. VI, bIz. 268. 
0) G. A. Amsterdam. - Kwijtschelding 7 A. f. 13. , 
") Sawyer was i~1797 firmant in het huis: "G. A. Ambrogio en Compo op de Flu

weeleburgwal over de Lombartsteeg 24." Na 1808 komt zijn naam in de adresboeken 
der kooplieden niet meer v~~r. 

") Willem woonde ook aldaar blijkens de cedel der aansprekers van 1804. (G. A. Am
sterdam). 

') Zie de N aamen en woonplaatzen van alle de kooplieden enz. der stad Amsterdam 
dier jaren. 
, ") Br. en Ged. I, bIz. 1. 

') De Naamregisters van 1815,1816 en 1817 ontbreken op het archief en de uni
versiteitsbibliotheek te Amsterdam, in dat van 1818 staat het adres niet meer. 
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BRIEVEN VAN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP EN WILLEM VAN 

HOGENDORP EN DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP 

(19 JULI 1798-25 SEPTEMBER 1798) 1) 

1. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 2). 

Donkerbroek en Frise, ce 19 juillet 1798. 

Apres la plus douce et la plus heureuse traversee du Zuiderzee 
j'ai ete arrete au Lemmert deux ou trois heures pour sortir rna 
voiture du bateau et pour y remettre les roues et Ie timon, en 
sorte que je n'ai pu aujourd'hui gagner Groningue, et passe ici la 
nuit ami-chemin, parce que c'est Ie seul gite tolerable que je 
puisse atteindre. rai legerement dine a Angerwi 3), si tant est 
qu' on puisse retenir et bien epeller Ie nom de ce lieu. J e me £latte, 
que vous Ie trouverez sur la carte. Ce n'est ni ville, ni village, mais 
il y a trois mille habitans, des vaisseaux marchands qui poussent 
jusqu'en France, et beaucoup de commerce. Des hates gais et 
complaisans m'y ont mis de bonne humeur et m'ont peut-Hre 
rendu plus enclin a trouver generalement les Frisons polis et pre
venans. Le pays de ce cote-Ia ressemble ala Nord-HoHande. II y a 
beaucoup d'eau, beaucoup de navigation, de petites maisons joli
ment peintes, beaucoup d'ornemens. II y a neanmoins cette diffe
rence, que ce pays-ci est a Saardam, ce que Saardam est a Broek. 
C'est en un mot une teinte plus male. Des eaux on passe a un ter
rain sablonneux, peu-a-peu degenerant en bruyeres, dont je tate
rai demain. Le sable offre comme chez nous des champs et des 
bois et la meme a'greable variete de vues. La contree est de plus 
embellie par la bouquette, qui est en £leurs en ce moment, et qui 
forme par sa blancheur un charmant contraste avec les epis jaunis: 
sans de l'orge qui murit et l'eiegante verdure de l'avoine. Quelques 
fermes sont entourees de grands chenes, plantes dans la prairie, et 
on diroit que la beaute de cette ordonnance a frappe Ie reste des 
habitans, car partout vous voyez les fermes s'entourer de jeunes 
plantations, mais je crains qU'eHes n'egaleront jamais les ancien
nes, par ce qu'on n'a pas assez remu~ la terre, et qu'on parolt 
attendre du chene qu'll croitra comme un saule. Je crois que j'ai 

') A. R. A. - Verzameling van Hogendorp 56b, 56d (Brieven en dagboek van Gijs
bert Karel van Hogendorp) en 841 (Brieven van Willem van Hogendorp). 

") Vel 1-4. 
") Aengwirden. 
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ete une demie heure a longer la foret ou Ie patc Orange, hetOranle
woud, qui est beau, mais plante en alIees droites comme Honslaars
dijk, ou plutot comme Ie Prinsehonk. Ce parc est administre par Ie 
fils du dernier grietman d' Angerwi, membre de l'administration 
intermediaire de la Province, et habitant une superbe maison qui 
ressemble a un chateau. - - - - - - - - - -- - --

2. GI]SBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Groningen, den 20sten Julij 1798. 

Ik heb vrij wat gelegenheid gehad om naar de binnenvaart, van 
Embden af, te verneemen, niet alleen bij schippers aan de Lem
mert en op weg bij den een en ander des kundig, maar vooral door 
middel van eenige Groninger heeren, met wie ik overgevaaren 
ben, en die mij hier ook nog aan goede comptoiren geadresseerd 
hebben. Er komen en gaan geduurig goederen binnen door van 
Embden en Amsterdam vice versa op meer dan eene wijze. 1°. Met 
beurtschepen van Embden en Groningen over Delfzijl, waar een 
comptoir van de marine is 2), ondergeschikt aan dat van hier, en 
redelijk scherp zo het een als het ander, vervolgens met schepen 
van Groningen op de Lemmert of regtstreeksch op Amsterdam, 
voorzien van een binnenlandsche pas 3). - 2°. Met schepen van 
Embden over Groningen naar Dokkum in Friesland, alwaar het 
Dokkurnzijl, een kleine zeeboezem, tot een dubbelden ingang in de 
haven van Dokkum, ter binnenvaart door Friesland, en in het 
Rijed 4) Diep, ter binnenvaart naar Groningen, verstrekt. Dezelf
de Emdener schepen vaaren door over de Lemmert naar Amster
dam en klaaren in, of te Delfzijl, of te Groningen. Deeze weg zal U 
door de eerste beste landkaart volkomen opgehelderd worden: 
3°. Met Embdener schepen regtstreeksch over Groningen naar de 
Lemmert en tot Amsterdam. - Op deeze wijze zijn er houtladin
gen binnendo~r verzonden, en 2 jaar geleden zijn zelfs de goederen 
van 4 kleine Oost-Indische retourschepen, die van Drontheim te 
Delfzijl ingevallen waren, binnendoor naar Amsterdam opgezon
den. Dezelfde vaartuigen, die voor deezen over de Friesche Wad-

1) In het handschrift genummerd 1. 
") 27 Februari 1795 had het comite tot de zaken der marine de admiraliteiten ver

vangen. 
IJ Zie bIz. 29 noot 3. 
'J Reitdiep. 
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den voeren 1), een groote 4 voet diepgaande, kunnen deezen weg 
inslaan, als die buitenom onveilig wordt. Eerst zeide men mij, dat 
het vaartuigen waren van 19 tot 20 last, dog hier onderrigt men 
mij beter, dat zij 30 tot 40 last draagen. Ik gis, dat de eerste infor
matie rust op hetgeen veeliil geschiedt, en de tweede, die van vrij 
b)ter hand is, op hetgeen nu en dan is ondernomen en uitvoerlijk 
bevonden. Wij zijn niet de eenigsten, welken informatien op dit 
point vraagen, en de mogelijkheid, dat wij de goederen over Emb
den zullen moeten krijgen, is met al de gevolgen ook door anderen 
ingezien. Nu het blijkt, dat de weg geheel binnen door practicabel 

. en derhalven volstrekt veilig is, alsmede dat de vaartuigen circa 
een honderd vaten suiker b.v. kunnen voeren, zo schijnt nu alles 
in het gestelde geval daarop aan te komen, of de goederen zonder 
molest te Embden binnen kunnen. Tot nog toe lijdt dit geen zwaa
righeid, en er wordt van wegen de Bataafsche Republijk bij het 
Hof van Berlijn daarop gewerkt, dat de mond van de Eems vrij 
blijve van alle gewapend vaartuig. Ik ga morgen vroeg naar Em
den, en zal omtrent dit een en ander meer aldaar verneemen. Hier 
heb ik mij bepaald tot het inwinnen van aile de bovengemelde 
berigten en het vestigen van eenige correspondentie, opdat V.E. 
door vergelijking der prijzen en ongelden, zo als ik die zal opgeven 
en aan V.E. doen opgeeven, onmiddelijk tot eenige onderneeming 
in staat gesteld wordet. Het nadere, en weI het interessantste, dog 
hetwelk al het evengemelde voorloopig vereischte om van vrugt te 
zijn, melde ik V.E. uit Embden, als ik daar de zaaken even zo ver 
zal gebragt hebben als hier. Z. N. 

3. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 2}. 

Groningue, ce 20 juillet 1798. 

Je me rappeile avec plaisir differens traits qui m'ont confirme 
dans la bonne opinion que j'avois con<;ue du peuple de ces con
trees. Je l'ai trouve partout honnete, doux, prevenant, et n'ai pas 
eu du tout a me plaindre des ecots. Dans une auberge, 011 nous ne 
nous arretames qu'un moment je donnai un double-sol pour une 
pipe. L'hotesse Ie retourna trois fois dans ses mains avec surprise. 

~3" ) Volgens J. Wagenaar. Beschrijving van Amsterdam oct. IX, bIz. 391 konden 
over de Wadden schepen varen, die hoogstens 61 voet diep gingen en 30 last inhielden. 

") VeIl en 2. / 
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Je lui dis, s'il y a de trop, donnez-le a votre vieilie servante que 
voila, et aussi-tot elle alla lui porter mon double-sol. II est vrai 
que je n'ai eu affaire qu'a des mrutres de poste, des aubergistes, 
leurs families et leurs domestiques, mais ordinairement ce n'est 
pas Ia qu'on rencontre de la bonhommie et du sentiment. Comme 
j'avois passe en Frise des canaux aux champs de ble, et de Ia aux 
Landes de Drenthe, je rentrai en Groningue par les bles, et revis 
des pres en approchant de la ville, qui est traversee par un beau 
canal, ou plutot une riviere navigable, qui tient a la mer du nord 
et au Zuiderzee, par mille travaux industrieux. II est frappant de 
rencontrer partout si peu d'habitations au milieu des champs qui 
produisent Ie premier aliment de l'homme, et de voir une popula
tion prodigieuse partout, OU la terre fait place a l'eau soit de la 
mer, soit des rivieres. Tant l'industrie l'emporte sur la nature en 
accumulant les bienfaits de celle-ci dans les lieu~ qu'elle cree. 

Routes larges, grandes et belles, plantations de pur agrement, 
ignorance de tout ce qui tient a la science de l'argent, hospitalite, 
curiosite meme qui rapproche du voyageur, voila ce que j'ai ob
serve, eprouve, parmi les colons de l' Amerique Unie, et au fond de 
I'Allemagne. ]'ai retrouve cette physionomie nationale dans un 
coin de rna patrie, et je regr~tte de ne pas la connoltre davantage, 
comme j'aurois tant desire de faire au moyen d'une course par 
toutes les provinces dans un moment plus heureux pour elles et 
plus avantageux pour moi, il y a quinze ans. J'ai vU. avec plaisir 
dans ces Landes que j'ai traversees les plus beaux arbres ombrager 
les fermes et des villages entiers. On les y laisse croltre apparem
ment, parce que Ie transport seroit trop couteux par charriot et 
qu'on a du chauffage de reste dans la tourbe des bruyeres. Dans 
les campagnes plus fertiles et mieux cultivees l'arbre est neglige. 
Aux bords des canaux couronnes d'allees il est mutile de peur qu'il 
n' endommage les toits et les peintures. Ainsi Ie pauvre Drenthois 
l'emporte-t-il a un egard sur ses plus fortune&.. voisins, et combien 
ne se trouveroit-il pas riche de ses beaux arbres, si a la sensation 
agreable de la frrucheur qu'il goute souvent a leur ombre, il pourit 
joindre encore Ie sentiment avec lequel je contemple leur su
blime elancement vers les cieux. - - - - - - - - - --
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4. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Embden, den 22e Julij 1798. 

Nadat ik V.E. geschreeven had en kort voor mijn vertrek, ver
nam ik nog, dat de schippers thans 5 of 6 gulden per last vraagen 
voor de binnenvaart 2), hetwelk bij veel navraag zou kunnen op
slaan; dat er eenige ongelden, als aan de stad Groningen voor slui
zen enz. zijn, die mij op schrift herwaards nagezonden zullen wor
den. Dat er te Embden 1 percent van de waarde van aIles gehee
yen wierdt, en de haven wijders vrij was. Dat de inkomende reg
ten te Delfzijl worden betaald maar op den voet als in Holland, 
zodat er ook bij de veertig vaartuigen over de Wadden verwagt 
wierden. En eindelijk, dat aile goederen kunnen van buiten toege
zonden worden aan een comptoir hier --Pieter O. Brouwer -
als deszelfs eigendom, alsdan met legters op binnenschepen over
gelaaden en met deezen naar Amsterdam verzonden. 

Op weg bij Leer over de Eems vaarende, sprak ik met een schip
per, wiens vaartuig van 25 last - - haverlast3)- - daar lag, en die 
zonder goed van Bremen gekomen was, waar, zeide hij, graanen, 
suiker, wijn en allerhande goed naar Holland stondt te gaan. Maar 
de vrees voor de Engelschen belette het, zo zelfs, dat er geen assu-, 
rantie noch daar noch te Hamburg te krijgen was. Nu wilde hij op 
de Eems zout laaden en te Delfzijl invallen. Hij gaf mij ook op, dat 
er bij hoog water vaartuigen van weI SO haverlast naar de Lemmer 
binnen door konden. Maar thans, zeide hij, was het water zo laag, 
dat een vaartuig van 40 haverlast deezer dagen er maar 30 gelaa
den hadt. 30 Haverlast maaken een groote 20 last van 4000 1M. 
Zodat men voor een scheepje van 100 last ') met suiker, coffij, 
tabak enz. te Embden ingevallen, vijf binnenschepen zou noodig 
hebben, om het goed te Amsterdam te krijgen. 

Deeze schipper berekende de vaart binnen door op een gulden 
per last ongelden, weshalven hij liever, als er geen gevaar was, 
over de Friesche Wadden buiten om voer. Van Bremen gaf men 
reeds t 20 per last. Is dit waar, en kon men van Bremen naar 

1) In het hillldschrift genummerd 3. 
") De vracht was in gewone tijden voor ieder artil~el geregeld. (Handvesten van 

Amsterdam, bIz. 1503 e. v.). 
0) Staat tegenover roggelast, zie hieronder . 
• ) Een schip op West-Indil! hield van 100 tot 160 last. (Van der Oudermeulen. 

Memorie). 
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Emden voor flO te regt, zo zou men zelfs geen bezwaar hebben 
aan het verlaaden hier. I 

Zover tot nu toe, dat is het moment, dat ik opstaa, zijnde gister 
avond laat aangekomen en hebbende willen mijne informatien, 
die ik had, opschrijven, eer ik heden meer verneem. 

's Avonds. 

Pieter O. Brouwer is een oud mannetje, wiens hoofd zeer zwak 
is, maar die een goed en vlug oordeel kan gehad hebben. Zijn boek
houder, Willemsen, is de man, zoals Van Olst 1) mij ook opgegeven 
hadt. Dees is bij de vijftig oud, wat stijf en ouderwetsch, zo als 
Luber en anderen zijn. Maar hij weet er meer van en zal mij alles 
opgeeven, wat aan de ingeslooten opgave van Van Olst, die ik zo 
even ontvang, nog ontbreekt. Hij spreekt van zes tot zeven gul
dens vragt en van hier 1 van de waarde vuurgeld en dan nog t vrij
havenshuur en andere kosten. 

De weg om goed te krijgen, zou deeze zijn. Wij schrijven aan 
Brouwer om zo veel vaten suiker bij N. N. te ontbieden, en her
waards te zenden, waarvoor kan getrokken worden op N. N. te 
Hamburg, en wij schrijven teffens aan den eersten N. N., daf hij 
zodaanige order moet volgen. Brouwer assureert te Hamburg en 
staat del credere voor de assureurs of laat ons vrij voor onze reke
ning bij ons te assureeren. Dan is in geval van opbrengen de recla
me vijlig. Wordt zelfs d~ commissionair, dat is de tweede N. N., 
opgeroepen voor den regter in zijn land, waar het schip opgebragt 
is, zo vertoont hij de order van Brouwer. Traite en assurantie 
wijzen insgelijks uit, dat het zijn goed is. Maar hij doet het ons 
over voor 2 percent beneficie. Zorgen wij voor de traites, zo vraagt 
hij maar 1 percent expeditie, gelijk mede, als er iets van Hamburg 
of Bremen aan hem wierdt geadresseerd, dat hij altijd voor zijn 
goed zal opgeeven, maar slegts 1 percent voor de expeditie eischt, 
omdat wij dan voor de wissels zelven zorg draagen. Het verdere zal 
U uit de ingeslooten opgaven blijken. Daar is al reeds voorleden 
jaar suiker op deeze wijze binnen door gekomen, en zo door dit 
voorbeeld als anderzins heb ik tot overtuigens toe gezien, dat het
geen ik hier kwam zoeken, geheel niets nieuws noch onbekends 
was. Die het weet a costij, houdt het maar geheim. De Witt 2) was 

1) Gerrit en Beerend van OIst, kooplieden te Groningen. 
") Isaac de Wit "op de Keyzersgragt bij de Oude Comedie", makelaarsfirma in sui· 
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er niet regt agter en tragt het fijne door ons te vemeemen. Zeg het 
hem ook, mits dat hij er met ons op werkt. 

Vervolgens ben ik bij Marche geweest, daar ik vader en 2 zoons 
en eenige vrouwen gevonden heb. Op het leezen van Braunsbergs 
brief waren zij zo koud als ijs, maar toen ik de conversatie voortzet
te, wierdenzij alsverlevendigd,enwij praatten allen uurenlangmet 
veel vermaak van koophandel en politijk. Een van de zoonen, die 
deezen winter in Amsterdam is geweest - - vraag naar hem --, 
is een vlug mensch. Hij of zijn broer komen morgen om 10 uur bij 
mij om de stad rond te kuieren, daar ik met een stortregen nog 
weijnig van gezien heb. De binnenvaart kennen zij op hun duimpje 

( en vinden ze goed voor aile waaren, behalven hout en hennip om 
de kosten. In 1782 is hij al gepractizeerd geweest. De vragt schat
ten zij op 8 tot 9 guldens het roggelast, en de kosten agten zij niet 
noemenswaard. Zij toonden aanstonds te weeten, waar het haasje 
lag, met te zeggen, dat de Engelschen niet beletten, dat de sche
pen van Engelland in Texel invielen 1). Dieperin eenigen voorslag 
heb ik met hen niet kunnen treeden, omdat ik weI gemerkt heb, 
dat zij niet alleen mijn naam, maar dien van J. Schues evenmin 
kenden. Anders zijn zij vlugge en gemaklijke lieden - gentlemen 
-, daar ik weI mede over weg zou kunnen. 

U zal het nu reeds klaar gebleeken zijn, dat het op rekenen aan
komt om goederen herwaards te ontbieden. De weg van buiten is 
nu gevonden, die van hier naar costij is bekend, en alles hangt 
slegts af van de uitrekening. Dit kan ik van hier uit alreeds klaar 
zien, dat als men goederen van Hamburg kan laaten komen en 20 
guldens of meer per last betaalen 2), diezelfde goederen kunnen 
ontboden worden van die plaats, waar vandaan zij naar Hamburg 
komen, en dat de omweg over Emden cum annexis geen 20 g¢
dens per last bedraagen za!. De 2 percent commissie hier bezwaa
ren zekerlijk, maar het goed te Hamburg is ook niet tot daar toe 
voor niet gekomen, nog zelfs voor 2 percent. Kortom Braunsberg 

ker, gevestigd in 1733. In 1798 waren firmanten Abraham Everardus de Wit, make
laar sinds 1771 en Isaac de Wit Abraham Everardusz. II), makelaarsedert 1789. (Lyste 
der naamen en woonplaatsen van de makelaars 1794). 

1) Voor de Amsterdamsche scheepvaart dezer jaren zie XXIe Jaarboek van Amste
lodamum, bIz. 129 e. v. 

0) Er bestond een vrachtlijst voor de beurtvaart van Amsterdam op Bremen en 
Hamburg en vice versa. (Handvesten van Amsterdam bIz. 1229 en tweede vervolg 
hierop bIz. 236). Zie ook no. 6 middags. 

a) Vermoedelijk wordt met de Wit steeds deze bedoeld. 
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en anderen weeten zeker aI, wat ik U gemeld heb. Maar zij maa
ken er gebruik van. Ga nu heenen en doe insgelijks. 

S. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Emden, ce 22 juillet 2). 

Je me rappelle encore avec plaisir et ces Provinces de Frise, de 
Groningue et de Drenthe que j'ai en partie traversees. 

Partout, sur cette route, on s'arrete, tantot pour l'amour des 
chevaux, et tantOt pour l'amour des voituriers; partout je suis 
entre dans les maisons, pour causer, et sans faire aucune depense, 
mais jamais sans eprouver la satisfaction qu'inspire Ie ton des 
bonnes-gens. Ce ton se soutient dans la ville de Groningue meme, 
oil je l'ai rencontre a l'auberge parmi les porte-faix et les voitu
riers, dont aUcun ne m'a surfait. De gens comme-il-faut je n'en ai 
vu que Monsieur de Lewe 3) et un negociant oil il m'a mene. Je ne 
connolssois monsieur de Lewe que pour avoir fait avec lui Ie trajet 
du Zuiderzee, oil nous nous nommames l'un a l'autre avant de 
mettre pied a terre. C'est un homme d'un caract ere qui paroit 
respirer la moderation et de moeurs douces. Patriote du parti 
moden~, il a ete demis de ses emplois Ie 22 janvier, et rappelle aux 
affaires Ie 12 juin. 11 vient d'etre elu a l'Assembh~e legislative. 
Quelque' officieux qu'il ait ete a mon egard, en me faisant expedier 
toute rna besogne en une demi-journee, par les connolssances loca
les et personnelles qu'il a, et tout en lui temoignant rna reconnols
sance en Ie quittant, j'ai crn ne pas devoir entrer avec lui en ma
tiere sur les affaires polit~ques, et je suis fache que cette circon
stance ait quelquefois apporte de la reserve oil j'aurois desire de 
la confiance '). - - - - - - - - - - - - - - -

Nous rencontrames en rue un ci-devant marchand de drap, 
homme fort aise, qui avoit vuide sa boutique et son magazin d'an
tiquites, a l'entree des Franc;ois, qui achetoient tout indifferem
ment, et payoient en assignats. La ville prenoit ces assignats a 9 

1) Vel 2 en 3. 
") 1798. 
8) ]hr. Mr. Egbert Lewe van Middelstum (1743-1822) v66r de omwenteling secre

taris van Stad en Lande, na de omwenteling secretaris der Provisioneele Represen
tanten, in 1798 lid van het Wetgevend Lichaam. 

') VoIgt Br. en Ged. III, bIz. 149: "Comme .•.• eux-m~mes." 
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'sols la livre, c'est-a-dire au pair. Ainsi Ie marchand vendoit pro
prement son drap a la communaute, qui alimente Ie tresor public. 
Mais celui-ci, que nous rencontnlmes, et qui en un moment nous 
dit mille choses, consideroit l'affaire sous un autre aspect. "C'e
toit", disoit-il, "un evenement tres-avantageux pour la ville, en 
ce qu'il avoit remis en circulation un capital mort" -- ses vieil
loteries - -. On conc;oit plus aisement ce qui a rendu ce citoyen-ci 
ami de la revolution. Du reste, hospitalier comme les autres, il me 
fit tout de suite une invitation que je n'acceptai pas. Le negociant, 
ou me mena monsieur de Lewe, est, je crois, anabaptiste; homme 
d'un certain age et celibataire. II demeure avec sa soeur, non
mariee, et instruit a son bureau ses nerveux. Cette maison repre
sente les anciennes moeurs, et Mademoiselle en particulier y joint 
la connolssance des affaires du comptoir et Ie jargon du commer
ce. La situation de la ville e9t charmante, la vue des remparts 
superble; les rues sont fprt larges, l' eau des canaux est frakhe. 
Pour eire belle i1 ne manque a la ville que de belles maisons; a 
present elle est riante. 

Je fis en un jour, un peu fatiguant, la route de Groningue, pour 
Ie Nieuwe Schans, qui defend nos frontieres et par la bicoque de 
Leer, a Emden, OU je vous ecris en ce moment, pendant une forte 
ondee, qui me cache par intervalles la vue de la mer, laquelle 
d'ailleurs a pour moi, calme comme elle, l'est a cette heure, un 
attrait indefinissibale, et qui nourrit une douce melancholie. Que 
d'idees, que de souvenirs, de plaisirs et de peines. 0 vie, 0 homme! 
Par un retour sur moi-meme, et sur la faculte d'eprouver ces sen
sations sj variees, si sublimes, je me rejouls de ne pouvoir pas 
m' ensevelir dans mes affaires et dans mes calculs, et de devoir 
naturellement les eloigner quelquefois absolument de mon esprit. 

Je suis d'ailleurs persuade que pour faire de bonnes affaires, 
quoiqu'il faille entendre la besogne, on doit conserver une certaine 
liberte d'esprit incompatible avec la passion du gain - - --

On fait payer horriblement cher les chevaux sur la frontiere, 
parce qu,il n'y a pas d, ordonnance, et on respire a cet egard a la 
premiere station prussienne, ou il y a de l'ordre. Avant d'arriver 
a Leer je passai l'Eems en bac, et je trouvais encore beaucoup de 
gens officieux, qui chercherent a entrer en conversation et me 



, 
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donnerent plusieurs informations desirees. Je n'eus a me plaindre 
que des voituriers, et meme n'y avoit-il qne Ie prix, car leurs 
manieres et leur ton pour des gens de cet etat etoient tout ce qu' on 
pouvoit voir de plus honnete. Leer est une bicoque, OU je ne vis 
d'interessant qu'une compagnie de dames et d'officiers qui pas
soient en voiture ouverte et quatre chevaux atteIes a l'allemande 
- -langspan --. J erne rappellai les Dohna 1), les Zinzendorffl), 
ces seigneurs qui vivoient sur leurs terres, et chez qui j'ai passe 
des jours bien agreables. Demandez-moi pourquoi mon propre 
attelage, et rna propre campagne ne me rappellerent jamais cela? 
C'est que la physionomie de l'ensemble est toute autre, et que du 
cote moral tout differe. J e suis loin cependant de deprimer notre 
genre de vie, et je crois meme Ie pays plus heureux, OU est etablie 
la douce egalite qui autrefois rendoit la Hollande si florissante. -

, --------------------
6. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 2). 

Emden, den 23ten J ulij 1798. 

Terwijl ik een van de heeren Marchi:! wagtende ben, wil ik U nog 
melden, hetgeen ik gisteren nagelaaten had. Zij (zenden de goede
ren met een binnenlandsche pas 3) van Delfzijl naar Amsterdam, 
waar zij dan op de gewoone wijze aangegeven worden. Zij hadden 
tijding uit London, dat niettegenstaande den aanmerkelijken aan
voer uit Oost en West men daar geen daaling in de prijzen ver
wagtte. Zij verwagtten nog meer schepen in den haven en schee
nen de binnenvaart te beschouwen als een zaak, die van zelve 
sprak, die zij onder den knie hadden, en daar zij met mij juist niet 
zeer veel.v~n reppen wilden. Zij zagen het aanbrengen van goede
ren hier als een onderneeming zonder eenig gevaar aan. Maar in 
den mond van de Wezer ligt een Engelsch fregat, om al wat naar 
hier toe wil te stoppen. Om hier nog een woord van hunne geheele 
manier van zijn bij te voegen: zij hebben de allures van negotian
ten. Ik wilde derhalven weI ook voorloopig met hen spreeken en 
U in correspondentie met hen brengen, ten einde zo met hen als 
met Brouwer iets te onderneemen en beider handelwijze uit on'der-

1) Zie Br. en Ged. I, bIz. 141 e. v.; 102 e. v. en Byvanck bIz. 98 e. v. 
") In het handschrift genummerd 4 . 

. 1) Met een binnenlandschen pas, gelicht in den haven van aankomst, voer de schip
per door tot de plaats van bestemming, alwaar hij de lading aangaf. (Zie Gr. PI. B. I 
bIz. 2305 en VI bIz. 1348). 

.... 



.. 
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vinding te leeren kennen. Maar ik weet niet, of zij weI v66r mijn 
vertrek eenige informatie van mij zullen kunnen bekomen, en zo ik 
merk van neen, zal ik het bij algemeene uitdrukkingen laaten en 
alleenlijk voorbereiden op een brief van U, dewelke aankomende 
met informatien nit Amsterdam een goed antwoord zal bewerken. 

Gisteravond at ik met een schipper uit Harlingen; thans koop
man aldaar, Beerend Vischer, die ook al wist te zeggen, dat er 
veel schepen moesten aankomen, om het goed van hier binnen 
door te brengen. Geloof mij, een of meer groote comptoiren zijn al 
met dit werk aan den gang, en des te zekerder spel is het. Nu hoop 
ik, dat ik te Bremen, daar ik den 2Sten zijn kan, brieven met prij
zen vinden zal, omdat er dan met de gelegenheid, die ik nu op hier 
heb, mogelijk een goede speculatie op zit. Hier is geen Lager, maar 
daar is goed voorhanden. 

Middags. 

Wij zijn vrij wat nader bij elkanderen gekomen. De vlugste van 
de twee is gekomen, en ik zag aanstonds, dat hij naar meer kennis 
verlangde. De oude is zijn oom, zijns overleden vaders broeder. De 
ander is een zoon van den oom en getrouwd met zijn zuster. Elk 
heeft een zaak voor zig zelven van fabrijk 1) en dergelijke; maar 
voor de negotie maakenzij een eenig comptoir nit. Hij doet voor 
zig nog wisselzaaken. Zij zijn Roomsch, maar in het politijk met 
ons. De kosten hier, zegt hij, komen te saamen op t van de waarde, 
meer of min. De binnenvaart rekent hij bniten de vragt op 10 stni
vers het last. Hij heeft nog een bijzondere manier van expeditie, 
die U uit de ondervinding blijken zal vrij wat nit te .haalen. 
Scheepsgelegenheid om het goed te laaten komen, heeft hij altijd. 
Hij agt het niet noodig, dat hij het goed ontbiedt, ten einde te 
kunnen reclameeren, omdat dit onnoodig is bij de Engelschen, die 
het niet opbrengen, en bij de Franschen tog niets helpt. Dus voor 
dit laatste gevaar de assurantie te Londen voldoet. Deeze is 3 
percent, zegge driepercent, en geen chicane te vreezen. Mij dunkt 
nogthans, dat een Pruisch onderdaan nog eerder in geval van 
Fransche capture zou teregt komen 2). Het onderscheid, zo hij ont-

1) Fabrijk beteekent hier weverij. (Vergelijk W .M. Keuchenius. Nationaale balans 
der Bataafsche Republiek, bIz. 49: "Door fabrieken verstaat men de weeverijen, 
welke de manufactuuren van woI, katoen, zijde, vIas, en andere stoffen vervaardigen 

. met de handwerken, die daartoe behoren"). 
") Zie no. 8 . 
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biedt, en dus alles op zijn naam gaat, is 1 percent. Na!llelijk, dan 
doet hij naderhand het goed, hier binnen zijnde, met 2 percent 
beneficie over, en anders rekent hij 1 percent expeditie. Na de 
middag zie ik hem nog een half uurtje. ' 

Hij zeide mij, dat deeze stad een driehonderd schepen hadt. Vijf 
comptoiren hebben er een reederij op de West enz. aangelegd. 
Maar er zijn weI duizend schepen hier geneutraliseerd, die er niets 
meer aan hebben, zo scherp wordt alles op zee onderzogt 1). Nu 
hebben deeze de markt bedorven voor de egte Emdenaars. Hij 
heeft een schip te Amsterdam doen bouwen bij van der Lugt 2) en 
het met 100 last, die hij voorbehouden heeft, naar Copenhagen 
gezonden, om verder naar de Oost te gaan. Ik geloof voor de Co
ninck 3). Nu is het bij het uitzeilen door de Engelschen genomen 
en te Yarmouth opgebragt, waar hij het reclameert, hoopende in
middeIs, dat bij onverhoopte condemnatie de assuradeurs te Am
sterdam geen zwaarigheid zullen m~aken. Hij prees den commis
siehandel boven dien voor eigen rekening, daar hij hier, waar geen 
communicatie naar binnen is, toe genoodzaakt was. 

Mij dunkt, dat wij best doen met beiden, dat is hem en Pieter O. 
Brouwer, een proef te neemen, maar het voornaamste met hem en 
dan verder te zien. Dat Brouwer niet wist, dat men te DelfzijI een 
binnenlandsche pas krijgt 4) en dan te Amsterdam inklaart, toont 
veel onkunde van de tegenwoordige praktijk. Voor Brouwers huis 
voorbij wandelende vroeg ik hem naar dien en vernam, dat hij een 
rijk man was, die veel gedaan hadt, maar niets aan een ander wilde 
overlaaten en op zijn ouden dag was aan het mijmeren geraakt, zig 
verbeeldende en klaagende, dat zijn zaaken kwalijk stonden, of
schoon niets minder waar was. Dit hadt mij van Olst ook gezegd. 

Ik heb gister gegeeten met een Mijnheer Wilkens uit Riga, van 
het huis van Wilkens, Schroder en Comp., die er uit gaat. Zodat 
de firma Schroder aIleen blijft, van welken naam er egter verschei
den in Riga zijn, die elkanderen niet bestaan. Hij reist sedert 3 

I} Door de Engelsche kapers. (Zie W. von Bippen. Geschichte der Stadt Bremen 
III, biz. 267). 

, I} Vermoedelijk P. Lugt .. in de Bikkerstraat op d~ wed de Walvis." (Naamen en 
woonplaatzen van aile de kooplieden 1796). 

") Frederik de Coninck (geb. te 's-Gravenhage 5 December 1740, st. in Denemarken 
1811), groothandelaar te Kopenhagen, directeur der Deensch-Aziatische Compagnie. 
(VergeJijk Dr. H. T. Colenbrander. Gedenkstukken der algemeene geschiedenis van 
Nederland II, biz. CVI, 611). 

0) Zie no. 4 's avonds. 
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jaaren voor zijn gezondheid, is 2 jaaren te Leipzig geweest en 
heeft mij veel verteld, onder anderen hoe rijk de Wincklers 1) zijn, 
rijker dan Freg~ 2). Hij vertelde mij, dat hij naar Amsterdam ging, 
om de oude correspondenten - - van Brienen S) en anderen - ~ 
voor hunne vriendschap te bedanken en zijn gewezen associe klan
disie te bezorgen. Blankenhagen ') kent hij als een rijkman. Hij was 
aan Brouwer geadresseerd, die mij den brief--vanSchroderin 
Bremen --liet zien, houdende, dat de heer Wilkens tot extensie 
van zijnen handel reisde. Is dit zo, dan moet hij er mij een geheim 
van hebben willen maaken. Ik heb hem van mijn reis en voornee
men datgeen gezegd, dat ik aan ieder een op dezelfde wijze toe
vertrouw. De waarheid. Ik denk weI, dat hij U in Amsterdam zal 
opzoeken. Zwak van gezondheid is het geheel mannetje er zwak 
door en vandaar mogelijk wat list en agterhoudenheid. Hij kan U 
van nut zijn tot informatie. 

Avonds. 
·EindelijK' heb ik gedaan met Emden. De eenigste onzekerheid, 

die er met MarcM -- zij schrijven P. en J. B. MarcM, zo alsik U 
gedicteerd heb - - nog over was, is nu opgeklaard. Hij wil geen 
goed voor zijn rekening neemen en tegen 2 percent overdo en, om
dat hij rekent, dat hij in het geval van een verklaaring onder eede 
kan komen. Dus is dit afgedaan. Daartegen blijft hij verzekeren, 
dat er geen gevaar van neemen door Engelschen zijn kan. Dat wij 
in allen geval kunnen schrijven, dat wij order van hem hebben om 
het aan hem af te zenden, en dat op onze rekening kan getrokken 
worden, dat dan het connossement gelijk in alle gevallen op hem 
luidt, dat wij doen verzekeren tegen 3 percent voor rekening van 
wien het aangaat. Dat als de Franschen het opbrengen de assura
deurs geen chicane maaken, dat wij hem 1 percent qetaalen. Dus 
kunnen wij met hem op geen ander voet werken. 

Nog eens, ik zou het met beiden aanleggen, elk naar zijn zin. 
Dat het werk reeds aan den gang is, zie ik nu duidelijk. Wij kun
nen er naar maate het beter rekening geeft, een 20 a 30 mille in-

1) Kooplieden en bankiers te Leipzig: (Zie no. 72) . 
") Kooplieden en bankiers te Leipzig. (Zie over het handelshuis Frege: Franz Otto. 

Das Buch beriihmter Kaufleute II, biz. 298 e. v. Over den chef, Christian Gottlob der 
Jtingere (1747-1816), no. 72). 

0) Willem Joseph van Brienen (1760-1839), een der voomaamste en rijkste koop
lieden te Amsterdam. (Zie Ec. Rist. Jaarb. XI biz. 38). 

') Johann Christoph Blanckenhagen (1764-1815), koopman te Amsterdam. (Zie 
Ec. Rist. Jaarb. XI bIz. 33). 
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steeken en anderen daar in trekken, die ons dan eens weer iets 
moeten bezorgen. De koffij komt hier zeer in aanmerking, als
mede tabak, rijst, huiden; het kan alles dien weg in. Ge zult ge
maklijk kunnen uitrekenen, wat hooger gesteld is, het t percent 
van Marche of de gedetailleerde opgave van Brouwer en van Olst. 
Brouwer heeft mij een kopje thee geschonken en Marche een paar 
maal een glas wijn en een pijp voorgezet. Ik geloof, dat het hier 
ook moeilijk is keukenmeiden te krijgen. 

Vale. Z. N. 
Morgen naar Bremen. Overmorgen aan. Ik schrijf U egter nooit 

niets onvoorwaardelijk voor: Want er kunnen mij onbekende 
redenen zijn. Doe Uw best. 

7. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Emden, ce 23 juillet 1798. 

Je frequente ici deux maisons dont l'une de gens qu'a l'exM
rieur on compareroit ace que nous appellons de bons bourgeois et 
l'autre d'une classe plus relevee . .:...--

La maison de ville est assez grande, et la fa~ade gothique plalt 
assez. On l'apperc;:oit au-deIa d'un pont et d'assez loin. Les mai
sons sont petites, les chambres Ie sont de meme, et proportion
nellement encore plus. J'y etouffe. --

Je me fais tous les jours davantage ala malproprete, mais bien 
plus a celle des I,I1aisons que des personnes. 

Le gouvemement de la ville est republicain et Ie roi de Prusse 
ne s'en mele pas. II a des domaines en Ost-Frise, qu'll fait admi
nistrer. II nomme aux tribunaux, dQnt on est tres-content. Mais 
la ville est gouvemee par des magistrats, elus annuellement par 
des electeurs, bourgeois de la ville, sans distinction de religion. 
Dans les affaires mercantiles deux negocians sont "appelles au 
tribunal et leur avis est survi. En ce moment il se fait ici beaucoup 
de commerce. --

8. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Bremen, den 26sten Julij 1798. 

Hoezeer ik op het moment bijna van mijn aankomst al wat ver
I) Vel 4. 
") In het handschrift genummerd 5. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 3 
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handeld heb met den heer G. Binaud, dat egter geen haast heeft 
om te melden, en ik ook bij eenen heer J ohan Schroder -- en 
Compo --geweest ben, wiens vrouw alleen thuis was, zal ik maar 
nog wat van Emden praaten, vermits tog, naar ik hoor, de mans 
nu allen in de clubs zijn, en ik naderhand denkelijk meer lust heb
ben Zal om U van deeze stad te onderhouden. Het Cabinet van 
Berlijn geeft den kooplieden weinig bescherming. Als zij klaagen, 
schrijft men aan de gezanten, om voorstellingen te doen en meldt 
hun antwoord aan de kooplieden. Maar aan kragtdaadige hulp 
ontbreekt het en hun wordt aangeraaden om zig naar de besluiten 
van de oorlogende mogenheeden te schikken. Verstand van den 
handel heeft men te Berlijn geheel niet. Emden is van minder be
lang, omdat de rivier maar wijnig uuren op bevaarbaar is. Nu 
wordt er een kanaal zo als onze trekvaarten gegraven naar Aurik, 
hoofdplaats van Oost-Friesland, waar men's winters door de 
taaie klijweegen geheel niet komen kon, terwijl van daar de com
municatie door het zand allerwege gemaklijk valt.Dat zal het ver
tier nog wat doen toeneemen. Thans gaan de Engelsche manufac
tuuren per as naar Wezel, en daar is ook niet aan te doen. Aan
staande jaar maaken zij een dok, waar groote schepen zullen kun
nen liggen en gerepareerd worden. Schepen op Londen liggen er 
altijd gereed, ook zeer klijnen van een 30 last. 

Marche kende dien naam van Wilkens niet en gaf egter v66r 
alle de groote, Rigasche huizen bij naam altoos te kennen. Hij 
sprak met een gezond oordeel over het een en ander schoon niet 
direct tot den handel behoorende, maar zeide mij egter meer dan 
eens met een opregt gevoel van zedigheid, dat hij een koopman in 
zijn hart was, daar gaarn van sprak, om die reden van deezen win
ter met veel vermaak 7 weeken te Amsterdam geweest was, dog 
dat hij anderzins geen conversatie hadt. Toen ik mijn brief aan 
Brouwer bragt, heb ik er nog een half uurtje gezeeten, en het heel 
huisgezin al wederom beleefder gevonden dan de laatste reis. Zij 
hebben mij een brief me9.e g~geven voor dien Schroder, dien ik U 
zo even noemde. Zij verlangen om met ons te do en te krijgen, het
welk egter voor thet moment, naar hetgeen ik hier verneem, min
der waarschijnlijk is, vermits er wederom scheepjes over de Wad
den gaan, en men assureert voor 2! percent. Inmiddels ben ik blij, 
dat ik te Emden eventueel klaar ben, en als het er toe kwam, alles 
in gereedheid zou gebragt hebben. Hier gaat het ook nog al schie-
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lijk, vermits Binaud verlangt mij 40 vaaten mwe suiker te laaten 
zien. De advijsen, die ik van de groote artijkelen 1) medegenomen 
heb, zijn mij van een ongemeen nut. Ricard 2) is een schat. Maar 
Gij moet mij met goede advijsen au fait doen blijven, of ik heb er 
veel minder aan. Wij, zullen zien, wat de post deezen avond me4e 
brengen zal. Te Emden is geen Lager, maar hier al en te Hamburg 
nog meer. En ik heb nog niet genoeg informaties naar mijn zin 
medegenomen, om iets met vertrouwen te onderneemen, daar 
anders het moment weI gunstig voor zijn zoude. De wissel is hier 
wederom gedaald en al op 121! gevallen 3). Te Hamburg op Am
sterdam, daar zig deeze naar rigt, derhalven gereezen. 

9. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL '). 

Bremen, ce 26 juillet i). 

Quand cette ville eut ete situee dans un desert, son ap
proche m'eut ete agreable, parce'que je devois y trouver des nou
velles de ceux que j'aime; mais son abord est beau en lui-meme et 
j'ai ete emu par ce melange de sensations dont je suis si suscep
tible. Ce sont des prairies a perte de vue, des foins, du betail, une 
belle riviere, des villages semes ca et la, une grande ville en pers
pective. Marchant toujours sur une digue tout d'autemt mieux. 
Je me croyois en Hollande. Je fus detrompe en entrant dans la 
ville par beaucoup d~ malproprete, qui ne me pamt diminuer 
qu'aux environs de l'auberge,la Maison Bleue, qui me plait, et ou 
j'ai une bonne petite chambre, ou je vous ecrlrai souvent. C'est 
un voyage que la route d'Emden a Bremen. On pretend que les 
miles d' Allemagne sont de trois lieues au lieu de deux, et on les 
paye effectivement sur ce pied. -:- - - -

10. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. 

. 27 6). Avonds. 

Deezen ogtend heb ik Uw brief 7) ontvangen. Het is mij lief, dat 
1) Onder groote artikelen rekende Willem suiker, koffie, tabak en Russische goe-

deren. (Zie no. 60). 
") Samuel Ricard. TraiM general du commerce. (Zie inleiding). 
0) De pariteit was 125. (Zie no. 13). 
') Vel 4. 
") 1798. 
0) Juli 1798. Uit Bremen. 
') Van 24 Juli 1798. 
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hetgeen Gij verwagtende was, juist in mijn volgenden omstandig 
verhandeld is. De heer Traub 1) --van Traub en Cassel-- zei
de mij heden, dat hij te Emden geweest was, en dat de vaart binnen 
door gemaklijk viel, zodat men direct van hier op belfzijl verzondt 
met papier~n op Emden. Dat als aile zeilen braken, dit de eenigste 
maar veilige weg zoude zijn. Hij heeft mij suiker en coffij aange
booden en zal mij morgen nader de prijzen opgeeven. Dergelijke'n 
zal ik ook van anderen krijgen, schoon ik oppervlakkig, als zij op 
die prijzen blijven staan, geen kans zie om iets te doen. Dan hier
van genoeg, tot dat ik U hunne opgaven zende. Ik ga tot persoo
nen en omstandigheeden over. Binaud was compagnon van Thor
specken 2), een oud huis, geduurende 3 jaar, na er 3 jaar gediend 
te hebben. Hij is een Franschman, is mij aanstonds komen opzoe
ken, heden buiten en zal mij morgen wederzien. Hij heeft ook sui
ker. Egter is er wezentlijk niet veel row goed hier. Hij is onder
neemend, sedert 3 weeken op zijn eigen beenen staande, gereed om 
goed te verzenden op zijn naam, zo als de compagnon de indigo 
gedaan heeft, jong, beleefd. Dog dat hij een Franschman is, be
haagtmij niet. Thorspecken --Jb. --is een jong Duitscher, die 
aanstonds ook ter zaake komt, denkelijk niet overweg kon met 
den ander, aanstonds verkoopen wilde, mij conti-fintizendenzal, 
maar buiten koopen en verkoopen niets in te brengen hadt. Zijn 
huis is ruim, en de Pruisische consul Rump zeide mij: "hij woont 
in het grootvaderlijk huis." Hij doet met de Suurmonden 3). 
Traub bewoont een groot huis, heeft een ruim comptoir, is een 
man van in de veertig, verstandig, gemanierd, weet met grooten 
om te gaan, behoudt zijn deftigheid, is een liefhebber van te paard 
rijden, van jaagen, van planten, doet veefu zaaken, heeft vrouw en 
kinderen, sprak 's morgens lang met mij en bragt mij 's middags ") 
bij CasseI6), keizerlijk consul--zij schrijven Traub en Cassel--

1 Johann Adam Traub. (Hermann A. Schumacher. Bessel als Handlungslehrling 
in Bremen in het Bremisches Jahrbuch Bd. XVI, bIz. 154). 

0) Thorspecken was een schoonzoon van Mevrouw Schroder. 
0) E. Suermondt en Zoonen en Go., zeer aanzienlijke kooplieden op ItaliE!, Venetie, 

de Levant en Spanje te Rotterdam. (Ec. Hist. Jaarb. VI, bIz. 269). 
') Gijsbert Karel bracht den 27sten Juli op de buitenplaats van Cassel door, die 

wat aanplanting en oranjerie betreft op Adrichem geleek en omgeven was door koren
velden en boomen. De geheeie streek om Bremen deed hem aan Holland denken. 
(Dagboek 27 Juli). 

0) Carl Philipp Gassel (1744-1807), keizerliik consul 1789, voornaam koopman 
en scheepsbouwer, had dertien jaren voor de Oost-Indische Compagnie gevaren, leid
de de Pruisische 0.1.0. in haar aanvang, liet in 1797 voor het eerst uit Bremen op 
Oost-Indie varen en stichtte in 1798 een zeevaartschool. (Bremisches Jahrbuch t,a.p. 
en Bd. 19 bIz. 40). 
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en boodt zig aan met even veel bereidwilligheid en meer soliditeit 
dan Binaud, om mij in alles ter hulp te staan. Nu merk ik weI over 
het algemeen, dat de menschen, die eens regt van mijn omstarrdig
heeden onderrigt zijn, mij tot zig trekken willen, zelfs met uitslui
ting van allen. Zo heeft het Marche in Emden gemaakt, die mij 
hadt behooren bekend te maaken met Bouwman en met Metsger 
in plaats van altijd aileen met mij en om mij te zijn. Dan hier zal 
ik mij meer met alle menschen inlaaten en dan v66r mijn vertrek 
een goede keuze doen. 

11. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Ce 27 juillet 2). 

Vous parlerai-je a present d'Aurik, vous dirai-je que cette 
ville est plus gaie, plus aeree qu'Emden, qu'il y a de jolies maisons, 
parce que c'est la capitale et qu'il y demeure de plus grands seig
neurs? Vous ferai-je la comparaison de cette ville et d'Emden, ou 
les remparts, les jardins et les champs qui y sont renfermes, con
trastent singulierement avec l'air de commerce du port? Vous 
entretiendrai-je des landes que j'ai traversees, des tourbes qu'on 
y coupe dans les bruyeres, en enlevant une ecorce qui revient 
apres quelque terns? Des armees d'oyes, qui comme tes brebis sont 
guidees par des chiens, de quelques beaux bois, de ce meme Rast
st~i.tte, ou je fus interrompu hier 3), campagne du duc ') d'Olden
bourg, plantee a l'angloise, de la ville de ce nom que Ie duc tache 
d' embellir en commen<;ant par les eglises? De ce duc si aime, si 
vante, qui pour l'entretien de l'armee de demarcation n'a tien 
demande encore a ses sujets, mais trouve dans ses epargnes de 
quoi faire face aux fraix? De ce duc qui entretient les routes et 
tient en ordre tout ce qui est du ressort des postes, comme je ne 
l'ai vu nulle part, jusqu'a obliger les postillons a demander au 
voyageur pour leur decharge une attestation, qui porte en 
combien de terns ils ont acheve la station? Vous dirai-je mille 
autres choses du meme interet? Non je veux vous annoncer que 
j'ai re<;u vos premieres lettres, que vous m'annoncez que mes chers 

1) Ve15 . 
• ) t 798. Te Bremen. 
0) Zijn vorige aanteekening eindigde: "Avant d'arriver a Oldenbourg, je passai de

vant Raststatte - - rustplaatse _ ::::::." 
.) Wilhelm uit het huis Holstein-Gottorf, regeerde t78~t806; 1807-1810 en 

1815-1823. 
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enfans se portent bien, je veux vous charger de les embrasser mille 
fois, je veux vous embrasser en idee, et apres cela je n'ai pas un 
mot de plus a vous dire. 

12. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, den 27 Julij 1798. 

Falcke 1) schrijft heden niet te kunnen komen in de betaaling 
van! percent voor de acceptatie en assurantie. Stelt echter zelfs 
voor om het mondelings af te handelen, dus niets er op geant
woord heb. Zijn redenen zijn, dat hij in tijds dekt. Maar daarop 
kan men hem niet recht antwoorden, dat wij niet te min daarvoor 
tach geld moeten klaar houden in geval van nonbetaaling der 
remises, gelijk zulks deezen winter met papier op Kramer 2) en 
Beerens 3) ondervonden. Hij meldt ook, dat 60 balen Surinaam
sche catoen tot een reedelijke prijs in Hamburg opgedaan heeft. 
Zoo Frits 4) de loop der expeditie verstaat, het opslaan met zeker
heid geschieden kon en de pakhuishuur niet op te hooge kosten 
loopt, zoude misschien een goede inkoop voordeel kunnen geeven, 
om naderhand aan Merx, Puttner en verder in het Vooigtland te 
verzenden. Falcke zal reeds de weg te weI weeten en naar hier 
moet geen reekening geeven, vermids anders van dit artikel niet 
geheel ontbloot zouden zijn. 

Terwijl de wissel op Hamburg hier aanhoudend zoo hoog blijft, 
was weI het best, dat ge daar een der Leipziger vrienden betrok, 
vermids die cours nu laager geloopen is, en zou Falcke daartoe de 
beste gelegenheid geeven, alzoo voor hem op nieuws uit Peters
burg voor 3 mille roebels betrokken zijn. 

13. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. 

28 6), 's moigens. 

Traub hadt eenigen tijd geleeden suiker en katoen naar Amster-
1) Falcke en Co., handelshuis te Leipzig. (Zie no. 81). 
") Thom. Kramer "op de Princegraft bij het Molepad" (Naamen enz. 1796) (?). 
0) H. C. Behrens, "Gelderse Kaay, koopman in wynen". (Naamen enz. 1796) (?). 
') Frederik van Hogendorp (1769-1804), broeder van Gijsbert Karel en Willem 

van Hogendorp. In 1792 tweede luitenant effectief met den rang van kapitein. In 1795 
ambteloos. Sedert 1796 werkzaam op het kantoor der firma Bellamy. Ricce en Co. te 
Hamburg. In 1801 en 1802 diende hij in het Engelsche leger in het 2e light bataillon 
Dutch. 

') Juli 1798. Uit Bremen. 
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dam in consigpatie gezonden en bij slot van rekening hadt hij met 
hier te verkoopen I! groot --bijna even veel Hollandsch 1) -
meer gemaakt. Nu heeft hij een Surinaamsch scheepje binnen, 
daar veel van verkogt is, daar hij ook aan Amsterdammers van 
aangeboden heeft, die het weI in consignatie wilden hebben, dog 
waar hij voor bedankte. Sedert eenigen tijd heeft hij order van · 
Braunsb~rg op coffij, die van tijd tot tijd verhoogd is, maar tel
kens reezen de prijzen boven de orders, zodat er niets van geko
men is. Inmiddels is er deezer dagen nog koffij naar Amsterdam 
gescheept. Tabak gaat er dagelijks naar toe. Rotterdam trekt 
meer suiker dan wij. Havanakistjes zijn hier onlangs gekogt 
tegen 26 IJ., dat zekerlijk niet voor Holland maar denkelijk voor 
Spanje is. De conditien van verkoop zijn hier zeer eenvoudig.De 
tarra gaat er zuiver af bij de koffij, bij de suiker is hij 17 percent, 
bij de tabak 90 U per vat, dat meest in voordeel van den kooper 
is. AI de kosten met den tol komen op circa 1 percent. De assu
rantie geschiedt hier tegen aile gevaar over de Wadden voor 3 
percent. Het gewigt komt weI uit met het Hollandsche 2), voor
deel kan men er niet op berekenen. Binaud twijfelde, of hij weI 
naar buiten zou gaan om maar bij mij te blijv~n, en nu ik zo veel 
vernomen heb buiten hem, denk ik, d9-t hij veelleed zal hebben 
niet maar gebleeven te zijn. Rump, de Pruissische consul, komt 
mij voor geen arend in den handel te zijn, maar ik vind haast nie
mand, daar ik niet iets aan hebben zou. Laat ik niet vergeeten U 
nog te zeggen, dat Traub en Cassel een schip van een kleine 300 
last naar de Oost gezonden hebben met een bekwaam cargadoor 
en nog geen 100 mille rijksdaalders aan lading, dat is geen 2 ton 
Hollandsch 3). Nu zijn er nog kleiner schepen in deeze tijden der
waards gezonden. 

Uwen brief 4) herleezende vind ik er veel goeds in, daar ik in 
andere omstandigheeden meer attentie op zou slaan, maar nu heb 
ik het hier zo druk, dat ik maar in het algemeen zeggen zal, dat 
het mij zeer lief is. Maar op het artijkel van Landi 5) moet ik uit-

1) De Bremer groot stond tot de Amsterdamsche als 9 : 10. 
") Men rekende: 100 U Bremensch gewicht = 101 U Amsterdamsch gewicht of 100 

U Amsterdamsch gewicht = 99 U Bremensch. 
a) Zie no. 8. 
') Van 24 Juli. 
0) W~lem aan Gijsbert Karel 24 Juli: "Wij hebben een brief van den 6de deeser 

van Desmarets maar niets van Landi. Deeze hebben tijding, dat hun schip den 20 
December a. p. in Canton zijlklaar lag, om weer naar Ile.de France te steevenen. "Ce 
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voeriger zijn. Twijfel er geen oogenblik aan, dat het schip geno
men zijnde, geconfisqueerd wordt. Ik eet hier met een jongen 
Meijer uit het huis van dien naam te Genua, die om assurantie
zaaken te Hamburg is, uit Spanje over Marseille komt en de con
demnatien enz. van nabij gezien heeft en zegt, dat de geheele 
marine marchande van Jt-ankrijk uit armoede aan het kaapen is. 
Daar is volgens hem maar een middel op, dat nu in de Middelland
sche Zee algemeen in praktijk komt. De assuradeurs koopen het 
schip vrij van de kaper tegen 25 percent, waarvoor hij het levert 
in den haven zijner destinatie. De kaper wint er een spoedige uit
komst, contanten en omtrent evenveel geld bij als uit de judicieele 
verkoop zou gekomen zijn. De assuradeur betaalt liever 25 per
cent dan het geheel. De eigenaar of consignataris krijgt zijn goed. 
Dit aan Landi te schnjven zou overtollig zijn, want hij weet het 
beter dan wij, maar die agent en in al de havens zijn zekerlijk ge
last om zulk een vrij koopen aanstonds te ondemeemen. Schrijf 
hem nu maar, dat wij de door hem aangekondigde brieven uit 
Livorno niet ontvangen, dat wij hem in staat gesteld hebben, 
direkt in Londen te assureeren, dat wij het zelven doen willen 
zonder in verschot te komen, en dat de garantie van zijn vriend, al 
konden wij ons daar op inlaaten, in zo algemeene bewoordingen 
is gesteld, dat wij daar niets aan zouden hebben 1). 

De wissel hier op Holland voIgt den Hamburger cours op Hol
land en vermits hier de Hollandsche rijksdaalder de vaste munt is 
en in Hamburg de stadmark, zo daalt de wissel hier in evenre
digheid van de rijzing op Hamburg. Dit a gouvemo bij een spe-
culatie 2). J 

Ik geloof niet, dat deeze post veel orders uit Holland aangebragt 
dit Sieur Landi se tient au reste expres a Cadix pour avoir plutot des nouvelles de son 
vaisseau et pour prendre des dispositions au cas qu'il y parut ou a tout autre port 
d'Espagne, du Portugal ou a Gibraltar, ou i! y a des agens pour Ie retenir et ne Ie lais
ser poursuivre sa route que lorsque les assurances seront faites." Dat schijnt mij 
looven, om de assurantie van de groote rijs te bespaaren en die laatste tijding houdt 
zeker de nadere ordre voor de assurantie op. Intusschen kan het schip dagelijks in die 
wateren aankomen en genomen worden en wacht uw bericht of het niet voorzichtigst 
was direct aan die vriend te Cadix het afgesprookene te melden, ten einde hij er 
zich naar gedragen kunne." 

1) Waar de voorgeschiedenis dezer zaak ontbreekt, wordt uit de brieven van Wi!
lem hierover verder niets overgenomen. 

0) Willem aan Gijsbert Karel 24 Jull: "Naar vemeemen is de coffij in Bremen niet 
duur, dus zoude daarvan daar wat te doen zijn, in geval de wissellijdelijk is. Van 
Hamburg komt hij onbegrijplijk hoog en vroeg men vandaag daarheen op kort 381 
stuiver en op 2 maanden 381 stuiver". (De Hamburger wisseldaalder hield twee mark 
of 32 stuivers, gelijk aan 33 stuiver Hollandsch). 

I 
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heeft, zijnde niets gereezen. De coffij is op 34 a 36 grooten Bre
mensch geld. Op prijscouranten kan men hier geheel niet aan. De 
makelaars, dunkt mij, dienen weI om tusschen den koopman en 
winkelier te gaan, maar niet tusschen koopman en koopman. Zie
hier hoe Ge rekenen moet, als er een speculatie op hier te doen was, 
gelijk ik vast verwagt nu of over kort. Onkosten hier 1 percent 1). -
Vragt 2 percent. - - f 32 per last - -. Assurantie 3 percent. Het 
percent van de vragt, als die rijst of daalt, is dan volgens de f 32ligt 
uit te rekenen. De wissel van 125 rijksdaalders hier tegen 100 Prui
sisch courant bij ons komt precies uit op 2 gulden of 40 stuivers de 
rijksdaalder hier. Nu 121 is 3 % in ons nadeel. Een rijksdaalder 
hier heeft 72 groot, de voornaame munt hier; en twee onzer gul
dens doen 40 stuivers of 80 groot Hollands. Dus staat bij den wis
sel van 125 de groot hier tegen den groot Hollands als 72 tegen 80, 
'36 tegen 40, 18 tegen 20,9 tegen to. Bij den wissel van21 --weI 
te verstaan egter op 2 maanden, anders is hij boven de 122 - -
moet er 3 percent af of hoe men het anders berekenen wil, dus 41 t 
stuiver op den rijksdaalder; dat is 72 tegen 82! enz. 

Voor beurstijd. 

Hoorende, dat er hier een koopman van de. plaats, Douce ge
naamd, door Abbema 2) aangesteld was tot consul of vice-consul, 
ben ik een moment bij hem geweest, zoals ik aanstonds bij vertrek 
voorgenomen hadt om overal te doen. Hij heeft jaaren geleeden 
een ongelukkige faillite gedaan, dog is er nu wederom opgekomen 
door middel van zijn assode, die in Charlestown een rijk man ge
worden is. Douce - - indien ik zijn naam weI onthouden heb -
is een man van 40 jaar, bedaard, beleefd, niet agterhoudend. Hij 
zeide mij, dat de ordinaris St.-Domingo koffij tegen 34lJ. hier nog 
goede rekening te Amsterdam gaf. Hij rekende, dat hij dan in Am
sterdam een groote 23 stuiver te staan kwam en zo had ik ook gere-

1) Dit kwam niet uit. De facturen van Thorspecken wezen aan, dat deze bij de 
Ukrainertabak 21%, bij de Marylandsche t%, bij de koffie 1'/,,% of door elkaar Ii a 
If% bedroegen. (w. aan G. K. 9 en 10 Aug.). 

') Mr. Balthasar Elias Abbema (1739-1805), oorspronkelijk firmant in het huis 
Jan en Theodoor van Marselis te Amsterdam, week in 1787 naar Parijs uit, waar hij 
zich vestigde als bankier. Onder het bewind van Robespierre vertrok hij naar Ham
burg, vanwaar hij - vooral over Altona - groote zaken deed. 7 April 1795 was hij 
door de Staten·Generaal tot gezant benoemd, maar met moeite en onder Franschen 
druk door den Senaat van Hamburg erkend. Zijn revolutionnaire denkbeelden ver
bleekten in dezen tijd. (Elias II, biz. 961; Colenbrander. Gedenkstukken I, biz. 1 I, 
II, biz. 413; Hansische Geschichtsbliitter 1875, biz. 73). 



42 BRIEVEN VAN GIJSBERT KAREL EN WILLEM VAN HOGENDORP 

kend. Maar daar maakte hij bij aanhoudenheid 241 stuiver--in 
baalen, spreekt van zelfs --. En Gij sehrijft mij van 21, dat is 31 
onderseheid, mij voorwaar onbegrijpelijk 1). Toen de man zeide, 
dat de 34 lJ. hier 23 stuivers te Amsterdam maakten, was deze 
proef op mijn rekening mij bij uitstek aangenaam 2). Egter durve 
ik niets te onderneemen, omdat wij het te Amsterdam niet kwijt 
zouden raaken volgens Uw laatst advijs. Zo is mij hier door Bi
naud en Traub ruw bruin suiker aangeboden voor 191 a 20 lJ. 
hier, die ik sehat op 25 lJ. te Amsterdam, terwijl de laagste prijs 
van dat goed 23 genoteerd staat en ik dus hier op zijn best 18 lJ. 
besteeden kan. Waarbij nog het nadeel van den steeds vallenden 
wissel komt. De Havanakisten doen hier 26 lJ. en het is niet de 
moeite waardig zijn tijd te verliezen met daarop te rekenen. Tabak 
tegen 18 lJ. hier zou in Amsterdam' op 13£ komen te staan en dus 
geen verlies geeven, maar daar is niet veel anders dan besehadigd. 
Ik zal egter nog eens zien, vooral met Ukraine, wat ik doen kan. 

Na de beurs. 

De orders zijn te laag geweest, naar den zin van deeze heeren. 
Tabak 18 a 19, koffij 34 en zij willen voor tabak 20 en voor koffij 
36 maaken. Zij houden zig verzekerd, dat op de brieven, die zij 
heden naar Holland zenden, de prijzen daar ongemeen zul1en 
rijzen. Ik heb bruin suiker voor 19 lJ. zien verkoopen, de partij 
van Cassel en Traub, die ik krijgen kon. Alles in de zekere ver
wagting van rijzing. Zij erkennen, dat zij de prijzen op dat voor
uitzigt stellen. In Frankrijk geeven zij voor, gaan koffij en tabak 
ijsselijk naar de hoogte. Missehien als ik mij van de rijzing nog 
beter overtuigen kan, doe ik iets, eer de antwoorde~ uit Holland 
kunnen komen. Vrijdag 3) vertrek ik eerst naar Hamburg en ben 
dagelijks bezig met goede kennissen te maaken. Zoo Gij naar hier 
sehrijven wilt in mijn absentie, adresseer U vooreerst aan Traub 
en Cassel, maar met geen wisje wasjes. Het moet wat om het lijf 
hebben en niets kleins zijn, een speeulatie van 5 a 10 mille ten 
minsten,en rond, kort en bondig. 

Vale. 
1) 24 Juli had Willem geschreven, dat door den voortdurenden aanvoer uit Londen, 

Bremen en Emden de prijs van koffie op hoogstens 191 stuiver voor gebroken en 21 
voor ordinaris te Amsterdam kon gerekend wordelI. 

") Gijsbert Karellegde dus 25 % op de Bremer prijzen. 
0) 3 Augustus. 
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14. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Ce 28 juillet S). 

Maintenant je me prepare des occupations qui me ren
dront plus doux Ie repos. Je vivrai comme je vois une famille 
vivre ici part age entre la campagne et la ville, entre les affaires et 
un agreable loisir, entre Ie bureau et la societe. Je me £latte qu'a
lors rna maison sera plus hospitaliere, que je pourrai aussi aise
ment avec autant d'aisance rendre les politesses, qu'on me les 
fait. II y a quelque chose de piquant, d'instructif, quelquefois de 
genereux, et toujours quand on s'y prend bien dans mon

l 
etat, 

d'avantageux a faire des politesses, surtout aux etrangers. ---

15. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Den 28 J ulij 3). 

Zedert den ontvangst van de uwen van den 2 en 23 deezer uit 
Emden heb ik na voorafgegaane bereekeningen, waarvan hier
nevens een klein nota bijvoege beslooten, om aan Solly') ordre te 
geeven op 3 a 400 pieces huiden a 7 ~ en 10 000 1:6 coffij a 130 / 
te verzenden op Emden, de eerste partij aan Brouwer, de tweede 
aan Marche, tenzij er secuure gelegenheid is, On;l ze direct in Texel 
buiten te laaten vailen, hetgeen in aile geval praeferent. De nu 
verkochte huiden 5) geeven zoo goede reekening, de voorraad hier 
is zoo merkelijk gesleeten, terwijl de aanvoer niet groot is geweest, 
dat daar geen verlies op schijnt te kunnen zijn. Omtrent de coffij 
heeft mij Voute 6) gisteren gezegd, dat 't zedert de aankondiging 
van den Noord-Amerikaanschen consul in de Amsterdamsche 
courant van Donderdag 7), die gij zeker geleezen hebt, alle Ameri-

1) Vel 5 . 
• ) 1798. Te Bremen. 
8) 1798. Vit Amsterdam. 
') Koopman te Londen. (Vergelijk no. 62). 
6) 24 Juli had Willem geschreven, huiden van Solly ~ 11 i stuiver verkocht te heb-

ben. • 
0) Jan J acob Voftte (1744-1818), een der chefs der firma Jan J acob Voftte en 

Zoonen, zeer voorname makelaars in, koffie, thee en verfwaren. (Zie Ec. Hist. J aarb. 
XI, bIz. 73). Jan Jacob Voftte behandelde de koffiezaken der firma. 

7) In de courant van 26 Juli had Sylvain Bourne, de Amerikaansche consul het 
volgende door hem onderteekend bericht geplaatst onder dagteekening van 21 Juli: 
"dat bij eene wet, vastgesteld in het congres den 2den Junij 1.1., alle gemeenschap van 
koophandel op zwaare straffen verboden is tusschen de Ver. St., derzelver burgers en 
de Fransche Republiek en derzelver onderhoorigheden met en sedert de Iste Juli." 
(Vergelijk Inleidingen no. 24). 
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caansche producten 2 tot 4 percent en meer gereezen waren en de 
ordinaris St.-Domingo coffij coulant tot 22t a ! stuiver in vaten 
afging. De rijst is ook van 48 op 52 ~ gereezen, ik heb daarom ge
lijke commissie aan F. W. Smith en Co. 1) op 50 vaten a 16/ a 16/6 
gegeeven. Ieder vat volgens deprijs hier op f 60 gereekend, is dit 
een object van nog geen f 3000, zonder vooruitzicht van groot ver
lies en dus geschikt om een proef te neemen, en, zoo ik meen, be
antwoordende aan uwe intensie. 

Nieuws is er met. De Engelsche fondsen zijn merkelijk gedaald. 
Oorlogstoerustingen van alle kanten, zelfs van hier trekken veele 
Franschen naar den Rhijn. De fondsen echter blijven staan. Voor 
Winckler koop ik zoetjes aan 2). 

's Achtermi ddags. 

Er was niets van belang aan de beurs te doen, de meeste men
schen absent 3) en dus geen bepaalde prijzen. Ik gis, dat uw ver
blijf te Bremen van minder nut dan te Embden zal geweest zijn, 
misschien is er echter meer kans van daar consignatien te krijgen, 
hetgeen altoos aangenaam, maar vooral in werkeloose tijden is. 

16. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 4). 

Bremen, ce 30 juillet 1798. 

Heureux les proprietaires de maisons en ce moment, puisque les 
locataires payent deja au deIa du double des anciens loyers. Les 

. commis de bureau sont aussi , beaucoup mieux payes, et tandis 
qu'lls logent et mangent dans la maison, un homme capable, et 
qui tenoit la correspondance angloise a gagne deux mille florins 
par an et a quitte pour s'etablir mieux a Hambourg 6). - --

Je n'ai vU encore que peu de femmes et je m'appen;ois qu'elles 
1) Kooplieden te Londen. 
") Fondsen . 
• ) Het was Zaterdagnamiddag . 

. ') Vel 6. 
') Ook-de levensvreugde der geheele Bremer bevolking, die den Zondag met zang 

en dans buiten de poorten doorbrengt, is zijns inziens aan de heerschende welvaart te 
danken. (Dagboek 30 Jull). 
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sont si menageres, qu'on n'aime pas a introduire trop familiere
mept un etranger qui les surprendroit aux travaux domestiques. 

Dans une autre maison la fille qui parle franc;ois et anglois est 
bien plus demoiselle que la mere est dame. Vous voyez en cela les 
progres de la fortune et du luxe. Si les petits s'elevent, c'est prin
cipalement au Museum 1), etablissement dans Ie gout de Felix 
M~~-----------------

/ 

17. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL 2). 

Amsterdam, den 30 J ulij 1798. 

Mijne ordres naar London moeten u niet weerhouden van een 
kans te waagen, want schoon ik morgen eerst verneemen kan, of 
er Engelsche brieven gekomen en hoe de prijzen stonden, zoo ge
loof ik, dat tot mijn limito aan geen coffij te komen zal zijn. De 
huiden en misschien de rijst zullen lukken en dan ook winst gee
yen, maar dat kan 7 a 8 mille gulden beloopen. 

Eens vooral, wanneer ik u van prijzen van coffij spreeke, zoo 
is het in vaten en de baalen thans bij de hooge prijzen 2 stuivers 
duurder. Zoo Douce altijd voor de zijne 24t stuiver gemaakt 
heeft, moet het best goed geweest zijn, anders onmogelijk, alzoo 
op dit oogenblik zelve maar voor ordinaris middelsoort St.-Do
mingo op 221- stuiver reekenen. Doch die heeren, als het op het af
zetten te doen is, maaken altoos een mooie reekening. Dat Rotter
dan meer rowe suiker dan wij trekt, komt van den sluikhandel op 
Brabant, die de Rotterdamsche en Dordse rafinaderijen aan de 
gang houdt, terwijl de onze voor de groote helft stil zitten. 

Met de wissel van hier is het omtrent gelegen als met die van 
Coppenhagen. Ik denk, dat de prijzen zich naar de laatste cours
sen gesteld hebben, en dus de verandering van deezen, tenzij bij 
oogenblikkelijke verandering weinig invloed op geene hebben. 
Ret zou tog interessant zijn den loop daarvan in de laatste zes 
weeken te weeten, maar het navraagen verraadt onkunde, die wij 
niet kunnen laaten blijken. In het vervolg zal de briefwisseling 

1) Het Museum in 1776 gesticht, was oorspronkelijk een societeit van natuurkundi
gen. (Von Bippen III, biz. 251). 

0) Geadresseerd naar Hamburg. Antwoord op de brieven van 26, 27 en 28 Jull van 
Gijsbert Karel. 
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daaraan helpen, en dunkt mij, dat na uw vertrek reeds advijzen 
zou kunnen meedeelen, al was er geene gelegenheid tot ordres. ~et 
Braunsberg zullen wij moeielijk gelijke prijzen kunnen betaalen, 
omdat ik gis, dat die ook wat uit de arbitrage haalt, waartoe wij 
nog geen gelegenheid hebben. - - - - - - - - - - --

Ge kunt overal gerust aviseeren, dat de goedkoop gekochte 
specerijen in Engeland aan de koopers duur te staan zullen komen. 
Er is hier reeds caneel, die Klosser 1) geen 40 stuiver waardig be
vonden hadt. De foelij is eensklaps van 65 ~ - - --op 70 ~ ge
reezen - - - - De borax, die op 20 stuiver gedaald was, is ook 
weer op 22 stuiver en de soete Barbarijsche amandelen van t 44 
op t 50 gereezen. Anders hebben wij geen verandering in prijzen 
_____ 2). 

18. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 3). 

Bremen, den 3lten Julij 1798. 

Ik heb aan Thorspecken gezegd, dat ik weI een lOa 15 (mille) 
guldens in koffij en tabak besteeden wilde, om een proef te neemen 
en daar ik de slegte soorten koffij in proportie van de besten te 
hoog vondt, heb ik liever van de laatsten genomen. Ukraine tabac 
komt er een SO ballen van 1 SO U ieder en Virginy of Maryland zal 
er mogelijk een vat of wat komen. Ik denk, dat het weI op /15 
mille uit zal komen en heb er wijnig verwagting van, maar om 
reden van de rijzende markt eens willen zien, hoe deeze man het 
maakt. Op het laatst van de conversatie boodt hij mij de neutra
lisatie aan, dat is 1 percent commissie meer en dan is het zijn 
eigendom. Maar de assurantie verandert niet en blijft even hoog, 
zodat ik daar geen nut van zie 4). Inmiddels kunt Gij daarop mijn 
brieven uit Emden nazien, waar dezelfde questie te pas kwam, 
schoon eenigzins mutatis mutandis. Inmiddels heb ik gister met 
een oud en aanzienlijk koopman 6) hier een conversatie daarom
trent gehad, die ik nog eens voortzetten zal en die mij dat neu-

1) Arnoldus Klosser "op de Leydsegragt bij de Prinsegragt", makelaar sinds 1795. 
(Lyste der naamen en woonplaatzen van de makelaars 1800). 

") In het handschrift een halve bladzijde wit. 
") In het handschrift genummerd 8. 
0) Willem en zijn kantoorbedienden waren van meening, dat Gijsbert Karel op het 

aanbod van Thorspecken had in moeten gaan, omdat bij een eventueele rec1ame na 
opbrengen de teruggave zeker zou zijn, terwijl men thans aan de plagerijen der assu
radeurs blootgesteld zou zijn. (W. aan G. K. 6 Aug.). 

") Zie no. 26. 
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traliseeren niet behaaglijk maakt. Ook zal Thorspecken monsters 
zendell'van indigo, die Voute zien moet en daar, zegt Thorspecken 
nog weI af te dingen zou vallen. De groot hier, van 72 op een rijks
daalder hier, staat thans tot onze groot als 72 tot 83, vermits de 
rijksdaalder hier 411 stuiver naar den wissel waard is. AIs er op 
zigt getrokken wordt, wint men hier 6 weeken of 3 maanden dis
conto tegen I percent in de maand, dat ons goed gedaan wordt. 
Men koopt ook weI vrij van de/tol hier en dergelijke dingen meer. 
Anders is het gewigt altijd netto en geen rabat. 

Muilman bedankt U zeer voor de hem nagezonden brieven. Zij 
zijn heden welvaarende naar Hamburg vertrokken. Ik verzoek 
mijn complimenten aan de beide heeren, vader en oom 1). 

Daaris nu wat rijst en Ha vannasuiker aangekomen, dog weet ik 
niet, of ik er op speculeeren zal, of het niet best is de corresponden
tie aan te knoopen en U de ordres over te laaten. 

Nog een woord van het gewigt. AI wat zij sturen kunnen, daar 
weegen zij de fustagie, emballagie enz. van en geeven netto gewigt 
opaandenkooper. Maarb.v. Havannasuiker is de tarra 70 U van 
een kistje van 400 U. Thorspecken zal om te beginnen verkoop
rekeningen van al de artikelen zenden, dan weet men, waama zig 
te rigten. 

19. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Dingsdagmorgen 2). 

Bij het herleezen van uwen brief 3) valt mij nog te binnen, dat 
de vracht a t 32 met 2 percent veel te hoog bereekend is. 40 000 
U, zoo het coffij en dus ter waarde van t 1 per U maakt f 40 000 
en 32 dus nog geen 1 percent, suiker ter waarde van t! zou 13/" 

percent bedraagen. Het kan maar zoo veel bij geringe tabak als 
Ukraine of gemeene soorten Americaansche haalen, waarvan 
de waarde per U onder de halve gulden loopt. 

Volgens de berekening van den inkoop en verkoop van eoffij, 
vooral in balen, voeg ik een kleine notitie bij, die u veellicht zal 
geeven. Ik zeg, dat de in- en verkoop in balen op een uitkomt; dat 
is omtrent het gewicht, maar niet omtrent het geld, waar bij ons 

1) Pieter en Henrie Muilman, firmanten in het huis Muilman en Soonen, koop
lieden en bankiers te Amsterdam. (Zie Elias II. biz. 867). 

I) 31 Juli 1798. Uit Amsterdam. 
I) Van 28 Juli 1798. 

• 
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altijd 2 en 2 percent afgaan en dus ook van belang te weeten, 
hoe hieromtrent te Bremen het gebruik is. lndien Douce beree
kent, dat 34 It hier een groote 23 stuiver te staan komen, zoo 
geeft het verkoopen van 24l stuiver toch nog schade uit hoofde 
van de 2 en 2 percent 1). 

Daar schiet mij te binnen, dat mijn voorige brief voorbedachte
lijk naar Hamburg geadresseerd heb, daar onmogelijk gissen kon, 
dat den 25 te Bremen aangekomen, gij den 30 nog daar zijn zoudt. 
N u valt alles tegen, en de na den 26 gevolgde verhooging der prij
zen, die u opgaf, weet ge nu niet - - - - - - - - - -

Alles krijgt op het comptooir door meer bezigheden een nieuw 
aanzien. Luber is zoo vlug en gewillig, dat ik er over staa en mij 
zeer verheug -------~---------

Falcke is nog maar circa t 1100 ten achteren, maar wij staan nu 
weer in acceptatie voor 7000 roebels. - - - - - - - ---

's Avonds. 

Er zal niets te doen zijn in de coffij. Voute zei mij, dat zij in 
Engeland in het volle liep 159/ en daarenboven voor ordinaris 
goed. Buitendien willen zij niet meer laden dan om in de Maas bin
nen te loopen, alwaar het bijna zeker is, dat de Fransche kapers ze 
neemen. Wat men uit het laatste gedeelte van dat bericht opmaa
ken moet, betuig ik niet te weeten en is zoo, dat ik er geen geloof 
aan slaa 2). Omtrent de suiker heeft mij de Wit gezegd, dat men ze 
in Engeland in de laagte tracht te brengen, om tegen het einde 
van Augustus, den 23, de pennissie tot uitvoer te bewerken, welke 
plaats heeft, zoodra de prijs der bruine niet boven 76/6 loopt. -
- - Meer dan 17 a 18 It in dat vooruitzicht zou ik niet raaden te 
besteeden, hoewel zij 3) ze tegenswoordig veel hooger noteeren. De 
rijst blijft op 52 ~. Fabius ') ligt buiten aan het pootje, zijn asso~ 

1) Twee percent voor goed gewicht en twee percent voor prompte betaling. De 
tarra der koffie bedroeg 6 %. (De Long. De koophandel van Amsterdam I, bIz. 438) . 

• ) '4 Augustus meldde Willem toch hoop te hebben koffie uit Engeland te kunnen 
krijgen, daar Dixon en Walter, kooplieden te Liverpool, ordres vroegen tegen een 
prijs van 131/135. 

aJ De kooplieden te Hamburg. 
'J Nicolaas Jacobus Fabius .. oP de Keizersgracht tusschen de Leliegragt en het 

Huis met de hoofden", makelaar in aIle soorten rook- en snuiftabak sinds 1769. (Zie 
Lyste enz. 1794). 
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de 1) heeft mij gezegd, dat de Ukraine tabak op t 30 a t 32 willig 
bleef - - Middelsoort coffij te Hamburg a 16 p. L. kan hier ren
deeren, en komt op 22 stuiver te staan, weI te verstaan in vaten. 

20. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. 

1 Augustus S) . 

Gister heb ik wederom een dag buiten doorgebracht bij den 
postmeester Heimann op een groot heerendine van 24 menschen, 
daar zeer goed eeten en drinken was, en daar burgemeesters, 
raadsheeren, kooplieden, en zelfs een maakelaar, broeder van den 
postmeester, bij een waren. Van Lengerke was mijn leidsman, en 
wij hebben op weg veel gekeuveld. Hij heeft mij bepraat om tot 
Zaturdag 3) hier te blijven en ik doe het bp zulke aanzoeken gaarn, 
omdat ik er gat door zie, dat het van nut voor nu en het vervolg 
beide kan zijn. De postmeester heeft mij klaar aangetoond uit 
hoofde van de meerdere nabijheid van Cuxhaven dan van Cux
haven naar Hamburg, dat het in het najaar een postdag scheelt, 
als men de brieven hier over naar Engelland adresseert, hetwelk 
geschieden kan, of zo als te Hamburg door eenen vrind Of ook 
direct aan zijn personeel adres, gevende hij dan om de 3 maanden 
een rekening. Zo ook met de brieven uit Engelland. Ge zult den 
postmeester een dienst doen met dit bekend te maaken. Een post
dag is somtijds veel voor een koopman. 

Daar is Vrijdag een verkooping van tabak, gelijk als meest aile 
weeken, en nu kan men niets uit de hand koopen. Traub heeft mij 
een notitie er van gezonden en ik heb hem een limito opgegeven, 
om ook hem eens op de proef te stellen. Hij mag een 10 mille gul
den besteeden. 

Ik ga wat meer door, omdat al de posten van Frankrijk, Engel
land, Holland, Hamburg, sedert mijn aankomst al hooger en hoo
ger prijzen aanbrengen. 

Men wil mij de waar vertoonen en ik zie ze ook. Maar ik ver
zeker nogthans elke reis, dat ik de qualiteit op de vedintwoorde
lijkheid van mijn commissionnair aanneem. 

1) Adriaan van Royen "op de Buitenkant en hoek van de Schipperstraat makelaar 
sinds 1783". (Lysteenz.1794). 

") 1798. Uit Bremen. 
") 4 Augustus. 

ECON.-HIST. J AARBOEK, xv. 4 
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Culekamp 1) is in relatie met Mortier, kent Gij die 2) ? Hij zoekt 
mij eenigzins aan. Het is weI de moeite waard nog een daagje hier 
te blijven, omdat het consignatien bezorgen kan. 

Van Lengerke h~eft al koffij over Zwol tot zover te lande gezon
den, en wagt op tijding, hoe het uitgevallen is. Hij doet oor
spronklijk in linnens, zondt die naar Spanje, de West-Indien, 
Holland enz. Ik ga zijn pakhuis met hem zien. 

Na beurstijd. 

Thorspecken heeft 100 balen Ukraine gekogt, maar tot een prijs 
die mij zeer weI aanstaat. Verders niets nieuws en blijft alles zo als 
boven gezegd. Vale. 

21. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 3). 

Ce 1 aout 4.). 

-Je croyois etre a. Rotterdam, a. un de ces diners OU Ie magistrat 
se meloit aux negocians, a. un schouwmaal 5) ou autre fete pareille. 
Vingt-quatre hommes, bonne chere, beaucoup de gaiete. C'etoit a. 
la campagne et par un terns magnifique. A cote de moi Monsieur 
Ie Bourgemaitre, vis-a.-vis Monsieur Ie Syndic, - - qui repond 
parfaitement a. Pensionnaire - -, l'illusion etoit forte. Apres
diner conversation sur quelques affaires de la ville, qui setraitent 
tout comme chez nous. - - - -

Je trouve ici quelques excellentes institutions politiques. 11 y a 
un college de negocians, qui veille aux privileges du corps, et qui 
en cette qualite confere avec Ie magistrat. Les impots sont con
sentis par la bourgeoisie, c'est-a-dire par les bourgeois qui posse
dent 3 mille risdales de bien. En ce moment critique-durant les 
negociations la bourgeoisie a nomme 12 deputes pour recevoir 
du Magistrat des ouvertures secrettes. La religion reformee do
mine, mais toute autre n'excluf que du Senat. J'ai dit a ses mes-

1) Johann Andreas Gottlieb J{ulenkamp (1731-1806), lid der zeer voomame firma 
A. G. Kulenkamp und Sohne. (Zie Bremisches Jahrbuch t. a. p. biz. 145). 

') Vermoedelijk Pieter en Assuerus de Mortier "op de Keizersgracht bij het Huis 
met de Hoofden." (Naamen enz. 1796). In 1800 woonde aan dit adres aIleen A. de 
Mortier. (ZieJ. G. van Dillen. Bronnen tot de Geschiedenis der wisselbanken no. 591). 
Zie ook no. 25. 

I) Vel 7. 
') 1798. Te Bremen. 
0) Schouwmaal is de maaltijd van leden van een polder- of waterschap na afloop 

van den schouw van wegen, voetpaden, dijken enz. 
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sieurs, qu'avec une telle constitution et un gouvernement moden!, 
dont en effet ils ont a se louer, leur sort est digne d'envie. - -
Enfin que leur bonheur actuel pourra durer tant qu'ils n'appelle
ront pas la populace au secours d'un parti dans Ie gouvernement 
pour vaincre l'autre. 

22. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Bremen, ce 3 aout 1798. 

Vous vivez, vous m'ecrirez dans peu, mes chers enfants se por
tent tous bien, je sais ce que fait Mina, ce que dit Willem, -il faut 
etre loin d' eux sans etre volontairement eloigne, pour avoir la plus 
foible idee du plaisir que peuvent causer de bonnes nouvelles 
inattendues trois jours apres qu'on n'a pas re~u celles qu'on atten
doit. 

Hier j'ai passe a la campagne 2) une journee tres-agreable, de 
dix heures du matin jusqu'a dix heures du soir, y compris l'allee 
et la venue. Au dessert les dames ont chante de beaux airs alle
mans, belle musique et belles paroles, mais quand par une espece 
de plaisant erie et pour rire une d'entre elles a donne Ie Freut euch 
des Lebens et que toute la compagnie suivit, j'eus un souvenir si 
vif du chariot de chasse et de mes petites qui cueilloient La rose, 
que je me sentis plus touche que des premiers choeurs. Les Alle
mans ont tous une disposition extraordinaire pour la musique, et 
qui repand un charme sur leurs societes. On m'assure que je trou
verai cela bien autrement encore dans ce qu'on appelle plus parti
culierement l'empire et aux bords du Rhin. Comme j'y arrlverai 
vers les vendanges, la gaiete n' en sera que plus aimable. Les Alle
mandes qui chan tent Ie mieux, ne s'habillent pas bien, et a Bre
men on ne sait pas ce que c'est la coiffure. Joignez a une toilette, 
telle que vous pouvez vous y attendre apres ces preliminaires, un 
air assez gauche, une affectation d'aisance, et cela par une chaleur 
des canicules. Vous auriez dit comme monsieur van de Graaff S), 
qui s'y etoit rendu avec nous, qu'on sera roide aujourd'hui! Vous 

1) Vel 8. 
") Van Cassel. 
S) Majoor van de Graaff, een der uitgeweken Hollandsche ~fficieren, die in 1799 

den erfprins bij zijn plannen tot een terugkeer naar de Bataafsche Republiek zou
den moeten helpen. (Colenbrander. Gedenkstukken III, bIz. 986). 
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vous seriez trompee avec lui. J'ai beaucoup cause avec tout Ie 
monde, Ia gaiete est nee de Ia conversation, et tout Ie monde a 
pam se quitter satisfait de la fete. D'abord je me suis embarque 
avec madame Traub et madame Martens, epouse du professeur en 
botanique, qui revient de Holiande et qui s'applique a. notre lan
gue. Madame Traub est plus agee, moins spirituelle mais douce et 
bonne. N ous etions a. couvert du soleil dans une biroutche, et sans 
la moins incommodite de la chaleur nous causames une heure du
rant. Arrives a. Landrust nous nous y assimes hors de beaux til
leuls, en face d'une grand partie angloise et nous vimes peu a. peu 
se grossir la compagnie qui approchait des trente personnes. 
Durant toute la matinee les uns se promenoient et revenoient, 
d'autres restoient Ia et par la chaleur excessive je fus de ces der
niers. Comme je connoissois la plupart des hommes, ils ne se trou
verent pas genes, ~t insensiblement chacun se trouva a. l'aise. Le 
dine fut opulent, mais pas trop, plusieurs personnes se leverent de 
leurs places pour causer avec quelques dames a. l'autre bout de la 
table. En servant je vis qu'on observit un certain ordre, quoique 
moins severe que chez nous. Nous primes Ie the sur une terrasse, 
vis-a.-vis de ce beau champs 1), couronne de bois. Nouveaux 
chants qui interrompoient agreablement la conversation, jusqu'a. 
la soiree tombante, ou si vous voulez tombee. 11 y avoit outre deux 
demoiselles Traub, fille et nie'ce, qui avec madame Traub fai
soient les honneurs, trois autres jeunes personnes, et toute cette 
jeunesse montroit plus de gout dans sa pamre et avoit de meilleu-• res manieres, en sorte que de ce cote-la. la generation future ne 
degenerera pas. Mais dut Ie sexe approcher tous les jours et rapi
dement de la perfection, je doute qu'il retiendra les hommes au 
precipice, ou ils se trouvent par Ie ravage qu'a fait parmi eux Ie 
libertinage d'esprit, l'insurbordination, Ie mepris qu'a conyu Ie 
m'alheureux siecle pour toutes les loix divines et humaines. Les 
opinions du jour influent puissament sur les differens caracteres. 
Le jeune homme aspire au rang de Iegislateur. S'il est savant, il se 
crolt fait pour gouverner les hommes. L'homme fait affecte Une 
froideur, une indifference pour des sentimens qui lui paroissent 
ne tenir qu'aux prejuges de l'education. Le vieillard voit tout 
changer autour de lui, et pour se maintenir a. sa place, et ne ris-

1) Dit korenveld, gelegen voor het buiten, had hij reeds 30 Jull na een eerst be
zoek genoemd. 
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quer ni sa vie ni ses bi~ns, il garde un timide silence. Le Magistrat 
qui est et qui se dit aristocrate, dans l'acception actuelle quoique 
fausse du mot, se permet des plaisanteries sur la religion. Le mi
nistre de l'evangile fait tout ce qu'il peut pour eloigner de vous 
l'idee de ce qu'il est. Le negociant S8 plait dans son independance, 
et ne voit pas meme a present quel voi de boue il eleve au-dessus 
de lui. L'un donne par-ci, l'autre par-la dans Ie systeme du jour, 
souvent sans s'en appercevoir et je crains bien que tous ne courent 
a leur perte. Aussi ne me parle-t-on pas avantageusement de la 
bonne-foi dans Ie commerce, des vertus de ceux qui gouvernent, 
de l'education des jeunes,-gens et on pretend d'en savoir plus que 
moi a la suite d'un sejour qu'on a fait ici de deux ans 1). Ensorte 
que malgre Ie bon accueil qu'on me fait, malgre cette bonne 
humeur qui me plait dans les societes, au milieu de cet abondance 
que Ie commerce apporte en ce moment, il faut regarder cette ville 
comme perdue et par sa propre faute, du jour, OU les gran des puis
sances l'abanderont a elle-meme. 

23. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, 3 Augustus 1798. 

Met mijn voorgaande heb ik u prijzen opgegeeven, die te Ham
burg zoudt besteeden kunnen.De suiker heb ikwat te laag gesteld. 
Voor goed bruin kan men hier bijna zeker op 27 Jj staat maaken 
en zou dus 19t a 20 Jj nog reekening geeven, Inids de assurantie 
voor aIle gevaar het bespaaren der onkosten over Emden door de 
directe verzending goed maakte. Dan men is hier in het algemeen 
zeer ontevreden met de Hamburgers, die met geweld de markt 
dwingen willen , en buitenspoorige prijzen eischen. Men kan ze 
altijd met hun eigen woorden dooden en consignatie vraagen, in
dien zij gelooven, dat het zoo vlot kan gaan. 

Frankrijk schijnt er nu op uit om den oorlog, met Ainerica te 
vermijden. Zulks moet men uit de afscheidsbrief van den minis
ter 2) aan Gerry 2) opmaaken. Van den anderen kant heeft Murray 

1) Deze "on" was majoor van de Graaff. 
") Talleyrand had aan Gerry, den laatsten gebleven Amerikaanschen gezant te 

Parijs, bij zijn vertrek geschreven, dat Frankrijk alles gedaan had om een oorlog met 
Amerika te vermijden en nog alles zou doen. Het zou het wegnemen van de Fransche 
schepen en het verbreken der commercieele betrekkingen door de Vereenigde Sta
ten met een oorlogsverklaring kunnen beantwoorden, m,aar zou niet verder gaan dan 
een embargo te leggen op de Amerikaansche schepen in zijn havens met toezegging 
van een eventueele schadelo,osstelling. (Amsterdamsche courant 2 Augustus 1798). 
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in den Haag de aankondiging van Bourne herroepen, als zijnde bij 
nadere tijdingen gebleeken, dat de acte, volgens welke aIle handel 
met Frankrijk verboden wierdt, nog niet doorgegaan was. Dit 
schijnt ook vredelievende gezindheden van de Americaansche 
kant aan te duiden 1). ---------------

24. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Zaturdagochtend 2). 

lndien ik maar had gissen kunnen, dat ge zoo lang in Bremen 
zou blijven, had ik zeker en naar Bremen en naar Hamburg ge
schreven, maar uit mijn brief zult ge zien, dat ik vaststelde, dat ge 
naar Hamburg op weg waart. De tijd is mij zeker niet te kostbaar 
geweest, daar ik 's avonds eerst naar buiten 3) ging. Doch nu 
ter zaake. 

Thorspecken 4) heeft geschreeven en zendt een conto-finto van 
rijst, die niet veel belooft voor de tabak en coffij. Men klaagt hier 
over te zwaare uitgaande rechten, maar waarlijk ze zijn daar nog 
eens zoo hoog. Hij belooft de factuuren voor de volgende post, 
daarop zal ik wachten om hem te antw<l0rden. De prijzen komen 
mij duut voor. II! Rijksdaalders voor de tabak komt hier circa 
t 24 te staan. A t 32 verkocht zou circa 33 percent winst geeven. 
Maar wij hebben daar maar 1 U tarra op het pak 5), hetgeen maar 
t percent uitmaakt en hier geeven wij 2 percent van het gewicht. 

1) In de Amsterdamsche Courant van 4 Augustus 1798 maakt W. V. Murray, ge
zant der Vereenigde Staten te 's-Gravenhage onder dagteekening van 30 Jull het vol
gende bekend: .. De advertentie, welke den 24sten deezer in diverse couranten door 
den consul generaal der Vereenigde Staaten van America geplaatst is, behelzende, dat 
er in het congres eene wet is vastgesteld, waarbij aile gemeenschap van Koophandel 
tusschen de Vereenigde Staaten en de Fransche Republiek verboden is; hoewel dezelve 
gedaan is op aanschrijving van den ondergetekenden, door verkeerde informatien 
daartoe bewogen, wordt nu bevonden te voorbaarig. te zijn geweest. Daar bij hem 
ondergetekenden nog geene officieele berichten van het finaal doorgaan van zulk 
eene wet zijn ingekomen en daar zijn brief aan den consul-generaal ter voorkoming 
van gemelde advertentie geschreven, te laat ter hand gekomen is, zoo heeft het 
publiek maaken derzelve niet kunnen verhinderd worden" a). (Zie ook Inleiding en 
no.15). 

") 4 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
0) Adrichem. 
') Zie no. 18. 
") Gijsbert Karel sprak in zijn brief van 31 Juli van ballen Ukraine tabak. 
a) 13 Juli was de wet door den president van het congres bekrachtigd. 



DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP 55 

Vijf percent tarra - - want daar komen de 8 percent 1) tarra per 
pak op uit - -, 8 percent steelen en nog 1 percent van het geld. 
Dus in alles 15 percent buiten aIle overige ongelden, en de tegen
spoed, die bij daaling plaats hebben kan. Doch dat is niets, zoo wij 
maar zonder kleeren scheuren er afkomen, dan is de ondervinding 
reeds genoegzaame winst. 

Omtr~nt de coffij zal het zeer op de qualitijt aankomen, ik ree-: 
ken, dat hij op 20 stuiver te staan komt, buiten de kosten. Zedert 
mijn laatste kan ik u geen verandering van prijzen opgeeven. Alles 
blijft zoo en is niet slapper. - - --

De hoofdzaak, waarop alles aankomt, vindt ge in het 1 te deel 
van Ricard, pagina 83, namelijk conditien van het gewicht, a1s 
tarra, goed gewicht, afgaan van het geld, inkomende en uitgaande 
rechten. De overige kosten mogen 1 a 2 percent haalen. - - -

De tijdingen van vreede 2) verdwijnen weer geheel, hoewel 
Winckler schrijft, dat denkelijk het Duitsche rijk zal toegeeven. 
De Fransche brieven zijn weer oorlogszuchtig. Niettemin was men 
gisteren in de hoek aan het hollen en de Bataafse rescriptien 3) 
3 a 4 percent gereezen. - - - -

Alles blijft goddank stil 4) en is op het Directorium na onze con
stitutioneele regeering in werking. Hier in Amsterdam is wat lee
ven met het stadswerkvolk. De nieuwe van den 22 J anuari zijn 
bedankt en de vorigen weer aangesteld. Dan geene willen deezen 
niet toelaaten te werken en dus staan provisioneel de stadswerken 
stil. Men zal eindelijk weI tot maatregelen overgaan en alles zich 
schikken 6). ------------------

1) Dit zal moeten zijn 'N. Vergelijk Le Long I, bIz. 463, die 8 'N tarra per pak en 
8 % stelen opgeeft. 

") In zijn vorigen brief had Willem over voorbarige berichten uit Parijs nopens een 
te Rastadt gesloten vrede gesproken. 

8) Schuldbrieven der Bataafsche Republiek. 
') Na den staatsgreep van 12 Juni 1798. 
0) De werklieden waren ontslagen, omdat hun "getal tot aanmerklijk bezwaar van 

stadsfinancie te zeer was toegenomen." Zij beklaagden zich evenwel, toen zij door 
het "committe van binnenlandsche correspondentie"werden gehoord,dat Oranjeklan· 
ten in hun plaats waren aangesteld. Op hun klachten werd niet ingegaan, en de muni· 
cipaliteit maande hen in een notificatie van 3 Augustus aan zich rustig te houden, hen 
herinnerende aan de publica tie van het Intermediair Uitvoerend Bewind van 19-
Juli 1.1., dat daden van oproer en geweld met "geeseling, brandmerk, confinement en 
bannissement", ja zelfs met den dood konden worden gestraft. (Dagblad der vergade· 
ringen van de municipaliteit van Amsterdam. I, biz. 272 en Amsterdamsche courant, 
4 Augustus 1798). 
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25. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Kloosterseven, den 5den August 1798. 

Hier zit ik gerust op een kleinen afstand van dat lieve Bremen 
en nog niet in de beslommering van het groote Hamburg. Nu moet 
ik eens met bedaarde zinnen, en daartoe ben ik ook hier gekomen, 
het een en ander overdenken, op papier brengen. Met een woord 
ik moet mij zetten om te schrijven, als of wij saamen keuvelden. 

De consul Cassel zeide bij mijn vertrek, terwijl wij aIleen waren 
en ik gekomen was om afscheid van hem te neemen: "Mijnheer ik 
offreer'mij." Wij spraken natnelijk, als we zoo alleen waren, altijd 
Hollandsch 2). Deeze woorden betekenen bij hem, die kort en 
bondig is, nog al wat. Hij begon van prijzen in Holland te spree
ken, maar ik merkte aanstonds, dat hij niet zo zeer berigten ver
langde als veelmeer ter zaake wilde komen, waarop ik hem ver
zogt, als er iets goeds te doen was, er over te schrijven en daarop 
antwoordde hij: "MijQheer, ik offreer mij." Hij en anderen hebben 
mij gevraagd, in wat taal wij wilden correspohdeeren, en het ant
woord was altijd: "Hoogduitsch". Cassel is opzettelijk gister in de 
stad en aan de beurs - - die 3 maal in de week is - - gekomen om 
mij nog te zien, en een verkeerd berigt, dat ik 's morgens vroeg 
stondt te vertrekken, hadt eenig opzien bij hem en Traub ver
wekt. De bij uitstek goede manieren van Traub hebben mij eerst 
in den waan gebragt, dat hij de hoofdpersoon was, te meer daar 
er een mevrouw Traub en juffrouw Traub en jongeheer Traub en 
nigtje Traub waren met een enkelen heer consul. Maar ik had dit 
mis. Traub is rijzende bediende op de missen geweest en heeft daar 
omgang met allerhande menschen gehad en de weereld leeren ken
nen. Knigge 3) die onlangs teBremen overleeden is,' en eenige andere 
geleerden of fatsoenlijke lieden hebben verder aan hem gepolijsP). 
Ook is zijn tact ongemeen fijn en weet hij de menschen mooi te 
vatten. Hij b~jft nogthans de subalterne persoon, niet Cassel, die 

') In het handschrift genummerd 10. 
") Zie bIz. 36, noot 5. 
") Adolf, FreiheIT Knigge (1752-1796) schrijver, stichter van het genootschap der 

.. Verlichten", gekant tegen de Jezuiten en de orde van het Rozenkruis. (Gijsbert 
Karel was met zijn denkbeelden niet ingenomen en schreef 5 Augustus in zijn dag
boek: .. Ie vous entens me demander ce que je pense des illumines .... La secte est 
tr~-nombreuse, les degres ~arient, il y a peu de chefs, beaucoup de genie. Le systeme 
de ceux-ci est celui des philosophes du jour, plus de revelation, sainte raison, revolu
tion de la societe humaine"). 
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zig ook, ais het er op aankomt, gelijk zijn superieur gedraagt. Nu 
had ik weI met Traub, zo als ik U gemeid heb, over zaaken gespro
ken, maar nooit met Cassel. En het schijnt, dat men verwagtte, 
dat ik op het laatst uit den hoek zoude komen. Ik vondt Traub, die 
Casselliet roepen en ons kort daarna aIleen liet. Waarop Cassel als 
hetware,met eenige moeite- - hij, die anders zovrijmoedig is, -
het ijs scheen te breeken. Toen ik buiten met Traub van correspon
dentie met ons begon te praaten, wierdt hij eensklaps geheel oor. 
Hoorden zij, dat ik bij andere kooplieden te gast genood wierdt, 
zagen zij mij met de halve beurs in een familiair gesprek, zo gaven 
zij telkens :verwondering te kennen. 

Van Lengerke, toen wij naar zijn eerste tractement in den kel
der gingen 1), sprak ook een merkwaardig woord: "Mijnheer van 
Hogendorp, wij zullen immers zaaken doen?" N aderhand heeft hij 
mij al zijn tijdingen elken postdag medegedeeld, de Leijdsche Cou
rant gezonden, een linnenpakhuis laaten zien, op twee partijen 
buiten de stad medegenomen, en - - schoon hij het eerst oogenblik 
van ODZe kennis reeds bepaaid scheen om mij met aile beleefdheid 
te behandelen -- nam egter zijne genegenheid, ommij in alles te 
behaagen en dienst te doen tot op het Iaatst geduurig toe. Hij ook 
gaf inmiddels veele blijken, dat hij iets van mij verwagtende was 
en hij gooide meermaalen een baIletje op om mij uit te lokken. 

Eens na den eeten zeide hij tegen den ouden ~ulenkamp: "Mijn
heer Kulenkamp, de Heeren Mortier en Zoonen zullen mogelijk 
niet veel zaaken meer doen en haast uitscheiden 2), vraag maar 
aan Mijnheer van Hogendorp om een duizend guldens crediet." 
En toen tot mij : "Mijnheer van Hogendorp, die heer zal maar met 
een duizend beginnen." Waarop de oude Kulenkamp iets ant
woordde, dat ik niet vergeeten zal. Met een Iachje zeide hij "ja, 
waar zijn die heeren anders goed toe?" N.B., dit was na den eeten, 
na een glaasje wijn, met een pijpje in den mond, in de vrije lugt en 
met goede vrinden. Zo beoordeelen ons de Duitschers, zij werken 
met ons geld, op ons risico naar het rondborstig getuigenis van een 
oud vrolijk mannetje in een oogenblik van openhartigheid. En dat 
mannetje is een ervaren koopman, die van niets begonnen is. 

Een andermaal zondt van Lengerke mij eenen Abeg, koopman 

1) Van Lengerke nam Gijsbert Karel als gast naar een gezelscbap van kooplieden 
in den Bremer raadskelder 28 Juli mede. (Dagboek 30 Jull). 

") Zie no. 20. 
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in Emden, die vol van groote verwagtingen zijn dienst kwam aan
bieden en als een pannekoek nedersloeg, toen hij hoorde, dat ik 
een paar dagen metde Marches was omgegaan. Den laatsten dag, 
op een pragtig soupe bij Johan SchrOder, aan aile welke SchrOders 
hij zeker veel heeft verteld van het gewigt van mijn persoon, zeid~ 
hij tegen mij: "Mijnheer van Hogendorp, daar zit de heer Gott
fried Joachim Schroder -- oom van de twee anderen huizen van 
dien naam en van dat van Pohlmann - - met wien UE. een specu
latie kunt onderneemen en altijd op 50 percent winst kunt staat 
maaken." Nu maak ik zulke praatjes altijd met een Jantje van 
Leiden af, maar deeze reis nam Schroder het woord op en vroeg 
mij, of ik niets voor te slaan hadt, waardoor zij ailen wat zouden 
kunnen winnen. Ik antwoordde toen bepaalder, dat ik er mijn 
gedagten over zou laaten gaan en dan eens een opening geeven. 
Dat woord, opening geeven, vonden zij merkwaardig, want om de 
grap had ik gezegd, dat men dit zo in mijn taal uitdrukken zoude 
en zij scheenen nog altijd meer in het denkbeeld te vailen, dat ik 
wat in mijn schild voerde. De v~art op Suriname 1) kwam toen 
wederom voor den dag. Eindelijk heeft van Lengerke mij brieven 
voor Schuback 2) en Sieveking 3), twee zeer werksaame huizen in 
Hamburg, als opgedrongen, en meer daarin gezegd dan de ge
woone stijl is. 

26. GIJSBERT KAREL AAN WIL,LEM 4). 

5 August. 2° 5). 

Nu zijn die Schr6ders, dunkt mij, aartskooplieden en niets meer. 
Geld, Geld en Geld, omdat het Geld is. Den dag van mijn aankomst 
bragt ik mijn brief van Brouwer aan Schroder - -- J ohan Schroder 
en Compo - - dog vondt zijn vrouw aileen en hoorde 't sedert niet 
van hem. Eens spreek ik hem op de beurs aan en vind hem zo koud 
als ijs. Ik klaag daarover met een enkel woord aan van Lengerke, 
en den volgenden beursdag komt de keerel voor mij kruipen, 
vraagt mij met de sterkste instantien te soupeeren, helpt mij in 
en uit, het rijtuig, en discht op als voor een vorst. Hij heeft den 

1) Zie no. 13. 
") Schuback en Dorner, b ankiers van den Keizer. (Vergelijk no. 54). 
IJ Voght en Sieveking. (Vergelijk no. 54). 
'J In het h andschrift genummerd 11 . 
• ) 1798. Uit Klosterseven. 



DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL VAN HOGENDORP S9 

naam van den grootsten rekenmeester in Bremen en doet bijna 
niets dan wisselzaaken. Daar soupeerde bij hem een weduw 
Schroder, die niet te Bremen woont, en den naam heeft van 100 
mille rijksdaalders te bezitten. Zij was met zijn broeder of oom, 
ja met zijn oom, gehuwd, een oud man, die haar denkelijk zijn geld 
heeft nagelaten en waaruit men eenigzins op het goed van de 
anderen een besluit kan trekken. Johan Schroder, zijn broeder 
moet nogthans kort geleeden in gevaar geweest zijn van te sprin
gen, dog wierdt gered door de behouden aankomst van een 
lading koffij. 

Dit laatste heeft de majoor van de Graaff mij verteld, die nu 
ruim 2 jaaren te Bremen woont, en die nevens een paar anderen 
nog al wat van die vrienden gehoord en gedeeltelijk met hen te 
do en gehad heeft. Ret baatzugtige van de SchrOders gaf hij ook 
breed van op en over het algemeen draagt hij den kooplieden, wat 
hunne soliditeit betreft, niet veel agting toe. Bij Cassel geniet hij 
veel beleefdheid 1), maar sprak nogthans met veel vertrouwen tot 
mij, ook omtrent hen. Ret is voor mij om de persoonen van aile 
zijden te beschouwen, van zeer veel nut geweest hem daar te ont
moeten. Rij heeft mij de volgende naamen opgegeven als meest 
bekende en geagte huizen: Georg Loningssohn, Kulenkamp, Dor
becker Vater und Sohn - - een oom van Thorspecken - -, La
meyer, Dencker en Comp., KIeyer, GIopstein 2) -- geweezen 
associe van den ouden Kulenkamp, en . met wien ik gegeten 
heb - -, G. F. Denecke. Nog heeft hij mij eenen Schwartz 
aanbevolen voor taback. Laat ik er nog de firmaas van de 
Schroders bijvoegen: J ohan SchrOder en Co., Gottfried Joachim 
SchrOder, Carl Friedrich Schroder en G. W. Pohlmann. 

Daar zoudt Ge nu denken, dat geheel de beurs van Bremen voor 
U stondt en denken, dat al de kennissen gemaakt waren, zo dat 
het er maar op aankwam, om nu een goede keus te doen, en voor
uit te gaan, - maar ziet, daar treedt een man op, die nog een 
woordje in te brengen heeft, van wien ik nog maar eens in het 
voorbijgaan heb gewaagd en die nogthans weI eenige opIettenheid 
verdient, daar onze landgenooten, toen ik hem noemde, uitriepen, 

') Cassel had een feestmaal gegeven aan Hollandsche emigranten uit verschillende 
kringen, waar behalve majoor van de Graeff ook Hartog genood was. (Dagboek"28 
Jull 1798. Zie ook no. 22) . 

• ) Nicolaas Gloystein, tot 1797 met Kulenkamp geassocieerd. (Bremisches J ahr
buch t. a. p.). 
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. dat hij mogelijk de eenigste egte koopman in de stad was, daar 
ook Muilman aan hem geadresseerd was, als zijnde degeen, die 
altijd de zaaken van de Muilmans in Bremen heeft waargenomen. 
Daar deeze broeders Ritberg, want van hen spreek ik, ook man
nen van 40 a 50 jaaren oud zijn, en hun vader reeds een aanzien
lijk koopman was. In' het Museum, daar ik door Binaud wierdt 
gebragt, mengde ik mij in een conversatie van sommige lieden, 
alleen, omdat hij er de ziel van scheen te zijn en dat hij er zo fat
soenlijk, zo verstandig en zo zagtzinnig uitzag. Hij sprak van het 
neutraliseeren voor 1 percent, - dat is het beeedigen van een ver
klaaring, welke juist die gevallen uitsloot, als van voorafgaande 
afspraaken, van cessie van eigendom, enz., waarin men zig be
vondt - wordende geen certificaaten sterker omschreeven en be
paald, dan die in Bremen. Al spreekende zag hij Binaud zeer be
teekenend en vrijmoedig, schoon altijd zagtzinnig aan en deeze 
vriend deinsde af. Een paar dagen daama ging ik den Biederman 
opzoeken, maar werdt door zijn broeder afgewagt of veelmeer afge
weezen, omdat het Engelsche postdag was. Egters groetten wij 
elkanderen op de beurs. Ik ging eens weer op een ogtend naar hem 
toe en kwarn nader met hem in gesprek, en bepaaldelijk over de 
neutralisatie, die door middel van assurantien altijd voor te 
komen is. Eindelijk kwam hij mij gisteren op de beurs nog ver
trouwelijk aanspreeken. Hij oordeelt, dat iemand, die neutrali
seert, geen vertrouwen waardig is, omdat hij in staat is zig te ver
zweeren. Hij vindt, dat er wijnig vertrouwen heerscht blijkens den 
geringen wisselhandel op London, Parijs enz. Hij advijseert nog 
om stil te zitten en zig niet onvoorzigtig in te laaten. Hij vemam 
naar mijn omstandigheeden met deelneeming, en - schoon geen 
mensch hem mij genoemd heeft, zelfs van Lengerken niet, die met 
zijn zuster getrouwd is, en niemand derhalven hem naar mij toege
weezen kan hebben - zo scheen hij mij, om mijns zelfs wil, met 
een goeden raad te hebben willen dienen. Zie daar dan een anti
dotaal 1), overpeins deezes mans gedrag en gezegde, bedenk, wie 
hij is, en ga vervolgens eerst met mij over tot eenige aanmerkin
gen en mogelijk tot eenige besluiten gegrond op zo veele en menig
erlei dingen, die ik U tot hier toe medegedeeld heb. 

Ik wi! egter niet zeggen, dat ik niet nog te Hamburg en zelfs 

1) Voor antidotum, tegengif. 
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verder op veelleeren zal, dat mijne gedagten nader zal bepaalen, 
nodi. dat zelfs het nadenken over aI, wat ik te Bremen 'gezien en 
gehoord heb, mij niet nog verder brengen kan. Ik wil nu maar al 
praatende op het papier U mijne eerste en voorloopige resultaaten 
melden. 

Wij krijgen veel goed van Bremen, vooral West-Indische pro
ducten, en de omstandigheeden schijnen deezen toevoer te zullen 
vermeerderen. In de onzekerheid van vrede of oorlog kan men 
geen pakhuizen vol opdoen, maar men moet al geduurig laaten 
komen, letgeen men geduurig kan afzetten. Derhalven zoude ik 
denken, dat men naarmaate van het debiet al bij aanhoudenheid 
kleine scheepjes van 10 a 20 last kon bevragten, gelijk ik nu ge
daan heb, zoveel mogelijk contant verkoopen en dan al wederom 
laaden. Eindelijk zal er weI eens vrede komen. 

27. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

---------------------~ 
C'est aujourd'hui que j'ai apprecie l'agrement de vivre I'Me a 

Adrichem, au lieu de vegeter dans quelque jardin proche de la 
ville. Aussi m'etois-je bien propose en prenant ce beau chemin par 
Closterseven au lieu des sables de Rothenbourg a Hambourg, de 
m'enfoncer dans les bois et de me rassasier de la vue des champs. 
Que j'en ai trouve de beaux sur rna route, mais que Closterseven 
l'emporte encore par son site sur tout Ie reste reuni! 

C'est un terrain irregulier comme Ie pied de nos dunes, mais fer
tile, couvert des plus beaux arbres, arrose par un superbe ruisseau 
qui se partage en plusieurs branches toutes profondes, toutes rapi
des, et qui font mouvoir des moulins repandus parmi les maisons. 

J'ai vu deux societes dont je ne vous, ai pas parle encore, l'une 
de petits marchands qui ont fait fortune et tranchent du nego
ciant, l'autre des plus riches negocians de la ville. La les dames 
etoient fort semillantes, ici assez reservees, la les hommes jouoient 
tous et en partie gros jeu, ici on s'amusa a la campagne, aux bords 
du Wezer jusqu'au soir, qu'on rentra en ville pour souper. La Ie' 
ton etoit plus folatre, ici les plaisanteries des hommes faisoient 
quelquefois rougir les femmes, la la magnificence ne consistait que 

1) Vel 9 en 10. 
I) 5 Augustus 1798. Zes mijlen van Hamburg at. 
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dans les comestibles, ici la sale etoit belle, de grands chandeliers 
d'argent ornoient la table, Ie Yin etoit contenue dans de belles 
caraffes. 

N'oublions pas cependant de vous dire que dans Ia premiere 
madame versoit Ie the debout dans un coin de la chambre, qu'au 
jeu toutes les dames se retirerent pour faire la conversation en
'semble, qu'a table madame se leva plusieurs fois pour diriger 
l'ordre du combat. Dans la seconde il y eut ceci de remarquable 
que c'est dans tout Bremen Ia seu1e maison OU j'ai vU Ie domesti
que emporter les couverts pour en donner des propres; ils n'en 
etoient pas moins d'acier comme partout ailleurs. Voila comme 
j'ai observe en digne pere de famille qui commence a sentir toute 
l'importence des details du menage. 

Pour parler serieusement vous voyez bien dans tout ce que je 
vous rapporte qu'il ne s'agit que de la seconde partie de la societe 
d'une petite ville, de celIe qui se reunit a la premiere dans les bals 
et les assembIees, sans etre admise aux parties fines . 

. 28. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, den 6 Augustus 1798. 

Ik verheug mij zeer, dat van het begin af uw rijs reeds goede 
vruchten oplevert, en besluit er uit, dat zij niet nutteloos afloopen 
zal. Wat een ander Iangs nieuwe wegen doet, kunnen wij voortaan 
ook doen. Ret kwam er maar op aan connexien te maaken, die het 
comptoir niet meer hadt en die de rijs alleen bezorgen kon. Een 
half doezijn goede openen de weg tot aIle overigen en op ondervin
ding berustende bereekeningen geeven moed en rustig afwachten 
van den uitslag van nieuwe onderneemingen. - - - - - - -

29. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Dingsdagochtend 1). 

Wij hebben connossement over 37 vaten Amerikaansche tabak, 
1) 7 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
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waarvan de vracht f 7 per vat, daar mijn conti finti maar f 6 1) 

opgeeven. Dat in het voorbijgaan. Van deeze partij alleen beree
kent Thorspecken It percent disconto, maar trekt op 8/8 zicht. 
Voor het andere zonder disconto op twee maanden, waarvan mor
gen reeds 10 mille gulden betaald worden tegen 2i disconto. Het
geen Luber zonder mij te kennenbedongen heeft. Waarover hem 
onderhouden zal, want indien wij het goedschiks afsIaan of in alle 
geval een hooger disconto eischen, was zulks in dit geval beter 
geweest, omdat niet weeten kunnen, wat ge nog in Hamburg mis
schien koopen zult. Over de betaalingen zal ik mijn gedachten 
laaten gaan en in mijn volgende breedvoeriger handelen. 

Het 2) onderscheid tusschen de 2 opgaven van het comptoir van 
Fabius ligt in de prijs, die de verkoopers eisschen en op de prijs
courant gesteld tot de buitenlandsche commissien en berichten en 
in de prijs, die geboden wordt, wanneer men verkoopen wil, waar
na men zijne buitenlandsche inkoopen steldt. 

Juist omdat Thorspecken zoo aanzoekt, geloof ik, dat wij hem 
wat meer nagaan moeten en hem gerost wat scherper conditien . 
voorschrijven kunnen. Zoo zal ik hem van de vracht en het niet 
disconteeren van de coffij spreeken, waarvan hij niet zegt, dat hij 
contant gekocht is. De andere vrienden daar, die maar bij alge
meene aanbiedingen zijn gebleeven, hebben zeker reeds hunne 
correspondenten hier - - - Zoo zij met onderneemingen en 
consignatien voor den dag komen, vallen zij toch in de fuik, die 
zij nu ontweeken hebben, van ons aan te zoeken. - - - - -

Van den inkoop te Hamburg van rowe suiker spreekende, meen 
ik Hamburger groot, waarmee daar gelijk hier de suiker bereekend 
wordt - - - - 17 ~ S voor ordinaris coffij is naar mijn reeke
ning mal uit, mal thuis en geeft niets.I6 Mids in vaten kan komen 3). 

's Namiddags. 
---------------~----

De prijzen der nieuwe rijst blijven nog weI op S2 ~ genoteerd, 

1) Zie no. 18. De vracht van een vat van Hamburg naar Amsterdam bedroeg ook 
f 6. (W. aan G. K. 18 Aug.). 

") Dit volgende is het antwoord op een niet aanwezigen brief. 
0) En 15 voor gebroken. (W. aan G. K. 7 Aug. 's·namidd.). Deze prijs wa.s ook 31 

Juli door hem opgegeven. 
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doch in dit en weer andere artikelen gaat weinig om, en wordt 
zoodanig een prijs niet besteedt. Het is de voorloopige stilte van 
een onweer en op de minste tijding van eenig gewicht krijgen wij 
merkelijke daaling of rijzing. "Zelfs op 50 ~", zeide mij Klosser, 
"raade ik af om te speculeeren". 

Ik heb aan Thorspecken een vriendelijke brief geschreeven, 
maar vernomen hebbende 1) dat men te Bremen niet meer dan It 
percent betaald, en lieden, die geen eigen comptooir hebben maar 
weI eens een enkelde zaak doen, te Hamburg gevraagde 2 percent 
op It brachten, zoo heb ik even vriendelijk verzocht zulks ook te 
doen. 

Men wacht op mijn brief, dus omtrent alles nader in mijn vol-
gende. Geen verandering in prijzen. Vale. 

30. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 2). 

Hamburg, 9den August 1798. 

Voor mijn vertrek had ik U reeds van de Vos 3) gesproken en 
ook ter meerdere zekerheid over hem geschreeven. N u vind ik 
hem hier in de voordeeligste omstandigheeden en als een midde1-
punt van Holland, Engelland en ze1fs Rusland. Hij ziet hier met 
zijn vrouw de eerste societeit, is in correspondentie met de eerste 
buitenlandsche huizen en verkoopt zijn papier ten duursten. Ik 
heb gister bij hem buiten gegeten, bij Altena in een optrek, daar 
hij nogthans 4 paarden houdt, en zijn vrouw met 5 kinderen 
woont. Beeldemaaker 4) --Roquette en Beeldemaaker --was 
daar, en gaat ook een huis hier oprigten. De Vos liet mij een brief 
-- dit blijft onder ons -- vandeWitzien,die40vaten suiker, 
zo als de laatste tegen 201 bestelt, waaruit, en uit het volmaakt 
genoegen met dien koop, hij besloot om des noods tat groot 

~) "Van den man, die bij Braunsberg bet departement ter expeditie beeft." (W. 
aan G. K. 17 Aug.). 

") In bet bandscbrift genummerd 14. 
0) Cornelis de Vos, geboren te Rotterdam 24 Juni 1764, buwde aldaar 17 October 

1789 Helena Maria Kleyne, dochter van Pieter Kleyne, emigreerde 25 Juli 1795. Hij 
kwam later in Rotterdam terugwonen. De vier oudste zijner kinderen waren te 
Rotterdam geboren. (Mededeeling van Dr. E. Wiersum, archivaris van Rotterdam). 

0) De cbef der firma Rocquette en Beeldemaker en Co., kooplieden op Amerika 
te Rotterdam, Jan Beeldemaker (1756-1799), Amerikaansch consul aldaar. 
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verder te gaan 1). Inmiddels rekent Gij Op 19t a 20 ~), hetwelk 
wederom evenredig minder is, als hij op andere artikelen doet, en 
zo zouden wij nooit iets ktijgen. De Vos remitteert sterk voor de 
Wit naar Londen, zeker mede voor suiker, en ons doet hij dan de 
partijen, daar hij 10 percent en meer avans op gehad heeft, om 
wederom contanten te krijgen, tegen een voordeeligen disconto 
over. De Vos vroeg roij naar de soliditeit van de Wit daar ik zeer 
gunstig op berigt heb en zo Gij iets aan de Wit zeggen wilt, zo zij 
het, dat ik na hem gevraagd ben, en altijd met genoegen zijn soli
diteit geroeJlld heb. Als hij ooit weder met disconti kwam, zo zuIt 
Gij nu zelf weI weeten, hoe men hem af te wijzen heeft. Ik heb 
gister aan de Vos gepermitteerd om voor een 15 mille guldens 
suiker voor ons te koopen tegen 21' If., Surinaamsche en zeer goe
de, naar zijn zeggen. Nu zie ik dat ik die partij te Bremen had 
moeten koopen en verzenden. Met 19 If. heb ik ze zien betaalen, ik 
stel, dat ik 20 If. betaald had, zo is met alles grof tegen mij te 
rekenen de waarde in Holland 25 If., en 27 If. kon men vast maa
ken, terwijl dit best goed zijnde, meer zou gedaan hebben 2). Dan 
nu ik U wat van alles toezend, en Gij wederom andere artikelen 
uit Engeland ontbooden hebt S), vleide ik mij, dat de rekeningen 
zekerder zullen zijn en de eene speculatie altijd tot een grond van 
de andere dienen zal. Als ik de prijzen, die ik te Bremen besteed 
heb voor Ukraine en Maryland tabak, nagaa en ze vergelijk bij 
de Hamburgschen - - zie maar deeze prijscourant in en breng 
het courant geld tegen 121 percent tot bankgeld - - zo oordeel 
ik met de aanhoudende berigten van rijzing overal en van 
schaarschheid in Holland, dat er grof op zal gewonnen worden. 
Naar mijn verwagting heeft men in Holland te lang naar beter 

1) wuiem aan Gijsbert Karel 17 Augustus: "De Wit, na ik kan nagaan, doet al zijn 
zaaken met Boonen en van der Sch~~r te Dord en nog het een of ander huis te Rot
terdam, naar ik gis ook Crawfurd a), weiuig of niet met huizen hier. Zijnlimitogeeft 
veellicht, hij zelf hadt mij maar gezegd van 20 If. b)" • 

• ) Zie no. 13. 26 Augustus meldde Willem in antwoord hierop, dat 19 If. Bre
mensch tot 21 If. Hamburgseh stonden ais 102 tot 100. Waar de wmst tegen den prijs 
van 21 groot Hamburgsch 5% bedroeg, zou de prijs van 19 If. Bremensc~ 3% en die 
van 20 If. Bremensch 3 a 4% verlies geven. Voorts, dat hij te laag gelimiteerd had, 
omdat hij de Hamburger facturen nog niet had ontvangen en derhalve het onder
scheid tusschen de conditien in beide plaatsen nog niet kende. Toch bleven ook de 
verhoogde limito's lager d ,m de prijzen te Hamburg. 

S) Zie nos. 15 en 23. 
a) Crawfurd en Co., aanzienlijke kooplieden op Amerika te Rotterdam. (Ee. Hist. 

Jaarb. VI, bIz. 270). 
b) Den 6den Augustus had Willem berekend, dat tegen dezen prijs, ook in zijn 

schrijven van 3 Augustus genoemd, een goede winst zou te maken zijn. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv~ 5 
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prijzen gewagt, en zal er eensklaps een groote rijzing komen 1). 
Hoe dit ook zij, ik heb hier wederom tabak in besprek en zo goed 
als gekogt, die bij de rijzende markt hier over 14 dagen kan afge
zet worden, als de markt in Holland geen verzending toelaat. Als 
het punt der rijzing daar zal zijn, is er geen speculatie van deezen 
aart meer te doen en dan blijft slegts de aanhoudende aanvoer 2), 
waarvan ik U gesproken heb, en waartoe de Vos hier zeer geschikt 
is. Vergelijk maar Bremen met Hamburg en zie, waar Gij het best 
bediend zijt. 

Bij deeze gelegenheid moet ik U eenige van mijn waameemingen 
mededeelen. Op een conto finto van Fabius van te Bremen ge
kogten tabak vinde ik een onderscheid van bruto gewigt te Bre
men en te Amsterdam, dat verbaazend is 3), terwijl het Bremer 
gewigt nog eer iets beter is "). Wijders is de refactie niet gering. 
Was de verzender een bedrieger? Is het de gewoonte in Bremen, 
dat slegt gewoogen .wordt? Indien wij zuiver gewigt en wijnig 
refactie hebben "), zal de winst enorm zijn. Dan mogen wij ons de 
2 percent getroosten, die overal betaald· worden, behalven aan 
den eertijds rijken Hollander 6). Thans is de wijze van negotie te 
doen zodaanig, dat men op zulke kleinigheeden niet meer zieri 
moet. De Vos maakt zelf een refactie bij zijn koopen, zodat de 
refactie dan gering blijft, en hij past ter deeg op gewigt enz., dat 
hier 4 percen~ in ons nadeel is 7). Hij heeft mij zijn vaste uitreke
ning do en zien, volgens welke een25 percent op den prijs van tabak 
hier te leggen is, om te weeten, wat hij te Amsterdam met alle 
kosten enz. te staan komt 8). Fabius rekent voor Bremen, dat 16 
grooten 12 stuivers maakt met een gering voordeel en een hoogen 

1) Deze verwachting deelde Willem eerst 30 Augustus. 
I) Vergelijk het slot van no. 26. 
I) Het verschil bedroeg 12 %. (Zie no. 34 "om half 3") . Will em antwoord hierop 26 

Augustus: "In mijn copy vind ik: "het netto gewigt te Bremen gal hier netto" en dan is 
het ook weI en volgens de conditien bereekend. Want nadat de tabak bij ons op zich 
zelven, dat is buiten de vaten gewoogen is, geeven wij verkoopers nog I percent uit
slag, 2 percent van het gewicht en 8 percent steelen, buiten de refactie, die wissel
vallig en hier 2 percent is, te zamen 13 percent a). In Bremen krijgt men niets dan de 
tarra van de vaten. Nu geeft de contofinto van Fabius 14 percent verlies op, daar het 
eigentlijk maar 13t (?) percent en dus zeer nabij de waarheid is." 

4) Zie no. 13. 
") Voor de refactie te Bremen, zie no. 13. 
') Zie no. 19. 
') Men rekende 100 !!If Hamburgsch gewicht = 981/10 !!If Amsterdamsch of 100 !!If 

Amsterdamsch = 102 !!If Hamburgsch. 
5} Vergelijk no. 13 "Voor beurstijd." 
a) Vergelijk no. 24. 
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wissel, die bij den tegenwoordigen cours elkander bijna opweegen. 
Als ik nu bij de 16 grooten 8 voege, krijg ik 24. En 24 grooten 
Breemensch bedraagen nog meer dan 12 stuivers Hollandsch. 
Egter is 8 op de 16 vijftig percent. Zodat het onderscheid tusschen 
de wijze, op welke Fabius door zijn vrind te Bremen is bediend 
geweest, en die, op welke de Vos ons bedienen wil, als 1 tot 2, 25 
tot 50 is 1). Ik bid U dergelijke vergelijkingen en uitrekeningen 
nader te maaken, vooral wanneer de waaren zullen aankomen, 
en ook de qualiteit zuIt kunnen beoordeelen 2). Dit is nuttiger dan 
al het voorgaande en kan er ons doen in blijven, en bij aanhou
denheid de markt bij ons doen voorzien, gelijk zo veele sedert 
jaaren gedaan hebben. 

31. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 3). 

Hamburg, 9 August '). 

Ik gaf aan Carstens mijne bemerking te kennen, dat men zeer 
faciel was met neutraliseeren. "la," riep de oude heer uit, "wie 
geen geweeten heeft." Gister was ik bij van der Smissen Zoonen, 
de Mennoniten in Altena, en sprak een half uurtje met een van de 
twee. Zij zijn lieden van zekere jaaren, germain neeven, de een 
met des anderen zuster getrouwd. Hij zeide mij, dat hij niet neu
traliseerde, hoezeer ook daartoe aangezogt. Dat hij het zeUs ge
weigerd hadt eenige jaaren geleeden, to en Pruissen in oorlog met 
Frankrijk was aan de Silezische kooplieden, eerste huizen, die hun 
goed niet in Spanje konden krijgen. Dat zij dreigden hem te ver
laaten. Dat hij niet toegaf. Dat zij bij Godefroy 5) gingen, dog dat 

'j Willem aan Gijsbert Karel 26 Augustus: "Verder komende vind ik uwe waar
.eemingen omtrent de conto-finto van blaaderentabak van Fabius, die u doet be
sluiten in de eerste plaats: dat zijn vriends bediening tot de Vos zijne staat als 50 tot 
25. Nu kan ik U daaromtrent het juiste berichten. 16 it : 12 stuivers = 19* : 14'/. 
stuiver. Wanneer ik nu voor de voordeeliger wissel van 125 percent 1 afreeken, zoo 
blijven 14l stuiver. Ik heb u bereekend, dat de gekochte tabak te Bremen a 15 stuiver 
5 percent rendeeren kan a) . Ga nu na, indien 14* de juiste proportie is, en er dus voor 
de hooger prijs 3l percent van onze winst afmoet, of de 3* percent, die Fabius zijn 
vriend winnen laat, niet eene goede bediening doet veronderstellen. Daar de onze als
dan maar 1* percent geeft." 

.j Zie no. 71. 
8) In het handschrift genummerd 15 • 
• ) 1798. 
OJ Jean Cesar Godeffroy (1742-1818), stichter van het huis Joh. Cesar Godeffroy 

und Sohn. (Ed. L . Meyer und O. L. Tesdorpf. Hamburgische Wappen und Genealg
gien II, bIz. 83). 

a) Zie no. 46. 
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zij na de Vrede wederom bij hem kwamen. En wat nog sterker is, 
dat onlangs een schip buiten zijn weeten aan hem geadresseerd is 
en doorging voor zijn eigendom; ja dat hij deezer dagen tijding 
gekreegen heeft van een aanzienlijk huis te Amsterdam, dat een 
schip met Spaansche wol aan zijn" adres in Engelland opgebragt 
was en dat men hem nu verzogt de verejschte papieren ter reclame 
te zenden - - dat is een certificaat, dat hij voor den RC!:.ad onder 
eede verklaard heeft, dat de wol zijn eigendom zij, enz. - waar
tegen de Spaansche vrind met de 'gewoone 2 percent 1) zou belast 
worden. Op zijn wijgering antwoordt het Amsterdamsche huis, 
dat het zijn pligt is het goed van een braaf koopman uit de handen 
van een roover te redden. Maar hij herneemt, dat de braave koop
man hem eerst hadt behooren te vraagen, of hij zijn geweeten ver
kogt, en dat hij, verneemende van neen, de onderneeming niet zou 
gedaan hebben. Zo dat de wol weg is. Ik zie dus hoe langer hoe 
meer, dat er een scheidelijn is tusschen ouderwetsche,eerlij ke koop
lieden, die liever geen deel neemen in de hedendaagsche groote ope
ratien, en de aankomelingen, die zig zonder moeite verzweeren. 
Marche was de eerste, die mij met zeer vee! zedigheid te kennen 
gaf, dat hij er zig niet toe leende en mij, to en ik daarop nadagt, een 
klaarder inzigt er in gaf. Ritberg wekte mijne oplettenheid nog 
meer op, omdat hij duidelijker sprak. Hier ben ik ten voUen inge
ligt en zeer overtuigd geworden, dat men liefst niet moet onder
neemen, hetgeen men met geen assurantie tegen aUe ~gevaar en 
voor rekening, van wien het aangaat, - - dat is zelfs een vijand 
- - bevijligen kan. Tantum. 

Beeldemaaker heeft mij het tegenspreeken van het Decreet door 
Murray zo uitgelegd, dat er niets uit te besluiten is aangaande de 
gezindheid van Amerika 2). Murray hadt waarlijk eerst gedagt, 
dat het een Decreet was. Hij stelt geheel geen vertrouwen in den 
brief van Talleyrand. Men kan in Amerika, daar de gemoederen 
verhit zijn 3), zo rasch niet van taal en maatregelen veranderen. 
Ik verwagt derhalven een oorlog. Daarom wi! ik U egter niets 
voorschrijven omtrent het verkoopen van de Breemer laading. 
Volg den staat van de mar~t in Amsterdam. Uit Rotterdam zijn 
de berigten eenpaarig, dat er haast geen suiker noch tabak meer 

1) Zie no. 4. 
") Zie nos. 15 en 23. 
0) Vergelijk hierover den maandelijksche Nederlandschen Mercurius. Augustus 

1798, 2e stuk. 
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is.Zo iets van overvloed en schaarschheid, van vraag enz. moet 
ik hier noode weeten. 

32. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Hambourg, ce 9 aout 1798. 

J'aime a voir mes compatriotes en pays etranger, quaildcesont 
des gens que je rechercherois chez moi. Hier fai ainsi ete a la 
campagne aux bords de l'Elbe, dans la maison d'un meunier, ab
solument ce que nous appellons een optrek, chez monsieur et ma
dame de Vos de Rotterdam, lui diacre de l'Eglise Wallonne 2), 
quand j'y etois ancien 3) - :.- - - autrefoisJpatriote modere. 
Elle - - - - fille d'un grand prinsman et pensant comme son 
pere. II y avoit monsieur Beeldemaaker de Rotterdam, consul 
americain, qui vient etablir ici une maison secondaire. Ce s,?nt 
des gens comme eux, qui m'aident a connoltre Ie terrein et me 
facilitent l'entree dans la societe etrangere. J'ai soupe chez mon
sieur et madame Ozy'). J'y ai rencontre monsieur et madame 
Hadshon d'Amsterdam 5) . - - - - - - - - - - - --

33. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, 9 Augustus 1798. 

Bij nadere opmaaking van de cas is mij nu ten duidelijksten ge
bleeken, dat eer de Havanasuiker binnen is en deeze 3 zaaken uit 
Bremen, de coffij, Ukrainer tabak en Maryland·tabak afgeloapen 
zijn, er maar 20 mille gulden voar Hamburg overblijven, zoo ge 
daar wat te doen magt vinden. Vaute zal circa de helft van de 

') Vel 11. 
") 1790-1794. (Rotterdam in den loop der eeuwen 12, bIz. 70). 
a) 1790-1 ~95. (Ibidem, bIz. 64) . 
0) Comeille Baudouin Ghislain baron a) Osy,heer van Zegwaert, geboren te Rot

terdam 20 December 1757, koopman, bankier en consul-generaal van Oostenrijk al
daar, emigreerde in 1796 naar Hamburg, waar hij als koopman en bankier tot 1810 
gevestigd bleef. Hij betaalde o.a. de oorlogsschatting van Oostenrijk aan Frankrijk 
na den slag bij Jena en remitteerde de Engelsche subsidies aan Rusland. Na 1810 
woonde hij te Brussel, alwaar hij in 1815 tot lid der Eerste Kamer werd benoemd. 
Hij huwde te Rotterdam 16 Mei 1784 Isabelle Marie Ghislaine Osy, geboren aldaar 
15 April 1766. (Ch. Poplimont. La Belgique Mraldique VIII, bIz. 187). 

6) Over de familie Hodshon, waarvan verschillende leden te Amsterdam woonden, 
Elias H, bIz. 1022; Ec. Hist. Jaarb. XI, bIz. 50. 

a) Door den keizer in den adelstand verheven. 



70 BRIEVEN VAN GIJSBERT KAREL EN WILLEM VAN HOGENDORP 

partij krijgen, dus ons aandeel/l 0 mille beloopen kan. Doch de 
hoofdzaak vind ge in het bijgaande briefje, waaraan mij gedraa
ge. 

AIle de middelen, die ge aanhaalt 1), om geld te maaken, als op 
tijd koopen en contant verkoopen, goederen beleenen, trekken 
met de kans van insgelijks betrokken te worden, vinde ik met u 
of ontoerijkende of onvoldoende. Wanneer ik de tegenswoordige 
staat van onze zaaken beschouw, vinde ik, dat - met een credit 
aan de vrienden, na aftrek van hetgeen zij bij ons tegoedhebben, 
van circa f 25000, hetgeen onze zaak is bij toeneemend getal nooit 
hooger te doen loopen - dat, zeg ik, wij nu in goederenspeculatie 
gestooken hebben: 
Ha vanasuiker 2) . • • • • • 
Indigo 3) .••..•••• 
diverse goederen te Bremen ') 
nog te Hamburg te besteden . 
scheepenkennis, die inkomt 6) 

118000 
- 10000 
- 30000 
- 20000 
- 10000 en daar ook toe 

dienen kan 

188000 

Deeze som in tweeen gedeeld, dient de wederhelft altoos tot 
onderschraging van de cas 8), hetgeen als noodzakelijk beschouw, 
vooral zoo we in het geval komen van voor consignatien betrok
ken te worden, en dat kunnen wij al gaandeweg blijven foornee
men. Maar dan wordt een hoofdvereischte de keus van de specu
latien. Geene andere moeten wij onderneemen, dan die bijna zee
ker 7 en meer percent daarenboven geeven. Daartoe zullen ons 
meer kunde en de betrekkingen, die gij nu aanlegd, helpen. Op die 
wijze vinden wij 1°. het interest tot 4 a 5 percent van het geld, 
2°. de kosten van het comptooir, 3°. indien het zeer voordeelig 
loopt, het accresceeren van de som, die tot speculatien dienen kan 

1) In een niet aanwezigen brief. 
") Te Londen gekocht. (Zie de noot bij no. 62). . ! 
8) Te Kopenhagen door Voo.te voor een combinatie van kooplieden gekocht. VOllte 

had van een partij van 150 kisten 136 stuks gekregen en hoopte nog 123 te verkrijgell. 
(W. aan G. K. 24 Juli). 

0) Vergelijk nos. 18 en 20. 
") Voortspruitende uit de nalatenschap . 
• ) Willem had reeds 7 Augustus geschreven, dat/ na den verkoop van de Bremer 

lading en de suiker zij in het najaar ± / 40.000 zouden kunnen doen om1oop~n, en 
dientengevolge dan in de laatste zes maanden met / 100.000 in goederenspeculatie 
zouden gewerkt hebben. 
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en 40
• in allen gevalle het vermogen om bij hernieuwde gelegen

heid tot een voordeelige speculatie ons opgeslaagen goed zonder 
schade wat laager te verkoopen of met een percent contant betaald 
te krijgen. Andere middelen weet ik niet uit te denken, zoo lang de 
kans tot geld maaken door verkoop van papier zoo nadeelig staan 
blijft. Tot uw naricht dient nog, dat ik voorbedachtelijk zeer knap 
gereekend heb, want de promessen van 't Hoen 1) en de executie 
van Berthon 2), hoewel op tijd geeven ook nog geld. En dan blijven 
of liggen nog vrij 46 keizerlijke, 12 Russische en 6 last- en vijlgeld 
obligatien, die beleend kunnen worden. Maar daarentegen staan 
nog te wachten nieuwe heffingen, daar men klaar toe moet zijn, 
en de Russen kan men niet wel beleenen v66r de verwisseling 8). 
Het eenigste, dat niet mede bereekend en toch had bereekenen 
kunnen, zijn de coupons. Ziedaar nu mijne gedachten met verzoek 
om er de uwe ook eens over te verneemen. 

Voute ') is de monsters indigo komen zien 6) en heeft ze verkeerd 
getaxeerd bevonden, alzoo de hoogste daar, hier het minste ta
xe~rt, raadt de zaak af. Ik zal er aan Thorspecken over schrijven. 
Zijn plan met die van Coppenhagen is van ze na ontvangst in het 
bekken te vijlen 8), aan de comptoiren de assortimenten met calcu
latie der prijzen op te geeven, wanneer dan de participanten zelve 
hun eigen goed in commissie koopen kunnen. Hierop is hij geko
men, omdat de Wed. D. Smith 7) met het goed zelve over te 
neemen zijne speculatie bedorven heeft en voortaan nog meer be
derven zOU. Nu raadt hij maar aan in voorraad te schrijven, dat 
wij hier assortimenten in kort hebben zullen en dus de vrienden 
zoo goed als in Engeland bedienen kunnen. Dit zult gij mondelings 
best doen en dan winnen wij er de provisie nog op. 

Bij Fabius 8) ben ik geweest. Die heeft nog al verwachting van de 
Marylandsche. Op de qualiteit komt het het meest aan, en als die 

1) Overgenomen uit de nalatenschap. De promessen bedroegen f 1630.19. ('t HoeD. 
was Eduard 't Hoen. Zie Elias II, blz. 1024). 

") J. Berthon "op de Heeregraft bij de Oude Spiegeistraat". (Naamen enz. 1796). 
") In 1798 had Rusland met Hope en Co. een schikking getrof!en, waarbij de oude 

vorderingen werden geliquideerd en een nieuwe schuld werd aangegaan, en nieuwe 
schuldbrieven tegen inlevering der oude konden verkregen worden. (J. J. Weeveringh. 
Geschiedenis der staatsschulden II, blz. 671). 

") Vermoedelijk Pierre Franc;ois Vofite. (Zie no. 36). 
") Door Thorspecken gezonden. (Zie no. 18). 
") In het openbaar veilen. 
') Wed. Died. Smit, Zoon en Compo "op de Keizersgracht tusschen de Reestraat eo. 

de Gouden Ketting, in drogerijen, specerijen etc." (Naame~ enz. 1796). 
') Deze lag buiten "met het pootje." 
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meevalt, zijn wij geborgen. Zoo lang Frankrijk niet uit Amerika 
trekt, moet het in dit artikel uit ons land en Bremen en Hamburg 
voorzien worden en die waar dus prijs houden. 

34. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. 

10 August 1). 

Sillem 2) heeft mij nog ronder gevraagd naar de soliditeit van de 
Wit, die niet aileen veel suiker hier ontbiedt maar vrij sterk uit 
London laat trekken, zodat hij vrij wat moet gedaan hebben. Ik 
heb hem goed getuigenis gegeven en gezegd, dat hij voor de aan
zienlijkste huizen werkte en het zijn fondsen aileen niet waren. 
Ik zag klaar, dat dit voldeedt en vertrouwen inboezemde. Maar 
dat hij ailes buiten ons heeft gedaan en een disconto aileen voor 
ons heeft over gehad, dat schreeuwt. Wij moeten eens in den grond 
met hem spreeken, hoe wij in het vervolg zullen werken om met 
goed ovedeg gezamentlijk die voordeelen te behaalen, tot welken 
aile omstandigheeden ons nu bekwaam maaken, en dan moet er 
wat goeds uitgewerkt worden. Ik heb lust om zelf aan hem te 
schrijven ten einde het ijs te breeken S). 

De compagnon van van Dijk en Gevers i), Vink i), is hier, en 
was gelast om Frits te werven op een salaris, maar ik heb Frits 
aangeraaden om te zien, dat hij het krijgt onder den naam v.an een 
portie, en aan Vink, die om kennismaaking me! zijn huis 'sollici
teerde, doen voelen, dat ik dit hegtte aan het verleenen van Frits 
zijn begeerte. Dan hiervan genoeg, spreek er ook nog niet van, 
maar vemeem bij die gelegenheid, dat ik Frits vrij kundiger be
vondc;m heb, dan ik verwagtende was, en dat zijn goede wil schijnt 
aangestoken te worden aan mijn verlangen om hem eens regt op 
den goeden weg te zien. Waar ik nu heenen wilde, is, dat die Vink, 
ook onze stadgenoot, een vlug jongman is, en dat hij mij verzekerd 
heeft, dat Engeiland naar Emden zal convoijeeren 5). Dit had ik 

') 1798. Vit Hamburg. 
") Gottlieb Helwig Sillem (1728-1801), chef der firma Matthiesen en Sillem. 
0) Willem aan Gijsbert Karel 17 Augustus: "Ik gis, dat hij [de Wit], werkende met 

andere huizen geen courtage bereekend. Dat scheelt na de tegenwoordige prijs om
trent 1 percent, misschien ook weI toegeeft om het 1 percent van den kooper goed 
te doen, dat zou een half percent scheelen in de keer, en iedere kleinigheid helpt." 

') Zie over deze kooplieden te Londen nos. 38 en 40. 
I) Willem antwoordde hierop 17 Augustus : "Daar zie ik veel gevaar en weinig 

voordeel op." 
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·uit Engellands belang en gedrag voorzien, en dan gaat alles dien 
weg, en niets meer over hier. Van neutraliseeren willen zij niet 
weeten, als geevende onaangenaame moeilijkh,eeden. Hij meende 
misschien als zijnde een infamie. Een percent assurantie meer, 
zeide hij, doet alles af. 

35. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Hamburg, den lOden August 1798. 

Nu zal het te pas komen, dat ik dien weg uit ben gegaan en denk 
daar nu eens op na, spreek daar eens over met wien, Gij noodig 
oordeelt, en schrijf mij het een en ander, dat mij hier nog van nut 
kan zijn. 

De Vos neutraliseert in effect ook met allerhand goederen uit de 
Middelandsche Zee te laaten komen. Laatst werdt er een schip in 
Engelland opgebragt. Hij zondt aanstonds de papieren van hier, 
dat is de bewijzen, dat hij burger hier is, en de beeedigde verklaa
ring, dat het zijn eigendom ·zij, en het schip raakte vrij. Maar 
vroeg ik, de kosten en schaden, die er mogten vallen buiten de ver
pligting van de assuradeurs; wie staat daar voor? Mijn commit
tent te Rotterdam, antwoordde hij zeer grit. Ik dagt aanstonds. 
om vrind Ritberg. Nogthans is de man goed voor commissien en 
als subaltern, maar zaaken voor gemeene rekening deed ik met 
zulke geweetens liever niet. Nogthans komt deeze handelwijze 
nog niet bij hetgeen Bellamy 2) mij toevertrouwde. Namelijk, dat 
hij de thee zo inpakt, als de Wit ons 's avonds voor mijn vertrek, 
of was het een week te vooren? verhaalde, dat hij van Antwerpen 
gekomen was. Ook deeze gaat naar Antwerpen. Dat Bellamy grif 
neutraliseert, behoef ik "daar niet bij te voegen. Boe 3) sprak ook 
van een lading thee naar Holland als een dagelijksche zaak, maar 
daar moet ik het nadere van hebben. 

Het is weI jammer, dat wij niet eer goederen van hier en van 
Bremen hebben laaten komen, gelijk dit een zo aigemeene zaak 

') In het handschrift genummerd 16. 
I) Bellamy (zie no. 12) liet ook de Hollandsche kooplieden zeer hoog voor zijn 

diensten betalen. (V. Nolte. Ftinfzig Jahre in beiden Hemispharen, bIz. 43). 
") Boua, schoonzoon van den zeer voornamen koopman Jacques de Chapeaurouge a), 

was lid der firma Bellamy. Ricca en Co. (Vergelijk no. 38). 
a) Zie no. 58. 
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geworden was, dat de Vos, Ozy, Hartsinck 1) en veele anderen rijk 
worden door de commissien. Gij beweerdet altijd, dat de goederen 
geconsigneerd wierden en nu weet ik zeer zeker het tegendeel. 
Alles wordt van hier ontboden en wij hadden, slegts met 50 mille 
guldens hjer werkende, een 10 mille in het jaar kunnen maaken. 
Nu gedaan, wat er nog te doen is, na!llelijk, hier en te Bremen 
thans gewerkt, en het oog op Emden gehouden voor het vervolg. 
Uw grondslag moet tweederlei zijn. 10. Te weeten, wat er op onze 
markt noodig is of binnen kort zal zijn, 20

• betere uitrekeningen 
te maaken van de prijzen, die men besteeden kan. Van mijne zijde 
bezorg ik de correspondenten, stel ze U naakt voor oogen, be
schrijf U de wegen, breng de zaaken aan den gang, en bezorg zelfs 
- - namelijk op het laatst van mijn verblijf hier--een meerder 
crediet, om op een mimer maatstok te werken. Hamburg tog zal 
het middenpunt voor den wissel blijven en ook met de scheepjes 
over de Wadden al de goederen van de Oostzee blijven aanvoeren. 
Ja, nu en dan, zal het kunnen gebeuren, dat een artikel hier beter 
koop zij dan in Engelland, gelijk de koffij nu 5 percent scheelt. 
Volgens de Engelsche maal van gister waren al de prijzen weder
om stijver, en 8 schepen uit Oost-Indie, waaronder 2 uit China, 
aangekomen. 

Om half 3. 

Het is hier zoo ijslijk druk en warm op de beurs, dat ik het er 
nooit lang hOll. Te meer daar het genoeg is een woordje in het 
voorbijgaan te spreeken, vermits de menschen zo veel te doen heb
ben en men ze niet lastig vallen moet. Ik heb een partij tabak ge
kogt, waarover de Vos U heden schrijft. Hij komt mij in Amster:' 
dam op 15 stuiver te staan; dat is iets hooger, dan ik die te Bre
men berekend heb 2). Op de plaats is hij vrij duurder, maar de Vos 
verzekert mij, dat het gewigt zuiver uitkomt --en op de conto 
finto van Fabius scheelde het een 12 percent 2) - - als ook, dat 
hijzelf altijd een goede refactie hier maakt. Ik laat het goed inmid
dels nog eenige dagen liggen om te besluiten, of ik hier verkoopen 

1) Jan Casper Hartsinck (1749-1824), de voormalige bewindhebber der Oostindi
sche compagnie te Amsterdam. (Zie Elias II, biz. 911). - Niet te verwarren met de. 
gezant der Republiek der Vereenigde Nederlanden te Hamburg, Jan Casper Come
lisz. Hartsinck. (Zie Elias II, bIz. 1015). 

") Zie no. 13 "Voor beurstijd." 
") Zie no. 31. 
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of verzenden wil. Suiker krijg ik denkelijk ook van hem een vat of 
10 tegen 21t I, dat is t hooger dan de Wit schreef, of in andere 
woorden 2 percent duurder 1). Gij moet dus voor de Vos op een 24 
mille guldens staat maaken over 2 maanden. Ik denk weI, dat ik 
met Carstens een crediet a decouvert zal openen, want het zijn 
geen kwaade lieden, maar ik zal niet boven de 30 mille Mark gaan. 
Heden hebben zij rijst voor Amsterdam gekogt tegen 17 mark -
zeker courant geld - - dus omtrent 17 maal 16 stuivers en 8i 
rabat, dus circa 13 guldens. Leg daarop 20 percent om het in 
Amsterdam te krijgen, is noggeen 16 guldens. Hetwelkmet52a53 
~ overeenkomt 2). Maar 1 0. heb ik grof gerekend in mijn nadeel en 
2°. moeten de prijzen nog in de hoogte. 

Ik heb ook order aan Vink gegeven voor zijn huis op 10 vaten 
coloniesuiker, zo rasch als de havens opengaan, om van dat 
oogenblik gebruik te maaken, met adres aan Marche en de tratta 
op Carstens. De vaten zullen zwaar zijn, dus voordeel op de tarra, 
en op Vinks eigen zeggen heb ik de prijzen op 60 a 65 schelling 
gesteld. Het kan een LO St. 500 bedraagen. 

Klim nu, zoo Gij wilt, met 10 vaten of meer op, indien het te pas 
komt. De speculatie is vast goed. De Vos heeft aan zijn vrinden 
reeds order gegeven tot 70 schelling, die hij uitrekent op 21 a 21t 
I Hamburgsch geleverd in Hamburg. 58 Schelling in Londen zijn 

hem uitgekomen op 17 a 18 I in Rotterdam, dus 70 schelling op 
20 a 21 I aldaar 3). Dit alles a gouverno. Ik reken nu maar grosso 
modo, zo als mij de resultaaten in den ijver van het gesprek zijn 
medegedeeld, dan hetwelk van meer belang is en nut tiger kan zijn 
dan alle afgetrokken rekeningen. Leg dit tot een grondslag. Ik heb 
aan Vink gezegd, dat wij geen slegt goed, maar weI ordinaire qua
liteit wilden hebben, mits de prijzen in evenredigheid. Toen ik 
zulk een begin van relatie gemaakt had, vatte ik de zaak van 
Frits nog eens aan en ik denk, dat ik hem op een honorablewijze 

1) Zie no. 31. 
") Zie nos. 15 en 29. - Willem aan Gijsbert Karel 6 Augustus: .. Ge zult uit de con

to-finto a) van de rijst gezien hebben, dat de winst op een kleinigheid bitter gering is. 
Het komt bij dit artikel zeer op de qualitijt, of het nieuw dan weI oud en jarig goed Is 
aan. De eerste wordt tot 6 percent beter betaald. Het is ook onderhevig bij 't liggen 
aan veel schade door rotten en muizen.Bij goede bewaaring echter een voorwerp van 
speculatie, wanneer men kans heeft het tot een spotprijs in te koopen." 

0) Zie nos. 19, 23, 30, 34. 
a) Aan Thorspecken en Gijsbert Karel gezonden naar aanleiding van de door den 

r sten opgemaakte. (Zie no. 24). 
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in dat huis zal krijgen 1). Maar still Zeg er aan Moeder zelve niets 
van. 

36. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Vrijdag Z). 

P. Voute 3) heeft mij gezegd, dat er een tweede verkooping van 
100 kisten 4) in Coppenhagen zijn zal, die circa 40 mille gulden 
beloopen kunnen en die hij hoopt geheel te krijgen, maar zullen de 
portien, wil hij a1 zijne vrienden gerieven, bitter klein vallen S). 
Hij meent, dat de Engelschen een soort van stapelplaats in de 
tegenswoordige tijden van hunne Bengaalse indigo te Coppen
hagen willen ,aanleggen 6). - - - - - - - - - - - - -

Falcke heeft op nieuws twee assurantien bespaard door het 
spoedig binnenloopen van 2 schepen te Stettin. Voor Winckler 
heb ik alles gekocht, en zijn de Bataafsche rescriptien 't zedert 
welltpercentgereezen. --------------

Coffij en tabak hebben nog aftrek naar Vrankrijk, doch kunnen, 
zoo als zij thans in Hamburg staan, niet rendeeren. Met de suiker 
blijft het, zoo als ik laatst schreef 7); in de rijst is het weer zeer 
stii 8). 

37. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Zaturdagochtend 9). 

Uw lang bericht uit Kloosterseven heeft mij een onuitspreeke
lijk genoegen gegeeven, doordien uw oordeel over a1 die lieden te 
Bremen het mijne bevestigt en ik nu merk, dat ge ook inziet, hoe 
zwaar ze weegen. Geloof op mijn woord af, dat geen mensch hoo-

1) Dit geschiedde gedurende dezen zomer niet. 
I) 10 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
I) Vermoedelijk Pierre Fran~ois Vofite (1758-1822), broeder van Jan Jacob, die 

in 1792 nit de firma was getreden, doch nu wederom teruggekeerd was, en de verf
warenbranche steeds behartigd had. (Mededeeling van den heer W. E. Vofite te Oos
terbeek. Zie ook Ec.-Hist. Jaarb. XI, bIz. 73) . 

• ) Indigo. 
") Vofite slaagde niet. (W. aan G. K. 24 Aug.). 
0) Willem raadde 11 Augustus af indigo te Hamburg te koopen, waar men ze nit 

de tweede hand betrok. 
7) 31 Juli . 
• ) Zie no. 23, 24 en 29. 11 Augustus schreef Willem, dat de koffie .. in vaten kan 

rendeeren" en dat .. suiker en tabak welkom blijven." 
oJ 11 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
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ger orders gegeeven heeft, dan wij gekocht hebben, dat ivan het 
goed, dati wij hier krijgen, in consignatie komt, na het zeggen en 
vertrouwen van iemand, die het weI weet. Nu is consignatie hun 
zaak niet, omdat aIle kosten voor hunne reekening loopen, terwijI 
zij ze bij direct en verkoop in de zak steeken. Onze conditien hier, 
zoo weI voor het gewicht als het geld zijn te bezwaarende 1), de 
vracht en assurantie te duur en eindelijk de buitenlandsche markt 
te hoog om veel winst op te leeveren. De factuuren van Thorspec
ken bedraagen aIle drie van 6t tot 7t percent ongelden zonder de 
vracht en averij en ongelden hier, die weI nog 4 percent beloopen. 
Voeg daarbij nog 8 a 10 en zooals bij de Ukrainer tabak 15 percent 
verlies op het gewicht 2) en besluit zelve. lndien ge niet bij aIle 
artikelen 25 percent en bij eenigen zelfs, waar de conditien van 
verkoop hier nadeelig en gunter voordeelig voor den verkooper 
zijn, 33 percent 2) onderscheid in de prijs van inkoop daar en ver
koop hier kunt bereekenen, zoo is het geen zaak. Daarop berust de 
bereekening van de suikerprijzen 3) . 19 a 20 I te Hamburg zal 
hier komen te staan, de prijs aIleen bereekend op 23 a 24 I. Tot 
28 I verkocht, welk de hoogste prijs is voor best goed, geeft 16 a 
20 percent, waarop 3 tot 6 percent winst kunnen vallen, namaate 
men t I meer of min kan maaken. 

lk heb bereekend, dat wij 14t stuiver voor de Marylandse 
tabak moeten maaken om er zonder schaa. af te komen. lndien het 
puik puik geel goed is, of maar een aanzienlijk gedeelte er onder, 
zal dat niet moeielijk zijn, maar dan komt weerinaanmerkingde 
staat, waarin wij het ontvangen. De rafactie heb ik maar door 
malkander op 4 percent gereekend en die kan veel hooger loopen. 

Hoe onbegrijplijk zij met de prijzen spelen, in Bremen meen ik, 
kunt ge daaruit opmaaken, dat Thorspecken mij een monster 
Surinaamsche catoen van 8 baalen stuurt, N.B. maar een mon
ster! Dat weI is waar mooi is, maar ook 66 I kosten moet, en dus 
zonder onkosten hier op 76 I te staan zou komen, terwijl de 
hoogste prijs nog maar 74 I geweest is - - - - - - - - '). 

Monsters van coffij zendt hij mij weer van 35t en 36 I, die 
minder in qualitijt zijn, dan die ge ·gekocht hebt _ - - - 5). 

1) Zie nos. 13, 30 en 40. 
") Zie no. 24. 
") Zie no. 23. 
'J VoIgt hetgeen in no. 33 over de indigo geschreven werd. 
~) VoIgt hetgeen in no.. 29 over de provisie geschreven werd. 
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Ik ben het volkomen met u eens, dat het thans zaak is bij klei
nigheden dikwijls goed te oritbieden, maar de prijzen moeten dan 
ook beter bijkomen. 

De prijscouranten geeven u de qualitijten op, en wat er is en 
niet is. Van de catoen gaan 2 en 6 percent van het gewicht en I 
percent van het geld af. 

38. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Hamburg, 12 Augustus 2). 

naar zijn inzien menigmaal koopjes te doen, als de speculateur, 
die het goed hadt, niet langer buiten geld blijven kon. Ik verzogt 
hem in zulk een geval eens aan m:ijn huis te schrijven. Ook waren 
er beginners, die voordeelige koopjes aanbooden om in relatie te 
komen, en daar maakte Forster 3) gebruik van, maar liet het er 
dan bij, hetwelk mij niet mooi voorkomt. Hij is bij Doorman ") op 
het comptoir geweest, heeft voor korten tijd de reis gedaan, die ik 
nu voor heb, en verzogt om mij te mogen komen zien in mijn loge
ment. Hij gaf mij de koffij op tegen 17 fj banco, maar voor 161 
a t te krijgen en de suiker 21 a 22 /j. banco. 

Gij zult vinden, dat courant hier vrij weI overeenkomt met ons 
courant. Hij bewoont een ordentelijk maar klein huis. Mevrouw 
Doorman een groot fatsoenlijk hujs. Zij zelve heeft Hollandsche 
manieren en haar dogter ook. Ik schep wederom lugt, nu ik met 
lieden van het land zal omgaa'h. Morgen ga ik bij Sillem, maar zal 
er, geloof ik, niet dan Hollanders vinden. Het gemaklijk Duitsch 
spreeken geeft mij altijd een voorregt, zelfs hier, daar men zo vee! 
Fransch praat. Daarbij wil ik tot de lieden van het land doordrin
gen, en dat helpt ook. Maar met het phlegma van deeze menschen 
gaat de kostbaare tijd heenen. Carstens vraagt, hoe lang ik blijf. 
Antwoord 14 dagen. En daarop voIgt een invitatie over 13 dagen. 
Ellerman vraagt mij over 10 dagen. Mevrouw Doorman over 6. 
Dat ik Matthiesen gemist heb, spijt mij ongemeen en weI om bij 

1) In het handschrift genummerd 19. Fragment. 
I) 1798. 
") Koopman te Leipzig (Zie no. 72). 
&) Koopman te Hamburg. 
I) Zie no. 30. 
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Bellamy te gaan, die benevens hun assode Lorn, een Spanjaard, 
mij aan boord willen om zaaken te doen. lk heb er een dikken 
veUen Boue gevonden, die zekerlijk niet de raddraaier op het 
comptoir is. Nu wij zullen zien, hoe het verder gaat. 

Falcke 1) zeide mij, dat Dreschler - - indien ik weI verstaan 
heb - - niet meer goed was, en oat hij het al meermaalen 'had 
willen schrijven. Nu is mij die naam geheel onbekeiid. Anderzins 

. prees hij zeer de soliditeit van Leipzig, waar de menschen, zeide 
hij, weI geld gewonnen, maar niet evenredig verteerd hadden. 

lndien Ge op het moment van den uitvoer 2) van suiker specu
leeren wilt, zo kunt Gij ook wat bij een ander besteIlen, dat is mij 
onverschillig. lk heb hieriets gehoord van van Dijk, Gevers en Co., 
als of zij veel verteering maakten, dat ik nader moet opspooren 3). 
Dan, al verzwakte dit hun crediet, zo zijn zij daarom geen mindere 
commission airs. 

lk heb Ozy 30 vaten Surinaamsche suiker voor 21 t zien koopen. 
Denkelijk dezelfden, van welken de Vos ook voor mij koopen zal 
of gekogt heeft. Ozy en Hartsink hebben mij verzogt om affaires 
met hen te doen. Maar mij dunkt, dat het beeter is een Ham
burgsch huis te neemen, daneen tweede Hollandsche. Beelde
maaker is al bezig in zijn logement met 5 a 6 bedienden. Hij heeft 
eenen Delprat 4) een reis door Frankrijk doen doen. Ik denk, dat 
zijn groote zaak thans is, zooveel goed mogelijk over hier in Rot
terdam te krijgen, en het dan over Antwerpen door heel Frankrijk 
cum annexis te verzenden. Dien loop moet de handel in het ge
meen neemen 5). Wat mij betreft, wilde ik weI de aanvoerder zijn, 
maar zou het voordeel van de verdere verzending aan anderen 
overlaaten. Beeldemaaker sprak weI van zig contant door de 

1) Vit Leipzig. Vermoedelijk Gottfried. Zie no. 81. 
I) Zie nos. 19 en 35. 
0) Zie no. 41. ' 
4) Waarschijnlijk Paul David Delprat, geb. te Amsterdam in 1765, koopman te 

Rotterdam, Bordeaux, waar hij in 1801 huwde, en Bergerac, waar hij in 1849 stierf. 
(Bulletin de la commission pour l'histoire des eglises Wallonnes. Tome III, bIz. 
375). 

0) Willem aan Gijsbert Karel 28 Augustus : "Pobecheim is van zijn reizen terug en 
heeft te Parijs toevallig ontmoet eene Duitsche vrouw uit Mecklenburg-Strelitz en is 
er mee getrouwd. Nu gaat hij zich te Hamburg neerzetten en zal zich daar associeeren 
of met een man, die fondsen heeft, of met een reeds werkend huis .... Hij zeide mij 
vandaag, dat geene betere wijze van werken kende, dan die voor halve reekening, 
maar dat die een wederzijds onbepaald vertrouwen van eerlijkheid, bekwaamheid en 
waarenkunde vereischte, en dat men dan van Hamburg over Amsterdam, Antwerpen 
en verder Frankrijk inwerkende, het ver zou brengen." 
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Franschen te doen betaalen. - - N u herinner ik mij die uitdruk
king, welke mijn gissing omtrent zijn werksaamheeden in zeker
heid verandert - -, maar hoe kan hij dat volhouden? 

39. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Hambourg, ce 12 aout 1798. 

L'air est ici comme dans Amsterdam et j'y etouffe dans les 
chaleurs - - - Les Fran<;ais se plaignent du climat de cette 
ville et je suis sUr que je m'en plaindrois aussi. - - - - -

Mes chers compatriotes abondent ici, et j'ai dine et soupe chez 
eux, je dirois en famille. Vous savez, qu'en pays etranger on se 
rapproche davantage, et par cette raison je dois avoir ete moins 
frappe que vous ne Ie serez de l'assemblage suivant a un souper 
chez Ozy. II y a voit monsieur et madame Hodshon et Bakker 
d' Amsterdam, monsieur et madame de Vos de Rotterdam, mon
sieur Beeldemaaker de la meme ville, un monsieur van Heinin
gen 2), que je ne connols pas. La difference dans les manieres des 
dames fit Ie plus d'impression sur moi. Mais attendez, j'oubliois 
monsieur et madame Hartsinck d'Amsterdam, que je ne puis 
mieux distinguer que par Ie nom de Madame 3), Nagel, fille du 
consul de la republique a Cadix i). Ces quatre dames feroient 
quatre nuances de societe chez nous, qui ames yeux ne se con
fondirent pas ici - - - - - - - - - - - - - - - -

J' ai dine chez monsieur Bellamy a Wansbeck avec des dames de 
Hambourg. D'abord son epouse et une amie de celle-ci avoient Ie 
ton etranger, que vous avez rencontre partout et que je passe 
sous silence; mais madame Dumas mere et madame Dumas sa 
belle-fille, epouse d'un pasteur wallon, mesdemoiselles Boue, etoi
ent toutes hambourgeoises, et avoient une agreable conversation 
qui a table et apres table m'a fait tres-bien passer mon terns. On 
m'a beaucoup entretenu d'un fameux romancier, nomme Miller 5), 

') Vel 12, 13, 14. 
I) Willem aan Gijsbert Karel 22 September: .. Van Heyningen is de man van Croe-

se". (Volgens de adresboeken waren er drie firma's Croese te Amsterdam). 
0) Anna Catharina Nagel (l759-1831). (Elias II, bIz. 911). 
'J Jan Willem Nagel, eerst consul te Smirna, na 1765 te Cadix. (Elias II, biz. 911). 
oJ Johann Martin Miller (l750-1814), letterkundige uit de romantische school • 

............ _ ....... - --
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qui a aujourd'hui soixante-cinq ans, et qui traduit Willem Lee
vend. La traduction de Sara Burgerhart a paru il y a peu de tems . . 
La jeune madame Dumas est en correspondance avec lui. Je crois 
que j'enverrai quelques unes de ses productions a. Annette 1). 
L'occasion seroit belle par ~eentje Wieling, qui s'est offerte a. me 
rendre ce service. J'y ai passe l'apn!s - dinee, et nous avons 
beaucoup cause d'Hambourg, que ces dames n'admirent pas beau
coup quoiqu'un peu plus que moL Que l' exterieur de ces maisons 
est s~le comme on les entretient mal, comme Ie vitrage l' emporte 
sur les murs, quelles entrees dans les maisons que ces Dieler en
combres de marchandises, quel affreux pave, qu'il annonce de 
crotte dans les trois quarts de l'annee, que de caves qui regorgent 
de comestibles jusqu'au milieu des rues! Mais il y a un local ou 
rien de pareil ne vous choque, OU vous respirez, OU votre pied 
repose a. l'aise, ou la plus agreable fraicheur vous ranime, ou vous 
rencontrez vos amis, ou vous vous asseyez en face d'une grande et 
belle eau, couverte de gondoles, entouree de jardin, couronnee 
par Ie rempart et par un pont sur l' Alster. On nomme cette pro
menade publique Ie ]ung/ernsteig, ou quai aux demoiselles --

En effet ces affaires Q.ui tiennent aux circonstances sont prodi
gieuses. Quel nombre de vaisseaux, quels magazins remplis, quelle 
activite a. les remplir, a. les vider aussitot! Les ach~ts et les ventes 
qui se font dans la journee montent a. des sommes enormes. Tel 
courtier a gagne dans l'annee deux cens mille florins. Aussi tout 
se change-t-il en comptoir et en magazin. Cent trente familles se 
sont adressees au magistrat pour obtenir du logement, non pas 
par defaut de moyens mais de b~timens, et on batit dans un fau
bourg une -me(?) entiere. Jamais dans Amsterdam les prix des 
maisons ou des loyers ne se sont eleves si haut. Monsieur Gode
froy paye une vieille maison au J ungfernsteig cent soixante mille 
mares, et depense cinquante mille mares a. la reb~tir, ce n'est pas 
cependant a. beaucoup pres, un palais Amsterdammois. Vis-a.-vis 
de madame Wieling il y a trois petites maisons, b~ties de meme, a. 
vendre et a. louer, a. vendre quatre vingt mille mares, a. louer huit 
mille. Cette disproportion entre Ie loyer 'et Ie prix fait voir que la 
forte demande est pour peu de tems. En effet, a. tout moment 
Hambourg peut retomber dans son ancien etat, so it que la paix se 
f~sse, soit que la guerre s'etende jusqu'a celie. En attendant il n'y 

1) Zuster van Gijsbert Karel. 

ECON.-HIST. ]AARBOEK, xv. 6 
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a pas d' emplacement pour ce grand nombre d' etrangers et Ie plus 
petit appartement se paye au poids de l'or. II en est tout de meme 
de la main d'oeuvre, et en consequence du prix de toutes les cho
ses de premiere necessite. Je m'en suis deja appen;u dans rna 
propre depense, et un voyageur se rume dans cette ville. Un nego
ciant y trouve Ie moyen de couvrir les fraix, par la faveur qu'ap
porte sa presence a ses operations meme ordinaires. 

40. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. 

13 August 1). 

Gisteren den dag buiten passeerende bij den ouden Sillem 2) heb 
ik het inwendige van het huis wat leeren kennen maar spaar de be
schrijving en mijn waarneemingen, totdat ik buiten Hamburg 
zijnde de voorwerpen op eenigen afstand zal kunnen beschouwen 
en een tafereel van deeze stad ontwerpen, gelijk ik te Kloster
seven van Bremen gedaan heb. Zo veel nu reeds dat dit huis weI 
in aanmerking komt, maar of het zijn zal voor kleine commissien 
van aanhoudenden aanvoer of voor de eene of andere groote 
operatie, dat weet ik nog niet. Inmiddels ben ik wederom verder 
doorgedrongen in die vertrouwelijke kennis, die ik voornaamlijk 
op mijn reis zoeke, en welke in mijne omstandigheden de zekerste 
grondslag is om goede en groote zaaken te doen, hoe daanig ook 
de staatkunde en de loop des handels veranderen en verder v66r- -
of wederom agteruitgaan mogen. 

De evenredigheid van de m~nten hier, bij ons en te Bremen, die 
nogal menigmaal te pas komt, heb ik vrij gemaklijk gevonden. 
Stel de mark hier op 19 stuiver naar den cours van 38 en trek er af 
5 a 6 percent verlies op het bankgeld, zo blijft er 18 stuiver. De 
mark heeft 16 ~L, die wij schellingen en de Franschen sols noemen. 
Derhalven is de evenredigheid van 1 ~L tot 1 stuiver Hollandsch 
courant, als 16 tot 18 of 8 tot 9 en om de prijzen hier, 't zij in ~ of 
If. in stuivers of grooten bij ons over te brengen, moet men 18 er 

') 1798. Uit Hamburg . 
• ) Gijsbert Karel vertoefde er in gezelschap van den heer en mevrouw Hodshon, 

den heer Bakker, mevrouw Texier geboren Sillem, wiens echtgenoot deelgenoot in 
de firma Matthiesen en Sillem was, en Bonafous, een Zwitsersch kantoorbediende. 
In het dagboek van 13 Augustus, waaraan dit ontleend is, geeft hij ook een beschrij
ving van de buitenplaats, hoog op een heuvel gelegen, aan den zoom van een park, 
gelijk den Haarlemmerhout en vermeldt van den heer en mevrouw Sillem-Mat
thiesen: "Mes hates d'hier, que j'ai trouves de bonne sqciete, s'il y en a au monde." 
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bij doen. Het courantgeld hier staat tot banco hier als 125 tot 100, 
verandert egter en is nu als 121 tot 100, maar bij koop en verkoop 
van goederen bedingt men de evenredigheid en stelt ze meestal 
op 125 tot 100. Derhalven is een ~L banco tot een ~L courant als 
4 tot 5 en zo ook een If. banco tot een If. courant en men moet 
van den prijs in courant een vijfde aftrekken, om dien in banco te 
brengen, of bij dien in banco i voegen, om hem tot courant te 
maaken. Nu is i het dubbeld van 1 en derhalven is de bijslag om 
Hamburger banco tot Hamburger courant te maaken eens zo veel 
als om Hamburger banco tot Hollandsch courant te maaken. Hol
landsch courant staat dus in het midden tusschen Hamburger 
banco en Hamburger courant. - B. V. Ik heb den tabak hier 12! 
~ courant gekogt, hetwelk gelijk staat met 10 ~ banco en met IIi 
stuiver Hollandsch courant. Met Bremen is de rekening nog een
voudiger, zijnde een ~L banco gelijk aan 2 If. te Bremen, en aan 
2 If. hier, dus een groot een groot. Maar met Holland is de even
redigheid van groot tot groot thans als 9 tot 10, zo dat men de 
Bremer prijzen eerst in grooten stelt, en er dan i bij doet om Hol
landsche grooten en vervolgens stuivers te krijgen. Te Embden 
eindelijk houdt men de boeken precis zo als te Amsterdam. Het 
gewigt is mede te Embden gelijk, te' Bremen aanmerkelijk beter, 
hier iets, men zegt 4 percent, minder. Nu een Hamburger prijs
courant bij de hand genomen, zo zijt Gij van zessen klaar. 

41 . WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, den 13 Augustus 1798. 

Ik heb nogmaals buiten, mijne gedachten over de middelen 
laaten gaan, om met een capitaal van 90 a 100 mille gulden gesta
dig te werken en te blijven werken 1), en die ook gevond~n door te 
trekken op 2 maanden eenigen tijd na het verkoopen van het 
goed, - - waardoor men dan terstond den nieuwen inkoop goed
maakt, hetzij, dat hij contant geschiedt, hetzij dat op twee maan
den betrokken ons de trattas ter disconto gepraesenteerd worden 
,- - en met het geld van het goed weer op kort te dekken. Ook in 
geval de cas voor het oogenblik te schraal mogt zijn order te gee
yen om op Hamburg op 2 maanden te trekken, en vice versa, 

1) Zie no. 33. 
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wanneer in Hamburg gekocht is, op Bremen - - best Ritberg 
naar mijn inzien - - ten einde de disconto te voorkomen. Maar bij 
rijper onderzoek en uithooren van Luber is dat middel aan onover
komelijke zwaarigheden onderhevig. Voor een Hollandsch huis is 
de order van voor gekocht goed te Bremen op Hamburg te trekken 
en vice versa geheel ongewoon, ten zij het zoo met de wissel uit
komt, en dat heeft van de tien keeren naauwelijks eens plaats, 
verwekt opzien en des te meer, om dat de vriend in zijn nareeke
ning de dubbelde provisie in de balans mee bereekent en dus bij 
een voordeelige wissel toch nog nadeel vindt. 20

• Brengt de minste 
tegenspoed in dat geval in grooter of kleiner verlegenheid naar de 
omstandigheden en 30. kan men niet binnen de 3 maanden op de 
penningen der verkochte goederen reekenen. Ik moet alzoo nolens, 
volens tot mijn voorig plan 1) terugkeeren, om systematik nooit 
Imeer dan de helft van het capitaal uitstaan te hebben, de verkoo
pen en nieuwe inkoopen in malkander te laaten loopen met voor
behoud echter van eene toerijkende som in cas en niet dan op ma
thematisch zeekere gronden, zonder dat het op eenige wijze ver
keerd uitloopen kan, nu en dan, wanneer het te pas mOgt komen, 
van het credit van een ander door middel van trekken gebruik te 
maaken 2). 

Indien ge nu op dien voet nog 20 mille gulden te Hamburg be
steedde, zoo zouden met de 10 mille van Voute 60 mille, dus meer 
dan de helft in goederen gestooken hebben. Echter voor deeze 
keer zonder gevolg, om dat het een begin is, om dat van de 18000 
van de suiker ruim 10 mille nog deeze maand en de volgende, gelijk 
uit de afreekening van de Wit heden zie, binnen komen. En einde
lijk omdat moeder nog 12 mille gulden van eene aflossing tot 
Januari aanstaande verzoekt in het comptoir te willen neemen, 
welke aangenomen heb,2). 

Van leeven in Amsterdam zult ge mogelijk gehoord"hebben, daar 
is geen kwaad bij, anders had ik U reeds lang er van onderhouden. 
De Clubisten hebben wat den beest gespeeld tot groote schrik der 
municipalitijt, die echter met versterking van het garnizoen het 
spel is meester gebleeven, en nu processen opmaakt, maar het tot 

') In brieven van 9 en 11 Augustus uiteengezet. 
") Aan het einde van dezen brief raadt hij de be\eening van de 46 .. keizerIijke" 

voor t 20.000 aan. 
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niet verder dan geesselen en brandmerken heeft en ook niet zal 
laaten komen 1). . 

Ge we_et of weet niet, dat van Dijk 2) te London dezeHde is van 
het huis van Dubbeldemutz en van Dijk te Rotterdam, die na het 
faillissement van dat huis aldaar zich als Hollandsche cargadoor 
te London neergezet, met Gevers 8) zich geassocieerd en vervol
gens zijne zaaken verder uitgezet heeft. Of dit aan Fritz lijkenen 
kan, en wat voorslagen zij doen is mij onbekend, maar heb ge
dacht dat het u tot beoordeeling, hem tot besluit, dienen kon 
zulks te weeten '). 

42. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 6) e). 

Aujourd'hui j'ai passe rna journee aux bords de l'Elbe, j'ai He 
avec monsieur de Vos dans sa biroutche par Neustad a Blanke
hese, ou j'avois passe la riviere en venant ici - - - - - - 7). 

J'ai fait cette partie avec des negocians et au milieu de ces 
campagnes il nous est arrive des couriers de la ville avec des avis 
de commerce. J'ai dlne avec des negocians, avec monsieur Abbe-

1) Zie voor de woelingen van de Ieden der Jacobijnenclub op 6 Augustus 1798, 
foen zij het stadhuis bezette, de burgerwacht onbetrouwbaar bleek, en de hulp van 
het Fransche gamizoen werd ingeroepen: G. A. Amsterdam. - Notulen van den Raad 
1798. Deel III, bIz. 298 en Dagblad der vergaderingen van de mnnicipaliteit van Am
sterdam I, bIz. 293 e.v. 

") Pieter Dubbeldemuts van Dijk was associe in het in 1757 op Jerichte huis Franco 
en Adrianus Dubbeldemuts en comp., cargadoors, convooiloopers en expediteurs te 
Rotterdam. Dit huis geraakte in 1791 in moeielijkheden en stond 10 Januari-14 April 
1792 onder sequestratie. Tegen den zin van Pieter werd de associatie als ontbonden 
beschouwd. Deze richtte nog een nieuwe firma op, doch vertrok kort daama naar En
geland. (Zie H. H. van Dam C.Hzn. Twee Rotterdamsche handelshuizen in Rotter
damsch Jaarboekje 1920, bIz. 11 e.v.). 

a) Aemout Johannes Gevers Leuven, geb. te Rotterdam in 1767, trouwt te Chelms
ford (graafschap Essex) in 1793 Louisse, Elisabeth Parker, woonde teLonden 1796-
1799, daarna buiten tot 1804, vervolgens afwisselend in Londen en buiten. Hij ver
toefde zeker tot 1812 in Engeland. Sterft in 1826 te Voorburg. 

') Van Dijk had den naam van "eisschelijk ondemeemend" te zijn. Hieraan werd 
de catastrophe van het Rotterdamsche huis geweten. Willem aan Gijsbert Karel 18 
Augustus: "De Wit zeide mij, dat zij importante zaaken deeden. Gevers woont te 
London en leeft weI, doch zonder pracht of groote verteering, Van Dijk altijd buiten 
en heeft te London maar een klein huis, waar het comptoir gehouden wordt, dus kon 
hij mij niets van dien zijne levenswijze zeggen." 

") VeIlS. 
0) 15 Augustus te Hamburg geschreven. 
7) Hier staat een beschrijving van het uitzicht van de heuvels langs de Elbe op 

Blankenese en omgeving, gedeeltelijk overgenomen in Br. en Ged. III, bIz. 153. 
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rna, et nous avons beaucoup cause de-Hambourg, on a dispute 
. chaudement pour et contre la conduite des principales maisons. 
Je me suis instruit. Mais aussi j'ai respire, j'ai senti. 

Si je pouvois quitter rna patrie, si je pouvois oublier OU je suis 
ne, si apres tant d'epreuves je pouvois croire que la Providence 
ne m'eut pas destine a y vivre, si je reussissois a me transporter 
ici avec tant de fonds peu transferables, j'y serois un Prince, j'y 
vivrois comme ces rois-marchans et je prendrois pour les canicules 
une campagne aux bords de I'Elbe, et pour Ie printems et l'au
tomne une autre dans les bois aux bords de l'Alster. Je passerois 
la matinee en ville, a conduire mes affaires, je dinerois a la cam
pagne et j'y coucherois; je passerois en ville cinq mois de I'hiver. 
Maintenant, ne hollandois, heureux dans rna patrie, penetre de 
mes obligations envers elle, je souffre avec elle, j'attens des terns 
moins infortunes et je me prepare au retour des affaires, qui en ce 
moment se portent toutes ici, mais qui a la paix ou a l'approche 
des fran<;ois, fuiront de ces lieux. 

Vous me demandez quelques nouvelles plus particulieres de 
monsieur Abbema, votre concitoyen. II m'a invite a diner pour 
lundi, il est furieux contre les Hambourgeois qui a ses yeux ne 
sont que des boutiquiers, et encore de mauvaise foi, il me traite 
avec distinction meme en public. Madame 1) m'a demande de vos 
nouvelles, fait assez la grande dame 2), prend cause pour son mari 
contre cette ville. Vous sentez bien que je me Hens toujours un 
peu sur la reserve. lIs me disent que je ne trouverai nulle part 
Adrichem. Non, mais Ie connoissent-ils? lIs 1'0nt vU peut-etre, 
ils n'y ont jamais vU mes chers enfans. 

I 

43. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Vrijdag 3). 

Met veel genoegen vind ik in uw brief ') reede tot geruststelling 
omtrent de prijzen. Echter ben ik zeer verlangende het goed hier 
te hebben en te zien, wat er van komt. Met de verwachting van 
sterke rijzing, die men in costi voedt, en die reeds hier tot de koffie 
begint over te gaan, zullen wij niet schielijk verkoopen moeten en 

') Anna Elisabeth van Marselis (1738-1802). 
") Vergelijk Elias II, biz. 871. 
") 17 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
0) No. 35. "Om half 3." 
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,dus niet gaauw weer aan geld komen. Dat zal verlegenheid gee
Yen, zoo ge toetast met koopen en wij niet ten minsten van het 
een of ander gaauw afkomen - - - - - - - ~ - - - -

Ik zie maar twee middelen voor de Bremer inkoop of terstond 
verkoopen om geld te maaken of wat laater contant. Dan kunnen 
wij met uw Hamburger inkoopen speculeeren en in het vervolg 
aan het werken blijven. . 

Het werken van de Vos staat mij vrij beter dan van Thorspecken 
aan. Ook zie ik nu, dat de Hamburger markt voordeeliger condi

, tien dan de Bremer geeft. Hij schrijft mij, dat de tabak altijd met 
25 en de rijst met 20 percent agio gekocht wordt. De rabat op de 
suiker van 8f doet ook veel af, alle die zaaken leggen een grond

. slag tot de bereekening in 't vervolg. 
De factuuren van Fabius, gelijk ik U' voor uw vertrek reeds 

zeide, zijn wild gesteld - - - - - - - - - - - - - -
De refactie, die ons te Bremen niet goed gedaan wordt, vervalt 

hier tot ons dubbeld nadeel, want het goed lijdt toch bij elk zee
transport, en dat maakt na mijn gissing het onderscheid uit op het 
gewicht. In de factuur van de Vos vind ik geen refactie, maar I 
percent en de tarra van de vaten, die 80 'M bereekend staat en te 
Bremen 90 'M, hetgeen nagenoeg overeenkomt en te zamen II 
percent bedraagt, terwijl wij hier 2 percent, 8 percent steelen en 
veelal nog weI 8 percent refactie en na omstandigheid veel meer 
geeven, dus zeeker 7 percent op het gewicht verliezen, waarbij nog 
4 percent onderscheid tusschen het Hamburgsche en het onze 
komen. Doch genoeg hiervan, zoolang onze vaten noch ontvaD;
gen, noch verkocht zijn 1). -------------

Tot de rijzing van de coffij geeven de slechte tijdingen van de 
Surinaamsche vloot aanleiding, tot die van de suiker geef ik zoo
veel grond niet, echter denk ik toch ook niet, dat deeze veel onder 
de limito, die in Engeland de suiker weer vrijstelt, zal daalen, en 
dus zullen de 60/ a 65/ 2) vast winst geeven, vooral, zoo het goed 
over Emden komt. ___ - _ - - - - - - - - - 3). 

In de rijst blijft het stil, doch dat is een voorwerp van te groote 
consumtie, om niet de loop van aIle andere prijzen te moeten ' 
volgen. 

1) Vergelijk nos. 24 en 30 voor de verschillen in verkoopcondities. 
") Willem aan Gijsbert Karel 18 Augustus: "De Wit denkt, dat de suiker in Enge

land niet onder de 70/loopen zal." 
") VoIgt, dat de tabak om de bekende redenen rijzen zal. 
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Ge spreekt van het op den voet te zetten van onze trattas te ,. 
laaten loopen. Daar docht ik op, zoo draa als Luber gedisconteerd 
hadt en wij het geld mist en 1). Dan bij nader onderzoek heb ik be
vonden, dat zulks ondoenlijk is. Het uiterste is, dat men anders 
dan tegen de hoogste disconto te betaalen weigert. Maar wat nu? 
Zoo wij van Bremen betrokken worden, koopen daar het papier de 
vrienden van het huis hier, aan wiens order de brieven luiden, en 
wien het maar te doen is om contant geld, slaan toe zelfs tot de 
hoogste disconto, al was het maar om de courtage van den beun
haas uit te winnen. En dan zijn wij even ver en missen toch het 
geld, want op dien voet te betaalen, kunnen wij niet weigeren, 
zonder opzien te verwekken en ons crediet te benadeelen. Om die 
reeden en om de onzeekerheid, wanneer verkoopen kunnen, en 
vooral wanneer het geld weer ontvangen, meen ik, dat zelfs met 
een paar geopende credieten te Hamburg, wij een stijve kas moe
ten blijven behouden en Hever ons in den beginne minder winst 
getroosten, om hem maar op de lange weg te behouden en zeeker 
te hebben. Ik ben overtuigd, dat eens aan de gang wij uit een paar 
credieten a decouvert meer zullen haalen, als nu denken. Maar te 
vroeg alles wat er opzit, op misschien verkeerde bereekeningen, er 
uit te willen trekken, zoude ontijdig ons in verlegenheid doen ge
raaken. Ik zeg uitdrukkelijk een paar credieten a decouvert, om
dat het eene het andere onderschraagen moet, en wij door op A. te 
trekken, dekken, hetgeen waarvoor wij 6 weken te voren B. be
trokken 2). 

De bruine peper was hier de vorige week tot 42 If. gereezen en 
hadt veel vraag. Nu hiet het, dat ze opgeruimd is. Of in der daad, 
of omdat de speculanten de vraag willen laaten oploopen en dan 
nog hooger prijzen bedingen, heb ik nog niet ontwaaren kunnen 3). 
De geraffineerde campher staat op 130 stuiver. Anders geen ver
andering. 

1) Zie no. 29. 
') Willem aan Gijsbert Karel 18 Augustus: .. Nu is de zwarigheid nog om aan aIle [cor

respondenten] werk te geeven, doch als wij eens aan de gang zijn en de eene zaak half 
afgeloopen door middel van een gebpend crediet, wederom toelaat eene andere te be
ginnen, zullen wij de handen niet weer zoo gebonden hebben." 

.) WiIIem aan Gijsbert Karel 28 Augustus: .. Peper zou thans een schoon artikel 
voor gaauw afloopende speculatie zijn, maar mag niet inkoomen en kan het niet zon
der de declaratoiren etc., dat onze zaak niet is." 
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Met de benoeming van het Directorium is het nu de wettige 
weg gegaan, en vindt ge in de Fransche Leidsche courant de 5 
naamen. Van Hasselt 1) is de tabakskooper of winkelier, die den 
22 j anuari bij het afgaan zoo stoute taal voerde hier in de muni
cipalitijt 2). Het schijnt nu alles den moderaten weg in te slaan, 
moge het maar zoo blijven. 

Solly bericht van den 20 julij, dat en coffij en 3..llKer rijzen zul
len en het eerste reeds gereezen is, dat de verfhouten enorm duu! 
worden, dat de huiden tot at a 9! ~ staan, dat de couchenille aan 
het daalen is, en men ze tot beneden de 40/ verwacht, dat de brui
ne peper 12i ~ geld. Dat de voorraad van Spaansindigo opraakt, 
die van Bengaals nog abondant is, echter begint te rijzen. Dat de 
caneel zedert de verkooping met 3~ avans betaaldwordt,maar de 
kruinagelen op dezelfde prijs blijven en daalen zullen, alzooweer 
360 mille U aangekomen is ------------

De effecten blijven nog aan het rijzen. 

Namiddags. 

Ik wenschte, dat ge vandaag op de beurs met mij geweest waart, 
om en van Voute en van de Wit en van van Rooyen, de associe 
vanF abius, de klachten over de hooge prijzen te hooren. Op de Wit 
zijn zeggen wi! ik zoo zeer niet bouwen, omdat mij dacht in zijn 
oogen te leezen, dat hij mij wijzer hieldt, dan ik scheen, en weI aan 
ons bekend, dat hij met de Vos werkte. 21lJ. 3) kwam effen uit, met 
de minste tegenspoed niet meer, en zoo er maar de minste daaling 
kwam, zaten wij hier met het mes in de buik. 

Voute zeide mij , dat bij die prijzen, hij geen van zijn meesters 
dorst tot iets animeeren. 5 a 6 Mille U was geen zaak en gaauw 
gesleeten, maar 30 a 40 mille U.raadde hij voistrekt af. Ik vroeg 
hem wat voor baalen zouden maaken? 24t a 25 stuiver. Van 
Rooijen praesenteerde mij Ukraine a 32, ja zelfs 31t gulden aan. 
Maryland blaaren moet men aviseeren 14! a 15 4) : 

1) Jan WilJem van Hasselt (1752-1833). (Zie Gedenkstukken III, biz. 24, 25) en 
Joh. C. Breen. De regeering van Amsterdam gedurende den Franschen tijd in het 
XIIe J aarboek van Amstelodamum, biz. 5 e. v.). 

") Zie dit J aarboek, biz. 71 . 
I) Als prijs van suiker. 
') Dienzelfden dag noemde hij voor de inkoopen te Hamburg de prijzen iets hooger. 
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De schipper is gisteren agt dagen van Bremen vertrokken, maar 
heeft tot nog toe geen beste wind gehad 1). Ik vlei mij echter hem 
deeze week binnen te zien, en zal ik de middelweg tusschen uwe be
richten·en de advijsen van de makelaars hiertot richtsnoervan mijn 
doen in deezen neemen; dat dunkt mij de zeekerste partij. Zoo ras 
mogelijk geef ik u na den ontvangst bericht van het bevinden. Met 
alles op het pakhuis te laaten weegen, met den makelaar te hooren 
over de qUalitijt kunnen wij op weinig na de reekening opmaaken, 
en zoo u deeze nog in Hamburg vindt, wenschte ik, dat ze u tot 
richtsnoer diende om de gekochte tabak in costi of daar wederom 
te verkoopen of naar hier af te schepen. Ik begrijp echter, dat het 
dan zoo te zeggen, met de volgende post zoude moeten kunnen 
geschieden, hetgeen niet te denken 2). 

Voute heeft de J apara indigo - - een kist - - tot 40 stuiver 
verkocht, die op 50 stuiver getaxeerd staat. Luber vindt, dat het 
niet genoeg is. Ik heb toegeslaagen, omdat langs dien weg alleen'de 
kleinigheden kunnen slijten, en hij te wel met ons gehandeld heeft, 
om in dit geval zijn doen niet voor lief te neemen. 

Falcke heeft door het behouden arrivement van een schip te 
Lubeck weer de assurantie op een partijtje ter waarde van 2000 
roebels bespaard. Die gelukjes kunt gij hem als een reede aanvoe
ren, waarom minder zwaarigheid behoorde te maaken om het t 
percent te betaalen 3). Zijn correspondent te Lubek is Johan 
Christiaan Deetz, die ons een brief vol advijsen schrijft en vraagt 

. om zaaken met ons te doen, voorgevende, dat de Russische arti
kels thans daar beterkoop dan in Rusland zijn. Gelieft in costi 
eens naar hem te verneemen. 

Aan Winckler --Friedrich Daniel-- heb ik vandaag 1350 
rijksdaalders in Scheinen ') met circa 190 avans gezonden, die 
op speculatie, toen de cours zoo hoog was, zeer laag gekocht 
had. . 

1) 20 Augustus werd het schip als behouden aangekomen beschouwd. 
0) Ook in de brieven van 18 en 20 Augustus schreef Willem, dat de makelaars elke 

ondememing tegen deze hooge prijzen afrieden . 
• ) Zie no. 12 . 
• ) Scheinen waren obligaties, voortspruitende nit de omstreeks 1762 door de Sten

den erkende Saksische staatsschuld, de zoogenaamde Steuerschulden. (Weeveringh 
II, biz. 712). 
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44. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, 17 Augustus 1798. 

Deze keer krijgt ge weinig schrift van mij, om dat ik mijn mees
te tijd met reekenen doorgebracht, waarvan hierbij de resultaaten 
voege. Deeze reekeningen zijn gebouwd opde ontvangen factuuren, 
op de veronderstelling dat de beide gewichten nagenoeg overeen
komen, op de plaatselijke practijk, en op de factuuren van de 
makelaars, die ik van die artikelen had. 

Na de basis, die ik nu gelegd heb voor Bremen, kan ik op de 
factuur hier de prijs van meest aIle inkoopen daar bepaalen, ver
mids door de bank met weinig variatie op de kosten doorgaans 
van 7 a 8 percent bij de tegenswoordige hooge assurantie en vrach
ten, en met een gelijkstaande gewicht het grootste verschil in de 
inkomende rechten en vt:;rkoopconditien op onze markt plaats 
vindt; en dienvolgens maar behoef na te gaan, hoeveel meer of 
min ik het Bremer gewicht bezwaaren moet. Wanneer dat nu eens 
doorgegaan z?-l zijn bij aIle artikelen, zoo wordt het een legger, die 
bij de minste daaling of meerdere rijzing van assurantie en vracht
kosten eene geringe verandering onderhevig, echter altoos eene 
oogenblikkelijke bereekening toelaat en bij gevolg een onverwijld, 
antwoord, waarop dikwijls vee! aankomt. Ik zoude niet eindigen, 
indien ik u aIles wilde meedeelen, wat mij bij het uitwerken van 
deeze reekeningen door het hoofd gegaan is. 

Ik ben zeer verlangende na de factuur van de Vos en van de 
tabak en van de suiker. Volgens zijn zeggen komt de prijs hier van 
de tabak uit, wanneermen 25 percent op de Hamburgse prijs legt. 
Op 12! / zoude dat lSi stuiver uitmaaken. Met 34 percent ophet 
gewicht te leggen krijg ik 1St stuiver. Dus moet het verschil van 
het gewicht grooter zijn, dan hij opgeeft 1). 

De monsters Hongaarse tabak zijn mooi bevonden en kunnen 
wij voor de beste f 35 maaken, voor de mindere f 33. Met iets voor
deeliger conditien zoude na mijn uitreekening dit op II! en 11 

1) Zie no. 31. 24 Augustus meldde hij, dat men op den Hamburgschen prijs van 
de koffie 39*%, van dien der bladerentabak 231 en 23"'18, van dien der ruwesuiker 
27% moest leggen, om den Amsterdamschen prijs te bereiken, en dat de kwaliteit 
van de tabak wei zeer goed moest wezen, daar de Vos wist, dat de Amsterdamsche 
prijs 15 stuivers was. 
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rijksdaalders uitkomen. Dus aan Thorspekken 11 en lOt rijks
daalders limiteeren zal, echter zonder verwachting van er iets van 
te krijgen, alzoo veel hooger prijzen opgeeft 1). 

Den 29 is er eene verkooping van witte gember, die mogelijk 
wel/aan onze correspondenten slijten. 4000 U of 30 a 40 sakken 
kunnen circa t 1500 beloopen en zijn de heele waereld ruet. Daar 
de partij publiek verkocht wordt, en 40 mille U bedraagt, zal hij 
mogelijk zeer goedkoop verkocht worden, en tegen de limito van 
8 a 9 rijksdaalders per 100 U voor het minste, en 12t a 13! voor 
het beste goed, dat hier nu t 28 en t 40 genoteerd staat, en ik reeds 
van t SO tot t 70 gezien heb, 10 tot 20 en meer percent geeven. Met 
zulke kleinigheeden kunnen wij Thorspecken ook aan de gang 
houden, totdat wij na afloop van deeze zaaken weer aan grooter 
denken kunnen. 

45. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Zaturdag na de beurs 2). 

- - - Daarentegen is Binaud 3) komen opdagen met de 
tijding, dat 500 vaten Amerikaansche tabak ontvangen hadden, 
hetgeen de prijzen zeekerlijk zou doen dalen. Hetzelfde meldt ook 
Thorspecken, maar in de opgave der prijzen in eene even gehou
den verkooping verscheelen zij 1 a 2t If., dat Binaud beterkoop 
opgeeft dan Thorspecken. Nu zal ik het eens met hem probeeren, 
en heb hem voor 10 mille guldens opgegeeven te koopen tegen 19 
If. met vrijheid tot I9! If. te gaan, bon brun of betersoort, geen 
minder, met last om de beste conditien voor ons te bedingen. 

De suiker 4) zal tegen 28 If. 5 percent rendeeren, daarop reeken 
ik bij de tabak tenminsten ook 4). 

Van de prijzen heb ik u reeds gisteren gemeld, daar valt niets 
bij te voegen. Gegronde gissingen omtrent de prijzen kan geen 

1) De limito's a 5% beneden den Amsterdamschen prijs, waren te laag. (W. aan G. 
K. 25 Aug.). 

') 18 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
I) Uit Bremen. 
0) Door de Vos nit Hamburg gezonden. (Zie no. 38). 
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mensch, geen makelaar opgeeven, dus ook niemand van hun 
vergen. 

Nu is alles hier weer stil, echter het stadhuis nog met een dub
belde wacht van Franschen en burgers bezet. De nieuwe directeurs 
hebben meestal willen bedanken, doch niet mogen 1). - - -
De nieuwe belasting van 26 percent voor getrouwde en 30 percent 
voor ongetrouwden van het inkomen als don gratuit is nu van de 
eene kamer naar de ander ter sanctie gezonden, zoodraa zij er 
door is, zende ik ze u 2). Intusschen weet, dat er niet grooter defi
cit voor het loopende jaar op eene bereekening van 46 millioenen 
dan 36! 

En hiermede eindige ik en stel het overige uit tot Maandag. 
Vale! 

46., DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 3). 

___________________ a). 

Parlez vous-meme, Monsieur Voght. Quand il y a vingt ans vous 
trouv~tes cette situation assez belle, vous achetates quelques fer
mes, vous sechates quelques prairies submergees par des ruisseaux 
qui n'avoient pas de lit regie, vous batltes une maison, vous mites 
en pratique quelques bonnes maximes que vous aviez apportees 
d' Angleterre. Aujourd'hui tous les rois - marchans de Hambourg 
se portent de ce cote, ,\OUS etes entoure de maisons et de jardins, 

1) Zij waren 17 Augustus geinstalleerd. 
") 31 Juli was dit wetsontwerp ingediend en 8 Augustus door de Eerste Kamer in 

handen van een commissie van rapporteurs gesteld, die 24Augustus verslag uitbracht. 
(Zie no. 48). De "don gratuit" was een buitengewone heffing, welke volgens art. 209 
der staatsregeling van 1 Mei 1798, in buitengewone omstandigheden den ingezetenen 
der republiek mocht worden opgelegd "bij wijze van quotisatie over de relative in
komsten en verteeringen van aIle de ingezetenen der Bataafsche republiek." - Deze 
percentages golden voor de elfde of hoogste klasse van inkomens van f 600 en daar
boven. (Vergelijk Colenbrander. Gedenkstukken III, bIz. 26, 27). 

") Vel 17. Geschreven tusschen 17 en 21 Augustus te Hamburg. 
') Een korte beschrijving van Flottbeck, het landgoed van den bekenden koopman 

Caspar Voght (1752-1839), bij wien Gijsbert Karel volgens een aanteekening van 15 
Augustus "samedi prochain" of 18 Augustus genood was. Voght was deelgenoot ge
weest in de firma Voght en Sieveking, waaruit hij in 1793 getreden was, om aIleen 
zaken, vooral met het huis Baring te Londen, te doen. In Juli 1794lagen II Ameri
kaansche schepen voor hem in den haven van Hamburg, in 1795 was hij een millioen 
rijker. Hij had het landgoed Flottbeck aangelegd, waarin volgens Gijsbert Karel Wa
terland kon dansen. Dit werd geheel rationeel geexploiteerd. (Zie Heinrich Sieveking. 
- Das Handlungshaus Voght und Sieveking in Zeitschrift des Vereins fUr Ham
burgische Geschichte. Bd. XVII en Allgemeine Deutsche Bibliographie 40, bIz. 1411. 
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Ie terrain a triple de valeur, vous vendez quelques coins de votre 
possession, ce qu' elle vous a conte toute entiere. Vous y vivez, vous 
allez voir vos amis en ville, votre maison de commerce y est diri
gee par un homme capable que vous vous etes associe, vous aimez 
les chevaux, la chasse, mais vous avez aussi un cabinet de physi
que et de chymie, vous dirigez 1'institution des pauvres, vous par
Iez surtout admirablement bien l' Anglois, vous donnez d' excellens 
avis a des etrangers, vos inferieurs. Vousfaitescausercesemigres, 
vous protegez ce savant, vous riez haut, vous versez plein. Ah, 
Monsieur Voght, que vous avez de sujets d'etre heureux. Mais, ' 
helas, vous etes seul, vous n'avez pas d'enfans, vous vous perdez 
au milieu de vos biens, vous cherchez de quoi vous distraire, vous 
voulez plaire a tout Ie monde, vous parlez superficiellement et ' 
comme s'il n'en valoit pas la peine de ce qui feroit Ie bonheur ou la 
gloire d'un autre. Quand nous causames ensemble sur ce divan, 
avant que votre monde ne fut arrive, vous etiez tout a moi, vous 
n'etiez la que pour moi. Mais monsieur l'Intendant de Bordeaux, 
mais Monseigneur 1'Eveque, mais vos amis les Americains, avec 
qui vous faites un si grand commerce, vous possMent tour a tour, 
et vous etes a mille lieues de moi, meme a table et a cote de moi. 
Mais mon ton est trop simple, je m'attache trop ala chose, laissez
moi toujours causer avec mon voisin a droite, ce celebre specta
teur du Nord, qui wutient mieux sa dignite dans son journal qu'a 
votre table et qui m'ecoute avec une attention qui me deconcerte. 
J e Ie lui rendrai bien. II me montre ces emigres de toute descrip
tion, qui entretiennent tous des esperances et ne revent que de 
leur retour, il me peint Ie parti royaliste en France presque nul, Ie 
parti Jacobin tres-fort, Ie Directoire inquiet, dix mille emigres 
tranquilles en France, quelques-uns qui se remuent, fusilles, Reu
bellI) mourant, Merlin, devenu tres-modere, Treilhard 1) qui de
meure tel, Ie cabinet Prussien gouverne par monsieur de Haug
witz 2), comme autrefois, Ie roi decide a conserver la neutralite, Ie 
tresor epuise. Madame de Genlis 3) a Berlin par une surprise. 

') Een der leden van het Fransche Directoire. 
0) Heinrich Christian Curt, graaf von Haugwitz, (1752-1842), minister van Prui

sen 1792-1804 en 1805- 1806; bekend om zijn angstvallige handhaving der neutra
liteit. 

0) Stephanie Felicite Ducrest de St. Aubin, gravin de Genlis (1746-1830), paeda
goge, woonde in 1798 als emigrante bij Hamburg. 
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]'aime mieux entendre monsieur Voght repeter a cet Americain 
qu'il doit respecter Ie gouvernement Ia ou il se trouve, et fortifier 
ceux qui erigent des potences pour l'homme qui veut nous assas
siner ou nous voler, que les hommes sont des enfans qui ne meri
tent pas la peine de trop s'occuper de leurs interets politiques, que 
les Fran'tois veulent endormir les Americains qui auroient tort 
de s'y laisser prendre. En verite monsieur Voght, on vous faisoit 
grand tort en me disant que vous etiez ]acobin - - - - --

47. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, den 20 Augustus 1798. 

Fa1cke heeft weer vrij wat uit Petersburg laaten trekken, tot 
nog toe in tijds gedekt, maar nu denkt Luber, dat hij niet voor de 
mis zal remitteeren, hetgeen ons zeer te onpas komen zou en dus 
weI verdient, dat ge, hetzij te Leipzig, hetzij nog in costi op het 
tijdig dekken aanhieldt. Fred. Wm. Amburger stuurt ons weer 
connossementen op19 pak lederwaaren en 24 juchten zonder order 
tot assurantie en dan naderhand komt het bericht, dat het goed 
aangekomen en de assurantie onnoodig is. Dat is zeer suspect en 
schoon hem langs den ordinaire weg het bespaaren der assurantie 
zeer gegund is, zoo is echter de acceptatie aan deeze gehecht en 
moet langs bijwegen niet ontloopen worden! 

De zwaarigheid is niet om te weeten, wat volgens de cours of 
agio de Bremer of Hamburger prijs ons in Hollandsch geld te 
staan komt 1), maar wat wij bij het onderscheid van gewicht en 
conditien, en de plaats hebbende onkosten de prijs hier toelaat, 
dat wij gunter besteeden of de prijs gunter vereischt, dat wij hier 
maaken? En dit weetende kan men terstond ja of neen zeggen. 

De Wit zeide mij heden aan de beurs, dat de prijzen nu weer 
staan bleven, en de rijzing van den aftrek naar Braband en Vrank
rijk komen moest, die weer wat slapper was, en dat men daarom
trent niets bepaalen kon. Onze raffinadeurs werkten op zoo hooge 
prijzen niet meer dan het allernoodzaakelijkste 2). 

1) Zie no. 40. 
0) Willem aan Gijsbert Karel 18 Augustus: "In de suiker naderen wij juist een groot 

tijdstip en wat zal Engeland bij den uitvoer hebben en nog nader ontvangen? . ... 
Voute . . .. schreeuwt altoos over de weinige mogelijkheid van aanzienlijke rijzing bij 

zoo een hooge markt ... . " 
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Voute blijft Op zijn stuk staan, dat aile verdere rijzing maar zeer 
gering zijn kan en geheel wisselvallig, en dat zonder vast vooruit
zicht van 5 percent winst, hij aile onderneeming bepaald afraadt. 

Fabius - - - - verwacht hier de rij zing ook zoo spoedig niet als 
in costi en heeft geen zin in de Hamburgse prijzen, Texier 1) hadt 
onlangs een partij vandaar gehad, waar hij 16 stuivers voor heb
ben moest, wilde hij zonder verlies er af komen. Nu is best nog 
maar aile oordeel op te schorten, totdat het goed gezien hebben. 

N aa ontvangst der brieven 2). 

Liever wi! ik uw antwoord op mijn !aatste, betere overtuiging 
en intrekking van uw geslaagen oordeel over mij afwachten, dan 
antwoorden op den voor mij zoo onaangenaamen inhoud van uw 
brief. Echter kan ik het een en ander als niet personeel daarin 
opvatten. Ge zegt, dat ge anderen hebt zien koopen tot die prij
zen. N a mijn opgemaakte reekeningen 3) zult ge nu toch overtui
gend gezien hebben, wat de besteedde prijzen hier te staan komen, 
echter kan men niet veronderstellen, dat die andere koopers of 
gekken of bedriegers zijn, en hun winst op het fraudeeren van het 
land vinden. Dus moet er een derde uitgedacht worden, en dat is 
mijns bedunkens, dat die lieden aan de gang zijn, dat zij op voo
rige groote winsten nu maar koopen kunnen en blijven winnen, 
dat zij een groot fonds genoeg hebben, om al rendeert het nu 
niet, te laaten liggen, en over drie maanden bij een hooger markt 
te verkoopen 3). Maar ik bid u, is dat ons geval? Kunnen wij aan 
de gang blijven zonder af te zetten? Kunnen wij door voorige 
winsten ons schadeloos stellen? En om het in eens uit te drukken, 
kunnen wij gelijk aan met hun koopen? Ik voor mij kan dat 
niet vinden! 

En dat dit mijn stelsel niet ongegrond is, kan u dienen, dat op 
mijn order tot de rijst in Engeland aan Smith, tot antwoord krijg, 
dat de limito van 16/ te laag en nu 20/ betaald wordt, terwijl Solly 
mij schrijft, de genoteerde prijs van 5 1 ~ zal goede reekening gee
yen aan diegeenen! die ze van hier a 16/ ontvangen hebben, dog 

1) Texier, Angely en Massax (Jean), "op het Cingel bij de Warmoesgragt, het 
comptoir in te gaan op de Warmoesgragt noordzijde," kooplieden "op Vrankrijk, de 
West en America" . (Naamen enz. 1794). 

") Van 9 en 10 Augustus des morgens, - die blijkbaar later waren binnengekomen, 
dan die van 10 Augustus na half 3", - en vermoedelijk van een ontbrekenden brief 
van 11 Augustus, van dien van 12 en dien van 13 Augustus. 

S) Zie no. 44. 
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nu is ze te hoog en kan niet meer tendeeren. N u komt er nog van 
tijd tot tijd rijst; kost die 16/ of 20/? Denkelijk de eene' en andere 
prijs, maar wie ze tot 16/ heeft, kan ook 20/ betaalen, dan komt 
ze hem op 18/ en geeft toch winst, maar waar haalen wij die van
daan tot 20/? 

Verder zegt ge, de Hamburger vriend betrekt ons ten verval
dage 1), maar dat is niet op 2 maanden maar op kort, indien wij 
niet gedekt hebben. Of om de zaak beter te zeggen, bestaat daarin 
niet het crediet, dat wij zouden verlangen. Dat wij overeenkomen 
en aanneemen om tegen de vervaltijd te dekken, ten einde v66r te 
komen, dat wij ook niet in het oneindige betrokken worden, en 
dus altijd in acceptatie staande, eindelijk eens aanbranden, wan
neer de eene of andere schaakel breekt. Op die wijze zouden dus 
2 maanden van de zes vervallen, doch van de andere er weer een 
bijkomen, omdat in Engeland altijd op 2! uso, dat is drie maanden 
getrokken wordt. Maar dan zijn die vijf maanden nog maar met 
Engeland, geenszins met Bremen en Hamburg. Nu kunt ge uiter-

_ lijk 4 maanden, en na mijn inzien maar 2 daarvoor reekenen. 
't Zedert den inkoop is er reeds een halve verscheenen, en het goed 
nog niet hier, yoeg er nog een halve bij, tot het verkocht is, en dan 
ruim twee tot de betaaling. Komt het dan niet op mijn zeggen uit, 
dat wij aan de gang moeten zijn; zoowel met afzetten als aankoo
pen, om dit laatste te kunnen blijven voortzetten? Dat ik niet 
tegenwerk, maar in uw voetstappen tree, zoover ik het verant
woorden kan, zult ge uit mijn order aan Binaud 2) kunnen zien; 
had ge reeds een crediet geopend, had ik getrokken op het bericht, 
dat mijn grooter order, die ik dan had gegeeven, was volbracht, en 
zulks vroeger of laater na de conditien van den inkoop. Monde
lings kan men indirect met de menschen van zaaken spreeken, 
maar als men na Uw kennismaaking schrijft, dient het toch iets 
om het lijf te hebben, de eene of andere commissie. Eens iets 
zamen gedaan hebbende, kan men weer eens een tijd met advijsen 
de brieven vullen, maar daar ge zelf zegt: kom bij Cassel en 
Traub met geen wisjes wasjes voor den dag, hoe kan ik hem dan 
schrijven, wanneerniets kan bestellen. Dat buitendien mijn poogin
ten niet geheel vruchteloos zijn, blijkt, daar Solly ons 28 vaten 

1) In een niet aanwezigen brief. Gijsbert Karel had hem daarin waarschijnlijk ver
klaard, hoe hij "niet aileen met contanten te werken had." 

0) Zie no. 45. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 7 
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Moscovados over Emden consigneert, dus hier een voortzetting 
van de kennis, die ik begonnen heb, en verdienst van commissie, 
en ondervinding buiten ons gevaar van de kosten der expeditie 
over Emden. 

Indien ik een vergelijking moest maaken, zoude ik zeggen, dat 
gij met de vaart, waarmede uw rijtuig door Duitschland rolt en 
zoo veele menschen in korten tijd Ieert kennen en spreekt, en ik 
stilzittende, de zaaken beschouw, en dat de middelweg de beste is. 
Wat Iangzaamer aanvang zal ons nooit berouwen, en ik durf er 
voor instaan, dat wij toekomende vootjaar genoeg zaaken zullen 
doen. Maar ik moet mijn gedrag kunnen verantwoorden, en dat is 
geheel iets anders dan tegenwerken. 

48. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL.\ 

Dinsdagochtend 1). 

Ge z~gt mij nog: Uwe zaak is het nut van dit alles te trekken, 
alles aan den gang te houden, de kennis aan te kweeken, de mon
sters te onderzoeken, de goede willevendig te maaken, advijzen 
te vraagen en te geeven, op goede gro'nden commissien te verlee
nen, de verkoopen te bespoedigen, mij ter deege van prijzen en 
vraag te onderrichten. __ - - - - - - - - - - - 2). 

Niemand betuigt bereidwilliger zijn ongelijk dan ik. Met de 
voorige post, berustende op uw berichten en verzeekeringen van , 
de lieden in costi, schreef ik, de tabak zal weI rendeeren 3), doch 
nu blijkens reekening zie ik van neen en heb daar spijt van; dan 
had toen de tijd niet om te doen, wat nu gedaan heb. Nu aviseere 
ik van ze gunter te verkoopen. De Vos zal niet onreedelijk genoeg 
zijn om dubbeide provisie in dit geval te reekenen. 

Omtrent het werken op crediet zie ik heel weI door aIle voor
deeIen, die er op zitten, maar zie er ook aIle gevaaren van. Wij 
moeten niet met Icarus vleugels vliegen, en dat doen wij, zoo wij 

1) 21 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
I) Hier voIgt de verdediging van Willem: De gezonden monsters waren veelal niet 

voldoende bevonden, de prijzen te duur. Berichten over prijzen en vraag waren steeds 
geschreven. De verkoop van niet aanwezige goederen kon niet bespoedigd worden 
en de voordeelen, maar ook de gevaren van het werken met credieten waren ingezien. 
In de brieven van 24 en 26 Augustus werd dit nog eens gezegd. Zie de noot in no. 30. 

8) Zie no. 35 .. Om half 3." 18 Augustus meende Willem: .. dat de 23 vaten zoowel 
hier als te Hamburg zuBen rendeeren, tenzij de rijzing daar zoo hoog was, dat de 
winst van ondervinding hier in geen tel kon koomen. Twee percent co=issie zullen 
er toch altoos afmoeten." 
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op het uiterste, wat er op te haalen is, reeds van den beginne af 
reekenen. AIle andere fouten kan men uitstaan, eene fout hierin 
is onherstelbaar, en daar alles hier op de directie aankomt, dient 
men de directie onder de knie te hebben, eer men het uiterste 
waagt, en dit te bekijken eischt ondervinding. 

Mijn advijs omtrent dit alles is nu, dat ge twee credieten opent 
in Hamburg, stel van 30 mille mark ieder - - - - 1), dan blij:
ven wij ordentelijk bij kas, en dan gaa ik voort met door Thor
specken en Binaud te Bremen tabak te koopen tot 30 mille gul
dens en behoude 30 mille guldens om te Londen in suiker te stee
ken, waartoe gij op dit oogenblik nevensgaande brief aan Solly 
nog voor uw vertrek, maar nadat de verkrijging van de credieten 
haar beslag had, zoudt kunnen afzenden. Dan blijven wij werken 
in de twee artikelen, die aIleen maar reekening kunnen geeven en 
wellangs mijns bedunkens de eenigste wegen, want tenzij er ver
andering van prijzen volgen, zal de suiker van Hamburg ongelijk 
minder dan die van London rendeeren, en in het eerste oogenblik 
van den uitvoer moet toegeslaage~ worden, of het is weer fout . De 
inkoop van Bremen laat ik dan zoo goed mogelijk a£loopen en zal 
de tabak, zoo 15 stuivers geeft, de rest goedmaaken en op de ge
heele som mogelijk 2 a 3 percent winst overblijven 3). 

Nog moet ik ophaalen, dat ge mij laat berichten dan 24, dan 27 
/j. voor de ruwe suiker. Ik herinner mij u uitdrukkelijk gezegd te 

hebben, dat in Hamburg 21 . /j. naar Hollandsch geld maakten 24 
/j. en zoo ge mijn brief herleest zult ge dit ook vinden, en op die 

24 ./j komen dan nog verlies op het gewicht, verzendings- en in
komenkosten, dewijl a 27 /j., die hier te maaken zijn, en waarop 
men maar reekenen moet om 5 percent winst te maaken, maar 3 

J' 

./j of 12 percent overschieten, en de onkosten zijn 4 percent op het 
gewicht, 2 percent van het geld, 7 percent te Hamburg en 4! per
cent hier, te zamen 17!percent uitmaakende. Nu is mijn fout niet, 
dat ik varieerend 24 en 27 ./j als de prijzen hier opgegeeven heb, 
maar dat ik de 8i percent rabat 4) over het hoofd gezien, en dus in 
plaats van inkoopsprijs 24 ./j-22i ./j Hollandsch had moeten 

1) Oat de t abak te Hamburg verkocht moet worden. 
") Des avonds ried hij hem in overleg met de Wit nog aan, ook aan Ch. Th. Case

nove en Batard of Coxe en Mcylan ell aan van Dijk en Gevers, allen te Londen, ieder 
een order op suiker van f 10.000 te geven. 

") Zie no. 37. 
&) Zie no. 43. 
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stellen, hetgeen juist de 5 percent winst geeft, die mijn voorige 1) 
U op de 10 vaten suiker van de Vos bereekende. 

Dinsdagavond. 
I 

-- ,-l--------------~~ -
De don gratuit denkt men, dat niet door zal gaan, omdat te 

drukkend voor de smalle gemeente is 2). 
De agenten hebben alle vijf hunne demissie aangeboden, die 

ook aangenomen is, met injunctie om hunne werkzaamheden tot 
nadere voorziening voort te zetten en zonder aanzoek om aan te 
blijven 3). Die burgers schijnen dus ook niet naar den thans heer
schenden smaak! Verd.ers geen nieuws. 

Faute Schmid zendt mij een staalkaart van lakens uit Bur
scheid, met vraag of wij zulke waar willen overnemen en tot wat 
prijs. Ik antwoorde, dat zoo de man ons goed is, wij als commis
sionairs zijne waar verkoopen zullen en het montant bereekenen, 
of ruwe wol in de plaats stuuren, dat hij zich daartoe maar aan 
ons heeft te adresseeren. Dit werk kan op dien voet blijven. 
Schoon dat Wittekind 4.) express naar den Rhijn gaat om aan den 
linkeroever al zijn geld op te haalen en voor nieuwe commissien 
te bedanken. - - --

49. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL Ii). 

Hambourg, ce 23 aout 1798. 

II a fallu accepter un diner chez monsieur Abbema, avec les Osy, 
les de Vos, on !'invitation se fit a toute la societe-presente et quel
ques autres hollandois. Et en effet, de la maniere dont il s'inte-

1} Een brief van 18 Augustus. 
I) De commissie van rapporteurs der Eerste Kamer stelde in haar verslag van 24 

Augustus voor, het ontwerp om deze en andere redenen aan het Uitvoerend Bewind 
terug te zenden; hetgeen geschiedde. (Dagverhaal van het vertegenwoordigend Li· 
chaam II, biz. 308. Vergelijk no. 45). De heffing van 5% voor inkomens beneden 
f 600 en 10% van die van t 600 en hooger als "don gratuit" werd 30 November 1798 
gearresteerd. (Verzameling van publicatien X no. LIX). 

"} De vijf agenten van het Intermediair Uitvoerend Bewind hadden 17 Augustus, 
toen de Directeuren aan het bewind kwamen, hun ontslag aangeboden. (18 Augus· 
tus had Willem dit reeds aangekondigd). 

C} G. Wittekind "Heeregraft over de Driekoningstraat." (Naamen enz.). 
') Vel19i 
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resse pour monsieur van Yzendoorn 1), en mettant de cote toute 
difference d'opinion politique, j'aurais grand tort, et bien mau
vaise grace, comme particulier et devant meme l'entretenir sur 
cette affaire, de me refuser a un simple diner, OU d'ailleurs on a eu 
l'attention, de ne rien dire qui put me deplaire . . 
50. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL Z). 

Ce 24 aout 3) . 

J e reviens a monsieur Abbema, qui me dit: "vous croiroit-on en 
Hollande, si vous y racontiez, que vous m'avez vU vendre ici rna 
campagne cent-cinquante mille mares" - ~ 35000 florins -
tandis qu'elle est aupres d'Adrichem, ce qu'une chaumiere est 
aupres d'une maison? Voila ce que fait Ie commerce, quand il prend 
son cours par un pays. Mais les Hambourgeois depensent trop 
vlte ce qu'ils gagnent. 

51. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, den 24 Augustus 1798. 

Bij het herleezen van uw brieven vinde ik, dat ge liever een 
Hamburgs en een Hollandsch huis in Hamburg wilt gebruiken 
dan twee Hollandsche '). Mij dunkt de Engelschen geven een 
nuttig voorbeeld van het tegengestelde systema, en handelen in 
de Oost- en Middelandsche Zee, bij ons en in Portugal tot hun 
groot voordeel met hunne landgenooten alleen. Elliot zeide mij 
weI eens, dat er slechte onder waren, maar dat brak de regeI toch 
niet, en ik zou denken, dat alles gelijk staande, dezelve bij ons 
vooral in de tegenswoordige en op het oogenblik, dat Hamburg 
zulk een rol speelt, niet te verwerpen is, wijl wij meewerken, om 

1) Pieter van IJ zendoom, schepen van Rotterdam 1776, lid der vroedschap 1786-
1795, burgemeester 1790, 1791, 1794. (Bronnen van de geschiedenis van Rotterdam 
I, register). 

2) Vel 19. 
") 1798. Te Hamburg. 
') Zie no. 38. 
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onze landslieden daar groot te maaken en door terugwerking zeUs 
eenen grooten invloed daar verkrijgen 1). - - - - - - --

Intusschen scheen mij, dat er gisteren nog al wat vraag naar 
coffij was. Ik zal mij bepaaid houden aan 25 stuiver, tenzij de 
markt nog meer rijst en kan Voute dit niet maaken, geef ik ze aan 
een ander er voor. Met Fabius acht ik die voorzichtigheid zoo 
noodig niet, echter zie ik mij om naar een tweede makelaar, omdat 
men Iangs dien weg aitoos meer meester van de prijs is. 

Gisterenzeide hij mij, dat voor een mooie partij van 10 vaten 
toch mq.ar 15 stuiver moest maaken, en niet meer dan 141 stuiver 
geboden wierdt, dat klonk mij Ieelijk in de ooren. De spraak gaat 
weI, dat er weinig is, maar ondertusschen bewijst dit geval, dat de 
koopers nog meenen, ons de wet voorschrijven te kunnen. - --

De cours te Leipzig is al wederom gedaaid en Falcke heeft er 
terstond gebruik van gemaakt om te remitteeren, en zal het nu 
wei blijven doen, dit stijft de cas. Intusschen hoop ik deezen avond 
bericht omtrent de crediten te krijgen, omdat bij de hooge cours 
het trekken in ons voordeel bIijft, en ik intusschen op de arbitrage 
mij zal toeleggen, om zoo het op eene secuure wijze geschieden 
kan, en gij daaromtrent te Brunswijk en Leipzig meer licht krijgt, 
de remises Iangs eenen omweg tot ons voordeel te doen uitloopen. 

Ik ben er op uit om achter het waare van het Iaaten loopen van 
zijn eigen papier te komen 2). - - - - - - - - - - --

Ik heb weI gedacht van remises te Iaaten disconteeren, om trat
tas te dekken, dan weegt het eene disconto het andere op met een 
zeer gering nadeeI, maar daartoe moet men veel remises hebben, 
wat ons geval niet is, en dat aileen kan volgen uit veeivuldige 
commissien of uit eene overeenkomst met Winckler om over Ham
burg met hem een crediet te openen,. waarover gij intusschen uwe 
gedachten kunt Iaaten gaan. Met Frege is zoo iets ondoenlijk, 
omdat hij al het voordeel uit zulk een credit voor zich behoudt. 

's Avonds. 

De zaak van het disconteeren of liever Iaaten loopen van de 
trattas is nu gevonden en Zollicofer, die mij gevraagd hadt eens 

1) J. G. Busch wees er in zijn .. Versuch einer Geschichte der Hamburgischen Hand
lung" op, dat de Hollandsche emigranten te Hamburg door oude en nieuwe relaties 
groote zaken deden (biz. 210). 

'J Vergelijk no. 43. 
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naar Gelderland te mogen en weerom is, heeft mij gezegd, dat er 
geen reed en was om zijn papier in te trekken en geen zwaarigheid 
om het disconteeren er van te weigeren. Dus afgedaan. 

In Hamburg zit thans geen winst dan op de suiker en zonder . 
basis van bereekening moest ik mij niet wijzer denken dan de Wit, 
daarin laat gij mij recht wedervaaren. - - - - -

Op dit.oogenblik zult ge reeds weeten, hoe het met de zuiker 
staat en mogelijk wat gedaan hebben, zoo er te do en was. Verder, 
omtrent Engeland naar goedvinden gehandeld hebben. De Wit 
hadt mij gezegd, dat niet boven de prijs, die den uitvoer toestaat, 
moest limiteeren, daar zal de Vos wethet rechte van weeten 1). 

P. de Haan P .S.zo. is een goed huis hier 2), dat meen ik in catoenen 
lijwaaten doet, daar wij dikwijls papier uit Leipzig op krijgen, en 
dat ook eens een Pooise negotiatie gehad heeft, waarvoor Robert 
Voute 3) nu in Rusland is. --- - - - - - - - --

Ik heb vandaag gegeeten met eenen heer Abegg uit Elbing, 
neef van dien te Emden '); een jongman, die rijst, en nog weI een 
half jaar rijzen zal. Hij is associe van zijn vader, en ook van zijn 
zwaager, die nog een apart huis heeft, doet in potas en graanen, 
ook weI enkeld in hout. Gij kunt er in Hamburg makkelijk meer 
van verneemen. Hij beviel mij nog al weI, hij kwam er zonder 
schroom voor uit, dat ook nelitraliseerde, doch palmde naderhand 
weer in, en zeide, dat het uit vr!endschap en zonder extra provisie 
deedt, dat echter niet zeer waarschijnlijk is. Ik zie hem misschien 
nog weI in de aanstaande week, en z;al dan zien nader bij te komen. 
Ik wierp een balletje op omtrent indigo, daar hij terstond. ooren 
naar hadt en vertelde hem, dat binnen eenigen tijd onze markt 

') Den volgenden dag schreef Willem: "Nu is de zaak van de suiker ook in 't 
klaare. 

De prijs van de suiker moet een maand lang gestaan hebben op 67/6, maar wei te 
weeten bij havarij, gemeen en best door malkander. Nu is dat zonder de drawback 
er af te trekken, dus is de prijs met de drawback 13 a 14/ hooger, en kan tegenswoor
dig met de drawback bruin suiker tot 19/ veilen, tenzij er vooruitzicht kwam van 
da"ling. Men zal in costi best geweeten hebben, wat keer de zaak neemen moest en 
daarna gis ik, dat ge uw ordres gesteld hebt." 

I) Een der voornaamste huizen op de Oostzee (Ec. Hist. Jaarb. VI, biz. 266). "op 
de Heeregraft over de Romeinsarmsteeg." (Naamen enz. 1796). 

3) Robert Voiite (1747-1823), broeder van Jan Jacob, deelgenoot in de firma voor 
de theezaken, doch geen makelaar. (Mededeeling van den Heer W. E. Voiite). 

0) Willem aan Gijsbert Karel 24 Augustus: "Van den naam van Abegg is er nog 
een huis te Koningsberg. Ook familie." Dezelfde aan denzelfden 1 September:"Abegg 
in Emden zendt veelin consignatie." 
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'Weer daarvan voorzien zou zijn en dan hier betere bediening dan 
elders te wachten was. 

Zoodra maar meer gelegenheid tot ondervinding zal gehad heb
ben, zult ge mij aldra niet meer van de makelaars zien afhangen, 
want reeds lang heb ik gezien, dat dit de weg niet was, dien andere 
kooplieden insloegen, en zult ge u zulks uit mijne gesprekken bier 
nog kunnen erineren, ook in mijne woorden van deezen ochtend 
opgeslooten vinden. 

Met Zollicofer heb ik over de credit en gesprooken. Het trekken 
op differente huizen baart bij een koopman geen verwondering of 
opzien, weI bij lieden, die sterk in de wissel doen. Hij vat ook het 
oogmerk en ziet er de uitvoering geheel van door, maar schat het 
toch zonder uitsteekend geluk op de cours op 5 a 6 percent kosten 
in het jaar. Toen ik hem antwoordde, dat de operatie met het geld 
zulks goed moest maaken, zeide hij, dat men reeds tevreeden 
moest zijn met driemaal omzetten van het capitaal in het jaar, 
want dat het thans hier niet veel gaauwer kon geschieden, en dat 
de groote huizen, die kochten, zich geen contante betaaling lieten 
voorschrijven, als min of meer hun crediet betwijfelende. Daaren
tegen weet ik, dat Braunsberg ons dikwijls contant heeft laaten 
betaalen, dus wat hij van ons vergt, kunnen wij toch ook van 
hem eischen. Hij dacht, dat een crediet van van der Smissen ook 
goed zou zijn, te meer omdat van die geen hertrekken te wachten 
hadden. Ik blijf er bij, dat twee hebben moeten. En in dat geval, 
dikwijls op het begin der beurs goedkoop papier koopen en op het 
laatst hooger afgeeven kunnen, waarbij onze buuren B .... g l)en 
andere een goede plok er uit haalen, maar blijf er ook bij, dat eer 
dat wat bij de hand gehad heb, het een zweetpoot voormij zalzijn. 

52. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Maandagochtend 2). 

Mijn laatste woord, om heden te beginnen, waarmede ik gisteren 
avond eindigde, is, dat wij nu gerust van deeze onaangenaame 
stof afstappen kunnen, dat wij op eene hoogte zijn, dat het er 
maar op aankomt, dat gij het beslag aan 't werk geeft, en de cre-

1) Braunsberg. 
") 27 Augustus t 798. Uit Amsterdam. 
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dieten opent, te meer daar volgens de voorloopige berichten, die 
nu reeds tot mij gekomen, de kans eens weer ten nadeele v~n 
Vrankrijk schijnt te keeren, en zij niet aIleen het oogmerk hunner 
expeditie niet berijken, maar zelfs Maltha ook al wederom kwijt 
zijn 1), dus de waarschijnlijkheid van oorlog bijna in zekerheid 
verandert, en aIles meer dan ooit, den koophandel over de drie 
plaatsen, die gij nu bezocht hebt, zal heenen Ieiden. In welk voor
uitzicht en met een ruimer vermoogen om te werken, ik van ston
den aan de makelaars meer gaa narijden, en opleggen om aIle 
Maandagen zelf op het comptooir, en dikwijlser bij gelegenheid 
omstapdig bericht te komen geeven van den staat van hun arti
kel. Zoodra dit nu aIles aan de gang is, zal het een point van nood
zaakelijkheid worden, om de beste couranten weer dagelijks aan 
het comptooir te hebben, en zullen kosten door de winsten weI 

. goed gemaakt worden. Ik ondervind nu reeds al het onaangenaa
me van ze te missen, vooral op de postdagen, die nu toch nog zoo
veel minder belangrijk zijn, dan ze in h,et vervolg worden kunnen. 
Meestal hoor ik 's middags eerst, wat ik 's ochtends had behooren 
te weeten, en bij veel drukte moet ik het coffijhuis er aan geeven, 
terwijl bij den ontbijt of onder het kappen, de couranten met een 
vluchtig oog zonder tijdverzuim altoos kan doorloopen. 

's Avonds. 

Aan Winckler heb ik nu, een paar keer Scheine 2) met 2! per
cent winst tot zijn genoegen gezonden, voor de waarde van f 4800. 

53. WILLEM AAN ~IJSBERT KAREL. 

Dinsdagochtend 3). 

Omtrent de Surinaamsche vloot, voorraad, aanvoer, loop der 
prijzen etc. verschillen de berichten wederom zeer. Casenove, waar 
wij eenen goeden brief van hebben, vlijt met daaling, wanneer 
alles afgeIaaden zal zijn, en geeft de prijzen van bruin gemiddeld 

1) Willem aan Gijsbert Karel 28 Augustus : "Mijn fraaie tijdingen van gisteren 
ochtend moet ik weer intrekken, zelfs hard aan die van den zeeslag twijffelen." 

") Zie no. 43. . 
I) 28 Augustus 1798. Uit Amsterdam. 

\ 
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64/ a 74/ en best 76/ a 78/ op, vrij aan boord 1). De Wit las mij en 
anderen gisteren op de beurs een bericht voor, waarschijnlijk van 
Coxe en Meilan, volgens welke nit hoofde van den geringeren aan
voer, dan men verwacht hadt, men ook geringere daaling tege
moed zag. Eindelijk de Vos spreekt van daaling alleen ten opzicht 
van de geldbenodigden. - - - - - - - - - - - - --

Schouten 2) heb ik laaten komen om brandewijn, daar mij Thor
specken van schrijft, maar waarin niets te doen is, alzoo wij hier er 
mee opgepropt zijn, rr,ten ze met geweld op 21 L 0 vI. houdt, terwijl 
ze toch maar 20 gelden mag, en ze zondervracht en assurantie 
alleen te Bremen aan boord t 114 kosten zou. 

Ook Klosser heb ik hier gehad, die gelijk Fabius aIle Maandagen 
zelf aan 't comptooir zal komen aviseeren. Ikhebhemgezegd, dat 
tot nog toe stil gezeeten hadden om de tijden en om inzicht in de 
zaaken te krijgen, dat gij nu op rijs waart met oogmerk om de werk
zaamheid te vermeerderen, dat daartoe andere bediening dan tot 
nog toe zouden nodig hebben, hetgeen hij met veel genoegen hoor
de, uit hoofde zijn comptooir het onze zedert de oprichting bediend 
hadt. Dat hij niet aIleen ons met anderen gelijk aan, maar zelfs bij 
preferentie tot afzetting behulpzaam zou zijn, uit hoofde van ons 
oogmerk, en dat hij mij raaide met artikelen, die hij mij op zou 
geeven. Te beginnen kleinigheden te laaten komen, waarop zoo al 
verlooren, toch 'niet veel verloren kon worden, en zoo van de eene 
kant het preciese van de limitos te leeren weeten, en van de andere 
ongevoelig in de zaaken te komen. 

Cassel en Traub hebben ook geschreeven, hunne prijzen en de 
staat van onze markt geeven mij nu goede aan!eiding om tot 
consignatien te adviseeren 3). 

Er is eindelijk weer eens assurantie voor Falcke van Amburger 
op de waarde van 2700 roebels gekomen. Schouten klaagde 
schrikkelijk over de slechte wijn, 9,ie de Hamburgers hier voor 
goede willen debiteeren, en die meestal bij hun door slechte ber
ging, bezorging en oppassing bederft. Dit a gouverno. 

1) Zie nos. 48 en 51. - 1 September bestelde hij ordinaris suiker tegen 72/ maxi
mum bij Solly en Casenove en 4 September 10 vaten goed bruin tegen 74/ maximum 
bij van Dijk, Gevers en Co .. 

I) Jan Abraham Schouten "op de Cingel over de brouwerij de Zwaan," makelaar 
in wijnen sinds 1767. (Lijste enz. 1794). 

I) Zie no. 58. 
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's Avonds. 

Solly heb ik nu op Carstens en Cazenove laaten trekken op Po
pert 1). Zoo zij inkoopen doen, kunnen wij dan met het geld van 
van der Smissen dekken. Valt er intusschen wat te Bremen of 
Hamburg voor, kunnen wij ook deeze vrienden betrekken. Voor 
het oogenblik hebben wij het niet nodig. - - - - - - - -

54. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 2). 

Hamburg, den 29sten Augustus 1798. 

Ik heb afscheid genomen en vertrek morgen naar Lunenburg, 
waar ik vroeg genoeg denk aan te komen, om daar nog over Ham
burg te schrijven, zo als ik te Klosterseven over Bremen gedaan 
heb. Ik zal dan mijn verhandeling in 3 punten afdeelen, 1°. over 
eenige persoonen, 2°. over onze tegenwoordige en aanstaande be
trekkingen met Hamburg' in het algemeen, 3°. over het gedrag, 
dat Gij met opzigt tot Hamburg houden moet. 

Nu wi! ik nog wat met U keuvelen over het een en ander, dat ik 
hier nog beschikt of vemomen heb. Mogelijk zal Carstens een 20 
vaten potas koopen en ze houden of verzenden naar Uwe uit
rekening. Dit is eene zaak van 4 a 5 mille mark. De reden is, dat 
de potas in Rusland, daar zij vandaan komt, en in Frankrijk, daar 
zij naar toe moet, aanhetrijzen is.De breuk met Noord-Amerika 3) , 
waar veel pot as gemaakt wordt, komt er bij. Eindelijk wenschte 
ik een begin in Russische artikelen te maaken. 

Sillem zal niet meer het bewuste op de cognoscementen stellen, 
als er in Amsterdam geassureerd wordt 4). Volgens zijne brieven 
wordt er nog eene vloot, hij denkt van de Antillen, verwagt. AIle 
zijne Engelsche brieven komen over een met die van de Vos, dat 

1) Zie no. 58. 
') In bet bandscbrift genummerd 36. 
") Zie nos. IS, 23 en 3l. 
0) WiIlem aan Gijsbert Karel 25 Augustus: .. Gelief aan Mattbiesen te zeggen, dat 

bet onnodig is, op bet connossement pro forma te zetten voor rekenirig van den ver
laader, alzoo bet niets afdoet, en de assuradeurs maar buiveriger maakt om te teeke
nen, dari wanneer men rondweg opgeeft voor onbepaalde reekening. Zollicofer neemt 
het zeer euvel op, dat zij trek ken en eerst voor de volgende post het connossement 
belooven. Dat is geen stijl, tenminsten geen oude." (Gijsbert Karel had bij hen, 
blijkens dezen brief van WiIlem koffie gekocbt, waarvan de monsters en factuur 
waren aangekomen. De monsters toonden aan, dat de waar van de beste soort was 
gelijk de te Bremen gekochte, de factuur, dat zij de kosten 1 percent lager rekenden 
dan de Vos). 
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, men rijzing in de koffie wagt. De uitvoer van suiker zou maar 6 
weeken duuren, en nogthans geloofde hij niet, dat de prijzen daar
van zo hoog .zo-qden blijven. Van Leverpool heeft hij mij dezelfde 
berigten als Sontag gegeven. De Vos zal U de uitlegging van de 
tarra der Havanakisten zenden 1). Ikheb hem op de boei en Pecco 
opmeEksaam gemaakt, volgens de notitie van Voute. Ik heb hem 
vrijheid gegeven, om eens iets voor te slaan voor gemeene reke
ning. Sillem heeft mij een naamtekening van Voute doen zien, als 
grootsch daarop doende. Hij heeft twee schepen met koffij uit 
Amerika aan zijn adres. Zie daar een potpourri; onderzoek, zonder 
ligtgeloovigheid en zonder ongeloof. 

Van Uwe uitrekeningen op de koffij en tabak heb ik bij de Vos 
geen gebruik gemaakt, omdat de waarheid uit de ondervinding 
blijken moet. Had ik zoveel twijfelingen voorzien, zoude ik een 
van mijne oogmerken bij de inkoopen, de winst, geheel opgegeven, 
en mij aIleen tot het ander, de ondervinding, bepaald hebben; ik 
zou met kleine partijtj es een artikel of twintig ontboden hebben 2). 

Frits gaat met mij mede, tot zijn klaarblijkelijk nut en tot mijn 
vermaak en verzetting van gedagten. AIleen in mijn rijtuig specu
leer ik mij dood. Bellamy heeft mij geduurig vervolgd om zaaken 
te doen, en bij mijn afscheid heb ik hem gezegd, dat ik hier kleine 
zaakjes gedaan had, maar dat ik het verdere uitstelde tot mijne 
thuiskomst, en dan na rijp beraad over al, wat ik gezien had, 
voort zou gaan. Toen mompelde hij nog van aan mijn huis te 

. schrijven, en ik zweeg er op. Tot tweemaal toe heeft hij mij ge-
zegd, dat als Frits niet naar Engelland ging, zijn plaats op het 
comptoir zou openblijven, en dat hij met Ricce zou spreeken, om 
lui rendre son travail utile. Ik vleide mij, dat er uit dit alles iets 
nuttigs voor Frits zal voortspruiten. 

Vermits ik nu aan het schrijven ben, zal ik maar overgaan tot 
het eerste punt. 

1°. Sieveking wees in een gezelschap aan vreemden de bas
relief portrait en van beroemde Hamburgers, en zeide: "voila 

1) Willem aan Gijsbert Karel 24 Augustus: .. Verzoek aan de Vos een conto finto 
van de Havanasuiker en een uitlegging van de berekening van de tarra, die daar vol
gens het Spaans of Portugeesch gewicht bij Troyes bereekend wordt, dan hoef ik het 
aan de Wit niet te vraagen." 

.) Zie nos. 44, 48, 51. - Ook had Willem 24 Augustus geschreven, dat hij wenschte, 
dat er te Hamburg geen koffie was gekocht; want 16* f.J was pari met den prijs te 
Amsterdam en die van 161 zou voorloopig geen 23 stuiver maken. 
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notre premier negociant, Monsieur Schuback" 1). Ik zal dan ook 
met hem beginnen. Hij is oud, heeft drie zoons, heeft zijn fortuin 
in Portugal gemaakt, en weet van Vader Hooft 2) te vertellen, die 
hem, zeide hij zelf, toen hij geen duit bezat; weI behandelde en 
crediet gaf. N.B.!! Hij is doof, maar vrolijk, verlangt dat men om 
zijne aardigheeden !':lcht, ~erbeelt zig, dat zijn plaatsje en broeie
rijtje een groote plaats en groote broeierij zijn, leeft ruim maar 
ouderwetsch, is in het grootste aanzien op de beurs, wordt met 
den hoed gegroet en groet wederom met een knikje, heeft zijne 
dogter aan den senator Amsing uitgehuwd en wil weeten, dat hij 
invloed heeft op den Raad. Van den beginne heeft hij 
mij vrindelijk en met agting behandeld, met groot gezelschap bui
ten en familiair in de stad gevraagd, meer dan eens verzogt, om 
dagelijks bij hem te komen eeten, en bij het afscheid neemen, 
tegen dat ik wederom thuis zou zijn, zijn dienst aangeboden. 

Sieveking 3) heeft mij, zolang als ik hem ken, geduurig genoo
digd, is op de beurs altijd even vrindelijk geweest en heeft bij het 
afscheid verzogt, mij eenige brieven naar Leipzig te mogen mede
geeven, hetzij om zaaken te doen, hetzij om mijn verblijf daar te 
veraangenaamen. Van mededinging, van jaloezij, van afgunst, 
schijnt hij niets te weeten. Dat ik in het politieke anders denk dan 
hij, schijnt hem geen zier van mij te verwijderen. Van zaaken 
heeft hij mij niet gesproken. 

Bij Schuback heb ik een anderPortugies--zonoemtmende 
Hamburgers die te Lissabon gewoond hebben, Bahl '), Ellerman, 
Heimann zijn Spanjaards - - met naam Gabe - - J oh. Gabe 

1) Johannes Schuback (1732-1817), stichter van het huis Johannes Schuback und 
Sohne, consul·generaal van Portugal. (Hamb. Wappen enz. bIz. 376) . 

• ) Henrik Hooft Danielsz. (1716-1794), een der voornaamste kooplieden en ban
kiers op Frankrijk, grootvader van moederszijde van de vrouw van Gijsbert Karel. 
(Elias II, bIz. 726) . 

• ) Georg Heinrich Sieveking (1751-1799), chef van het huis Voght en Sieveking. 
(Over hem uitvoerig het in no. 46 genoemde artikel van Heinrich Sieve king en van 
de hand van denzelfden in hetzelfde tijdschrift, Band XII, verschenen: "Aus der Fa
miliengeschichte de Chapeaurouge und Sieveking"). Sieveking was gehuwd met de 
dochter van den hoogleeraar Reimarius (1694-1768). Deze, professor in de Ooster
-sche talen, had met Klopstock, Busch e. a. het intellectueele leven te Hamburg op 
hoog peil gebracht en van dezen kring was Sievekings huis in 1798 het middelpunt. 
Bij hem ontmoette Gijsbert Karel verschillende geleerden. - Dagboek van Gijsbert 
Karel 1 September: "Monsieur Sieveking m'a paru avoir une manil~re de penser libe
rale .... Lui-m~me a He envoye A Paris pour traiter avec Ie Directoire .... II Hoit 
alors plus democrate, qu'il ne l'est aujourd'hui. ... "). 

') Johann Friedrich Bohl (1739-1819), woonde van 1763 tot 1783 te Cadix, waar 
hij een der voornaamste handelshuizen van Europa had gesticht. (Vergelijk Ham
burgische Wappen enz. bIz. 49). 



110 BRIEvEN VAN GIJSBERT KAREL EN WILLEM VAN HOGENDORP 

en Compo 1) - - gezien. Een man van een kleine vijftig, van een 
gezond oordeel, een opgehelderden geest, vrolijk, spraaksaam, die 
gaarne meer kennis met mij zou gemaakt hebben, en die mij heden 
op de beurs nog guile dienstpresentatien deedt. 

Ook heb ik kenn~s gemaakt met Johann Friedrich Mohn, die op 
Rusland doet, also kundig en ervaaren door Carstens den zoon ge
raadpleegd wordt bij moeilijke voorvallen, in connexie staat met 
Winckler met opzigt tot bergwerken, daar blaauwsel enz. uit
komt en aan wienJ.Schues 2) geremitteerdheeft voorrekeningvan 
Winckler. Gaarne hadt de man nog nadere kennis gemaakt, als ik 
er tijd toe gehad had. Zijn huis ziet er uit als een pakhuis, en zijn 
comptoir is ouderwetsch. Dog neemt dit niets weg van de vrolijk
heid en gulheid. 

55. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 8). 

Luneburg, 30 August 1798 f). 

Ik heb U meest alles gister gezegd in een blad, dat ik nog aan 
Carstens gezonden heb, wat ik U van persoonen te zeggen had. 
Ik weet weI, dat er van elk nog iets bij te voegen was, hetwelk is 
overgeslaagen, oIhdat ik uit lusteloosheid te veel tijd voorbij had 
laaten gaan, en niet zo als in het eerst dagelijks geschreeven had. 
Nu zal ik dit punt maar op zijn beloop laaten en misschien nader
hand nog het een en ander, hetzij bij gelegenheid of met opzet, 
aantekenen. 

2°. Hamburg is sedert anderhalf eeuw de mededingster van 
Amsterdam. Te weten onze handel is haar handel. Wij zijn gelegen 
tusschen het Zuiden en het Noorden, Hamburg ook. Wij voorzien 
een uitgebreid land agter ons, ~Hamburg ook. Wij verzenden uit 
diezelfde landen de goederen over zee, Hamburg ook. Wij heb
ben rivieren, Hamburg ook. Inwendig hebben wij een Bank en 
andere goede instellingen, Hamburg ook. Wij hadden egter kolo
nien en Hamburg niet, wij hadden uitgebreider visscherijen, wij 
hadden onnoemlijke fondsen. Thans is het blad voor het moment 
omgekeerd, maar daar is in Hamburg geen soliditeit om het uit te 
houden.De goederen stortregenen in Hamburg; het ontbreekt aan 

1) Johann Gabe (1737-1817) was in 1801 senator, (Ibidem) • 
• ) Zie Inleiding. 
0) In het handschrift genummerd 87. 
0) Hij was 30 Augustus uit Hamburg vertrokken. 
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pakhuizen om ze te bergen, aan handelshuizen om ze te ontvan
gen. Geheel D~tschland keert zig tot Hamburg om goederen te 
ontbieden. Bohl zei tegen mij: "Thans wordt er veel gevoerd naar 
Holland, maar anders is er geen waarenhandel, dan wanneer er 
eens een artijkel in Holland fout loopt, en vice versa; op wissel
zaaken draait alles uit. Bij de vrede zullen wij een gedeelte van 
Duitschland blijven voorzien en Holland het ander terugkrijgen, 
de Rhijn en wat er aan grenst, zal aan U blijven, en de Elve met 
de bijliggende landen aan ons. Nu hebben wij gezien, dat Holland 
tot in Oostenrijk toe handelde." Zo verre Boh1. Men ziet er uit, 
dat er veel hoop in Hamburg is om een groot gedeelte van het nu 
verkreegene te houden, dat men er onkundig was, hoe verre Hol
land in het gebied van Hamburg ingreep, dat men mogelijk nog 
niet weet, hoeveel wij naar Saxen zonden, enz. "In den grond nog
thans verspreidt dit zeggen veelligt over onze natuurlijke betrek
king tot Hamburg. Geheel anders is het thans gesteld en zal het 
zijn, zolang de oorlog duurt. Duitschland, op den Rhijn na, vooral 
wanneer daar wederom gevogten wordt, is voor ons verloren, en 
wij hebben slegts Frankrijk, Braband en de Rhijnoevers te voor
zien. Om daaraan te voldoen, moeten wij de goederen over Ham
burg, Bremen, Emden laaten komen. Naar mijn oordeel zal de 
handel van de Oostzee het veiligst over Hamburg gevoerd wor
den en de West-Indische producten vijligst over Emden komen, 
terwijl Bremen den Noord-Amerikaanschen aanvoer met Ham
burg deelen zal. Hamburg bl.ijft dan altoos het midden punt van 
den wissel, en is in wisselzaaken altoos niet min, zo niet meer be
langrijk dan in volle vrede. Zoveel van onze betrekkingen in het 
algemeen. 

56. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 
I 

Donderdag 30 1). 

Bij nader overdenking heb ik bij mij zelven de zeekere overtui
ging gevonden, dat de prijzen ook hier zullen rijzen, maar wan
neer? Eerst dan, als de voorraad, die men nu nog laager afgeeven 
kan,geheel afgezet zal zijn. Dit schijnt in den eersten opslag tegen
strijdig met mijn voorig stelzel, daar ik de speculatien laat afloo-

1) Augustus 1798. Uit Amsterdam. 
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pen in avarij op de tegenswoordige en voorige prijzen van inkoop, 
maar is het toch niet, omdat de algemeene rijzing ook hier eens 
werken moet, en geen mensch met minder winst tevreeden is, 
wanneer de omstandigheden hem er een ruimer gunnen. 

Omtrent een makelaar in Noordse waaren ben ik nog onbepaald 
en heb nog niet gelegenheid genoeg tot navraag gevonden. Zoo
veel zie ik reeds, en leert het gezonde verstand, dat de makelaar 
den aanvoerder meer dan den afzetter in de hand werkt. Dienvol
gens zou ons Tielekink 1) slecht als commissionairs bediend heb
ben en ons mogelijk goed bedienen als verkoopers. 

Vemeem bij die gelegenheid, dat ik gisteren weer gegeeten heb 
met die Jonge Abbeg uit Elbing, en den hospes met hem voor 
's avonds bij mij vraagde. Er wierdt veel gesprooken over den 
handel. Ricard zegt weinig van Elbing 2), inteegendeel vee! van 
Koningsberg 8). Hij verhaalde mij, dat deeze plaats geheel voor 
den handel te niet loopt, zijne stad daarentegen zeer floreert. 
Daar zult ge makkelijk het rechte van te weeten krijgen. Hunne 
artikelen van verzenrl;ing, zoo het u niet reeds gezegd heb, zijn 
graanen, assen, hennip en enkeld hout, de retouren verschillend, 
maar meestal wijn. Zij vaaren met eigen schepen, doen hier met 
van der Schaaff '), met wien zij menig jaar weI een millioen om
zetten. Betaalen hem 6 percent interest. Committeeren hun hier 
nog wissel en assurantie van hunne Fransche, maar te Hamburg 
van hunne Engelsche zaaken tegen ! en ! percent. Tusschenbei
den wierdt gesprooken van voor halve reekening hier laadingen te 
consigneeren. Aan den hospes van's middags was hij geadresseerd. 
Men dien wierp hij het baIletj e op van affaires zamen te doen. 
Dan zag ras, dat die de man niet was, die kwam er voor uit, dat 
niets voor eigen reekening deedt, niet eens voor consignatie!l ac
cepteerde, dan voor eene vriend aIleen, die al zijn vertrouwen 
bezat. Aan mij kon hij zich toen niet weI wenden, dan zeide mij bij 
het weggaan, dat mij heden op de beurs nog zou komen zien, mis
schien daar zal hij wat loslaaten. Bij die gelegenheid vemam ik 

I) Hendrik Tielekink "op de Agterburgwal tusschen de Spinhuissteeg en het Rus-
land," makelaar sinds 1789. (Lijste enz. 1794). 

") Deel I, biz. 370. 
") Ibidem, biz. 352. 
') WeduweJac. en Mart. van der Schaaf "op de Heerengragt bij de Utrechtsche

straat" (Naamen enz. 1796). een der voornaamste huizen op en correspondent van 
Rusland. (Ec. Hist. Jaarb. VI. biz. 266, 267). 
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ook, dat een groot huis hier, dat veel op de Oostzee doedt, geene 
consignatien ontving, dan van welke hij de assurantien hier naar 
zijn keus gedaan en de polis in handen hadt, om bij verlies van de 
laading de waarde in handen en dus voor zijne acceptatie gedekt 
te zijn. 

57. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. I· 

___________________ 1). 

58. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 2) . 

Oesing 3), 31 Augustu~ 1798. 

De reis vordert langsaam. Morgen komen wij te Brunswijk, 
daar ik brieven van U wagt en 2 dagen blijf, gaande vervolgens 
over Halberstad en Halle naar Leipzig. Naar gewoonte wil ik nog
thans met Hamburg afgedaan hebben, eer ik Brunswijk intree. 
Gister heb ik zo lang geschreeven, als ik kon, en was tot aan de 
Russische waaren gekomen, die vooreerst best nit Hamburg ge
trokken worden. Wij moeten het daarmede zagtjes aanleggen, 
maar zoveel mogelijk zonder tijdverzuim, d .. i. kleine partijtjes 
ontbieden, om den grond te leeren kennen en dit doen, zoo vaak als 
de prijzen het maar toelaaten. De West-Indische goederen en de 
Russischen zijn onze attentie even waardig; de aanvoer van de
zelve is nog maar een zeer gemeene zaak, maar wij komen zo
doende tog tot eenige werksaamheid, leggen goede gronden van 
allerlei aart en zullen vervolgens van het een tot het ander geleid 
worden. Van wisselzaaken, die op zig zelven moeten rendeeren, en 
teffens aan de kas behulpsaam zijn, hebt Ge nu twee huizen, met 
welken een naauwkeurige correspondentie moet gehouden worden 
en vooral in het begin wat gelet op het voordeel maaken bij de 
operatien, schoon erwel eens een exceptie ook op deezen regel 
mag zijn. Zij moeten altijd denken, dat men geen bij-oogmerk 
heeft, en alleenlijk werkt op de arbitrage. Ik kon hun niet vertel
len, dat ik twee ton indisponibel heb. Dit zal U bij voorraad ook 

1) In het handschrift genummerd 38. (Een fragment van een brief van enkele regels 
zonder eenige beteekenis) . 

oJ Vermoedelijk brief 39. 
3J Zie bijlage 1. - Het Sde en 6de deel van de .. Sammtliche Werke des Wandbeker 

Bote" van Claudius vormden :l'ijn reislectuur. (Dagbgek 11 Sept.). 

ECON.-HIST. ]AARBOEK, xv. 8 
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in wisselzaaken oefenen, daar mogelijk op mijn verdere reis nog 
meer bij zal komen. N u, dan is dan. Zo als het met de twee keizers 
gaat, geef ik U volmagt, om mijn Russen te verkoopen tegen 83, 
en de keizerlijke coupons van de laatste twee jaaren, wat er maar 
te maaken is, zo rasch als Gij een goede gelegenheid ziet, om op 
goederen te speculeeren, of als er geld noodig is. Let maar weI op 
de inkoopen, zie toe, of er nog wat te doen is in Leverpooll), laat 
het goed komen onder konvooij naar Emden, reken egter uit, wat 
best uitkomt. Hoe veel havens, steden, handelhuizen staan nu 
niet open! Op werken komt het aan. 

lk moet U egter, tot best verstand van de zaak nog over eenige 
huizen te Hamburg onderhouden. 10. Degeenen, daar Gij reeds 
mede werkt. De Vos is alle vertrouwen waardig, en Gij weet nu, 
wat de maate is, die men geeven kan, als men denkt alles te kun
'nen geeven. Hij zal U van alles onderrigten. lets uit Engelland 
laatende komen, zoudt Ge op hem kunnen doen trekken voor tien 
a twintig mille guldens, mits bijtijds waarschuwende en voor de 
dekking instaande. Dat mag hij niet wijgeren, en ik heb hem er 
niet eens vooraf over willen onderhouden. Hij is er zeer op gesteld 
om ons te behouden en zal ons weI bedienen. Vermoei hem egter 
'niet buiten noodzaaklijkheid en laat vrij wat aan zijn oordeel over, 
naar het te pas komt. M. en S. 2) zijn volgensPoppert3)--den 

1) Willem schreef 10 September aan Gijsbert Karel, dat Dixon en Walther in Liver
pool a) niet aIleen koffie, maar ook suiker lager in prijs, dan de Londensche kooplieden 
aanboden, en dat hij van deze stad wist "dat Braunsberg en andere huizen .... veel 
vandaan, krijgen, maar ik weet ook, dat er de scheepvaart veel minder veilig dan 
uit de Theems is, en heb buitendien tevergeefs getracht van een goed huis te hebben, 
niet weetende of beiden, en Dixon en Walther, en Hywood en Thomson onze keus ver
dienen. Indien ge daaromtrent denkt, dat de een of ander, zelfs ,de Vos in Hamburg 
- - schoon het hun belang is - - ons een goed huis aan de hand konden geeven, 
zoude het zaak zijn hem te verzoeken het hier op te geeven, wanneer denkelijk met 
voordeel een order op suiker of coffij tegen de aankomst der laatste West Indische 
vloot nog gegeeven zou kunnen worden." 

22 September schreef hij: "Ik wil weI toegeeven, dat op dit oogenblik, de hoogere 
transportkosten de markt van Leverpool, schoon op zich zelven laager, met die van 
London gelijk stellen, maar in gewoone tijden meen ik echter, dat er oogenblikken 
zijn, waar men op de eerste plaats beter terecht kan, als was 't maar, omdat bij sterke 
toevoer er minder koopers dan te London, en misschien ook meer verlegenheid naar 
geld is." 

") Matthiesen en Sillem. (Anders luidde het oordeel van Labouchere b), die deze 
firma en die van Johann Friedrich Bohl de uitzonderingen op de "mauvaise clique" 
noemde. - V. Nolte. Ftinfzig Jahre in beiden Hamisphiiren, biz. 43). 

") Over de beteekenis van Popert, "dessen Umsturz den der ganzen Borse nach 
sich gezogen haben wlirde" bij de crisis in 1799, zie Sieveking. Das Handlungshaus 
'Voght und Sieveking, biz. 123. 

a) Vergelijk de noot in no. 19. 
b) Zie Elias II, biz. 1061. 
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lood -- maar Schacherjuden en van de SmisserP) zei, dat zij 
voor het neutraliseeren een huurpaard te Altona houden. Te 
weten, dat daar iemand is, die hun de za,aken laat, maar voor den 
loon der neutralisatie alles op zijn naam overneemt. Ik wi! dit 
alles niet onderzoeken, maar houdt ze voor zeer voorzigtige en 
inhaalige menschen, die niets waagen en zoveel verdienen, als ze 
kunnen. Zij zoeken ons portien toe te deelen, en als dat goed gaat, 
kunnen wij er inkomen en van tijd tot tijd winstendoen, dogmoe
ten wij ze op dit stuk zien komen. Gij moet ze beleefd maar zonder 
lange compliment en behandelen, de fouten aanwijzen. Als de kof
fie thans niet rendeert, het hun eenvoudig melden. De informatien, 
die een ander geeven kan, niet van hen vraagen, maar enkel op 
het advijs van het belangrijk nieuws in den handel staan en hun 
van Amsterdam slegts melden, hetgeen zij vraagen. Ook hen kunt 
Gij uit Engelland doen betrekken,als het noodig is, mits waarschu
wen en bijtijds dekken.Carstens vader is zeer oud, maarweet nog
thans, geloof ik, meer in zijn pink van wisselen dan de zoon in zijn 
geheellichaam. Van Russische waaren is de zoon weI onderrigt en 
komt mij gelij}{. de geheele familie zeer deugdzaam voor. Ook hij 
stelt hooger prijs op zijn wissels, en dat, merk ik, doen al de goede 
huizen. Gij moet derhalven, voor onze rekening betrokken zijnde, 
er op staan, dat er altijd een kwart meer gemaakt worde dan de 
cours. Ik heb U niet nader den naam van den jongen Carstens 
zwager gemeld, omdat hij niet is komen opdaagen, noch Carstens 
mij zijn naam zelfs opgegeven heeft . Denk egter, als het gebeuren 
mogt, om hetgeen ik U daaromtrent gemeld heb 2). Zo als Vader 
Hooft met Schuback gedaan heeft, zo moet men handelen met 
weldenkende jonge lieden en ze helpen. Daar komt men zelven 
·verder mee dan met de geldzakken. Wolff Levin Poppert 3) is j onger 
dan ik, goedaardig, niet sneedig, doet edelmoedig, is openhartig, 
heeft met nabootsingen van zijn 'naam door een man van zijn mai
tresse een drie ton ingeboet, maar heeft nu de weduw van zijn 
broer met zeven ton aan zijn associe, een man bekend voor kunde 
en soliditeit, uitgetrouwd, waardoor wederom zeven ton in zijn 
huis komen. Hij heeft dit jaar zesentwintig millioenen in specie 
naar Engelfand gezonden. Hij hiet nog de koning van den wissel 
op de beurs. 

1) Van der Smissen. 
") In een nlet aanwezlgen brief. 
") Zie hierboven. 
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Ten tweeden. Degeenen, waar wij nog geen zaken mede doen, 
kent Gij redelijk weI. Schuback is de voornaamste, komt veel aan 
de beurs, heeft aIle crediet. G. H. Sieveking heeft twee associes 1), 
komt niet ter beurze, als het regent, maar werkt tog veel op het 
comptoir, gaf mij den gulden regel: "iI ne faut faire qu'avec les 
bonnes maisons" en is er zelf een. Bohl en Ellerman 2) zijn beide 
solide huizen. In wisselzaaken is Corn. Wilh. Poppe en CO. S), 
deedt voorheen met Chapeaurouge 4), die met de Demokraaten en 
Poppe, die met de Aristokraaten werkt. Zoo Ge nog iets van ande
ren weeten wilt, of zij zig aanmelden, zal ik U nader over hen 
schrijven. Nu goede nacht, doe Uwe zaaken weI. 

59. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 5). 

Station suivante 8). 

- - - - Hambourg est generalement mal ba.ti. La vieille 
ville a des rues si etroites, des maisons si elevees, que jamais on 
n'y fera entrer du jour, tandis qu'une vaine tentative d'y reussir 
a converti les murs en fenetres. Le pave est horrible et la boue 
ordinairement insupportable. Dans la ville neuve il y a des rues 
plus larges et de plus belles maisons, mais l'architecture ne merite 
guere d'eloges. Partout vous voyez de tres petites fenetres qui 
seules depareroient un edifice. On connoit deux fac;ades, l'une 
de briques, comme nos maisons en Hollande, et l'autre d'une com
position blanche et meme simplement de chaux, qui imitent les 

1) Bertheau en Schliiter. 
") Bij beiden was hij te gast. 
0) Cornelius Wilhelm Poppe (1742-1801), raadsheer in 1787, weduwnaar van de 

dochter van burgemeester Doorman. (Hamb. Wappen enz. blz. 306). 
') Jacques de Chapeaw-ouge, geb. te Gen~ve in 1744, vestigt zich te Hamburg in 

1784, sterft aldaar 1805. (Ibidem blz. 66). 
0) Vel 20, 21, 22. 
') Na Oesing, op weg naar Brunswijk. Over deze laatste stad schreef Gijsbert Karel 

11 September: .,0 la triste ville! QueUes maisonsl Quel pave! Surtout queUes odeursl 
Je l'ai vu partout en Allemagne. Les petites villes sont remplies de fumier . . ... Non, 
l'air d'Amsterdam en He n'est pas plus fHide. Chez nous c'est la faute du climat, ici 
c'est ceUe des hommes .... " En over den weg tusschen Hamburg en Leipzig: "C'est 
a peu·pr~ la ml\me distance qui separe Hambourg de Brunswijk et Brunswijk de 
Leipzig. Mais queUe difference! lei un grenier de bles. Dans ce pays quels mouve
mens du terrain! De beUes coUines dont Ie penchant descend de la maniere la plus dou
ce pour former de larges coUines, des ruisseaux bordes des plus beaux arbres, de 
grands villages au fond, la foret d'Iberanie a droite, et 1:\ notre voiture ouverte rou
lant sur un terrain sec et dur, par un tems si doux, un second He - si j'avois vft dans 
l'eloignement Adrichem, j'etois au comble de mes voeux." 
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grandes pierres et Ie marbre. A Hambourg ce n' est pas les briques 
pures, car il y a une teinte, ce n' est pas une imitation de marbre 
ou de pierres, car on voit les briques percer. On diroit que toutes 
les maisons sont sales et couvertes de poussiere. Le bois est denue 
de couleur. Je ne dis rien de la proprete interieure. Tout ce qui 
fait rna surprise, c' est que les maisons de campagne recemment 
M.ties, sont assez eIegamment construites, comme s'il y avoit des 
architectes de campagne et des architedes de ville. J'ai trouve 
quelque chose d'analogue aux maisons dans la societe des nego
cians, car je n'ai pas frequente celle qu'on appelle des ministres 
etrangers, de peur de perdre du terns. Les negocians vivent autre
ment en ville qu'a la campagne; ici ils sont seigneurs, h\ ils sont 
boutiquiers. J e les genois en les trait ant dans leurs comptoirs 
comme dans leurs jardins, et ils s'ennuyoient de parler un instant 
d'autre chose que de marchandises. Mais c'est la suite naturelle 
des circonstances qui leur ont apporte Ie commerce du monde 
entier, sans qu'ils se fussent mis peu a peu au niveau de cette for
tune. Le retour de la paix les replongera dans leur ancien etat, et 
il y aura comme autrefois un petit nombre de grandes maisons, 
qui pour soutenir leur superiorite n'auront pas besoin d'un luxe 
excessif. Autrefois les negocians vivoient tres-mal dans l'interieur 
de la famille, et l'on m'a bien recommande encore de ne pas accep
ter de diner a la fortune du pot. II y avoit peu de valets, et tout Ie 
monde n'en louoit pas pour de grands repas, ou pas en assez grand 
nombre, et il y parolssoit des servantes. Je vous assure que les 
negocians a campagne et equipage, qui voyent Ie plus de monde et 
font la plus grande depense, n'ont pas a leur service la moitie du 
monde que nous entretenons. Pour entrer dans les maisons, aux 
lieux memes les plus frequentes, vous passez a la porte qui est 
ouverte, mai~ a laquelle est attachee une sonnette. D'abord per
sonne n'arrive et un voleur emporteroit ce qu'il troJlveroit sous la 
main. Apres quelques minutes arrive une servante ou un gar~on 
de comptoir. Vous demandez apres Madame, et toute la maison 
est en rumeur. La societe des ministres etrangers est ce qu'etoit 
celle de la Haye, ils font cotterie a part, et ils voyent ce qu'il y a 
de plus distingue dans la ville. J e pouvois entrer dans l'une et 
l'autre compagnie, et si je m'y etois rendu, j'aurois pu mieux 
juger du beau monde, c'est-a-dire, de quelques seigneurs, etablis 
dans la ville, de quelques employes de l'Empereur, de quelques 
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senateurs, mais tout cela est moins Hambourg que ce que j'ai 
vu, et il y n'avoit la rien de ce qui m'y amenoit. En effet 
j'ai assez bien appen;u, sans l'apprendre de la bouche des ces 
messieurs, que la ville paye a la France et paye aux grandes 
puissances de l'Empire la neutralite qui lui apporte des tresors 
et qui peut-etre ne lui demeurera pas toujours 1). Que si 
les particuliers s' enrichissent, la ville contracte des deUes et 
medite des impOts, que la cherte qui est compensee aujourd'hui des 
grands profits, demeurera en partie quand les profits auront dis
paru, et j'ai fait peut-etre quelques autres observations qui ordi
nairement sont suggerees par des personnes que leurs emplois ou 
leur etat dans la societe eleve au-dessus de celles que j'ai frequen
tees. Au-reste n'ai je perdu que de la fumee et Ie jeu. J'ai admire 
l'institution des pauvres, que vous trouvez decrite dans Ie Specta
teur du Nord. On m'avoit dit en Hollande, qu'elle etoit dechue, 
mais j'ai lieu de croire Ie contraire. II n'y a pas de mendiant et Ie 
nombre des alimentes diminue a ce qu'on m'a assure 2). II est vrai 
que cela est facile dans un moment, ou l'ouvrier a la journee peut 
gagner deux florins d'Hollande, et souvent trois. rai appris la 
meme chose a Bremen, a Embden. II manque partout de bras, on 
voit part out des marques d'une plus grande aisance. J'y prendrois 
plus de part si ce n'etoit a nos depens. 

60. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

3 September 1798 3) . 

Volgens onze afspraak voor uw vertrek hadden de fondsen tot 
onze werkzaamheden verdeeld in lange en korte speculatien. 
't Zedert zoude er voor zijn deeze laatste nog weer te verdeelen in 
kleine en groote, e:r: met de tijd zal er nog weI een fonds ~enen ge
houden te worden tot consignatien. Groote speculatien noeme ik 
suiker, coffij, tabak en in vervolg Russische producten van eenig 

") Zie inleiding. 
") De armenzorg was in 1788 te Hamburg gereorganiseerd, en het voorbeeld was in 

andere Duitsche steden gevolgd. De hervorming ging uit van het beginsel, dat door 
onderwijs en werkverschaffing en voortdurende aanraking van den vrijwilligen 
burgerlijken armbezoeker met het gezin van den ondersteunde de oorzaken van de ar
moede zouden verdwijnen. Zij ging in tegen het oude systeem van uitsluitend aalmoe
zen geven zonder ondetzoek naar de oorzaken van den nood in ieder bijzonder geval • 

• ) Uit Amsterdam. 
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aanbelang. Kleine, gember, rijst, amandeIen, sucade, olij etc. 1); 
en tot deeze schijnt mij J. M. Liebrecht 2) zeer goed. 

Ge zult zeggen, waartoe kleine, als men groote maaken kan? 
Mijn antwoord is het gezegde van Klosser: "dan komt men er zoet
jes aan in." Waarbij nog voege, dat zij voor het oogenblik en uit 
hoofde der omstandigheden, maar klein zijn en met der tijd ook 
groot kunnen worden. Intusschen geeven ze ons ondervinding en 
kunde van het goed, van den aftrek, wennen makelaars en koo
pers om ze bij ons te zoeken en dienen na de vreede tot uitzetting 
van onze zaaken in de Middelandsche Zee. 

Maar nu nog eens tot de Russische producten gekomen. Ik heb 
Tielekink 3), die toch de Smeth b, Hovi ben Hasselgreen b bedient, 
vandaag bij mij gehad en uitgehoord. Van juchten komt er eerst
daags weer een partij aan van 700 rol en blijft het artikel zonder 
debiet behalven kleinigheden, die nog enkeld te land gaan. Bor
steis is het eenigste artikeI, waaraan gebrek hebben en daar de 
mogelijkheid tot spoedige afzetting toe voorhanden is. Maar de 
uitreekening na de conto-finto van Carstens geeft 12 percent ver
lies en is de hoogste prijs hier van t 100 bereekend. Met lichttalk 
is het eveneens gesteld. Toevallig vernaamt ge eens van een 
kaarssemaaker de plotzlijke rijzing op 3 a 34 gulden. Diezelfde 
prijs eischen de verkoopers nog, maar de kaarssemaakers hebben 
ze zedert Iaaten zitten en zullen maar in de uiterste nood die prij-

1) In den brief van 28 Augustus had Willem Gijsbert Karel verzocht aan de Vos 
conti finti van olie, amandelen, sucade, gember, rozijnen en krenten te vragen . 

• ) Koopman te Hamburg. Zijn opgaven van kosten waren lager en redelijker dan 
die van de Vos, en zijn manier van werken stond Willem ook beter aan. (W. aan G. K. 
3 Sept.). 

") Willem aan Gijsbert Karel 31 Augustus : "Van Tielekinks kunde zegt bij a) mij 
veel goeds, maar ziet geen voordeel op de Noordse producten. 1°. Omdat andere b) 
bet goed direct krijgen. 2°. Omdat bet een zeer moeijelijke negotie is, waarindieze 
lang gedreven hebben, doorkneed zijn. 3°. Omdat de prijzen te hoog zijn. 4° . Omdat er 
geen debiet en bovendien de winter op handen is. Ik schroom thans bijna om iets te 
opperen tegen onderneerningen, die u van de fraaiste zijde voorgesteld worden en ' 
dan tot basis dienen voor uitgestrektere denkbeelden. Dit is weer van dien aard, 
maar het zijn zijne woorden." 

a) Zollicofer. -Deze achtte Tielekink evenwel"ligt". Hetgeen ook bleek, wanneer 
hij door het faillissement van Stoltekamp - zie aan het einde van dezen brief - in 
verlegenheid raakt en Willem voorsehot op zijn eourtage vraagt. (W. aan G. K. 17 
Sept.). ' 

b) De Smeth. Hovy, Hasselgreen en anderen. (W. aan G. K. 24 Aug.). - De Smeth 
is Raymond en Theodoor de Smeth (Elias II, biz. 798) ; Hovy is Lodewijk Hovy en Zoon 
(Elias II, biz. 962); Hasselgreen is Jan en Carl Hasselgreen (Ee. Hist. J aarb. XI, 
bIz. 49) . 
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zen besteden. Intusschen is er de eerste hand mee bezet en is het 
nog wisselvallig, wie het proces winnen zaI. 

Uit aI dit kunt ge makkelijk opmaaken, dat mij rrlets overblijft 
dan aan Carstens eene consignatie v66r te slaan,of zijne eigene 
gedachten te verneemen omtrent de geschikste wijze om aanstaan
de jaar voor gezamentlijke reekening het een of ander direct uit 
Rusland op hier te ontbieden en de beste markt tot wederzijds 
genoegen waar te neemen. Dit zoude eene nieuwe weg voor hem 
zijn, om partij van zijne Russische betrekkingen te haaIen en voor 
ons eene gelegenheid om er achter te komen 1) . Zelfs indien ge, 
gelijk mij vrij waarschijn1ijk is, over Hamburg terug komt, zoudt 
ge hem daaromtrent de propositie van een tegen den winter aan te 
gaan contract kunnen doen, waarbij ons verbonden voor een reeks 
van jaaren dit werk te drijven, in den beginne piano, en na den 
vrede uitgebreider. Bij monde zou daar nog vee! bij te voegen vaI
len, dat te lang voor de pen is. Echter de basis van alles is, dat het 
niet zou zijn om het van hem af te leeren, maar om zamen te blij
ven werken, met gezamentlijke krachten vee! op de york te kun
nen neemen, en dan ook in ons eigen een ruime afzeUing in het 
zuiden te vinden. Mij dunkt, er moeten zulke contracten reeds nu 
plaats hebben, en wat kan niet een huis hier, dat in diergelijke 
connexie met een Deens of Zweeds staat, thans groote winsten in 
de MiddelandseZeemaaken. Waterookvoorvalt, men is altoosge
borgen, het spreekt van zelfs, dat men al1es voor gezamentlijke ree
kening doet. Eerlijkheid is er de grondslagvan. Gij houdt hem voor 
eerlijk; hij moet vertrouwen, dat wij hem daarin niets toegeeven. 

Zeg mij eens uwe gedachten daaromtrent, maar zonder uit het 
oog te verliezen, dat volgens Ricard zelven de Russische handel de 
moeielijkste van allen is 2), en volgens het aIgemeen zeggen de 
vreemdeling nergens minder dan daar zijn goed uit de handen van 
zijn breekenden vriend kan wringen, terwijl er de jonge Carstens 
een broer heeft, die zeker nu reeds zijne zaaken doet 3). - A 
propos van breeken, Stoltekamp 4) is fout. 

1) Dit had Willem ook reeds 28 Augustus voorgesteid. 
I) Deel I, bIz. 286. 
I) Willem aan Gijsbert Karel 10 September: "Omtrent de Russische producten heb 

ik aan Carstens omstandig geschreeven; zijn prijzen geeven hocgenaamd geen reeke
ning, alleen de potas komt wat bij. De zijne zou ons te staan komen op 115 ~ per 
lOa li, terwijl wij maar van 105 tot 110 ~ noteeren. Ik heb hem gezegd, dat indien 
hij voor zijn eigen daar reekening bij vondt, wij zijne consignatie ontvangen zouden." 

') Jan Molerus Stoltekamp, "op de Amstel bij de Keizersgragt", makelaar "in 
huyden en leer" sinds 1762. (Lyste enz. 1794). 
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61. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Dingsdagochtend 1). 

Tot dusver geschreeven, ontving ik gisteren avond de brieven 
en zie nu uit uw gelaaten ordres aan Carstens, dat deeze gerust 
naar Leipzig kan gaan. 

Winckler zal u mogelijk propositien omtrent de blaauwzel uit 
zijne bergwerken doen 2). Dat is een artikel, waaraan een huis 
hier, Lohoff en Gebr. Plods van Amste1 3), zijn opkomst schuldig 
is en nu nog groote zaaken in doet. Maar het heeft die tak alleen 
op de plaats en doet van zijn kant niet anders. Ret absorbeert een 
groot capitaal. Men ontvangt het goed ruw en zooals het valt, en 
legt het op. De qualitijt y'an het eene vat tot het andere verschilt 
als van 25 tot 50 en 100, de afzetting geschiedt vervolgens aan de 
blaauwzelmolens, die na qualitijt betaalen, en zoo worden zom
tijds eerst na jaaren, maar ook met grove winsten, de verliezen 
goed gedaan, die bij den eersten inkoop van slechte partijen ge
leden zijn. Dit, tot uw naricht, is de woordelijke aan mij gedaane 
voordracht van een erfgenaam van dit huis - - voor ! meene 
ik weI - - waarom de affaire niet aanhouden wilde, en liever 
tot eenen anderen tak overgaan. 

Men verhaalt voor zeker, dat eerstdaags een memorie van het 
Fransche Directoire aan het onze in het licht zal komen, met ge
lukwensching over de eindelijk gevestigde constitutie, aanerken
ning onzer onafhangkelijkheid en aanmoediging tot vernieuwde 
pogingen om met vereenigde krachten de gemeene vijand te be
strijden. Intusschen zegt men, dat de revolutionnairen zeer onte
vreden zijn en aanhoudend woelen. Van Hooff is tot 5de directeur 
benoemd '). 

1) 4 September 1798. Vit Amsterdam. 
") Er werd in Leipzig over geklaagd, dat de Hollanders de goede Saksische blauw

sel met slechte Boheemsche vermengden en dan in de gewaarmerkte Saksische vaten 
overstortten. (Ernst Kroker. Handeisgeschichte der Stadt Leipzig, bIz. 160). 

8) Lohoff en Ploos van Amstel "op het Cingel bij de Munt in blaauzel." (Naamen 
enz. 1796) . 

• ) 2 September 1798. 
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62. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

5 September 2), 's avonds. 

te zenden. Mogelijk is er al van zijne waar te Amsterdam die hij, 
als de brandewijn 3) beterkoop is, nog laager levert. Mogelijk is het 
de moeite waard iets te ontbieden. Ik heb hem weI willen aan
moe.digen, omdat hij mij bij Madam Bekker gebragt heeft, wier 
man, die nu in Frankfort is, in 1774 of daaromtrent friesch en 
zulk goed aan ons geconsigneerd heeft. Bekker is zelf fabrikant en 
verzendt veel, en daar omstreeks zijn er nog meer. Nu heb ik het 
daarop gehouden, dat nu de Engelsche goederen bij ons verboden 
zijn 4) zulk goed kan rendeeren, en dat ik weI commissie wi! geeven, 
als ik zie, dat het rekening geeft, maar dat ik dit moet opmaaken 
uit den verkoop van geconsigneerd goed. Seilers schoonzoon -
ik meen Rijssel, ik zal hem te Leipzig nog eens op schrift vraa-

. gen - -- kon mij anders niemand aanbeveeIen; "durvende", zeide 
hij, "in deze tijden voor niemand instaan." Hij is, indien Bekker 
zulke menschen aan ons consigneeren, ,een goed man, om ons 
omtrent hen egte berigten te geeven. . 

Ik keer tot Brnnswijk terug, daar ik tot de waarenhandelaars 
overga. Hincke was de eenigste, die om advijs van tijd tot tijd en 
weI maar onder couvert van S. en G. verzogt. Winckelmann zou 
mij apocrysch zijn voorgekomen door de relatie met Brouwer, in
dien hij noodig hadt te neutraliseeren. Brouwer doet voor hem 
assureeren in Holland en staat del credere voor ! percent, zodat 
hij zijn assuradeurs nooit kent. Hij doet met Bremers olij uit 
Italle, een schip met, ik weet niet wat, uit Lissabon komen. Zulk 
een active zeehandel moet bij iemand in een landstad verwonde
reno De anderen ontbieden ook direct uit Engella'nd, weeten, dat 
Leverpool beter is dan London 5) en spreeken kek van den alge
meenen handel. De Engelsche manufactuuren worden bovenmaa
te aangebragt, maar hetgeen de fabrikant niet kwijt kan raaken, 
koopt hem het gouvernement af en verkoopt met schade. Gij zult 
ook verlangen te weeten, wat te do en als deezen voor den dag 
komen. Vooreerst is dit niet te vreezen, want zij roepen uit over 

') Fragment van een brief, in het handschrift genu=erd 41. 
0) 1798. Vit Halle. (Zie no. 64). Het volgende slaat op kooplieden te Quedlinburg, 

een industries tad bij Maagdenburg. 
0) Zie no. 53 . 
• ) Bij proc1amatie der Nationale Vergadering van 16 September 1796. 
") Vergelijk de noot in no. 58. 
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Holland, alsof daar niets te krijgen was. Maar in het algemeen 
moeten wij tot een grondregel bij de eerste brieven vast stellen, 
dat wij in allen opzigte weI zullen bedienen, maar dat wij geen 
Ianger crediet geeven, dan wij bij den inkoop krijgen. Als de om
standigheeden beteren, en Holland wederom goed naar Duitsch
land zendt, zullen wij mogelijk onderscheiden van deeze vrinden 
aan boord krijgen, en hebben wij dan een pakhuis vol, zo kunnen 
wij ze helpen. Thans is en blijft de groote zaak onze markt te voor
zien van West-Indische en Russische goederen. De Levantschen, 
die Gij mij noemt 1), kunnen ook rekening geeven, maar omhels 
nogthans niet te veel, kip de goede artikelen uit en holl U daaraan. 
Men doet best eenige artikelen uit te zoeken en die geduurig te 
behandeIen, ten einde er terdeege kunde van te krijgen. Ik moet U 
eens, als ik tijd heb, een nadere beschrijving geeven van de Vos 
zijn werksaamheid, dien Gij met veel nut een week of zes zoudt 
kunnen zien werken. Het is waar, hij gaat met oneindig veel arti
kelen om, maar hij heeft meer commissien, dan hij uitvoeren kan. 
Zo lang wij voor eigen rekening moeten doen, ' doordat Duitsch
land elders te markt gaat 2), moeten wij ons tot eenige artikelen 
bepaalen. Te meer, daar dezelfde oorzaak, te weten de oorlog, 
mijn fondsen onverkoopbaar maakt. Nu hebben wij ons weI be
vonden met suiker en indigo 3), wij hoop en door de verwagte rijzing 
ook te winnen op de koffij en tabak. Zo veel het capitaal toelaat, 
kunnen wij er nog ~eer artikelen bijvoegen, maar vooral moeten 
wij niet de oude, goed bevonden artikelen Iaaten vaaren, om op 
nieuwen te avantureeren. Matthiesen en Sillem houden zig aan 
wijnigen en doen groote en goede zaaken; niet dat wij juist heteen 
of ander voorbeeld moeten volgen, maar wij moeten naar de om
standigheeden en de fondsen te werk gaan. 

Nog een woordje van Quedlinburg. Danneil, die tin trok, was 
niet thuis. Het is de zoon, die's vaders zaaken heeft overgenomen. 
De vader zei tegen Sellers schoonzoon, dat het er tog niet op aan
kwam, omdat er immers niets met Holland te doen was. Seiler 
sprak van die assurantiezaak, daar mij iets, schoon duister, van in 

1) Zie no. 60. 
") Willem aan Gijsbert Karel 31 Augustus : .. Uit Engeland bericht men aan Thor

specken, dat veel coffij reeds voor de Middelandsche Zee gekocht, en er veel tabak 
direct naar het hartje van Duitschland verzonden wordt." 

I) Zie nos 41 en 43. 
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het hoofd lag. Hij wilde uit zijn copijboek toonen, dat hij hadt 
doen verzekeren tegen zee- en oorlogsgevaaren. Hij heeft copijen 
van al het geschreevene in deeze zaak aan van der Smissen voor 
de Engelschen moeten zenden. Ik beloofde hem, dat Gij Uw best 
zoudt doen. Hij vroeg, wie al die kosten betaalen meest. Ik ant
woordde, dat dit uit de polis moest blijken en naar mijn gissing de 
assuradeurs. Het is een geringe zaak, maar die U ondervinding 
kan bezorgen, voor als wij eens in het geval komen 1). 

63. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, den 5 September 1798. 

Het zal mij benieuwen, of gij eenig voordeel uit uw verblijf te 
Leipzig trekken zult. In de tegenswoordige tijden zie ik er niet 
veelop. Indigo kan nog het eenige artikel zijn, misschien ook krab. 
Van de Hongaarsche en Ukrainer tabak heb ik u laatst geschree
yen 2). 

Met de 50 balen coffij 3) van Solly is het weer geloopen gelijk als 
met de suiker '). Het huis hier houdt ze; ik was er recht moeielijk, 
en schreef er hem ook over, dan aan de beurs verneemende, dat 
het zijn schuld niet was, dat hij zeer goed bediende, men door de 
goede qualitijt van de coffij overgehaald was g!}worden, om ze te 
houden, zoo besloot ik mijn boose brief te verscheuren en eenen 
anderen te schrijven, te meer daar hij sprak van eenige baalen en 
vaten nog nader te consigneeren 6), en ik weI verwacht, dat wij 
dat werk met hem aan de gang zullen krijgen. Nu was nog waar, 
dat hij voor de groote helft van de suiker en coffij, 500 £ St. op 

1) Willem aan Gijsbert Karel 14 September: "In de zaak van Seiler is niet de min
ste misslag of zwaarigheid; de assuradeurs betaalen aIle kosten, en met zijne geringe 
moeite in de verzending der veri!ischte papieren bespaart hij de hoogere praemie 
voor onbepaalde reekening. Wij hebben voor alle gevaar voor hem laaten teekenen, 
maar voor neutrale reekening, en dit is zijn belang om te bewijzen. Zoo hij in zijn 
reclame slaagt en zijn goed weerom krijgt, vergoeden hem de assuradeurs toch de 
kosten. Indien de reclame niets uitwerkt, betaalen zij en goed en kosten." 

") 31 Augustus had Willem de mededeeling van Thorspecken geschreven, dat Bre-
men deze uit Nellrenberg ontving. 

8) Welke deze in consignatie zou zenden. (W. aan G. K. 4 Sept.) . 
• ) Dit slaat op een ondememing, die voor deze briefwisseling haar beslag kreeg. 
") Zie no. 61. 7 September sebreef Willem, dat Solly een consignatie van 20.000 U 

koffie beloofde. 
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Carstens a 2! uso en 500 a 3 uso getrokken hadt 1), welke ik hem 
eenvoudig gezegd heb in tijds zelf te dekken, vertrouwende, dat, 
zoo hij suiker gekocht heeft, of ons coffij zendt, hij uit zijn eigen 
alles den kortsten weg zallaaten loopen. Intusschen daar nu Car
stens order heeft, om niet .te min nog 8 a 900 £ St. van hem en 500 
van van Dijk en Gevers te honoreeren, hetgeen reeds de 30 mille fl. 
zou te boven gaan, zoo zal ik hem met de aanstaande post circa 
het surplus op 2 maanden remitteeren, terwijl de wissel t~ch aan 
het staan is, en in het vervolg noodzaakelijk weer in de hoogte 
moet, dus bij remises aan Popert, wanneer Casenove koopt, te pas 
zalkomen. 
___________________ 2). 

Ik heb dit alles van wat hooger opgehaald om tot de toepas
sing op hem van de stelreegel te komen, van wiens voordeel voor 
een koopman ik mij dagelijks overtuig en ook door de ondervin
ding bevestigd worde, die namentlijk, dat men met een man, op 
wien men vertrouwen kan, en daar men bijna ailes mee doet, vee! 
verder komt, dan met vee! vrienden, onder wie men zijne commis
sien verdeelt. Zulk eenen man te Londen hebben RocqueUe 3) en 
Gregorij 4), uit wier eigen mond ikhet dikwijls hoor. Zij dunkt mij, 
is de grondslag van aile speculatien. De eerste inkoop beslist al 
het overige. Is die goed, kan men verder naar inzicht, en moet men 
nooit verkoopen, gelijk dikwij!s anders het geva! is. Met zulk 
eenen man neemt men aile goede kanssen waar, en daar het over 
en weer is, krijgt men ongemerkt ook veel te doen, en wint da,ar 

1) Zie no. 53. 
0) Hier volgde een uitvoerig getuigenis over Solly. Deze was de zoon van een goed 

bekend houtkooper te Londen, werkte zes jaar bij den houthandelaar en koopman 
Clement a) te Amsterdam, daarna in Frankrijk en stond thans aan het hoofd vaneen 
goede firma te Londen. 

22 September schreef Willem, dat indien hij van Solly geen bericht kreeg aan Car· 
stens geremitteerd te hebben, hij dezen laatste op Solly zou laten trekken. Aan Solly 
zou in het vervolg slechts toegestaan worden voor de helft van het beloop der in· 
kooporders en consignaties te trekken, vooral omdat hij den verkoop te Amsterdam 
van de laatste eerst bij een bepaalden prijs veroorloofde. Te groot risico was niet ge· 
loopen. Solly had slechts voor de helft der waarde getrokken. 

0) Pieter Rocquette, chef van het handelshuis Rocquette en van de Poll. (Zie Elias 
II, biz. 1038) , 

') J. L. Gregory (1781-1803), consul van Duitschland, chef van het handelshuis 
Breitenfeld en Gregory "op de Heerengraft tusschen de Harten- en Wolvestraaten in 
de Bonte Mantel, op Duitschland" (Naamen enz.1796),dat in 1800 een der voornaam
ste huizen op Pruisen en correspondent van dit land was. (Ec. Hist. Jaarb. VI, bIz. 
267,269). 

a) "Abm. Clemens en Zoon op de Lelygragt bij de Princegragt"(?) (Naamen enz. 
1796). 
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toch altoos bij. Zoolang een rijs naar London ons niet het licht 
geeft, dat ge nu bij uw verblijf in Bremen en Hamburg verworven 
hebt, is de gelegenheid van toch een nauwer betrekking van dee
zen aard aan te knoopen onbetaalbaar. 

Dit alles gepaard bij het vooruitzicht, dat Engeland toch de spil 
van allen handel gaat worden, zouden wij met hem in London ope~ 
ratien kunnen aanleggen, die in Hamburg, de tweede plaats 
tegenswoordig voor onderneemingen, haar beslag kreegen. Im
mers de Engelse en Hamburgsche prijzen slaan beter op malkande
ren dan de onzen. 

64. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. 

Halle, 6 September 1). 

Morgen denkelijk in Leipzig, en daar zal zig de verdere reis be
paalen. Er over heenen loopen wil ik niet, en kan ik niet verder 
dan Nurnberg, ten einde een anderen weg naar Leipzig terug te 
komen en Saxen en Franken ter deeg te zien, zo houde ik mij 
daarbij en ga een andermaal naar Frankfort en kom dan over 
Brussel terug. Het nut van zelf te zien en zelf te spreken wordt mij 
dagelijks blijkbaarer. Vale. 

65. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Donderdag 6 2). 

Alles wat ik u laatst van de blaauwzel zeide, heeft Voute 3) 
mij bevestigd.- - - - - - - - - - - - - - ---

Van de indigo 4), waarvan de prijzen op hier ook niet rendeeren 
kunnen, wist hij, dat er zedert kort 75 mille U naar Hamburg 
voor Duitschland alleen gegaan waren 5). Alles zaaken, die Am
sterdam plagt te doen. Ten dien opzichte, zegt hij, zijn de Hol
landers, die te Hamburg zich neer gezet hebben, te veroordeelen 
en heeft hij zulks aan Beeldemaker ook geschreeven, als de Ham-

1) 1798. - Hij logeerde in het hotel Kronprinz. (Inv. van Hogendorp 56e). 
I) September 1798. Uit Amsterdam . 
• ) P. F. Voftte . 
• ) In Engeland liggende. 
0) Zie no. 62. 
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burgers nu nog maar meer leerende dan zij reeds wisten, en mede
werkende om dien nieuwen loop van de commercie tot ons groot 
nadeel in volgende tijden te bevestigen. Hebt ge iets gehoord van 
een commandiet, die er Couderc 1) hebben zal, dat meende hij 
zeeker te weeten? 

66. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Vrijdag 2) . 

Falcke remitteerdt ook mooi, circa t 10 000 op kort, en geeft nu 
zelf order tot assurantie op t 13000, waarvoor te Hamburg reeds 
I t percent heeft betaalen moeten, terwijl hier nog altoos voor 1 
percent geteekend gekreegim hebben. 

Winckler remitteert ook t 2500 op kort. Hetgeen alles best 
komt, alzoo nog geen goederen binnen hebben, en ik liefst de wer
king van het crediet, en de inning van de verkoopgelden van onze 
goederen zooveel mogelijk in malkanderen willaaten loopen. 

Waarschijnlijk zal de vereeniging der twee collegies van Bodmer 
en Berkmeijer doorgaan 3). Dan word1ik lid van het laatste, dat 
mij wonderwel te pas zal komen. Gij kunt daaruit reeds opmaaken, 
dat de maatregelen tegen de societijten 4) weer ingetrokken zijn. 

De kerkenraaden zijn dru.k bezig met maatregelen te beramen 
tot het be:r;lOdigde aanstaande onderhoud van kerken en leeraaren. 
In deeze raadpleegingen hebben zij nu de oudste leden der ge
meente willen intrekken, en bij de Franschen, waarvan ik het 

1) Couderc, Brants en Changuion, "op de oude Turfmarkt no. 14" (Naamen enz. 
1796), een der voomaamste handelshuizen op en correspondent van de Fransche 
,Republiek. (Ec. Hist. Jaarb. XV, biz. 266, 267) . 

• ) 7 September 1798. Uit Amsterdam. 
a} Willem aan-Gijsbert Karel 14 September: "De zaak van Berkemeijer en Bodmer 

is nu geschikt, zoodat met October bij den eersten 's ochtends komen kan en's avonds 
een hups gezelschap van Geraud a) en andere kooplieden hier vinde." 

.) Volgens een lijst van aile gepermitteerde coilegien van 10 November 1794 
mocht de "Weduwe Bothmer in het Nieuwe franssche Coffihuis" in de Kalverstraat 
een .vergaderplaats aan een Oranjegezinde club afstaan en Hendrik Barkmeyer ver
gaderplaatsen aan drie societeiten, ook in de Kalverstraat. Een dezer droeg de zin
spreuk: "De zucht voqr het vorstelijk huis, voor kerk en vaderland, is hier het schib
boleth en stalen liefdeband" en vergaderde later in het koffiehuis "Beurszigt bij de 
Beurs." (G. A. Amsterdam. - Verz. MaatschappeJijk leven. Port. I en Tweede jaar
boek van Amstelodamum, biz. 138). De huizen, waar dergelijke societeiten vergader-

, den, waren 23 Februari 1798 op last van het Uitvoerend Bewind door de municipali
teit gesloten. Die van Barkmeyer waren in dit besluit der municipaliteit genoemd. 
(Dagblad der vergaderingen van den raad der gemeente Amsterdam X, biz. 341). 

a) Jean Geraud "op de Keizersgragt bij de Rheestraat." (Naamen enz. 1796). 

I 
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weet, allemaalgeelen1) benoemd, N.B.W. G. Dedel l ), deSmeth 3), 

J. J. Voute etc. Dan die hebben aIle bedankt. 

Gij kunt aan de vrienden in costi zeggen, dat de Compagnie in 
het najaar the verkoopt en wonderwel uwe adviezen van Voute 
gebruiken, maar teffens ook denken om de contante betaling. 

67. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, den 10 September 1798. 

Uwen brief van den 4 ontvang ik zoo even 4) en kan daar nog 
niet veel op antwoorden, alzoo aIles nu van de uitkomst afhangen 
zal, die ras volgen kan, vermits het schip uit Bremen eindelijk bin
nen is, en ik eerstdaags het goed op het pakhuis hebben zaI. 

Hetgeen ge meld, dat wij de Vos en Matthiesen en Sillem uit 
Engeland kunnen laaten betrekken" lost eene zwaarigheid op, 
waaraan nog laboreerde, die namentlijk, dat wij niets wonnen nog 
haalden uit het crediet, wanneer wij diezelfde huizen voor gekoch- -
te goederen lieten betrekken, met wier crediet wij werken wilden. 
N u betaal ik de Vos met het geld van Popert, terwijl ik anders de 
acceptatie van deezen met ons eigen geld dekken moest. N~ heb
ben wij vier credieten, schoon maar twee er den naam van hebben, 
en op die wijze blijven wij altijd de waarde van het geld twee maan
den lang vooruit genieten. Beter hadden wij dienvolgens gedaan, 
om reeds het rembours van de tegenwoordige inkoop van suiker 
op die huizen te laaten neemen 5), dat hadt wonderwel gediend 
om de beste markt van het nu ontvangen goed af te wachten, doch 
nu niet meer te veranderen en moeten ,wij maar gebruik maaken 
van de middelen, die nog voorhanden zijn, namelijk eene nog 
overige dispositie over circa 16 a 18 mille fI. bij Popert, en hetgeen 
desnoods beleend of verkocht kan worden. 

1) Prinsgezinden. - Vergelijk de Notificatie van het administratief bestuur van het 
voormalig gewest Holland van 11 luni 1798 en de Publicatie van het intermediair 
uitvoerend bewind der Bataafsche republiek van 12 luli 1798. (Verz. van Publ. VIII, 
no. 50 a; IX, no. XVIII). 

") Zie Elias II, biz. 932. 
I) Pieter de Smeth. (Zie Elias II, biz. 798) . 
") Niet aanwezig. Vergelijk no. 58. 
") Zie nos. 53 en 62. 
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Met de tabak wenschte ik te wachten tot alles bij een had, wat 
nog komen moet of komen kan, dan te sorteeren en daama eerst 
te verkoopen. Ik herlees in uw bericht wegens den inkoop uit 
Bremen, dat het oud goed is, dus kan dat zeer meevallen, doch 
best nu te wachten tot er de makelaars over geaviseerd hebben. 

Na den middag. 

N u ik pas order op rijst en olij gegeeven heb 1), bevindt zieh, dat 
het eerste artikel zeer slap loopt en maar 46 a 48 ~ gelden mag, en 
er eene lading olij te Rotterdam binnen is, die de prijs merkelijk 
doet daalen. N u zijn dat kleinigheden, maar die niet te min de 
regel bevestigen, dat wij het goed hebben moeten en teffens moe
ten kunnen wachten, om het op een gunstig 'oogenblik te kunnen 
en niet vroeger te hoeven te verkoopen. 

Wegens Abeg te Emden 2) krijg ik hier dagelijks het beste ge
tuigenis, en vooral moet zijn schoonvader een allerknapst man 
zijn. De eerste heeft zelf zijn fortuin gemaakt. 

Van die kant vemeem ik, dat ook sterk gesmokkeld wordt, ten 
minsten de vriend van die beeren gunter krijgt het goed vrij hier 
en weet nooit hoeveel de inkomende rechten hetzelve bezwaaren. 
Zoo komen er dikwijls ordres hier om tegen remises goud of zilver 
species aan die of die in Vriesland te zenden, die dan verder voor 
den uitvoer zorgt 3). 

's A vonds na aankomst der brieven. 

Nu loopt bet zoo dol met de prijzen volgens schrijven van Solly 
van 31 Augustus en van de Vos en Matthiesen, dat wij vooreerst 
dwaas zouden doen aan verkoopen te denken, en nu kans hebben 
van schoon wat uit de inkoopen te haalen, zeUs te Leverpool. 
Waarschijnlijk op bewerking van de Londonse beuts, is de coffij 
eensklaps met 15/ gereezen en verwacbte men, dat ze op dit oogen-

1) Aan J. M. Liebrecht te Hamburg op 50 vat-lln rijst en 10 vaten Poolsche olie. 
(W. aan G. K. 7 Sept.). Zijn prijsbepaling was intusschen toch te laag. (W. aan G. K. 
18 Sept.). 

") Zie no. 25 . 
• ) De uitvoer van Nederlandsche standpenningen en andere muntspecien was .bij 

plakkaat der Staten-generaal van 14 Augustus 1795 verboden. (Verz. van Publ.lI, 
no. 73). 

ECON.-HIST. JAARBOEK. xv. 9 
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. ) 

blik te London 180/ a 200/ zou geiden. Solly schrijft, dat zij het 
vol zullen houden, en overaJ. doordien meester van het artikel, de 
markt zullen dwingen. Nu wacht ik maar op bericht van den in
koop van de suikers te London, ik vrees, dat zelfs tot mijn limito 
van 74/ niet zullen terecht komen 1), zoo dat is, is er ook geen 
zwaarigheid, anders moeten meer zijIen bijgezet worden om rond 
te kemen en maak ik Woensdag de cas weer op, om daarna te 
werk te gaan. Het slimste is, dat uit de reguliere aankomst der 
Engelsche brieven besluiten moet, dat de onzen daarheen geen 
wind hebben, en het echter belangrijk was, dat de verhoogde 
ordres er spoedig aankwamen en Solly bericht ontving, dat wij 
zijn suiker en ·coffij niet gekreegen hebben en zijn tegenswoordige 
tratta op Carstens dus dienen moet voor zijne volgende consigna
tien of uitgevoerde inkoopen. 

Hij consigneert ook nog 937 ps. huiden, die echter weI wat lig
gen kunnen, alzoo er wenscht 13t stuiver voor te maaken, waar 
nog niet aan te denken is 2). 

Zoo op de brieven van vandaag nu morgen aan de beurs nog 
geen sterke rijzing in coffij en suiker voIgt, geloove ik, dat wij ze 
nooit krijgen. Heden was de coffij reeds wat williger, en bood men 
vlot 25 stuiver in baalen. 

De Vos animeert op de aankomst van eenige Americaansche 
schepen met suiker, tot den aankoop van eenig Surinaamsch, 
welke hij a 22 If. met 20 percent tarra denkt te zullen bedingen. 
Waartoe maar zal overgaan, zullende in allen gevalle die prijs zoo 
al geen winst, ten minsten geen verlies geeven. Maar stuurt een 
monster, dat geheel gesmolten aangekomen is, waarover morgen 
de Wit zal raadplegen, en mij voor zwaare Iekking bij het verder 
transport over zee doet vreezen 3). 

I} Zie no. 6 I. 
"} Het cognossement gaf 700 stuks op. (W. aan G. K. 18 Sept.). 
O} Willem aan Gijsbert Karel 14 September: .. Daar is de Wit nu nog geweest, ik 

liet hem het monster zien en raaden na de prijs. 22 If. bewees weI, dat hij gelijk advijs 
van de Vos hadt. Dat kon nog effen komen. Zijn opinie is, dat ze in Engeland nog weI 
weer bij zullen komen a). Nu zal ik zeemanschap met de Vos gebruiken en in een post
criptum bijvoegen, dat hij zich maar naar zijn best inzien en na de order, die van de 
Wit krijgt, gedraagen moet. Teffens den waarschijnlijken loop der zaaken in Engeland 
gadeslaande .... Met verkoopen maak ik nu, gelijk ge weI beseft geen haast en wijze de 
Engeise vrienden op de Vos en Matthiesen" b). 

a} Hetgeen Willem 18 September bevestigde. 
b) Zie den aanvang van no. 67. 
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68. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). ' 

Leipzig, ce II septembre 1798. 

Enfin lundi matin j'arrive tout de bon dans cette ville-d, c'est 
a dire, j'y fais mes visites. II est vrai qu'elle est petite, mais les 
maisons sont tres-grandes, les rues larges et bien pavees. C'etoit 
une forteresse, vaine precaution contre un ennemi, on rase les rem
parts, on en fait des jardins, des pieces d'eau, des plantations 
angloises, de gran des places devant les portes 2). Notre auberge 8) 
est grande, belle,commode,nous avons la vue libre sur les jardins, 
ci-devant rempart. N ous mangeons bien. On se rassemble dans un 
jardin, dans de vastes saUes, 011 demain il y a bal et soupel - -

69. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Vrijdagochtend 4). 

Gisterenavond met de post had ik brieven uit Brunswijk van 
uwe nieuwe kennissen verwacht, doch er is niets gekomen. Wegens 
de suikerij Ii) wacht ik iemand, die er in doet, alzoo geen makelaar 
daarin is. Voorlopig weet ik reeds, dat er sterk in gedaan is, 
meenig een er zich in geruineerd heeft, en enkelde er groot in ge
worden zijn. Wat nu de rijzing in de coffij bewerken kan, moeten 
afwachten, intusschen is de prijs nu beneden 2 stuiver en veel 
voorraad, welke voor de markt hier uit Oostvriesland komt, of 
men daarmee nu ook Brunswijker meent, heb ik nog niet kunnen 
verneemen, maar zeker is voor het oogenblik de prijs van 2 Ma
riengulden te hoog. - - - - - - - - - - - - - - -

70. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam 13 September 1798. 

Nu is het goed zedert gisteren avond op zolder, en de kuiper 

1) Ve123. 
") Dagboek 17 September; "Je penetre tous les jours davantage dans l'interieur de 

Leipzig, que je vous decrirai dans deux mots. Cette ville est a Hambourg, ce que Rot
terdam est a Amsterdam." 

I) Hotel de Saxe. (Verz. van Hogendorp 56e). 
0) t 4 September 1798. Uit Amsterdam. 
') In Verz. van Hogendorp 56e bevinden zich twee adressen van Brunswijksche 

suikerijfabrikanten. 
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bezig met monsters van de vaten tabak te trekken, waarover na
der berichten zal. 

De coffij is op een paar sakken na vrij gaaf binnen, maar nu kan 
ik spul hebben met een commis, die heeft laaten zeggen, dat hij nog 
nader op het pakhuis ze zal komen zien, waaromtrent weI andere 
kooplieden geconsulteerd heb,enin mijn opinie bevestigd ben, dat 
zulks in geen geval kan toestaan en het request alles afdoet. Het 
nadere, wanneer hij er geweest is. 

In Rotterdam, gelijk te verwachten was, heeft de eerste rijzing 
in dit artikel plaats gehad, en is Martinique mooi goed in baalen 
tot 251 stuiver en 26t stuiver verkocht. Toen ik gisteren aan de 
beurs bericht daarvan aan een bediende van Voute vroeg, kwam 
hij toevallig zelf aan, en zeide, maakt de heeren maar niet te wild. 
Zijne geheele werkzaamheid loopt daarheen, de prijzen laag te 
houden, om echter het juiste te blijven weeten, heb ik gisteren aan 
Yzendoorn verzocht ons het voorvallende in de West-Indisch pro
ducten op zijn plaats te willen melden, en onzen wederkeerigen 
dienst aangeboden 1). Men zegt, er is geen voorbeeld van de con
trebande, die thans naar Braband plaats heeft, dus geen wonder, 
dat te Rotterdam de prijzen het eerst rijzen. 

Rocquette 2) zeide mij laatst, dat er mee uitscheide in coffij en 
suiker, dat de prijzen te hoog liepen, en het spel te gevaarlijk 
wierdt. Omtrent de in zwang zijnde practijken tot invoer van ver
scheidene goederen yond ik hem minder naauwgezet dan ver
wachtte. "Overal," z~ide hij, "zijn er doctoren en heelmeesteren." 
Een voorbeeld. Iemand hadt 40 baalen peper uit London gekree
gen, de vriend daar schreef: "ik heb juist 40 balen peper uit Dene
marken ontvangen, zoo en zoo gemerkt, die ik U zende." N.B. dit 
waren 40 baaltjes monsters zoo groot als een tandekooker, ge
voegd bij de groote baalen en gelijk gemerkt, en zoo de vriend 
melde, inderdaad uit Coppenhagen gekomen, hetgeen hij bij eede 
kon verklaaren, en het goed kwam binnen. Doch daarentegen 
kreeg een ander huis hier ook een partij peper, die bij de admirali
tijt wierdt geconfiskeerd, doch door den eigenaar gered als transi-

1) Van IJzendoorn antwoordde, dat er veel vraag naar koffie en tabak was en de prij
zen dezer artikelen zich derhalve in stijgende lijn bevonden en de suiker op een prijs, 
lager dan den Amsterdamschen bleef. De prijs der Carolinarijst had neiging tot dalen

l
• 

(W. aan G. K. 14 Sept.). 
") Zie no. 62. 
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to goed, ten kosten van 6 gulden per 100 U. Mij dunkt beide ge
vallen strekken ten bewijze, dat best is, maar niets in dit en dier
geliJke artikelen te doen. 
----------------~---

Falcke heeft ons voor 71 mille guldens laaten betrekken en op 
55 mille assureeren, waaraan een zak guldens verdienen. 

De coffij was ten deele in enkelde baalen, ten deele in pakken van' 
vier baalen. Deeze pakken heeft hij 1) aan de boom laaten passee
ren, maar aan de schuitenvoerder gezegd, dat aan het pakhuis zou 
komen zien, of het ook Javacoffij was 2). Hij voelt denkelijk zelfs 
weI, dat een vergeefse boodschap zou komen doen. 

71. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Vrijdag 14 3). 

Daar hier reeds een calculatie op de prijzen van de nieuwe mee 
gemaakt is, wij het vooruitzicht hebben van eenig debiet naar 
Duitschland en uw verblijf in Nurrembergmij op een 10 mille guI
dens in de cas doet reekenen, schrijf ik hem 4), dat voor het beloop 
van die som de goede gelegenheden tot inkoop kan waarneemen, 
mids de groote helft altoos in onberoofde besteedende, en v66r de. 
verzending adviseerende of met laaten liggen er daar reeds bij ver
wachte rijzing op te winnen zou zijn. Teffens zal ik morgen Solly 
omtrent dit artikel berichterr: Dit alles vlijde ik mij, heeft uw 
goedkeuring. 

Ik laat thans, dat meer zie omgaan, niet makkelijk eene gelegen
heid om wat te leeren, mij ontglippen, zoo kan u in korte woorden 
antwoorden, dat 2 huizen tot het fraudeeren van specie nodig zijn. 
A. te Brunswijk doet remises aan B. hier met order om er specien 
voor te zenden aan C. in eene van onze grensstedl1n, die ze dan 
voor hem over de grenzen bezorgt. Op die wijze valt er hier geen 
suspicie, men stuurt de kistj es aan de cassier met order op guldens 
of 3 guldens; en bekreunt zich niet om de gevolgen. Die negotie 
gaat sterk over Vriesland hooger noordwaards op, en waarschijn-

1) De commies . 
• ) Zie art. 1 der Proclamatie der Nationale Veqfadering van 16 September 1796, 

waarbij de invoer van Engelsche manufacturen en koopwaren verboden was, waar
onder ook uitdrukkelijk de goederen uit Nederlandsche Oost-Indische schepen, in 
Engeland opgebracht, begrepen werden. (Verz. van Pub!. V no. 182). 

0) September 1798. Uit Amsterdam • 
• j Van IJzendoom te Rotterdam. 
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lijk over Overijssel of Gelderland naar Brunswijk. In eene van 
mijne voorigen 1) meldde ik U reeds, dat kennissen van mij hier 
uit de plaatzen, die gij bezogt hebt, veele consignatien op die wijze 
uit Vriesiand kreegen en met aangeeving nog niets diergelij).<:s te 
doen hadden. Uw oordeel over deeze handelwijze zal weI met de 
mijne overeenstemmen. 

Het gedreigde bezoek van de commis heeft nog niet, en zal ook 
wei geen plaats hebben. 

72. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 2). 

Leipzig, den 15 September 1798. 

Friedrich Daniel Winckler was Zaterdagavond kort v66r mijne 
aankomst naar buiten gegaan met zijnen broeder, die er nog is, 
terwijl hij Donderdagavond thuis is gekomen. Ik was driemaal 
vrugteloos bij hem aan zijn comptoir geweest en had er vrindelijk 
met hunnen associe Latus gekeuveld 3). Vrijdag, omdat Biester ') 
hier was, ging ik er niet en Friedrich Daniel Winckler schijnt mij 
niet gemist te hebben. Deezen ogtend, terwijl Biester elders zijn 
moest, liet ik er belet vraagen en kreeg tot antwoord een aanbod 
om bij mij te komen. Ik ging egter naar hem toe en yond een be
leefd, welgemanierd, zagtzinnig, eenigzins agterhoudend, veelal 
vrindelijk man, met wien ik ruim een uur gepraat heb. Het gesprek 
heeft slegts algemeenen handel en politijk betroffen. Hij schijnt de 
Engelschen te beminnen en teffens er v66r te zijn, om van wege 
het Duitsche Rijk aIle de eischen der Franschen toe te staan. Hij 
heeft mij in mijn voorneemen bevestigd, om hier de verdere Saxi
sche vrinden af te wagten, waartoe de omstandigheeden mij nood
zaaken. Wijders zijn wij even beleefd, zagtzinnig, vrindelijk uit 
elkander gegaan, en nu moet de tijd leeren, wat het phIegma baa
ren zal. 

') No. 67 .. na den middag." 
") In het handschrift genummerd 47. 
a) .. Messieurs Winckler n'etant pas en ville, fai parle un instant A leur associe. Con

versation generale sur Ia decadence du commerce d' Amsterdam. Je lui ai donne une 
idee de ma position antecMente; de Ia maniere, dont je suis entre dans Ie negoce et des 
motifs qui ffi'ont rendu prudent et m 'ont engage A rompre ou surseoir pour Ie moment 
toute operation de banque." (Aanteekening uit Verz. van Hogendorp 56e). 

') Johann Erich Biester, zijn Ieermeester uit zijn jongelingsjaren in Berlijn. (Zie 
Br. en Ged. II, bIz. 31 e. v ., III, bIz. 156 en Byvanck bIz.32 e. v.). 
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Frege 1) heeft ons ook een uur ten zijnent onderhouden -
voorleeden Dinsdag, meen ik - - en tegen Donderdag ten eeten 
verzogt op zijn riddergoedAbtneuendorff,daar wij met Forster naar 
toe gereeden zijn in diens eigen wagen -- zoals men hier een lief 
soort van rijtuigen noemt- - en van half I tot half II's avonds 
gebleeven zijn, dineerende, collationeerende en soupeerende met 
zijne farnilie, associe Plos 2) en eenige vreemden. Voor het geheel 
mansgezelschap v66r tafel, verhaalde hij de gift van J. Schues aan 
dearmen op zijn zilveren bruiloft3), die zijn vaderhadt bijgewoond, 
bestaande in 25 mille ~dens door hem aan de gereformeerden en 
in evenveel door zijn vrouw 4) aan de luitherschen. Dat zijn vader 
alles verschuldigd was aan mijn voorouder kwam tusschen twee 
haakjes allernatuurlijkst invloeien. Aan tafel verhaaide hij iets 
van Luber en prees hem in veel opzigten. Verneemende, dat Bies
ter aangekomen was, gelastte hij aanstonds zijnen neef te paard 
naar de stad te rijden en hem te noodigen. Hij en zijn eerste even
genoemde associe - - de tweede hiet 6) - - hebben veelleed
wezen te kennen gegeven, dat de betrekking met ons afgesneeden 
was. Hiervan een andermaal nader. 

Beide, Frege en Winckler, hebben mij gezegd, dat zij hoopten 
mij nader te zien, maar elk op zijn wijze. Frege als de openhartige 
waauwelaar, die altijd meer vrolijke goedhartigheid toont dan 
oordeel en nadenken. Winckler als de fijne man. 

Egter heeft Frege geen bioote Ievendigheid maar ook geest en 
heeft den naam zijn comptoir zeer weI te bestuuren en vlijtig te 
werken. 

Ik hoop, dat zijl mij te spraak zullen staan, want ik wil weI op 
den grond gaan; maar doen zij het niet, zoo blijft het bij het oude. 

1) Zie no. 6. - "Frege et Co. Accueil distingue - sentiment profond de reconnais
sance pour Jacob Schues a qui Frege pere dut sa fortune et dispositions favorables a 
obliger tout ce qui peut tenir a cette ancienne maison. - Expose long, mais bien repre
sente de ses griefs contre Luber - ne temoignant aucune disposition a renouer - tirant 
autrefois des cottons de la Hollande, que maintenant 1'on pourrait y envoyer. Je lui 
ai fait connaitre ce que j'etais autrefois, les motifs qui m'ont engage A me vouer A la 
carriere du commerce et mes sentimens en fait de politique. Conversation longue et 
generale termine par une invitation amicale." (Aanteekening uit Ve'rz. van Hogen
dorp 56e) . 

") Christoph Heinrich Plosz (1757-1838). (Zie Kroker, biz. 185, waar ook over 
Frege). . 

") Op den 27sten October 1736. (Zie Elias II, biz. 728) . 
') Hester Bronck. (Ibidem). 
") Ohme. - De naam ontbreekt in het handschrift. 
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Ja zelfs, indien zij het doen, en ik zie geen wederkeerig nut in de 
.zaaken, zo blijft het er ook bij. 

73. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Leipzig, ce 15 septembre 1798. 

- - - - 2). Entrez dans I'Eglise de St. Nicolas, edifice gothi
que, mais dont les colonnes, et les voutes et les murs sont meta
phorses par la main du sculpteur, de maniere qu'apres la premiere 
impression de l' ensemble, qui est tres-agreable et dure longtems, 
vous ne cessez pas d'examiner et d'admirer les details qui dans ce 
vaste edifice sont d'un travail acheve comme Adrichem. Si je 
n'avois pas vU ceci, j'aurois peine ala croire. Oeser S), fameux 
peintre, a decore Ie choeur et Ie local des fonts batismeaux des 
peintures les plus analogues. Au reste l'orgue, la chaire, l'autel, 
les chandeliers, les lustres, les vases, tout est egalement magnifi
que et du dernier gout. Les banes ressemblent a des sophas. II y a 
place pour a-peu-pres deux mille personnes. J'ai ete deux heures 
dans l'etonnement, et passai continuellement de l'admiration de 
l'ensemble a celle de chaque partie. On dit que l'orgue est excel
lente et je me propose bien de l'entendre demain. 

J'ai ete avec lui ") dans d'autres quartiers de la ville, ou demeu
rent les sayans, dans l'empire de I'Universite qui est moins beau 
que celui des marchand~. A present je retourne a ceux-ci. 
Comme la messe si proche, il a fallu renoncer a trouver chez eux 
mes correspondans du reste de la Saxe et les attendre ici. C' est 
moins fatigant et plus utile. Vers la fin de ce mois, quand je serai 
rassassie d'affaires, je partirii pour Nuremberg. Vous ne sauriez 
croire comme on est affaire ici, comme il y a beaucoup de maisons 
de commerce, comme les affaires les plus grands, les plus eloig
nees, se font en meme terns que la boutique. Dela peu de societes 

1) Vel 24. 
") Een beschrijving der stad gelijk in den brief van 11 September. Ook van de vlakte 

rondom Leipzig, die met haar zacht glooiend terrein, haar vriendelijke dorpen, bos· 
schen, waarin weiden en beken, haar wegen met vruchtboomen en wilgen beplant, 
voor hem haar bekoring had. 

3) Adam Friedrich 6ser (1717-1799), schilder, beeldhouwer, etser. Directeur der 
kunstakademie te Leipzig. (Vergelijk Br. en Ged. I, biz. 122). • 

0) Biester. 
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dans les maisons, mais de grandes assembIees dans un jardin a la 
porte de la ville ou nous avons soupe mercredi a deux cens trente 
personnes, et OU nous souperons mercredi prochain a ce qu'on 
m'assure, a quatre cens personnes. On y danse apres souper. Tous 
les etats s'y trouvoient confondus, et dans ces vastes salles il y 
avoit jeu de cartes et billiard, belles dames et la pipe et la biere, 
jeunes-gens eIegans et de vieux boutiquiers. J'y ai passe mon terns 
mais sans m'amuser infiniment. J'ai vu du monde, appris a con
noitre du monde, cause avec des Leipzigois et des etrangers, evite 
Ie jeu pour l'amour de la conversation. Demain j'y dine, moi qua
rantieme, car Frits est a Dresden pour une couple de jours 1). --

74. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, 17 September 1798. 

Intusscben dat ik deezen avond Engelsche brieven verwacht en 
Fabius en Voute aan de beurs spreeke, zal ik u nog het een en 
ander over het wisselwerk melden. Toen Luber nog aan het wisse
len was, wierd~n wij overloopen met aanbiedingen van papier, zoo 
door ]ooden als Christenen, zoowel makelaars, beunhaazen als 
connexien van huizen, die zelfs te baarde kwamen. 't Zedert het 
wisselen afgeschaft wierdt, en die lieden niet meer bij ons terecht 
kunnen, dagen zij niet meer op. Hunne aanbiedingen zijn echter 
de basis van het voordeelig wisselen, omdat men papier zoekende 
de hoogste, daarentegen aangeboden neemende, de laagste cours 
betaalt. Dit ten opzichte van het remitteeren. Want bij het trek
ken, wanneer de lieden maar eens weeten, dat men de goede ge
legenheid waarneemt, komen zij van zelf op en schrijft men dan de 
cours zelf voor. Op deeze aanleg, die ik uit Luber, wat ik ook deed 
zoo uitgelegd niet heb kunnen krijgen, gaa ik nu werken. Voor
zichtig en op goede gronden kan zij maar langzaam geregeld wor
den, maar heeft dan ook aIle de kanssen zoo tot oefening als nut
tige uitvoering van de arbi.trage aan de hand. Papier wordt dan 
een waar, die men koopt of verkoopt, naar de markt is, en het 

1) Dagboek 17 September: "rai vu un magazin d'antiques en plAtre, quelques 
chefs d'oouvre d'Oeser, quelques beaux tableaux, quel spectacle, quelle jouissance! 
Et je renonce a Dresde, a ses tableaux, a ses statues. Le sacrifice me coute, mais 
quand je songe a ma famille, j'en ferois cent pareils et je commanderois tout de suite 
Ies chevaux pour retourner par Ie plus court chemin." 
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onderscheid tusschen ons en bankiers is maar, dat wij op ons 
comptooir de operatien doen, die deeze met opzet op de wissel
dagen 1) aan de beurs doen. Op die wijze krijgen wij in onze porte
feuille goed papier op en uit geheel Europa, terwijl wij er nu meest
al maar in hebben uit Duitschland op hier. En terwijl Luber met 
opzet wisselde, omdat hij anders geen weg met zijn geld wist, zoo 
wisselen wij maar tot voordeel van onze negotie, alleen wanneer 
het te pas komt, nooit anders. De materialien tot dit wisselen kun
nen wij bij voorkomen op onze plaats nemen, of van anderen ons 
laaten toezenden. Wat daaromtrent Leipzig betreft, meent Zolli
cofer, dat daarvan niets te haalen is. Leipzig is een van de groote 
wisselplaatzen, ten minsten vanden tweeden rang van Europa. 
Wat zij in hun zelven vinden kunnen, geeven zij aan geen ander. 
Hul). te zeggen, wij willen even lief goed papier op Hamburg als op . 
Amsterdam in betaaling aanneemen, mids voor uwe kosten en 
risico alsvoren, laat niet de minste kans over om het in ons zelven 
te vinden, en hun verder te bereekenen, hetgeen oorsprongelijk 
beoogden. Eerder is dit te verwachten, zegt hij, uit Nurnberg en 
Frankenland. Het kan echter maar enkeld plaats hebben met 
Lodel 2), omdat die credieten heeft bij von Halder in Augsburg, en 
Ochs en Geilmuller te Weenen, beide ook wisselplaatzen, en dus 
min of meer afhangende van deeze lieden, het papier ontvangen 
moet, en dat in haaren kring van werken best voor de hand komt. 
Dit is, meen ik, een interessant bericht, om op de plaats zijnde, 
den loop van hunne negotie tot op de grond door te kijken en hun 
strekken om hun ten minsten te zeggen, dat wanneer het kan 
wegens de cours om het even is, papier op Hamburg ·of hier te 
remitteeren, wij het eerste ook weI in betaaling aanneemen willen. 
Eindelijk verder in Franken, en op kleinere plaatzen, waar wi! ik 
stellen, verfwaaren van hier getrokken en manufactuuren naar 
Hamburg verzonden worden, kan het meer te pas komen, en de 
lieden zelfs dienen. 

's Avonds. 

Wat gij mij zegt van winkels1 houdende kooplieden, is ook weI 

1) Zie Le Long I, bIz. 137. 
") Koopman te Neurenberg. 
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een gevolg van de tijden, want bij den gewoonen loop der zaaken 
moeten zij toch gemakkelijker en met minder gevaar het goed van 
hier dan van over zee ontbieden kunnen. Maar het kwaad is, dat 
zij nu geleerd hebben, wat zij anders nooit gewaagd hadden te 
leeren. 

Gisteren zijn er wederom zes schepen uit London in Texel bin
nengekomen, en na ik hoor, maar eene Engelsche post, waarschijn
lijk van den 4 September, terwijl deze schepen naar het zeggen den 

/ 10 uit de Theems gezeild zijn. Er kunnen dus veele goederen en 
ook suiker voor ons zich op bevinden, waarvan de connossemen
ten nog niet hebben. Volgens het zeggen zijn er drie met rijst be
laaden en verder is de grootste aanvoer coffij en tabak. 

75. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Leipzig, den 18den September 1798. 

Lakens, gemeene soorten, gaan er geduurig naar buiten. Lin
nens in menigte. Daarvoor trekt men hier op Hamburg of Engel
land of Spanje. De wissels worden verkogt aan wie remitteeren 
moet voor goederen, welken uit die landen ontboden zijn. Aan de 
linnenfabrikanten wordt dan het geld meest in natura gezonden, 
waar de bankiers op winnen. Uit Poolen worden de betaalingen 
gedaan in brieven op Hamburg, waar men schuldig is voor graa
nen. Voor de zijde, --gedeeltelijk naar Poolen en verder gaande 
- - die uit Italie komt, wordt van daar op Weenen getrokken, of 
van hier over Weenen geremitteerd. Zo ook voor al wat over Triest 
komt, en dit is thans vee!. Op deeze wijze ziet Gij ligt in wat een 
wisselhandel hier veroorzaakt wordt door den waarenhandel en 
deeze geenen het leven geeft. Eer al de waaren te Hamburg kwa
men, ging de wissel over Amsterdam. Daar kwamen wissel en 
assurantie. Maar de remises bezorgde de bankier alhier. Nu is de 
wissel van Amsterdam naar Weenen en Hamburg, omdat de loop 
des handels over Triest en Hamburg gaat 1). Mij dunkt, dat deeze 
schets U de zaak moet doen doorzien. Koophandel is koopen en . 
verkoopen, dit doet de speculant, die de koning des handels is. 
Hem bedient de commissionair, die voor de daad van in- en ver
koopen betaald wordt. Hem bedient de bankier, die voor de daad 

1) In het handschrift genummerd 61. 
IJ Vergelijk Ricard I, biz. 434 e.v. 
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van betaalen betaald wordt. Hem dienen duizend anderen, te land 
en ter zee, die er voor betaald worden. Zijn winst is geen loon maar 
de vrugt van zijn overleg. Nogthans is de bankier alomme de 
groote man, denkelijk omdat hij de beurs houdt, zoals de finantie
minister de eerste is. Geld is de groote zaak geworden. Nu doen 
hier de meeste spediteurs en veele andere kooplieden, vooral de 
zijdehandelaars, die talrijk zijn, ook in wisselzaaken. Natuurlijk! 
Zij moeten op een derde plaats doen trekken en derwaards remit
teeren, of, als spediteurs, zijn zij de middelslieden, die betrokken 
en aan wie geremitteerd wordt. Zo worden de van der Smissen 
betrokken en verzenden het goed eerst, als zij de remises binnen 
hebben. Bij die gelegenheid worden zij de veranderingen in den 
cours gewaar, winnen of verliezen er bij, leeren slijten in zigzelven, 
speculeeren eellS, laaten zig eens wat meer betrekken en remittee
ren voor eigen rekening. Zo worden zij bankiertjes. De speculant 
blijft nergens zuiver speculant, maar is committent, commissio
nair, rheeder, assuradeur, bankier, spediteur, alles door elkander. 
Dan gaapt de onkundige dien boedel aan, en weet er niet wijs in te 
worden. Maar men scheide elk yak zorgvuldig af, leere het een 
v66r, het ander na, als wilde men elk inzonderheid aanneemen. Zo 
wordt men een koopman. 

Avonds. 

Forster 1), die zoo even wat is komen praaten, bekent zelf, dat 
Holland nooit voor hem, materialist 2), het land geweest is, waar 
vandaan hij veel waaren trok. Suiker, maar een wijnig kandij, 
koffij niet, dan wanneer er een enkele rijs beter aan te komen was 
dan in Frankrijk. Oost-Indischewaaren hetmeest. Hij meende nu, 
dat het speculatie zijn zou koffij te Suriname te koopen tegen 7 
stuivers van een eigenaar te Amsterdam woonagtig en op een goed 
schriftelijk contract, met oogmerk om hem, al was het drie jaaren 
te laaten liggen, tQdat de vaart vrij was. Hij vroeg, of ik er lust toe 
hadt en wilde weI een 10 mille guldens mede besteeden. Ik heb 
noch ja, noch neen geantwoord. Wat denkt Gij er van? Dit zou 

1) "Monsieur Forster hors de ville - ]'ai trouve son fils et beau-fils-Tres-preve
nands - II parait Hre boutiquier et negociant a la fois-passe pour faire de grandes 
affaires-quoique son comptoir paraisse peu considerable et que Pon y vend des 
epiceries en detail." (Aanteekening uit Verz. van Hogendorp 56e). 

") Handelaar in drogerijen. 
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weder6m een lange speculatie zijn, en ik zou effecten kunnen ver
koopen, om die goed te maaken 1). 

Katoen, verwen, beschadigde jugten, zijn de artikelen, die in .. 
goede tijden nog eenigzins zouden kunnen herwaards gezonden 
worden. Linnen, katoene stoffen, degeenen, die men zoude kun
nen ontbieden, of in ' consignatie ontvangen. Men kan hier de 
cochenille thans niet uit Spanje krijgen. Men wi! ze te lande doen 
komen. Is dat ook voor ons doenlijk? Het is de moeite waard er 
om te denken, zo laag als de prijzen nu zijn 2). Wij hebben hier 
al de Farbehandler verlooren. 

Hofmann 3) komt het meest bij. Hij is bediende geweest van 
Voisack i), die het geweest is van de gebroeders Hansen, en met 
deezen zal ik denkelijk kennis maaken. Nu is het artijkel van de 
verfstoffen zo kostbaar, dat dit aIleen in het vervolg de Leipziger 
reis zou kunnen voordeelig maaken 5). De kattoen kan met den 
tijd weer goed worden. Ik eet Donderdag bij den oom van Rams
thaI, Kels, een rijk koopman, die hiet dan in katoene stoffen doet, 
er 3 a 4 ton mede gewonnen heeft, maar eens veeg gestaan heeft. 
Ik zal geen gelegenheid verzuimen en er ten minsten de kennis van 
de plaats en van eenige solide huizen uithaalen. 

Goede nacht. Morgen meer. 

76. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Dingsdag vroeg 6). 

Ik heb U gisteren bericht omtrent de tabak 7); dat was . vrij 
1) 11 Augustus had Willem geschreven, dat de koffie in de West te Amsterdam op 

contract gekocht werd a 61 tot 7 stuivers. De assurantie bedroeg 50 %, de vracht 2 
stuiver per U. De prijs werd dan 14 a 16 stuiver en zou goede rekening geven. 

") 6 September had Willem geschreven, dat de 1150 ceroenen cochenille in Spanje 
liggend, drie maanden noodig zouden hebben om over land naar Amsterdam te ko· 
men. De prijzen waren te Cadix reeds van 250 op 148 /j en te Londen op 38 / gevallen. 
Ook Oost-Indische cochenille gold te Londen slechts 10 / . (De handel met Spanje 
liep te Leipzig in de achttiende eeuw bijna uitsluitend over Holland. - Kroker, biz. 
160). . 

8) "Hoffmann-Farbehandlung. Depuis 12 ans hors de relation par rapport ala mau
vaise qualite d'un envoi de cotton, sur lequel on ne lui accorda aucune refraction-fait 
venir de la cochenille d'Espagne-difficulte de trouver des assureurs dans ce pays .... 
Bavard mais alnical." (Aanteekening uit Verz. van Hogendorp 56e). 

') "George Gottlob Vollsack. - Indigo, krap-catoen, cochenille, houte." (Verz. van 
Hogendorp 56e). 

5) Verlhouten waren zoo hoog in prijs, omdat te Londen zoo weinig aangevoerd 
werd. (W. aan G. K. 5,6 en 17 Sept.). 

0) 18 September 1798. Uit Amsterdam . 
• ) De Marylandsche tabak. 
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gunstig; maar met de coffij ziet het bitter uit en verdient weI, dat 
ge zelf eens een brief van klink aan Thorspecken schrijft. AIle de 
64 zakken zijn deezen ochtend gestooken en omgeIegd en bevon
den te zijn: 

18 zakken gezond. 
2S ligt beschadigd. 
14 zwaar" , waaronder 1 vochtig. 

7 extra" "'" waaronder 1 stinkend vochtig. 
Voute geeft nu eene verklaring, dat de schade oud en buiten de 

twee vochtige zakken, niet op dit Iaatste traject aan 't goed geko
men is en bovendien eene taxatie, waaraan wij ons met Thor
specken en deeze wederom met zijn cedent zich houdt 1). - --

77. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Amsterdam, 19 September 1798. 

De hospes van Abegg was Ploos van AmsteI2), die bijna alles 
VOO1' en niet met de Abeggs in Emden en Bremen doet, want hij 
doet niets voor eigen reekening, is zuiver commissionnair, ver
haalde mij gisteren, dat nog weI 200 last graanen van hun liggen 
hadt, waarvoor niets geschoten heeft, en daar hij op zijn berichten 
de ordres tot verkoopen voor afwacht, en dan remitteerdt of weI 
betrokken wordt. Deeze werkzaamheid is juist evenreedig aan 
zijne vermogens, hij is niets minder dan een overvlieger, maar weet 
de routine van den plaatselijken handel, en is knap en eerlijk in 
zijn bediening. Hij kan op die wijze werken met een klein capitaal, 
schoon weI bemiddeid maar in papier, dat hij uit principe bij zijn 
dood wil nalaten, zoo ais hij het ontvangen heeft. Ik heb uit hem 
gehaald wat maar kon en mij diende, van hem vern am ik ook d~n 
loop van de uitvoer van specien. 

Omtrent de bescherming van het papier van een vriend, die 

1) 22 September meldde hij, aan Thorspecken de taxatie te hebben gezonden met de 
vraag, wa t hij van meening was te doen. De winst was vervallen a), "want van 2 per
cent, die er op zou zitten, wi! ik niet spreken." En 25 September scbreef hij: "Thor
specken zendt de declaratorien, dat de waar onbeschadigd van daar gegaan is, maar 
onvoldoende, van geen makelaar en niet berichtende, dat hij de baalen gestooken 
heeft. Ik zal er bij blijven, dat hij ze hier moet laaten examineeren". 

") Adriaan Ploos van Amstel "op de hoek van de Leydse - en Keizersgraften". 
(Naamen enz. 1796). 

a) De winst op de koffie, door Matthiesen en Sillem afgezonden, zou dit verlies even
tueel moeten dekken. (Zie de noot bij no. 54). 
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niet geweigerd kan worden 1), wanneer men in acceptatie met hem 
staat, heb ik de toepasselijke particuliere uitdrukking op het geval, 
welk ik beoogde, in plaats van de algemeene gebruikt. De trattas 
luiden op uso of op zieht. De betrokkene weigert om tusschenge
komene omstandigheden te accepteeren in het eerste geval, te 
betaalen in het tweede. Er staat zomtijds op "au besoin bij de 
Heeren G. K. v. H. en Co.", zomtijds ook niet, de cassiersknechts 
of loopers van de comptooiren weeten het echter en komen dan 
bij ons. Wanneer dan maar de acceptatie vraagen, kan men intus
schen aviseeren en dekking eischen. Maar wanneer de brief be
taald moet worden of omdat op zieht luidt, of omdat reeds verval
len is, gelijk dikwijls plaats heeft, omdat langer dan de vervaltijd 
geloopen heeft - "dan", zegt Zollicofer, "kan men de betaaling 
niet weigeren aan zulke huizen als Carstens en Popert, en op die 
wijze in groot verschot komen." 

Dit is nu nog maar ten opziehte van opgekomen misv~rstand. 
Maar stel nu, dat een huis hier ophoudt met betaalen. Popert, 
omdat hij 30 of 40 mille op dat huis afgegeeven heeft, is daarom 
niet minder goed, en heeft juist daarom, en omdat wij verzeekerd 
zijn, dat hij terstond dekken zal, recht om te verwachten, dat wij 
voor hem of accepteeren of betaalen. Accepteeren kan geen zwaa
righeid hebben, betaalen weI, omdat de cas op dat oogenblik te 
bekrompen zijn kan. En dan verandert de staat van de zaak van 
gedaante, en kan de weigering van betaaling zelfs aan ons crediet 
nadeelig zijn. 

Nu meen ik, is de zaak duidelijk maar teffens ook bewezen, dat 
de zwaarigheden meer voortvloeien uit de omzichtigheid aan den 
ouderdom eigen dan uit den aart van de zaak zelve. 

Want 1°. is het een geval onder honderden, dat juist zoo iets 
treft; 2°. bij onze voorgenomene werkzaamheid, evenmin te ver
wachten, dat de kas zoo bekrompen is. 3°. door middel van onze 
twee credieten altoos de kans voorhanden om met het geld van 
den tweeden de betaalingen voor den eersten te vinden, of zelfs 
tegelijk dekkende op deezen papier aan onze order uit te stellen, 
en aan den anderen te remitteeren. Van het crediet bij den cassier 
spreek ik niet, en veel minder van het gebruikelijk aankloppen bij 
anderen in dit geval, omdat ik stel, dat de acceptatie van ons huis 
zulks niet toelaat. 

1) 31 Augustus had hij geschreven, dat Zollicofer in het gebruik maken der cre
dieten de zwarigheid zag ook voor anderen te moeten accepteeren. 
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78. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Leipzig, ce 20 septembre 1798. 

Au fond je suis las de ces bruiantes assembIees de marchands, · 
dont je vous ai deja fait une description succinte, 011 les hommes 
ne font que tapage et bonne chere et 011 de tres-honnetes jolies 
femmes donnent les mains et les bras a baiser et a mordre. 

On m'assure qu'il y a ici une tres-agreable societe fondee par les 
Refugies franc;ais du dernier siecle comme a Berlin, et qui de 
meme porte Ie nom de colonie. 

Sur est-il que je ne pouvois y penetrer qu'en attendant ici Ie 
commencement de la foire, qui ramene en ville tous les menages, 
dont les plus opulens passent I'ete a la campagne, en sorte que Ie 
chef ne se rend qu'a son comptoir cinq ou six fois par semaine, et 
laisse sa maison fermee. Ordinairement Ie comptoir n' est pas dans 
la maison. II ya aussi quelques riches negocians, ici comme a Ham
bourg et meme a Bremen, qui se sont associe leurs premiers com
mis et n'entrent plus du tout dans Ie detail des affaires, s'amusant 
mieux a administrer de belles terres, acquises du produit de leur 
commerce ou de celui de leur parens. 

Transportons-nous une seconde fois a celIe de monsieur Frege, 
approchons a travers de beaux villages, de champs fertiles, un ter
rein ondulant, quelques beaux pres arroses par une charmante 
petite riviere, et dont la verdure est si fraiche, de petits bois, quel
ques jardins et d'eiegantes habitations du second ordre et sans 
magnificence. N ous appercevons dej ade grands batimens, entoures 
de plus petits, mais tous neufs, tous reguliers, tous blancs, entoures 
d' enormes vergers. Voila sa terre, son village, son chateau, car il est 
seigneur. II a achete tous les champs, excepte ceux d'un seul pay
san, maitre dans son coin, comme Ie seigneur l' est partout ailleurs. 

Mais pour qui toutes ces maisons, comment peupler ce petit 
village? Le proprietaire actif, infatigable, en bon citoyen, y a eta
bli des manufactures de soye. Les ouvriers, les laboureurs, les 
patres, quelques artisans, des revendeurs de fruits et de poissons, 
voila les villageois. Deux jours de la semaine monsieur Frege ne 

1) Ve126. 
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s'occupe que de sa terre et de son village. Ses occupations yva- . 
rient, elles ont toujours un but utile, il voit prosperer sa fortune et 
celle de vingt familles qu'il y a etablies, il y jouit de plaisirs sans 
cesse renouveiles, et son capital fructifie. Que lui en a-t-il coute 
pour y parvenir? Moins peut-etre que n'a coute Adrichem. 

J' eprouve quelque depit en trac;ant cette comparaison. - --

79. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Donderdag 20 1). 

Nu zijn en de suiker en de tabak van de Vos binnen. De eerste 
I laat ik door de Wit opslaan, hetgeen vooral, zoo er nog meer van 

krijgen, altoos zaak is om het gemors. Volgens brieven van den 
14den heeft deeze mij gezegd, dat men de schippers maarvergunde 
voor 1/10 hunner laading aan Engelse suikers te vervoeren, en dat 
zoo de prijzen nog iets mogten rijzen, de uitvoer weer voor twee 
maanden verboden zou worden. Door al dit worden nu de Engelse 
brieven zeer interressant, derzelver aankomst is een waareloterij, 
deeze met scheepsgelegenheid zijn van den 14de en voor weinige 
dagen kreeg ik langs denzelfden weg de copij van den brief van 
van Dijk Gevers van 24 Augustus lang na de originale over Ham
burg. De Wit zeide mij tot slot, dat vast bij ons geen daaling te 
vreezen. De 12 vaten van de Vos, waarop zeker staat maak, zullen 
dus nog reekening geeven. - - - -

Gisteren hoorde ik vertellen, dat er in kort een uitschrijving zou 
plaats hebben om dadelijk 5 percent van het inkomen af te gee
yen 2) tot nader omtrent de nieuwe opbrengst zou gestatueerd 
zijn, hetgeen ook ras volgen moet. Hogguer 3) verhaalde het, en 
daarom slaa ik er geloof aan. 

80. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Vrijdagochtend 21 '). 

Uw blad van den 13 5) bevestigt hetgeene weI verwachte, dat 
1) September 1798. Uit Amsterdam. 
") Deze geldheffing werd 22 September 1798 "gearresteerd", in afwachting van de 

afkondiging der hefting van den "don gratuit". (Verz. v. Pub!. IX no. XXXIV). 
0) Paul Iwan Hogguer. (Zie Elias II, bIz. 983 en Ec. Hist. Jaarb. XI, bIz. 51). 
0) September 1798. Uit Amsterdam. 
0) Een niet aanwezige brief uit Leipzig. 

ECON.-HIST. J.AARBOEK, xv. 10 
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er namentlijk op dit oogenblik in het binnenste van Duitschland 
weinig voor ons met nut uit te richten was. Wat ge mij intusschen 
van den loop der product en van de Levant en het zuiden over 
Leipzig zegt 1), kan op de mis te pas komen, wat de reeds voor
handene voorraad betreft. En wat het vervolg aangaat, die vrien
den misschien aanzetten tot de eene of andere onderneeming uit 
de zuidelijke havens direct op hier. Voor het oogenblik kan men 
voor Macedonisch catoen hier van 50 tot 56 -'It reekenen. De ver
zending kan geschieden over Hamburg en Bremen of direct per 
as. De bereekening, wat best uitkomt, is hunne zaak. Voor het 
vervolg stel ik, dat datzelfde catoen, Turks gaaren en ruwe zijde 
aile aandacht verdienen, en dat d~ directe verzending over Nurn
berg de beste is. Gemeen Smijrnas catoen, schoon thans 45 If. en 
daarenboven geldende, denk ik, dat de vrachtkosten niet ver
draagt, laat het echter aan hunne beslissing. - - - - Dit jaar 
is het te laat voor Ukrainer tabak 2). - - --

Daar gaat de oude de Wit van mij vandaan. De 10 vaten 3) zijn 
gestooken. 28! a 29 If. getaxeerd, en vraag of verkoopen wil. Ant
woord geen haast, wat uw advijs omtrent den toestand van het 
artikel? Dat drie van de voornaamste raffinadeurs wederom op
hielden met werken, uit hoofde dat daarbij niet uitkomen konden, 
het getal nu nog bepaald op 30 a 35, die een 600 vat en ieder in het 
jaar verwerken konden, dus kans hadden om de prijzen te kunnen 
stellen; dat wij er dan mee zaten, en zoo er weer wat voor ons 
kwam, tot verkoop raadde, en meende, de beste loop thans was, te 
zien een partij te hebben liggen, een partij op weg, en bij verkoop 
van de eerste een nieuwe te bestellen. Van den avond verwacht ik 
bericht van de Vos, of gekocht heeft, ik heb dus de nadere bepaa
ling tot morgen uitgesteld en zal ze zien te houden op 29! If.. Dan 
schiet er goed wat over, en kan de duurdere inkoop goed maaken 
van het nu verwachte goed 4). 

1) Willem aan Gijsbert Karel 22 September. "De coffij, die Frege herwaards ge-
stuurd heeft, is dog weI Levantse geweest?" 

I) Zie no. 63. 
") Zie no. 79. 
') 22 September deelde hij mede, dat Casenove en Batard te Londen slagen zouden 

voor 70/72, dat Solly 27 vaten Moscovados a 74/ zond a), die a 25 Jj. kwamen te staan, 
en voor 27 a 30 -'It genoteerd werden en dat de Vos eerlang voor hem koopen zou. Er 
werden dus 50 a 60 vaten verwacht, zoodat hij besloten had deze vaten a 29 it of met 
8 a 10 percent winst te verkoopen. 

tI) Zie nos. 47 en 63. 
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Zedert den 11 den deezes zijn er nu 19 schepen uit London bin
nen. Wat onzin, dat de schippers nu met liever eene andere plaats 
opgeeven. Gisteren kwam er verbod tot Iossen. Gij vat aile praat
jes, die daarover Iiepen. Dan aan.de beurs vemam men, tot groote 
schande der tegenswoordige kooplieden, dat gevallen was op ont
dekte kwaade trouw, zijnde een vat cacao, welke voor coffij aan
gegeven was, omdat deeze minder inkomende rechten betaalt, toe
vallig voor het oog van de commis gebarsten. Dan de zaak is nu 
verder geschikt en ailes gaa~ zijnen gang. 

81. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Leipzig, den 22sten September 1798. 

Nu ga ik den Uwen van den 13den nader beiintwoorden 2). 
Falcke 3), de oudste, Gottfried, aangekomen zijnde, zullen wij 
Maandagogtend de zaak afspreeken. Hij was zeer beleefd, zeer 
mededeelende, prees Riq-q.et ') en Voisack als van d.e beste huizen, 
naar het scheen niet zonder oogmerk, en zeide mij dat hij op de 
jugten gespeculeerd hadt tegen den vrede, als wanneer zij uit 
hoofde van den trek naaI'Italie rijzen moesten. N.B.! 

Gelief nu de brieven aan Lodel en Merckel 5) te adresseeren, 
want ik ben voomeemens, om over agt dagen de reis derwaards 
aan te neemen. Te Bareuth zal ik Schukman zien. 

De kennis met eenen der broeders Hansen is gemaakt, en wij 
gaan Maandag - - overmorgen - - een arbeidshuis zien. Zij zijn 
weI bekend te Amsterdam, leden van deezer 5tads-Raad en aan 
het hoofd van het blaauwsel - - Blaufarbe - - weezen, daar 
Winckler slegts een deel in heeft 6) . 

Die oom van Ramsthal, Kels meen ik, heeft zijn uitnoodiging 

1) In het handschrift genummerd 53 . 
• ) In dezen brief wordt aileen iets over Willem Bartlo en niets over de andere on

derwerpen vermeld. 
0) "Falcke. Principal article les cuirs de Russie, les peaux de Buenos Ayres et les 

c:ottons. -lies avec Forster - mecontents du dernier envoi de 20 balles cuirs avaries 
- fait en decembre '96 - fournissant de peaux et de cuirs,l'interieur du pays -diffi
c:ulte actuelle pour les gens a fonds mediocres de suivre cet article a cause du credit 
que 1'0n doit avoir dans l'etranger - mecontents des Hambourgeois qui ne donnent 
pas des renseignemens assez detailIes sur les marchands." (Aanteekeningin Verz. van 
Hogendorp 56 e). "Falcke in assurantien." (Ibidem). 

0) "Riquet en Comp.-O. enoW. Indie, trattes." (Aanteekening in Verz. van Hogen
dorp 56 e). Kooplieden in drogerijen, verfwaren en koloniale waren. (Kroker, bIz. 191) . 

") Te Neurenberg. 
0) Zie no. 61. 
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doen afzeggen en Schroter 1) schildert hem nu af als een grillig 
mensch. 

Ik had aan de Coninck geschreven, dat zij aan Schehl, die nog 
een mooi sommetje hadt, twintiga30ducaatenkonden voorschie- . 
ten en Bartlo zonder overdaad van al het noodige voorzien.N u 
heb ik daar niets meer bij te voegen, en zo er iets te schrijven viel, 
zal een brief van mijn huis zoo goed als van mij zijn 2) . 

Forster en Lippold willen niets weeten van Schein en, die niet 
gelden, en ik heb hun de nummers moeten opgeeven. Zo zij iets 
bewerken konden, zou het de moeite waard zijn 3). 

Lippold is ook te Londen bij Wienholt en verkiest hem hoven 
Smith. Wienholt doet koopen en verdeelt ze onder zijne vrienden 
hier, zoals Matth. en S. 4) mij zeiden, dat zij onder hunne Holland
sche vrinden deeden. Valt dat een enkele reis kwalijk uit, zo 
neemt men het egter weI op en gebruikt de waar. 

Lutzkendorff toonde mij Engelsche en Hollandsche kaneel saa
men, en hoewel ze slegter is, zal hij de Engelsche met voordeel ver
koopen. Met tabak is hij wijnig meer gediend. Ook is er thans een 
groote verkooping Varinas te Hamburg. 

Forster klaagt, dat de laatste partij loodwit zonder papier 
veel slegter is dan de voorige. Is ze ook van een ander fabrikant ? 

\1) "Monsieur Schroter. Neveu et heritier de ses deux oncles qui avant leur deces et 
depuis la mort du vieux Findeisen avaient Me associes de la veuve·parait ouvert et 
jovial - m'a parle d'une reciame sur deux caisses par Ie capitain Cornelis revenu a 
Hambourg - sa cargaison prise par les Anglais - ayant contremande un ordre pour 
du cafe a Liverpool effraye par la descente en Irlande- fesant principalement en sucre 
et cafes - comptant gagner 20 pour cent sur des cafes achettes au printems en Angle· 
terre - me fit pressentir une invitation." (Aanteekening in Verz. van Hogendorp 56e,. 

Koopman in drogerijen, koloniale waren en verfstoffen, lid der firma Briickner, 
Lampe en Co. (1753-1809). (Krokerblz.191) . 

• ) Willem Bartlo door Dirk van Hogendorp voor zijn opvoeding uit Oost·Indie naar 
Holland gezonden, keerde thans met behulp van het huis de Coninck te Kopenhagen 
terug. 

0) Willem aan Gijsbert Karel 21 September: Wat Forster gezegd heeft van de Steu
er zijn praatjes, geen koopmansstijl. Hij zelf schreef eens, dat de kooper gunter over
tollige zwaarigheden maakte, en zoo dit was geweest, hadt Schedlich a) hem terstond 
terug moeten stuuren, dat niet deedt en weI gedaan zou hebben, zoo er eenige forma
litijt aan ontbroken hadt.Het waare en fijne daarvan is, dat staande het heen en weer 
schrijven, toen hij den kooper gevonden, de cours hem tegen liep, en het toen nog aan 
hem gestaan zou hebben de obligatien terug te zenden, gelijk aanboden. Vermids 
daartoe het recht tegen onzen cedent in handen hadden. En dat nu zedert de cours hem 
nog weer medeloopt, dus het geen gunst aan ons bewezen is, dat hij geen schaaver
goeding eischt, gelijk Forster wi! wijs maaken, maar de overtuiging, dat hij er geen 
te eischen heeft en ze ook niet van ons verkrijgen zou." 

a) Bankier te Leipzig . 
• ) Matthiesen en Sillem. 
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Lippold zei, dat ze bij Frohke en Co. gegaan waren, toen zij van 
hun schoonvader scheidden, omdat die hunne drculaire beant
woord hadden en Schues niet. Nu lieten ze maar beuzelingen 
komen, onder anderen van Rotterdam lakmoes enz. Koffij hadden 
zij v66r I! jaar ook voordeeliger uit Rotterdam getrokken. Ik zei, 
dat eenige soorten thee niet duur waren, en hij verzogt om een op
gave, die ik hem zenden zal van boei en pecco uit het berigt van 
Voute. Voeg eens iets van thee in een brief aan Forster bij. 

Het comptoir van de Wincklers is doodsch. Latus doet alles. 
Forster verzekerde mij, dat Latus nogthans zelfs de postdagen om 
vier of vijf uur vrij was en zig vermaakte. 

Forster staat geduurig daarop, dat ik langer hier blijve, hij wil, 
dat ik een huis te Hamburg oprigte. Veelen hier denken nog, dat 
Frits daartoe bestemd is, en ik zie nu dagelijks meer, dat de Ham
burgers hetzelfde van mij ¥erwagt hebben, en daarom zoagter
houdend waren. Het is jammer, dat Frits zo wijnig karakter heeft, 
en dat mijn fondsen vast zitten. Hij krijgt geheel geen antwoord 
uit Engelland na zoo sterke avances. Ik geloof, dat Ricce daar
onder speelt. 

Winckler gaf mij zeer goed bescheid op Peter Richter. Ik meen, 
dat hij anders hiet en dit de firma slegts is. Hij heeft voor twee
honderd mille rijksdaalders riddergoederen, maar laat de negotie 
over aan zijnen assode Heinrich, van wien Falcke mij zeide, dat 
hij van hem afgedebaucheerd was. Die huizen doen dezelfde zaa
ken, leer en katoen, en schijnen zeer jaloers van elkanderen te zijn. 

Nu nog eenige algemeene aanmerkingen. Ik zie, hoe langer hoe 
meer in, dat de handel zo uitgestrekt is, namelijk, dat er zo ont
zachelijk veel waaren geduurig heen en weer trekken, 'dat een 
menigte menschen er door bestaan en rijk mede worden kan, en 
dat er aItijd op de eene of andere wijze genoeg zal overschieten om 
mijne fondsen te gebruiken. Wijders, dat men artijkelen moet uit
kippen en telkens de besten, zo dat men zijne speculatien niet op 
te veel, en vooral niet op te veel artijkelen tegelijk moet uitsttek
ken. N aar maate er een tot een zekere hoogte gereezen is, moet het 
stuiten en dan komen er anderen aan de beurt. De keuze is moei
lijk, en daartoe behoort een goede correspondentie, beoordeeling 
der politijke omstandigheeden, kennis van de plaats, omgang met 
kooplieden, aan wie men zijne gedagten kan mededeelen om de 
hunnen te verneemen. Zo wurmt men hier. B.v. Falcke speculee-
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ren Op jugten 1) volgens een raisonnement, dat wij ook eens maak
ten, zonder nogthans iets te onderneemen. 

Falcke zei, dat de Frankforter mis zeer slegt was geweest. Er 
kon niets over den Rhijn. Men chicaneerde aan de Fransche comp
toiren ongehoord. Er kon geen geld herwaards over. Wisselbrieven 
vondt men in Braband ook niet. Die geld te pretendeeren hadden, 
konden daar ook geen regt krijgen, enz. enz. Mij moedigt dit niet 
aan, om daar correspondenten te zoeken. Ret is best de waaren te 
Amsterdam af te zetten. Hij zei, dat er ontzachelijk veel huiden 
bij Luik verwerkt wierden, en dat de Hollanders de prijzen zo 
hoog gedreeven hadden op de laatste verkooping in Londen. Nu 
klaagden de Luikenaars ontzachelijk. Sommige fabrijken ver
werkten twaalf mille huiden in het jaar. 

Vale. 
82. WILLEM AAN GIJSBERT KAREL. 

Adrighem, 22 September 1798. 

De ondervinding, die wij nu hebben met uwe eigene brieven, 
bevestigt hetgeene reeds te voren vermoedden, dat de weg over 
Brunswijk niets uitwint. Den uwen van den Ilden kreeg ik Maan
dag ochtend den 17den met de Oosterse 2), en dien van den 9den 
denzelfden Maandag avond met de Hamburgse post. 

Evenzoo uwe twee bladen van 13 en IS September, gisteren 
ochtend den 21 met de Oosterse, en die van den 12 eerst gisteren 
avond met de Hamburgse brieven. 4 Maal 's weeks, gelijk ge 
weet, kan men hier vandaan langs die twee wegen ook schrijven, 
maar daar scheelt het geheele 24 uuren, hier maar van den och
tend tot den avond. Zoo het daar eveneens met den ontvangst ge
steld is, zoo blijkt, dat wij 's avonds over Brunswijk bericht gee
vende van iets, dat aan de beurs verricht moet worden, en waar
van wij den volgenden postdag over Emmerich doch confirmatie 
melden, deeze vroeger dan het eerste advijs aankomt, en wij onzen 
vriend maar op onnodige kosten jaagen. Lubers systeem is, dat 
bij begeeving van papier, of geslooten koop op order, men per 
eerst afgaande post aviseeren moet, omdat bij langer uitstel de 
cours of marktprijs veranderen kan en daaruit chicane ontstaan, 

1) Zie het begin van dezen brief. 
") Zondags kwam de post van geheel Duitschland te Amsterdam aan, met uitzon

dering van die van Hamburg, welke Maandag aankwam. (Le Long II, bIz. 35). 
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doch heeft mijns bedunkens weinig om het lijf, wanneer men het 
vertrouwen van zijnen vriend bezit en buitendien altoos naar 
waarheid opgeeft en handelt. 

Met de Americaansche tabak 1) heeft het ook tijd, Fabius heeft 
order om nog niet te verkoopen. Verscheidene baazen hebben reeds 
gevraagd de monsters te zien, hetgeen hij toegestaan, doch bijvoe
gende, dat nog tot geen verkoop besloten was. Met de 23 vaten 
van de Vos zijn monsters gekomen. Het is zeldzaam echter niet 
ongebruikelijk, dat daarmede hier genoegen genomen wordt, daar
omtrent was ik het ioo goed als eens met Fabius, waardoor nog al 
kosten gespaard worden. Dan nu vindt zich, dat de nummers en 
merken niet overeenkomen, waarschijnlijk zijn ze niet door de 
Vos zelve getrokken, maar bij de partij uit voorige handen toege
geeven. Van verscheidene, die uit- en overeenkomen, blijkt het, 
dat de partij moqier is dan die van Thorspecken 2). 

Met de Ukrainer tabak denk ik met u, dat nu niets meer te 
Leipzig te doen is 3). Zoo veel ik nu dat artikel inzie, trekt men 
hem nergens beterkoop vandaan dan uit Rusland, en komt maar 
uit Leipzig, wanneer zij er daar over~opt mee zitten, of de oorlog 
vracht en assurantie verhoogt. De reden is klaar. Alles gelijkge
steld uit Leipzig en Petersburg of Riga, waarheen het transport te 
land wei evenveel kosten mag, zoo is in gewoone tijden de zee
vracht beterkoop dan de landvracht. Buitendien is het geen cou
rant artikel, en wordt maar in tijden als de tegenswoordigen sterk 
getrokken, omdat het de duurte van de Americaansche en inland
se tabak tegemoed komt 4). Maar er is n0g een ander soort, die 
beter is, en waarvoor Leipzig gelegener, namentlijk Hongaarse, en 
daaromtrent kunt ge mogelijk nog met nut informatien inwinnen. 

1) De Marylandsche, door Fabius goedgekeurd. Hij verwachtte er 15 stuivers voor 
te kunnen maken. (W. aan G. K. 17 Sept.). 

0) 25 September moest hij na de overige monsters getrokken te hebben, dit be
richt weer intrekken. 

0) Zie nos. 63 en 80. 
C) De Ukrainer tabak uit Bremen was voor een groot gedeelte bedorven aangeko

men, een bekend verschijnsel bij dit artikel. Er ging evenwel dit maall0 % - te veel 
- verloren. Snelle verkoop was vereischt geweest en Fabius had de partij 19 Septem
ber voor f 36 met 200 N toegift verkocht. Na nauwkeurige berekening der kosten werd 
het verlies 6 %. Daar de fout bij het artikel en uiet bij den commissionair lag, zou het 
niet meer besteld worden. (W. aan G. K. 17, 19.25 Sept.). 
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83. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Leipzig, den 23ten September 1798. 

Zend nu maar de brieven naar Nurnberg, want deeze week moet 
ik weg. Ik wagt maar naar de vrinden van buiten, die ook op een 
klein getal gebragt zijn. Hier heb ik niets te doen, of het kan dee
zer dagen geschieden. Thans zijn er geen zaaken en voor het ver
volg helpt het wijnig, nu iets af te spreeken. Ik heb mij hier ge
noeg vertoond, om te mogen verwagten, als er ooit iets uit Hol
land zal te trekken zijn, dat wij commissien genoeg zullen krijgen. 
Nu conditien te maaken, zou de menschen afschrikken. Als zij ons 
noodig hebben is het tijds genoeg, en dan nog moet het maar door 
de daad geschieden, dat is, aan die prompt remitteeren de waar 
onverhoogd leveren en aan de anderen 1 percent op de waar 
slaan voor ieder maand, die men ziet, dat zij laaten wagten. Zo 
doen de Engelschen, en rekenen daarboven 5 percent interesten. 
Als ik wat uit Leipzig zal geweest zijn, zal ik U meer in het alge
meen van Saxen en van onze betrekkingen kunnen zeggen, omdat 
het mij nu te nabij voor de oogen zweeft. MogeJijk zal ik in de mes
dagen veel menschen zien en daarom minder schrijven. 

Zoo Thorspecken knorren verdient, kunt Gij knorren, en ik wi! 
het ook weI doen, als ik thuis ben, maar van hier zou het niet 
passen. 

De ingesloten is voor mijn timmerman. A propos is men aan de 
molen? Zo niet, wenschte ik weI, dat Gij eens aan bakker Knegtjes 
daarna liet vragen? Die reparatie moet v66r den winter geschie
den. 

Schrijf tog a"an Bethman en Metzler in Frankfort, dat ik kom. I 

Een brief van het huis bereidt op mijn aankomst voor en spaart 
veel explicaties uit. 

Mina 2) is niet weI, maar ik hoop, dat het nu al beter zal zijn. 
Vale. 

84. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 3). 

Leipzig, den 24sten September 1798. 

Ich kam zu Falcke, und fand beide Bruder sehr beschaftigt, der 
1) In het handschrift genummerd 54 • 
• ) Zijn dochtertje Wilhelmina lag ziek bij haar grootmoeder Mevrouw van Hogen

dorp-van Haren op haar buitenplaats Sion bij Delft . 
• ) In het handschrift genummerd 55. 
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eine kaufte 14 mille Gulden auf Amsterdam, und sagte mir, der 
ware fur uns, der andere hatte einen Polnischen ]uden auf dem 
Hals. Ich zauderte einen Augenblick, doch da es drohete immer ) 
sofort zu gehn und der aIteste, Gottfried, 'zum jiingsten, den ich in 
dieser Stadt gefunden habe, sagte: "arrangez cela", und weg ging, 
so brach ieh das Eis. - "Sie wollten die Assekuranz von t auf 1 

, zurUck bringen, und jedesmahl, wenn die Assekuranz bestelt aber 
noch.nieht erfiillt ist, und abgesagt die Provision davon bezah
len?" -" Wie meinen Sie das ? Wann die Assekuranz abgeschrieben 
wird und nicht geschieht, die Provision bezahlen?" - "So haben 
Sie selbst es mir vorgeschlagen." - "Nun gut." - "Dann werden 
wir auch wieder 1 rechnen." - "Sie sehn, dasz wir zeitig decken." 
- "Es ist unsere Regel, dasz wir in keinem Vorschusz kommen. 
Ferner auch keinen Tratte annehmen, ohne die Commission der 
Assekuranz dabei zu haben." - "Keine Rauberei, meinen Sie." 
- Ich meine, nichts in Absicht auf Sie, nur in Absieht auf uns ist 
eine blosse Acceptation kein Geschafte, das wir der Miihe werth 
schazen." - Wenn ieh aber auf Hamburg will ziehen lassen, und 
bei Ihnen assekuriren, wo es mir immer besser auskommt?" -
"Das steht Ihnen natiirlich frei, wir werden immer fiir Sie asseku
riren ohne Tratte, wollen ,aber nicht acceptiren ohne die Asseku
ranz! Endlich, wie weit wollen Sie gehn? Mussen wir nieht eine . 
Summe festsezen fUr unsere Acceptation bis Sie gedeckt haben ?" 
- "Die Summe weisz ich nieht. Ein Haus in Hamburg hat ein
hundertsechzig mille ffir mich acceptirt. Hunderttausend, zweimal 
hunderttausend Gulden, daraus machen wir uns gar nicht. Hat
ten Sie dies] ahr alles gehabt, so waren es zwei bis dreimal hun
dert tausend Gulden gewesen" 1). 

Zo verre mijn gesprek met dat wild yolk. Ge ziet, dat ze te klaa
gen hebben over Hamburg, of dat men te Hamburg ontevreden is 
geweest met hen. Het punt van de tratta, of t of 1, heb ik geheel 
niet aartgeraakt, omdat hijzelf v66r eenige dagen verzogt hadt, 
dat wij de assurantie ten minsten zouden laager stellen, en duide
lijk gezegd hadt, hij wilde mij 1- voor de trattas geeven, ja zelis in 
alles mijn wil doen, als ik er op stondt. Nu wil ik weI met U geloo-

• yen, dat het in dit laatste geval, ook'de laatste reis zou geweest 
zijn. Onthon nu de volgende punten, want dit moet tot een regelin 

1) Vergelijk nos. 12, 17, 36, 43, 47, 53, 66. 
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andere gevallen strekken. 1 0. Geen tratta zonder assurantie, -
waarvan aileen uit te zonderen zijIi de waaren, die over land gaan, 
als zijde stoffen - -. 2°. Geen verschot, maar bijtijds dekken. 3°. 
De provisie van de assurantie altijd rekenen, al wordt er niet in 
voortgegaan. 4°. ! Assurantie- en of t of ! tratta, naarmaate het 
tegenwoordig gebruik bij ons en de verdere conditien, het een of 
het ander aan U en de 2 ouden do en verkiezen. Mogelijk spreek ik ~ 

er nog eens met Falcke over. De algemeene stem hier is 1. 
Maar nu schiet er een 5de punt over, dat in deezen niet uitge

maakt is en met nieuwe correspondent en dient uitgemaakt te 
worden, namelijk de bepaaling der som. B.v. Ik heb 20 mille ge
accepteerd, en deeze zijn gedekt, zo accepteer ik weder, tot 2, 3 
ton, maar ik ga nooit verder dan 20 mille zonder dekking. Dit is de 
bepaalde som, 't zij min of meer, en die drukt men uit, en zij is 
een van de bedingen. Fq.lcke roept hieromtrent uit, dat blijft bij 
het oude. Ik zwijg. Wat is nu het oude? Spreek ook daar eens over. 

Om de waarheid te zeggen, is het mij zeer moeilijk gevallen dit 
met een oud correspondent en met verwende menschen te schik
ken, te meer, daar zij allermoeilijkst tot een bedaarde conversatie 
te brengen zijn. Hefst had ik ze hier leeren kennen en weegen, en 
naderhand den twist in geschrifte uitgemaakt met mijn voorwaar
den op te geeven, en bij ja of neen om antwoord te vraagen. Nu 
klint Gij er dit nut uithaalen, dat er eenige voornaame regels uit 
vast te stellen zijn voor het veryolg, en dat de geheele behandeling 
deezer zaak ons vaster in het zadel doet zitten voor een volgende 
en aile volgende reisen. 

Indien het ! voor de trattas met billijkheid en koopmansstijI 
overeen te brengen is, zo moet Ge het aldus voordraagen: "Wij 
verneemen van onzen broeder, dat hij met U.E. overeengekomen 
is, dat wij in de plaats van tratte en assurantie elk! te rekenen, 
de assurantie weClerom op ! zullen terugbrengen, dat wij geen 
trattes zullen krijgen, dan met de assurantie daarbij, dat wij de 
provisie der assurantie zullen berekenen, al wordt de assurantie 
zelve afgeschreeven, en dat wij eindelijk in geen verschot zullen 
komen voor Uwe tijdige dekking." Antwoorden zij daar niets op, 
zo is de zaak geklonken. 

Wilt Gij voor beide maar! rekenen, zo moet niettemin met die 
verandering als boven geschreeven worden, opdat de mondelinge 
afspraak tot een beslag kome. Maar wagt eerst mijn laatsten brief 
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van hier af, om het allernaaste nog te verneemen, indien er weder
om een woord over viel. 

Ik beken, dat mij die historien van honderdduizenden nog niet 
familiair worden. 

85. DAGBOEK VAN GIJSBERT KAREL 1). 

Leipzig, ce 25 septembre 1798. 

rai vU, outre ces ecoles pour les pauvres une grande maison, 
destinee aux orphelins, aux fous, aux malfaiteurs, aux ouvriers 
volontaires, qui ne trouvent pas ailleurs d'occupation. II y a par
tout beaucoup de proprete, un air pur, de bons alimens. Mon but 
principal etoit de m'assurer par moi-meme si Ie produit du travail 
volontaire suffisoit a couvrir la depense de cet etablissement et 
j'ai trouve que non. Partout il est necessaire d'entretenir les pau
vres, de les rendre industrieux, mais partout cela.coute beaucoup. 

En voyant plusieurs etablissemens dans Ie meme edifice, quel
que grand qu'il soit, et quelque nouvelle etendue qu'on lui donne, 
j' ai pense qu'il est bien plus heureux pour les pauvres d' eire secou
rus chez eux, et que si on administre bien ces secours, et mieux que 
ne font nos diacres, ils doivent couter moins au public. A Ham
bourg on parol! avoir porte Ie plus loin cette partie interessante 
de la bonne police. 

Je vois ici toutes sortes de societe, et il y en a de fort bonnes. 
Mais la meilleure est toujours comme vos Gontard 2) et vend en 
detail. II n'y a d'excepte que les banquiers. II est bon que je suis 
venu ici, mais je partirai sans regret. 

La physionomie de l' Aliemagne a bien change depuis dix-sept 
ans et tout annonce un grand bouleversement. Non, je suis con-
tent d'habiter nos marais. Adieu. 

86. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM. 

- - Antwoord op 19 en 20 deezer - - 3). 

Leipzig, den 25sten September 1798. 

Die werksaamheid van Ploos van Amstel staat mij weI aan. 
1) Vel27. 
") Alexandre Gontard, koopman te Frankfort, door zijn echtgenoote in haar aan

teekeningen zonder deze opmerking genoemd. 
0) Ook op dien van 21 September. 
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Kunde heeft hem vertrouwen bezorgd. Als de Hamburgers hun 
papier op die wijze bij ons ter betaaling zenden, zo moeten wij 
direkt op hun trekken en daarmede betaalen. Mij tlunkt, dat daar- , 
mede aIle zwaarigheid ophoudt. 

De mediatie der Bataafsche Republijk tusschen Amerika en 
Frankrijk is 6 weeken geleeden uit Holland naar Hamburg ge
schreeven en geldt in deeze landen voor een vaste maar oude 
tijding 1). 

Ik zal F. D. Winckler afwagten omtrent den prijscourant der 
effect en 2). Heden heb ik er 50 louis d' or gehaald zonder eens naar 
de broers te vraagen. Het zijn ellendige kooplieden en ijskoude 
vrinden. Ga met hen voort als naar gewoonte, wijders verdienen 
zij geen notitie van mijnentwegen 3). 

Uwe aanmerking op Mina's verblijf te Sion is juist '), en ik heb 
goeden moed, maar gek dagt ik te worden over al het raadselach
tig geschrijf in de plaats van 3 regels van den Doctor. Ik ben 
heden zo kort en droog om die reden. Ik blijf hier tot den 31 sten 
ten einde de post van den 30sten af te wagten. Mijn hoop is, dat 
moeder alles in de weereld zo gevaarlijk stelt en mij ook nu weI 
zonder gron<.l ijsselijk ongerust kan gemaakt hebben. De facta 
vinde ik zo verschriklijk niet. Nu God geeve het beste! Vale. 

87. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 5). 

Leipzig, den 27sten September 1798. 

Ik heb een moment van vrijheid van geest, die ik mogelijk niet 
behouden zal en wil U daarom nu, eer ik hier onder de menschen 
kome of van huis ontrustende tijdingen ontvang, wat omstandig 
en er ter afdoening van Leipzig onderhouden. 

I} Willem aan Gijsbert Karel 20 September: "De Fransche papieren schrijven van 
eene media tie door ons gouvemement aangeboden tusschen het Directoire en America. 
Hier heb ik er nog niets van gehoo"rd en kan er geen geloof aan slaan." (Het bericht 
stond intusschen in de Amsterdamsche Courant van 25 Augustus, overgenomen nit 
de Binnenlandsche Bataaffsche Courant van 23 Augustus). - De media tie had ten 
gevolge, dat Frankrijk verklaarde een nieuw gezantschap te zullen ontvangen en 
Amerika 3 December 1799 een afvaardigde. (Zie Lavisse, bIz. 382). 

"} 21 September nit Amsterdam gezonden. 
"} Zie nos. 15,36 en 47 . 
• ) Willem had 21 September geschreven, dat het een geluk bij een ongeluk was,dat 

het kind te Sion ziek werd en niet te Adrichem, waar geen geneesheer was, noch te 
Amsterdam in "een p~stilentieele lucht, die in deeze maand aIle denkbeeld te boven 
gaat"; en den volgenden dag, dat hij van meening was, dat de geneesheer behoorde 
te schrijven. 

I) In het handschrift genummerd 58. 

~------------------------------------~--~------------ --
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Zie ik die menigte van waaren aan, die hier gesleeten worden, zo 
dunkt mij, dat de stad in het vervolg gelijk voor deezen gewigtig 
voor ons worden kan. Katoen, verfwaaren, koffij, tabak, droge
rijen, specerijen, ziedaar, wat wij herwaards gezonden hebben en 
met den tijd eens weer zenden kunnen. Zo ook naar Hof, Plauen, 
Greitz, enz. Veel op de vrinden hier te winnen zit er wel niet op, 
maar nogthans iets, en de groote zaak moet zijn, dat men hier 
slijt hetgeen men of van over zee laat komen, of op de plaats bij 
goede gelegenheeden ingekogt heeft. Daartoe behoort men goede 
kooplieden hier aan de hand te hebben, van die men geen ban
kerotten te vreezen heeft. N u hangen zij allen als klitten aan elkan
deren. En al benijden zij iemand en spreeken nog zoveel kwaad 
van hem, zijn crediet zullen ze niet ligt aantasten, uit vrees, dat 
hunne omstandigheeden ook eens zouden opengelegd worden. 
Maar geheel buiten hunnen kring beweegt zig de bankier, wien zij 
allen noodig hebben Of om papier aan hemkwijtteraaken,Of om 
papier van hem te koopen. En als de een of ander begint verkeerde 
stappen te doen, kan hij het voor den bankier niet verbergen. 
Daarom is het voor den commissionair, d. i. voor ons, nuttig, een 
goed bankier te vrind te hebben, die de committenten kent, en die, 
gevraagd en ongevraagd, nu en dan berigt, hoe zij het maaken, en 
op last de schuldenaars maant. Ook kan de bankier aIleen, als er 
eens een gelegenheid komt, wat groots onderneemen en goede 
advijsen geeven. 

Volgens de gronden zo even gelegd, ben ik hier te werk gegaan, 
en heb 1°. de oude correspondenten opgezogt en verscheiden 
nieuwe kennissen daarboven gemaakt en 2°. nadat ik mij vol
strekt overtuigd hadt, dat de Wincklers geen oortje waard zijn, 
mij tot Frege gekeerd, dien ik zo uit gesprekken met hem als uit 
getuigenissen van anderen, den man keurde, dien we hebben 
moesten. Hoezeer het in de mis is, heeft hij langer dan een uur met 
mij gepraat, en heb ik bedaard en voet voor voet met hem kunnen 
de zaak afhandelen. 

Nu wil ik U een schilderij van mijne geheele werksaamheid op
hangen, daar Gij naderhand al mijne reeds gegeven, en nog te gee
yen narigten in kunt plaatsen, en wil het begin maaken met het 
hoofdstuk. 

Frege heeft den naam van het eerste huis van Leipzig, heeft 
geheel Europa bereisd en is geassocieerd met Oehme, zijn kas-
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sier, en Ploss, een man van middelen en naarstig, maar slim, 
hetwelk Frege zelf niet, maar zeer openhartig is. Nadat ik mijn 
beredeneerd besluit genomen had, ging ik tot hem en gaf te ken
nen, dat ik geneegen was tot wederzijdsch nut in betrekking te 
komen. Toen klaagde hij wederom over de behandeling van Luber 
en meende, dat een huis als het zijne een zekere reparatie hebben 
moest, eer het zig weer op nieuw kon inlaaten. Teffens herhaalde 
hij de verzekeringen van dankbaarheid voor het huis van Schues 
en van personeefe vrindschap voor mij, als zijnen opvolger. Ik 
antwoordde, dat die gevoelens in hem mij het meest tot hem ge
trokken hadden, dat ik iemand noodig hadt met wie~ ik eenopen
hartig gesprek kan houden, dat mijn keus op hem gevallen was, 
dat de voorgevallen nu reeds oude twist mij niet belet hadt circu
laires aan hem af te zenden, hem bij mijn aankomst aanstonds een 
bezoek te geeven, en dat, wat zijne klagten betrof, noch het huis, 
wiens dienaar die veroorzaakt hadt, meer in de weereld was, noch 
zelfs die dienaar eenige activiteit naar buiten meer in mijn huis 
hadt. Daarop kwam hij geheel bij en zeide, dat al deeden wij nooit 
zaaken saamen, ik alles egter van hem kon eischen, narigten en 
diensten, hoe ook genaamd. Dit verlangde ik en zou er zelfs zaa
ken om ondernomen hebben, daar ik anders niet veel om geef. 
Hoeveelliever moest het mij zijn, hem op geen onderneemingen te 
hooren dringen! Wij gingen mijn lijstje door en woogen de men
schen, zodat ik U nu van elk inzonderheid zal kunnen onderhou
den, zoals hij mij voorkomt uit eigen kennis, uit de woorden van 
anderen en uit het oordeel van Frege. Om nu aan deezen, in
dien hij zig eens mogt bedenken en zaaken willen doen, geen onge
gronde hoop te geeven, en om hem teffens mijn gedrag uit te leg
gen, vertrouwde ik hem, dat mijn schoonmoeder hadt willen ren
tenier worden en zeer veel uit het huis, of veel meer uit den handel 
genomen en geplaatst hadt, dat het vrugtgebruik van haar man 
daarbij gekomen was, en dat nu eerst langsaamerhand en door 
sterfgevallen de fondsen wederom konden in den handel terugge
bragt worden 1). Dan mijne wederkeerige openhartigheid tenge
volge der zijne met opzigt tot onze vrinden hadt een andere uitwer
king. En toen ik wegging, sprak hij van zaaken doen in betere 
tijden, of als de gelegenheid zig opdeedt. 

') Zie Inleiding. 
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88. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

27 September 2). 

Frege weet dan nu, dat ik thans geen zaaken hier doen kan, 
maar voor het vervolg mijn maatregelen neem, dat ik het over
tollig geld niet meer heb, waarmede Luber bIijde was een percent 
of 4 bij deeze vrinden te maaken, dat ik goederen uit Engelland 
ontbied en mijn fondsen daarin besteeden kan, dat ik om al deeze 
redenen hier geen credieten geef, en dus zal hij niet, zoals voor 
deezen, om crediet aankloppen. Sapienti sat, zijn mijne woorden 
geweest en behoefden niet duidelijker te zijn. Inmiddels kunnen 
we bij voorkomende gevaIlen ons altijd om narigt tot hem keeren, 
en zal hij het ook weI eens met ons doen. Aldus onze afspraak. 

Nu tot de correspondenten. 
Forster is een oud maar vlug man, die met lijf en ziel koopman 

is. Hij erkent, dat ons huis hem ongemeen ondersteund heeft, en 
dat hij zijn opkomen daaraan verschuldigd is. Hij kent de plaats, 
maar niet de omliggende plaatsen. Frege heeft hem aan ons ge
recommandeerd en zij spreeken natuurlijk veel goeds van elkan
deren. Hij gevoeit veel erkentlijkheid voor het huis, zal altijd aIle 
mogelijke diensten bewijzen, is ook te bevraagen over andere hui
zen, zolang namelijk, als hij leeft. Een onderneeming in het een of 
ander Levantsch artijkel of Hongaarschen tabak, hierover naar 
Amerika zou hij gaarne meegedaan hebben. Hij is solide, kundig 
en aan het huis verknogt. 

Falcke weet Ge nu al veel van. Volgens Frege hebben ze rijke 
vrouwen en volgens Forster is een man hier met een rijke vrouw 
minder te betrouwen, omdat zij niet voor hem 'staat. Frege zei, 
dat de oude man 150 mille rijksdaalders hadt nagelaaten aan -
12 kinderen. Twee doen er te saamen, en een derde benevens de 
familie Landgraaf, waaruit de 3 broeders zig 3 vrouwen gehaald 
hebben, trekken van de twee veel, katoen voor hunne fabrijken, 
zodat ook deezen eenige fondsen mogelijk bijzetten. Zij hebben, 
ja veel geld gewonnen, maar hebben crediet noodig. "Inmiddels 
geefik"--voer Fregevoort--"hun een twintigduizendgul
dens. N u nog heb ik hun 15 mille op Holland verkogt - - N.B. 
--en zij betaalen mij de helft eerst na de mes, dat ik hun gaarne 

1) In het handschrift genummerd 59. 
I) 1798. Uit Leipzig. 
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toesta. Zij onderneemen mij - - Frege blijft spreeken - - wat 
al te veel, schoon zij er bij zijn, altijd een broeder op reis en kundig 
in de waaren" __ 1). Ge ziet hieruit, dat mijne ongerustheid ge
grond was, en dat wij hun den teugel niet te los moeten vieren. Ik 
zal de gelegenheid zoeken om het punt van de bepaaling eener som 
nog eens te berde te brengen en vind ik ze niet, zo zal ik het bij 
mijn terugkomst schriftelijk doen. Wij moeten hun geen meerder 
crediet geeven, dan Frege hun hier geeft, en als wij 20 mille voor 
hun geaccepteerd hebben, moeteri zij dekken, eer wij meer ac
cepteeren. Mij dunkt, dat, nu de winter komt, geen nieuwe trattas 
zo schielijk te wagten zijn en dat wij tijd hebben om deeze geheele 
zaak, daar zo veel gronden reeds van gelegd zijn, thuis mondeling 
geheel af te doen. Het moet een rigtsnoer worden voor het ver
volg zo voor deeze als voor andere corresopndenten. En kunnen 
wij het bespreeken, zo is het beter. 

Findeisen 2) heeft een zo algemeen goeden naam, dat ik van dit 
huis niets te zeggen weet, dan: het is goed. 

Schroter is jong maar werksaam, ijverig; heeft den oom van 
Ramsthal tot mij willen brengen, heeft Beyer tot mij gebragt. 
heeft mij doen kennis maaken met Bruckner en Schroter, de 
eerste drogisten hier,en wierdt door Frege op eene lijn met Find
eisen gesteld. 

Toen ik den bri~f van Sieveking aan Kohler 3) gaf, en die mij 
voorsloeg mij kennis te bezorgen aan goede huizen hier, antwoord
de ik, dat ik in betrekking stondt met Forster, Falcke, Findeisen, 
Schroter. Hij stuzte, en zei: "dat zijn onze beste huizen." 

Vollsack is ons veel waard als verfhandelaar. Maar de zoonen, 

1 J .... in het handschrift. 
OJ "La veuve Findeisen, ne semilant plus les affaires ayant tout remis A son associe, 

Monsieur· Litzkendorf, qui se loue beaucoup des tabacs re~us autrefois de rna mai
son - il se borne Ala Materialhandlung qui comprend, sucre - cafe et epiceries. -
Indigo et teinture fait ici une branche A part - ainsi que les drogueries. - 11 tire son 
cafe d' Angleterre en grande partie - premiere qualite par Lunebourg - moindre qua
lite par Magdebourg - cette derniere route etant moins dispendieuse - mais A cause 
du trajet par eau plus nuisible A la marchandise. - Sucre rafine de Hambourg - point 
de tabac d'Hongrie." {Aanteekening uit Verz. van Hogendorp 56eJ. 

IJ "Kohler-s'occupant principalement du commerce de laines et peaux de lievres 
pour les fabriques de chapeaux. - d'ailleurs commissions de tous les genres - il a 
ete lui-meme souvent en Brabant et passe meme trois annees A peu pres A Amsterdam 
- fournit de laines les fabriques de Leide -la Saxe fournit aussi des draps de bonne 
qualite que l'on envoye A Vienne d'oilles maisons grecques Ie font passer par terre 
au Levant. - Les laines de ce pays surpassent peut-Hre en finesse celles d'Espagne 
mais elles sont moins durables. - Par un traite avec l'Espagne, l'Electeur peut tirer 
de ce pays la race." (Aanteekening in Verz. van Hogendorp 56eJ. 
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"gelijk als de vader eertijds", zei Frege, "eischen wat lang crediet, 
en een van de vrouwen houdt wat veel van uitgeeven." Desniette
min mag men hun vrij een tienduizend guldens toevertrouwen. Zij 
passen op hunne zaaken. 13ij het afsterven des vaders heeft men 
geweeten, dat hij - - zo ik weI onthouden heb - - een 60 mille 
rijksdaalders heeft nagelaaten. 

Hofman prees hij zonder mengeling. Van deeze beiden heeft 
Hansen hun geweezen patroon, mij loflijk getuigenis gegeven. 

De Gebroeders Hansen zijn U uit mijn voorigen bekend. 
Van Peter Richter heb ik laatst geschreeven. Frege zei, dat 

hij voor 400 mille rijksdaalders aan riddergoederen hadt, en daar
om zijnen handel meest dreef met vreemd geld. "Die man," voer 
hij voort, "heeft niet zoals Uw moeder, het geld willen uit del}. 
handel trekken, maar heeft er den handel aangehouden en land
goederen gekogt." Nu doet hij, geloof ik, alIes met vreemd geld. 
Forster zei van hem, dat hij geen rijke vrouw hadt maar voor alles 
zelf stondt. Beide moedigden mij aan om met hem te doen. 

"Riquet, de zoon, heeft den handel des vaders uit den slaap op
gewekt". - - Frege spreekt - - "Ik heb hem eens voor Uw huis 
moeten maanen, maar dat was de vader. De zoon is ledig en leeft 
met een vrouw, niet buiten goedkeuring van den man. Hij geeft 
weinig uit, arbeidt veel en door erfenis en anderzins loopt hij naar 
de 100 mille rijksdaalders toe. Hij verdient alIe crediet bij U. 

Wupler is goed, een materialist zoals Forster, Findeisen, Schro
ter, Riquet. Nog kan ik--Frege--U aanbeveelen Luken 1), 
met wien ge bij ons gegeeten hebt, Krafft, 2) die thans groote zaa
ken doet, beide materialist en. Lippold en Schuman zijn zo goed 
als schoonpapa." - Sprinckhom, Jager, Mugel,naar die ik ook 
vroeg, zijn of weg, of hebben geen naam. 

Nu gingenwij naar Plauen. 
Mertz prijst hij zeer, is opgekomen, doet veal. 
Deszelfs zwager, eertijds zijn. associe, Schmid, prijst hij insge

lijks. 
Baumgartel, de voomaamste uit de firma van Haussner, deedt 

grooter zaaken en is verminderd. Ik raad U niet, U met hem in te 
laaten. 

1) Joachim Christian Liicke (1752-1824). (Kroker, bIz. 191). 
") Christian Peter Wilhelm Kraft (1753-1813) (Kroker bIz. 191). Alle deze han

delshuizen waren in geheel Duitschland en in het buitenland bekend. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 11 

• I 
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Lorenz een zeer rijk man te Greits. 
Piittner allen 10f waardig. 
De zijdehandelaars daar wij bankiers van waren, heb ik geheel 

niet te berde gebragt. 

89. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 
27 September 2) -3." 

Ik verhaalde aan Frege, dat ik degeenen, daar wij nog mee dee
den, en de anderen, daar wij mee gedaan hadden, opgezogt hadt, 
beleefd met hen gesproken over den handel in het algemeen, en 
waar ik ze verder ontmoet hadt, hen beleefd bejegend hadt. "Dat 
is goed", hernam hij, "meer moet Ge niet doen. Als de tijden ver
anderen, zullen ze weI opkomen, en dan kunt Gij ook eens een 

~ advijsbrief schrijven, daar zij mogelijk op zullen commissien gee
ven." 

Laat mij nu nog voor V bijvoegen, dat ik Scheidlich hier bij 
Forster zien zal, dat ik Mertz in zijn Gewolbe gesprooken heb, dat 
Puttner en Lorenz niet hier komen, dat ik een praatje gemaakt 
heb met Baumgiirtel, en zal maaken met Schmid. Met een woord, 
ik zal V nog eens bepaaldelijk over de mis schrijven. 

Nu wilde ik ook weeten, wat Frege van Beyer en Kohler dagt, 
en dit kwam overeen met hetgeen mij Forster gezegd hadt. Beyer 
meer geld dan K. Zij hebben de wol tegen elkanderen gejaagd, dat 
gek is. Voorzigtigheid is raadsaam, geringe credieten. "lk -
Frege - - koop hun papier van een vierduizend guldens ge
rust af." 

Vit dit tafereel kunt Ge nu Leipzig beoordeelen, en zult Ge zijn 
gewaar geworden, dat ik er heb leeren zien, waar het ons hier op 
aankwam, en dit verkreegen heb. Bij verandering van tijden kun
nen wij hier gerust voortgaan, weetende op welke gronden, en aan 
goede narigten van menschen en zaaken zal het ons niet ontbre
ken. Wat ik doen kon, heb ik gedaan. 

Avonds. 

lk deelde Frege Vwe prijzen van de Macedonische en Smirna
sche wol S) mede, en zeide hem, dat er Turksch gaarn - - vol-

1) In het handschrift genummerd 60. 
S) 1798. Uit Leipzig. 
") Wol voor BaumwoI, katoen. Zie no. 80. 
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gens U - - naar Amsterdam ging. "Waartoe," vroeg hij, "om 
naar Frankrijk te zenden?" Van de ruwe zijde sprak ik niet eens. 
Ik zal dit ook eens met een ander aanbinden, om uit te hooren. 

Bij die gelegenheid moet ik U egter nogmaals voorhouden, dat 
het goed is zig van alles te laaten onderwijzen, maar niet zig op 
alles in te laaten, zo lang als de fondsen zo blijven. Houde U aan 
de West-Indische producten, denk om de Russische, en laaten we 
verders maar speelen met sommetje~, om een goede gelegenheid 
waar te neemen, als er eens een artijkel bleek onze attentie geheel , 
waardig te zijn. 

90. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 1). 

Den 29sten September 2). 

Gisteravond hebben we bij Forster gesoupeerd met Schedlich, 
dien ik gemerkt heb, dat ook een materialist was en eenigzins nog 
is. Van Kuckele zeide hij gemerkt te hebben, dat al de Jooden 
even goed en even slegt waren, 20 maal eerlijk, de 21ste reis 
schurken. Hij vroeg naar Scheinen, berigtte mij, dat er nog van de 
Steuer de groote helft, een 17 millioen, onverloot was, en dat er 
van de Kammer slegts een millioen of vij f waren geweest. Hier ver
andert de prijs wijnig en zelden,.is nu 103, en het voordeel bestaat 
alleenlij k in den laagen cours-- Weshalven ook Wincklers zullen 
tevreden geweest zijn - -. Ik nam die gelegenheid waar, om den 
vrinden onder het oog te brengen, dat de laage cours geheel in hun 
voordeel was, en ik altijd maar 100 guldens kreeg, wat deezen hun 
ook kostten, dat ik derhalven op geen Scheine kon speculeeren, 
maar dat zij maar bij laage coursen moesten remitteeren, en dat 
ik dan weI Scheinen zou opdoen. Voot U is er dit nit op te merken, 
dat Gij bij een laagen cours hier heel wat op speculatie kunt koo
pen, en de cours valt geduurig nog, zodat het nu weI tijd zou zijn. 
Dan kunt Ge ze aanbieden tegen wat hoogen prijs. Den grondslag 
Uwer berekening en geheele werksaamheid heb ik nu opgegeven; 
hij bestaat in de vergelijking van den cours des wissels hier met 
dien der Scheine bij ons. Denk dit door, zo weet Gij alles. Inmid
dels heb ik hen met mijn argument wat afgeschrikt van den eisch, 
dat wij zo maar op speculatie koopen en aan hen op crediet ver-

1) In het handschrift genummerd 61. 
I) 1798. Uit Leipzig. 
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koopen. Schedlich kan egter wat crediet krijgen, maar Kuckele 
niet, daartegen moet Schedlich aan de Scheine betaalen, hetgeen 
door den tijdverloop verlooren gaat. 

Forster doet ook wat in ve~en, en op zijn uithangbord staat 
zeUs Farbe. Het is egter niet zijn groote zaak. Volgens hem zou 
Kustner en Okke de voornaamste verwhandeling zijn, schoon oude 
lieden. Van de Zoonen Voisack scheen hij kleine gedagten te voe
den, wat kunde en oplettenheid en zuinige levenswijze betreft. 
Hoffman doet volgens hem geen groote zaaken. Dit is aan te nee
men met een greintje zout. Forster was zeer vrindelijk en is een 
oud mannetje, die veel vertrouwen verdient en ons nog lang nut
tig kan zijn. Hij spreekt van alles bedaard en ordentelijk en zagt-
zinnig en vrolijk. . 

Ik ben ook bij den ouden Sattler geweest, die ons en al zijn cor
respondent en bedankt heeft, toen hij in den Raad kwam.-Hij is nu 
een grijzaard, was eerst boekhouder bij den ouden Frege, nu Herr 
'Kammerrath. Ik vroeg hem naar de beste huizen, en daar kwam 
na de bankiers aanstonds Forster voor den dag, maar egter als wat 
onderneemende, en Hansen, Voisack, Hofman als verfhandelaars, 
Kustner en Okke dito, maar oude lieden. Hij eischte mijn adres 
om mij goede huizen te bezorgen, en ik stond tot driemaal toe op 
goede, goede huizen. 

Ook heb ik een bezoek bij de Gebroeders Reichenbach afgelegd, 
bankiers 1), daar wij eertijds mede geda,an hebben, die zeer beleefd 
waren, en klaagden, dat er geen retouren uit Holland - - geen 
Scheinen? - - waren, zodat zij geld onder anderen bij de Smeth 
hadden,dat zij niet konden betrekken. --Frege klaagde ook,dat 
hij geen papier op Holland kon kwijt raaken. - - Gaf de Smeth 
nog supporto; maar schoon eenige huizen het doen, wil zulk een 
groot huis zig daar niet toe verstaan. Zij wenschten maar, weder
om met ons te kunnen werken. Forster prijst hen zeer. 

Ook dito bij Lohr 2), een ander aanzienlijk bankier, wiens va
der 3) nu onlangs gestorven is, en die zig met Luber gebrouilleerd 
heeft zoals Frege, maar reeds in '76 of daaromtrent. Ik wilde niet 
te schielijk bij die heeren gaan, uit vreeze van te veellust tot wis
selzaaken te toonen. N u verbeelde ik mij uit de beleefde receptie, 

1) Zie Kroker bIz. 186,219, 233. 
0) Karl Eberhard Lohr (1763-1813) • 

. 0) Eberhard Heinrich Lohr. (Kroker, bIz. 185). 
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dat ik ook bij anderen, met wien de betrekking afgebroken was, 
niet zo vroeg hadt moeten gaan, maar tijd laaten, dat ze van mij 
hoorden spreeken. Forster als boven. Dan veel kwaad kon het 
niet. Ik ben nu rond geweest, ik weet er nu genoeg van. Ik weet 
aan wien mij te wenden, als de tijden beteren. Ik heb wat leeren 
omgaan met het volkje. Ik heb een overleg kunnen maaken, op 
wat voet met hen aan te leggen. 

De zijdehandelaars zijn hier menigvuldig en interesseeren ons 
eeniglijk met hunne betaaling, die wij deeden voor Felix 1) en 
Obermann, voor Rousset 1) en eenige anderen, maar die nu niet te 
zoeken is. De zijde gaat hier door naar Poolen en Rusland buiten 
hetgeen, dat hier blijft. Maar in Rusland mag ze niet meer of moei
lijk in, en de Poolsche handel gaat zeer te niet. Dufour II) heeft 
eenigen tijd geleeden een 70 mille rijksdaalders in Rusland laaten 
zitten, hetwelk mij egter overdreeven voorkomt. Treitschke, een 
raadsheer,loopt op de tongen, als zullende springen. Nu is Dufour 
de voornaamste en is thans in zijn plaats zijn zoon, Feronce 1) en 
Crayen 1) vereenigd, onder de firma Dufour Gebriider undComp. 
Veele handelaars hier komen uit zijn huis, ook Schade en Giesler 
beide. Tantum. - - Om van geen ouder verliezen te gewaa
gen.--

Wat de fabrijken 3) aangaat, heb ik menigmaal te kennen ge
geven, dat mijns bedunkens de lakens enz. en katoenen stoffen 
moeten rendeeren in Holland bij het verbod der Engelsche manu
factuuren, maar zonder vrugt. Die historie van Ramstals oom 
begrijp ik nog niet, maar wat te doen? Als de oom sterft, erft de 
neef, en mogelijk klopt die eens aan. De lakens, zo ze naar Holland 
gaan, zullen weI direct aan van der Tuuk~) en consorten gaan. 
Een Meester Heinrich, galonmaaker, heeft mij om monsters voor 
Oost-Indie gevraagd, ten einde er derwaards te zenden. Hij meent, 
dat hij zijne waar met meer voordeel naar Constantinopelen 
zendt, dan de Amsterdammers doen. 

Katoen ruw herwaards te zenden, blijft alleen over, direct naar 
het Voogtland en ml.ar Leipzig voor de andere districten. Nog-

I} Deze kooplieden van Fransche afkomst dreven niet aIleen handel in Fransche 
en Italiaansche zijde en wollen stoffen, maar ook in allerlei producten van Franschen 
landbouw en nijverheid. (Vergelijk ook no. 78). 

I) Groothandelaar in Italiaansche zijdestoffen en wisselhandelaar:(Kroker, blz.157). 
3) Weverijen. (Zie no. 6). 
0) Joh. van derTuuk en Compo "bezuiden het stadhuis in lakenen en zijde stoffen." 

(Naamen enz. 1796). 
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thans wordt er veel minder gebruikt dan voorheen, om reden van 
het Engelsch gaam, met de machine gesponnen, en dat veel ge
lijker en fijner is, zodat de spinners slegts voor grof goed werken. 
Dit is nu zo en mogelijk zenden wij in het vervolg ons katoen naar 
Engelland voor de spinmachine, tenzij wijzelven er eene oprigten, 
hetwelk een zaak van zeer veel aanbelang wordt. 

N og een woord over den gewoonen handel en d~ messen. For
ster heeft 400 klan ten hier omstreeks, die tweemaal, op de groote 
messen betaalen, en telkens op rekening medeneemen. "Wij heb
ben," zegt hij, "half ons vermogen in het lager, en half onder de 
vrinden." Op zee rekent hij dan weI in het lager. Van interest en is 
geen questie, dat wordt op de waar geslaagen, "en die brengt", zegt 
Forster, "elk half jaar 4 percent op." Daar komt dan hetgeen zij 
conjonctuur noemen bij, namelijk, dat zij goede inkoopen doen, op 
den wissel winnen enz. Hun lager moet altijd voorzien zijn. Zij 
durven niet alles tegelijk verkoopen, maar ook als er een daaling 
komt, houden zij nog lang den ouden prijs. Die verder verkoopen, 
in Bohemen, Poolen, enz., maaken meer profijt, waagen dan ook 
meer. Hofman sprak van de verfwaaren aan Pooische J ooden ver
kogt, 1 contant en t op crediet, dat was zijn winst. N . B. En ver
loor hij dien, zo behieldt hij egter de provisie. Dat zeide hij tegen 
mij. Crediet gevende, gebruiken zij crediet, maar verwagten dat 
men doet zoals zij, en de winst op de waar neemt. Dit moet een 
grondslag voor ons zijn. Hij is in koopmanstaal door henzelven 
eenpaarig toegestemd, en de regel in de praktijk moet zijn, hoe 
langer crediet, hoe duurder w.aar. Er wordt naar Griekenland ver
kogt op 12 maanden crediet. Nu er in Rusland en Poolen veel is 
blijven zitten, raakt het crediet wat af. Pooische waaren, huiden, 
was, talk, haazevellen, bontwerk, wordt veel contant betaald, en 
daarmede goed ingekogt. N a de mes heeft de koopman geld van 
vroegere verkoopen en voldoet zijn buitenlandschen crediteur; in 
den mes moet hij het bij malkander houden voor den grooten be
taaldag. Deeze mis is niet zeer druk geloopen, en de Engelsche 
wolle en katoene stoffen zijn onder den prijs verkogt, denkelijk 
voor rekening van hetEngelsch gouvernement, zodat al de inland
sche katoenen, lakenen, enz. zijn blijven liggen. Dit zij genoegom 
U een algemeen denkbeeld te geeven. 

Wederom tot Falcke. Het is buiten allen twijfel, dat zij hunne 
kragten te boven gaan, dat zij voor tonnen gouds in Petersburg en 
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Kadix opkoopen, dat zij hier van de Polakken nog veel contant 
koopen en geld maaken met te trekken. Anderen, maar vooral 
zijzelven in hunne onbezonnen driften, beide de broeders hebben 
mij dit gezegd. Ik heb deeze stad niet willen verlaaten zonder met 
hen te spreeken. Wij konden zeer ligt nog verder uit Spanje en 
door henzelven betrokken zijn geworden. Runne werksaamheid is 
door en door wild, ik heb ze meermalen in de mis waargenomen, 
en dat zij mij nooit regt te spraak gestaan hebben, altijd van den 
os op den ezel sprongen, en als ik wegging - - Frege heeft het ge
zien -:-- een spottend oog op mij wierpen, toonde klaar, dat ze mij 
maar van den weg af wilden helpen. Ik heb aan dit alles eenen paal 
moeten stellen met eene som uit te spreeken, boven welke zij niet 
meer mogen gaan, en - - dit heb ik nagezien --sedert 1780 niet 
waren gegaan. Ik heb hun duidelijk gezegd, dat ik niet meer zal 
accepteeren dan 25 mille, en dekking wagten, na welke ik weder 
zo verre gaan zal. Gisteren had ik tegen heden laaten belet vraa
gen bij den oudsten, Gottfried, en werdt bescheiden om 10 uur in 
het comptoir. Daar waren de beide broeders, daar was alles even 
druk, daar wierdt in- en uitgeloopen, zij en anderen. Ik sloeg aan
stonds een ander uurvoor, zei,dat ik bedaard en met orde wilde te 
werk gaan, vooriil in groote zaaken,gelijkdievan2a3ton--zie 
mijn gesprek met August - - voor mij was. Dan alles tevergeefsch, 
zij hadden nu den besten tijd, traden ter zake, mengden alles door 
malkander, dat Schues hun vader opgeholpen hadt, dat zij nu uit 
dankbaarheid bij ons bleeven, en wat dies meer is. Ikheb van dag 
tot dag minder crediet voor hen en geloof vast, dat met veel te 
veel te onderneemen, en met zulk een wanorde hunne zaaken 
slegts door een wonder kunnen goed blijven. Egter mag het nu 25 
mille guldens zijn, hetwelk eenigen tijd zonder eenig gevaar kan 
geschieden. Gottfried rekende uit, dat zekere partij jugten 45 
mille zou kosten en vroeg, of ik dan maar 25 zou accepteeren en de 
andere 20 niet? Deeze vraag, na de afspraak, door hem ingestemd, 
was door het dolle heen. Rij zei ook eens: "het limito beleedigt 
mij."Maar wat behoeve ik iets naders aan te haalen? De men
schen waren eerst wild en naderhand gek. Zij hebben op ijsselijke 
winsten gerekend, alles is hun tot nog toe voor den wind gegaan, 
mij dagten ze voor een onbepaald crediet beet te he~ben. Verge
lijk eens daarbij de historie, die Lippold mij verhaald heeft. Dat 
huis vondt, dat het veel was 50 mille schuldig te zijn. Ik ben blij, 
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en zeer blij, dat ik dit zover gebragt heb en zeg er niet meer van, 
schoon de zaak tot veel aanmerkingen leidt, die Gij ook wel zult 
maaken zonder mijn verdere hulp. Krijgen zij een ander huis, dat 
hun den teugel viert, ik gun het de menschen. 

Nu kwam nog op Gottfrieds eigen vraag het onderscheid te pas 
tusschen accepteeren in blanco en trattes met assurantie. Ook 
hadden wij het punt van de provisie der assurantie moeten op
nieuws, al was het maar met een enkel woord, opvatten, in het ge
val namelijk, als de premie afgeschreeven wordt: Maar zij zoeken 
slegts om af te breeken en mij kwijt te zijn. Er is een aanhoudende 
kwaade trouw daarin. Ik ben verzekerd, dat zij willen dubbelzin
nigheeden overlaaten, om maar te kunnen breeken, zo rasch als zij 
een ander vinden. Wij doen derhalven best nu af te wagten, dat zij 
de tratta's dekken, en de wet te onderhouden van slegts 25 mille 
te accepteeren zonder dekking. Tegen het opmaaken van de reke
Ding zal ik wel thuis zijn. Moest Gij er tevooren een zenden, zo 
reken maar 1 en I zonder de provisie van assurantie te laaten val
len, als deeze afgeschreeven wordt. Ik neem dan op mij, als het 
noodig is, hun nader te schrijven. Ik ben met hen daarop gevat, 
als het ooit voorkomt. Mijn voorschrift van een brief aan hen ver
valt dus tot mijn thuiskomst.Deeze zaak verveelt mij wat! Carstens 
heeft gelijk, men raakt er of zijn gezondheid of zijn geld mede kwijt. 

Met meer genoegen spreek ik van Forster, die met het huis van 
Alphen 1) te Rotterdam doet, hetwelk een 100 mille U koffij koopt 
en ze hem dan geheel of gedeeltelijk aanbiedt. Van Alphen leveren 
hem ook de krap 2). Ik zie dagelijks, dat ik te Rotterdam zo weI, 
en beter - - uit hoofde van de Amerikaanen - - op Duitsch
land zou doen als te Amsterdam. Dan daarom haalde ik dit zeggen 
niet aan, maar om U wederom te doen zien, hoe algemeen de 
commissionair groote koopen doen, om die onder hunne vrinden 
te verdeelen en U opmerksaam op deeze goede operatie te maaken. 

91. GIJSBERT KAREL AAN WILLEM 8). 
30 September '). 

Ik wil Uwen brief van 22 tot 24 terstond na leezing beantwoor
den. Anders gaat het mij uit mijn hoofd. 

1) Makelaar in katoen, buiden enz. (Mededeeling van Dr. E. Wiersum). 
I) Zie nos. 63, 71. 
I) In bet handschrift genu=erd 62 . 
• ) 1798. Uit Leipzig. 
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Gij hebt weI gedaan die partij suiker te verkoopen. 
Gij hadt, naar mijn oordeel, Binaud niets moeten inruimen en 

bij zulk een overtreding der ordres zijn tratta direct mo~ten wei
geren. Nu is het best de waar af te wagten en valt er verlies op, 
hem met een boozen brief tot waarschuwing van anderen af te 
danken 1). 

Van Falcke heb ik al zoveel gemeld. Dit egter nog. Ik wil toe
geeven, dat wij de provisie van de afgeschreeven assurantie niet 
moeten berekenen 2). Maar dan voorall percent, a1s er geen assu
rantie bijkomt of als ze afgeschreeven wordt. Dus de algemeene 
regel, tratta en assurantie ! en 1, tratta alleen 1, en 25 mille limito. 
Wij zullen nu tot een afdoening komen, best mondeling, als Ge 
kunt wagten. Ik herhaal, dat zij zeer gevaarlijke klanten zijn. En 
daarmede uit 2). 

Als ik van tabak van hier gesproken heb, meende ik altijd 
Hongaarsche. Maar Falcke hadt te Petersburg bladentabak in 
vaten gekogt en te Hamburg verkogt. 

Het onderscheid tusschen de Smimasche en Macedonische 
Baumwol maakte mij hier een Weener juist zo als Jakobsen 3). 

Nu hoop ik ook, dathetmet.Sollyredelijkeruitvallenzal, en dat 
zijn antwoord zal voldoen. Maar dan moet Gij schrijven, dat hij 
nooit meer trekken moet, als het onzeker is, of wij de waar krijgen 4). 

Het spijt mij van de Ukraine, maar het was een proef met een _ 

1) Zie no. 45. - Binaud had later de prijs in 20 ~ 21 /j veranderd. Er was een or
der op gevolgd voor 20 vaten vette Virginia tot 16 stuiver of mooi geel Maryland ta
bak tot 17 stuiver. Binaud antwoordde, niet te hebben kunnen slagen maar tegen een 
niet bijgevoegden prijs gekocht te hebben. Op de vraag, welke deze was, antwoordde 
Binaud qualite jaune gekocht te hebben ~ 23 /j. Er werd op geantwoord, dat deze 
niet gelimiteerd was en te Bremen moest blijven. Niettemin werd ze afgezonden ~ 17 
stuiver. Steeg de markt, dan kon zij rendeeren, in het andere geval zou Buiaud de pro
visie opofferen. (W. aan G. K. 25 Aug., 1, to, 18,22,24 Sept.). 

") Willem aan Gijsbert Karel 22 September : "Falcke zie ik reeds, dat weI bij ons 
zal blijven; ik heb U, meen ik, de idee van Zollicofer medegedeeld, die de assurantie 
voor 1 en de acceptatie voor 1 percent geven wilde. Ook provisie te trekken voor de 
assurantie, die afgeschreven wordt, is, dunkt mij, beneden ons." 

0) Willem aam Gijsbert Karel 22 September: "Ik heb met Jacobsen a), die laatst 
niet thuis was, over de Levantse c<atoen gesproken, de gemeenere soorten supraas 
vallen weg, maar beste geldt thans met wat voorraad 57 a 58lf. en Macedonische 55 a 
56 lf., omdat de conditien van de tar nadeeliger zijn." 

') Willem aan Gijsbert Karel 24 September: "Het geval van Solly hadt U en den 
besten kunnen gebeuren . . .. het is geen crediet, dat ik hem gegeven heb, de order 
tot accepteeren hadt Carstens, en wij kreegen factuur en connossement tegelijk, zoo 
hij nu niet ailes zeer tot ons genoegen redresseert, is het een bewijs, dat hij onze man 
niet is en schrappen wij hem uit." 

a) Jan Gerrit Jacobsen "op de Leydsegragt bij de Kerkstraat", makelaar sinds 1780. 
(Lyste enz. 1794). 
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geringe partij, nu kunnen wij een andermaal goede uitrekeningen 
maaken. In de bladen heb ik doorgetast 1). 

Als Thorspecken Uwen zin niet doet, en Gij overtuigd zijt, dat ' 
hij nalaatig is geweest, zo meld hem maar, dat wij hem bedanken. 
Maar toont hij zig redelijk, zo kunnen wij hem met voorzigtigheid 
aanhouden 2). Ik he! langs hoe meer naar van Lengerke over. 
Tantum. 

Reb dank, dat Ge mij altoos iets van den doctor zendt 3). Uit 
die brieven en uit al het ander kan eenigzin~ opmaken, wat er aan 
scheelt; namelijk hetzelfde, dat zij op haar 4de jaar gehad heeft, 
gebrek aan omloop, daar zij zo als nu in hadt kunnen blijven. 
Zulke brieven, alS ik sedert 8 dagen daaromtrent gekreegen heb, 
vereischen meer kragt als het aanschouwen van het ergste. Drie 
regels van den Doctor aan mij moest ik hebben - en waarom heb 
ik ze niet, terwijl hij 12 brieven aan mijn vrouw schrijft? Maar ik 
moet mijn gedagten - niet van de zaak, die komt van hooger -
maar van zulk een pijnigende behandeling, aftrekk~n. Dat het 
kind weI opgepast wordt, troost mij alleen. Zo er anders niet was 
dan de ziekte en de oppassing, zou ik gerust mijn reis voortzetten, 
maar hetgeen men er van maakt, en waar het aanleiding toe geeft, 
dat noodzaakt mij den schake! af te breeken, veel kosten van de 
terugreis zonder nut te maaken, en het halve werk een jaar uit te 
stellen. 

Meld mijn voorneemen aan mijn vrouw en aan moeder. Ik ga 
over Kapel ') en Munster, maar zo laat als deeze brief U geworden 
zal, kan ik geen tijding onder weg verwagten. 

Vale. 

1) Willem aan Gijsbert Karel 24 September: "Op uw gelegde gronden heb ik de 
Ukrainer tabak verkocht tot f 36." 

") Zie no 74 e. v. 
") Een bericht van den arts Stipriaan te Delft door Mevrouw van Hogendorp

van Haren. (W. aan G. K. 24 Sept.). 
'J Kapelle in Westphalen. 
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BIJLAGE I 

UITGAAF BEHOORENDE TOT MIJN REISJE NAAR HAM
BURG EN LEIPZIG IN DEN ZOMER 1798 1) 

18 juillet 1798. 
III Voor het rijtuig, 14 voor mij en mijn knegt per schip 

tot de Lemmert 
4 Paarden naar Groningen - 18 uuren -
Verteering tot Groningen 20 J ulij 
20 Julij. Dito aldaar 
N aar de Nieuwe Schans, met tollen, fooien enz. 10 uren 
Naar Leer, vier uur, 14 en 2-10- over de Eems, fooien' 

enz. 
N aar Emden 5 uur - eerste Pruisische post 
Verteering op weg 
21 Julij. Te Emden 
24 Julij. Naar Aurik 2 meilen, Friedenburg drie meilen, 

Varel 2t meil 
25 J ulij. Oldenburg 3 meilen, 26 dito Delmenhorst 5 

meilen, Bremen 1 t meil 
Opweg. 

26 Julij. Bremen. Blau Haus. Rs. 24- gr. 3, een dine 2 
ducaaten, fooien enz. 

4 Augustus. Naar Klosterseven 6 meilen, 30 gr. het 
paard per mijl 

5 Augustus. Aldaar 13,4 mijlen naar Bunthuten 10-10 
6 Augustus. Aldaar I 3, 7 Augustus naar Krans 1 t miji 

16, overvaaren I 5 
7 dito. Van Blankenese twee mijlen naar Hamburg 11 0 

Te Hamburg 6 paar katoene koussen 
dito dito 
Wasch 

30 Augustus. Lozis 
Keizershoff 

155- 2-
118- 5 
48-11 

Huurkoets 148- 2 
22- 2 

492- 2 
Dito voor een broek 

I 15 --
32 
6 
6 

29 

17 
9 
2 

15 

34 

27 

70 

22 
15 

14 
10 
15 
14 
9 

370 
16 

1) A. R. A. - Verzameling van Hogendorp 56e. - Behalve deze lijst zijn de af
zonderlijke rekeningen in dezen bundel bewaard gebleven. 



172 BRIEVEN VAN GIJSBERT KAREL EN WILLEM VAN HOGENDORP 

Dito naar Luneburg tot het veer 22 mark verder 
Te Hamburg verspeeld 
Dito aan fooien, kostgeld van den knegt 10 dagen; dito 

11 guldens op zijn huur, enz. 
Boeken 
Wasch enz. 
2 September. Voor drie dagen 23 mijlen over Luneburg 

en Oesing naar Brunswijk 
4 dito. Aldaar 21 dag met reparatie aan het rijtuig, hof 

enz. 
Rekening van den hospes Hotel d' Angleterre 

6 dito. Van Brunswijk over Halberstadt, Quedlinburg 
naar Halle - 18 mellen -

8 dito. Van Halle naar Leipzig en te Halle - - 5 mei
len--

Een paar zijde kousen te Brunswijk 
TeLeipzig. Boeken 24 

Rij tuig gerepareerd 4 
2 vestjes pique 12 
Kleermaker 8 
Schoenmaaker 11 
Nog boeken 5 

TeLeipzig. 112 Rs.logement 
Dito. Lepel 
Dito. Aan loon knegt, fooien, comedie, wasch enz. 

enz. 
30 September tot 8 October. Van Leipzig tot Sion 

BIJLAGE II 

70 

70 
3 
6 

1110 

50 
22 

80 

31-10 
8-10-

64 
224 

40 

120 
360 

12015 

OPMERKINGEN VAN GI]SBERT KAREL VAN HOGENDORP 
NAAR AANLEIDING VAN GESPREKKEN MET AMSTERDAM

SeHE KOOPLIEDEN GEHOUDEN 

Amsterdam, den 3den December 1796. 
Bank. 

De heer Braunsberg antwoordde mij heden op de vraag, hoe de 
bank zoo kwam te daalen? - - heden 98 at -- dat wij, als er den 

1) A. R. A. - Verzameling van Hogendorp, no. t4tnb. 
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20sten November geen sneeuw viel, zeiden, het zallaat winter wor
den, en wederom, als het den eersten December vroor, dat de harde 
winter voor de deur was. Zo ook met de Bank. Ais er eenige vrees is, 
wordt elk huiverig. N u rekent men zo, wat is de Bank waardig? Men 
heeft ons bij geen rapport gezegd, hoeveel geld er in is, maar weI, dat 
er negen millioen ontbrak 1). Daartegen zijn er twee millioen in de 
negotiatie van de stad gebragt, in het begin vanhet voorjaar. Rest een 
deficit van zeven millioen. Hoeveel kan er in zijn? Twee millioen. 
drie millioen, op zijn best. Daar is weI een aantal 's lands obligatien 
voor. De stad heeft er weI goed voor gezegd. Er is weI een openstaan
de negotiatie voor de bank bij de stad. Maar dit komt alles neer op 
het crediet van de stad, en wat gelden haar obligatien? Een kleine 70 
percent. Dan koopt men nog liever stadsobligatien. De commercie 
wi1 niet gedwongen worden. Men heeft gemeend, dat de bank moest 
rijzen, als men alle wisselbrieven zou moeten betaalen in bankgeld. 
Maar dit heeft juist aanleiding gegeven om te rekenen, en de solidi
teit van de bank na te gaan. Nu brengt elk zijn bankgeld aan de 
markt. Eigentlijk is het een 75 percent waard, en in geval van een 
crisis zal het ook zoo laag vallen. 

Diezelfde Braunsberg heeft mij in het voorjaar, toen de negotiatie 
geschiedde, uitgerekend, dat zij millioenen aan de stad kostte. Hij is 
tegen de tegenwoordige directie van de Bank. 

Even sterk daarvoor is Angely 2), die ermij inhetvoorjaarookover 
sprak. Hij zag de Bank aan als den grondslag van onzen wisselhandel 
en deezen als het eenig middel om de algemeene commercie te behou-

. den. De opinie van de soliditeit der bank, zeide hij, geeft buitenslands 
crediet aan onze kooplieden. Men denkt er, dat de bank voor hen in
staat. Men droomt er van honderden millioenen, die er in liggen. 
Daarom wilde hij dat 's lands obligatien, die in de' bank lagen voor 
aan de Compagnie afgeschreven bankgeld, daaruit hebben en dit 
overtollig bankgeld, dat aan de handeling opgedrongen is, in de 
stadsnegotiatie brengen. Ook was het gevolg van deeze een rijzing 
van het bankgeld tot 1 t a 2 boven pari. Maar nu is het wederom fout. 

ZiJ zijn het oneens en dwarsboomen elkanderen en daarvandaan 
die golvingen. 

Van meer dan eene zijde wordt mij verzekerd, dat verscheiden 
kooplieden onderling afgesproken hebben om, zo als zij een wissel in 
bankgeld betaald hebben, dezelfde som aanstonds wederom aan den 

1) Vergelijk Dr. J. G. van Dillen, Bromien tot de geschiedenis der wisselbanken I, 
no. 558 e. v. 

I) Elie Angelie, koopman en gecommitteerde tot de zaken van de Wisselbank te 
Amsterdam in 1795. (Vergelijk van Dillen nos. 518 en 556). 
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betaaler af te schrijven, waardoor elk houdt, wat hij hadt, en er geen 
bankgeld gekogt wordt. 

Sommige kooplieden waren ontevrede(n), dat zij zig in courant geld 
konden laaten betrekken, hetwelk hun gemakkelijker was . 
. Ik ben verre van geheel voor waar aan te neemen, wat elk mij op 
dit stuk verteld, maar er zijn nogthans omstandigheeden, die mij onge
meen verwonderen, zo als onder anderen, dat er ,geen drie millioenen 
in de bank zouden voorhanden zijn. Zekerlijk wordt daaronder ver
staan die som! welke aan het bankgeld beantwoordt, dat riiet uit de 
bank kan genomen worden. Aan het verdere is denkelijk niet geraakt. 
Nu zou die som, als ik het deficit van zeven millioen bij drie millioen 
voeg, een facit van tien millioen uitmaaken. Bij de laagte van de 
Bank en het gebrek aan geld is het niet te denken, dat er veelop 
recepissen uitgegeven is. Ik had gedagt, dat er meer in omloop was. 

Een algemeene reflexie op deeze zaak is, da t men niet te voorzigtig 
kan zijn op het stuk van den wisselhandel, in tijden als deezen. De
zelve vereischt een groote som in de Bank, en wie die er in heeft, zal 
nu zwaare schade lijden. De inconvenienten neemen dus aan aIle 
kanten toe. 

20 December 1796. 
SCHELDE OPEN 

Jan van de Poll 2): "Men vertelt elkanderen veel van de nadeelen 
daaruit te voorzien. Ik ben er niet zoo bang voor. De rivier is boven 
Lillo met een zwaare ondiepte bezet. De rivieren en kanaalen zijn 
hooger op niet in staat, noch de wegen gestraat en gemaklijk. Wij 
hebben altijd de monden van Maas en Rhijn en de wegen op Luik. 
Amsterdam blijft voordeelig geleegen voor het noorden, en Zeeland 
heeft dien handel nooit kunnen naar zig trekken. De kosten van 
Texel herwaards zijn niet zo zwaar, als zij op de Schelde zijn. Wij 
hebben hier de kunde, de fondsen, de correspondentien. Hier zijn 
maakelaars, schuitevoerders, expediteurs, pakkers, die allen op elk
anderen slaan." 

Ik voegde er bij: "zo Antwerpen wederom Oostenrijksch wordt, 
komt het onder een monarchaale regeering." 

KOFFI] 

Jan van de Poll: "Men rekent de jaarlijksche consumptie in Europa 
150 millioenen, waarvan de Fransche eilanden honderd millioenen 

1) A. R. A. - Verzameling van Hogendorp 141 1Ic. 
0) Mr. Jan van de Poll, lid der firma Rocquette en van de Poll. (Vergelijk Elias II. 

bIz. 753). 
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leverden, onze colonien in de West veertig, en Java tien. Wat een 
invloed moet de ruine ·van de Fransche eilanden niet op den handel 
hebben." 

Ik dagt naderhand, welk debouche voor Java, als men daar de 
koffijteelt voortzet! En zo met suiker, indigo enz, enz. 

SUIKER 

Maakelaar de Wit: "De jaarlijksche consumtie van Europa is 250 
mille vaaten, het vat ten minsten 1000 U. In EngeIland komt niet 
dan rowe suiker, en wordt daar geraffineerd. De Fransche eilanden 
hebben raffinaderijen, en zenden 's jaars 400 schepen met geraffi
neerde suikers naar Frankrijk. De afval wordt gestampt, en dit is de 
poeiersuiker of het witgoed, dat daar alleen vandaan komt, ten be
drage 50 mille U. Frankrijk aIleen voorziet Europa van dit soort. 
Onze raffinaderijen slijten 's jaars 50 mille vaten." 
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man te Amsterdam, 6. 

Boh! (Johann Jakob), koopman te Ham
burg, 54, 55, 58. 

Bonafous, Zwitsersch kantoorbediende te 
Hamburg, 40 (noot). 

Boonen en van der Schoor, handelshuii 
te Dordrecht, 30 (noot) . 

Bothmer (Wed. A.) te Amsterdam 66. 
Boue, Fransch koopman te Hamburg, 35, 
• 38. 
Boue (Mejuffrouwen) 39. 
Bourne (Sylvain), consul der Vereenigde 

Staten van Amerika te Amsterdam, 15 
(noot),23. 

Bouwman, koopman te Emden, 10. 
Braunsberg (Frederik Lodewijk), koop

man te Amsterdam, lnl., 4, 13, 17,29, 
51, bijlage II. 

Breitenfeld en Gregory, handelshuis te 
Amsterdam, 63 (noot). 

Brienen (Willem Joseph), koopman te 
Amsterdam, 6. 

Brouwer (Pieter 0.), koopman te Emden, 
4, 6, 8, 26, 62. 

Briickner, Lampe en Co., handelshuis te 
Leipzig,8t. 

Briickner en Schroter, handelshuis te 
Leipzig, 88. 

Busch (Johann Georg) te Hambm-g In!. 

Carstens, handelshuis te Hamburg, 31, 
35,38,53,54,55,59,61,63,67,77,8t. 

Carstens, de vader, 58. 
Carstens, de zoon, 54, 58, 59. 
Casenove en Batard (Ch. Th.), handels

huis te Londen, 48 (noot), 53, 63, 80 
(noot). 

Cassel (Oarl Philipp), koopman te Bre
men, 10,23 (noot). 

Cassel en Traub, handelshuis te Bremen, 
10, 13, 47, 53. 

Chapeaurouge (Jacques de), koopman te 
Hamburg, 35, 58. 

Claudius (Matthias), Duitsch dichter, 
Inl., 58 (noot). 

Clemens en Zoon (Abm.), houthandelaren 
te Amsterdam, 63. 

Clifford (Anna Margaretha), echtgenoote 
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van J. u. W. van Wassenaar van Ob
dam,Inl. 

Clifford (Hester), echtgenoote van G. K. 
van Hogendorp, Inl. 

Coninck (F. de), Hollandsch koopman te 
Kopenhagen, Inl., 6, 81. 

Cornelis, scheepskapitein, 81. 
Couderc, Brants en Changuion, handels

huis te Amsterdam, 65. 
Coxe en Meylan, handelshuis te Londen, 

48 (noot), 53. 
Croese, koopman te Amsterdam, 39. 

Danneil, koopman te Quedlinburg, 62. 
Dedel (W. G.), lid der Waalsche gemeen

te te Amsterdam, 66. 
Deetz (J ohan Christiaan), koopman te 

Lubeck,44. 
Delprat, 38. 
Dencker en Comp., handelshuis te Bre

men, 26. 
Desmarets, 13 (noot). 
Dixon en Walter, handelshuis te Liver-

pool, 19,58 (noot). 
Dohna, familie te Dresden,S. 
Doorman, koopman te Hamburg, 38. 
Doorman (Mevrouw) te Hamburg 38. 
Dorbecker, Vater und Sohn, handelshuis 

te Bremen, 26. 
Douce, koopman en Bataafsch vice-con

sul te Bremen, 13, 17, 19. 
Dreschler 38. 
Dubbeldemutz en van Dijk, cargadoors 

te Rotterdam, 41. 
Dufour, zijdenhandelaar te Leipzig, 90. 
Dufour (Gebrlider und Comp.), handels
huis in zijde te Leipzig, 90. 
Dumas (Mevrouwen) 39. 
Dijk (Pieter van), Hollandsch koopman 

te Londen, 41. 
Dijk en Gevers en Co. (Van), Hollandsch 

handelshuis te Londen, 34, 38, 48 
(noot), 53 (noot), 63, 79. 

Ellerman, koopman te Hamburg, 38, 54, 
58. 

Elliot, koopman, 51. 

Fabius (Nicolaas Jacobus), makelaar te 
Amsterdam, 19,29,30,33,35,44,47,51, 

53,74,82. 
Falcke 38. 
Falcke (August), koopman te Leipzig, 90. 
Falcke (Gottfried), koopman te Leipzig, 

81,84,90. 
Falcke en Co., kooplieden te Leipzig, 12, 

19,36,44,47,51,53,65,70,81,84,88, 
to, 91. 

ECON.-RIST. JAARBOEK, xv. 

Felix en Obermann, handelaars in zijde 
te Leipzig, 90. 

Feronce en Crayen, handelaars in zijde te 
Leipzig, 90. 

Findeisen, handelshuis te Leipzig, 88. 
Findeisen, koopman te Leipzig, 81 (noot)_ 
Findeisen (Weduwe), koopvrouw te Leip-

zig, 88 (noot). 
Fischer, koopman te Leipzig, 75 (noot). 
Forster, koopman te Leipzig, 38, 72, 75, 

81 (noot), 88, 89, 90. 
Frege (Christian Gottlieb), koopman te 

Leipzig,6 (noot), 72, 78, 87, 88, 89, 90. 
Frege en Comp., handelshuis te Leipzig, 

6,51,80 (noot), 87. 
Frohke en Co. 87. 

Gabe en Comp. (Joh.l), handelshuis te 
Hamburg, 54. 

Geilmuller, koopman te Weenen, 74. 
Genlis (Gravin de), Fransche letterkun

dige te Hamburg, 46. 
Geraud (Jean), koopman te Amsterdam, 

66. 
Gerry, gezant der Vereenigde Staten te 

Parijs,23. 
Gevers Leuven (A. J.), koopman te Lon-

den, 41. 
Giesler, handelaar in zijde te Leipzig, 90. 
Glopstein (N.), koopman te Bremen, 26. 
Godefroy, koopman te Hamburg, 31, 39. 
Gontard (Alexandre), koopman te Frank-

\ fort, 85. 
Graaff, (Van de), uitgeweken Hollandsch 

majoor te Bremen, 22, 26. 
Gregory (J. L.), koopman te Amsterdam, 

63. 

Haan Pzn. (P. de),handelshuisteAmster
dam, 51. 

Halder, koopman te Ausgburg, 74. 
Hansen (Gebr.l. handelshuis te Leipzig, 

71 ; 81, 88, 90. 
Hartog, Hollandsch uitgewekene te Bre

men, 26. 
H artsinck (J an Caspar), Hollandschkoop

man te Hamburg, 35, 38, 39. 
Hartsinck, geb. Nagel (AnnaCatharina), 

echtgenoote van den vorige, 39. 
Hasselgreen (Jan en Carel), handelshuis 

te Amsterdam, 59. 
Hasselt( Jan Willem van), Bataafsch Di

recteur, 44. 
Haugwitz (Graaf), minister van Pruisen, 

46. 
Haussner, handelshuis te Plauen, 88. 
Heimann, postmeester te Bremen, 20. 
Heinrich, passementwerker teLeipzig, 90. 

12 
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Heyningen (Van), Hollandsch koopman 
te Hamburg, 39. 

Hincke, koopman te Brunswijk, 62. 
Hodshon (Familie) 32 (noot). 
Hodshon, Amsterdamsch koopman te 
Ha~burg, 32, 39, 40 (noot). 

Hodshon (Mevrouw) 32, 39, 40 (noot). 
Hoen (Eduard 't), koopman te Amster

dam, 33. 
Hoffmann, koopman te Leipzig, 75, 88, 

90. 
Hogendorp, (Annette van) 39. 
Hogendorp (Dirk van) In!., 81 (noot). 
Hogendorp (Frederik van) Inl., 12, 34, 

35, 41, 54, 73, 81. 
Hogendorp (G. K. van), handelshuis te 

Amsterdam, In!. 
Hogendorp (George Karel van) In!. 
Hogendorp (Hester van) Inl. 
Hogendorp (Maria van) In!. 
Hogendorp (Willem van) Inl. 
Hogendorp (Wilhelmina van) Inl., 83, 86. 
Hogendorp-van Haren (Mevrouw) Inl., 

83 (noot), 91 (noot). 
Hogendorp en Compo (Van), handelshuis 

te Amsterdam, Inl. 
Hogendorp en Compo (G. K. van), han

delshuis te Amsterdam, In!., 77, 86. 
Hogendorp en Sawyer (Van), handelshuis 

te Amsterdam, Inl. 
Hogguer, Paul Iwan, koopman te Am

sterdam, 79. 
Hooff (J.F. R.van), Bataafsch Directeur, 

61. 
Hooft Dzn. (Henrik), koopman te Am

sterdam, 54, 58. 
Hooft (Hester), echtgenoote van J. H. 

van Kinsbergen, schoonmoeder van G. 
K. van Hogendorp, Inl. 

Hovy en Zoon (Lodewijk), handelshuis te 
Amsterdam, 59. 

Hywood en Thomson, handelshuis te Li
verpool, 58. 

Jacobsen (Jan Gerrit), makelaar te Am
sterdam,91. 

Jager, koopman te Leipzig, 88. 

Kels, koopman te Leipzig, 76, 81, 90. 
Kinsbergen (J an Hendrik van) In!. 
Kleyer, handelshuis te Bremen, 26. 
Klopstock (Fr. G.), Duitsch dichter, In!. 
Klosser (Amoldus), makelaar te Amster-

dam, 17, 29, 53, 59. 
Knegtjes, bakker, 83. 
Kohler, koopman te Leipzig, 88, 89. 
Krafft (C. P. W.), koopman te Leipzig, 

88. 

Kramer (Th.), koopman te Amsterdam, 
12. 

Kuckele, koopman te Leipzig, 90. 
Kulenkamp (J. A. G.), koopman te Bre

men, Inl., 20, 25, 26. 
Kustner en Okke, handelshuis te Leipzig, 

90. 

Lameyer, handelshuis te Bremen, 26. 
Landgraaf, fanplie te Leipzig, 88. 
Landi te Cadix 13. 
Latus, koopman te Leipzig, 72, 81. 
Lehoc, gezant van Frankrijkbij de Neder-

saksische Kreits, Inl. (noot). 
Lengerke (Van), koopman te B,emen, 

20, 25, 26, 91. 
Lewe van Middelstum (Jhr. Mr. Egbert), 

lid van het Wetgevend 'Lichaam te 
Groningen, 5. 

Liebrecht (J. M.), koopman te Hamburg, 
59, 67 (noot). 

Lippold, koopman te Leipzig, 81. 
Lippold en Schuman, handelshuis te 

Leipzig, 88, 90. 
Litzkendorf, koopman te Leipzig, 88. 
Lodel, handelshuis te Neurenberg, 74, 81. 
Lohoff en Ploos van Amstel, handelshuis 

te Amsterdam, 61. 
Lohr (Eberhard Heinrich), bankier te 

Leipzig, 90. 
Lohr (Karl Eberhard), bankier te Leip

zig, 90. 
Lom, Spaansch koopman teHamburg,38. 
Loningssohn (Georg), handelshuis te 

Bremen, 26. 
Lorenz, koopman te Greitz, 88, 89 . . 
Louise, hertogin van Brunswijk, Inl. 
Luber (M.), kantoorbediende bij G. K. 

van Hogendorp en Co., Inl., 4, 19,29, 
41,44,72,74,82,87,88,90. 

LUcke (J . C.), koopman te Leipzig, 88. 
Lugt (P.), scheepsti=erman te Amster

dam,6. 

Marche (P. en J. B.), handelshuis te Em-
den, 4, 6, 8, 25, 31, 35. 

Martens, hoogleeraar te Bremen, 22. 
Martens (Mevrouw) te Bremen 22. 
Matthiesen en Sillem, handelshuis te 

Hamburg, 34 (noot), 38, 58, 62, 67, 75 
(noot). 

Merckel, handelshuis te Neurenberg, 81. 
Merlin de Douai (Philippe Antoine), 

Fransch Directeur, 46. 
Mertz (J. C.), koopman te Plauen, 88. 
Merx, Puttner, handelshuis in Saksen,12. 
Metsger, koopman te Emden, 10. 
Meyer, koopman te Genua, 13. 
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Miller (Johann Martin), romanschrijver, 
39. 

Mohn (Johann Friedrich), koopman te 
Hamburg, 54. 

Monroe (James), gezant der Vereenigde 
Staten te Parijs, InI. 

Mortier (A. de), koopman te Amsterdam, 
20. 

Mortier (Pieter en Assuerus de), handels
huis te Amsterdam, 20 (noot). 

Mortier en Zoonen, handelshuis te Am
sterdam, 20 (noot), 25. 

MUgel, koopman te Leipzig, 88. 
MuiIman, koopman te Amsterdam, 18, 

26. 
MuiIman (Henrie), koopman te Amster

dam, 18 (noot). 
Muilman (Pieter), koopman te Amster

dam, 18 (noot). 
MuiIman en Soonen, handelshuis te Am

sterdam, 18, 26. 
Murray (W. V.), gezant der Vereenigde 

Staten te 's-Gravenhage, 23, 3t. 

Nagel (Jan Willem), consul te Cadix, 39. 

Ochs, koopman te Weenen, 74. 
Ohme, koopman te Leipzig, 70 (noot), 

87. 
Oldenburg (Wilhelm, Hertog van) 11. 
Olst (Gerrit en, Beerend van), koopJieden 

te Groningen, 4, 6. 
Oser (A. F.), schilder te Leipzig, 70. 
Ozy (C. B. Gh.), Hollandsch koopman te 

Hamburg, 32, 35, 38, 39. 
O~ (Mevrouw) 32. 

Plosz (C. H.), koopman te Leipzig, 70, 87. 
Ploos van Amstel (Adriaan), koopman te 

Amsterdam, 77, 86. 
Pobecheim 38 (noot). 
Pohlmann (G. W.), koopman te Bremen, 

25,26. 
Poll (Jan van de), koopman te Amster

dam, bijlage II. 
Popert (Wolf Levin), bankier te Ham

burg, 53,58,63, 69, 77. 
Poppe en Cpo (Corn. Wilh.), bankier te 

Hamburg, 58. 
Prins (Baron van) te Bremen In!. 
PUttner, koopman te Plauen, 88, 89. 

Ramsthal, koopman te Leipzig, 76, 81, 
88,90. 

Reichard (J. F.), Duitsch musicus, InI. 
Reichenbach (Gebr.), bankiers te Leipzig, 

90. 
Reinhard, gezant van Frankrijk bij de 

N edersaksische Kreits, In!. 

Reubell (Jean Fran~ois), Fransch Direc
teur, 46. 

Ricce, koopman te Hamburg, 54, 81. 
Richter (Heinrich), koopman te Leipzig, 

8t. 
Richter (Peter), handelshuis te Leipzig, 

81,88. 
Ricquet, de zoon, koopman te Leipzig, 

88. 
Ricquet en Comp., handelshuis te Leip

zig, 8t. 
Ritberg, koopman te Bremen, 26, 31, 35. 
Ritberg (Gebr.), handelshuis te Bremen, 

26,41. 
Rocquette (Pieter), koopman te Amster

dam, 63, 70. 
Rocquette en Beeldemaker, handelshuis 

te Rotterdam, 30. 
Rocquette en van de Poll, handelshuis te 

Amsterdam, 63. 
Rooyen (Adriaan van), makelaar te Am

sterdam, 19, 43. 
Rousset, handelaar in zijde te Leipzig, 

90. 
Rump, consul van Pruisen te Bremen, 

10,13. 
Rijssel, koopman te Quedlinburg, 63. 

Schaaf (Wed. Jac. en Martinus van der), 
handelshuis te Amsterdam, 56. 

Schade, handelaar in zijde te Leipzig, 90. 
Schedlich, koopman te Leipzig, 81, 88, 

90. 
Schehl,81. 
Schltiter, koopman te Hamburg, 58. 
Schmid (Faute) 48. 
Schmid, koopman te Plauen, 88, 89. 
Schouten (J. A.), makelaar te Amsterdam 

53. 
SchrOder (Familie) te Bremen 26. 
SchrOder (Mevrouw) te Bremen 26. 
Schreder (De weduwe) te Bremen 26. 
SchrOder (Carl Friedrich), koopman te 

Bremen, 26. 
SchrOder (Gottfried Joachim), koopman 

te Bremen, 25, 26. 
SchrOder (Johan), koopman te Bremen, 

25,26. 
Schreder en Co., handelshuis te Riga, 6. 
SchrOder en Co. (Johan), handelshuis te 

Bremen, 6, 8, 25. 
Schreter, koopman te Leipzig, 81, 88. 
Schuback (J .), koopman te Hamburg, 25, 

54,58. . 
Schues (J.), handelshuis te Amsterdam, 

Inl. 4, 54, 71, 74, 75 (noot), 81, 87, 90. 
Schues (J.), koopman te Amsterdam, 

Inl. (noot), 72. 
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Schukmann, koopman te Bayreuth, 81. 
Schwartz, koopman te Bremen, 26. 
Seiler, koopman te Quedlinburg, 62. 
Sieveking (G. H.), koopman te Hamburg, 

Inl. (noot), 5, 25, 54, 58, 88. 
Sieveking (P.].), syndicus van Hamburg, 

Inl. (noot). 
Sillem (G. H.), koopman te Hamburg, 34, 

38,40,54. 
Sillem·Matthiesen (Mevrouw) 40 (noot). 
Smeth (Pieter de) te Amsterdam 66. 
Smeth (Raymond en Theodoor), handels-

huis te Amsterdam, 58, 90. 
Smissen en Zoonen (Van der) , kooplieden 

te Altona, 31,51,53,58,62,75. 
Smit, Zoon en Compo (Wed. Died.), han

delshuis te Amsterdam, 33. 
Smith en Co., handelshuis te Londen, 15, 

47,81. 
Solly, koopman te Londen, 15, 43, 47, 53, 

63,67,71,80 (noot), 91. 
Sonntag, koopman te Hamburg, 54. 
Sprinckhorn, koopman te Leipzig, 88. 
Stipriaan, geneesheer te Delft, 88. 
Stoltekamp (Jan Molerus), makelaar te 

Amsterdam, 60. 
Suermondt en Zoonen en Co. (E.), koop

lieden te Rotterdam, 10. 

Talleyrand-Perigord (Charles Maurice 
de), Fransch minister van buitenland
sche zaken, Inl., 23 (noot), 31. 

Texier, Angely en Massac (Jean), han
d.elshuis te Amsterdam, 47. 

Texier-Sillem (Mevrouw) 40 (noot). 
Thorspecken (Jb.), koopman te Bremen, 

10, 13 (noot), 18,20,24,26,29,33,35 
(noot), 37, 43, 44, 45, 48, 62 (noot), 63, 
75, 82, 83, 91. 

Tielekink (Hendrik), lI\akelaar te Am
sterdam, 56, 60. 

Traub (Johann Adam), koopman te Bre-
men, 10, 13, 20, 25. 

Traub (Mejuffrouwen) 22, 25. 
Traub (Mevrouw) 22, 25. 
Traub (De zoon) 25. 
Traub en Cassel, zie Cassel en Traub. 
Treilhard (Jean Baptiste), Fransch Di-

recteur, 46. 
Treischke, koopman te Leipzig, 90. 
Tuuk en Compo (Joh. van der), handels

huis te Amsterdam, 90. 

Vink, koopman te Londen, 34, 35. 
Vischer (Beerend), koopman te Harlin

gen, 6. 

Voght (Caspar), koopman te Hamburg, 
46. 

Voght en Sieveking, hand~lshuis te Ham
burg, 25 (noot), 46 (noot), 54 (noot). 

Vollsack (G. G.), handelshuis te Leipzig, 
75,81,88,90. 

Vollsack, de zoonen, koopJieden te Leip
zig, 90. 

Vos (Cornelis de), Hollandsch koopman 
te Hamburg, 30, 32, 35, 38, 39, 42, 45, 
46 (noot), 48, 49, 53, 54, 58, 59, 62, 76, 
79,80,82. 

Vos (Mevrouw de) 30, 32, 39. 
Voilte (Jan Jacob), makelaar te Amster

dam, 15, 19,33,41,43,45,47,51,54, 
66,70,74,75,81. 

Voilte (P.), makelaar te Amsterdam, 33, 
36,43,65. 

Voilte (Robert) te Amsterdam, 51. 

Wassenaar van Obdam (Jacob, Unico, 
Willem, graaf van), Inl. 

Waterton (Chr.), koopman te Demerary, 
Inl. 

Wieling (Mevrouw) te Hamburg 39. 
Wieling (Leentje) te Hamburg 39. 
Wienholt, koopman te Londen, 81. 
Wilkens, koopman te Riga, 6. 
Wilkens, Schroder en Co., handelshuis te 

Riga, 6. 
Willemsen,kantoorbediende te Emden, 4. 
Winckelmann, koopman te Brunswijk, 

62. 
Winckler en Winckler (Friedrich Daniel), 

handelshuis te Leipzig en een der chefs 
van dit huis, 6, 15,24,36,43,51,52, 
54, 60, 66,72,81,86,87,90. 

Witt (Abraham Everardus de), makelaar 
te Amsterdam, 4, 19,30,34,35,41,43, 
45,47,51,53,54,67,69,80, bijlage II. 

Witt (Isaac de), makelaarsfirma te Am
sterdam, zie Abraham Everardus de 
Witt. 

Witt Abraham Everardusz. (Isaac de), 
makelaar te Amsterdam, zie Abraham 
Everardus te Witt. 

Wittekind (G.), koopman te Amsterdam, 
48. 

Wupler, koopman te Leipzig, 88. 

Yzendoorn (Pieter van), koopman te Rot
terdam, 49, 70, 71 (noot). 

Zinzendorff, familie te Koningsbergen, 5. 
Zollicofer, kantoorbediende bij G. K. van 

Hogendorp en Comp., Inl., 51, 59 
(noot), 71,74. 
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Abtneuendorf 72. 
Adrichem Inl., 24, 27, 42, 50, 59, 78, 82, 

86. 
Aengwierden I . 
Alster 42. 
Altona 30, 31. 

Dordrecht 30. 
Drenthe Inl., 3, 5. 
Dresden, 73. 
Drontheim, 2. 
Duitschland Inl., 3, 9, 47, 54, 55, 62, 65, 

71,72,74,80,82,85,90. 
Amsterdam Inl., 2, 6,8,12,13,15,17,23, 

28,30,31,32,33,35,39,41,44,47,51, Eems 2, 4, bijlage) 1. 
54, 55, 58, 62, 63, 65, 67, 68, 70, 72, 74, Eilanden (Fransche) bijlage II. 
75,81,88,89,90, bijlage II. _ Elbe Inl., 32, 42, 55. 

Antwerpen, 35, 38, bijlage II. . Elbing 51,56. 
Augsburg 74. Emden Inl., 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 
Aurik 8, fl, bijlage I. 23,34,35,40,43,47,51,55,58,59,63, 

Bataafsche Republiek Inl., 2, 86. 
Ba tavia Inl. 
Bayreuth 81. 
Berlijn Inl., 2, -a, 46, 78. 
Beverwijk Inl. 
Blankenese 42, bijlage I. 
Bohemen 90. 
Bordeaux 48. 
Brabant 47, 55, 70, 81, 88. 
Bremen Inl., 4, 6, 8, 9,10,11,13,14,16, 

18, 19, 20,21,22,24,25,26,27,30,32, 
35,40,41,43,44,47,53,54,55,56,59, 
63, 67, 78, 80, 82, bijlage I. 

. Broek in Waterland I. 
Brunswijk Inl., 51, 58, 59, 62, 69, 71, 82, 

bijlage 1. 
Brussel Inl., 64. 
Bunthliten bijlage 1. 
Burscheid 48. 

Cadix, 39, 90. 
Charlestown 13. 
China 35. 
Constantinopel 90. 
Cuxhaven 20. 

Delft 83, 91. 
Delfzijl2, 4,6, 10. 
Delmenhorst bijlage I. 
Denemarken 70. 
Dokkum2. 
Dokkumerzijl 2. 
Donkerbroek I. 

67, 75, bijlage I. 
Engeland Inl.\ 4,19,20,30,31,34,35,43, 

46, 47, 51,58,62,63,65,67,70,75,81, 
88, 91, bijlage II. 

Europa 74, bijlage II. 

Flottbeck 46. 
Frankenland Inl., 64, 74. 
Frankfort 62, 64, 83, 85. 
Frankrijk Inl., 38, 46, 47, 52, 54, 55, 59, 

63, 75, 86, 89, bijlage II. 
Friedenburg bijlage I. 
Friesland Inl., 1,2,3,5,67,71. 
Friesland (Oost-) 7, 8, 69 . 

Gelderland 51, 71. 
Genua 13. 
Gottingen Inl. 
Gouda Inl. 
's-Gravenhage Inl., 59. 
Greitz 87. 
Groningen Inl" I, 2, 3, 4, 5, bijlage I. 

Haarlem Inl. 
Halberstad 58, bijlage I. 
Halle Inl., 58, 62, 64, bijlage I. 
Hamburg Inl., 4, 8, 12, 13, 16, 18, 19,20, 

23,24,25,27,30,31,32,34,35,36,38, 
39,40,41,42,45,46,47,48,49,50,51, 
53,54,55,56,58,59,60,63,65,67,68, 
74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 
bijlage I. 

Hereso Inl. 
Hof 87. 

.. 



/ 
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Holland Inl., 4, 5, 9, 13,20,35,50,55,58, 
59,62,72,75,81,86,88,90. 

Holland (Noord-) 1. 
Honslaardijk 1. 

Ierland Inl., 81. 
lndil! (Oost-) Inl., 6, 13,35, 81, 90. 
Indil! (West-) 6,20, bijlage II. 
Italil! 62, 75. 

Java Inl., bijlage II. 

Kapelle 91. 
Klosterseven Inl., 25, 27,37, 40, 54, bij-

lage I. 
Koningsbergen 51, 58. 
Kopenhagen 6,17,32,33,36,70,81. 
Krans, bijlage I. 

Leer 4, 5, bijlage I. 
Leiden Inl., 80. 
Leipzig Inl., 6, 38,47,51,54,58,59,62, 

63,64,68,72,73,74,75,78,80,81,82, 
83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, bij
lage I. 

Lemmer (De) Inl., 1, 2, 4, bijlage I. 
Levant (De) Inl., 80, 88. 
Lillo bijlage II. 
Lissabon 54, 62. 
Liverpool 13, 19,54,58,62,67,81. 
Londen Inl., 6, 8, 13, 26, 30, 32, 33, 35, 

41,46,48,58,62,63,67,70,74,75,80, 
81. 

Lubeck 43. 
Luik Inl., 81, bijlage II. 
Luneburg 54, 55, 58, bijlage I. 

\ 

Maas (De) 19, bijlage II. 
Maltha 52. 
Marseille 13. 
Meckienburg-Strelitz 38. 
Middellandsche Zee 13,35,51,60,62. 
Munster 91. 

Nederlanden (Oostenrijksche) Inl. 
Neurenberg Inl., 63, 64, 71, 73, 74, 80, 

81,83. 

Oesing 58, 59, bijlage I. 
Oldenburg II, bijlage I. 
O=en20. 
Oostenrijk 55. 
Oosterhout Inl. 

Oranjewoud 1. 
Overijsel 71. 

Parijs, 26, 38. 
Petersburg 12, 47, 82,90,91. 
Philadelphia In!. 
Plauen 87, 88. 
Polen 75, 90. 
Portugal 51, 54. 
Pruisen Inl., 31. 

Quedlinburg Inl., 62, bijiage I. 

Rastadt Inl., 24. 
Reitdiep 2. 
Riga 6. 
Rothenburg 27. 
Rotterdamlnl.,13,17,21,30,31,32,35, 

38,39, 41, 63, 67, 68, 70, 81, 90. 
Rusiand 30, 33, 51, 54, 60, 82, 90. 
Rijn (De) 15,48,81, bijiage II. 

Saksen (Inl., 55, 64, 88. 
Schans (Nieuwe) Inl., 5, bijiage I. 
Schelde bijlage II. 
Silezit! 31. 
Sion 83, 86, bijlage I. 
Sioten Inl. 
Spanje 13,20,31,75,88,90. 
Staten van Noord-Amerika (Vereenigde) 

Inl., 3, 15,23,31,33,54,86,88. 
Suriname 75. 

Tessel4, IS, 74, bijiage II. 
Theems 58, 74. 
Trit!st Inl., 75. 

Utrecht Inl. 

Varel bijlage I. 
Vogtland 12,90. 

Wadden 2, 4, 8, 13, 35. 
Wansbeck Inl., 39. 
Waterland 46. 
Weenen Inl., 74, 75, 88. 
Westphalen Inl. 
Wezel8. 
Wezer Inl. 6. 

Zaandam 1. 
Zeeland bijlage II. 
Zuiderzee 1,3,5. 
Zwolle 20 . 



REGISTER VAN ZAKEN 

(Inl. = Inleiding. De cijfers verwijzen naar de nummers der stukken) 

Amandelen 17,61. 
Arbitrage 17,51,58. 
Assignaten 5. 
Assurantie, assuradeurs Inl., 4, 6, 8, 12, 

13,18,34,35,37,43,44,47,53,54,56, 
62, 66, 70, 75, 84, 91. 

Bankier 75, 87, 88, 90. 
Belastingen Inl., 45, 48, 79. 
Beschrijving van a) Aurik 11 - Bremen 

Inl., 9 - Emden 7, 11 - Groningen 5 
- Hamburg 39 - Leer 5 - Leipzig 
68, 73, 78, 85. 

-- van b) het platteland van Drenthe 
2 - Friesland 1 - Groningen 2 -
Noord-Duitschland 9, 11, 27 - Mid
den-Duitschland 59 (noot). 

Binnenvaart 2, 4, 6, 10,20. 
Blauwsel54, 61, 65, 81. 
Bontwerk 90. 
Borax 17. 
Borstels 60. 

Cacao 80. 
Consignatie Inl., 13, 15,23,35,37,53,56, 

60, 63, 67, 75. 
Convooi 34, 58. 
Cochenille 43, 75. 
Couranten 52. 
Credietverleening 33, 62. 
-- aan Falcke en Co. 12, 19,47,84,90, 

91. 
-- aan G. K. van Hogendorp en Co. 

Inl., 35, 41, 43, 47, 48, 51, 52, 53, 66. 
-- aan Winckler 51. 
Credietwezen te Amsterdam Inl., 77. 

Drogerijen 87. 

Emigranten (Fransche), te Hamburg, 43, 
46. 

-- (Hollandsche) te Bremen 22, 25. 

-- -- te Hamburg Inl., 32, 38, 39, 
51,65. 

Expediteurs, expeditie 4, 6,13,15,35,37, 
44,75. 

Foelie 17. 
Fondsen en fondsenhandel Inl., 15, 24, 

33,41,43,52,58,62,81,88,89. 
Friesch 62. 

Gember 44, 60. 
Goederen (Amerikaansche) 15 - (Engel

sche) 62 - (Levantsche) 62, 80, 88 -
(Poolsche) 90 - (Russische) 43,54,58, 
60, 62, 89 - (West-Indische) Inl., 26, 
62,89. 

Handel 4, 72. 
-- te Bremen Inl., 26 - te Brunswijk 

62 - te Hamburg Inl., 55 - te Leipzig 
90 - te Liverpool 58 - te Rotterdam 
13, 17, 38 - met Denemarken 60 -
met Frankrijk 38 - met Zweden 60. 

-- (en handelaars) 4t commissie Inl., 
4, 6, 35, 38, 40, 47, 48, 55, 62, 75, 77, 
83, 87, 88, 90. 

-- voor eigen rekening Inl., 6, 62 -
voor gezamenlijke rekening 60 - voor 
halve rekening 38, 56. 

-- (Pooische) 90. 
(R ussische) 60. 

-- (Sluik) 17,58,67,70,71. 
-- in specie 58, 67,71,77. 
Hazenvellen 88, 90. 
Hennep 4, 51, 56. 
Hout 4, 51, 56. 
Huiden 6, IS, 17,43,81,90. 

Indigo 18,33,36,43,51,62,63,65,81. 

Juch!en 47, 60, 75. 

a) Hieronder te verstaan: Aanleg - Bestuur - Bevolking (economische toe
standen, zeden en gewoonten) - Huizen - Ligging...:... Maatschappelijke eli weten
schappelijke instellingen. 

b) Hleronder te verstaan: Bevolking - Natuur. 

/ 

.. 
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Kamfer 43. 
Kaneel17, 43, 81. 
Kapers Inl., 13, 19. 
Kapitaal 41, 47, 59, 60, 62, 77. 
Kasmiddelen 12, 33, 41, 43, 51, 58,67,71. 
Katoen en katoenen stoffen Inl., 12, 13, • 

37,75,80,81,87,89,90,91. 
Kerk (Wale) 32, 66. 
Koffie Inl., 4, 6, 10, 13, 15, 17, 18, 19,20, 

36,43,51,54,60,62,63,67,69,70,74, 
75,76, 80, 81, 87, 90, bijlage 1. 

-- op contract 75. 
Kooplieden te Bremen Inl. 9, 25, 26 - te 

Emden 4, 6 ~ te Groningen 5 - te 
Hamburg Inl., 30, 38, 42, :"4,58, 59-
te Leipzig 72, 87. 

-- (Duitsche) Inl. 
-- (Engelsche) Inl. 
-- in drogerijen en koloniale waren 75, 

81,88. . 
Kruidnagelen 43. 

Laken 48, 75, 88, 90. 
Lakmoes 81. 
Leder en Lederwaren 47, 81. 
Linnen 20, 75. 
Loodwit 81. 

Makelaars Inl., 13,30,34,43,44,51,52, 
56, 60. ~ 

Manufacturen 74, 90. 
-- (Engelsche) 8. 
Meekrap 63, 71, 90. 
Mis te Frankfort 81. - te Leipzig 87, 90. 
Muntwezen te Bremen 13. - te Hamburg 

40. 

Neutraliseeren van eigendom van onder
danen der oorlogvoerende mogendhe
den Inl., 4, 6, 18,26,31,34,35,51. 

Olie 60,62,67. 
Opening der Schelde bijlage II. 

Pakhuis Inl., 12,20,55,62,67,70. 
Peper 43, 70. 
Politieke toestanden (Binnenlandsche) 

Inl., 5, 24, 41, 43, 45, 48, 61. - (Bui
tenlandsche) Inl., 2, 4, 6, 8,11, 15,23, 
24, 31, 46, 52, 86. 

P ost en postverbinding 20,43, 74, 79, 82. 
Potasch 54, 56. 
Pr ijzen en prijsberekeningen Inl., 6, 13, 

15, 17,23,24,29,30,35,37,43,44,45, 
47,48,53,54,56,60,63,64,69,70,80. 

Raffinaderijen en raffinadeurs 17, 47, 80. 
Reeders 75. 
Rescripties (Bataafsche) 24,37. 
Rijst 6,15, 7,18,19,35,36,47,60,67, 

74. 

Scheepvaart te Bremen 13. - te Emden 
4, 6, 8. - te Liverpool 58. 

Schepen (Amerikaansche) 54, 67. - uit 
Elbing 56. - uit Engeland 4, 74, 80. -
uit Oost-Indie 2, 70. - uit Suriname 
13. 

Societeiten 66. 
Specerijen 17, 87. 
Speculatie Inl., 2, 13, 15, 17, 18, 19,30, 

33, 35, 45, 48, 54, 60, 63, 75, 87. 
Spinmachine 90. 
Steuerscheinen 43, 52, 81, 90. 
Sucade 60. . 
Suiker Inl. 2, 4, 8, 10, 13, 17, 18, 19, 30, 

35,36,38,43, -45,48,51,60,62,63,67, 
70, 74, 75, 79, 80, 91, bijlage II. 

Suikerij 69. 

Tabak Inl., 4, 6, 13, 18, 19,20,33,35,36, 
44, 45, 48, 54, 60, 62, 67, 74, 76, 79, 80, 
81,82,87,88,91. 

Talk 60, 90. 
Thee 35, 54, 66, 81. 
Tin 62. 
Turksch garen 80. 

Verfhandelaars en verfwaren Inl., 74, 75, 
81,87,88,90. 

Verfhouten 43, 75, 81. 
Verkoop (Conditien van) 13, 18, 19,24, 

29,30,35,37,43,44,54,91. 
V100t (Surinaamsche en uit de Antillen) 

43, 53, 54, 58. 
Vrachten 4, 13, 19, 29, 37, 44, 80, 82. 
Vredebreuk tusschen Frankrijk en de 

Vereenigde Staten van Amerika Inl., 
15,23,31,33,43. 

Was 90. 
Winkeliers Inl. 59, 74, 75. 
Wissel en wisselzaken Inl. 4, 8, 12,13,17, 

18, 19,35, 41, 43, 47, 51,55, 56, 58, 63, 
66,67,70,74,75,77,81,84,86,88,90. 

Wisselbank te Amsterdam bijlage II. 
Wol en wollenstoffen 31,88,90. 
Wijn 4, 53, 56. 

Zout 4. 
Zijde en zijdenhandelaars 75,80,88,89,90. 
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EEN EXCERPT UIT FINSCHE TOLREGISTERS OVER DE JAREN 

1559-1595, MEDEGEDEELD DOOR DR. E. C. G. BRONNER 

1. INLEIDING 

De eerste sporen van handelsbetrekkingen tusschen Finland en Neder

land vindt men in de 16e eeuw. Aan de schaarschte van gegevens in de 

Hollandsche archieven moet het toegeschreven worden!), dat totdusver zoo 

weinig aandacht besteed is aan dezen tak van den Nederlandschen handel, 

welke nu van zoo groote beteekenis is B). De eerste, die op het belang van 

den handel van Holland met Finland in de 16e eeuw wees, was K. Groten
feld 3). Had deze voor zijn dissertatie geput uit het Finsche Staats-archief, 
diverse gegevens werden door den Finschen geleerde Dillner verwerkt in 

zijn: '"Tabeller rorande Finlands handel Aren 1570.:-1662" (Hist. Arkista 

XIII) . Voor bijzondere doeleinden, maar waarbij toch ook de handel tus

schen Finland en Nederland ter sprake kwam, werden deze gegevens ver

werkt met andere, welke er bijgezocht werden, door Ruuth in zijn ge

schiedenis van Viborg (1908), Abo (1909/1923) en door Hogman in zijn 
werk over Raumo (1907). Een meer systematisch overzicht van de han

delsbetrekkingen van Finland met andere landen en steden tot de 1ge 

eeuw gaf von Borries ') . In hoofdzaak lette deze op het scheepvaartverkeer 

en ging hij het goederenverkeer niet in details na. Voor het handelsverkeer 

van Finland met Nederland is dit werk van belang, daar von Borries tel

kenmale vergelijkingen maakt tusschen den Liibecker handel en dien van 

andere landen. Het ruilverkeer tusschen Finland en andere landen, waar

onder Nederland een voorname plaats inneemt, was het onderwerp van 

studie van Kyosti Jarvinen, die in hoofdzaak het handelsverkeer van de 

' ) Sporadisch vindt men gegevens in de rechterIij ke archieven. 
2) In 1926 bedroeg de import van Nederland 6 % van den totaal-import en was de 

export u it Finland naar Nederland 10% van den totaal-export, waardoor Nederland 
de derde plaats in het Finsche handelsverkeer bekleed. Vgl. Ann. Stat. de Finlande. 

3) K. Grotenfeld, Suomen Kaupasta ja kaupungeista enz. Diss. Helsinki, 1887 . 
• ) H. K. von Borries, Die Handels- und Schiffahrtsbeziehungen zwischen Liibeck 

und Finnland (Jena 1923). 
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18e en 1ge eeuw nagaat en gebruik heeft gemaakt van particuliere ar

chieven 1). 

Voor de 16e eeuw verkeert men in de gelukkige omstandigheid, dat vrij 

volledig bewaard zijn de tolregisters van Viborg en Abo, en fragmentarisch 

die van andere steden. 

2. ZESTIENDE-EEUWSCHE TOLREGISTERS IN HET FINSCHE STAATSARCHIEF TE 

HELSINGFORS (HELSINKI) ") 

De verschillende tolregisters, welke thans in het Finsche Staatsarchief 

te Helsingfors bewaard worden, zijn geschreven in de Zweedsche taal, heb

ben een folio-formaat en waren oorspronkelijk gebonden in perkamenten 

banden, welke men in de tweEfde helft der 1ge eeuw vervangen heeft door 

kartonnen banden, daar het gebleken was, dat de perkamenten omslagen 

bladen waren van Middeleeuwsche handschriften. 

In deze tolr~gisters moesten de betreffende ambtenaren opteekenen: 

den naam van den schipper, den naam van den bevrachter, de hoeveelheid 

goederen, die vervoerd waren met aanduiding van de waarde en het bedrag 

van de eventueel te betalen rechten. De registers werden bewaard in de 

Koninklijke Rentekamers te Stockholm en in 1809 krachtens het tractaat 

van Frederikshamn aan de Russische regeering uitgeleverd, die ze een 

plaats gaf in het archief te Helsingfors. 

Uit de verschillende registers, waarvan hieronder een overzicht voIgt, 

zijn door mij die posten opgenomen, welke betrekking hebben op den han

del van Holland met Finland. 

Overzicht der tolregisters, welke geraadpleegd zijn. 

1) Kyosti Jarvinen, Der Zahlungsverkehr im Aussenhandel Finnlands vor der Aus
bildung des einheimischen Bankwesens (Jena 1921). 

") Een woord van hartelijken dank betuig ik hier aan Dr. F. Ayma en Dr. Ragnar 
Rosen voor de vele hulp, die zij mij verleenden. 
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Viborg (Vipuru). Abo (Turku) 

Jaar !Nummerv.! Aantal ! Jaar. 1 Nummerv.! Aantal 
h. register folio's ' h. register folio's 

1559 228; 228a 1-118 1559 (invoer) 233c 1-62 
1560 228b 1-66 1559 (uitvoer) 233d 1-59 
1562 228c 1-17 1576-1578 233e 1-28 

233/ 1-95 
1584-1588 (in-

voer) 228d 1-7 
228e 1-77 1581-1585 233g 1-162 

1585-1588 (uit-

voer) .. 228/ 1-44 1590-1594 234 1-220 
1589-1590 228g 1-49 1591-1594 234a 1-154 
1591-1593 228h 1-84 
1594-1595. 228i 1-78 1595 234b 1-79 

Buiten bespreking blijven van de registers de nrs. 228b, 233c, 233d, 234 
en 234b, daar hierin geen aanwijzingen voorkomen betreffende handels

verkeer tusschen Holland en Finland. Slechts gedeeItelijk komt in aan

merking voor de kennis der Finsch-Hollandsche handelsbetrekkingen reg. 

234a. Volledig zijn de overige re~ters niet. Zoo ontbreekt het register 

van uitklaring voor Viborg in 1559, terwijl reg. 234a voor het jaar 1594 
voor de uitklaring zeer onvolledig is. Wat de registers der andere jaren 

betreft, is de onvolledigheid van minderen omvang. 

Voor het jaar 1585 wordt in reg. 228/ onder de uitgeklaarde schepen te 

Viborg vermeld dat van Folkert Willemsz. van Hoom op 8 Mei en 17 Aug.; 

terwijl onder de ingeklaarde schepen dat van Folkert Willemsz. alleen ver

meld wordt op 29 April (reg. 228e). 

Voor het jaar 1~86 wordt in reg. 228/ onder de uitgeklaarde schepen te 

Viborg dat van Folkert Willemsz. van Hoom genoemd op 2 Juni en 12 
September, terwijl onder de ingeklaarde schepen dit schip alleen voorkomt 

op 23 Mei (reg. 228~). 

Voor het jaar 1589 wordt in reg. 228g onder de uitgeklaarde schepen ge

noemd dat van Take Fransz. van Enkhuizen op 17 Mei (naar Holland), 2 

Juni (naar Reval) en 8 Juli (naar Holland) en dat van Comelis Comelisz. 

op 23 J uli, terwijl onder de ingeklaarde schepen dat van Comelis Comelisz. 

niet voorkomt, dat van Take Franz. alleen genoemd wordt op 5 Mei, waar· 
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tegenover staat, dat het schip van David Davids van Stavoren weI voor

komt onder de ingeklaarde schepen op 8 Aug. (reg. 228e), maar niet ver

meld wordt onder de uitgeklaarde schepen. 

O~volledig is ook reg. 228h. In de uitklaringslijst van 1592 wordt schip

per Take Fransz vermeld op 12 Juli, maar in de inklaringsIijst komt hij 

voor op 1 Mei en 3 Juli. In de inklaringslij~t van 1593wordt onder dewijn

importeurs genoemd Dirk J acobsz. zonder aanduiding van de andere waren, 

die door hem zijn aangevoerd, maar in de uitklaringslijst komt hij voor op 

den datum van 6 Augustus. 

In register 228i is de uitklaringslijst onvolledig. Hier worden 4 schepen 

genoemd, terwijl in deinklaringslijst 8 schepen vermeld worden. 

Van de registers betreffende Abo is aIleen een opmerking te maken be

treffende register 233g. Hierin wordt in de uitklaxingslijst gemist de naam 

van Jan Alfertsz. v~ Amsterdam, die op den datum van 9 Mei genoemd 
wordt in de inklaringslijst. 

De registers, waarvan ik hierboven een overzicht gaf, vormen slechts 

een deel van de verzameling, die er geweest moet zijn. Voor de jaren 1559-

1595,ontbreken in hun geheel de registers van Helsingfors, dat blijkens 

nevensgaand overzicht ook bezocht werd door Hollandsche schepen. Van 

de stad Viborg zijn niet aanwezig de registers over de jaren 1561, 1573, 

1584 en van de stad Abo niet die van de jaren 1560-1576 en 1579-1580, 

hoewel uit andere bronnen scheepvaartverkeer valt te constateeren. 

In onderstaande lijst heb ik samengesteld een opgave van het aantal 

schepen van Hollandsche afkomst, welke in de periode 1559-1595 de ver

schillende Finsche havens bezocht hebben. Volledig is ook deze lijst niet. 

Overzicht van het scheepvaartverkeer tusschen Holland en Finland. 

(Afvaart der schepen uit Finsche havens) 1) 

Viborg. I Abo. I Helsingfors. 

Jaar Opgave 
Skibsfart 

Opgave 
Skibsfart 

Opgave 
Skibsfart der Fin-

tabeller 
der Fin-

tabeller 
der Fin-

tabeller sche reg. sche reg. sche reg. 

1559 7 I) - - -
1560 - -
1561 . - - -
1562 . - 2 -
1563 . - - -

I} De tusschen ( ) geplaatste getallen duiden ~et getal schepen aan. Een schip 
ondemam meer dan 1 reis per jaar. 

I} Hierbij zijn Hollandsche schepen. 
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Viborg. I Abo. 

Jaar Opgave Skibsfart Opgave 
der Fin-

tabeller der Fin-
sche reg. sche reg. 

, 
1564 -
1565 -
1566 -
1567 . -
1568 . -
1569 . -
1570 . -
1571 - 1 1) 

1572 . -

1573 . -
1574 ,. -
1575 . -
1576 . 1 1 

1577 . - 1 

1578 . 1 8 

1579 . · 2 -
1580 . . 3 -
1581 1 -
1582 . 3 -
1583 . 3 -
1584 . 6 7 3 

1585 . ,8(7) 8 4 

1586 . 4(3) 1 -
1587 . ., 5(3) 3 -
1588 . 8(5) 6 . -
1589 . 4(2) 4 -
1590 . 8(6) 8 -
1591 .5(4) 2 -
1592 ' 3 3 -

1593 . 10(9) 9 1 

1594 ") 4 6 -
1595 . 4 5 -

1) Een Hollandsch schipper wordt genoemd. 
0) Het register voor 1594 is onvolledig. 

Skibsfart 
tabeller 

-
1 

-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
2 

( 

1 

5 

6 

1 

-
1 

2 

3 

3 

-
-
-
-

-
-

-
1 

1 

-
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I Heisingfors. 

Opgave Skibsfart der Fin-
tabeller sche reg. 

.-J 

-

-
-
-
-
-
-
-
-
1 

1 

3 

1 

5 

6 

5 

1 

5 

6 

5 

3 

2 

2 
2 

1 

2 
2 
1 

1 

1 

-
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Een vergelijking van de Finsche tolregisters met Nina Ellinger Bang's 

Skibsfarttabeller geeft hier en daar verschillen te zien. De oorzaak hiervan 

moet gezocht worden in de wijze van registreeren. Skibsfarttabeller 

noteeren de woonplaats van den schipper en de plaats van afvaart zonder 

zich te bekommeren om het doel van de reis. De Finsche tolregisters 

daarentegen geven het reisdoel aan en de woonplaats van den schipper. 

Nu kwam het voor, dat de vaart op Finland gecombineerd werd met 

de vaart op Reval, Lubeck enz., zoodat de schipper bij de doorvaart door 

de Sont aIleen de laatste haven aangaf en het noemen van de Finsche 

haven achterwege kon laten. Het Finsche tolregister noemt dan een groo

ter getal dan Skibsfarttabeller (bv. de jaren 1586, 1587, 1588, 1591, 1593). 

In drie gevaIlen komt het voor, dat Skibsfarttabeller een grooter getal heb

ben dan de Finsche registers. Voor 1594 kan de oorzaak gezocht worden in 

de onvolledigheid van het register. Voor de jaren 1584 en 1595 is de moge

lijkheid niet uitgesloten, dat de vaart van het Hollandsche schip naar 

een niet-Hollandsche haven gericht was, zoodat Oresund weI noteerde, dat 

het schip gekomen was van een Finsche haven, terwijl de Finsche haven 

het schip inschreef als bestemd voor een niet-Hollandsche haven. Aan de 

wijze van uitgave van Skibsfarttabeller ligt het, dat niet gezien kan worden, 

hoeveel schepen meer dan Mn vaart ondemomen hebben. 

3. HET TOLTARIEF 

De opbloei van den Finschen handel in de 16e eeuw hangt nauw samen , 

met de politiek van Gustaaf I Wasa van Zweden, welke er op gericht was 

om den handel op Rusland in Zweedsche handen te brengen. Door het 

geven van allerlei voorrechten lokte hij den vreemdeling, terwijlhij ophet 

eiland Sandhamn havenwerken liet aanleggen, waaruit later de stad Hel

singfors gegroeid is (1550). Krachtig werd de handel bevorderd door den 

Zweedschen stadhouder Klas Kristerrson Hom (1556) . Hoe hoog de in

voerrechten in dezen tijd waren, is mij bij gebrek aan gegevens niet be

kend. De koning echter, die door zijn slechten financieelen toestand zich 
genoodzaakt zag meer inkomsten te verwerven, verhoogde in dezen tijd de 
rechten tot 5% ad valorem. De opbrengst van de invoerrechten te Viborg 

is voor 1559 in onderstaand overzicht te zien (bedrag in marken). 
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Haven van herkomst. 
Aantal Grootte der 

schepen. invoerrechten. 

Lubeck 55 20716-3-0 

Hamburg 11 2112-3-11 

Danzig. 6 1073-1-23 

Amsterdam . 7 1060-7-

Koningsbergen 56-0-0 

Oldenburg 1 220-6-10 

Riga. 3 2092-4-20 

Reval 12 2697-6-11 

(Frankrijk) . 32-1-5 

Uit dit overzicht blijkt weI, dat de handel van Amsterdam op Viborg 

vrij belangrijk was. Ongeveer 7% van de te Viborg ingeklaarde schepen 

waren afkomstig uit Amsterdam, terwijl de import uit deze haven met ca. 

20.000 Mark ongeveer 3% van den totaal import was. Een nadeel was 

echter voor Holland, dat de schepen over het geheel kleiner waren, naar 

schatting hoogstens 30 a. 40 last, en dus slechts een kleine lading konden 

brengen. Vergelijkt men nl. den aanvoer van Amsterdam met dien van 

Lubeck, dan komt dit nadeel sterk naar voren; met een 8 maal grooter 

aantal schepen voert Lubeck in voor een waarde, die ca. 20 maal zoo groot 

is. In de volgende jaren verloopt de handel van Amsterdam op Viborg; 

eensdeels was dit een gevolg van de handelspolitiek van Gustaaf I, die het 

toltarief verhoogde, zoodat het voor Amsterdam en ook de andere steden 

nadeelig werd op Finland te varen 1), anderdeels was het een gevolg van 

den oorlogstoestand, die er sedert 1561 in Finland heerschte. Het hielp niet, 

dat Erik XIV het tarief verlaagde, waarschijnlijk tot 3% "). In 1584 wordt 

Viborg bezocht door 6 Hollandsche schepen. In hetzelfde j aar wordt het 

tarief verhoogd tot 7%. In 1586 was het tarief gebracht op 5%, op welke 

hoogte het is gebleven tot 1591, toen de invoerrechten werden afgeschaft. 

Klaarblijkelijk was het nadeel vqor de schatkist te groot, althans in 1592 
was het invoerrecht weer gebracht op 5% . Uit de grootte van de aan in

voerrechten betaalde sommen kan men, daar ook het totaal van de op

brengst der invoerrechten bekend is, zich een denkbeeld vormen van de 

beteekenis van den handel van Holland op Viborg. 

1) De import liep terug van 600.000 mark in 1559 op 20.000 mark in 1560 . 
• ) In 1584 was het recht 3% ad valorem. 
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Overzicht van de opbrengst der invoerrechten in de jaren 1584-1594 
(waarde in dalers) 

Totale opbrengst I Bedrag, dat gelnd 
Jaar. der invoerrechten. 

werd van Holl. 
schepen. 

1584. 268-1 -15 55-5-8 

1585 . 474-20-15 186-10-11 

1587 . 448- 7-21 76-0-0 

1588. 458-17-10 94-3-23 

1589. 431- - 58-0-20 

1594. 682- 9- 194-6-2 

In 1584 omvatte de waarde van den import uit Holland in Viborg 21 % 
van den totaal-import, terwijl in 1594 de waarde is 34% . Vergelijkt men 

dit met den omvang van den handel in 1559 dan blijkt wei, dat de beteeke

nis van den Hollandschen handel sterk is toegenomen. Dit komt ook uit, 

wanneer men de lading der schepen nagaat. Tot 1591 was zout vrijwel het 

voornaamste en zelfs vaak het eenige handelsobject. Sporadisch kwamen 

daarbij andere producten voor. Na 1591 echter ontmoet men een groote 

verscheidenheid van goederen. Wei bekleedt het zout nog steeds een voor

name plaats, maar daarnaast komen voor koloniale producten (muskaat, 

peper, kaneel, kruidnagelen), zuidvruchten enz. Wat het uitgaand recht 

betreft, wordt er onderscheid gemaakt tusschen bewoners van Viborg en 

vreemdelingen. De eersten betaalden in 1584 per 100 daler 1 daler 8 0re of 

11%, terwijl zij na dat jaar tolvrij waren. Voor de vreemdelingen bedroeg 

in 1584 per 100 dlr. het uitgaande recht 5 dlr. of 5%. Van 1585 tot 1590 

werden geen uitgaande rechten geheven. In 1591 wordt een toltarief inge

voerd, waarbij geheven wordt bij uitvoer van teer in eikenhouten vaten 2 

0re per ton, van teer in vurenhouten vaten It 0re per ton, van brandhout 

per vaam 7 daler, van bokkevellen per dek 6 0re, van koehuiden per stuk 

1 0re en van andere huiden per dek 1-3 0re. Van 1592 af worden geen uit

gaande rechten geheven. 

In Abo is de regeling van het toltarief geheel anders geweest. Naar het 

schijnt moest tot 1584 het recht te Stockholm betaald worden, althans van 

een schip wordt in 1584 vermeld, dat bet de rechten te Stockholm betaald 

had. In 1584 wordt voor het eerst het toltarief te Abo toegepast. Onder

scheid wordt gemaakt tusschen de goederen, die ingevoerd werden door 

vreemdelingen en die, welke geimporteerd werden door burgers uit Abo. 

Bij deze laatsten onderscheidde men de burgers, die een huis hadden op 
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eigen grond, en hen, die een huis bezaten op vreemden grond. De vreemde

lingen betaalden 7%, de burgers met een huis op vreemden grond 31%; 

de burgers met een huis op eigen grond waren vrij van rechten. Het uit

gaand recht was in Abo gelijk aan dat te Viborg. 

Ret handelsverkeer van Holland met Abo had niet den omvang van dat 

met Viborg. Tot 1591 waren de voornaamste importartikelen zout en wijn, 

na dat jaar komen specerijen (muskaat, kaneel, kruidnagelenenz.) en pek 

voor. Voomaamste exportartikelen waren teer en hout. Rogge bekleedde 

slechts een geringe plaats ~). 

Over enkele der in het register genoemde personen kan iets meer gezegd 

worden. Gert Isbrantsz. van Amsterdam, die 24 J uni '1584 Abo binnenvalt, 

wordt in 1594 vermeld als varende op een schip van 100 last op Lissabon, 

vanwaar hij zout moest brengen naar Riga of Danzig, om daar een lading 

rogge of tarwe in te nemen. Hij vaart dan voor rekemng van den Amster

damschen koopman Adrian Domimcusz. 0) . In 1595 vaarthij voorrekening 

van den Franschen koopman Coenraet Goossens naar Langesond (Noor

wegen) om vandaar hout te vervoeren naar Bordeaux I). Jacob Simonsz. 

van Room, die in 1585, 1586, 1587, 1588 op Viborg vaart, wordt in 1595 
genoemd. Hij vaart dan voor rekening van Claes Dirkz. Rap van Hoom 

met een schip van 75 last naar San Lucar '). Jan Maertensz. van Amster

dam, die in 1584 Abo binnenvalt, vervoert in 1593 voor rekening van den 

Amsterdamschen koopman Willem Willemsz. op een schip van 100 last 

rogge naar Genua 5). Hoewel blijkens de opgaven van de namen van de 

bevrachters Finsche kooplieden een belangrijk aandeel hadden aan den ' 

handel van Holland op Finland, ontbreken daamaast toch met de aan

wijzingen betreffende handel, welke gedreven wordt voor Hollandsche 

rekening. Voor het j aar 1578 vinden we in het register van den invoer te Abo 

zes schippers uit Enkhuizen genoemd. Waarschijnlijk moet deze vaart in 

verband gebracht worden met den handel in teer, welke door Enkhuizer 

kooplieden gedreven werd op Engeland 6) en in rogge op Spanje 7). In dit 

verband wil ik nog wijzen op een Enkhuizer schipper Jan Claesz., die in 
1575 op "avonture" vaart naar Spanje. ·Het is met onmogelijk, dat deze 

1) Vgl. Brunner, De ontwikkeling van het handelsverkeer van Holland met Oost-
Europa (Tijdschr. Gesch. 1926). 

2) Prot. Bruyninc III f. 126 (G. A, Amsterdam). 
3) Prot. Bruyninc X, f. 65 (G. A. Amsterdam)., 
') Prot. Bruyninc CIII, f. 47 (G. A. Amsterdam). 
") Prot. L. Heylinc III, f. 28 (G. A. Amsterdam). 
") Prot. Cloet V, f. 474 (R. A. Haarlem). 
~) Prot. Cloet V, f. 183 (R. A. Haarlem). 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 13 
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Jan Claesz. een broer is van den in het register genoemden schipper Jacob 
Claesz. 1). 

De vorm van den handel, die gedreven werd, was in hoofdzaak ruilhan

del. Zoo wordt vermeld, dat de HolIandsche schipper Johan Folkertz. in 

1595 Abo verIiet, omdat de bewoners geen teer hadden, waarmede zij kon

den betalen. Van den Hollandschen schipper Folkert Willemsz., die den 
3den Augustus 1593 een contract afsloot met den Finschen koopman Hen

rick Stael, wordt medegedeeld, dat hij naar Viborg zout zal vervoeren en 

daarvoor teer of rogge moet innemen. De vracht zou betaald worden in 

natura. 

In het tolregister wordt gebruik gemaakt van tw~rlei munt. V oor 1575 
werd a1s eenheid genomen de mark, welke berekend is op 8 IIIre, terwijl na 

dat jaar gebruikt wordt de daler, die gesteld is op 32 I/Ire. De IIIre is gelijk 

aan 25 penningen. I 
E.C.G.B. 

ABO (TURKU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1576-1584 

Naam van 
den schipper 

1576. 
Per Eriks (Enk

huizen) ... 
1·577. 

Anton Hermansz 
(Hoom) ..•. 
1578. 

Per Eriksz. (Enk
huizen) .... 

Femme Thomasz. 
Dirk Claesz. 

(Hoom) 
Claes Fransz. 
. (Enkhuizen) 

Dirk Fransz. 
(Enkhuizen) 

Jacob Claesz. 
(Enkhuizen) 

Willem Willemsz. 
(Enkhuizen) 

Daniel Jacobsz. 
(Hoom) 

I Naam van I 
den bevrachter 

Goederen 

Zout 81 last 

Zout 10 last 

Zout 10 last 
Paklaken 3 stuks 
Zout 25 last 
Wijn40hm 
Zout 9 last 
Eng. laken 20 el 
Zout 19 last 
Wijn 4 ohm 
Zout 20 last 
Wijn40hm 
Zout 20 last 
Gorlitsch laken 5 stuk 
Specerijen 100 dalers 
Zout 28 last 

Zout 20 last 
Wijn30hm 
Gorlitsch laken 3 stuk 
Rozijnen 6 korf 

') Prot. Cloet V, f. 313 (R. A. Haarlem). 

I I 
Invoer-

Waarde rechten 
in dalers 
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ABO (TURKU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1584-1585 

Naam van 
den schipper 

1584. 
Johan Alfert 

(Amsterdam) 

24/6. 
Gert Isbrand 

(Amsterdam) 

25/9 
Johan Comelisz. 

4/11. 
Joh. Martensz. 

(Holland) 

!585.2/4. 
Adr. Reinerz. 

(Amsterdam) 

Naam van I 
den bevrachter 

Martin Simons 
Duvendaler uit 
Abo 

Hans Marisz. 

Marten Simonsz. 
uit Abo 

K!anet Hordee! 
Lars Hendriksz. 
(slothoofdman te 
Abo) 

Marten Simonsz. 
te Abo 

Goederen 

Zout 10 last 
Pomeranz 800 stuks 
Rijst 200 pond 
Hoedsuiker 30 pond 
Vijgen 4 korf 
Rozijnen 20 korf 
Zout ! last (20 dlr. p. last) 
Rijnwijn 4oksh. a 19 dlr. 

Zout 61. a 18 dlr. 
Triachen 5 dozijn 
Gember 2 dozijn 
Vijgen 2 korf 

Hoedsuiker 5i pond 
Rozijnen 5 kort 
Vijgen 4 korf 
Triachen 4 dozijn 
Gember 1 dozijn 
Kaas 
Holl. linnen 
Peperkoeken 
Rijnwijn 1 ohm 

Zout 71. a 18 dlr. 
Uien 
Frijscheii 23 doz. 
Gember 4 dozijn 
Vijgen 5 korf 
Rozijnen 2 korf 
Gember 8 pond 
Olie 8 lias pnd. 

Zout 6 last a 18 dlr. 
Hop Ii schipp. a 20 d. 
Rijnwijn 6 ohm 

Zout 16 last a 20 dlr. 
Specerijen 
Fransche wijn 5 ohm 

Zout lOLa 18 dlr. 
Gember 30 pond 
Peper 30 liespnd. 
Rijst 8liespnd. 
Kruidnagelen 1 pnd. 
Kaneel 1 pond. 
Hoedsuiker 8 pnd. 
Hop 2 pnd. 

Fransche wijn 10 oksh. 

I I 
Invoer-

VVaarde rechten 
in dalers 

Tol be
taald te 
Stockholm 

108.-.-
31·-· 
31·-

8-19-5 

21.- 12.-.-
5 

4 
3 
3.28.0 

~ 
10 
3 1.16.0 

126.-.-
30.-.-
11.16.0 
15 
7.16.-
6.0.0 
3.0.0 
3.0.0 

108.-.-
30.-.-
72.-.-

320.-.-
50 

180.-.-
7.16 

15 
16 

3 
4 
4 

24 

6.-.-

5.-.-

8.10.-

10.-.-
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ABO (TURKU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1585-1593 

Naam van '1 
den schippp.r 

22/4. 
Albert Simonsz. 

(Amsterdam) 

22/5. 
Johan Cornelisz. 

(Amsterdam) 

4/10. 
Martin Simonsz. 

(Amsterdam) 

1593. 
5/5. 

Peter Comelisz. 
(Amsterdam) 

Naam van 
den bevrachter 

R 

Goederen 

Zout 161. a 20 dlr. 
Hop 3 schipp. a 10 dlr_ 
Olie 10 korf 
Peper 3 pond 
Laken 6 stuks 
Vijgen 3 korf 
Trijachen 24 doz. 
Honing I ton 
Gember 10 pond 

Fransche wijn 4 ohm 

Zout 181. a 18 dlr. 
Peper 10 liespnd. 
Olie 12 liespnd. 
Hop 2lliesp. a 12 dlr. 
Flunder(?) 
Laken 25 el 
Vilten hoeden I doz. 
Gember 8 liespnd. 
Vijgen 4 korf 
Trijachen 5 dozijn 

Rijnwijn 2 ohm 
Fransche wijn 4 ohm 

Zout 51. a 18 dlr. 
Uien 700 ref. a 2 ere 
Honing 2 ton a 4 dlr. 
Holl. linDen 3 st. a 12 dlr. 
Vilten hoeden 1 dozijn 
Trijachen 2 dozijn 
Stoelen 3 stuks 
Messen 1 dozijn 
Rijnwijn 8 ohm 
Sp. wijn 3 ohm 
Fr. wijn 3 ohm 
Lading v. d. schipper 
2 last ZO!lt 

Zout 18 last 
Peper 30 pond 
Gember 15 pond 
Kaneel 4 pond 
Muskaat 4 pond 
Hoedsuiker 4 pond 
Tryachen 20 (lood) 
Kandisuiker 8 pond 
Gember 6 pond 
Suiker 8 pond 
Rozijnen 4 korf 
Vijgen 4 korf 

1 I 

Invoer-
Waarde rech ten 

in dalers 

320.-.-
30 

3 
4.16 
3 
2 
1.16 
3 
2.16 26.9.3. 

324.-.-
5 
2 

30 
5 
9 
2 
2 
2 

4.-.-

2.16 26.27.-

90.-.-
43.24.-

8 
36 

6 
1.16 
1.16 
1.16 

36 

3.-.-
4.-.-

6.18.1 8 

12.-.-
3 
3 

2.16.18 

(niet opgegeven) 
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ABO (TURRU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1594---1595 

Naam van 
den schipper 

1594. 14/5. 
Joban Folckertsz. 

(Hoorn) 

1595. 
Johan Folckertsz. 

(Holland) 

Naam van I 
den bevracbter Goederen 

Fr. wijn 7 ohm 
Zout 28 last 
Peper 8 pond 
Rozijnen 2 korl 
Vij gen 6 kl. korven 
Vij gen 2 gr. korven 
Hoedsuiker 20 pond 
Suiker 8 pond 
Raneel 3 pond 
Gember 12 dozijn 
Vilthoeden 2 dozijn 

Rozijnen 4 korf a 4dlr. 
Vijgen 2! korf a 3 dlr. 
Peper 6 liespond a I dlr. 
Raneell! liespond a 6 dlr. 
Muskaat 1 i lies pond a 3 dlr. 
Tryachen 4liespond a 1 dlr. 
Suiker 16liespnd. a 12 "re 
Olie 1 kl. kruik a 6 dlr. 
Zout 25 last a IS dlr. 
Fr. wijn 2 ohm 
Lading v. d. schipper 
2 last zout a 15 dlr. 

I I 
Invoer-

VVaarde rechten 
in dalers 

77.8.-
375.-.-

VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN HET JAAR 1559 

Naam Naam 

I -- I I Invoer-van van 
Goederen VVaarde . rechten den schipper den bevrachter 

m marken 

1559. 
Dirch Doesen Henrick Bultz- Haring 41 last a 105 M. 4.305 215.2.0 

(Amsterdam) man 
Jac. Hollander Henrick Lint- Laken 17 stuks Arnisch a 20 M 340.-.-

(Amsterdam) horst 50 stuks Amisch a 10 M. 500 42.-.-

Hans Rroetzman Zout 20 I. a 26 M. 520 
Roode wijn 4 ohm a 18 M. 72 
Laken 25 st. Munstersch a 60 M 1500 104.4.20 

Karsten Rode Claes Nache- Zout 23 I. a 26 M. 598 
(Amsterdam) sprank Aluin 4 vat a 227i M. 910 

Laken 10 st. Engelsch a 120 M. 1200 135.3.5 

Lambert Drassing Zout 13 last a 48 M. 624 
Hop 12 schipp. a 28 M. 336 
Haring I last a 96 M. 96 
Rozijnen 30 korf a 12 M. 360 

70.6.10 
Jochem Dirksz. Hans Bartram ') Zout 20 last a 33i M. 670 

(A'dam) Hop 10 schipp. a 33 M. 330 

<) In Hamburg komt voor Hans Bartram, vgl. Hapke, Nied. Akten II, 784. 
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VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1559-1585 

Naam Naam 

I 
I Invoer-van van 

Goederen Waarde rechten den schipper den bevrachter 
in marken 

Haring 9 ton (122 M. 1 last) 91.4 
Messing 3 schipp. 11. 153 M. 459 
Aluin 61 schipp. 11. 150 M. 975 
Rijst 4 schipp. 11. 80 M. 320 
Basterd 6 pijp 11. 105 M. 630 
Paytte 9 ohm 11. 27 M. 243 
Rozijnen 28 korf 11. 11 M. 308 
Vijgen 66 korf 11. 5 M. 430 222. 4.18 

Dirch Wilbrich Josef Bittebrot Haring 26 last 11. 73 M. 1898 
(A'dam) Roode wijn 32 ohm 11. 13 M. 416 

Rum 2 pijp 11. 69 M. 138 
Olie 4 vat 11. 46M. 7 Bre 187. 4 131. 7.21 

Hans Wessel B.arner Bradhe Zout 261 last 11. 24 M. 636 
(A'dam) Briasillis 9 schipp. 11. 35 M. 315 

Vijgen 50 korf 11. 41 M. 225 58. 6.10 

Claes Daniels Barner Bradhe Zout 28 last 11. 24 M. 672 
"Galle" 2 schipp. 11. 185 M. 388 
Rijst 3 schipp. 11. 60 M. 183.4.0 
Rozijnen 30 korf 11. 111M. 345 79.31. 0 

1584. in dalers 
Folckert Willemsz. Zout 18 last 11. 16 dlr. 288 8i-5 

(Hoom) (Lading v. d. schipper 1 last) 
Dirck Simonsz. Zout 16 last 256 71·5i·8 

(Hoom) (Lading v . d. schipper 1 last) 
Cornelisz. Perz. Zout 19 last 304 

(A'dam) (Lading v. d. schipper 1 last) 
Albrecht Persz. Zout 20 last - 320 9.19.15 

(A'dam) (Lading v. d. schipper 16 ton) 
Taeke Fransz. Zout 20 last 320 9.19.15 

(Stavoren) (Lading v. d. schipper 20 ton) 
Poffel Tissen (uit Walter Heschnos Zout 10 last 11. 18 dlr. 

A'dam) Vlaamsche haring 4 ton 11. 4 dlr. 
Laken I! st. 11. 40 dlr. 236 7.2.151 

Joren Frawijck Zout 4 last 11. 18 dlr. 72 2 5. 5 
Henrick Str.ilman Zout 6 last 11. 18 dlr. 108 26 

1585. 
Jacob Simonsz. Zout 16 last 11. 20 dlr. 

(Hoom) Hop 1 schippond 11. 17 dlr. 358 25.2 
. (Lading v. d. schipper 11. zout) 

Taeke Fransz. Zout 24 last 11. 20 dlr. 480 331. 3. 6 
(Stavoren) (Voering v. d. schipper 20 ton 

zout) 
Folckert Willemsz. Zout 9 last 11. 20 daler 
uit (Hoom) kwam Hop 3 schippond 11. 18 dlr. 
via Reval naar Honing 2 ton 11. 10 daler 274 19. 5.20 
Viborg) (Lading v. d. schipper 20 ton 

zout) 

Dirk Simonsz. uit Zout 21 last 11. 20 daler 
Enkhuizen (Lading v. d. schipper 1 1. zout 420 29.12.20 
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VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1585-1588 

Naam van 
den schipper 

19/5 
Zacharias Wil
lemsz. uit Fries
land) 

9/8. 

Naam van 
den bevrachter 

JacobSimonsz. uit 
Hoom 

Dirk Simonsz. uit 

1586.2815. 
Folckert Wil

lemz. Hoorn. 
Dirk Simonsz. 

Enkhuizen 
Jacob Simonsz. 

Hoorn 
1587.5/6. 

Dirk Simonsz. 
Enkhuizen 

6/6. 
Folckert Wil

lemz. (Holland). 
6/18. 

Taeke Fransz. 
(Stavoren) 
28/8. 

Dirk Simonsz. 
(Enkhuizen) 
7/10. 

Folckert Wil
lemsz. (Hoom) 
1588.5/5. 

Taeke Fransz. 
(Stavoren) 

Com. Bemdsz. 
(Hoom) 

Com. Berndsz. 
(Room) 

Folk. Willemsz. 

Jom Bachendorp 
uit Viborg 

Goederen Waarde I 

Zout 24 last a 20 daler 
(Lading v. d. schipper 20 ton 

zout) 480 

Zout 13 last A 20 daler 
Rop 2 schipp. A 18 daler 296 
(Lading v. d. schipper 1 1. zout 

Zout 17 last A 20 daler 
(Lading v. d. schipper 20 ton 

Invoer
rechten 
in dalers 

331.3.6 

20.23. 3 

zout) _3_4_0 ___ 2_3_.2_5_.6_ 
Verder vervoerde Jacob Si-
monsz. 1 ohm Rijnwijn en 2 
ohm Franschen wijn; Folckert 
Willemsz. 3 ohm Franschen 
wijn. 

Zout 4 last a 30 daler 120 
(Lading v. d. schipper 1 I. zout 
Zout 2 last A 30 dlr. 60 

Zout 11 last a 30 daler 45 

Zout 8 last A 45 daler 360 
(Lading v . d. schipper 11. zout 

Zout 6 last a 45 daler 
(Lading v . d. s r,:hipper 1 1. zout 

Zout 10 last a 45 daler 
(Lading v. d . schipper 11. zout 

Zout 4 last A 45 daler) 
(Lading v. d. schipper 1 I zout 

Zout 6 last A 45 daler 
(Lading v . d . schipper 1 1. zout 

Witzout 12 last A 33 dlr. 
(Lading v .d . schipper 1 1. zout) 
Grauw zout 3 last a 27 dlr. 
Zwart half Engelsch (16 el a 3 

mark) 
Grauwgroene zijde 1 stuk A 12j 

daler 
Peper 5 pond A 3 mark 

Peper 1 pond a 4 daler 

Grauw zout 7 last a 27 daler 
(Lading v. d . schipper 1 last 

grauw zout) 

270 

450 

180 

270 

396 

113.8.0 

189 

6 

3 

2. 8 

18 

131 

221 

9.0.0 

131 

19.25.141 

5.21.51 

2.11.16 



I 

200 EEN EXCERPT UIT FINSCHE TOLREGISTERS 

VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1588-1590 

Naam van 
den schipper I 

Naam van I 
den bevrachter 

8/5. 
Jacob Simonsz. 

(Holland) 

Simon VVillemsz. 
(Hoorn) 

Andries Andersz. 
, 

(Stavoren) 

David Davidsz. 
(Stavoren) kwam 
uit LUbeck. 

1589.11/5. 
Taeke Fransz. 

(Stavoren) 
Folckert VVillemsz. 

(Holland) 

28/7. 
Taeke Fransz. 

(Stavoren) 

36/7. 
Folckert VVillemsz. 

(Holland) 

1/8. 
H endrik Lang (Vi-
borg; kwam uit 
Holland) 

/ 

1590.7/5. 
David Davidsz., v. 

Stavoren 

8/5. 
Folckert VVillemsz., 

v. Hoorn 

Goederen I I 
Invoer-

VVaarde rechten 
in dalers 

Grau'w zout 4 last a 27 daler 
Hop 2i schipp. a 15 daler 145i 7.8.20 
(Lading v. d. schipper 1 last 

grauw zout) 

Grauw zout 10 last a 27 dlr. 
Hop 2i schipp. a 15 daler 307i 15.12.1 
(Lading v. d. schipper 1 last 

grauw zout) 

VVit zout 10 last a 33 daler 
Grauw zout 10 l;!.st a 27 dlr. 
(Lading v. d. schipper 1 last 

grauw zout) 600 30.0.0 

Grauw zout 10 last a 27 dlr . . 270 13l 
(Lading v. d. schipper 1 last 

grauw zout) 
Andries Andersz. voerder bo-
vendien nog aan 3 oksh. Fran-
sche wijn en 2 oksh. Rijnwijn. 
David Davidsz. voerde aan 
4 ohm Franschen wijn. 

Grauw zout 7 last a 36 daler 252 12.19.5 
(Lading v. d. schipper 1 1. zout 
Grauw zout 8 last a 36 daler 288.0.0 14.12.20 
(Lading v. d. schipper 1 last 

grauw zout) 

Grauw zout 7 last a 36 daler 252 12.19.5 
Lading v. d. schipper 1 last 

grauw zout 

Grauw zout 10 last a 36 dlr. 360 18.0.0 
Lading v. d. schipper 1 last 

grauw zout 

I 

Grauw zout 10 last 
Vilten hoeden 2 dozijn a 8 dlr. 
Sabels 4 stuks a 5 Mark 381 
Lading v. d. schipper Ii last 

grauw zout 54 
435.0.0. 

Evert Stael voerde Ii oksh. 
Fransche wijn aan 

VVit zout 15 last a 36 daler 540 27 
Lading v. d. schipper 1 last 

Grauw zout 10 last a 27 dlr. 270 131 
Lading v. d. schipper 1 last 
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VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN HET JAAR 1590 

Naam Naam van 

I I Waarde I 
Invoer-van 

Goederen rechten 
den schipper den bevra~hter 

in dalers 

9/5. 
I 

Taeke Fransz. Grauw zout 10 last a 27 dlr . 270 13, 
(Holland) Lading v. d. schipper I last. 

Dirk Simonsz. Wit zout 12 last a 36 dlr. 432 21.19.5 
Lading v. d. schipper 1 last. 

26/6. 
<:;laes J ansz. Grauw zout 14last a 27 dlr. 378 18.12.19 

(Holland) Lading v. d. schipper I last. 

2/9. 
Hendrik Peterz. Wit zout 10 last a 36 dlr. 360 18 

(Holland) Lading v. d. schipper 1 last 
wit zout. 

Gerh. Bradhe Wit zout 12 last a 36 dlr. 423 21.19.5 
Herm. Brayer Wit zout 8 last a 36 dlr. 288 14.12.19 

14/8. 
Taeke Fransz. Wit zout 8 last a 36 dlr. 288 12.12.191 

(Holland) Lading v. d . schipper 1 last 
wit zout. 

Hendrik Stael Wit zout 7 last a 36 dlr. 
50 pond hoedsuiker a 3 M. 277 13.27.5 

17/8. 
Folckert Willemsz. Wit zout 6 last a 36 dlr. 

(Holland) Lading v. d. schipper 1 last 
wit zout. . 216 10.25.141 

Hendrik Stael Wit zout 6 last a 36 dlr. 216 10.25.14 

17/9. 
Jacob Jacobsz. Zout 2 last a 25 daler 50 2, 

(Holland) Lading v. d. schipper 1 last. 
Erik Stael Zout 2 last a 30 daler 60 3 
Hendr. Stralman Zout 27 last a 25 dlr. 675 tolvrij. 
(beide nit Viborg). 

. 
INVOER VAN VIBORGER BURGERS OP EIGEN SCHEPEN. 

22/8. 
Henrick Lang Henr. Lang Wit zout 10 last a 36 dlr. 

Honing 2 ton a 13 dlr. 386 
C. Hermansz. Laken 5 el a 2 dlr. 

Zwart paklaken 5 el a 10 dlr. 15 
Jac. Hemele Wit zout 2 last a 36 dlr. 72 

Nils Martinsz. en N. Martinsz. Wit zout 4 last a 36 dlr. 
Grela Claesz. Honing 2 ton a 13 dlr. 170 

J ans Maertsz. Zout I last a 36 dlr. 
Honing 1 ton a 13 dlr. 49 

Bert. Hendersz. Zout 1 last 36 
Maerts Ersz. Zout Ii last 54 
Greis Claesz. Zout Blast 

Honig 1 ton 301 
Per Larsz. Zout ,last 18 



202 EEN EXCERPT UIT FINSCHE TOLREGISTERS 

VIBORG (VIPURU). IMPORT UlT HOLLAND IN DE JAREN 1590 en 1591 

Naam van 
den schipper 

1591. 19/5. 
Taeke Fransz. 

(Holland) 

24/6. 
Folckert Willemsz. 

(Holland) 

24/2. 
Simon Willemsz. 

(Holland) , 

I 
Naam van 

den bevrachter 

Thomas Winther 

Tone Bathman uit 
Viborg 
Bertil Perssz. uit 
uit Viborg 

Herm.Krache(afk. Henr. Staelman 
onbekend, schip uit Viborg 
kwam uit Hol-
land) 

Goederen 

Zout 1 last 
Aan wijnen werd uit Holland 
in 1590 ingevoerd door Henrick 
Stael 3. ohm Fransche wijn. 

Zout 15 last a 30 dlr. 
Hoedsuiker 24 liesp. a 2 M. 
Papier 20 riem a 20 dlr. 
Wittesuiker 18liesp. a 4 M. 
"Bruin" suiker 5 liesp. a 4 M. 
"Ladich"suiker 15liesp. a 4 M. 
Kaneel • liesp. a 5 M. 
Rozijnen 10 l.p. a 10 M. 
Vijgen 161.p. a 8 M. 
Witte suiker 51.p. a 3 M. 
Pruimen 12 l.p. a 4 M. 
Laurierolie • l.p. a 6 ore. 
Muskaat • l.p. a 5 M. 
Foelie ll.p. as M. 
"Sedawer" t l.p. a 2 M. 
Safraan il.p. a 5 dlr. 
Kopergroen I l.p. a 2 M. 
Kardamon I l.p. a I dlr. 
Kruidnagelen 21.p. a 6 dlr. 
Peper 2 l.p. a 2 M. 
Anijs 51.p. as M. 
Rijst 81.p. a I dlr. 
Amandelen.5liespnd. 5 M. 
Laurier 6 liespnd. Ii dlr. 
Aluin 3liespnd. 12 lire 
Gember I dozijn 4 dlr. 
Triachesz 3 dozijn Ii dlr. 
Russ. honing iliesp. I dlr. 
Lading v. d. schipper I 1. zout. 

Zout 12 last a 30 dlr. 
Zwart laken I stuk a 30 dlr. 
Holl.linnen 2 stuk 12 dlr. 
Lading v. d. schipper Ii last 

I Waarde 

36 

450 

52 

51.2.0. 

zout. 414.0.0 

I Invoer-
rechten 

in dalers 

1------''---

Zout 12 last a 30,daler 360 
Lading v. d. schipper Ii last 

zout. 
Zout 23 last a 30 daler 
Zwart Eng. laken 1 st. a 50 dlr. 
Holi. linnen 2 bult. a 12 dlr. 
Groene zijde 16 el a 2 M. 
Zijde 16 el a 3 M. 
Taf 16 el a 4 dlr. 
Ladicksuiker 2liesp. a 2 M. 
Peper 10 liesp. a 1 dlr. 
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VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN HET JAAR 1591 

Naam van 
den schipper 

17/8. 

Naam vna 
den bevrachter 

Henr. en Erik 
Stael 

Rochus BOszman Roch. Boszman 
kwam uit Holland Herm. Brayer, v. 
op een Vib. schip. Viborg 

17/? 
Michel Simonsz. Tonne Bathman 
(afk. onbekend, uit Viborg 
kwam nit Holland) 

Goederen 

Safraan 8 lood 3 dIr. 
Kruidnagelen 1liesp. Ii dIr. 
Muskaat lliesp. 5 M. 
Gember 1 liesp. 2 M. 
Hoedsuiker 25liesp. 121 dIr. 
Rozijnen 1 korf a 6 dlr. 
"Triachenz" 1 doz. a Ii dlr. 
Kaneel1liesp. 5 M. 
Vilten hoeden I doz. 6 dlr. 

I I 
Invoer-

Waarde rechten 
in dalers 

835.0.0 

Zout 6 last a 30 dlr. 180 
Voering v . d. schipper 1 last 

zout a 30 dlr. 
6 riem papier a Ii dlr. 
Gember 10 pnd. 

Zout 8 last a 30 daler 
Zout 8 last a 30 daler 
Peper 20 liesp. a 1 dIr. 
Gember 40 liesp. 2 M. 
Rijst 80 liesp. 4 ere 
Aluin 40 liesp. 3 ere 
Anijs 20 liesp. 8 ere 
Zwavel 40 liesp. 3 ere 
Hoedsuiker 11 liesp. 51.dlr. 
Ladicksuiker 29liesp. 30 dlr. 
Triachenz 2 doz. 3 dlr. 
Muskaat 3liesp. 71 dlr. 
Safraan 1 liesp. 6 dIr. 
Honing 2 ton 16 dIr. 

Zout 31 last a 30 dlr. 
Honing I ton a 16 dlr. 
Gember I dozijn a 3 dIr. 
Ladicksuiker 3 liesp. a 2 M. 
Kruidnagelen 16 lood I dlr. 
"Fryschess" 2 doz. 3 dlr. 
Kaneel 8 lood 20 0re 
"Galiga" 8lood 1 dlr. 
Reefkrydh 2liesp. a I dIr. 
Amandelen 2liesp. a 12 0re 
Peper 3 liesp. a I dlr. 
Gember 3 liesp. a 2 N. 
Safraan 4 lood 12 0re 
Anijs 2 liesp. 1 M. 
Muskaat 4 lood 5 M. 
Kardamon lliesp. 2 dlr. 
Krenten 4 liesp. a 2 M. 
Rozijnen 20 liesp. a 4 0re 
Olie uit Lissabon 4 l.p. a 2 M. 
"Sedewer" 8 lood I M. 
ZwaveI20 liesp. 40re 

41.4.0 

240.0. 

336.4.0 



204 EEN EXCERPT UIT FINSCHE TOLREG~STERS 

VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN HET JAAR 1591 

Naam Naam van I Waarde I Invoer-
van Goederen rechten 

den schipper den bevrachter I 
in dalers 

Sederw 8lood 12 ore 
Aluin 5 liesp. 4 ore 
Kandijsuiker 2 liesp. a 2 dlr. 
Kandijsuiker 21iesp. a 2 dlr. 
Rozenhoning 1 liesp. a 2 M. 
Laurierolie 2liesp. 2 M. 
Kopergroen 1 liesp. 2 M. 
J eneverolie 8 lood 2 ore 
Safraan 1 liesp. 2 M. 
Kwik 1 liesp. 1 dlr. 
Deensche Triaches 3lood Ii dlr. 
Gember 1 dozijn 3 dlr. 
Rijst 5liesp. 4 ere 165.8.0 

Berthel Persson uit Zout 31liesp. a 30 dlr. 105 
Viborg 
Henrick en Erik Zout 7 last a 30 dlr. 210 

Stael Gember 3 doz: a 3 dlr. 
Ladicksuiker 6liesp. a 2 M. 
Kruidnagelen 1 liesp. 3 dlr. 
Triaches 4 doz. 11 dlr. 
Kaneel 4 liesp. 5 M. 
"Salizie" lliesp. 1 dlr. 
Sedawer lliesp. 2 M. 
Amandelen 4liesp. 12 ere 
Peper 5liesp. 5 M. 
Gember 6 liesp. 2 ¥. 
Safraan 8 lood 3 dlr. 
Anijs 4 lies pond 1 M. 
Muskaat 8lood 21 M. 
Kardamon 2liesp. 2 dlr. 
Krenten 8liesp. 2 M. 
Rozijnen 40 liesp. 4 ere 
"Liespondolie" 10 liesp. 2 M. 
Rafflerzijde 4liesp. 1 dlr. 
Zwavel 40 liesp. 4 ere 
"Sedawer" lliesp. 4 M. 
Aluin 3 liesp. 4 ore 
Kandijsuiker 4liesp. 1 dlr. 
Kandijsuiker 4liesp. 1 dlr. 
Rozenhoning 3 liesp. 3 M. 
Laurierolie 4liesp. 2 M. 
J eneverolie lliesp. 2 M. 
Kopergroen 2 liesp. 2 M. 
Kwik 2 liesp. 1 dlr. 
Deensche Triaches 6lood 1 dlr. 
Rijst 10 liesp. 4 Dre 298.24.0 

1/9. 
Henrick Langh Henrick Lang Zout 5 last a 30 daler 
van Viborg (uit Honing 3 ton a 16 dlr. 198 
Holl. aangeko- Anders Hansen en Zout 3 last a 30 daler 90 
men) Kurth Hermansz. Honing 1 ton a 16 dlr. 16 

Lading v. d. schippers; ieder 1 
last zout 30 
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VIBORG (VIPURU). IMPORTYIT HOLLAND IN DE JAREN 1591 EN 1592 

Naam van 
den schipper 

17/9. 
Gert Claesz. uit 
Viborg (kwam uit 
Holland) 

23/9. 
Taeke Fransz. 

(Holland) 

1592. 
Taeke Fransz. 

(Holland) 

1/5. 
Andries Anderss. 

(Holland) 

4/5. 

Naam van I 
den bevrachter 

Goederen 

Zout 8 last a 30 dlr. 
Vlaamsche honing 13 ton 5 dlr. 
Honing 8 ton a 16 dlr. 
Tijck I stuk 30 dlr. 
Duffell stuk IS dlr. 
Gotlinisch I stuk 5 dlr. 
Tripp 2 stukken 6 dlr. 
Naaizijde I pond 10 dlr. 
Hop 2 schippond a 40 dlr. 
Holl. linnen I stuk 8 dlr. 

I 
' I Invoer-

Waarde rechten 
in dalers 

Vilten hoeden t doz. 8 dlr. _6_2_0 ______ _ 

Jons Mattesson v. Hnoing I ton 16 dlr. 
Viborg Hop 1 schipp. 20 dlr. _3_6 ______ _ 

Zout 12 last a 30 dalers 360 
Rutger Boisman v. Honing 2 ton a 16 dlr. 

Viborg Holl.1innen 4 bult. a 12 dlr. 80 ------

Tom. Bothman 
Henr. Stael 
Herm. Brayer 

Bertel Pers 
Henr. Lang 
Gres Claesz. 

Verder zijn nog uit Holland 
aangevoerd voor: • 
81 okshoofd rooden wijn. 
IS okshoofd Fransche wijn. 
2 okshoofd Fransche wijn. 
2 okshoofd Rijnwijn 
3 last Ltibecekr bier 
I okshoofd Fransche wijn 
2 okshoofd Fransche wijn 
3 okshoofd Fransche wijn 
20 ton Ltibecker bier 

Witzout 10 last a 26 dlr. 
Honing 2 ton a 16 dlr. 
Rozijnen 2 korf a 5 dlr. 
Lading v. d. schipper Ii last 

zout 

Witzout 12 last a 26 dlr. 312 
Lading v. d. schipper Ii last 

zout 

15.19.5 

Maurits Bouensz. Joh. Lamesz. 
(Holland) 

Zout 41 last a 26 dlr. 
Vlaamsche honing lIas t 30 dlr. 147 
Lading v. d. schipper 12 last 

7.11.5 

3/7. 
Taeke Fransz. 

(Hoiland) 

zout 

Zout 10 last a 28 dlr. 
Honing 2 ton a 16 dlr. 312 
Lading v. d. schipper Ii last 

zout. 
Verder zijn nog uit Holland 

, aangevoerd voor: 

15.19.5 
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VIBORG (VIPURU). IMPORTUIT HOLLAND IN DE JAREN 1592 EN 1593 

Naam van 
den schipper 

1593. 17/5. 
Taeke Fransz. 

(Holland) 
Dirk Petersz. 

(Holland) 

13/5. 
Evert Oldher 

(Holland) 

Reinard Sjoerds 
(Holland) 

Naam van 
den bevrachter 

Taeke Fransz. 

Goederen 

2 okshoofd Rijnwijn 
1 okshoofd Fransche wijn 
9 okshoofd Rijnwijn 

I I 
Invoer-

VVaarde rechten 
in dalers 

4 
2 

18 

Zout 10 last a 24 dlr. 240 
Lading v. 't schip 1 last zout 

Folckert VVillems Zout 10 last a 24 dlr. 
Rozijnen 1 korf 6 dlr. 
Kandijsuiker 6liesp . a 2 M. 
Peper 6liesp. a 28 ere 
Linnen 1 stuk 12 dlr. 266.8.0 13.101 
Lading v. d. schipper 1 1. zout -------=-

Zout 20 last a 24 dlr. 480 
Lading v. d. schipper 1 lIas t 

zout. 
Zout 20 last a 24 dlr. 
Honing 2 ton 16 dlr. 
Rozijnen 1 korf 6 d1r. 
B1. pruimen 81.p. 3 ere 
Gember 41.p. 12 ere 
Triaches 1 doz. 16 ere 281.12 
Lading v. d. schipper 1 last 

zout. 

14.2.5l 

2/6. 
Age Florisz. (Hol- Bertel Pers uit Vi- Zout 20 last a/24 dlr. 480 

120 
24 

6 land) bor~ Zout 5 last a 24 dlr. 

27/6 
Caster Oldenbar 
(uit Viborg) kwam 
uit Holland 

VValter Hessel 

Lading v . d . schipper II last 
zout. 

Zout 8 last a 24 dlr. 
Honing 2 ton 16 dlr. 
Grauwgroen 1 stuk 6 dlr. 
"Bamsi" 1 stuk a 6 dlr. 
Vilten hoeden 1 doz. 71 dlr. 
Papier 2 riem 2 dlr. 
Handschoenen 1 doz. a 2 d1r. 
Peper 4 pond a 28 !!Ire 
Gember 4liesp. 12 ere 
Anijs 4liesp. 1 M. 
Hoedsuiker 4 liesp. 2 M. 
Kandijsuiker 2 liesp. 3 M. 
Rijst 3 liesp. 4 ere 
Amandelen 2liesp. 1 M. 
Reefkrydh t liesp. 2 M. 
Safraan 3 lood 24 ere 
Laurier 2liesp. 12 ere 
Laurierolie lliesp. 4 M. 
Peper 2liesp. 12 ere 
Gember 3 liesp. 3 M. 
Zout 4 last a 24 dlr. 
Grauwgroe~ 1 stuk 6 d1r. 

266.14 13.10.8 
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VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN HET JAAR 1593 

Naam van 
den schipper 

Naam van 
den bevrachter 

Goederen 

Maascher I stull: 6 dlr. 
Bamse 1 stuk 6 dlr. 
Wondlaken I stuk 4 dlr. 
Naaizijde i liesp. 5 dlr. 
"Fremdzel" i liesp. 5 dlr. 
Peper 4 liesp. 18 !!Ire 
Anijs 4liesp. I M. 
Rijs t 5liesp. 4 ore 
Aluin 4liesp. 6 !!Ire 
Lijm 3 liesp. 2 M. 
Gember 2liesp. 2 M. 
Kopergroen 2liesp. 2 M. 
Kruidnagelen 4 lood 4 ore 
Muscaat 4 lood 2 ore 
Foelie 4 lood 2 M. 
Safraan 4 lood 4 M. 
Kardamon 5lood 10 ore 
Sederw. 4lood 3 M. 
Triaches I doz. 6 ore 
Hoedsuiker 4liesp. 2 M. 
Rozijnen Ii korf 9 dlr. 
Zout 4 last A 24 dlr. 

Zout 12 last A 24 dlr. 
Spaansche wijn I ohm 
Vijgen 10 liesp. 6 dlr. 
Lading v . d. schipper 

zout. 

Zout 10 last A 24 dlr. 
Lading v. d. schipper 

zout. 

Zout 10 last A 24 dlr. 

1 

1 

last 

last 

Vlaamsche haring 1 last A 48 
dlr. 
Lading v. d. schipper 1 last 

zout. 
Zout 31 last A 24 daler 
Hop I schipp. 20 dlr. 
Vl. haring 1 ton 4 dlr. 
Honing 1 ton 16 dlr. 

Zout 14 last A 24 dlr. 
Bams 2 stuks 6 dlr. 
Zout 14last A 24 dlr. 
Dubbelstael I stuk 80 dlr. 
Lading v. d. schipper I last. 

Zout 8 last A 24 dlr. 
Zout 8 last A 24 dlr. 
Zout 8 last A 24 dlr. 
Lading v. d. schipper I last 

I I 
Invoer-

Waarde rechten 
in dalers 

152.26.0 
96 

294 

240 

228 

224 

348 

416 

192 
192 
192 

7.20.13. 
4.25.14i 

14.12.10 

12 

14.12.19. 

17.12.19i 

9.19.5 



208 EEN EXCERPT UIT FINSCHE TOLREGISTERS 

VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN HET JAAR 1594 

Naam van 
den schipper 

Dirck Jacobsz. 

1594.5/5. 
Folckert Willemsz. 

5/5. 
Peter Petersz. 

(Holland) 

5/5. 
Taeke Fransz. 

(Holland) 

29/6. 
Jochem Maurits 

(Holland) 

5/7. 
Comelis Bartho
lomeusz.(Holland) 
Jan Lammerts 

(Holland) 
26/7. 

FolckertWillemsz. 
(Holland) 

Naam van 
den bevrachter 

( 
HermBrayer 

Bertil Perz. 
Grel Claesz. 
Erik Stael (allen 

uit Viborg) 

Peter Boisman 

Goederen 

In 1593 werden uit Holland 
ingevoerd 

Fransche wijn 2; ohm 
Fransche wijn i ohm 

Zout ;24 last 14 ton a 18 dlr. 
Holl.linnen 3 bundel 7 dlr. 
Rozijnen 2 korven 4 dlr. 
Peper 7 pond 3 M. 
Hoeden 2; doz. 8; M. 
Zout 2 last 
Lading v. d. schipper 3 last 

zout. 

Zout 20 last a 16 dlr. 
Honing 2 ton a 18 dlr. 
Rozijnen 3 korf a 4 dlr. 
Holi. linnen 3 bundel a 8 dlr. 
Vilthoeden 1; doz. a 8; dlr. 
Vijgen 15 pond a 2; ore 
Hop 1 schipp. 12 dlr. 
Vlaamsche haring 1 ton 8 dlr. 

Zout 30 last a 18 dlr. 
Rozijnen 4 korven 4 dlr. 
Peper 30 liesp. 3 M. 
Hoedsuiker 1 liesp. 4 dlr. 
Zout 2 last 14 ton 
Zout 3; last 
Laken 1 stuk 
Koper 71liesopnd 

Zout 34 last a 18 dlr. 
Peper 20 liesp. 3 M. 
Rozijnen 1 korf 4 dlr. 
Vijgen 1 korf 5 dlr. 
Hop 2 schipp. 14 dlr. 
Holi. linnen 30 el 5 dlr. 
Amandelen 12liesp. 5 ore 
Ladicksuiker 12 liesp. 14 ore 
Hoeden 1 doz. a 1 dlr. 

Zout 30 last a 18 dlr. 

.Zout 15 last a 18 dir. 

Zout 9 last a 18 dlr. 
Rij s t 100 liesp. 2 ore 
Safraan ! liesp. 7 dlr. 
Linnen 2 bundel 8 dlr. 
Hoeden 1 doz. a 3 M 

'-

I Waarde I 
Invoer
rechten 
in daters 

3.24.0 
0.24.0 

25.7.4',. 

29.4.0 

34.12.71 

27.0.0 
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VIBORG (VIPURU). IMPORT UIT HOLLAND IN DE JAREN 1594-1595 

Naam van 
den schipper 

Peter Petersz. 
(Holland) 

FolckertWillemsz. 

Taeke Fransz. 

Jan Lamersz. 
Taeke Willemsz. 
Herman Brayer 

1595. 16/5. 
Taeke Fransz. 

(Stavoren) 
Peter Petersz. 

(Holland) 

Jan Lammertsz. 
(Holland) 

Peter Johansz. 
(Holland) 

15/9. 
Erik Stael v. Vi-
borg op een eigen 
schip uit Stavoren 
Herman Brayer 
(als boven). 

Naam van I 
den bevrachter 

Herm. Brayer 
(Viborg) 

Knut Jonss 

J oren J orensz 

Mael Larssz 

Goederen 

Gember 8liesp. 12 ere 
Amandelen 20 liesp. 5 ere 
Zout 24 last a 18 dlr. 
Engelsch 2 stuks 
Zout 14 last a 18 dlr. 

In 1594 werden uit Holland 
nog aangevoerd 

Fransche wijn I ohm 
Zweedsch bier 4 ton 
Zweedsch bier 2 ton 
Meel2 ton 
Rijnwijn 1 ohm 
Fransche wijn 2 ohm 
Fransche wijn I ton 
Fransche wijn 2 ohm 
Fransche wijn 2 ohm 
Fransche wijn I ohm 
Fransche wijn 31 ohm 

Zout 40 last a 18 dlr. 
Holi. laken 24 el a 6 M. 
Vlaamsche haring 5 ton a 8 dlr. 
Zout 19 last a 18 dlr. 
Holl. laken 6 el a 2 dlr. 
Holl.linnen 16 el a 2 M. 
Zout 25 last a 18 dlr. 
Hoeden 4 stuks a I dlr. 
Ringhoeden I doz. 3 M. p. st. 
Holi. linnen 2 bundel 4 dlr' 
Holl. linnen 24 el a 2 M. 
Peper 8liesp. 3 M. 
Gember 8liesp. 18 ore 

Zout 18 last a 18dlr. -
Honing 2 ton a 15 dlr. 

Zout 15 last 

Zout 5 last 

I I 
Invoer-

Waarde rechten 
in dalers 

9.29.9 

12.9.4<E 

3 

2 

4 

4 
4 
2 

39.25.141/. 

18.3.4',. 

24.21.14 

17.22.9<E 

Bovendien is nog aangevoerd uit Holland door: Peter Johansz. uit Durgerdam voor reke
ning van het slot te Viborg 1 ohm Rijnwijn. 

ECON.-HIST. JAARBOli:K, xv. 14 



VIBORG (VIPURU). EXPORT UIT FINLAND IN HET JAAR 1584 

Jaar en / Naam van Iwoonptaats I G d Hoeveel-/ Opmerkingen 
datum den schipper schipper oe eren heid 

1584. 
20/5. Focke Willemsz. Hoom Teer 20 last Waarde 240 dlr. Tol 12 dlr. 

De schipper voert zelf Ii 
last mee. 

Dirck Simonsz. (Holland) Teer 15 last Waarde 180 dlr. Tol 9 dlr. 
De schipper voert zelf 20 
ton mede. 
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VIBORG (VIPURU). EXPORT UIT FINLAND IN DE JAREN 1584-1588 

Jaar en I 
Datum 

22/5. 

1585. 
6/5. 

27/5. 
17/6 

1586. 
2/6 

1567. 
12/6. 

12/8. 

10/10. 
12/10. 

1588. 
17/5. 
18/5. 

Naam van 
den schipper I

woonPlaats I G d I Hoeveel-
schipper . oe eren heid 

Taeke Fransz. (Friesland) Teer 

Cornelis Persz. (Holland) Teer 

Albrecht Persz. Amsterdam Teer 

Poffnal Tyssen (niet aange- Teer 
geven) 

Jacob Simonsz. (Holland) 
Dirck Simonsz. Enkhuizen) 
Taeke Fransz. (Friesland) 
Folck. Willemsz. Hoorn 
Zacharias Willems Holland 
Folck. Willemsz. Holland 
Jacob Simonsz. Holland 
Dirck Simonsz. Holland 

Jacob Simonsz. 
Dirck Simonsz. 

FolckertWillemsz. 

Holland 
Holland 

Dirck Simonsz. Enkhuizen 
FolckertWillemsz. Hoorn 

Dirck Simonsz. Holland 

Taeke Fransz. Holland 
Folck. Willemsz. Holland 

/ 

Taeke Fransz. 
Corn. Bernds 

Holland 
Holland 

Teer 
Teer 
Teer 
Teer 
Teer 
Teer 
Teer 
Teer 

Teer 
Teer 
Teer 
Rogge 

Teer 
Teer 

Teer 
Rogge 
Teer 
Teer 
Boter 
Talk 

Teer 
Teer 
Brand-
hout 

19 last 

18 last 

18 last 

191 last 

37 last 
44 last 
40 last 
40 last 
50 last 
30 last 
27 last 
32 last 

14 last 
25 last 
16 last 
100 ton 

34 last 
50 last 

30 last 
57 ton 
20 last 
30 last 
27 ton 
I schipp. 

45 last 
80 last 
10 vaam 

Opmerkingen 

Waarde 228 dlr. T.ol 
11.12.19I dlr. De schip
per voert II last mede. 

Waarde 216 dlr. Tal 
10.25.141 dlr. De ?chip
per voert zelf II last 
mede. 

Waarde 216 dlr. Tol 
10.25.141 dlr. De schip
per voert 1 last mede; De 
teer werd vervoerd v~~r 
Johan Karl. 

Waarde 234 dlr. Tol 
11.7.3I dlr. De schipper 
voert zelf 14 ton mede; 8 
last wordt vervoerd voor 
Valthar Hesschus, 31 1. 
voor Jorn Frawijck, 2 1. 
voor Rotger Boisman, 61. 
voor Henrick Stratman, 
allen uit Viborg. 

Voor rekening van Henr. 
Stael 101. in eikenhouten 
vaten. 

Van de boter voor reke
ning van Walther Hes
schus 18 ton. Voor Cor
nelius van Pus 9 ton. 

De goederen werden ver
voerd voor rekening van 
Folckert Willemsz. 
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VIBORG (VIPURU). EXPORT UIT FINLAND IN DE JAREN1588-1590 

Jaar en I 
Datum 

19/5. 

2/6. 

8/7. 

23/7. 

1589. 
20/5. 

23/5. 

5/8. 
7/8. 

1590. 
18/5. 

19/5. 

20/5. 

17/6. 

Naam van 
den schipper 

\

woonPlaats I Hoeveel-I 
schipper Goederen heid 

Simon Willemsz Holland 

Jacob Simonsz. Holland 

Andries Andriess Holland 

Taeke Fransz. Holland 

Taeke Fransz. Holland 

Com. Gomelisz. Holland 

Henrick Lang Viborg 

Taeke Fransz. Holland 

FolckertWillemsz. Holland 

Taeke Fransz. Holland 
FolckertWillemsz. Holland 

FolckertWillemsz. Hoom 

David Davidsz. Holland 

Henrick Lang Viborg 

Nils Maertensz. Viborg 

Teer 

Teer 
Brand
hout 

Teer 
Brand
hout 

Teer 

Teer 
Brand-
hout 

Boter 
Teer 
Brand-
hout 

Teer 

Teer 

Teer 

Teer 
Teer 

Teer 

Teer 

40 last 

25 last 

10 vaam 
40 last 

10 vaam 
50 last 

34 last 

6vaam 
i ton 
25 last 

10 vaam 

20 last 

30 last 

70 last 

45 last 
50 last 

55 last 

50 last 

Teer 321 last 
Huiden 45 stuks 
Bokkevel- 20 stuks 
len 

Kalfsvel
len 

Talk 

Teer 
Huiden 
Talk 

50 stuks 

4liesp. 

351 last 
40 stuks 
1 ton 

Opmerkingen 

Voor rekening van Henr. 
Stael werden vervoerd 
1611. in vaten v. vuren
hout en 311. in vaten van 
eikenhout. 

Vervoer yond plaats naar 
Reval. 

Hiervan 101. in vuren-, 10 
1. in eikenhouten vaten. 

H i'ervan 61. in eiken-, 241. 
in vurenhouten vaten. 

Hiervan 10 1. in .. iken-, 60 
1. in vurenhouten vaten. 

(vurenhouten vaten). 
Hiervan 40 1. in vurenh. 
vaten, 10 1. in eikenh. 
vaten. 

Hiervan 40 1. in eikenh., 
15 I. in vurenh. vat en. 

Hiervan 30 1. in vurenh., 
20 1. in eikenh. vaten. 

Hiervan voor rekening van 
Jac. Henrik 28 s tuks hui

den, 2 1. 3 ton te .. r, voor 
Kurt Hermanz. 1 1. teer, 
voor Anders Harms 3 
liesp. tabak en voor Gert 
Klaesz. 7 ton tf'er, voor de 
schipper Ii last. 

Voor rekening van Gret 
Classon werden vervoerd 
30 stuks huiden, 1 ton 
talk, 21 last teer in eiken 
vaten en 161 1. teer in vu
renh. vaten. Voor reke
ning van Mars Erson 2 1. 
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VIBORG (VIPURU). EXPORT UIT FINLAND IN DE JAREN 1590-1591 

Jaar en I Naam van IwoonPlaats Goederen I Hoeveel-I Opmerkingen Datum den schipper schipper heid 

teer in eiken vaten, voor 
Thomas Winther 1 last in 
eiken vaten. In vurenh. 
vaten voor Jens Marss. 3 
last, voor Bert Henders· 
son 1 last, voor Per Lar-
son 5 ton en voor den 
schipper 2 last. 

1590. , 
18/6. Taeke Fransz. Holland Teer 40 last Hiervan 10 1. in eiken, 30 1. 

in vurenhouten vaten. 
Dirck Simonsz. Holland Teer 52 last Hiervan 22 last in eiken en 

Huiden 150 stuks 301. in vuren vaten. Voor 
Talk 1 schipp. rekening van Henrick 

Stael werden vervoerd de 
huiden, de talk en 21. teer 
in eiken vaten. 

1590. 
12/7. Hendrick Peters Holland Teer 33 last Voor rekening van Hans 

Dalst 5 last in eiken, 3 
last in vuren vaten. Voor 
rekening van Danbrands 
Brandze 10 1. t eer in v-
renh. vaten en 10 1. in 
eikenhouten vaten, voor 
die van Hendrick Peters 2 
last in eiken en 3 last un 
vurenv aten. 

26/8. Taeke Fransz. Holland Teer 28 last Hiervan 8 last in eikenhou 
ten vaten en 20 last in 
vurenhouten vaten. 

Folckert Willemsz. Holland Teer 28 last Hiervan 10 last in eiken-
18 last in vurenhouten 
vaten. 

7/10. Jacob Jansz. Holland Teer 301 last Voor rekening v. Henrick 
Bokke- Straelman 5 last teer in 
yellen 380 stuks eiken vaten, 151. in vuren 

Geitevel- vat en, 230 stuks bokke-
len 10 stuks yellen en 9 ton boter; voor 

Boter 12 ton Everth Stael 11 last teer in 
eiken-, 5 last in vurenhou-
ten vaten. 150 st. bokke-
yellen, 10 geitevellen, 
voor Jacob Jacobsz. 3 last 
in eiken va ten 1 las t tee 
in vurenhouten vaten en 
3 ton boter. 

1591. 
28/5. Taeke Fransz. Holland Teer 43 last Aan tol wordt betaald 

Brand- 20 vaam 24.17.20. Van de teerwas 
hout 3 last in vuren vaten, voor 
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VIBORG (VIPURU). EXPORT UIT FINLAND IN DE JAREN 1590-1591 

Jaar en I 
Datum 

25/6. 

10/7. 

27/7. 

1591. 
15/8. 

Naam van 
den schipper I woo~Plaats G d I Hoeveel- I 

Schipper oe eren heid Opmerkingen 

Johan Hermansz. Holland 

Folckert Willemz. Holland 

Simon Willemsz. Holland 

Herman Krahe 

Richer Boisman Viborg 

Michel Simonsz. Viborg 

Teer 
Brand
hout 

Teer 
Brand
hout 

Teer 
Brand
hout 

Teer 
Brand
hout 

Teer 
Huiden 

Teer 
Huiden 

den schipperverdernog 30 
last teer in vurenhouten 
vaten, de rest in eiken 
vaten. 

51 last Aan tol is betaald 27.2.1. 
Voor den schipper 3 last. 

7 vaam De teer was verzonden in 
vurenhouten vaten. 

33 las t Aan tol is betaald 16.3.11. 
Voor rekening v. d. schip-

12 vaam per 3 last . Alles verzon
den in vurenhouten vaten 

36 last Aan tol is betaald 18.211.0. 
Voor rekening v. d. schip-

12 vaam per 3 last. Alles verzon
den in vurenhouten vaten 

71 last Voor rekening van Henr. 

17 va am 

28 last 

Straelman 15 1. teer in 
eiken vaten. 421. in vuren 
vaten. Voor rekening van 
Henr. en Evert Stael 6 1. 
in eiken, 41. in vurenhou
ten vaten, voor Thomas 
Galleman 1 1. in eiken, 8 
ton in vurenhouten vaten 
Deze driepersonen zijn 
uit Viborg. De schipper 
neemt 3 1. mee. De beide 
Staels moesten betalen al 
to16.24.0. 

Aan tol werd betaald 
190 stuks 13.26.0. Voor rekening van 

Rotger Bosman 2 last in 
eiken vaten, 12 1. in vu
renh. vaten. Voor Herro. 
Brayer 14 1. in vurenh. 
vaten en 190 stuks hui
den. Beide burgers zijn 

21! last 
130 stuks 

uit Viborg. 
Voor rekening van Bert 

Persz. uit Viborg 11. 4 ton 
in eiekn vaten, 411. en 2 
ton in vuren vaten en 35 
s tuks huiden. Voor reke
ning van Tonne Gotman 
uit Viborg dezelfde hoe
veelheid teer en 34 st. 
huiden. Voor Hendrick 
en Evert Stael 21 1. en 2 
ton in eiken vaten, 9 1. en 
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VIBORG (VIPURU). EXPORT UIT FINLAND IN DE JAREN 1591-1593 

Jaar en I Naam van IwoonPlaats I G d I Hoeveel- Opmerkingen 
Datum den schipper schipper oe eren heid 

4 ton in vurenhouten va-
ten, en verder nog 65 stuk 
huiden. De tol is 9.9. 

10/8. Henrick Lang Viborg Teer 18 las!: Aan tol werd betaald 
12.12.0. Voor rekening 
van Henr. Lang en An-
dries Harms uit Viborg 
werd deze hoeveelheid 
teer vervoerd bes taande 
uit 12 last in eiken en 6 
6 last in vurenhouten 
vaten. 

18/8. Gert Class. Viborg Teer 34 last Aan tol werd betaald 
Huiden 12 stuk 21.0.0. De goederen wer-

den voor rekening v. d. 
schipper vervoerd. Er 
waren 8 last in eiken en 
26 last in vurenhouten 
vaten. 

4/9. Per Martensz. Teer 33 last Aan tol werd betaald , 
19.4.0. Vervoer vond 
plaats voor rekenipg van 
Hendrick Thames. Erwas 
3 last in eiken, 30 last in 

I vurenh. vaten. 
18/19. Taeke Fransz. Teer 27 last Aan tol werd betaald 

Brand- 13l.2.22. De teer was ver-
hout 10 vaam zonden in vurenh. vaten. 

1592. 
13/5. Mins Bouenss. Teer 20 las t De teer werd verzonden in 

vurenh. vaten voor reke-
ning v. J oh. Lamersz. 

1592. 
16/5. Andries Andress. Teer 40 last De teer werd vervoerd in 

Brand- vurenhouten vaten. Voor 
hout 10 vaam rekening v. Henrick Stael 

Huiden 200 stuks 100 huiden en 20 bokke-
Bokke- vellen. Voor Tonne Galle-
vellen 30 stuks . man van Viborg 100 hui-

den en 10 bokkevellen. 
12/7. Taeke Fransz. Holland Teer 32 last Teer verzonden in vuren-

Brand- houten vaten. 
hout 10 vaam 

1593. 
2/6. Taeke Fransz. Holland Teer 28 last Van de teerwerd verzonden 

Brand- in vurenh. vaten 231. en 1 
hout 10 vaam in eiken vaten (van 4 1. 

Bokke- wordt niet aangeduid). 
vellen 140 stuks Goederen werden verzon-

Huiden 20 stuks den voor rekening van 
Rotger Boisman en Gert 
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VIBORG (VIPURU). EXPORT UIT FINLAND IN DE JAREN 1593-1594 

Jaar en Naam van IwoonPlaats I G d I Hoeveel-I Opmerkingen Datum den schipper schipper oe eren heid 

-
Claess., beiden uitViborg. 

Dirck Pitharss. Teer 38 last De goederen werden ver-
Brand- voerd voor rekening van 
hout 10 vaam Folckert WilJemsz. Van 

Talk 3 ton de teer wordt 8 last in 
eiken en 30 last in vuren-
houten vaten vervoerd. 

8/6. Everth Oder Teer 44 last In vurenhouten vaten wer-
Brand- den vervoerd 30 last, de 
hout 12 vaam rest in vurenh. vaten, 

Bokke- hiervan voor . rekening 
yellen 530 stuks van Hendrick Stael 4 last. 

2/7. Rinart Sigrith Teer 58 last In eiken vaten vervoerd 3 
Brand- l., de rest in vurenho)lten 
hout 3 vaam vaten. Voor rekening van 

Rotger Boisman 2 last en 
voor Hendrick Stael 18 
last. 

9/7. Age Florensz. Holland Teer 35 last De teer is verzonden in vu-
Brand- renhouten .vaten. De rog-
hout 13 vaam ge werd verzonden voor 

Rogge 150 ton rekening van Bert Pers-
son. 

30/7. Siske Sibrandt Teer 23 last Van de teer werd verzon-
Rogge 10 last den in eikenhouten vaten 
Brand- 3 1. de rest in vurenhou-
hout 10 vaam ten vaten. 

Johan Lamersz. Teer 20 last 
Rogge 2 last 
Brand-
hout 9vaam 

31/8. Taeke Fransz. Teer 14 last Van de teer werd 4 last 
Rogge 6 last verzonden in eiken vaten, 
Brand- de rest in vurenhouten 
hout 10 vaam vaten. 

Dirck Jacobsz. Teer 10 last 
Rogge 10 last 
Brand-
hout 12 vaam / 

26/9. Peter Peterson Rogge 450 ton 
Teer 2 alst 
Bokke-
yellen 35 stuks 

Brand-
hout 10 vaam 

1594. 
30/5. Claes Claess. Teer 48 last 

Bokke-
yellen 125 stuks 

1594. 
Peter Petersen Teer 34 last Van de teer werd voor 

Brand- rekening v. Herm. Brayer 
Ihout 10 vaam verzonden 2 last. 
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VIBORG (VIPURU). EXPORT U1T FINLAND IN HET JAAR 1594 

Jaar en I 
Datum 

Naam van 
den schipper 

Taeke Fransz. 

Folckert Willemz. 

• 

Woonplaats 
schipper 

I HOeVeel-1 Goederen heid 

Teer 62 last 
Brand-
hout 10 vaam 

Bokke-
yellen 315 stuks 

Teer 58 last 
Bokke-
v:ellen 60 stuks 

Brand-
hout 7vaam 

/ 

Opmerkingen 

Van de teer werd verzon-
den voor rekening van 
Tonne Gotman 6 1. en 
voor die van Herm. Bray 
er 9 last in eiken vaten. 

Voor rekening van Herm. 
Brayer is verzonden 8 
last. 



III 

DE AANLEIDING TOT DE "WET WEGENS HET NAMAKEN 

DER MERKEN EN TEEKENEN VAN DE BINNEN HET 

KONINGRIJK HOLLAND BESTAANDE GARENTWIJN

DERIJEN"VAN 26 LENTEMAAND 1809. MEDEGEDEELD 

DOOR MR. J. P. W . A. SMIT 

Degene, die de oude landsplaccaten mocht doorzien en daaron
der de bovengeciteerde wet opmerken, zal weinig bevroeden, dat 
een geval van oneerlijke concurrentie te 's Hertogenbosch de aan
leiding geweest ist, dat het Wetgevend Lichaam zich in 1809 heeft 
bezig gehouden met een rechtsbeginsel, dat eerst door de Merken
wet van 30 Sept. 1893 voor goed eene plaats in de Nederlandsche 
rechtsopvattingen verworven heeft. De zaak heeft zich aldus toe
gedragen. Er bestond daar ter stede destijds eene bloeiende ga
renindustrie, uitgeoefend door 9 fabrikanten, met name A. J. 
Loutermans, H. A. van Gulick, W. H. van Gulick, N. F. Sopers, 

J. D. Fret, F. van Gulick, W. van Gulick 
Sr., de wed.e Roos enF. Mosmans. Eender 
voomaamste fabrieken was die van Lou
termans, welke omstreeks 1760 was opge
richt en het hiemaast afgebeelde fabrieks
merk gebruikte. De matrijs hiervan, in 
tweevoud in koper en hout gestoken, 
berust in het Centrale Noord-Brabantsche 
Museum te 's-Hertogenbosch. Hetstelteen 
laurierboom voor in eene tobbe met de 
letters van den stichter der zaak M. L. 

in een Lodewijk-XV omlijsting. Er zijn in het gemeentearchief 
van's Hertogenbosch, waaraan ik al deze bijzonderheden ont
leend heb, verschillende briefjes aanwezig, waarbij genoemde 
Loutermans het stadsbestuur verzoekt certificaten van oorsprong 
af te geven van zijne producten, naaigarens van no. 0-144, stop
garens van no. 0-68, driedraadsche breigarens van no. 0-36, 
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vierdraadsche breigarens van no. 0-28. Zijn debiet was oorzaak, 
dat zijn merk werd nagebootst, zoodat hij zich tenslotte wendde 

' tot den toenmaligen koning Louis Napoleon met het bovenge
noemde gevolg: de uitvaardiging der wet. Deze wet schreef voor, 
dat aile fabrikanten in dezelfde gemeente aan den burgemeester 
hunne merken zouden overleggen; dat deze de merken zou verge
lijken; dat hetzelfde in ieder district door den districtsschout zou 
geschieden en voor het geheele land door den minister van Jus
titie. Uit het onderzoek, door den burgemeester van's Hertogen
bosch P. J. van Berckel ingesteld, bleek, dat geen der fabrikanten 
een eigen merk gebruikte behalve Loutermans bovengenoemd 
F. van Gulick en J. D. Fret en mede, dat de drie merken eene 
opvallende gelijkenis vertoonden. Blijkbaar was hier opzet aan
wezig om Loutermans oneerlijke concurrentie aan te doen en 
het kostte weinig moeite om met de wet itt de hand J. D. Fret 
van zijn onrecht te overtuigen. Deze berichtte 28 Bloeimaand, 

dat hij zijn geincrimineerd merk niet meer 
zou gebruiken. Anders handelde Van Gu
lick, wiens merk de meest brut ale na
bootsing was, gelijk uit nevenstaande 
afbeelding voldoende blijkt. Hij schreef 
op 24 Grasmaand 1809 den burgemeester, 
dat hij dit merk sedert Mei 1807 bij de 
aanvaarding der onderneming had aange
nomen, dat het een Boschboom voorstel
de "ter beteekening, dat mijn fabriek be
staat in opregte Bossche garens", naast 

welke boom de vier letters van zijn naam (d.w.z. van hem en zijn 
vrouw Van den Bichelaar) en dat hij zeker wist, dat niemand te 
's Hertogenbosch, ja zelfs binnen het geheele koninkrijk dezelfde 
letters in zijn merk had "zijnde het alderkennelijkst onderscheyd 
van andere merken". De onoprechtheid van dit antwoord was te 
duidelijk, want wie zou in de afbeelding den boom van het Bossche 
stadswapen herkennen of gelooven, dat in 1807 een rococorand
werk als op de teekening nog in de mode was. Van t ulick moest 
dus op last van den burgemeester dd. 9 Bloeimaand 1809 inbin
den en deed 'het door zijn merk te wijzigen als op pag. 3 is aange
geven, met de opmerking, dat daarin "verscheide wezenlijke ken
nelijke onderscheiden" met het ontvangen merk van den fabri-
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kant Loutermans gevonden werden. Doch, voegde hij in zijn 
schrijven dd. 20 Bloeimaand 1809 daaraan toe, daar ik v66r den 
26ste van Lentemaand een groote partij blauw papier met mijn 
vorig merk heb laten drukken, zoo zoude ik U WelEdele verzoe
ken ter voorkoming mijner merkelijke schade om, zoolang dat 
gedrukt papier zal duren, mijn vorig merk te mogen gebruiken, 

tenzij of U WelEdele den fabrikant Louter
mans zag over te halen om dat gedrukt 
papier tegen betaling mijner verschotten 
over te nemen, hetgeen hij zonder schade 
doen kan, daar toch volgens het zeggen van 
U WelEdele tusschen beide merken geen 
kennelijk onderscheid gevonden wordt. 
Waarschijnlijk heeft de burgemeester op 
deze vrijmoedigheid niet geantwoord, want 
voor dezen kreeg de zaak een ander aan
zien, toen de hoofdschout der Meierij A. 

van Hanswijk zich er mede ging bemoeien. Bij brief van 26 
Aug. 1809 en andermaal op 5 Herfstmaand d.a. v. drong de laatste 
er op aan, dat hem het dossier in handen gesteld zou worden "la
tende dit bijzondere gedrag voor rekening van U EdelGestrenge 
- daar in deze zeker een nieuw bewijs wordt opgeleverd van 't 
gevaarlijke, dat een minister (dat is: een overheidspersoon) tevens 
practiseerend advocaat is" De motieven van den hoogschout zijn 
mij niet geheel duidelijk geworden. Weilicht oordeelde hij, dat dit 
dossier en eventueel aile andere nopens deze wet aan hem als dis
trictsschout moesten worden doorgegeven en niet onwaarschijn
lijk speelden persoonlijke antagonieen mede een rol. Zooveel is 
zeker, dat de hoogschout, zoover ik heb kunnen nagaan, zijn zin 
niet heeft gekregen en aile aanleiding tot een verder strekkend 
competitiegeschil met bekwamen spoed in den doofpot gestopt is. 
De burgemeester achtte de verkregen resultaten voldoende, want 
de fabrikant Loutermans was in het uitsluitend gebruik van zijn 
fabrieksmerk hersteld. 

's-Hertogenbosch. 



IV 

LE TARIF DE COLBERT DE 1664 ET CELUI DE 1667 ET LEUR 

SIGNIFICATION, PAR LE DR. S. ELZINGA 

a. Sources de l'ttude. 

Le 28 novembre 1664 Ie Chevalier W. Boreel, ambassadeur des Pays

Bas a. Paris, ecrivit a. J ohan de Witt, grand pensionnaire: 

.. Je viens de recevoir l'edit imprime du roi, et en meme temps Ie tam 

reduit des Droits de sortie & d'entree ou Ies cinq Grosses Fermes, et comme 

pour Ie moment je n'ai pu avoir qu'un seul exemplaire, je vous l'envoie a. 
votre adresse et comme Ia preface contient beaucoup de choses interessan

tes que l'Etat (en Ies respectant) devra prendre a. coeur et considerer du

ment, vous vous en rendrez bien compte apres l'avoir Iu avec votre grande 

sagesse" ') . Boreel enverra Ie tam par Ie courrier suivant, puisqu'i1 est trop 

grand pour l'adjoindre. De ce qui precede on pourrait dMuire que Boreel 

eut envoye a. de Witt Ia proclamation imprimee du tarif de 1664, mais 

qu'i1 eut garde encore Ia liste imprimee du tam. Cependant i1 resuIte que 

cette supposition n'est pas exacte: Ie 5 decembre 1664 i1 ecrit dans un 

postcriptum aux Etats ce qui suit 0) : 

"Vos Hautes Puissances veuillent ne pas prendre en mauvaise part que 

ci-joint je ne Vous envoie pas Ie tarif imprime ou liste des droits d'entree et 

de sortie pour les marchandises, parce que je ne pourrai l'avoir que de

main, quelques peines que je me sois donnees. De maniere que ci-joint je ne 

Vous envoie qu'un extrait concis quineserapporte qU'auxmarchandises 

qui sont importees ici des Pays-Bas en quantite suffisante. 

Les modifications qui ont ete introduites dans ce nouveau tarif ont eu 

pour but de diminuer les droits de sortie qu'on levait des marchandises et 

,d'augmenter beaucoup les droits d 'entree" 8). 

') Lettres de de Witt, vieilJe edition, I, p. 691. 
• ) Liasses de France 1663-1664, Archives Generales Nationales: La Haye. 
0) II continue : 
"Extrait du tarif ou liste des denrees et m archandises exportees ou ;mportees -

.arr~te Ie 18 septemhre 1664 - accompagnees des taxes ql!'on devra payer a leur sortie 
et a leur entree dans ce royaume : cette ordonnance entrera en vigueur Ie premier jan. 
vier prochain, parce que les cinq grosses fermes vienI1ent d'Hre affermees. 

En 1632 on payait d 'une piece de drap de Hollande, d 'une longueur de 
2 4 ou 25 aunes fran~'aises un droit d'entree de six florins tournois .• I 6. O. O. 

• 
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Si l'on admet que Boreellui-meme a eu entre les mains Ie tarif de douane 

il en a donne aux Etats une idee bien imparfaite. Des 600 marchandises 
environ que contient ce tableau il n'en mentionne que treize. II indique 

Dans ran 1654le droit du drap de Hollande fut porte a trente six florins 
tournois, trois sous, six deniers. t 36. 3. 6. 

Et avec ce nouveau tarif de 1664 Ie droit d'entree est encore augmente 
et a ete porte a quaran te florins tournois I 40. O. 0 

Drap d'Espagne. , 
Dans ran 1632 on payait 

" "1654,, " 
L. 15. O. O. 
L 70. O. O. 

et dansl e nouveau tarif ce droit a He maintenu et n'a pas ete diminue. 

Bas d'estame. 
De la douzaine de bas d'estance on payait en 1632 t 
Dans ran 1654 f 
et dans Ie nouveau tarif de 1664 Ies droits out He augmentes jusqu'a 
trois florins, dix sous Ia douzaine f 

Pelleteries et pelleteries ordinaires. 
Dans rau 1632 on payait des pelleteries ordinaires, preparees pour servir 
de doublure un droit d'entree de six florins tournois par cent livres 
Dans Ie nouveau tarif de I'an 1664 ces droits ont He portes a vingt
huit florins par cent livres 

Martres, Zibelines de Timbre. 
Dans ran 1632 on payait 

f 

f 

0.15.-
0.15.-. 

3.10. O. 

6. O. o. 

28. O. 0 

70. O. o. 
" ,,1654 Ies droits avaient He augmentes et on payait f 295. O. O. 

et suivant Ie nouveau tarif on n'a qu'a payer cinquante florins 

Queues de Martres. 
Dans ran 1632 on payait Ia piece 

II "1654,, " J1 " 

Dans Ie nouveau tarif les droits ont He diminues et on ne paye que ' 
seize sous Ia piece 

Queues de martres ordinaires. 
Dans ran 1632 on payait un droit de 

" "1654,, " 
et dans Ie nouveau tarif. 

Pelleteries grises. 
Dans ran 1632 on payait Ie droit de 

" 1654" 

Suivant Ie nouveau tarif on paye. 

Camelots de Hollande. 
Des Came!ots de Hollande mi·soie on payait dans I'an 1632 quinze 

f 

f 
f 

I 

I 
f 

f 
I 

sous I a piece t 
et suivant Ie nouveau tarif de 1664 on doit payer six florins Ia piece t 

Ligatures . 
Des ligatures sans soie de 10 ou 12 aunes fran~aises Ia piece on payait 
en 1632 
et suivant Ie nouveau tarif de 1664 on paye deux florins dix sous Ia 
piece. t 

Des ligatures mi·soie on payait en 1632, dix sous Ia piece t 
En 1754 on porta Ie droit a f 

D'apres Ie nouveau tarif de 1664 on paye. 

50. O. O. . 
0.15. O. 
1. 4. 6. 

0.16. O. 

1.10. O. 
7. 1. 2. 

1.10. O. 
12.2. O. 

0.15. O. 
6.-.-. 

O. 9. O. 

2.10. O. 
0.10. O. 
5. O. O. 
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de quelques-unes des nombres incorrects, d'autre part il ne peut etre ques
tion d'un tarif general de 1664 dont il fait mention. 

Dans aucune de ses lettres suivantes, en tant qu'elles sont parvenues jus

qu'a. nous, Boreel ne revient sur ce sujet, on ne peut s'assurer s'il a envoye 

aux Etats un exemplaire de l'edit ou du tarif 1) . 

On n'a p(as reussi a. trouver dans aucunes des archives hollandaises, qui 

entrent en ligne de compte, un exemplaire des tarifs de 1664 .) et de 1667, 

dans les archives francaises meme on chercherait sans grand succes. Seu

lement aux Archives Nationales on a trouve un preambule manuscrit et 

trois exemplaires imprimes du tarif de 1664, toutefois aucun des exemplai

res imprimes n'est de 1664. 

Le plus vieil exemplaire date de 1668. Les deux autres sont de 1723 et 
. . 

1751. Du tarif de 1667, il existe un exemplaire manuscrit et un exem-
plaire imprime de la meme annee, ainsi qu'un exemplaire imprime de 

1751 a). 

Mocades. 
Dans I'an 1632 on payait dix sous lapiece 
Dans Ie nouveau tarif de 1664les droits ont ete augmentes et on paye 
trois florins la pi~ce 

Serges pour messieurs. 
Dans I'an 1632 on payait un florinla piece 
Et d'apresle nouveau tarif de 1664 il faut payer six florins la piece 

Etc. etc. 

f 0.10. O. 

f 3.-.-. 

f 1. O. O. 
f 6. O. O. 

1) II est vrai que Boreel ecrit Ie 25 mars 1667 aux Etats qu'"il avait envoye il y a 
deux ans les copies ou exemplaires imprimes accompagnes de quelques considerations 
des gens du "metier" mais ici egalement ce qu'il dit au sujet des "copies ou exemplai
res imprimes" ne dissipe assurement pas tous les doutes. Les "considerations" en ques
tion se rapportent probablement a un extrait du 13 fevrier 1664. 

Liasses: France 1663-1664. 
I) Depuis peu se trouvedans les Archives Neerlandaises d'Histoire Economique a 

la Haye un exemplaire du tarif de 1664 imprime en 1668. L'exemplaire comme celui 
de 1668 des Arch. Nat. est de I'imprimerie de Julian Jacquin. II est complet et con
tient outre Ie tarif des droits de sortie et d'entree (pp. 91) ,,1'Mict du Roy" (p. 21). 
L'adaptation de I'edict n'a pas ete faite d'apres Ie manuscrit publie ci-apres. 

I) Le manuscrit de 1664 et celui de 1 t67 sont originaux et sont ccrits sur fort par
chemin. Le sceau a disparu. Les signatures de Louis XIV, Seguier, Guenegaud et 
Colbert sur Ie preambule du tarif de 1664 sont originales de meme que celles de Louis 
XIV, Guenegaud et Richet sur celui de 1667. Le tarif proprement dit de 1664 man
que; il n'y a que Ie preambule. 

L'exemplaire imprime de 1668 des Archives Nationales contient une page titre 
avec introduction apres laquelle suit Ie tableau des droits de sortie; avant Ie tableau 
des droits d'entree une introduction a ete de nouveau inseree. 

Les deux introductions sout publiees en notes p. 46, note 2 et p. 50 en meme 
temps que les pieces originales. Ce n'est qu'apres cela qu'on trouve: Edict du roy 
portant redaction & diminution des droicts des Sorties & Entrees sur les Den):ces & 
Marchandises: Suppression de la nouvelle imposition d'Anjou, des Tabliers establis 
pour la levee d'icelle, des droicts appelez de Massicaut & autres: Et reglement pour 
la perception desdicts Droicts. Ensuite on trouve imprime Ie long preambule, bien 
connu de Colbert. L'exemplaire imprime de 1723 ne contient que Ie preambule et non 
Ie tarii douanier et s'appelle: Edit du roy, pendant qu'on y a ajoute: "donne a Vin· 
ecnnes au mois de septembre 1664." 
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Les manuscrits 1) n'ont pas He publies jusqu'ici sous leur forme origina

Ie. II est vrai qu'on a publie en 1738 un grand ouvrage en deux forts vo

lumes intitule: Histoire du tarif de 1664, dans lequell'auteur apres une 

discussion circonstanciee des anciens nouveaux droits de douane donne 

une vue d'ensemble de tous les droits dont les marchandises etaient frap

pees avant et suivant Ie tarif de 1664. 

L'auteur y a insere egalement Ie preambule bien connu relatif au tarif 
de 1664, toutefois apres lecture attentive il appert qu'il n'a pas mis Ie 

manuscrit a contribution. On comprend aisement qu'il n'a pu s'occuper 

qu'iucidemment du tarif de 1667. Pour une critique de la portee de la po

litique douaniere de Colbert il est de premiere importance de considerer les 

deux tams dans leur rapport Hroit. Le livre en question est assez rare et 

il va sans dire qu'on ne Ie trouve que d'occasion "). 

Le preambule du tarif de 1664 a He egalement reproduit dans les Re

cherches et considerations sur les finances de France de Forbonnais "). Lui 

aussi n'a pas mis Ie manuscrit a contribution, il n'a reproduit ni la conclu

sion du preambule ni l\'l tarif de 1667. 

Apres des recherches consciencieuses je suis arrive a la conclusion que les 

manuscrits originaux n'ont jamais He publies. Puisse la publication ci-apres 

de ces manuscrits dans Ie rapport etroit qui les lie combler cette lacune. , 

b) L'importance des tari/s: 

Les tams de 1664 et de 1667 meritaient un meilleur sort que d'etre 

L'exemplaire de 1751 est, en ce qui concerne Ie titre, semblable a celui de 1723 • 
.. Donne" etc. se trouve cependant non au-dessus mais au-dessous de .. portant reo 
duction" etc. 

Les exemplaires de 1723 ne sont pas une reimpression de celui de 1668 mais d'un 
exemplaire de 1718 qu'on n'a pu retrouver. Les exemplaires different entre eux par 
endroits, l'edition de Francheville n'est pas faite d'apres Ie manuscrit mais selon un 
exemplaire qui est vraisemblablement celui de 1668. 

1) Cf. pour les manuscrits & exemplaires imprimes des Archives Nationales: Col
lection Rondonneau, AD + 375 et A.D . 391. En ce qui concerne les exemplaires im
primes, je me permets de mentionner encore ce qui suit: 
A) du tarif de 1664 

I. Paris, de I'imprimerie de Julian Jacquin, 1668 in 4°. 24 VP. 
2. Paris, de l'imprimerie de la Veuve et M. Cz. Jouvenel, 1723, in 4°, 20 pp. 
3. Paris, de I'imprimerie royale, 1751, in 4°., 24 pp. 

B) du tarif de 1667. 
I. Paris, par les Imprimeurs et Libraires ordinaires du Roy, 1667,i n 4°. 11 pp. 
2. Paris, de l'imprimerie royale, 1751, in 4°. II pp. 
0) M. du Frene de Francheville. Histoire du Tarif de 1664 I & II, Paris, 1738. 
") Forbonnais, Francis, Veron-Duverger de - Recherches et considerations sur 

les finances de France I, II. Chose digne de remarquer I'exemplaire de l'Universite 
de Leyde que i'ai eu a rna disposition ne porte pas Ie nom de l'auteur. Les editeurs 
eux-memes. - Cramer freres de Bale, nous informent qu'ils ignorent Ie nom de I'au
teur. Ils auraient eu par hasard entre les mains une copie et pretendent que cette copie 
a la difference de toutesles autres qu'i1s ant examinees est la seule alaque1le on peut se 
fier. Cet exemplaire, est de 1758. 



DE 1667 ET LEUR SIGNIFICATION 225 

oublies ou d'etre a demi connus. Une etude consciencieuse aurait preserve 

la science eco~omique de 1'erreur encore courante de nos jours que Ie Col

bertlsme comme principe politico-economiq ue appartient a cette science 1) : 

pour l'histoire economique ils sont d'ailleurs d'importance premiere. 
Ils revelent de la maniere la plus manifeste l'ambition de l'Etat moderne 

a vouloir s'affranchir des conditions de production medievale et de plus la 

complete impuissance d'atteindre ce but. 

On y voit que dans la France du XVIIe siec1e l'unite politique avec la 

monarchie absolue comme symbole etait realisable mais que l'unite econo
mique etait irrealisable quelque energiquement qu'il fut poursuivie et que 

par consequent ill ne pouvait etre question d'une politique commerciale 

fran~aise proprement dite. 

Il s'est ecoule deux siec1es avant qu'on vint a comprendre et a apprecier 

l'homme qui poursuivit, dans l'interet de la France cette unite economique 

et qui ambitionnait une politique commerciale fran~aise dirigee surtout 

contre la Hollande et l' Angleterre. 

Ce que Colbert a realise dans ses tarifs n'est pas encore suffisamment 

connu meme a. :t'heure actuelle. 
Avant que Frederick List 0) sut apprecier a sa juste valeur son importan

ce et ses mesures politico-economiques l'opinion dominante etait que Ie 

"Colbertisme" avait exerce une influence nefaste sur 1a prosperite du peu

pIe fran~ais. On sait que cette opinion a ete propagee par les ouvrages des 

Physiocrates qui, eux-memes ayant jete les fondements de la science eco

nomique 0) - ont vu en Colbert un economiste dont ils croyaient devoir 

combattre les principes. 

S'ils s'etaient rendu compte que lorsque Colbert comme homme d'etat 

lors de ses mesures economiques, devait necessairement tenir compte de ce 
qui s'etait developpe historiquement et etait politiquement possible, ils 

l'auraient moins condamne et mieux compris. 

Si 1'on reflechit sur les idees fondamentales des mesures economiques 

prises par Colbert, il apparait alors que Ie nombre de nouvelles idees est 
bien trop petit pour considerer l'homme d'etat comme un representant 

de la science economique. 

Ni sa politique industrielle, ni la monetaire, ni la commerciale n'etaient 

nouvelles. Qu'il les ait appliquees toutes et dans Ie rapport qui existe 

1) Cf. toutefois: J. Schumpeter: Dogmen und Methodengeschichte, Grundrisz der 
Socialokonomik, I, p. 38. I 

0) List, Friedrich -, Das Nationale System der politischen Oekonomie, lena, 1920, 
p. 151 vig. 

a) Gide, Ch. Rist, Ch., Histoire des Doctrines economiques depuis les Physiocrates 
jusqu'A nos jours, 2me edition Paris, 1913. 

ECON.-HIST. ]AARBOEK, xv. 15 



226 LE TARIF DE COLBERT DE 1664 ET CELUI 

entre elles a l'augmentation de la prosperite populaire, <;ela fera sans doute 

vivre son nom pour toujours mais cela n'autorise pas a l'appeler un pen

seur scientifique. 

Apr~s List d'autres economistes de marque tels que Schmoller, Oncken 

et Schumpeter ont su apprecier Colbert a sa juste valeur. Qu'ils aient pu Ie 

faire et qu'ils ne fussent pas les victimes des prejuges des Physiocrates, re

suIte aussi bien du plus grand interet des economistes pour les donnees his

toriques que de la plus grande attention que les historiens devaient consa

crer aux facteurs du developpement historiques. Surtout la publication des 

lettres de Colbertl)- consequence de cet accroissement d'interet- se trou

va etre bientot de la plus grande valeur pour la connaissance des aspirations 

de Colbert. Alors on vit tout a coup Colbert sous son vrai jour, non COlllIDe 

un dogmatique a l'esprit etroit qui sacrifie son pays aux fausses opinions 

d'ecole mais comme un homme d'Etat a qui il ne cofttait aucune peine pour 

relever la France des circonstances economiques difficiles Oll elle se trou

vait et pour lui donner une place au soleil auquelles autres pays, surtout les 

Pays-Bas et l'Angleterre s'echauffaient. 

II manquait bien dans ces lettres des considerations d'ensemble et des 

exposes de principe et on y trouvait parfois des contradictions mais on fit 

grace a l'homme d'Etat des choses qu'on n'aurait pas pardonne a l'eco

nomiste scientifique. 

On finit par s'apercevoir que les Physiocrates avaient souvent blame 

Colbert pour ce que ses imitateurs avaient fait, les mesures qu'il avait pri

ses a titre provisoire ont ete systematiquement appliquees sous une forme 

aggravee et permanente. Et l'on sut apprecier meme ces mesures. 

L'idee a laquelle aspirait Colbert de faire affluer les metaux precieux 

dans Ie pays, etait, pour son temps et comme il se Ie proposait, sans doute 

bien soutenable. 

Si la France ne voulait pas retrograder dans son developpement on com

prit qu'il etait de toute necessite d'encourager les armateurs en appliquant 

un tarif differentiel de droit de tonnage pour pouvoir rattraper l'arri~re 

en bateaux '). Ces mesures' devaient mettre Ie pays a meme de transporter 

ses propres produits et devaient de meme former un peuple maritime qui 

pourrait prendre du service sur la £lotte, ces forces navales, qui devaient 

1) D'abord dans: Correspondance administrative sous Ie regne de Louis XIV entre 
Ie cabinet du roi, les secretaires d 'etat, Ie cbancbelier de France et les intendants et 
gouverneurs des provinces etc. par G. B. Depping, Paris, 1850-'55, plus tard dans: 
Lettres, instructions et memoires de Colbert, pub!, par P. Clement, Paris, 1861-'82 . 

• ) Cette mesure avait deja ete proclamee avant l'intervention de Colbert, cependant 
ill'a toujours su maintenir envers les Hollandais, qui persistaient qu'ill'abolit. 
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~tre l'equivalent de 1'armee de terre et qui ne devaient pas faire trop 

mauvaise figure vis a ~s des puissances maritimes, l' Angleterre et les 
Pays-Bas. I 

On reconnut qu [un commerce exterieur sur une vaste echelle ne pour

rait se developper] vu la relation etroite qui existait, surtout au XVIIe 

siecle entre Ie commerce maritime et 1'industrie d' exportation sans permet

tre a. l'industrie fran~aise de se fortifier vis a vis de la concurrence etran
gere, sans apport de soins al~ qualite, sans accord de primes d'exportation 

et sans mettage de limitations d'importation. 

On apprecia egalement que Colbert, qu'on n'avait consiMre que comme 

un despote eclaire, etait d'apres sa correspondance en relation continuelle 

avec des commer~ants et industriels, avec les gouvemeurs des provinces, 
avec ses intendants et avec Ie conseil de commerce qu'il avait institue. 

En fin de compte, on comprit que toutes les mesures de Colbert, dans 

la suite de ses idees, faisaient partie de ses efforts de developpement poli

tique de la France 1). 

Quelque instructives et precieuses que soient les choses que la publica

tion des lettres de Colbert nous a apprises, nulle part on ne voit ses idees 
mieux resumees que dans Ie preambule de ses tarifs de 1664 et 1667, qui 
jusqu'ici n'ont pas ete publies integralement, nulle part on ne peut suivre 

mieux sa pensee de politique commerciale qu'en etudiant la liste doua

niere de ces tarifs, nulle part ne se refIete avec plus de penetration l'in

fluence de ses mesures economiques sur la politique etrangere, que dans 

les evenements qUi suivent la promulgation de ce tarif. Le preambule 

au tarif de 1664 est un document remarquable, ecrit dans Ie but de motiver 

et de de£endre la re£orme douaniere qui y faisait suite. Que Colbert ait 

juge necessaire de publier ce plaidoyer politico-economique, c'etait une 

cons~quence de sa position delicate. Deja ses mesures avaient porte at

teinte a ce qui s'etait developpe du point de vue historique. 

Sans doute beaucoup d 'abus avaient ete supprimes, toutefois il n'avai~ 

pu eviter par ses mesures de nuire aux droits acquis et par consequent 

d'exciter a 1'opposition. D'une main vigoureuse et avec un grand talent 

organisateur il avait apporte de 1'ordre dans Ie desarroi financier: nombre 

de droits de barriere illegitimement per~us avaient ete supprimees et 

les dettes des communes avaient ete reglees et diminuees. 

Une heureuse consequence de tout cela etait que la taille pouvait etre 

1) Cf. pour une description plus detaillee et documentee de Colbert et de ses idees 
politico'economiques mon ouvrage : Prelude de la guerre de 1672. (Het voorspel van 
den oorlog van 1672, Haarlem, 1926. p. 17-63.) 
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notablement rMuite et que Ie commerce interieur pouvait se developper 

plus librement, pourtant a plusieurs reprises on se trouva dans la necessite 

d'intervenir dans les affaires provinciales et communales et dans les affai

res privees egalement, contre lesquelles il se preparait une resistance 

secrete. 

L'autorite royale sur laquelle Colbert s'appuyait etait plus puissante que 

jamais, pourtant il n'y avait qU'une dizaine d'annees que les nobles, Ie par

lement et les corporations avaient engage contre cette autorite une lutte 

a outrance, qu'on a designee par Ie nom de Fronde qui, si elle eftt eM plus 

unie, aurait pu devenir tres dangereuse pour l'autorite royale. 

Ce a quoi visait Colbert, c'est a dire a constituer en France une nouvelle 

unite economique, ce n'etait pas moins qu'a la creation d'un etat modeme 

des restes de conditions pour la plupartmMievales encore. Meme la Revolu

tion de 1789 n'a pas atteint completement ce but et Napoleon encore se 

prevaudrait d'etre entre en lutte avec les restes des relations feodales "). 

De tout ceci il s'ensuit qu'il etait fort comprehensible qu'on fit un expo

se, comme preambule du tarif de 1664, de la felicite a laquelle Ie roi aspirait 

pour son peuple et il etait fort naturel qu'il fit appel au sentiment du 

devoir de ses sujets. 

On lit dans Ie dit preambule que, par amour de son peuple Ie roi avait 

continue la guerre avec l'Espagne, que pousse du meme sentiment il avait 

fait la paix - sur de remporter une victoire certaine - pour epargner a 
son peuple de nouvelles miseres de guerre. Par quelques mesures provisoi

res il avait ameliore quelque peu les mauvaises conditions sociales, mais 

ceci n'avait pu donner que quelque soulagement: il n'avait pu donner 

"d'abondance, dont nous souhaitons si ardemment que nos peuples 

jouissent." Ce n'etait que Ie commerce avec l'etranger qui put leur donner 
cette abondance. Mais de celui-ci, meme du commerce fran~ais de port en 

port, les etrangers s'etaient empares, tandis que les pirates se rendaient 
I 

maitres du peu de vaisseaux qui etaient restes aux Franyais. Pour remMier 

quelque peu ces circonstances, Ie roi avait institue un droit de tonnage de 

50 sous sur les vaisseaux etrangers comme prime pour Ie commerce mari
time fran~ais et pour stimuler la construction de vaisseaux: en meme 

temps il expedia des vaisseaux de guerre contre les corsaires. 

Sans doute Colbert avait en vue les Hollandais, s'il padait d'etrangers. 

C'etaient eux, n'est-ce pas, qui au XVIIe siecle tenaient entre leurs mains 

') Cf. pour une description plus detaillee de Colbert et de ses idees politico-economi
ques mon ouvrage: Prelude de laguerre de 1672. Het voorspel van den oorlog van 1672 
Haarlem, 1926, p. 17-63. 

0) Klein-Hattingen, Oskar-Napoleon der Erste, Berlin 1908-1910. II, p. 758. 
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Ie commerce franyais. Les vaisseaux franyais avaient dispa.ru de la Balti
que: ils avaient di'i ceder aux Hollandais leur place preponderante dans la 

Mediterranee: dans les Indes Occidentales les Hollandais etaient les mal

tres des ties franyaises et ils portaient Ie sucre brut de la-bas aux raffineries 

d'Amsterdam, d'ou on vendait en France Ie sucre elabore. Meme Ie com

merce franyais de port en port etait entre dans les mains des Hollandais. 

Aspirant a restaurer et a developper Ie commerce franyais, Colbert devait 

compter sur une lutte, avec les Hollandais avant tout. Nous savons qu'il 

s'en rendait compte 1). 

Colbert, en ecrivant Ie preambule du tarif de 1664, pouvait deja consta

ter avec une certaine satisfaction la restauration du pouvoir au Canada 

et dans les ties des Indes Occidentales, d'ou les Hollandais avaient ete ex

pulses. U ne compagnie des Indes Occidentales et des Indes orientales avai

ent ete fondees, d'apn~s Ie modele des Compagnies neerlandaises et al'aide 

de quelques Hollandais. LeS tarifs de 1664 et de 1667 seraient entre les. 

mains de Colbert des armes puissantes dans la guerre commerciale qu'il 

faisait aux Hollandais pour les expulser du semi-monopole, dont ils avaient 

su s'emparer. 

Or, Ie principal et Ie plus puissant moyen pour restaurer Ie commerce, 
c'etait un reglement plus efficace et une diminution des droits d'entree et 

de sortie. Apres avoir reyu de "nostre ame et feal, Ie sieur Colbert", Ie 

compte-rendu de ces droits, ce roi s'etonna,de la multitude et de la diversi

te de ces droits, qui representaient autant d'interets commerciaux. 

Pour la restauration du commerce interieur et exterieur, - "qui est la 

fin que nous nous sommes proposee", dit Ie roi, il etait necessaire de lever 

un seul droit d'entree et de sortie, et de diminuer en meme temps conside

rablement ces droits, afin de stimuler les sujets qui vivaient danslles pro

vinces maritimes, a entreprendre des voyages de long cours et ceux des 

autres provinces a s'interesser financierement dans ces entreprises. Ceci 

serait en meme t~mps un moyen pour restaurer les vieilles industries et 

pour developper les nouvelles. Ainsi l'aptitude au travail se developperait 

chez Ie peuple franyais et l'inclination al'oisivete, si frequente chez les su

jets du roi et si fatale a la patrie et au peuple disparaitrait. 

On trouve dans ce preambule, comme on voit, beaucoup de choses aux

quelles Colbert a aspire. Son application a trouver une meilleure organisa

tion des finances, qui donnerait au peuple franyais du soulagement et au 

roi un tresor bien fourni, une politique de navigation qui au moyen d'une 

1) Cf. Le prelude de la guerre de 1672, ou l'opposition economique au XVIIe siec1e 
entre la France et les Pays-Bas est traitee amplement. 

r 
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prime sur les vais~eaux fran~ais .en accroitrait Ie nombre, une politique 

commerciale et industrielIe qui viserait a remplacer la preponderance 

commerciale des HolIandais et l'ascendant industriel de l' Angleterre et des 

Pays-Bas par une navigation et une industrie nationales, une politique 

coloniale qui etablirait outre mer la puissance de la France et aurait pour 

but de soutenir Ie commerce et l'industrie nationaux. Et tout ceci a base 

d'une productivite forcee du travail, dans laquelle Colbert aussi voyait 

deja Ie facteur qui cree la valeur et regIe par Ie monarque absolu comme 

symbole central du pouvoir dans tout Ie systeme de l'etat. 

Comme nous venous de dire, les tarifs de 1664 et 1667 offrent les meil

leures matieres pour Hudier la maniere de penserde Colbert sur Ie terrain de 

la politique commerciale. Quoiqu'il soit necessaire de faire un expose pl'Us 

detaille, nous pouvons faire observer deja ce qui suit. II faut admettre sous 

quelque reserve l'idee generalement adoptee que Colbert grevat d 'impOts 

onereux a leur entree les produits acheves et d'impots insignifiants a leur 

sortie, pendant que les prescriptions contraires Ctaient en vigueur, s'il s'a

gissait de matieres premieres et il faudra toujours tenir en compte que Col

bert, en etablissant les droits d'entree et de sortie, visait a la prosperite du 

peuple entier et pas exclusivement a celIe du co~merce et de l'industrie. 

Nous venons deja de dire que les relations internationales, qui Haient 

une consequence des
l 
tarifs, refletent Ie mieux l'influence des n:esures ecd'

nomiques de Colbert sur la politique etrangere. Ceci se rapporte surtout au 

tarif de 1667, dont Ie grand interet politique a l'egard de la politique com

merciale de Colbert a He deja reconnu dans toute son Hendue par les histo

riens fran~ais 1). II Y a so us ce point de vue une difference tres remarquable 

en effet avec quelques historiens neerlandais, qui dans la guerre de succes

sion espagnole s'obstinent a voir sinon l'unique, au moins Ie motif predo

minant de la guerre de 1672. Mignet I) s'etait place aussi sur ce point de 

vue, mais apres son ouvrage celebre qui a paru en 1842,les lettres, instruc

tions et memoires de Colbert, ont ouvert des horizons nouveaux, inconnus 

jusqu'ici aux Pays-Bas. Quelques historiens neerlandais font vraiment trop 

peu de cas de !'influence des facteurs eCOn?miques sur les grands evenements. 

Celui qui un jour decrira la vie et les aspirations de Coenraad van Beu
ningen, s'Ctonnera, arrive au tarif de 1667, de l'aprete avec laquelle ce 

1) Cf. e.a. Lavisse et Rambaud, Histoire g(merale, 3e M. t. VI, p. 241. 
Henri See, L'evolution commerciale et industrielle de la France . . Paris. 1925, p. 108. 

Le Commerce des Hollandais a Nantes pendant la minorite de Louis XIV. Tijdschrift 
voor Geschiedenis, Jaargang p.258-259. 

Boulenger, Jacques, Le grand siecJe, p. 359. 
IJ Mignet, M. Negociations relatives a la succession d'Espagne, Paris 1842. 
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diplomate, qui a exerce une ,granq.e influence sur les relations entre la 

France et les Pays-Bas s'exprime sur la cour de France, qui a ose admettre 

pareille chose. 

n ecrivait a de Witt qu' ull n'avait agi en aucune affaire avec plus de 

zele ni d'application sinon en celle des manufactures", parce qu'll en com

prenait tres bien l'importance", mais "les affaires qui passaient par les 

mains de ce monsieur, qui en celles-ci et en d'autres a Ie pl.us grand pouvoir, 

etaient traitees avec plus de decision que de circonspection. Rien ne ser
vait de se plaindre, il fallait y porter remede 1). Et Jan de Witt repondait, 

quelque moderee que fut d'ailleurs sa politique al'egard de la France, qu'll 

n'y avait d'autre issue que celle de la retorsion 0). 

Ainsi, une gue~e de tapis etait imminente: la lutte commerciale, faite 

depuis vingt ans y a abouti. Celle-ci devrait faire une entaille profonde 

dans l'organisme vivant de la prosperite des Pays-Bas et se ferait des deux 

cOtes avec un grand acharnement. nest necessaire de suivre pas a pas Ie 

developpement progressif, pour pouvoir fixer avec exactitude l'importance 

de ce facteur economique dans les relations entre la France et les Pays-Bas. 

Inutile de dire que ce n'etait pas Ie seul facteur qui entrat en matiere de 

cause et que d'autres y etaient aussi pour quelque chose, car, n'est-ce pas, 
les relations internationales sont toujours determinees par tout un ensem

ble d'influences. 

c. Developpement de la politique douaniere tran~aise: 
Les tarifs de 1664 et de 1667 forment un point d'arret dans Ie developpe

ment de la politique douaniere franyaise, qui a dure plusieurs siecies et qui 

marche de pair avec la croissance d'un etat moderne et l'autorite centrale 

du monarque .Quoiqu'on puisse suivre ce developpement dans presque 

tous les pays de l'Europe occidentale et centrale, nulle part elle n'a 

atteint un si haut degre de perfection qu'en France, ou la puissance d'une 

monarchie absolue pouvait realiser ce qui etait impossible autre part "). 

Peut-etre nulle part l'unification des tarifs n'etait tellement urgente qu'en 

France, ou meme apres les tarifs de Colbert un systeme uniforme de douane 

manquait absolument. 

A l'origine la levee des droits d'entree n'etait pas territoriale en France 

comme autre part, pas plus que la signification n'etait fiscale ni economi

que. 

') Lettres de de Witt, vieille ed. II, p. 424 et 489. Van Beuningen a en vue Colbert. 
0) Lettres de de Witt, vieille ed. II, p . 492. 
8) Charles cinq essaya en vain de faire coincider les Jignes de douanes avec la 

frontiere nationale. Cf. e.a. Handworterbuch der Staatswissenschaften, VIII, p. 1059. 
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En ce stade la levee avait generalement Ie caractere d'une indemnisa
tion pour l'usage des chemins, ponts et ports et pour Ie droit de vendre pu
bliquement des marchandises sur un marche determine. 

Ce qui du point de vue economique est tres important, c'est l'evolution, 

par suite de laquelle la puissance feodale dans un domaine determine prend 

une telle extension que Ie seigneur peut faire coincider les lignes qui relient 

les differents bureaux de douane avec les frontieres de son territoire et peut 

donner a ces bureaux de douane un caractere fiscal et economique. Elle 

pouvait se developper d'une telle maniere par suite des relations f{~odales. 

en vertu desquelles, suivant Ie reglement des interets economiques de son 

domaine, une independance absolue etait garantie au vassal de la part du 
seigneur feodal 1). Aussi des que la puissance du seigneur feodal a l'egard 

des differents seigneurs et villes fut assez grande, il aspira a creer par un 

systeme special de poids, de mesures et de monnaies et par un reglement 

special des bureaux de douane, une unite d'interets economiques qui re

pondit a ses besoins speciaux et a ceux de son domaine. Ainsi les fiefs a 
l'egard l'un de l'autre prirent un caractere exclusif. 

Les besoins speciaux de chaque fief amenaient la grande attention qu'on 

donnait a son approvisionnement de vivres et de tout ce qui dans ce temps 

de luttes perpetuelles c~ntre l'ennemi put etre utile. 1) La prohibition ou la 

limitation de la sortie de vivres et de munitions de guerre en etaient Ie 
remede et Ie droit d'y recourir etait un des principaux droits seigneuriaux. 

On comprendra aisement que ces limitations pouvaient etre obtenues fa

cilement en suivant une politique douaniere, oli des droits eleves se levas

sent des articles mentionnes ci-dessus. Deja du temps des relations feoda

les, se realisa l'entrelacement de la politique de douane et de la politique 

economique. 

De ces relations s'ensuivit cependant aussi que les droits d'entree et de 

sortie n'avaient pas dans ce temps-lli la meme valeur pour Ie seigneur. 

Dans Ie developpement ulterieur de la levee fran~aise de douane on peut 

facilement se rendre compte de cette difference, c'est a dire, les douanes 

d'entree avaient un caractere presque toujours fiscal et servaient a pro

curei: au gouvernement central les moyens necessaires. 
Cependant, par suite de la valeur moins ~ande qu'avait l'argent du 

temps des relations feodales en comparaison avec l'importance qu'il acquit 

avec la croissance de l'etat moderne, les droits d'entree pouvaient etre 

maintenus longtemps a un niveau bas. La levee des droits de douane, qui 

1) Callery, A. Les douanes avant Colbert et l'ordonnance de 1664. Revue historique. 
1882. 
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etait nee des relations feodales et qui en France, comme ailleurs, se main
tenait durant plusieurs siec1es a ete cause de ce que ce pays etait silionne 

d'innombrables lignes de douane et que les difU:rentes parties de ce meme 

royaume, al'egard des interets commerciaux, se trouvaient l'une vis-a-vis 

de l'autre comme des etraxigers, de sorte qu'il etait impossible de faire Ie 

commerce plus ou moins en grand. 
Le reglement se compliqua davantage, puisque Ie monarque levait 

egalement aux frontieres de son royaume des droits d'entree et de sortie et 

proc1amait des prohibitio.ns ou des limitations de sortie. 

Vers la fin du moyen-age Ie rapide progres economique et technique 

commenca en France a se refleter aussi dans la politique et l'economie po

litique. Ce progres, stimule par l'evolution monetaire, ebranla Ie courant 

de marchandises qui traversait l'Europe occidentale sur de plus grandes 
distances qu'on ne les transportat autrefois. Les douanes feodales seraient 

un grand obstacle a ce developpement. 

Parallelement a l'evolution mentionnee ci-dessus et s'influencant l'une 

l'autre, s'avancait l'extension continuelle du pouvoir royal, qui se raffer

missait toujours, au <!epens de celui des grands seigneurs feodaux. Appuyes 
sur les interets du commerce et de l'industrie les rois pouvaient suivre une 
politique de centralisation qui visait e.a. a limiter les droits des vassaux 

dans leur libre disposition des douanes et a retrancher cette marque evi

dente de l'independance feodale. Les douanes nationales, instituees aux 

frontieres du pays se developpaient de plus en plus et enrichissaient Ie 
tresor public, tandis qu'en meme temps les grands revenus des vassaux 
allaient diminuant. 

L'etat moderne se degagea de plus en plus des relations feodales: d'un 

caractere propre, en pleine conscience de sa nationalite et de sa religion, 

d'antitheses sociales deja assez marquees, d'une repartition de travail 
en progres, avec Ie roi comme symbole de l'unitE, 1). 

La consequence de ce developpement ne pouvait etre sinon l'assujettis

sement complet du pouvoir feodal au roi absolu, Ie deplacement total des 

frontieres de douane vers les frontieres nationales et la cloture du territoire 

national contre la concurrence etrangere. Ce n'est pas par caprice que Ri

chelieu et Colbert aient poursuivi ce but, mais par besoin d'une civilisation 
nationale plus elevee, qui se refieterait aussi dans la langue et dans l'art. 

Le principe de la politique economique qui devait etre suivi dans l'etat 

1) Schmoller, G., Studien iiber die wirtschaftliche Politik Friedrichs des Grossen 
(Jahrbuch fiir Gesetzgebung, Verwaltung und Volkswirtschaft im deutschen Reich. 
Leipzig, 1884. 
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nouveau n'etait pas neuf. C'etait la politique de la ville medievale appli

quee a un territoire plus etendu. ') A la surveillance communale de toute la 

vie economique de la ville se substituait la sollicitude scrupuleuse du pou

voir central du roi dans l'observation des interets nationaux du commerce 

et de l'industrie, sollicitude qui s'exterioris;;l.it dans la ville medievale en 

prohibitions ou limitations de la sortie des matieres non-ouvrees et dans 

la protection contre la concurrence etrangere. 

Ce ne fut qu'apres une lutte longue et acharnee qu'en France, de meme 

que dans les autres pays, l'etat moderne surgit des relations feodales du 

moyen-age et que l'unite economique nationale limitee se substitua a. la 

decentralisation du moyen-age. Les grands vassaux et les provinces defen

daient avec acharnementleur independance ettachaientd'empecher toute 

immixtion du cote du roi dans les affaires economiques de leur domaine. 

En toute occasion iIs faisaient confirmer leurs privileges et tachaient de 

conserver les rapports federatifs relaches avec l'etat. Si dans la France 

septentrionale et centrale, I'ancien domaine royal, Ie pouvoir du roi etait 

plus puissant, de sorte qu'a. la fin du XVIe siecle les principales douanes 

pouvaient etre reunies en une seule, les provinces de Languedoc, de Bour

gogne, de Provence, de Dauphine et de Bretagne etaient ennemies d'une 

fusion de ces droits et s'opposaient a. toute immixtion des officiers du 

roi en matiere d'imp6ts et de jurisprudence. 

Ainsi I'histoire de !"rance, des Jean deux jusqu'a. Louis quatorze ofire 

une suite de guerres entre Ie monarque et les provinces sur l'extension du 

pouvoir royal, surtout sur Ie terrain des droits de douane, du regime cor

poratif, d u commerce et de I'ind ustrie. Les ordonnances royales, qui aspirent 

toutes a. l'unification et la reglementation generale se succedent, mais les 

provinces essayent a. plusieurs reprises a. les mettre hors de vigueur pour 

reconquerir leur independance. Elles en trouverent faciIement l' occasion du 

temps de la guerre de Cent ans et des dissensions religieuses de la fin du 

XVIe siecle. 

Vamement Jean II essaya de grever en 1360 d'un imp6t general de l'etat 

quelques marchandises. Louis XI eut plus de succes, car, ayant assujetti les 
maisons de Bourgogne, d'Anjou, d'Orleans et de Bourbon ala couronne, iI 

sut atteindre une plus grande unite de mesures et de monnaie, se defendre 

des articles etrangers et diminuer Ie nombre des douanes. On continua son 

oeuvre dans la premiere moitie du XVIe siecle, mais malgre les tentatives 

energiques des rois, ils ne reussirent pas a. atteindre une unification generale 

La Loire, par ou transitait incessamment Ie trafic de la France, resta p.e. 

') Sombart, W., Der moderne Kapitalismus. MUnchen Leipzig, 1919. II, p. 363. 
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longtemps encore barree d'un grand nombre de bureaux de douanes. Les 
ordonnances qui devaient servir a reprimer cette contravention, devaient 

Iltre sans cesse renouvelees, ce qui prouve leur peu d'efficacit~. 
L'ordonnance, proclamee en 1509 par Fran~ais premier est tres impor

tante: celle-ci reglemente Ie libre transit du ble a travers tout Ie pays et 

Ote aux gouvernements provinciaux 1'autorite sur 1'entree et la sortie de 

cereales. Depuis ce temps-Ia les cereales pouvaient etre transporrees libre

ment a travers tout Ie pays aux contrees ou 1'on en avait Ie plus de besoin. 

L'annee suivante Fran~ois premier reorganisa la douan~ de Lyon pour 

proteger l'industrie de la soie de cette ville. Toute la soie importee d'Italie 

et d'Espagne devait desormais etre envoyee a Lyon pour y etre examinee 

et grevee du 5 %,bient6t du 10 % de sa valeur. Ce reglement parut etre 

tres nuisible a 1'industrie de la soie etrangere et tres avantageuse a 1'indus

trie de la soie de Lyon. Dans Ie meme temps les drogues et les epiceries im

portees furent grevees d'imp6ts. En 1549 Henri II proclama meme une 

ordonnance qui prescrivait un droit de douane uniforme pour tous les bu

reaux situes Ie long de la frontiere. En cette ordonnance, qui contenait un 

tarif complet, se fondaient les levees deja existentes - imposition foraine 

reve et haut passage - qui ne se levaient que partiellement et seulement 

dans quelques provinces determinees. 

Plus d'un siecle avant !'intervention de Colbert on aspirait deja a 1'unifi

cation des douanes, que Ie grand ministre ne realiserait qu'en partie. L'op

position energique des provinces fit rater la tentative de Henri II ce qui 

doit avoir stimule Colbert a etre prudent '). 

Apres la fin des guerres de religion Henri quatre continua la politique 

economique de centralisation en faveur de la prosperite generale. En 1598 

il reussit a unir en une seule ferme la levee des cinq imp6ts directs dans 1'an_ 

cien domaine royal, situe au centre et dans Ie Nord de la France. Des ce 

temps on appela ces provinces unies les provinces des cinqgrossesfermes. 

Au mois de janvier 1599 Ie roi prohiba l'entree de plusieurs marchandi

ses ouvrees et la sortie des marchandises non-ouvrees. Mais il n'etait pas a 

meme de maintenir cette ordonnance: l' opposition etait tellement grande, 
que 1'annee suivante deja ilIa supprima. Ainsi a Ia fin du XVle siec1e aussi 

la lutte entre la vieille societe et Ia societe moderne continuait et la vie 

economique ne se developpait dans retat moderne que fort peniblement, 

Peu a peu !'idee d'un monde nouveau, appuye sur Ie besoin croissant 

d'une circulation libre et sur l'interet national gagna Ie terrain sur celui de 

') Larisse et Rambaud, IV, p. 202. 
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la conservation, basee sur les interets provinciaux, communaux et prives 1) 
Que la politique des rois trouvat son appui sur la nation se fit jour en 

1484 deja, lorsqu'o~ sollicitait a la diete de Tours l'abolition des douanes 

interieures et la levee des droits de douane a la frontiere du pays. Cela se 

vit de nouveau, lorsque Ie tiers etat sollicita en 1614 ala derniere assemblee 

des Etats-Generaux l'abolition des douanes interieures et en meme temps 

la protection de l'industrie nationale c~ntre la concurrence etrangere au 

moyen de la levee de droits d'entree eleves. Apres la mort de Henri quatre 

l'autorite royale affaiblissait rapidement et celle des gouvernements pro

vinciaux se raffermissait. Ce ne fut que lorsque Richelieu prit entre les 

mains les renes du gouvern'ement, que la politique de Franyois premier et 

de Henri quatre pouvait etre reprise. Cependant les nombr~uses atteintes 

portees a son autorite prouvent l'acharnement de la lutte. Meme Ie Parle

ment de Bordeaux refusa de reconnaitre l'intendant du roi Servien en 
Guyenne avant que sa nomination eo.t He enregistree par Ie Parlement. 

Lorsque la prohibition ne sortait pas son effet, Ie Parlement ordonna de 

bril.ler une ordonnance de Servien, de Ie faire prisonnier lui-meme et de 

confisquer ses biens. En ce moment Ie roi intervint. Les principaux mem

bres du Parlement furent mandes a la cour, Ie roi ordonna au premier 

president de s'agenouiller et l'empoignant il s'ecria : "A genoux, petit 

homme, devant votre maitre." 

La Fronde serait la derniere lutte acharnee contre l'autorite royale. Les 

intendants du roi, qui e.a. exeryaient une grande influence sur Ie reglement 

des douanes, devaient etre expulses, l'autorite du roi sur les corps de me

tier devait etre supprimee. Mais cet orage aussi passa et alors l'horizon se 

fit propice a faire ce qu'exigeaient la societe mod erne et Ie libre echange, 

c'est a dire l'unification des douanes et la protection de l'industrie inte

rieure au qioyen de l'institution de droits de douane. Colbert entreprit ener

giquement ce travail. On comprend qu'il s'y prit avec circonspection, vu la 

lutte seculaire. Lorsque ses longues negociations avec les provinces meri

dionales sur leur coordination aux provinces des cinq grosses fermes n'a

boutirent pas, illimita l'unification des douanes aces dernieres provinces. 

d. Limites des prescriptions du tarif. 

Lorsque Colbert advint au pouvoir, la France etait divisee en trois par

ties al'egard de Ia levee des droits de douane. : 

1) Ce qui demontre pleinement que les liens entre les differentes parties du royaume 
etaient peu serres c'est que jusqu'en 1607les proces de Metz se pourvoyaient en cas
sation aupres du Tribunal imperial de Spire. Cf. d' Avenel, G. - Richelieu et la monar
chie absolue, Paris, 1895, IV, p. 103. 



DE 1667 ET LEUR SIGNIFICATION 237 

a. les provinces des cinq grosses fermes comprenant une douzaine de 
provinces (VIle de France, la Normandie, la Picardie, la Champagne, la 

Bourgogne, Ie Bourbonnais, Ie Nivernais, Ie Berry, I'Orleannais, la Tourai

ne, Ie Poitou, l' Aunis, l' Anjou et Ie Maine) 1) 

b. les provinces reputees etrangeres, comprenant neuf provinces (1' Ar

tois, la Flandre, la Bretagne, la Guyenne, la Saintonge, Ie Languedoc, la 

Provence, Ie Dauphine, Ie Lyonnais). 

c. Les provinces dites de l'etranger effectif, comprenant les provinces 
qui peu de temps auparavant avaient ete incorporees ala France (l'Alsace, 
la Lorraine et la Franche Comte). 

Le premier groupe de provinces formait deja une certaine unite avant 

Ie tarif de 1664, un etat dans l'etat. Entre les limites de ce domaine les 

marchandises pouvaient circuler librement. Des que cependant on les 
transporta al'etranger ou a une province qui n'etait pas incorporee dans Ie 

groupe, il fallait payer des droits de sortie, pendant qu'.on procedait de la 

meme maniere al'egard des droits d'entree. Ce systeme se compliqua da

vantage parce que tout aussi bien a.l'egard des droits d'entree qu'a. celui 

des droits de sortie on levait aux frontieres des diverses provinces des droits 
differents. A l'egard des droits d'entree quatre tarifs etaient en vigueur, 
c'est a dire: s) 

1. Un tarif qui se levait ala frontiere de la Picardie, de la Champagne, de 

la Bourgogne, du Bourbonnais, du Berry et du Pitou. 

2. un tarif de l'Anjou. 

3. un tarif de la Loire. 
4. un tarif de la N ormandie. 

Pour les droits de sortie quatre tarifs etaient en vigueur, c'est a dire: ") 

1. un tarif qu'on levait a la frontiere de la Normandie, de la Picardie, 

du Poitou, du Berry et du Bourbonnais. 

2. un tarif de la Champagne. 

3. un tari de la Bourgogne. 
4. un tarif de l'Anjou. 

5. un tarif de la Loire. 

Malgre Ie caractere tres complique de tous ces tarifs et Ie grand nombre 

de levees, il s'etait opere dans les provinces du premier groupe un certain 

degre d'uniformiM qui pouvait etre affermie et maintenue par suite de la 

') Ct. Marcel Marion, Dictionnaire des institutions de la France aUK XVlle et 
XVII Ie siecle, Paris 1923. p. 529. chez Levasseur. Hist. du commerce, et Callery l'enu
meration est un peu autre • 

• ) Ct. la carte inseree I. 
") ct. la carte inseree II. 
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plus grande autorite que depuis longtemps Ie roi avait acquise dans ce do

maine. Elles signifiaient un grand pas en avant sur la route de developpe

ment qui conduit al'Hat moderne. 

Le deuxieme groupe de provinces avait garde presque intacts leurs 

droits feodaux, qui se levaient d'une province a l'autre. Quelque nuisible 

que flit ce systeme de par sa nature au commerce qui allait se developpant, 

il etait impossible d'engager les provinces al'abolir. Colbert leur proposa de 

proceder avec les provinces septentrionales a une unification des droits 

de douane, mais elles n'accepterent pas. Or, les droits de douane etaient in

timement lies a d'autres imp6ts leves dans ces provinces et a cause de cela 

une unification aurait porte une forte atteinte a la tradition. Certes, ce 

n'etait pas lala seule cause de l'opposition. Sans doute on considerait aussi 

comme un privilege, symbole de la liberte et de l'independance, un regle

ment autonome des droits de douane. Cependant quelques droits generaux 

etaient aussi de vigueur pour ces provinces-lao 

Le troisieme groupe de provinces avait conserve une communication tou
te libre avec l'etranger et a l'egard des droits de douane il s'etait separe 

completement du reste de la France. 

Le tarif de 1664 se bornait aux provinces du premier groupe. Aussi la 

grande importance economique qu'on a l'habitude d'attribuer a ce tarif 

n'est pas justifiee par l'importance generale qu'il avait pour toute la Fran

ce. L'oeuvre de Colbert ne s'acheva qu'a demi: une grande partie de la 
France restait en proie a un reglement de douane medieval. Au bout de 

quelques siecles la Revolution realiserait ce que Ie serviteur du despotisme 

avait voulu atteindre d'une maniere evolutionnaire. 

Le reglement que Colbert a su imposer aux cinq grosses fermes et qui 

etait Ie resultat du tarif de 1664, etait loin d'etre simple, par suite du 

grand nombre et de la grande diversite des droits qui existaient dans ce 

domaine. Colbert ne laisse pas de mettre en plein jour ce c6te de l'affaire, 

pour demontrer plus clairement la necessite d'une unification. Puisque la 

longue liste des dix-neuf droits serait inintelligible, nous inserons ici un 

eclaircissement concis de chacun de ces droits 1). La reunion de ces dix

neuf droits dans un seul tarif constitue la grande importance du tarif de 
1664. 

Le haut-passage ou l'imposition de sept deniers pour livre etait, ainsi 

que la reve et l'imposition foraine, (traite domaniale) un droit de sortie qui 

datait du XIVe siecle. Depuis 1542 ces droits de sortie etaient compris 

dans une seule levee : dans Ie cours du temps cependant on modifia Ie pour-

1) Francheville donne beaucoup de details a ce sujet. p. 19-166. 
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1) D'apres Callery . 
• ) D'apres Callery. 



240 LE TARIF DE COLBERT DE 1664 ET CELUI 

centage, par suite de la valeur decroissante de l'argent. ]usqu'au tarif du 

270ctobre 1632les trois droits, leves dans Ie do~aine des cinq grosses fer

mes, ne cessaient pas de differer : On les levait de trois manieres: 

a. en Normandie, en Picardie, en Berry et en Poitou, ou Ie total mon-

tait a 16 deniers pour livre. 

b. en Champagne, ou Ie total montait a 23 deniers pour livre. 
c. en Bourgogne, ou Ie total montait l/ 20 deniers pour livre. 

II est vrai que dans Ie tarif de 1632la distinction se conservait, mais pour 

toutes les provinces Ie total se porta a 16 deniers pour livre. Ceci se main

tint jusqu'a l'introduction du tarif de 1664. 

On ne levait pas en Anjou les droits precedents: la traite et l'imposition 

foraine, deux droits de sortie speciaux, y etaient en vigueur. Le trepas de 

Loire se levait de toutes les marchandises qui allaient en amont ou en aval 

de la Loire, ou la croisaient entre Candes et Ancenis. Les cinq droits prece

dents, entre lesquels la traite et l'imposition foraine etaient considerees 

comme un seul droit, avaient ete reunis en une seule ferme, sous Ie nom de 

cinq grosses fermes. Dans Ie cours du XVIIe siec1e nombre d'autres droits 

y furent ajoutes. 

Le droit d' entree des epiceries et drogueries etait une levee sur l'entree de 

certaines epiceries et drogueries destinees a la preparation de medicaments 

et de matieres de teinture. Depuis l'edit de 1543, proc1ame par Fran~ois 

premier, ce droit s'appela gabelle des epiceries et drogueries. L'ecu par 

quintal d'alun etait un droit proclame au mois de janvier de l'an 1554 par 

Henri deux. Du temps du regne de ce monarque, par suite de la guerre 

d'Italie, un manque d'alun se presenta, ce qui nuisait beaucoup a l'indus

trie, parce que Ie prix avait subi une hausse considerable. On arrHa alors 

que Ie prix de l'alun ne devait surpasser celui de 9livres Ie quintal et se

rait greve de 60 sous (un ecu) par quinta!') . La traite domaniale sur les bles, 
vins, toiles, pastel et laines etait un droit, dont on greva en 1577 les dites 

marchandises a leur sortie du royaume. Le droit ne se Ieverait pas de pro

vince a province, non plus si Ie transport se faisait de port en port. 

La traite domaniale d'Anjou et d'Ingrande derivaient de la levee prece

dente, c'est a dire, Iorsqu'on constata que Ie droit precedent rendait in

vendables dans certaines provinces les marchandises, on Ie supprima. Par 

contre on institua la traite domaniale d' Anjou et d'Ingrande. La premie

re levee grevait toutes les especes de papier, "tarots" 0) en carton, la se

conde les prunes seches. 
1) un denier = PIli sol. = 11110 livre. 
") cent livres. 
0) cartes de jeu. 
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Le droit d'entree des grosses denrees et marchandises Hait un droit im

portant, institue Ie 3 octobre 1581 par Henri trois. II peut ~tre cite comme 

Ie premier droit d'entree Ieve de toutes les marchandises qui de l'etranger 

s'importaient en France, niais a l'exception des marchandises qui Haient 

deja grevees d'impot a leur entree 1). Par suite des agitations de la fin du 

XVle siec1e l'execution de l'Mit de 1581 fut differee pour quelque temps, 

mais en 1598 Henri quatre Ie dec1ara de vigueur. II fut modifie et arrete 

plus precisement par les edits du 30 juin 1621 et du 14 aoftt 1632. Le der

nier edit contenait un tarif accompagne d'une evaluation nouvelle. 

La nouvelle imposition d 'Anjou et quinze sols pour pipe de Yin de la 

senechaussee de Saumur. Ce nom represente deux droits qui furent distin

gues avant Ie tarn de 1664. Le premier droit avait He etabli par edit du 20 
decembre 1599 et grevait d'impot nombre de marchandises, e.a. Ie yin. 

Dans Ie cours des annees il fut modifie a plusieurs reprises. Le second droit, 

dont on ne sait pas exactement quand il a He leve pour la premiere fois, 

etait dft pour tous les vins qu'on itnportait dans la senechaussee ") de Sau

mur, qu'on en exportait ou qu'on transportait a. travers ce domaine. 

Ecu pour tonneau de mer etait un droit que Ievait Ia province de Nor

mandie de toutes les marchandises importees ou exportees par voie de mer. 

II avait He institue apres la mort de Henri trois lorsque nombre de pi

rates infestaient la mer et que l'argent necessaire pour equiper des vais

seaux pour se defendre contre eux, manquait. Le 29 janvier 1598 (et non au 

mois de mai del'an 1600, commedit Ie tarif de 1664) Henri quatre ordonna 
que Ie droit ne s'appliquerait qu'aux vaisseaux qui entreraient dans les 

ports. En outre Ies habitants de Dieppe et du Havre en furent bientot 

exemptes, vu qu'ils vivaient de la p~che. 

Les droits de Massicaut etaient des droits proclames par Mit du 16 sep

tembre 1638 par Louis treize et appeles d'apres Ie premier fermier Jean 

Massicaut. Pour subvenir aux frais de Ia guerre on levait provisoirement 

un nouveau droit d'entree et de sortie de toutes Ies marchandises qui fus

sent Ie moins grevees. Ces droits provisoires furent supprimes en 1664. Les 

droits d'entree crees au lieu de l'ancien sol pour livre sur la draperie furent 

imposes en 1466, ensuite on les modifia a. plusieurs reprises, m~me ils fu

rent abolis, mais en 1643 ils furent institues de nouveau. Les droits d'en
tree crees au lieu de ceux attribues a. plusieurs offices de j urez vendeurs, 

controlleurs, visiteurs, essayeurs, marqueurs, prudhommes et autres et des 

1) Etaient exceptees encore quelques marchandises anglaises et Ie poisson frais ou 
sale . 

• ) Juridiction d'un Senechal. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 16 
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octrois de Rouen sur quelques marchandises Hrangeres. Ce long titre cOm

prenait un grand nombre de droits, dont la multiplicite donnait a plusieurs 

reprises lieu a des plaintes. C'est pourquoi au mois de septembre de 1'an 

1647 on les insera dans un droit qui en m~me temps que plusieurs autres 

fut uni aux cinq grosses fermes. 

Cinq pour cent sur les Hoffes et autres manufactures semblables, den

telles de fil et pelleteries etrangeres etait un droit proclame par edit de 

janvier 1654. D'apres cet edit Ie droit se1everait de la juste valeur des pas

sementeries, dentelles, points de Venise, draps, camelots, broderies et 

pelleteries, originaires de 1'etranger. 

Les droits d'entree sur les sucres, cires et petun, distraits des octrois dela 

ville de Rouen en 1656 avaient He leves jusqu'a 1656 par la ville de Rouen, 

mais dans cette annee ils furent convertis en droits royaux et peryus de la 

part de l' etat. 
Le droit d'entree de cinq pour cent uni aux cinq grosses fermes en 1662 

etait un droit d'entree du 5 % qui se levait sur la valeur d'un grand nom

bre d'articles. 11 se levait en Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, 

Berry, Bourbonnais, Poitou et Anjou, dans Ie duchez de Beaumont, de 

Thouars et la cha.tellerie de Chantoceaux. En 1662il fut uni aux cinq gros

ses fermes. 
Le Parisis, douze et six deniers revenant a six sols et demi pour livre des 

droits convertis etalent finalement des surtaxes imposes sur les differents 

droits pour subvenir aux frais de controle et d'administration, exerces par 

un grand nombre d'officiers royaux. Dans Ie cours du XVIIe siecle ces sur

taxes subirent plusieurs modifications. Le Parisis etait une surtaxe de 5 

sols par livre, c'est a dire du vingt cinq pourcent. 

e. But de la politique douaniere. 

La description de ce que Colbert voulait atteindre en etablissant Ie tam 

de 1664 se lit dans Ie preambule: il s'exprime ainsi: "pour parvenir au reta

blissement du commerce au-dedans et au-dehors, il fallait reduire tous les 

droits en un seul d'entree et un autre de sortie et de meme les diminuer 

considerablement. 

D'un cOte cette definition dit trop, d'un autre cote trop peu. Trop, puis

qu'il n'etait pas question d 'une diminution considerable, dont Ie commerce 

aurait beaucoup profite: trop peu, puisque Ie tarif ne visait pas seulement 

a proteger Ie commerce, mais aussi l'industrie et la p~che, m~me 1'agricul
ture, bref toute la prosperite nationale. 

Colbert commenya a chercher la moyenne de tous les droits qui etaient 

'f 
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leves, pourqu'elle put lui servir de base aun droit d'entree et de sortie 
pour les diverses marchandises. 

Par suite de cette methode Ies droits etaient augmentes en telle provin

ce, diminues en telle autre. Le grand resuitat etait l'obtention d'un tarif 

d'entree et de sortie general. Avec cela on avait trouve en meme temps Ie 

moyen de suivre une politique commerciale systematique pour la partie de 

Ia France ou s'appliquerait Ie tarif, puisqu' avant 1'unification des droits 

Ie grand nombre et Ia diversite des droits avaient empikhe de suivre une 

telle politique. Avec cela on fit un grand pas en avant dans la direction 

d'une politique commerciale systematique et nationale, ce qui est d'un 

grand interet du point de vue historico-economique. 

D~s que Ia possibilite d'une politique commerciale eut ete creee, ne fut-ce 
que pour une partie de Ia France seulement, Colbert n'hesita pas a en 
profiter. 

Autrefois aussi Ie cas s'etait presente que des motifs economiques avaient 

exerce leur influence sur les droits d'entree et de sortie. 

Surtout les droits d'entree, qui etaient d'origine fiscale, ne peuvent se 

fonder au XVIIe si~cle sur des considerations purement fiscales. Or, on ne 

gr~ve pas des impOts Ies plus eleves les articles qui sont Ie plus consommes 

et qui done pourraient donner Ie plus grand rendement, mais au contraire 

ce~x qui viennent de l'etranger et qui peuvent faire concurrence aux pro

ductions du pays meme. Longtemps avant Ie tarif de 1664les articles non 

ouvres etaient aussi greves d'impot. Ainsi dans Ie t~rif de 1629 on trouve 
un impot sur Ies materiaux de construction importes du 7.43 %, sur les 

produits textiles par contre, seion Ie tarif de 1632 du 18.91 % 1). Mais ces 

idees ne se faisaient jour que de temps en temps: il n'etait pas question 

d'une application plus ou moins systematique avant Ie tarif de 1664 et pas 

non plus d'une application d'apr~s les principes mercantiles de ce temps-lao 

Or, Ia politique mercantile essayait de creer une b~lance de commerce 

fiworable au moyen de 1'augmentation de 1'exportation et Ia diminution de 

!'importation, ce qui ferait accroitre la quantite d'or du pays. Ayant ce 

temps il ne faut pas voir dans cette tendance, comme ") Ie font les Physio

crates, une erreur economique. Mais il est certain que cette tendance est 

tout a fait contraire aux traditions d'origine feodale, tr~s frequentes encore 

au 17e si~cle. On peut considerer en effet Ia France du commencement du 
17e si~cle, si 1'on excepte les provinces maritimes qui se trouvaient dans 

une communication beaucoup plus libre avec l'etianger, comme un iIombre 

') Callery, Les, douanes avant Colbert. 
") Cf. mon PrMude etc. p. 50 et 51. 
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de "fiefs, qui possedaient chacun une organisation commerciale et industriel

Ie assez complete et qui formaient des unites economiques assez exclusives. 

U ne entree libre etune sortie entravee convenaient a cette organisation, ce qui 

etait justementle contraire de ce a quoi aspiraitColbert dans son tarif de 1664. 

Des que Colbert eut atteint dans la formation de son tarif une unite 

de droit d'entree et de droit de sortie, il verifia pour les 580 articles aux

quels Ie tarif se rapporte, queUe levee serait la meilleure pour la pros

perite du peuple. II n'est pas teUement facile, comme on croit Ie plus sou

vent, de reunir dans une seule formule politique les considerations qui lui 

servaient de gouverne-; Les rares observations qui doivent nous suffire ici, 

demontrent qu'en employant Ie nom de colbertisme, on doit observer la 

plus grande circonspection et que meme on fera bien de bannir ce nom du 

domaine de l'economie. Or, des tarifs de 1664 et de 1667 il resulte que Col

bert n'a pas pense a l'application d'un principe economique general, et 
bien moins encore d'un systeme. Colbert, pour suivre une politique com
merciale avec son tarif de 1664, cree pour la moitie de la France, saisit l'oc
casion pour introduire plus energiquement certains principes economiques 

et dans un territoire plus etendu que ne se faisait avant son intervention, 

mais il s'ecarte trop souvent et trop fondamentalement de ces principes 

pour qu'on puisse parler de l'application d'un principe economique. Pour 

sftr, Ie tarif de 1664 n'est pas un tarif protectionniste dans la signification 

qu'on y ajoute aujourd'hui. Meme par les levees les plus elevees on n'at

teint pas Ie pourcentage qui est necessaire pour qu'on puisse l'appeler ainsi 

et pour la pluparl des articles Ie pourcentage est trop bas. Des marchandi

ses non ouvrees on !eve quelquefois a rentree des droits bas, a la sortie des 

droits eleves, tandis' qu'avec les articles ouvres on fait Ie contraire, mais 
avec un nombre relativement restreint on peut parler d'une difference fon

damentale et meme avec ces articles-ci Ie principe n'est pas toujours appli

que rigoureusement. Nous avons deja fait observer que Ie principe men

tionne plus haut est beaucoup plus vieux que Ie tarif de 1664. En meme 

temps Colbert, en etablissant son tarif ne pensait pas uniquement, ce que 

ferait attendre Ie principe fondamental du "Colbertisme", a proteger les 

interets de l'indl,lstrie seule: son tarif protegeait egalement les interets de la 

peche et du commerce: meme il ne perdit pas de vue ceux de l'agriculture. 

Colbert diminuait Ie droit d'entree et de sortie de presque tous les arti

cles, comme il vient de dire dans son preambule. Le revenu total des droits 

baissait par cette mesure avec 572.000 livres sur un montant de 9.572.000 
livres 1). Quoiqu'on ne puisse donc pas parler d'une diminution considera-

1) Callery, Les douanes avant Colbert. 
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ble, comme venait d'annoncer Colbert dans son preambule, la baisse sur un 

budget total de S1 millions de livres en 1663 n'etait pas peu et probable

ment aussi considerable que possible 1). La tendance economique du tarif 

se trouve generalement dans Ie degre de la diminution. Pour quelques arti

cles celle-ci est reellement considerable, pour la plupart elle n'excede pas 

Ie 7 % de la valeur. La modification introduite dans les droits leves des 

produits textiles etait considerable. Le droit d'entree monta meme jusqu'au 

13.92 % de la valeur. Les articles dont l'industrie, selon Colbert, avait be

soin "de Mquilles" sont proteges energiquement. 

Pas plus qu'on ne peut parler d'un principe generalement protection

niste, Ie reglement mentionne ci-dessus des article ouvres et non ouvres 

n'est applique fondamentalement. L'etain ouvre et non ouvre, Ie fer ouvre 

et non ouvre sont egalement imposes. Le cuivre et l'airain non ouvre de 

± 21. 1S s. 6 d. a. la sortie sont portes a. 3 I.: dans ces levees s'exprime en 

effet une pensee economique, mais avec tant de prudence qu'on hesite a. 
parler d'un principe. Avec les autres articles c'est bien Ie cas. Ainsi Ie lin 

crU et sans appret est greve a la sortie de 2 1. 10 s., tandis qu'avant 1664 

on levait de ces articles 23 s. 11 d. en moyenne, de sorte que Ie droit avait 

ete augmente de plus du 100 %. On s'aper~oit fort bien de I'appui donne 

a l'industrie du drap. Avant 1664 deja les draps de Hollande et d'Angle

terre etaient greves de droits eleves a l'entree ,c'est a dire de 3S 1. 4 s. Ce 

droit se porte a 40 1. et bientot, c'est a dire en 1667, ou l'augmenta encore 

du 100 %. Les draps de Languedoc n'etaient greves que de 81. Quoique par 

consequent les draps de Languedoc fussent proteges plus que les draps de 

Hollande et d'Angleterre, Ie droit d'entree avait ete porte de SI. a 81. en 

faveur de l'industrie du drap dans les "provinces des cinq grosses fermes". 

C'est en vain qu'on cherche dans cette augmentation un principe de politi

que commerciale nationale. Le droit de sortie "de camelots et autres etoffes 

de laine et poil" fut porte de 16 I. 19 s. 10 d. a 7 I. et "camelots sans poil" 

meme de 161. 19 s. 20 d. a 31. Le droit d'entree de "camelots de Hollande, 

de Flandre et autres lieux" par contre fut porte de 41. 14 s. a 61. et en 1667 

meme a 121. Mais les "camelots de Bade et Turquie, dont evidemment on 

craignait moins la concurrence, restaient greves de SI. en 1664 et ce droit 

ne fut pas augmente en 1667. 

Outre l'industrie textile, la fabrication de papier, qui s{)uffrait beauco~p 

de la fabrication etrangere, surtout de la concurrence hollandaise, fut 

1) Forbonnais, Recherches et considerations. La hausse rapide du budget rendait 
possible la diminution. En 1661 Ie budget total importait 31 mill., en 1662, 44 mill., 
en 1663, 51 mill., en 1664 53.7 mill. 
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protegee aussi. Le droit de sortie fut reduit de 28 s. a 16 s., Ie droit d'entree 

pour "papiers des pays etrangers" fut porte de 20 s. a 30 s. Celui de Limoges 
et d'Auvergne ne fut greve que de 8 s. De tels exemples de protection evi

dente, accordee a des industries determinees, d'ou naissaient a plusieurs 

reprises des complications politiques, ont laisse l'impression d'une politi

que commerciale protectionniste generale. Vne etude plus fondamentale · 

des tarifs de 1664 et de 1667 demontre cependant la valeur fort relative 
de cette consideration. 

Le tarif de 1664 protegeait energiquement non seulement des industries 

determinees, mais aussi la p~che. Le droit de sortie du hareng fut porte de 

171. 19 s. 14 d. a 61., celui des fanons de 31. ± a 15 s., celui de la morue de 

151. 10 s. a 61. Les droits d'entree furent diminues aussi, mais pas conside_ 

rablement, parce que la p~che etrangere aurait'pu en profiter. Ainsi Ie droit 

d'entree du hareng fut porte de 261. ~ 161. Depuis Ie 7 janvier 1671 on pre

levait du hareng de Hollande un droit d'entree de 401. Le droit d'entree des 

fanons fut porte de 7 1. a 3 1. La p~che fran9aise seule en profiterait, puis

qu'il ete prohibe de les importer de l'etranger. Lorsque cette probihition 

fut supprimee en 1666 on leva des fan~ns, provenant de l'etranger, un droit 

de 30 1. par centaine. 

Le droit de sortie de "tonines et autres poissons de mer" se porta de 

4 1. 5 s. 6 d. a 18 s. 

Colbert tenait aussi les yeux fixes sur l'agriculture. 

Le tarif de 1664 diminuait les droits de sortie du ble, quoique Ie roi se 

reservat Ie droit de prohiber completement l'exportation, puisque dans Ie 

royaume i1 fallait qu'il y eftt une quantite suffisante de ble pour en faire du 

pain. En 1669, annee d'une moisson abondante, la sortie fut declaree libre. 

Des fruits secs, dont on levait avant 1664 40 s., on levait 12 s. apres Ie 

tarif de 1664. 

Ainsi on peut dire "qu'avec Ie tarif, Colbert n'a pas vise a l'effet d'un 

principe economique, ni a la protection de l'industrie, du commerce, de la 

~che ou de l'agriculture separement, mais au developpement de la pros

perite entiere du peuple. 
) 

f. Signification du tarif de I667. 
Trois annees s'etaient ecoulees depuis la proclamation du tarif de 1664, 

lorsqu'on proclama un nouveau tarif. Dans ce bref delai les circonstances 

interieures et les relations de la France avec l'etranger, s'etaient modifiees 

considerablement. L'autorite centrale etait puissante et inviolable, la 

France ne craignait aucun pays de l'Europe, l'armee etait dans une condi-
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tion excellente, une £lotte formidable se trouvait sur Ie chantier, les reve

nus de l'Etat de 53.718.105 livres etaient montes jusqu'a 63.016.826 
livres '). 

L'industrie fran~aise commen~a a se developper rapidement, protegee en 

partie, encouragee partout par l'etat. En 1662 dans l'Hotel des Gobelins on 

etablit l'industrie, plus tard si celebre, de meubles, en 1664 a Beauvais celIe 

de tapisseries, en 1665 a Abbeville un Hollandais, Van Robais fonda Ia 

grande manufacture de drap, puis il y avait l'industrie de savon a Chaillot 
celIe de dentelle a Alen~on, a Chantilly, a Sedan, a Gisers, a Aurillac, l'in

dustrie de glaces a Saint Gobain et Cirey "). Mais ces industries naissantes 

ne pouvaient pas encore lutter contre celles de l'etranger et s'appuyaient 

sur l'etat. Par toutes sortes de moyens Colbert essaya donc de limiter l'en

tree des articles etrangers ") et lorsqu'il n'atteignit ce but que partielIe
ment, il passa a une modification partielle du tarif de 1664 . 

. Colbert interprete dans les termes suivants Ia signification du nouveau 

tarif. En faveur du retablissement et de l'extension du commerce, Ie roi 

avait proclame en 1664 un nouveau tarif pour les droits d'entree et de sor

tie. Puisqu'il etait resulte que ce tarif etait nuisible a l'entree de vin et a Ia 
sortie de betail dans les provinces de Berry et de Bourbonnais, on aboli~ 
ces droits. On profita cependant de l'occasion pour proclamer un nouveau 

regiement de droits d'entree et de sortie. 

Sur ce reglement se fonde l'importance du tarif de 1667, quoiqu'ilfaille 

ajouter que des six cents articles environ du tarif de 1664, soixante et un 

seul furent compris dans Ie nouveau tarif. On modifia Ie droit d' entree de 57 
articles et Ie droit de sortie de 4 autres. Un des quatre demiers articles 
n'avaitpas ete mentionne separement dans Ie tarif de 1664, c'est a dire, Ie 

poil de chevre: des trois autres, les peaux et Ie cuir non ouvre, Ie droit de 

sortie fut augmente pour proteger les tanneries fran~aises. Si l'on excepte 

ces articles-ci, on peut dire que dans Ie tarif de 1667Ies droits d'entree du 

tarif de 1664 furent modifies partiellement. 
Cette modification est tres fondamentale: il s'agissait avec presque tous 

les articles d'une augmentation du 100 % Ceci changea completement Ie 

caractere des droits, qui devinrent protectionnistes. Ce qui etait tres im

portant aussi, c'etait que les nouveaux tarifs ne s'appliquaient pas aux 

marchandises qui etaient transportees des provinces reputees etrangeres 

aux provinces des cinq grosses fermes, a moins que ces marchandises ne 

') FOl;bonnais I, p. 379 et 403. 
") Boulanger, J. Le grand siec1e, Paris. 1924 p. 360. 
") Cf. Le Prelude etc., p. 221 et suivantes pour plus de details. 
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fussent accompagnees d'un certificat d'origine. Colbert, en formant pour 

57 articles une nouvelle ligne de douane qui coincidait presque entiere

ment avec la frontiere du royaume, fit de nouveau un pas en avant dans la 

direction de l'etat moderne. Les articles qui Haient compris dans Ie tarif 

de 1667 etaient, pour une partie tres importante, des fabrications des jeu

nes industries que nous venons de citer. Les tapisseries, Ie drap, Ie savon, 
la dentelle et les glaces furent greves beaucoup plus a l' entree, de meme que 

d'autres produits textiles, pendant que 1a peche franyaise fut protegee 

energiquement. 

Le tarif de lQCl7 se dirigeait contre l'exterieur, celui de 1664 avait ete 

conyu pour proteger l'interieur. On comprendra que Ie tarif de 1667 n'avait 

pas de preambule comme celui de 1664. 

Le nouveau tarif eut une grande influence sur les relations avec 1'etran

ger. En Angleterre Colbert s'en servit comme d'un objet d'echange, des 

que les negociations sur un traite de commerce furent reprises. Le nouveau 

tarif eut une influence tres defavorable sur les relations avec la Hollande. 

Par suite de 1'opposition economique qui s'etait aggravee beau coup pen

dant les dernieres annees et qu'on avait essaye en vain d 'ameliorer, ces 

relations etaient deja tres hostiles. Les ambassadeurs des Pays-Bas M.M. 

Van Beuningen et Boreel avaient fait tout leur possible pour conserver 

Ie marche franyais pour Ie commerce et 1'industrie hollandais. Maintenant 

la proclamation du tarif de 1667 serait un nuage, porteur de malheur, qui 
obscurcirait completement les relations entre les deux pays. 

Ce qui a propos des tarifs de 1664 et de 1667 vient d'etre dit pourrait 

etre resume en ce qui suit. 

Les deux tarifs refletent la tendance de 1'etat moderne a deplacer les 

lignes de douane du moyen-age a la frontiere du pays, a creer une unite 

economique nationale et a proteger 1'industrie interieure contre la concur

rence de l'etranger. En 1664 cette tendance s'exprima avec une grande cir

conspection et beau coup de sagesse. Quoiqu'il ait pu etre applique seule

ment dans la moitie de la France, les effets parurent etre tres salutaires. 

Dans Ie tarif de 1667 Colbert s'est laisse mener plutot par des motifs econo

miques que par la sagesse politique et maintenant les effets parurent etre 

nefastes. Apres une lutte sanglante la revision partielle devait etre suppri

mee et Ie tarif de 1664 reprit toute sa vigueur. 
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I 

Edit portant reglement pour la levee des droits d' entrees et sorties, 
Septembre I664 1) 2) 

Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarra, a tous 
presens et a venir, Salut. 

Puisqu'il n'y a nen qui convie avec tant de force les sujetz d'un 
grand et puissant royaume - comme celuy [a la conduite du
quel] 3). Dieu a bien voulu nous appeler - a accomplir tous leurs 
devoirs que l'amour et la tendresse que ces mesmes sujetz recon
naissent que leur Roy a pour eux, et que cet amour en la personne 
du souverain et cette connaissance ') en celles des sujetz produit Ie 
concours universel de toutes ces parties au bien de la chose pu
blicque - d'ou naist la grandeur et la puissance d'un estat, 1'0-
beissance et Ie respect envers Ie souverain, Ie repos et la felicite 5) 
des peuples, en quoy toutes ces parties par un heureux enchaisne
ment trouvent leur satisfaction, Ie Prince qui dans son amour n'a 
pour objet que cette mesme felicite de ses peuples, les peuples qui 
sans 6) la jouissance de cette felicite ne respirent qu'obeissance et 
que respect pour leur Roy, leur maistre - a tous deux dans ce 
concours voient l'affermissement du repos au dedans la gloire et la 
puissance de l' estat et Ie respect du prince passer bien au deIa des 
limites des pays qui lui sont soumis. 

C'est par les mouvemens de cet amour que nous avons pour nos 
peuples que depuis nostre advenement ala couronne Nous avons 
heureusement soustenu une guerre que Ie feu Roy, nostre tres 
honore Seigneur et Pere, de glorieuse memoire, avoit este oblige 
d' entreprendre que dans les faiblesses de notre aage plus tendre 
Nous n'avons point feint de Nous transporter dans tous les lieux 
ou N ostre presence estoit necessaire pour esloigner de nos fron
tieres et porter dans les pays de nos ennemis les ruines et les desor
dres de la guerre. C' est par ces mesmes mouvemens que dans un 

1) Arcbives nationales, K. 118b, no. 124ter. 
") Voir Ie supplement, pag. 50. 
I) Forbonnais, auquel. 
.) Ed. 1668 a connoissance, 1723 aussi, 1751 reconnaissance, manuscrit proba

blement connaissance, Francbeville reconnaissance. 
6) Manuscr. felicite, M. 1668, 1725 et 1751 fidelite, Francbeville et Forbonnais, 

fideIite . 
• ) ed. 1668 dans, Francbeville dans. 
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aage plus advance ou milieu de nos prosperitez, dans Ie plus floris
sant estat de nos affaires, dans l'affaiblissement de celles de nos 
ennemis, nous avons pre£ere Ie plaisir de donner la paix a nos peu
pIes a toutes les conquestes que nous estions asseure de faire et a 
diverses places et pays que nous pouvions facilement adjouster a 
Nostre couronne par la continuation de la guerre et lorsque nous 
croyons nous mesmes avoir accomply dans ce grand ouvrage de la 
paix, tout ce que ce mesme amour pouvoit desirer de N ous, aussy
tost qu'il a este entierement consomme, il s' est eschappe, pour 
ainsy dire de nostre esprit - nous avons perdu la memoire de ce 
bienfait - et en sa place est entree la connaissance padaite que 
nous avons prise de toutes les vexations et les ruines que nos peu
pIes ont souffert pendant Ie temps d'une si longue guerre et de 
l' estat deplorable auquel ilz estoient reduits. Surquoy voulant leur 
faire gouster les douceurs de la Paix, nous aurions resolu de donner 
tous nos soins et toute nostre application a connoistre padaite
ment leurs miseres, et a y apporter les remedes convenables. Pour 
cet effect Nous aurions voulu nous mesmes prendre Ie soin de 
l'administration de nos finances comme estant Ie fondement de 
tout ce que nous pouvions faire pour leur soulagement. Et apres 
en avoir heureusement descouvert et demesle toutes les confusions 
et les desordres Nous les aurions conduit avec tant d'econoinie 
que les recetes estant notablement augmentees, Nous nous som
mes trouvez en estat en moins de trois annees de temps de reduire 
les tailles a trente cinq millions de livres: c'est-a-dire trois mil
lions moins qu'en l'annee 1618. En mesme temps Nous aurions 
accorde divers autres soulagemens, comme la descharge du droict 
de pied fourche 1) des 20 lieues aux environs de Paris et d'un escu 
pour chacun minot de sel, qui monte a pres de 500 mille escus de 
diminution sur nostre terme des gabelles par 2) chacune annee. 
Mais comme Nous connoissions clairement que Ie soulagement 
que nous leur accordions pouvoit bien diminuer leurs miseres et 
leur donner quelque facilite de vivre, mais non attire l'abondance 
parmy eux pour en pouvoir gouster les douceurs et que Ie seul 
commerce peut produire ce grand effect, Nous aurions des ce com
mencement travaille a donner les premieres dispositions a son 
restablissement. Pour cet effect Nous aurions faict faire une en-

1) Droit leve d'animaux bisulques. 
I) Francheville, pour. 
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queste universelle sur tous les peages que se levoient sur toutes les 
rivieres de nostre Royaume qui empeschoient Ie commerce et Ie 
transport des marchandises au dedans et apres avoir donne Nous 
mesmes tout Ie temps necessaire pour entendre Ie rapport de tous 
les tiltres sur lesquels ilz avaient este establis, Nous en aurions 
supprime une si grande quantite que la navigation des rivieres en 
auroit este notablement soulagee. En mesme temps Nous aurions 
estably des commissaires dans toutes les Provinces pour examiner 
des debtes de toutes les communautez, sur lesquelles Nous aurions 
faict des reglemens generaux et particulliers pour les reduire et 
establir des moyens asseurez pour les acquicter et ce pensant 1) 
nous aurions rendu a tous nos sujets la liberte de commercer par 
tout nostre Royaume, laquelle ilz avoient perdue par les contraic
tes violentes qui estaient exercees contre eux a cause 'des obliga
tions qu'ilz avoient este forcez de passer pour raison desdictes 
debtes communes. Nous aurions ensuite faict travailler au resta
blissement de tous les ponts, chaussees, turcies 2) et levees et 
autres ouvrages publicqs, dont Ie mauvais estat empeschoit nota
blement Ie transport des marchandises Nous aurions puissamment 
est ably la seurete et liberte des chemins publics en faisant faire 
une severe punition de tous les volleurs de grands chemins et obli
geant tous les prevostz 3) de nos cousins les mareschaux de France 
a faire soigneusement leurs charges et apres avoir ainsy donne , 
toutes les dispositions qui pouvoient dependre de N ous pour Ie 
restablissement du commerce au dedans Nous aurions en mesme 

, temps donne la meilleure partie de nos soins au restablissement de 
la navigation et du commerce au dehors comme estant Ie seul 
moyen d'attirer cette abondance, dont Nous souhaitons si ar
demment que nos peuples jouissent. Pour cet effect, ayant trouve 
que par une longue succession de temps les estrangers s'estoient 
rendus maistres de tout Ie commerce par mer, mesme de celuy qui 
se faict de port en port au dedans de Nostre Royaume et que 
Ie peu de vaisseaux qui restoient a nos sujets dans toute l'esten
due de nos mers estoient tous les jours pris jusques sur nos costes, 

1) Francbeville, cependant. 
2) Des digues, surtout Ie long de la Loire et de quelques affluents. 
") Les prevOts des marechaux etaient des juges militaires etablis par Franc;ois ler 

pour juger prevotalement et sans a ppel les crimes et delits des vagabonds, gens de 
guerre, deserteurs, mendiants , repris de justiee etc. Voir Marcel Marion, Dictionnaire 
des Institutions de la France aux XVIIe et XVII Ie siec1es. Paris 1923. 
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tant en Levant qu' en Passant, par les corsaires de Barbarie, nous 
aurions estably l'imposition de cinquante sols pour 1) tonneau de 
fret 2) sur tous les vaisseaux estrangers, dont nous aurions des
charge ceux de nos sujetz pour les obliger par ce soulagement de se 
servir de leurs vaisseaux et d'en bastir Ie nombre suffisant pour 
faire leur commerce de port en port. Et en mesme temps nous 
aurions mis en mf'!r des forces si considerables - et en vaisseaux 
et en galeres - que nous aurions oblige les corsaires de Barbarie 
de demeurer dans les lieux de leur retraicte. Et pour estre mieux 
en estat d'empescher tout~s leurs pirateries, Nous aurions resolu 
de les attacquer jusques dans leur pays, affin qu'en yestablissant 
un poste considerable Nous fussions plus en estat de les contenir, 
en mesme temps nous avons asseun! la navigation de nos sujetz 
contre tous autres corsaires en leur donnant l' escorte de nos vais
seaux de guerre, Nous avons fortiffie et augmente les colonies 
fran~aises qui sont establis dans Ie Canada et dans les Isles de 
l' Amerique en y envoyant de nos vaisseaux et y faisant recog
noistre nostre auctorite par Ie restablissement de l' ordre et de la 
justice, laquelle estoit en quelque sorte bannie. Ensuite Nous 
avons donne Ie fondement a l' establissement de ces deux grandes 
compagnies des Indes Orientales et Occidentales 3) qui se sont 
formees dans nostre Royaume a nostre entiere satisfaction. Mais 
encores que toutes ces grandes choses devoient 3) en quelque sorte 
satisfaire ce mesme amour que Nous avons pour nos peupies -
comme il est toujours agissant qu'il oublie tousjours Ie passe pour 
penser a l'advenir qU\1 prend part a tout 4) ce que touche l'objet 
qu'il regarde et qu'il souhaite tousjours d'augmenter son bon
heur - Nous avons resolu d'establir un conseil de commerce en 
nostre presence tous les quinze jours et d'employer a cet effect Ie 
temps d'un des Conseils de nos finances que Nous pouvons re
trancher facilement par Ie bon ordre que Nous yavons estably 
pour en ce conseil examiner tous les moyens de pourveoir au 
restablissement et augmentation du commerce au dedans et au 

1) Francheville, par. 
J) Droit de tonnage de 50 sous par tonneau, lev~ de sous les vaisseaux etrangers qui 

entraient dans un port fran~ais. Ce droit de tonnage frappait surtout les Hollandais, 
mentionnes plus haut comme "les estrangers (qui) s'etaient rendus maistres de tout Ie 
commerce par mer, mesme de celuy qui se faict de port en port au dedans de Nostre 
Royaume." 

") Francheville: dftssent. 
') Francheville : par-tout. 

\ 
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dehors, de nostre Royaume ensemble des manufactures. Ce qui 1) 
ayant este heureusement execute dans les premiers jours, nous 
avons faict cognoistre a toutes nos compagnies souveraines et 
subaltemes, a tous les gouvemeurs de nos provinces et a tous les 
intendans en quelle consideration Nous avons a present tout ce 
qui pourroit regarder ce mesme commerce avec ordre d'employer. 
l'auctorite que Nous leur avons commise pour proteger tous les 
marchands et pour leur rendre la justice par preference, afin 
qu'ils ne fussent point divertis de leur trafic par la chicane. Nous 
avons convie tous les marchands par des lettres circulaires de 
s'adresser directement a Nous pour tous leurs besoins, Nous les 
avons conviez de deputer quelqu'un d'entre eux pres de nous pour 
nous porter toutes leurs plaintes et toutes leurs propositions et en 
cas de difficulte Nous avons estably une personne a nostre suitte 
pour recevoir toutes leurs pleintes et faire toutes leurs sollicita
tions, Nous avons ordonne qu'il seroit tousjours marque a nostre 
suitte une maison de commerce pour les y recevoir, Nous avons 
resolu d'employer tous les ans un million de livres pour Ie resta
blissement des manufactures et l'augmentation de la navigation. 
Mais Ie moyen Ie plus solide et plus essentiel pour Ie restablisse
ment du commerce est la diminution et Ie reglement des droictz 
qui se levent sur toutes les marchandises entrans et sortans du 
Royaume, nous avons ordonne a nostre arne et feal, Ie sieur Col
bert, conseiller en nostre Conseil Royal et intendant de nos finan
ces, ayant Ie departement de nos fermes et du commerce, de Nous 
faire un ample raport de l' origine et establissement de tous lesdits 
droitz. A quoi ayant satisfait, nous aurions recogneu qu'ils avoient 
este creez sous tant de differends noms que nous n' a vons pas moins 
este surpris 2) de la diversite d'iceux que de Ia necessite qui avoit 
exige des Roys nos predecesseurs et de Nous l'establissement de 
tant de levees et impositions, capables de degouter nos sujets de 
la continuation de leur commerce, veu que nous avons trouve 
qu' en N ormandie il se levoit quatre deniers 3) pour livre de la vaI
leur des marchandises a Ia sortie du Royaume, soubs Ie nom de 
resves ou do maine lorain, dont l' establissement est fort ancien et 
douze deniers pour livre soubs Ie tiltre d'impositions loraines sur 

1) Francheville: Ceo 
") Francheville : He moins surpris . 
• ) Monnaie en cuivre s'eIevant A lIn S. et par consequent A 1/ ... liv. 

/ 
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toutes les denrees et marchandises, de laquelle est faict mention 
en une declaration de 1376 comme establie longtemps auparavant 
que les bleds, vins, toilles, linges, draps (et) 1) estoffes de laine 
estoient chargez de la traicte domanialle suivant un tarif arreste 
en 1577, que par declaration du mois de may 1600, d'autres 
droiCts avaient este imposez sur toutes lesdictes denrees et mar
chandises a raison d'un escu pour tonneau de mer, qu'en execution 
d'une declaration du 14 aoust 1632, il fut procede a une nouvelle 
reappreciation, qu'en l'annee 1638, furent creez d'autres droicts 
sur ditterentes especes de marchandises, lesquels furent restraints a 
l' egard de ladicte province aux vins, sucres et poissons de mer 
sallez par Ie bail qui en fut faict a maistre Jean M assicault Ie 17 
novembre de la dicte annee qu' en l' annee 1643 les droicts des 2) 
controlleurs conservateurs furent converses en deux solz pour livre 
sur toutes nos fermes lesquels furent augmentes de trois autres 
sols pour livre par edict du mois de mars 1654, d' un sol pour livre 
par edict du mois de fevrier 1657 et de six deniers par edict du 
mois d'avril 1658. 

Et a l'egard des entrees nous avons recognu qu'en 1540 il fut 
estably quatre pour cent sur les drogueries et espiceries etconfirmez 
par plusieurs declarations des annees 1543 et 1553, en 1554 un 
escu pour quintal des alluns et qu'en octobre 1581 furent creez 
d' autres droicts d' entrees sur toutes sortes de denrees et marchandises. 
Tous lesquels droictz se levent a present suivant la dicte reapre
dation faicte en execution de la declaration du 14 aoust 1632, les
quelles impositions furent augmentees desditcs deux sols pour livre 
creez en 1643 et d'autres droicts en l'annee suivante qui furent 
creez par declaration du quinziesme 3) juin sur partie desdictes 
denrees et marchandises pour estre levez conformement au tarif 
compris en ladicte declaration. En suitte ') de laquelle il fut expe
die un edict du mois de septembre 1647 pour Ia levee d'une autre 
augmentation auxdictes entrees sur d' autres denrees et marchandises 
y contenues et en l'annee 1654 il fut estably un autre droict de la 
levee du quart de la valleur des passements dentelles, points coup
pez et autres ouvrages de fil et de dix pour cent sur differentes es
peces de marchandises entrans dans nostre Royaume, dont il fut 

1) Francheville: et. 
") Francheville: de. 
") Francheville: quinze. 
0) Francheville: ensuite. 
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arreste un tarif en nostre Conseil. En mesme temps il fut ordonne 
qu'il seroit leve trois solz pour livre de tous lesdicts droicts pour -
avec lesdicts deux sols creez en 1643 - former le parisis des droicts 
desdictes fermes, auxquels furent adioustez douze deniers pour li
vre par edict du mois de fevrier 1657 et six deniers par edict du 
mois d'avril de l'annee suivante. Et par Ie bail que nous fismes des 
dietes fermes a Sebastien le Bar en 1660 nous y joignismes entr'au
tres droicts ceux d' entrees sur les sucres, castonades 1), cires et pe
tun, distraicts des octrois de la ville de Rouen et ordonner estre 
levez a nostre proffict par edict du mois de fevrier 1655 avec Ie 
parisis douze Ii six deniers d'iceux. Outre lesquels droicts nous 
fismes com prendre dans Ie bail desdictes fermes faiet a maistre 
Jean Bourgoing Ie troisiesme may 1662, les cinq pour cent de la val
leur des cires, estain, cuivre, airain, huisles, savons, fil de laiton 2), 
d'archal et de fer, sucre rafine en pain et en poudre, charbon de 
terre, plomb, blanc de plomb, ceruzes, toilles de cotton d'Hollande 
baptiste Cambray et de Gand et austres pour estre levez en toutes 
les provinces OU lesdictes fermes ont cours, lesquelz n'y ont pas 
este establies. Par lequel bail, nous fismes aussy adiuger audict. 
Bourgoing les droicts d' acquicts, congez, passeports et passavant, 
desquels il a jouy. Et quant a nostre province de Picardie, nous 
avons reconnu que lesdits droicts de resve ou domaine lorain y ont 
tousjours este levez aux sorties sur Ie mesme pied qu'en Norman
die avec la traicte domanialle sur les denrees et marchandises cy 
dessus speciffiez suivant ledit tarif arreste en execution de ladiete 
declaration du 14 aoust 1632 avec Ie parisis douze et six deniers et 
des 3) droicts creez par lesdictes declarations des annees 1643, 
1654, 1657 et 1658. Nous avons pareillement reconnu que nos fer
miers levoient aux entrees de la dicte Province les droicts creez par 
ledict edict du mois d' octobre ISBI suivant ladicte reapreciation 
faicte en ladiete annee 1632, l' escu pour quintal des albums, les 
augmentations creez sur plusieurs sortes de marchandises par les
dicts edicts des mois de juin 1644, septembre 1647 et mars 1654 et 
Ie parisis, douze et six deniers de tous lesdits droits, acquitz, congez, 
passeports et passavans que nostre Province de Champagne s' est 
trouvee plus chargee ausdictes sorties par ce que autre lesdicts 

') Francheville cassonades. 
") Francheville Laton; editions 1668 et 1723 Laton, edition 17511aiton· 
8) Francheville desdits. 
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droicts de resve ou domaine lorain et d'impositions loraines qui 
reviennent a seize deniers pour livre de la valeur des marchandises 
et denrees, nosdicts fermiers levent sept deniers pour livre a cause 
du droict de hautt passage, dont l' establissement est tres ancien 
comme il resulte des ordonnances desdictes fennes. TIs levoient 
aussy la traicte domimialle suivant la repnkiation faicte en execu
tion de ladicte declaration du 14 aoust 1632. Ensemble Ie parisis, 
douze et six deniers desdits droicts. llz levent de plus aux entrees 
de ladicte province lesdits droictz creez en 1581 suivant ladicte 
reapreciation avec ceux de l' escu pour quintal des alluns et les aug
mentations de 1644, 1647 et 1654, Ie parisis, douze et six deniers 
d'iceux et aux villes de M ezieres et Charleville et au passage de la 
riviere de Meuse, nous avons estably d'autres droicts par arrest de 
nostre dict conseil du .... 1661 1). En laquelle province nosdicts 
fermiers jouissent pareillement desdicts droicts d'acquicts, congez, 
passeports et passavans. Et quant a nostre province de Bourgogne 
Nous avons encore reconnu que lesdicts droicts de resve, domaine 
lorain et impositions loraines et de 2) hault passage y estoient levez 
a raison de vingt deniers pour livre de la valleur des marchandises 
que la traicte domanialle y avoit cours et que lesdicts droicts 
avoient este reglez par ladicte reapreciation de 1632 sur lesquels 
ledit parisis et les douze et six deniers creez par lesdicts edicts 
debvoient estre levez, combien que les deux demiers n'y eussent 
pas este establis. Nous avons veu aussy S) que les entrees de ladic
te province estoient levees en execution de ladicte declaration 
d'octobre 1581 suivant ladicte reapreciation de 1632 avec l:escu 
pour quintal des alluns et les augmentations des droicts des an
nees 1644, 1647 et 1654 et ledit parisis avec ledit droict d'acquicts, 
congez, passeports et passavans. Et a 1'egafd des provinces de 
Berrij et Bourbonnois nous avons remarque que lesdicts droicts 
de sortie y estoient levez a raison de seize deniers pour livre, comme 
en Nonnandie et Picardie que la tracite domanialle y avoit cours 
et qu' encore que lesdicts Provinces par ladicte reapreciation de 
1632 que 4) nosdicts fermiers s'estoient restraincts a la moictie a 

1) Francheville, 24 Mars 1660. 
Forbonnais, 1660. 

dans les exemplaires imprimes non rempli. 
0) Francheville: pas de prep. de. 
S) Francheville: aussi vii. 
') Francheville: Ie mot "que" manque. 
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laquelle lesdicts droicts de la traicte domaniaUe avoient este mode
rez en faveur des provinces ou nos aydes n'ont point de cours par 
une declaration du mois de .... 1) 1582. Sur lesquels droicts es
toit aussi leve ledict parisis, douze et six deniers et que les entrees 
desdictes provinces n' estoient composees que de l' escu pour quin
tal des alluns, des droictz creez par edict du mois d'octobre IS8I et 
desdictes augmentations de 1644, 1647 et 1654 et dudict parisis 
douze et six deniers. Dans lesquelles provinces sont aussy levez 
lesdicts droicts d' acquicts, congez, passeports et passavans. Et 
quant a nostre province de Poictou lesdits droicts de resve et do
maine loraine et ceux de l'imposition loraine avecla traictedoma
nialle y out este establis sur Ie mesme pied qu' en nosdictes pro
vinces de Picardie, Berry et Bourbonnois avec la mesme modera
tion des droictz desdictes traictes domanialles au regard des pro
vinces ou les aydes n'ont point de cours, nous avons aussy recog
neu que les bureaux de ladicte traicte domanialle estoient plus 
advancez Ie long de la coste de la mer que ceux de l'imposition fo
raine et que partie des droictz de la declaration au mois de sep
tembre 1638 compris au bail qui en fut faict a maistre Jean Mas
sicault y estoient levees avec Ie parisis douze et six deniers d'iceux 
Et qu'aux entrees nosdicts fermiers jouissoient des droictz crees 
en 1581 de l'escu pour quintal des alluns, des augmentations de la
dicte annee 1638 et de 1644, 1647 et 1654, ensemble du parisis 
douze et six deniers desdicts droicts. La confusion desquels droicts 
estoit encore plus grande en nostre province d'Anjou, soit a 
cause qu'on avoit pris d'autres mesures pour l'exercice de ladicte 
ferme ou par 2) ce qu'elle avoit este regie par d'autres adjudica
taires que ceux de 3) nos cinq grosses fermes jusques en ') l'annee 
1632 qU'elle y fust joincte par Ie bail qui en fut faict a maistre 
Noel Depars 5), veu que par la discution que nous en avons faicte 
nous avons trouve qu'elle est composee en partie des mesmes 
droicts que ceux des autres provinces et en partie de plusieurs 
autres plus irreguliers desquels il estoit difficile d' observer les dif
ferences ny de negocier, soit dans Ie pays ou au dehors qu'avec 
beaucoup de peine et de peril d' estre surpris par la diversite des 

1) Francheville: l'annee . 
• ) Francheville et Forbonnais: pour 
3) Francheville: des . 
• ) Francheville: jusqu'en. 
6) Francheville et Forbonnais: NoM de Pars. 
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droicts et la maniere de les lever, parcequ'encore que les droicts de 
sortie s'y per~oivent soubs les noms de traictes et impositions fo
raines sur toutes les denrees et marchandises et que ceux de la 
traicte domanialle n'y soient levez que Sur les vieux drapeaux, pa
piers, cartes et tarosts et sur les pruneaux et les droicts d' entrees 
sur toutes lesdictes denrees et marchandises. n y a de plus Ie tre
pas de Loyre qui se leve sur tout ce que descend, monte et traver
se ladicte riviere depuis Caudes jusques a Ancenis et la nouvelle im
position qui fut establie en 1599 pour des causes qui pouvoient 
avoir moins de duree si la necessite des affaires de l'estat n'eust 
oblige nos Predecesseurs Roys de les continuer, combien qu'elle 
soit tres incommode a cause qu' elle a este cree pour estre levee de 
tablier en tablier et que lesdicts tabliers sont c9mposez de certain 
nombre de parroisses hors desquelles les marchandises et denrees 
du cru d'icelles ne peuvent estre transportez sans payer les droicts 
de ladicte nouvelle imposition, de maniere que la liberte du com
merce est si restraincte entre nos subjects de la mesme province 
qu'ils ne peuvent s'entraider des fruicts et denrees du pays ny des 
marchandises originaires ny en faire commerce avec leurs voisins 
sans paier lesdicts droicts ny les transporter d'un lieu a autre sans 
faireautantde submissionsqu'ilya de bureaux sur leurroute,ce qui 
apporte tant de difficultez au trafic de ladicte province qu'il y a lieu 
de s'estonner que cette ferme n'ait re~ue aucune alteration depuis 
qu' elle est establie, la pluspart desquelz droicts a 1) este chargee de 
deux reapreciations ainsy que ceux des autres provinces depuis les
quelles il a este cree d'autres droicts en 1638, par declarations du 
mois de septembre sur certaines especes de marchandises, dont les 
unes 2) sont payables au~ sorties ou aux 3) entrees seulement et 
les autres tant auxdictes sorties qu'auxdictes entrees. Et quoyque 
les vins qui croissent en grande abondance Ie long de ladicte ri
viere de Loire qui traverse toute ladicte province ne soient pas 
fort exquis et que par cette raison ilz ayent este moins chargez que 
ceux qui sortent par lesdictes provinces de Picardie et Normandie, 
neantmoins comme ils font Ie principal commerce de ladicte ri
viere, tant a cause que la Bretagne en consomme d'autant plus 
qu'il en croist peu dans son territoire que parce que les estrangers 

') Francheville: onto 
Forbonnais: onto 
a) Francheville: uns, Forbonnais: unes. 
0) Francbeville: "aux" est supprime. 
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les tirent avec facilite par ladicte riviere. Nous ne pouvons souffrir 
plus longtemps que la difference des droicts en diminue Ie com
merce, car outre qu'ils ne sont pas uniformes et qu'ilz sont plus ou 
moins grands suivant la diversite des crues et des tabliers, lesdicts 
vins sont encor chargez de quinze solz pour pippe passant ou sor-

. tant de la senechaussee de Saumur, sur tous lesquelz droicts ont 
este establis les deux solz pour livre en 1643, avecques 1) deux solz 
au lieu de la suppression des officiers en tiltre de ladicte traicte 
d'Aniou cree en 1644 avec Ie sol ordonne estre leve par edict du 
mois de mars 1654 pour former Ie parisis de toutes les formes et 
encore les douze et six deniers creez par les edictz des mois de fe
vrier 1657 et avril 1658. Et quant aux autres denrees et marchan
dises, les augmentations faictes par les edicts des mois de juin 1644 
et janvier 1654 ont este levees sur icelles avec ledict 2) parisis 
douze et six deniers. Et quoy qu'a cause de la multiplicite des bu
reaux les cinq solz de chacun acquict de payement, congez et passa
vans fussent plus onereus que dans les autres provinces de nos 
cinq grosses jermes, ilz ont 8) aussy este levez dont nosdicts sub
jects n'ont pas retreu moins d'incommodite ' que de l'alliennation 
qui a este faicte des anciens droicts du trespas de Loire et de la 
traicte par terre a cause qu'ilz estoient obligez de les payer aux 
engagistes et d'acquicter les reapreciations aux commis de nos fer
miers. De sorte que par la discution de tous lesdicts droicts et la 
difference d'iceux Nous aurions este aisement persuadez de la jus
tice des plaintes que nous avons souvent retreues de nos subjects et 
des estrangers, veu qu'il ~stoit presqu'impossible qu'un si grand 
nombre d'impositions ne causat beaucoup de desordre et que les 
marchands pussent en avoir assez de connaissance pour en des
meier la confusion et beaucoup moins leurs facteurs, correspon
dans et voicturiers qui estoient tousjours ') obligez de s'en remet
tre a la bonne foy des commis des fermiers qui estoient 6) bien sou
vent fort suspects ') 

Et apres avoir entendu ce rapport nous avons c1airement cog-
neu qu'il estoit absolument necessaire pour parvenir au restablis-

1) Francheville et Forbonnais: autres. 
") Francheville et Forbonnais : lesdits. 
0) Francheville et Forbonnais : y onto 
.) Francheville : toujolU's. 
Forbonnais : t oiljours. 
") Francheville: Hoit. 
') Francheville: suspecte. 
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sement du commerce au dehors et au de dans 1) et a la fin que 
nous nous sommesproposez de reduire tous ces droictz en un seul 
d' entree et un autre de sortie et mesme de les diminuer considerable
ment affin d'exciter par ce moien tous nos subjects des provinces 
maritimes d' entreprendre des voyages de longs cours et ceux des 
autres provinces a y prendre interest, establir en mesme temps les 
anciennes manufactures, former des compagnies pour y en intro
"duire de nouvelles, exercer l'industrie de nos subjects et leur pro
curer des moyens d' employer utilement les advantages qu'ilz aient 
receus de la nature, de bannir la faineantise et divertir par des oc
cupations honestes !'inclination si ordinaire de la pluspart de nos 
subjects a une vie oisive et rempante soubs Ie tiltre de divers offi
ces sans fonctions ou soubs de fausses apparences d'une mediocre 
attache aux bonnes lettres ou a la praticque, laquelle degenere Ie 
plus souvent par leurs ignorances 2) ou par leur malice a 3) une 
dangereuse chicane qui infecte et ruyne la plus part de nos pro
vinces. 

A ces causes, de l'advis de Nostre Conseil ou estoit la Royne 
nostre tres honnoree dame et mere, nostre tres cher et tre$ arne 

, . 
frere unicque duc d'Orleans, Nostre tres cher et tres arne cousin Ie 
Prince de Conde, autres Princes de nostre sang, grands et notables 
personnages de nostre dict 4) Conseil 5). De N ostre certaine scien
ce, pleine puissance et auctorite Royalle, Nous avons par un edict 
perpetuel et irrevocable, dict, declare et ordonne, disons, decla
rons, ordonnons, voulons et nous plaist que lesdicts droicts de 
Resve ou domaine torain, ceux de hault passage ordonnez estre le
vez par les edicts et declarations faictes pour la perception d'iceux 
es annees 1369, 1376, 1378, 1382, 1488, 1540, 1549 et 1581 6), de la 
traicte domanialle d'Ingrande, de l'imposition nouvelle d'Anjou, 
cree en 1599, du trespas de Loire, des quinze sols pour pippe de vin 
de la seneschaussee de Saumur et des reapreciations desdicts 
droicts faictes en execution de la declaration du mois d'aoust 1632 
de l' augmentation ordonnee estre levee aux sorties sur certaines es
peces de marchandises et denrees esdictes provinces de N orman-

' ) Franeheville et Forbonnais : au dedans et au dehors . 
• ) Franeheville: leur ignornaee. 
3) Franeheville: en. 
' ) Franeheville: diet manque. 
0) Franeheville: a vee la conjonction et. 
0) Dans 1 'edition de 1723 ces nombres sont ecrits en caracteres. 
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die, Poictou et Anjou par trois declarations du mois de septembre 
1638, du parisis, douze et six deniers desdicts droicts creez par les 
edictz et declarations des annees 1643, 1645, 1654, 1657 et 1658, 
duquel parisis en Anjou les deux solz de la suppression des officiers 
desdietes traites d'Anjou creez par edict du mois d'aoust 1664 1), 
font partie soient et demeurent convertis esdictes provinces de 

, Normandie, Picardie, Champagne, Bourgongne, Berry, Bourbon
nais, Poictou et Anjou, Duchez de Beaumont, de Thouars et chas
tellerie de Chantoceaux en un seul droict de sortie qui sera paie aux 
premiers et plus prochains bureaux du chargement des marchandi
ses et denrees suivant.Ies tarifs que nous avons faict arrester en 
nostre Conseil de commerce attachez soubs Ie contrescel des pre
sentes. A commancer au premier octobre prochain. 

Et a I' egard des droicts d' entree sur les espiceries et drogueries or
donnez estre levez aux ports et havres de Rouen et de la Rochelle, 
par lesqueis l'entree d'icelIes est seulement permise du c6ste de la 
mer oceane suivant les edietz des mois de janvier 1549 et janvier 
1572, d'autres droicts d'entree creez sur les aluns en 1554, des 
droicts d' entree sur les denrees et marchandises creez en 1581 dudict 
trespas de Loire et de la nouvelle imposition ordonnez estre levez 
aux entrees de Ia Province d'Anjou, de l' escu pour tonneau de mer 
cree en 1600, de la reapreciation desdiets drbiets faicte 'en vertu de 
la diete declaration du mois d'aoust 1632, de ladicte augmentation 
sur certaines marchandises et denrees esdictes Provinces de N or
mandie, Poictou et Anjou faicte par trois declarations au mois de 
septembre 1638, d'autre augmentation faicte sur les entrees en 
toutes lesdictes provinces par declarations des mois de juin 1644, 
septembre 1647 et mars 1654, des droicts distraicts des octrois de la 
ville de Rouen sur les SHcres, cassonnades, cires, et petun pour estre 
levez a perpetuite aux entrees de ladicte province de N ormandie 
suivant l'edict du mois de fevrier 1656, des cinq pour cent payables 
ausdictes entrees en toutes lesdictes provinces de la valleur des 
cires, estaings, cuivres, airains, huilles, savons, fil de latton, d'ar
chal 2) et de fer, sucre rafine en pain et en poudre, charb n de 
terre, plomb, blanc de plomb, ceruze, toilles de coton d'Hollande 
baptiste, toilles 3) de Cambray et de Gand et autres semblables 

1) Francheville: 1644, Forbonnais 1664. 
2) fil de lai ton. 
a) manuscript: Thoilles, Francheville: toile. 
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compris au bail desdictes cinq grosses lermes faict a maistre Jean 
Bourgoing Ie troisiesme may 1662, et 1) du parisis douze et six de
niers de tous lesdicts droicts creez par lesdictes declarations des 
annees 1643, 1645, 1654, 1657 et 1658, duquel parisis en Anjou les 
deux solz de la suppression des officiers desdictes 2) traides d' An
jou creez par edict du mois d'aoust 1644 font partie. Nous voulons 
ordonnons et nous plaist qu'ilz soient et demeurent pareillement 
convertis en un seul droict d'entree qui sera leve au premieret plus 
prochain bureau de la route et passage ordinaire des marchands 
et voicturiers tant par eau que par terre suivant lesdicts tarits aux 
entrees desdictes provinces et desdicts duchez de Beaumont et de 
Thouars et de la chastellerie de Chantoceaux deppendant de l' An
jou. Et par ce que nos fermiers ont tousjours jouy du supplement 
des droicts des marchandises et denrees qui ont esse transportees 
d'un lieu ou elles avoient moins paye en un autre ou les droicts 
estoient plus grands, nous voulons qu'ilz jouissent desdicts sup
plemens sur toutes lesdictes denrees et marchandises qui seront 
transportees tant par eaux que par terre des bureaux ou elles sont 
moins taxees en ceux ou elles Ie sont davantage. Et quant aux 
droicts de la traicte domaniaUe creez par edict du mois de fevrier 
1577 et declaration du mois de .... 3) 1580 pour estre levez aux 
sorties de Nostre Royaume et des provinces ou les bureaux des
dictes fermes seront t) establis. Nous voulons qu'ils soient perceus 
aux sorties de nostredict Royaume et desdictes provinces mesmes 
de celles d' Anjou et desdicts duchez de Beaumont et Thouars et de 
ladicte 6) chastellerie de Chantoceaux suivant ledict tarif sur les 
marchandises et denrees sujettes a ladicte traicte domanialle ·et 
d'autant que lesdicts droicts creez par ladicte declaration du mois 
de septembre I638 sur les vins doibvent estre levez en nostre pro
vince de Normandie non seulement aux sorties et entrees de nos
tre Royaume, mais aussy a la sortie de la ville et banlieue de 
Rouen pour lesdicts vins seulement. Nous voulons que la leveedu
diet droict soit continuee conformement audict tanf a la sortie de 
ladicte ville et banlieue. Voulons aussy, ordonnons et nous plaist 
qu'il soit leve cinq sols pour chacun acquict de payement desdicts 

1) FrancheviUe: et est supprime. 
0) Francheville et Forbonnais: desdictes est supprime. 
0) Francheville: juillet. Les editions 1668, 1723 et 1754: rien. 
') Francheville: sont. 
") Francheville: ladicte est supprime. 
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droicts de 1) sorties et d' entrees et des acquiets a caution qui se
ront dellivrez 2) pour Ie transport desdietes denrees et marchandi
ses et pareillement pour la descharge desdiets acquicts a caution. 

Et deffendons tres expressement a nos fenniers et leurs commis 
de lever aucune chose sur les passavants et congez ny pour les veu 
et controlIe qu'ilz sont obligez de mettre sur les acquiets de paye
ment qui leur sont presentez par les marchands et voicturiers 
passans debout par les bureaux desdietes fennes. Et en consequen
ce de la conversion desdicts droicts et desdiets tarifs nous avons 
esteint et 3) supprime, esteignons, supprimons et revocquons les
diets droicts de de la nouvelle imposition d' Anjou creez en 1599 et 
les augmentations d'icelIe, comme aussy lesdietes augmentations 
creez par ladicte declaration du mois de septembre 1638 sur les 
vins et denrees appelez de Massicault qui se levoient de tablier en 
tablier et de province en province combien que les aydes yeussent 
cours avec Ie parisis, douze et six deniers desdiets droiets y compris 
les deux sols de la suppression des officiers des traictes d'Aniou 
creez par ladicte declaration du mois d'aoust 1644. Nous avons 
aussy supprime les quinze sols pour pippe de vin sortant de la 
senechaussee de Saumur et y passant. Les reapreciations d'icelles 
avec Ie parisis, douze et six deniers et les reapreciations du trespas 
de Loire sur les marchandises descendans, traversans et montant 
par ladicte riviere pour alIer d'un lieu a autre dans ladicte pro
vince d' Anjou et les adjacentes, si ce n'est la province de Bretagne 
avec Ie parisis, douze et six deniers desdietes reapreciations, dont 
joui~soit ledit Bourgoing avec Ie parisis, douze et six deniers des 
anciens droicts du trespas de Loire sur les dietes marchandises des
cendans, montant et traversans ladiete riviere et qui ne seront 
destinees pour alIer en Bretagne, engagez a plusieurs particul
liers duquel parisis, douze et six deniers jouissoit maistre Jean 
Rouvelin, fermier general des aydes et du parisis douze et six de
niers des droictz alliennez et ordonne que les bureaux establis par 
nos fermiers dans ladiete ') province d' Anjou pour la perception 
desdiets droictz de ladiete nouvelle imposition desdiets quinze solz 
pour pippe de vin de la.senechaussee de Saumur et de 6) ladicte aug-

') Francheville: "de" est supprim~ . 
• ) Forbonnais: delin~s. 
8) Francheville: "et" est supprim~ . 
• ) Francheville: "ladicte" est supprim~ . 
• ) Francheville: "de" est supprime. 
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mentation de 1638, appellee de Massicault seront levez et ostez. 
Et a l' egard des reglemens faicts pour la perception desdicts 
droictz par les edictz et declarations de la creation d'iceux et par 
les baux desdicts fermes et arrests de nostre Consell. 

Nous voulons qu'ils soient gardez et observer soubs les peines y 
contenues sans que les ecclesiastiques, nobles, privilegiez et tous 
autres ny les pourvoyeurs de nostre ~aison et les munitionnaires 
de nos camps et armees puissent pretendre aucune exemption 
desdicts droicts, soit pour les marchandises et denrees de leur 
creu ou pour leurs provisions et usage, ny que les habitans de la 
province de Languedoc puissent jouir de ladicte exemption des
dicts droicts pour quelque cause que ce soit en entrant ou sortant 
par les bureaux desdictes fermes establis aux extremites desdictes 
provinces de Berry, Boubonnois, Poictou et autres et par ce que 
les entrepotz des villes maritimes et autres et les transits par l' es
tendue des provinces dans lesquelles les bureaux desdictes fermes 
sont establis peuvent beaucoup C(ontribuer a la facilite du com
merce. N ous voulons que nos fermiers pour la facilite et commodite 
du 1) commerce de nos sujets et des estrangers establissent des 
magasins en ville de la Rochelle, Ingrande, Rouen, Le Havre de 
Grace, Dieppe, Calais, Abbeville, ,Amiens, Guize, Troyes et St. 
Jean de Laune pour y recevoir les marchandises qui seront desti
nez pour estre portees dans les pays estrangers et estre seulement 
entreposees dans les villes franches et exemptes du paiement des
dicts droicts d' entrees et sorties, lesquelz magasins pour la seurete 
reciprocque de nos fermiers et des marchands seront'fermez a deux 
serrures de 1'une desquelles Ie fermier ou son commis gardera la 
clef et un deppute desdicts marchands gardera 1'autre a la charge 
que les destinations desdictes marchandises que les marchands 
voudI;ont mettre en entrepost seront faictes par les lettres de voic
tures, lesquelles seront representees aux commis des bureaux esta
blis ausdicts lieux avec les declarations des marchandises conte
nues dans les ballostz et pacquets, pour sur icelles en faire la verif
fication par lesdits commis, les faire descharger dans les magasins 
qui seront par eux choisis pour 1'effect desdits entrepostz et estre 
lesdicts ballotz 'scellez et plombez, sans qu'ilz puissent estre re
chargez pour estre transportez au lieu de leur destination qu' en 

1) Francheville et Forbonnais: dudit. 
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presence desdicts commis qui dellivreront leurs acquietz a cau
tion, dans lesquelz ils feront mention du jour du chargement et du 
depart. Lesquelz voicturiers, tant par eau que par terre ne pour
rant sortir que par l'un des bureaux cy dessus declarez ny de
charger lesdictes marchandises en aucun lieux de nostre Royau
me et a l' egard des transits il en sera use comme pour lesdicts 
entrepostz; Ie tout a peine de confiscation desdictes marchandises, 
charettes, chevaux, batteaux, navires et d'amende arbitraire, de 
l'arrivee desquelles marchandises qui seront mises en entrepost 
ou declare pour passer debout hors Ie Royaume. Lesdicts commis 
tiendront registre separe, dans lequel ilz feront mention du jour de 
l'arrivee et du partement d'icelles. 

Sy donnons en mandement a nos ames et feaux conseillers les 
gens tenans nostre Cour des Aydes a Paris que ces presentes il 
fassent lire, publier et registrer purement et simplement et Ie con
tenu en icelles garder ef observer selon leur forme et teneur, non
obstant toutes choses a ce contraires, ausquels nous avons des
roye par cesdictes presentes. Voulons qu'aux coppies d'icelles 

collationnees par l'un de nos amez et feaux conseillers 
et secretaires foy soit adjoustee comme a l'original, auquel affin 
que ce soit chose ferme et stable a tousjours, nous avons faict met
tre nostre scel. Car tel est nostre plaisir. 

Donne a Vincennes au mois de septembre l'an de grace mil six 
cens soixante quatre et de nostre regne Ie vingt deuxiesme. 

(Signe) LOUIS. 
Par Ie Roy: (Signel DE GUENEGAUD. 

Visa: cy pour jouir a la declaration du tarif des cinq grosses 
fermes. 

Registre en la,Cour des Aydes, Ouy Ie Procureur general du 
Roy pour estre executees selon leur forme et teneur suivant et 
aux charges portees par l' arrest du jour d' . Donne a Paris 
en ladicte Cour des Aydes les chambres assemblees, Ie seiziesme 
jour d'. l'an mil six cens soixante cinq. 

Signe: ROUCHER 
Veu au Conseil 

Signe: COLBERT. 



266 LE TARIF DE COLBERT DE 1664 ET CELUI 

Declaration pour le nouveau tarif des droits a percevoir sur 
les marchandises a l' entree et sortie du royaume I). 

Louis par la grace de Dieu roy de France et de Navarre, a 
tous ceux qui ces presentes lettres verront, Salut. L'affection que 
nous avons pour Ie restablissement et l'augmentation du com
merce nous avoit obligez en l'armee mil six cens soixante qua
tre 3). de pourvoir a la refformation des droicts qui se levent sur 
les marchandises qui entrent et sortent de nostre Royaume, et de 
laire proceder a cet effect a nouveau tarif. Et depuis ayant con
sidere l'incomodite et prejudice que noz sujets des parroisses de 
noz provinces de Berry et Bourbonnois enclavees dans celles d' Au
vergne et la Marche res;oivent de la levee des droicts de sortie sur 
les vins des dictes Provinces et sur l' entree des bestiaux desdictes 
parroisses enclavees, Nous aurions resolu, pour Ie soulagement de 
noz sujetz et plus grande facilite de leur commerce, de les des-

1) Archives nation ales K 118b, no. 135. 
I) Dans Ie manuscrit du tarif de 1667 on a ecrit en marge: Declaration pour Ie nou

veau tarif des droits a percevoir sur les marchandises a I'entree et sortie du royaume 
18 avril 166720 avril 1667, chambre des comptes. 

Cette note marginate n'est pas originate. 
Le titre de l'exemplaire imprime de 1667 avec privilege de Sa Majeste publie des 

imprimeurs et des libraires ordinaires du Roy est: 
Declaration du roy pour Ie nouveau tarif. 
Le titre de l'edition de 1751 ' est: 
Declaration du roy. 
En forme de nouveau Tarif, pour la levee &, perception des droits d'Entree et per

ception des droits d'Entree & sortie du Royaume ,sur les Marchandises & Denrees y 
specifiees, outres les droits portes par les Tarifs du 18 septembre 1664. 

A Paris 
De l'imprimerie royale 1751. 
La fin des deux editions est rMigee comme suit: 
.. Lfles, publiees & regis trees, du tres·expres commandement du Roy, porte par Mon

sieur Ie Duc d'Enguien Prince du Sang, assiste du sieur d'Estampes Marechal de 
France, & des sieurs Tussort Conseiller ordinaire du Roy en ses Conseils & Rouille 
aussi Conseiller du Roy en ses Conseils & Maitre des Requ~tes ordinaire de son hOtel: 
oui & ce requerant son Procureur general, pour ~tre executees selon leur forme & te
neur; & ordonne que copies collationnees seront envoyees es sieges des elections & 
bureaux des Traites foraines, du ressort de la Cour, pour y etre pareillement lues, pu
bliees & registrees: Enjoint au Substitut dudit Procureur. general du Roy, de faire 
toutes diligences & requisitions a ce necessaires & d'en certifier la Cour au mois. A 
Paris, en la Cour des Aides, les Chambres assemblees, Ie vingtieme jour d'avril mil six 
cens soixante'sept . ' 

Signe Boucher. 
Collationne a l'original, par nous Envoyez Conseiller secTtltaire du Roy, Maison, 

Couronne de France & de ses finances. 
*) Dans les editions imprimeesle nombre est ecrit en chiffres. 
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charger desdits droicts montans par chacun an a deux cens cin
quante millivres et d'ailleurs ayans este-particullierement infor
mez que l'augmentation du commerce et establissement de di
verses manufactures dans nostre Royaume en ont change notable
ment Ie prix. Nous aurions resolu de faire procMer a nouvelle taxe 
sur aucunes marchandises entrant et sortant par les bureaux de 
noz cinq grosses fermes et par ceux de la Douanne de Lyon. 

A ces causes, de l'advis de nostre Conseil et de nostre certaine 
science, plaine puissance et authorite, Royalle, nous avons dit et 
ordonne, et par ces presentes signees de nostre main, disons et or
donnons, voulons et nous plaist qu'a commencer du premier jour 
de janvier dernier, noz subjetz des Provinces de Berry et Bourbon
nois soient et demeurent deschargez, comme par ces presentes 
nous les deschargeons du paiement des droicts portez par nostre 
tarif du mois de septembre m'il six cent soixante quatre pour les 
vins sortans desdictes provinces et les habitans des parroisses en-

~ clavees dans lesdictes provinces et celles d' Auvergne et la Marche, 
de~ droicts d'entree et sortie sur leurs bestia~x, et a l'esgard des 
marc~andises cy apres mentionnees, les droicts en seront perceux 
a commencer du premier jour de may prochain a l' entree et sortie 
de nostre Royaume et des Provinces reputees estrangeres et par 
les bureaux de nostre Douanne de Lyon, scavoir, a l'entree 1) pour 
chacun cent pesant. de baleine coupez et apprestez la somme de 
quinze livres, Ie cent de fannons en nombre grands et petits du 
poids de trois cens livres ou environ, trente livres. Pour chacune 
piece de barracan de vingt deux aulnes manufacturees dans notre 
Royaume sera paie, en rapport ant certifficat en bonne et due 
forme du lieu ou elles auront este fabriquees, trois livres. Pour 
chaque piece de barracan estranger de vingt deux aulnes, huit 
livres. Pour chaque paire de bas de soye, quarante sols. Pour chac
que douzaine de paires de bas d' estans et de laine, grands et petitz 
huict livres, Pour la douzaine de paires de bas de cotton, l'une 
portant l'autre, quatre livres. Pour chaque piece de bayette d'An
gleterre. de vingt vinq aulnes, dix livres. Pour chaque piece de 
bayette de cinquante aulnes double, trente livres. Pour cent pe
sant de bonnetz de laine de toutes sortes vingt livres. Pour chaque 
piece de burail croise de vingt-cinq aulnes, huict livres. Pour cha-

1) Dans les exemplaires imprimes la suite est rMigee dans la forme d'un tarif. 
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que piece simple de burail de Flandres, de vingt cinq aulnes, huiet 
livres. Bufles, elans et cerf passez en bufles, colletz et colletins de 
bufles Ie cent pesant quarante livres. Chamois ou peaux de che
vreaux, moutons habillez en blanc ou jaune en fac;on de chamois, 
la douzaine trois livres. Camelotz de Hollande, de Flandres et 
demy soie, la piece de vingt aulnes, douze livres. Camelots ' de 
L'Isle et autres pais estrangers, la piece de vingt aulnes, six livres. 
Charbon de terre, Ie baril vingt quatre sols. Crespes, lices et autres 
de toutes sortes entrant par les bureaux des cinq grosses fermes et 
douanne de Lyon payeront a raison de trente pour cent de la va
leur. Cuirs dorez Ie cent pesant trente livres. Cuirs de boeuf tamez 
de toutes sortes, la douzaine quatorze livres. Cuirs de Varses, la 
douzaine sept livres. Peaux de veau tannez, la qouzaine dix huict 
solz. Peaux de veau corroyez, la douzaine trente cinq solz. Peaux 
de chevres apprestees, la douzaine dix huiet solz. Dentelles de _ 
soye, et de guipures venans de Flandres, Angleterre et autres 
lieux, la livre pesant, huiet livres. Dentelles de fil point couppe, 
passement de Flandres, Angleterre et autres lieux, la livre pe
sant, cinquante livres. Drapz d'Espagne, la piece de trente aulne~, 
cent livres. Draps demis du pays d' Angleterre appellez douzaines 
de la valleur de huict livres l'aulne et au dessous, la piece de neuf a 
dix aulnes, dix livres. Drapz de Hollande et Angleterre de touttes 
sortes de couleurs, la piece de vingt-cinq aulnes, quatre vingts 
livres. Le fer blanc, Ie baril de quatre cens cinquante feuilles dou
bles entrant par les bureaux des cinq grosses fermes et par ceux 
de la Douanne de Lyon, payera au lieu de ce qui est porte par les 
tarifs desdites fermes, trente livres et Ie baril a simple feuille a 
proportion. Frize d'Espagne et de Flandres, la piece de vingt aul
nes, seize livres. Frize seiche d' Angleterre, la piece de dix huiet 
aulnes, sept livres. Frize blanche appellee de cotton qui se vend a 
la gode, Ie cent de gode faisant cent vingt cinq aulnes, vingt qua
tre livres. Frison d' Angleterre ... la piece de treiie aulnes trois livres 
Glaces de miroirs de trente poulces et au dessus, vingt-cinq livres. 
Glaces de vingt poulces jusques a quatorze, la piece huict livres. 
Glaces de douze poulces et au dessous, la douzaine neuf livres. 
Huilles de baleines ou graisse d'autres poissons, chacune barrique 
venant de pays estrangers, douze livres. Mouletons d' Angleterre 
doubles ou doubles (sic), Crezeaux frisez ou unis, la piece de vingt
cinq aulnes douze livres. Poil de chevre, Ie quintal douze sols. 
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Peaux de boeuf et vache passez en bufle ou apprestez en couleur, 
la piece trente sols. Le cent pesant de savon de touttes sortes ve
nant des pais estrangers, sept livres. Le cent pesant de sa von noir 
et vert, mol et liquide, cinq livres. Serge de seigneur et Dascot 1), 
Lisle, Cipre 2), Angleterre et autres pays estrangers, la piece·de 
vingt aulnes douze livres. Serge drappee contrefaicte de Florence, 
Angleterre et autres pais, blanche ou teinte et ratine de Florence, 
la piece depuis treize aulnes jusques a quinze, quinze livres, serge 
d'Escosse demy estroitte, blanche ou teinte neufve ou vielle ap
pellee plaider's, la piece de vingt-cinq aulnes, quatre livres. Les 
sucres raffinez en pain ou en poudre, candis blancs et bruns ve
nans des pays estrangers payeront pour chacun cent l>esant, sui
vant 1'arrest de nostre conseil du seiziesme septembre mil six cens 
soizante cinq, vingt deux livres dix solz. Toutte cassonade blan
che ou grise, fine ou moyenne venant de Brezil, pour chacun cent 
pesant, quinze livres. Les mascouades dudit pays pour chacun 
cent pesant sept livres dix sols. Les barbondes, pannelles et sucres 
de St. Tome pour chacun cent pesant, six livres. Les sucres des 
isles des colonnies fran~oises de l' Amerique, de quelque qualite 
qu'ils soient, pour chacun cent pesant, quatre livres. Thoille de 
Hollande baptiste, Cambray, Gand et autres semblables fines et 
ouvre~s soit escreues, jaunes, blanches et bazertes 3) tant fines, 
moyenne que grosse, la piece de quinze aulnes, quatre livre~. Le. 
tapis de la Turquie, d' Angleterre ou d' ailleurs, la piece sept livres, 
et les plus grands a proportion ,a raison de dix pour cent de leur 
valleur. Les tapis d' Angleterre, pour faire chaises et ameublement 
Ie cent pesant cin:quante livres. Les tappis d' Allemagne et tapis 
carre de laine, la piece 1'un portant 1'autre, trois livres. Les tap
pisseries d'Houdenarde neufves et vielles et autres lieux de Flan
dres, excepte Anvers et Bruxelles, Ie cent pesant, cent livres. Les 
tappisseries neufves et vielles d' Anvers et Bruxelles, Ie cent pesant 
deux cens livres. Et a l'esgard des sorties. Cuirs de beut vaches du 
pays avec Ie poil, la douzaine six livres. Peaux de veau a poilla 
douzaine vingt sols. Peaux de boucz et chevres hon apprestees, 
douze sols. Poil de chevre, Ie cent pesant, cinquante sols. 

Tous lesquels droicts nous voulons estre payez ~u premier bu-

1) Francheville, p. 878 : d' Ascot. 
2) Francheville, p. 878: Ypre. 
0) Franche.ville, II, p. 942: bazettes, lisez bizettes. 
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reau d'entn~e de nostre Royaume de noz Provinces reputtees es
trangeres et des bureaux de nostre douanne de Lyon, en la mesme 
maniere que se levent noz droictz desdictes fermes et soubz les 
mesmes peines de confiscation des marchandises et d'amandes 
portees par les anciens reiglemens et par nostre Edict du mois de 
septembre mil six cens soixante quatre, nonobstant et sans avoir 
esgard au tarif arreste en nostre Conseille dixhuictiesme dudit 
mois de septembre auquel nous avons desroge et desrogeons pour 
Ie regard des marchandises contenues aux presentes seulement. 
Voulons au surplus qu'il sorte son plain et entier effect et que 
maistre Jean Martinant, nostre fermier des cinq grosses fermes 
douanne de Lyon et autres fermes unies, pen;oive et jouisse en 
consequence de son bail desdits droicts suivant et ainsi qu'il est y 
dessus speciffie. 

Si donnons en mandement a nos amez et feaux Conseillers les 
gens tenans nostre chambre des Comptes a Paris que ces presentes 
ilz fassent lire, publier et registrer et Ie contenu en icel1es garder et 
observer selon sa forme et teneur. Cessant et faisant cesser tous 
troubles et empeschemens qui pourroient estre donnez ·au con
traire. Car tel est nostre plaisir. En tesmoin de quoy nous avons 
faict mettre nostre scel aces dites presentes. 

Donnees a St. Germain en Laye Ie dixhuictiesme jour d'avril 
d'an de grace mil six cens soixante sept, et de nostre reigne Ie 
Vingt-quatriesme. 

(Signe) LOUIS. 
Par Ie Roy. (Signe) DE GUENEGAUD. 

Lettres publiees et registrees en la Chambre des Comptes Ouy 
et ce requerant Ie Procureur general du Roy de l'ordre de Sa Ma
jeste porte par Monsieur son frere unique duc d'Orleans, venu ex
pres en ladite Chambre, assiste du Sieur du Plessis Praslais mare
chal de France et des sieurs d'Aligne, de Hotman,conseillers d'es
tat, Ie vingtiesme jour d'avril mil six cens soixante sept. 

(Signe) RICHET 1). 

1) S.ur les exemplaires imprim~s se trouve Richer, ce qui est plus exact. 
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SUPPLEMENT 

La page du titre de redition 1668 du tarif de 1664 est redigee comme 
suit: 

"Tarif general des droicts des sorties et entrees du Royaume et des 
Provinces esquelles les Bureaux se sont establis, ordonnez estre levez sur 
toutes les Marchandises es Denrees. 

Arreste au Conseil Royal Ie 18 septembre 1664 
avec 

Ledit du Roy 
du mesme mois, 

portant reduction et diminution des Droicts et Entrees sur les Denrees et 
Marchandises: Et suppression de la nouvelle Imposition d'Anjou; des Ta
bliers establis pour la levee d'icelle; des Droicts appelez de Massicault et 
autres et Reglement pour la perception desdits Droicts. 

A Paris 
de l'Imprimerie de Iulian Jacquin, rue des Massons, vis a. vis de l'Eglise de 
Sorbonne. MDCLXVIII. 

Tarif general 
des Droits des Sorties et Entrees du Royaume 

Sorties. . 
Estat et tarif du droit que Ie Roy estant en son Conseil du Commerce, a 

ordonne estre leve sur toutes les Denrees et Marchandises qui sortiront par 
les ~ovinces de Normandie, Picardie, Champagne, Bourgogne, Bresse, 
Poictou, Aulnix, Berry, Bourbonnois, Anjou, Ie Mayne, Thouars, ChasteI
lerie, de Chantoceaux, et lieux en dependans, pour estre conduites es Pays. 
Estrangers ou dans les Provinces du Royaume ou les Bureaux des Cinq 
grosses Fermes ne sont establis, au lieu des droits appelez Resve ou Do
maine forain, Haut passage, Impositions foraines, Traites domanialles, 
Trepas de Loire, Traites & nouvelles Impositions d'Anjou, Augmentations 
& Reapreciations d'iceux, & Ies droits y joints avec Ie parisis, douze & six 
deniers pour livre; Tous Iesquels sa Majeste a reglez & reduits a. un seul 
droit de sortie pour Ie soulagnement des Negocians & Ia faciliM du Commer
ce; Lesquels droits seront payez par toutes sortes de personnes, EccIesias
tiques & Nobles, sans aucune exemption ny privilege du cru ou des foires 
franches, ou autres quelconques, Ie tout compris Caisses, Tonneaux, Balles 
Cordages, Serpillieres, & tous autres Emballages, al' exception des Marchan
dises de soye, sur Iesquelles Ie poids des Emballages sera deduit. 

Les Marchandises & Denrees qui seront vendues, echangees & sortiront 
durant les Foires qui se tiennent en Ia ville de Rouen estemps de la Chan
deleur & de la Pentecoste, ne payeront que la moitie desdits droits. 

Les Denrees & Marchandises qui sortiront de la ville de Lyon hors Ie 
temps des Foires de ladite Ville, ne payeront que la moitie desdits droits 
en representant l'acquit des anciens droits engagez au Prevost des Mar
chands & Eschevins de ladite ville de Lyon, certifiez des Commis de la 
Douane d'icelle Ville. 

Sur les Marchandises & Denre.s qui sortiront pendant toute l'annee pour 
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aller & estre consommees en la ville de Sedan, ne sera leve que la moitie 
desdits droits. 

Et sur celles qui seront transportees par les Escossois en leur Pays, ne 
sera leve que les trois quarts desdits droits, en se purgeant par eux par 
serment en la maniere accoustumee. 

A la reserve neantmoins, des dl-oits de la Traite Domanialle, lesquels 
seront levez en entier sur toutes les Denrees et Marchandises qui seront 
transportees hors lesdites Provinces en quelque temps que ce soit, mesme 
pendant Ie temps desdites deux Foires de la Chandeleur & de la Pentecoste, 
nonobstant tous les Privileges & Exemptions. 

Et parce que les Droits de quelques Marchandises ne sont pas egaux en 
toutes lesdites Provinces, celles qui seront transportees d'une Province OU 
les droits sont moindres qu'en une autre, Ie supplement en sera paye par 
les Marchands. 

Et al' egard des acquits des payemens desdits droits, ou a cautions, & des 
decharges d'iceux, les droits en seront payez aux Commis des Bureaux, 
conforme~ent aux Arrests de la Cour des Aydes de Paris du 23 Septembre 
1634 & 9 Avril 1644. a raison de cinq sols pour chacun d'iceux, et aux 
Arrests de la Cour des Aydes de Rouen des 29 & 30 Mars 1623 sans que 
lesdits Commis puissent lever Ie parisis, douze & six deniers desdits droits, 
a peine de conclussion. 

Acier etc. 

Ensuite Ie tari£. 
Sorties 

A. 

TARIF DES DROITS D'ENTREES DES CINQ GROSSES FERMES DE FRANCE 

DU DlX-HUICTIEME SEPTEMBRE 1664 

Estat & Tarif du droit que Ie Roy estant en son Conseil de Commerce 
a ordonne estre leve sur toutes les denrees & marchandises, drogueries & 
espiceries qui entreront dans les Provinces de Normandie, Picardie, Cham
pagne, Bourgogne, Bresse, Poitou, Berry, Bourbonnois, Anjou, Ie Maine, 
Thouars, & Chastellerie de Chatoceaux & leurs dependances, au lieu des 
droits appelez entrees des drogueries & espiceries, grosses denrees & mar
chandises; ecu pour quintal d'Alun, ecu pour tonneau de mer, reaprecia
tions d'iceux & des augmentations faites sur certaines especes de marchan
dises, en consequence des Declarations des annees 1638, 1644, 1647 & 
1654. des autres droits y joints, & du pansis, douze & six deniers. pour 
livre de tous lesdits droits; Lesquels sa Majeste a reglez. & unis a un seul 
droit d'entree pour la facilite du commerce & commodite des Marchands, 
pour estre iceux payez par toutes sortes de personnes, exempts & non ex
exempts, soit de leur cm ou pour leurs provisions, y compris les caisses, 
tonneaux, serpillieres, cartons, toilles, pailles. & autres emballages, a 
l'exception des drogueries. & espiceries. sur lesquels lesdits embalages 
seront deduits. • 



DE 1667 ET LEUR SIGNIFICATION 273 

Et parce que les droits de quelques marchandises ne sont pas egaux en 
toutes lesdites Provinces, celles qui seront transportees d'une Province ou 
les droits seront moindres q1i!'en une autre,le supplement des droits en sera 
paye suivant Ie present Tarif. 

Desquels droits les marchandises qui entreront pour les habitans de 
Lyon, & qui y seront conduites directement, n'en payeront que Ie quart, & 
seront les Marchands, Facteurs & Conducteurs d'icelles obligez de prendre 
des acquits a caution, pour aller payer les droits de la douanne de ladite ville 
de Lyon, au bureau d'icelle en la maniere accoustumee. 

Et al'egard des acquits du payement desdits droits ou a. cautions & des 
decharges d'iceux, les droits en seront payez aux Commis des bureaux, con
formement aux Arrests de la Cour des Aydes de Paris des 23 septembre 
1624 & 9 April 1644, a raison de cinq sols pour chacun d'iceux; & aux 
Arrests de la Cour des Aydes de Rouen, des 29 & 30 mars 1623 sans que 
lesdits Commis puissent lever Ie parisis, douze & six deniers desdits droits, 
a. peine de concussion. 

Marchandises. 

Ensuite Ie tarif. 
Entrees 

A. 

11 n'est qu'ensuite non conform au manuscrit qu'on a imprime: 
Edict du roy portant reduction & diminution des droicts des Sorties & 

Entrees sur les Denrees. & Marchandises: Suppression de la nouvelle im
position d'Anjou; des Tabliers establis pour la levee d'icelle; des droicts 
appelez de Massicaut & autres: Et Reglement pour la preception desdits 
Droicts. 

On retrouve les modifications presque totalement dans les editions sui
vantes. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 18 

I 

• 
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TWEE VERZOEKSCHRIFTEN OMTRENT DEN· WESTINDISCHEN 

HANDEL v66R HONDERD JAAR, MEDEGEDEELD DOOR 

MR. B. DE GAAY FORTMAN 

De zending, waarmee in 1827 de latere graaf J. van den Bosch naar de 

Nederlandsche West-Indische bezittingen door koning Willem I werd afge

vaardigd, was veelomvattend. Bezuiniging in het bestuur, verbetering van 

handel, landbouw en nijverheid, rechtswezen en landsverdediging, verbe

tering van de zedelijke gesteldheid der inwoners van aIle kleuren, in 't kort 

alles, wat zou kunnen strekken om bloei en welvaart dezer landen te be

vorderen - ditis de samenvatting van hetgeen het eerste artikel zijner uit

voerige geheime instructie als hoofddoel der reis van den commissaris-ge

neraal aangaf. Een groot paket van brieven en andere stukken met klach

ten en raadgevingen, kwesties en voorsteIlen, kreeg hij mee voor onderzoek 

en afdoening, beoordeeling en overweging, en aan alle die wijdt hij in zijn 

algemeen verslag van 31 Maart 1829 kortere of langere beschouwingen. 

Reeds eenmaal werd in het Economisch-Historisch Jaarboek aandacht 

gevraagd voor de zending van Van den Bosch1); wat thans aangeboden 

wordt, is ongetwijfeld van beteekenis als bewijs van het belang, dat de Ne

derlandsche handel destijds had bij de economische maatregelen, die in ons 

West-Indie genomen werden. 

Het zijn twee verzoekschriften aan den koning: 'het eene, van eenige 

Amsterdamsche handelshuizen, betreft Suriname; het andere, van de Ne

derlandsche Handelmaatschappij, raakt de Curayaosche haven. Beide 

stukken zijn aan Van den Bosch meegegeven, om daarover verslag uit te 

brengen, en bevinden zich op hetRijksarchief "Kolonien na 1813" onder de 

bijlagen van zijn algemeen verslag van 31 Maart 1829. Wat de commis

saris-generaal erover rapporteerde is onder de adressen meegedeeld. 

Aan de redactie - vooral die van het eerste verzoekschrift is, hoe keurig 

ook geschreven, niet onberispelijk van stijl en taal - is niets veranderd 

dan het gebruik van hoofdletters en leesteekens, dat meer in overeenstem

ming met de tegenwoordige opvattingen gebracht is. 

') V. 1919, W. L. Groeneveld Meyer, Memorie betreftende het oprichten van eene bank 
voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen van J. van den Bosch. 
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Het Amsterdamsche verzoekschrift is blijkbaar vooral door het Konink
lijk besluit van 15 Augustus 1826 (G.B. no. 6), waarbij het Nederlandsche 

muntstelsel in Suriname was ingevoerd op 1 Januari 1827, in de pen ge

geven. In de kolonie zouden ook gangbaar zijn de biljetten van de Alge

meene Nederlandsche maatschappij ter begunstiging van de volksvlijt, 

door Willem I te Brussel opgericht. Het gouvernement kocht voor 

t 2.000.000.- biljetten van deze Societe Generale, die voor dit bedrag, 
vermeerderd met t 400.000.-, voor zilver- en kopergeld benoodigd, houd

ster werd van een bij dezelfde gelegenheid in het leven geroepen 5 % ren

tegevende koloniale grootboekschuld, waarvan jaarlijks 1200.000.- zou 

moeten worden afgelost. Het kaartengeld, dat reeds lang in de kolonie 

gangbaar was, zou gangbaar blijven in de verhouding 310 Sur. = 100 Ned. 

tot de intrekking tegen denzelfden koers, die in het voorjaar van 1828 

plaats vond.-

Van het adres der Nederlandsche Handelmaatschappij wordt geen ge

wag gemaakt in de beschrijving harer geschiedenis bij haar honderdjarig 

bestaan, waarin men overigens over haar West-Indischen handel in dezen 

tijd verscheidene bijzonderheden vinden kan. Bij Koninklijk besluit van 

10 Juli 1826 was de haven van Curayao vrij verklaard, "open .... voor de 
vaart en handel van alle Natien." Inkomende noch uitgaande rechten zou

den geheven worden, evenmin als last- of tonnengelden van de schepen. 

Een belasting voor de veiligheid en het behoud van schip en goederen en 

een accijns op consumptie-goederen werd in uitzicht gesteld, maar grond

slag van die heffing zou moeten zijn "de minst mogelijke verhindering van 
het vrije vertier." Tegen de uitvoering van de bepalingen van dit Konink

lijk besluit door het gouvernement van Cura~ao gaat het tweede verzoek-

schrift. B. D. G. F. 

Sire! 

Aan 
Zijne Majesteit den Koning 

De ondergeteekende, door grondbezit, koophandel en scheep
vaart geinteresseerd bij den bloei en welstand der kolonie Suri
name, neemen de vrijheid met verschuldigden eerbied maar tevens 
met die vrijmoedigheid, welke het belang der zaak vereischt, 
eenige bedehkingen den staat en gang der zaken in dezelve kolonie 
betreffende aan Uwe Majesteit voortedragen. 

1) Aanwezig in R. A. "Kolonil!n van 1813", 1829-7 April, 140 bijl. 64. 
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Reeds zedert eenige maanden en na den Qntvang der berichten 
uit het begin des IQpenden jaars waren zij hierQP bedacht, dan de 
vreeze van Uwe Majesteit dQQr steeds hernieuwde klachten te 
mishagen, - de hQQP, dat welligt QP eene andere wijze den grQnd 
van hun bezwaar tQt kennis van Uwe Majesteit zQude hebben kun
nen kQmen, - eindelijk de Qvertuiging, dat de bedenkingen, im
mers VQQr een deel, zQnder vrucht zQuden blijven, aangezien de 
maatregel, tegen welke zij gericht waren, ingevQerd was; deeden 
hen huiveren en uitstellen. Thans echter daar de tegenswQQrdig
heid van een aanzienlijk ambtenaar uit de kQIQnie i), zQQwel als de 
benQeming van eenen cQmmissaris generaal VQQr dezelve eene 
bijzQndere QPzettelijke Qverweging van hare belangen aan den dag 
legt en dQet te gemQet zie~, nu meenen zij niet langer te mQgen 

. zwijgen maar VQQr hunne dierbaarste aangelegenheden te mQeten 
spreeken. 

En, zij durven het zQnder schrQQm aanVQeren, het geldt hier 
niet aIleen hunne belangen maar die van veelen hunner stadge
nQten. GrQtendeels zijn de grQnden in Suriname Amsterdamsch 
eigendQm, en van haren blQey hangt dus den welstand dier eigena
ren af. Aanzienlijk is nQg het aantal scheepen, die QP Suriname 
varen, en daar dQQr vinden duizenden hun broQd. Hare prQducten, 
nQQdzakelijk herwaards aangevQerd, en hQewel niet aan die kQIQ
nie bijzQnder eigen, VQrmen niettemin geheel eigene sQQrten, 
waarvan de markt uitsluitend, immers met kleine uitzQndering, 
alhier gevestigd is. HQe dubbel zwaar weegt het behQud hiervan 
bij het diep verval van Qnzen han deIst ad in Qnderscheidene ande
re vakken, vQQrmaals alhier blQeiende Qf gevestigd, en bij het uit
zieht, dat tQt het behQud noch PQgingen met vrucht in het werk 
gesteld kunnen wQrden. 

De Qndergeteekende vermeenen dus met vQIle Qvertuiging in 
het belang eener ZQQ gewichtige en kQstbare bezitting te mQgen 
spreeken. Met leedwezen zagen zij zedert de herstelling der ge
meenschap met dezelve de belastingen steeds verzwaren, en meer
malen brachten zij deswegens hunne bezwaren bij Uwe Majesteit 
in. Zij hebben daarvan geen gevQIg QndervQnden, maar willen met 
de vernieuwde vQQrdracht derzelven Uwe Majesteit ni:t ver
mQeyen en deswegens gedragen zij zieh Qmtrend het vrQegere aan 
hunne vQQrmaals ingeleverde bedookingen . 

• ) Bedoeld is A. Tielenius Kruythoff, controleur-generaal der financH!n. 
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Kennelijk en onbetwistbaar is het, dat door omstandigheden, 
die men weet, dat niet te veranderen zijn, de kolonie Suriname 
reeds aanvankelijk lijd en met meerdere teruggang wordt be
dreigt, te weeten door de moeielijkheid der instandhouding der 
slavenmachten. Derzelver successive vermindering werkt eene 
geevenredigde afneeming van revenuen uit. Kleinere etablisse
menten kunnen dus niet langer bestaan. Verlating en te zamen
trekking is het gevolg. Er be staat dus geen afdoend middel om dit 
reeds drukkend en meer dreigend gevaar aftewenden dan de 
minst mogelijke zwaarte der belastingen. 

Geheel hiermede strijdig en dus eerder tot bespoediging van het 
bestaande en gevreesde gevaar is den ondergeteekende voorgeko
men het nieuwe stelzel der belastingen, met 10 January laatstle
den ingevoerd ten gevolge der vermeerderde behoeften der kola
niale schatkist door de invoering van een nieuw muntstelzel en de 
regeling der bezoldiging der ambtenaren in dezelve. 

Ingevolge het besluit van Uwe Majesteit zal het Surinaamsch 
papieren geld tegens t 310.- tegens t 100.- worden ingetrokken. 
Deze reductie en het daaruit ontstane verlies voor de houders dier 
papiermunt komt de ondergeteekende hoogst onbillijk voor. Het 
is waar - de toenmalige stand der wisselcours was nog ongunsti
ger en liet den houders, indien zij zich zelven niet misleidden, wei
nig uitzicht tot verbetering over, maar niettemin blijft het hard 
vallen, eene bezitting, die in den jare 1817 nog 12 Nederlandsche 
stuivers waardig was, in 1827 op 6t Nederlandsche stuivers gere
duceerd te zien. Men had in het eerstgemelde jaar reden en grond, 
om na een tienjarig tijdvak van vrede en vrije zeevaart iets beters 
te verwachten. 

Dan hierbij blijft het niet. Bij de invoering van dat nieuwe 
muntstelzel wordt niet tot de bovenvermelde waarde de bestaan
de munt tegens eene andere ingeruild; neen, de gangbare munt 
wordt in eene gevestigde schuld tot 5 p.c. rente verwisseld, waar
van de aflossing zoo weI als de rente door de kas der kolonie moet 
worden gedragen. 

Er wordt alzo uit de den ondeeligen ontnomene papieren mUllt 
eene schuld tot lasten der gemeenschap gecreeerd, dewelke in 12 
jaren tijds door de verhoogde belastingen aan zich zelven vergoed 
in hoofdsom en interessen dat geen, wat men bij de inruiling der 
papieren munt in betaling heeft gegeven. 
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De ondergeteekende durven zich vleyen, dat Uwe Majesteit 
hunne klachten over dusdanig eene handelwijze en de daar uit 
vooIj:vloeiende verzwaring der belastingen zult billijken en hen 
ten goede houden, als zij verklaren, dat zij niet zonder de hoogste 
bevreemding de daarstelling en' invoering van zulk een stelzel en 
zoodanige beginzelen hebben vernomen, en dat zij het daarvoor 
houden, dat deze last ten onrechte de koloniale kas is opgelegt. 

En wat is de vrucht van het alzo verkregen nieuw stelzel? Op
rechtelijk wenschen de ondergeteekende dat hunne vreeze bij de 
uitkomst moge beschaamd worden, maar wanneer zij bedenken, 
dat het koloniaal papiergeld uit de circulatie gebracht is, en letten 
op den aanvankelijk reeds merkbare mtvoer der nieuwe gelds
waarde, kunnen zij niet nalaten bezorgd te zijn, dat de kolonie 
binnen weinige jaren wel eens een muntstelsel maar geene munten 
zoude kunnen bezitten. 

Met billijkheid rekenen de ondergeteekende te mogen verwach
ten, dat ter zelver tijd, dat eene zoo drukkende last wordt opge
legt, de stellige overtuiging moet bestaan van de noodzakelijkheid 
om geene uitgaven te doen voortduren of intevoeren, die niet we
zenlijkt vereischt worden, en dat zoo weI in het aantal der ambte
naren en der zelver bezoldiging als in de bezuiniging en surveil
lance der leverantien die economie en order worden in acht geno
men, die men ten allen tijden en vooral bij vermeerdering van be 
zwaren zonder schreeuwend onrecht niet veronachtzamen mag. 

Het is dan op de vermelde gronden, dat de ondergeteekende de 
vrijheid neemen Uwe Maj'esteit eerbiedig te verzoeken: 

1°. de kas der kolonie Suriname te ontheffen van de betaling 
der aflossing en renten der gevestigde schuld, waarmede zij ten ge
volge van de finantieele maatregelen, in den aanvang dezes jaars 
ingevoerd, ten onrechte zal worden bezwaard.; 

2°. het aantal en de bezoldiging der ambtenaren in de kolonie 
Suriname vereischt, als me de aIle de overige publieke uitgaven in 
dezelve, met de meest mogelijke naauwgezetheid en overeenkom
stig de billijkheid en de reelle behoefte te doen regelen en vaststel
len; 

3°. bij de aanstelling van ambtenaren in de kolonie met de 
meeste gemoedelijkheid te do en zorgen, dat de verschuldigde 
achtbaarheid voor hen, die Uwe Majesteit beveelen in de kolonie 
doen ter uitvoer brengen, en het vertrouwen op derzelver kunde 
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ijver en trouw in de behartiging der koloniale belangen, in geenen 
deelen kunnen worden vennindert door den indruk van herinne
ringen uit derzelver vroegere lotgevallen of der beweegredenen, 
die hen tot het verlaten van den vaderlandschen grond en hunne 
naaste betrekkingen hebben bewogen of gedwongen; 

4°. met medewerking der belanghebbende, inzonderheid van 
lieden van doorzicht en ervaring in de kolonie het belastingstelzel 
ook ten aanzien der doelmatigheid en der wijze der invordering te 
rnodificeeren, en zoo veel doenlijk die belastingen voor al te doen 
ophouden, welker bestaan de onnatuurlijke twijffeling kan te 
weeg brengen, of Suriname tot Nederland dan weI aan eene vreem
de mogendheid behoort; en 

5°. eindelijk in overweeging te willen neemen, of er ook eenig 
rniddel zoude kunnen bestaan, waardoor de kolonie zoude kun
nen verzekerd worden tegens een (volgens het inzien der onderge
teekenden) zeer mogelijk gebrek aan numerair of eenige erkende 
maatstaf van waarde, welk gebrek ontegenzeggelijk aanleiding 
tot de grootste verwarring en stremming geven. zoude . 

. Ten einde langsdien weg de uitgaven der kolonie eene aanmer
kelijke reductie mogen ondergaan, en dienvolgende tot bestrijding 
derzelve een stelzel van belastingen genoegzaam moge worden be
vonden, waarbij niet slechts de schreeuwende verhogingen, met 
1827 ingevoerd, mogen wegvallen, maar het vroeger drukkende 
mogen worden verligt, en alzo medegewerkt tot het behoud der 
zoo belangrijke kolonie. 

De ondergeteekende zien met levendige belangstelling de uit
slag der deliberatien van Uwe Majesteit op dez1 hunne voor
dracht tegemoet, en noemen zich met den diepsten eerbied 

van Uwe Majesteit 
de gehoorzame onderdanen 

Wed. 1. S. VAN DE POLL 
Wed. VEREUL & ZOON 
JEAN JAQUES PONCELET & ZOON 
ROCQUETTE en VAN DER POLL 
M. BROEN Nz. 
A. L. VAN HARPEN & ZONEN 
de Wed. LAMBS. THYM & Z. 

INSINGER & CO. 
JB. H. LUDEN & ZOONEN 
J. C. N. VAN Eys 
JOAN HODSHON & ZOON 
LOUIS BIENFAIT & SOON 
1. M. FRAISINET 
PIETER POEL. 

Amsterdam, den 22 Augustus 1827 

\ 
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De commi~saris-generaa1 merkt omtrent dezen brief in zijn a1gemeen 
vers1ag op : 

"Daar de voorziening in den toestand der kolonie Suriname eene der 
voomaamste oogmerken mijner zending is geweest, en men van de dien ten 
gevolge genomene of nog te nemene maatregelen de uitwerking zal behoo
ren af te wachten ge100f ik te kunnen volstaan met dat request sub no. 64 
hiemevens aan Uwe Excellentie te retourneren." 

Sire! 
Het heeft Uwe Majesteit behaagd bij besluit van 10 July 1826 

Litt. UN. 16 2) in het wederkeerige belang van het moederland en 
van het eiland Cura~ao deze kolonie tot eene. geheel vrije haven 
te verklaren. - Bij het lste artikel van gemeld besluit wordt de 
haven van Cura~ao van en met den len January 1827 voor de 
vaart en handel van aile natien opengezet. - Bij het 2e artikel 
wordt bepaald, dat geene inkomende noch uitgaande regten van 
de goederen of last- of tonnengelden van de schepen gevorderd 
zullen worden, maar dat de vaartuigen aileen onderhevig blijven 
aan zoodanige lasten, welke voor de veiligheid en het behoud 
van schip en goederen zullen noodig geoordeeld worden daar te 
steilen, en artikel3 schrijft voor, dat bij het binnenkomen der ha
ven door het gouvernement van Cura~ao een toezigt zal kunnen 
worden daargesteld opzigtelijk die goederen, in de schepen zich 
bevindende, welke voor de consumptie aan het regt van impost 
of accijns onderhevig zullen gesteld worden, zullende echter de be
palingen en reglementen dien aangaande tot grondslag moeten 
hebben de minst mogelijke verhindering van het vrije vertier, ter
wijl volgens het 4e artikel de bij het vorige bep.oelde bepalingen en 
reglementen, door den gouverneur van Cura<;ao opgemaakt na het 
gevoelen van den raad van politie te hebben gehoord, met den 
len January 1827 onder Uwer Majesteyts nadere goedkeuring 
zouden worden in werking gebragt. 

Naar aanleiding van dit besluit, waavan de afkondiging eenige 
maanden later heeft plaats gehad, dochhetwelk ons onverwijld 
van wege Uwe Majesteit hoofdzakelijk werd medegedeeld, hebben 
wij, ten einde van onze zijde zoo veel mogelijk tot de bevordering 

') Aanwezig in R. A., als I, bijl. 68. 
") Afgedrukt in de CurafO.0sche Courant van 2 Dec. 1826. 
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van den bloei des genoemden eilands door de terug trekking van 
den handel op hetzelve en de vernieuwde vestiging van eene 
markt aldaar en alzoo ter bereiking van het door Uwe Majesteit 

/ bij Hoogst derzelver aangehaald besluit beoogde doel om van Cu
rayao eene stapel-plaats voor goederen te maken mede te werken, 
al dadelijk met twee te Amsterdam nieuw-gebouwde brikken bene
yens eenige gouvernements-goederen een paar kleine ladingen der
waarts heen gezonden onder het beheer van eenen met Venezuela 
en Cflrthagena bekenden super-carga, die daarna door onzen agent 
te Port au Prince moest worden vervangen. -

De omstandigheden schenen deze onderneming boven ver
wachting te begunstigen. burners de toestand, waarin Venezuela 
zich sedert eenigen tijd beyond en nog bevindt, en waardoor de 
regtstreeksche handel met dat land niet alleen werd verminderd, 
maar in de daad verdreven is; scheen deszelfs bewoners te moeten 
noodzaken, om zich op Curayao te gaan voorzien, zoodra zij eenige 
hoop konden voeden van zich aldaar gestadig en tot matige prij
zen goederen te kunnen aanschaffen. In dien geest ga yen wij dan 
ook onze instructien, niets verzuimende van hetgeen strekken 
konde om de markt te Curayao voor de koopers aantrekkelijkheid 
te bezorgen en om hen door het heenen leiden naar Curayao tevens 
aftehouden van St. Thomas. 

Met groot leedwezen hebben wij echter ondervonden, dat niet 
alleen deze onze pogingen geheel zijn mislukt, maar dat ook het 
wijze en weldadige doel, hetwelke Uwe Majesteit zich met de vrij
verklaring der haven van Curayao heeft voorgesteld, ten eenen
male verijdeld wordt door de daarsteiling van regten en bepalin
gen, die in ons oog Curayao naar niets minder dan naar eene vrij
haven doen gelijken.-

Het is op deze regten en bepalingen, onder Uwer Majesteits 
nadere goedkeuring daargesteld door Zijne ExceIlentie den gou
verneur en raden van policie van Curayao, vervat in de hiernevens 
gevoegde Curac;aosche-courant van den 2e December 1826 N. 48 
deel XIV, en op derzelver uitwerking ten nadeele van den handel, 
dat wij ons eerbiedig veroorloven de aandacht van Uwe Majesteit 
voor eenige oogenblikken te vestigen. 

V66r het openen van de haven van Curayao werd er aldaar voor 
tonnen- of lastgeld van aIle vreemde schepen boven de SO tonnen 
groot vier realen per ton betaald. 
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Sedert 10 January 11., en dus van den dag der vrij verklaring der 
haven, wordt er aldaar eene belasting geheven 

voor schepen van 10 tonnen en daaronder van f 10 .-, 
" boven 10 tot 20 tonnen ,,- 20.-, 

" " "20,, 40" " - 40.-, 
" " " 40" 60" " - 60.-, 
" 60 80" - 80.-, 

" " 
" 

80 99 
100 " 150 
150 tonnen 

- 90.-, 
" - 100.-, 

- 150.-, 
De schepen, die in Nederland tehuis behooren en van daar aan

komen, zijn aan deze belasting niet onderhevig, blijvende hierdoor 
alzoo onbeslist, wat door onze nationale bodems van elders komen- . 
de moet worden betaald, terwijl voorts uit de boven bedoelde re
glementaire bepalingen schijnt te moeten worden afgeleid, en een 
schrijven van onzen super-carga van Huele stelt het boven aIle be
denking ,dat door de vreemde schepen niet maar eenmaal per iaar 
maar voor iedere reis aan voormeld tarief moet worden vol
daan. 

Neemt men nu hierbij in aanmerking, dat indien Curayao een 
stapelplaats, eene groote, van alles weI voorziene markt worden 
zal, de aanvoer van goederen aldaar niet kan worden verondersteld 
geheel en aIleen te zuIlen kunnen geschieden door de aan voor
meld regt niet onderhevige N ederlandsche en van Nederland ko
mende schepen, en dat, al ware dit mogelijk, er dan toch nog altijd 
zeker tot het a/halen dier goederen vreemde, en weI, om het groote 
verschil van regten in Columbia Columbiaansche schepen zouden 
benoodigd zijn, dan zuIlen deze vreemde, maar voor de markt te 
Cura~ao onontbeerlijke bodems, alzoo aan het genoemde tonnen
geld voor elke reis onderworpen zijn, terwijl dezelve in de andere , 
eilanden dat tonnen-geld slechts eenmaal per iaar behoeven te voI
doen. 

Curayao ligt veel nader aan de vaste kust dan de andere eilan
den. - Met die vaste kust zouden echter de meeste zaken moe ten 
worden gedaan. Hier uit voIgt, dat deze vaart door kleine vaar
tuigen kan worden uitgeoefend, en daar nu vele dier scheepjes 
twaalf en meer reizen per jaar kunnen doen, zoo valt bij deze op
merking het hoogst bezwarende van dit tonnen-geld sprekende in 
het oog. Trekt men toch te zamen het geen deze kleine bodems 
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jaarlijks aileen aan tonnen-geldzoudenmoeten voldoen, dan wordt 
men genoopt om deze belasting als overdreven en onredelijk te be
schouwen en als verderfelijk voor den handel op Curafao, vooral 
bij de opmerking, dat, gelijk reeds gezegd is, dit tonnen-geld op de 
andere eilanden slechts eenmaal per j aar geheven wordt, en men 
ter aanbeveling van de markt op Curafao aldaar geene meerdere 
maar veeleer mindere regten schijnt te moeten vorderen. 

Er moge dan, naar luid van het 2e artikel van Uwer Majesteits 
aangehaald besluit, geen inkomend noch uitgaand regt op Cura
~ao bestaan, - het in de plaats gestelde tonnengeld moet naar ons 
inzien het doel dier gunstige bepaling geheel verijdelen. 

Nog een andere grond van vrees voor die verijdeling meenen wij 
te vinden in de wijze, waarop het boven omschreven 3e artikel 
van Uwer Majesteits gedacht besluit op Curafao is opgevat en ten 
uitvoer gelegd. 

Of schoon niet geroepen en onbevoegd om de uitleggers te zijn 
van Uwer Majesteits bedoeling bij gemeld artikel vermeenen wij 
echter, dat deszelfs slot, de minst mogelijke verhindering van het 
vrije vertier aanwijzende, als den grondslag ,waar op de reglemen
ten nopens het toezigt op de goederen, voor de consumptie aan 
het regt van impost onderhevig, zuilen moeten rusten, die bedoe
ling niet onduidelijk te kennen geeft als alleen aan het regt van 
impost of accijns onderwerpende die goederen, welke voor de con
sumtie van Curafao in de daad zullen dienen en aldaar gesleten 
worden, en niet die goederen, die wederom worden uitgevoerd. 
Ware dit ook anders, zoo zoude het vrije vertier niet aileen groote
lijks verhinderd maar geheel onmogelijk gemaakt, ja zelfs aile 
aanvoer belet worden, van die artikelen, welke juist voor den han
del met Venezuela het meest geschikt zijn. 

Zulks blijkt inzonderheid duidelijk uit het tarief van accijns op 
wijnen en andere soorten van dranken in de kolonie Curafao, bij
lage A der pUblicatie van 16 November 1826, mede in de bijgaan
de courant voorkomende, immers is volgens dat tarief de genever 
.aldaar onderworpen aan het volgende regt te weten: 

in pijpen: t 20.- per pijp en dus ca. 28t percent op den in
koops-prijs na aftrek van de kosten der pijp, aangezien de genever 
,dit regt betaalt, 

in kelders: t -.80 c. per kelder, en dus ca. 22 percent op den in
koops-prijs, en 
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in kruiken: t -.80 c. per douzijn, makende ongeveer 23t per
cent op den inkoopsprijs. 

Dit regt wordt weliswaar op de helft gesteld bij invoer met Ne
derlandsche schepen uit de Nederlanden, doch zulks belet niet, 
dat zelfs in dit op de helft gebragte regt, in verband beschouwd 
met de bepaling van het 13e artikel der publicatie van gouverneur 
en raden van Curayao, de grond ligt eener, naar ons oordeel, vol
slagene onmogelijkheid om dat eiland tot eene stapel-plaats van 
genever te maken, 'vermits de impost moet worden betaald door 
den invoerder (iets, waardoor buiten dien het vertier noodwendig 
moet lijden), en dat weI, het zij die goederen al of niet, geheelof 
ten deele, in de kolonie geconsumeerd of wederom uitgevoerd wor
den; eene bepaling, die het opslaan van genever aldaar met oog
merk om die wederom uittevoeren geheel en al schijnt te moeten 
beletten, en ons reeds werkelijk heeft teleurgesteld in eene door 
ons op aanvraag van onzen agent te Vera Cruz bevolene verzen
ding van genever van Curayao derwaarts. 

De invloed, welken het opgemelde tarief van accijns op wijnen 
enz. noodwendig ook op de overige arjikelen, daarinbegrepen, 
moet hebben, blijkt mede uit het percents gewijze bedrag dier reg
ten op de inkoops-prijzen der daarbij genoemde goederen; bij 
voorbeeld op de 'roode wijn per oxhoofd kan zulks op ca. 25 pet., 
en in flesschen op 30 pet., van de wijn de grave en rijn wijn in 
flesschen op 36 pct. worden gesteld en zoo vervolgens, waarom
trent wij tevens nog opmerken, dat die inkoop prijzen, wanneer 
de goederen (hetgeen dikwijls het geval zoude kunnen zijn) op de 
plaats van oorsprong door onze schepen worden afgehaald, na
tuurlijk minder zouden zijn en dus ook het percents-gewijze be
dragen dierregten zoo veel hooger, waarbij dan nog komen zoude, 
dat, vermits de schepen, in zoodanig geval niet regtstreeks uit de 
Nederlanden komen, er van de in dezer voege aangebragte goede
ren niet het halve maar het geheele regt verschuldigd zoude zijn.-

Aan het drukkende dezer hooge regten paart zich eene voor den 
handel verderfelijke belemmering, volgende uit de bepalingen van 
het 14e, 15e en 16e artikel van meergemelde publicatie. Eene op
pervlakkige beschouwing van den inhoud dier artikelen overtuigt 
reeds van derzelver genoemde strekking, om namelijk den invoer
der van Curayao af te schrikken en allen handel van daar te ver
wijderen, terwijl de vrees voor zulk een gevolg der bovenaangewe-
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zene maatregelen nog versterkt wordt zoo door een aantal forma
liteiten, die aan eene vrijhaven voor het minst vreemd moesten 
zijn, en immer ten nadeele van den handel werken, als door een 
waag- en meetloon, bij publicatie van denzelfden dag ingevoerd 
(zijnde het besluit van gouverneur en raden voornoemd dd. 16 N 0-

vember 1826, daartoe betrekkelijk, insgelijks in de hiernevens ge
voegde courant geinsereerd), welk waag- en meetioon, of schoon 
ten behoeve van de koloniale kas geheven, echter daardoor niet 
ophoudt de lasten te vermeerderen. 

Het 7e en Be artikel van genoemd besluit, waarbij het tarief 
van dit weeg- en meetIoon wordt gearresteerd, verdienen ook zeer 
de opmerking, en het een en ander is in ons .oog geschikt om den 
handel op Cura<;ao onmogelijk te maken, daar toch de handelaar, 
tot zoo vele en velerleye betalingen genoodzaakt, niet vraagt ten 
wiens behoeve dezelve geschieden, maar zich alieen laat leiden · 
door de opmerking, dat zijn uitzigt op winst er door verijdeld 
wordt. 

Boven en behalve al het reeds genoemde bestaat er nog te Gu
rafao een impost op consumtive goederen, ingevoerd in alie vaar
tuigen, uitgezonderd in Nederlandsche schepen, regtstreeks uit de 
Nederlanden. 

Omtrent het tarief van dien impost, insgelijks op den 16 N ovem
ber 1826 door gouverneur en raden gearresteerd (bijlage B der pu
blicatie van dien dag, en almede in nevens gevoegde courant voor
komende) merken wij alieen aan, dat er naar ons inzien voor onze 
scheepsvaart voordeel zoude gelegen zijn in eene vermindering 
van dien impost, zoo in het geval, dat de aan denzelven onderwor
pene goederen door N ederlandsche bodems van onze kolonien, als 
wanneer dezelve insgelijks door nationale schepen van de vreem
den op Gurafao werden aangebragt. 

Voorts achten wij het onnoodig hierbij iets meerder te voegen 
tot staving van ons betoog, dat onder zulke bepalingen Gurafao, 
in naam voor de vaart en handel van aIle natien opengesteld, in de 
daad niets minder dan eene vrijhaven is, en het schrijven, bij ons 
van daar ontvangen, geeft ons dan ook de treurige verzekering 
dat er opdat eiland nimmer minder handel was dan thans, daar er 
volstrekt niets omgaat of gedaan wordt, het welk wij als een na
tuurlijk gevolg van de bovenbedoelde maatregelen beschouwen. 

Wij rekenden ons verpiigt, de bovenstaande resultaten onder be-
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schouwing van den staat van zaken op Curayao aan Uwe Majesteit 
mede te deelen, en Wij nemen de vrijheid te eindigen met de eer
biedige onderwerping van het volgende twee ledige voorstel aan 
Hoogstderzelver wijsheid en goed dunken. 

Vooreerst: om de bovenbedoelde, door Z. Exc. den schout bij 
nacht, gouverneur, en raden van Curafao onder Uwer Majesteits 
nadere goedkeuring vastgestelde reglementen en verordeningen 
zoodanig te doen wijzigen en veranderen als Uwe Majesteit in het 
belang van den nationalen handel, scheepvaart en nijverheid en 
ter betere bereiking van Hoogstderzelver eigene bedoeling, Cura
((ao tot eene vrij-haven verklarende, zal noodig en nuttig oordeelen. 

Ten tweeden: om uit aanmerking, dat er door ons op de daarstel 
ling van zulke regten geenszins is kunnen worden gerekend, goed
gunstiglijk te willen bevelen, dat de naar aanleiding der boven be- ' 
doelde verordeningen door onzen super carga over de beide ge
noemde expeditien onder eene soort van protest in handen van 
Z. Exc. den gouverneur van Curafao betaalde regten aan de Maat
schappij zullen worden terug gegeven. 

's-Gravenhage 30 July 1827. 
De Nederlanqsche Handel Maatschappij 

G. SCHIMMELPENNINCK, waarn. prest. 
DE CLERCQ, sec. 

Omtrent dit adres merkt V. d. Bosch op in zijn verslag: 
"Met terugzending van dat request sub no. 68 zij het mij vergund aante

merken, dat reeds bij mijn voorloopig rapport van 2 Februari 1828 no. 20 
verslag is gedaan van de onvolledige uitvoering, aanvankelijk aan 's ko
nings bedoelde besluit gegeven, en van de redenen, waaraan zulks, was toe
teschrijven, terwijl Z.M. reeds deszelfs hooge goedkeuring heeft gehecht 
aan de door mij genomene maatregelen, ten einde dat besluit in volle 
kracht te doen werken. Weshalve dan ook aan de klagte van de Handel 
Maatschappij, welke volkomen gegrond was, is tegemoet gekomen, ende 
op die klagte gegronde verzoeken mitsdien van zelf zijn komen te ver
vallen." 



VI 

QUELQUES DOCUMENTS SUR LES RELATIONS COMMERCIALES 

ENTRE LA FRANCE ET LA HOLLANDE AU DEBUT DU 18e 

SIECLE, COMMUNIQUES PAR HENRI SEE ET LEON VIGNOLS 

On sait que les Hollandais, au 17e siecle, jouaient un grand r6le dans Ie 

commerce exterieur de la France, qui meme, en fait, filt en grande partie 

entre leurs mains pendant la minorite de Louis XIV 1). En particulier,les 

echanges entre la France et les pays du Nord se faisaient presque entiere

ment par l'intermediaire des HoIlandais. 

Colbert avait voulu affranchir Ie commerce fran~ais de cette emprise et 

c'est ce qui l'entraina a des mesures protectionnistes, qui contribuerent au 

dechainement de la guerre de Hollande de 1672 .). Pour etablir des rela

tions directes avec les pays du Nord, il crea, e n1669,la Compagnie du Nord 

qui ne reussit que mediocrement et que la guerre de Hollande acheva de 

ruiner "). Cependant, des 1672,les Scandinaves, notamment lesNorvegiens, 
'-

commencent a faire directement Ie commerce avec la France 0) et deja, a Ia 

faveur des guerres du regne de Louis XIV, ces neutres deviennent nom

breux dans nos ports, ou ils apportent surtout des bois et de la rogue (qui 

sert d'appat pour la peche de la sardine) et ou ils viennent charger des vins, 
des eaux de vie et du seI. 

Neanmoins,le commerce hollandais joue encore un r6le de premier plan. 

Au tr~itc de Ryswick, de 1697, la Hollande a obtenu des avantages consi

derables, qui seront confirmes par Ie tarif de 1699, et en particulier l'aboli

tion du droit de 50 sous par tonneau. 

1) Voy. Henri See, Le commerce des etrangers, et particulierement des Hollandais 
A Nantes pendant la minorite de Louis XIV (Tijdschrift voor geschiedenis, 1926). 

") Voy. l'excellent ouvrage d'Elzinga, Het voorspel van den oorlog van 1672, 
Haarlem, 1926. 

a) Voy. Oudot de Dainville, Les relations commerciales de Bordeaux avec les villes 
Hanseatiques aux 17e et 18e siec1es (Memoires et documents pour servir a l'histoire 
du commerce et de l'industrie, de J. Hayem, 4eserie, 1916, pp. 213-270); et surtout 
P _ BOISSONNADE et P. J . CHARI.IAT, Colbert et la Compagnie de commerce du Nord 
(Revue d'Histoire economique, 1928 et 1929). 

0) Voy. O. - A. Johnsen, Le commerce entre la France meridionale et les pays du 
Nord suus I'ancien regime (Revue d'histoire moderne, mars 1927); Pierre Charliat, 
Memoires inedits de thor Mohlen A la Cour de France (extr. des Bergens Historiske 
Forenings Skrifter, XXXIII, 1927). 
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On s'explique alors l'inquietude des negociants des ports franyais de l' At
lantique, qui voient bien que les Hollandais vont reprendre tons leurs 

avantages. Comment lutter c~ntre eux? C'est la question qui est debattue 

en 1701 , au Conseil de Commerce, ou les principales places de commerce 

sont representees par des deputes. On veut empecher les negociants hollan

dais d'introduire en France les marchandises des pays du Nord qu'ils ont 
d'abord entreposees dans leur pays. - Tel est Ie sens des documents que 
nous publions ci-dessous, et que nous avons trouves dans Ie fonds de la 

Chambre de Commerce de Nantes '). 

Le premier de ces documents est un memoire soumis au Conseil du Com

merce par Mesnager, depute de Rouen "), et Piecourt, depute de Dunker

que; ils demandent essentiellement que "les etrangers ne puissent apporter 
en France des marchandises qui ne seront pas de leur crn, qu'en droiture 

des pays d'ou on les tire de premiere main, et non apres avoir ete entre

posees". 

Ce sont les Hollandais qui sont vises directement par cette proposition; 

les deux deputes remarquent qu'ils font les cinq sixi~mes du trafic dans nos 

ports de l' Atlantique et que, gracealeurs tractations avec les marchands au 

detail (les detailletlYs), ils ruinent compIetement les negociants en gros. IIs 

demandent aussi qu'on encourage Ie trafic direct des Scandinaves et des 

Hambourgeois en les exemptant aussi du droit de 50 sous par tonneau et 

en conc1uant avec eux des traites de commerce. 

Des Caseaux, depute de Nantes, d,ans ses Reflexions, attaque Ie projet 

precedent et son memoire contient des details fort interessants sur Ie com

merce hollandais en France, II insiste notamment sur les tractations des 

negociants hollandais avec les detaillants franyais. II montre aussi que les 

premiers, pour acquitter leurs achats, "font tirer sur eux des lettres de 

change"; celles-ci s'accumulent en Hollande, d'ou une baisse du change, 

"soutenue d'ailleurs par de grosses bo~rses, qui s'entendant avec celles de 

France"; la consequence en est un rencherissement des marchandises. 

II estime cependant que la mesure proposee serait dangereuse, parce 

qu'elle pourrait entrainer des represailles, de la part des Hollandais, et 

qu'elle serait d'ailleqrs inefficace, etant donnee la superiorite du commerce 

hollandais. Celui-ci, fournissant aux pays du Nord une grande quantite de 

marchandises, et notamment des epices, s'assure, en quelque sorte, Ie 

monopole des productions de ces pays, et en particulier du ble, qui est 

') Arch. de la Loire-Inferieure, C. 754. 
') Qui devait plus tard jouer un grand r6Ie dans Ies negociations avec l' Angleterre, 

avant Ie traite d'Utrecht. 
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vendu moins cher a Amsterdam qu'a Dantzig. Situ6s a mi-chemin des pays 
du Nord et ayant un grand nombre de vaisseaux, les Hollandais peuvent 

y faire deux voyages par an et leurs clients prCferent avoir affaire a eux, 

d'autant plue qu'ils savent "faire bouillir et mixtionner a leur gre les vins 

et eaux-de-vie". II serait vain de vouloir s'attaquer a leurs entrepots; 1a 

seule mesure a prendre, c'est de supprimer Ie droit de 50 % pour les 

gens du Nord. 

Les deputes du commerce s'appliquent a retorquer les arguments de 
Des Caseaux, qu'ils declarent trop timore, et ils demandent que non seule

ment on supprime Ie droit de 50 sous par tonneau qui pese encore sur les 

puissances du Nord, mais aussi que 1'0n conclue avec eux des trait6s de 
I 

commerce et que 1'0n n'admette plus que Ie commerce en droiture. 
- Dans un autre memoire, les deputes du commerce reviennent a 1a charge 

et affirment se rallier a la proposition de Mesnager et Piecourt. Us preten

dent aussi que les Hollandais "se sont rendus maitres meme du commerce 

interieur par Ie ministere des rCfugies, qu'ils se sont attires les commissions 

des nouveaux convertis par les facteurs qu'ils tiennent dans nos ports"; 

assertion qui demanderait a etre confirmee par d'autres documents. 

En realite, Des Caseaux avait raison: on ne pouvait venir facilement a 
bOut de l'emprise exercee par les Hollandais sur Ie commerce du Nord. Ce 

fut seulement a la fin du 18e siec1e que celui-ci s'affaiblira, mais au profit 

des Anglais et des Hambourgeois '): Ie pavilIon franyais.ne flottera guere 

dans la Baltique. Ce qui est vrai, c'est que les navires norvegiens sont venus 

en plus grand nombre dans les ports franr;:ais au cours du siec1e .). 

Les pecheurs fran~ais craignent aussi la concurrence de 1a peche hollan

daise. A~i s'explique l'arret du Conseil du 16 janvier 1734, qui edicte des 

precautions minutieuses en ce qui concerne l'importation des harengs 

saurs en France. Dans quelle mesure cet arret a-toil He applique? C'est 

ce qu'il ne nous a pas He possible de determiner. De nouvelles recherches 

seraient a faire en ce sens. 

HENRI SEE et LEON VIGNOLS. 

') Voy. J. B. Manger, Recherches sur les relations economiques entre la France et 
la Hollande pendant la Revolution fran~aise (1785-1795), 1923; Henri See, Les 
relations commerciales et maritimes entre Ia France et Ies pays du Nord au 18e 
siecle (Revue Maritime, novembre 19t5). 

") Voy. Oscar A. Johnsen, Nordiske Handelsforbindelser med Frankrike for 1814 
(Historisk Tidskrift, an. 1927); Henri See, La peche et Ie commerce de la sardine en 
Basse-Bretagne de 1789 a 1820 (Memoires et documents de J. Hayem, 12e serie, 1928). 

ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 19 
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I. - PROJET DES DEPUTES DE ROUEN ET DE DUNKERQUE AU 

CONSEIL DE COMMERCE, EN 1701. (Fonds de la Chambrede 
Commerce de Nantes, Archives de la Loire-Inferieure, 
C 754). 

Un des plus grands desordres du commerce de France est de 
n'aller point a la source y chercher les marchandises et de se bor
ner ales recevoir des Hollandais apres qU'elles ont ete entreposees 
chezeux. 

n y a longtemps que ce mal a commence; il a considerablement 
augmente par la retraite des protestants, qui, par leurs importu
nit~s et leurs offres de service reiterees, se sont attire les commis
sions des moindres marchandises du royaume. 

Enfin, il est venu a un tel exces par les derniers traites de com- . 
merce avec les Hollandais 1) que, si on n'y remedie pas, la France 
serait en grand risque de voir tout son commerce dependre des 
Hollandais. 

n plaira au Conseil de sesouvenir que, l'examen fait du produit 
du droit de fret, il s'est trouve monter a six cent mille livres par an, 
quand les Hollandais Ie payaient, et qu'a present qu'ils ne Ie 
paient plus, a peine monte-t-il a cent mille livres; donc il est visi
ble que les cinq parties de notre commerce etranger est entre les 
mains des Hollandais et qu'i! n'y a qu'une part qui reste aux 
autres nations. 

On doit plaindre la France de la voir rongee par ces insatiables, 
qui n'y apportent que des marchandises chargees de leurs droits 
d'entree et de sortie, de leurs profits, frais et de leurs commis
sions; nous sommes comme leurs tributaires, toujours leurs rede
vables, et toujours recevant la loi d'eux pour Ie cours du change 
qu'ils ont su rendre desavantageux a la France depuis bien des 
annees. 

Cette disposition du commerce a detruit et fait sortir quantite 
de bons marchands en gros et fera insensiblement sortir Ie reste, 
parce que, les Hollan,dais fournissant tous nos detailleurs, les ne
gociants en gros se trouvent forces d'abandonner Ie commerce; 
enfin insensiblement notre navigation et notre commerce dimi
nuent et pourront considerablement diminuer dans les suites. 

1) II s'agit du traite de Ryswick (1697), qui avait exempte les Hollandais du droit 
de 50 SODS par tonneau. Le tarif de 1699 amalgama les tarifs de 1664 et de 1667. 
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Les deputes du commerce ayant reflechi sur une matiere d'une 
telle importance, apres avoir mis en deliberation les moyens d'ar
reter ce desordre, estiment que l'unique [moyen] est de defendre 
aux sujets du roi et a tous autres l'entree des marchandises qui ne 
viendront pas en droiture des lieux de leur cnl et origine. 

TIs estiinent encore utile, pour rendre les autres navigations 
egales a celles des Hollandais, de les decharger des droits de fret, 
sans quoi les Hollandais auraient toujours un privilege qui exclu
rait les autres nations de venir commercer directement en France. 

Et, a ce propos, on estime qu'il serait necessaire de faire un trai
te de commerce avec les Suedois et Danois, en menageant les in
terets de .not're navigation, a quoi ils doivent donner les mains, 
d'autant plus volontiers que par ce moyen: 

1°. n faudrait faire des traites de commerce avec la Suede, Ie 
Danemark, les Hambourgeois et les autres peuples du Nord, qui 
nous missent en etat de faire Ie commerce entre nous sur un pied 
aussi favorable que les Hollandais Ie font. 

2°. n faudrait sl1pprimer Ie droit de fret, afin que la navigation 
que nous faisions entre nous filt aussi libre que celle des Hollan
dais; celles des Suedois et des Danemarquois auraient cette fa veur 
particuliere de ne payer pas les droits de 1) ..•. que les aut res na
tions paient. 

3°. Le Conseil, dans un temps convenable et de concert avec 
les nations du Nord, pourrait de£endre d'apporter en France d'au
tres marchandises que les originaires et celles du crn de chaque na
tion et prohiber les entreposees; cela ne peut choquer aucune na
tion, car les Hollandais, comme les autres, pourraient aller pren
dre chez les autres nations les marchandises originaires pour les 
porter en droiture chez nous. Par ces ordres l'on etablirait neces
sairement Ie commerce en droiture et nous sortirions de l'esclava
ge ou nous sommes reduits de l'acheter. 

De la seconde et troisieme et quatrieme main nous ne nous ver
rions plus forces de prendre loi des Hollandais et des autres na
tions. Nous nous procurerions la vente de nos denrees et de nos 
manufactures que les nations du Nord viendraient prendre chez 
nous, au lieu que jusqu'a present ils ont ete en necessite de les 
prendre chez les Hollandais et par cet ordre Ie nombre des nego-

1) Sans doute de fret. 
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ciants en gros augmenterait considerablement en France. et les 
detailleurs seraient obliges de se foumir chez eux. 

4°. n serait necessaire de restituer la moitie des droits d'entree 
que les marchandises avaient payes pour exciter les entreprises 
par l' esperance que les negociants auraient de porter ailleurs ce 
qui ne pourrait se vendre en France sans perte. On est persuade 
que M.M. les demiers ne s' opposeront pas a cette proposition, que 
leur donnerait des bons d'entree; cela donnerait occasion a de 
nouvelles entreprises, les fonds ne demeureraient pas inutlles dans 
Ie royaume et ce mouvement continuel multiplierait les droits du 
Roy et previendrait la perte que les negociants font par la cessa
tion de debit. 

II. - RF:FLEXIONS DU SIEUR DES CAZEAUX, DEPUTE DE NANTES 

AU CONSEIL DU COMMERCE, SUR LA PROPOSITION PAR MES

SIEURS MENAGER ET PIECOURT, DEPUTES DE ROUEN ET DUN

KERQUE, DE STATUER QUE LES ETRANGERS NE POURRONT 

APPORTER EN FRANCE DES MARCHANDISES QUI NE SERONT 

PAS DE LEUR CRU, QU'EN DROITURE DES PAYS D'OU ON 

LES TIRE DE LA PREMIERE MAIN, ET NON APRES AVOIR ETE 

ENTREPOSEES, ET CE EN VUE PARTICULIEREMENT DE DIMI

NUER LES AVANTAGES QUE LES HOLLANDAIS ONT ACQUIS 

SUR NOUS PAR CET USAGE. 

La proposition a d'abord une bonne face, puisqu'il semble que, 
les marchandises etrangeres nous venant en droiture, on les au
rait a meilleur marche que quand elles ont He entreposees. 

n semble meme que l'execution de cette proposition deroute
rait les habitudes que les Hollandais ont contractee avec nos de
tailleurs, parce qu'lls ne seraient plus en etat de remplir leurs as
sortiments, ce qui serait pour nous d'un grand avantage et reta
blirait des marchands en gros, etant constant que ces liaisons en
tre les Hollandais et nos detailleurs causent de grands maux. 

1°. Parce que, ces detailleurs ayant ainsi toutes leurs correspcin
dances en Hollande pour ordonner directement les assortiments 
de marchandises necessaires au debit de leurs boutiques, et ces de
tailleurs n~ayant ni assez d'intelligence, ni aussi assez d'interet 
pour faire Ie commerce en permutation de nos denrees, les Hollan
dais les gouvernent et sont maitres de mettre Ie prix qu'lls veulent 
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a leurs marchandises, et de n'en enlever des notres qu'autant qu'll 
convient a leurs vues, au lieu que, sans les habitudes de ces de
tai1leurs, les Hollandais se verraient reduits comme autrefois a 
envoyer leurs marchandises en France, a vendre pour leur compte, 
ce qui nous les ferait avoir a meilleur marche, parce que ce serait 
nous qui leur ferions la loi, et d'ailleurs lls seraient par la en occa
sion d'enlever des notres comme auparavant bien plus qu'lls ne 
font a present, ce qui nous dispenserait de la leur envoyer a ven
dre pour notre compte, comme on fait a present au risque de tout 
perdre, dont on doit craindre de mauvaises suites pour ceux qui 
s'en meIent. n faut encore remarquer que, comme ces dHailleurs 
ne remettaient jamais en Hollande les fonds pour payer leurs 
achats, et qu'lls font toujours tirer des lettres de change sur eux, 
cet usage engendre en Hollande si grande qllantite de lettres de 
change sur France que la change s'en entretient toujours bas et 
desavantageux a l'Etat, causant par consequent que les marchan
dises reviennent a plus cher. Ce change bas etant d'ailleurs soute
nu par de grosses bourses qui trouvent les moyens de se rendre 
maitres de presque toutes les lettres de change sur la place, 
s'associant de plus avec d'autres grosses bourses de France, qui 
pareillement se rendent maitres dans les provinces des lettres de 
change sur Hollande pour s'entre faire mutuellement les retours, 
ce qui a cause que contre la regIe nous avons vu les cbanges sur un 
meme pied, pendant que Ie louis d'or valait en France 141., tout 
comme quand il ne valait que 131.; il faut encore convenir que ce 
bas change opere aussi la difference et Ie profit qui se fait sur nos 
especes, qui se transportent hors Ie royaume, et anime a en faire 
sortir au lieu que, dans la situation naturelle des choses, Ie mouve
ment des changes devrait suivre celui qui se fait sur les monnaies 
par la rehausse ou par la diminution des especes et rendre Ie prix 
de la marchandise plus ou moins cher suivant la variation des 
changes qui se ferait sans doute tout naturellement. si Ie commer
ce que ces detailleurs font directement en Hollande etait entre 
mains de marchands en gros, parce qu'ils sauraient par leur intel
ligence prendre leur avantage pour fournir les fonds soit en change 
ou en marchandises sans donner si souvent occasion de tirer sur 
eux. 

Si nous voyons aujourd'hui un changement subit et assez con
siderable sur Ie change, c'est qu'a l'occasion des eaux-de-vie que 
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les Franyais ont envoyees en Hollande sur ce mouvement de guer
re, il y a plus de lettres qu'a l'ordinaire et plus que les fonds de ces 
bourses n'en peuvent consommer, outre que l'argent est tout a 
coup devenu rare et qu'ils les appliquent peut-eire ailleurs. 

De sorte que l'execution de cette proposition mettant, comme 
on se Ie propose, Ie commerce des marchandises du Nord en occa
sion de tomber entre les mains des marchands grossiers du Royau
me, il ne faut pas douter que les choses n'en allassent mieux, si ce 
projet pouvait reussir heureusement e! qu'il n'y eut point d'incon
venient a craindre. 
~~ Mais il y a des objections a faire sur Ie fond de cette proposition 
qu'on croit devoir representer, pour que Messieurs du Conseil 
aient agreable d'y faire leurs re£lexions avant de decider, la ma
tiere etant d'un tres grand poids par elle-meme aussi bien que par 
l'impression qu'elle pourrait faire sur les nations. 

1°. 11 est a remarquer que les habitudes des Hollandais dans la 
mer Baltique sont si fortes et que leur habilete au dessus de ces 
autres nations du Nord dans Ie commerce est si grande que ce sera 
toujours eux qui regleront les prix de tout ce qui entre et qui sort, 
que, par la fourniture qu'ils font de leurs marchandises et surtout 
de leurs epiceries, ils s'accommodent aussi des marchandises du 
Nord en retour sur des pieds si hauts qu'elles sont souvent a meil
leur compte en Hollande que chez eux, soutenant cette pratique 
par Ie profit qu'ils font sur Ie debit des marchandises qu'ils leur 
portent. Par exemple, il est notoire qu'ils exercent cette methode 
sur les bles qui vont de la mer Baltique en Hollande, puisqu'ils 
sont presque toujours a meilleurmarche a Amsterdam qu'aDan
zicq, nonobstant les frais immenses auxquels ces marchandises 
sont sujettes. 

TIs ont aussi etabli leur commerce en Portugal sur Ie meme pied; 
ils appliquent tout Ie profit sur les marchandises qu'ils y portent, r 

et achetent celles des Portugais toujours cheres, en sorte que rare
ment en retire-t-on ce qu'elles ont co Ute en Portugal; cela prouve 
combien la permutation est recommandable, et Ie tort que souffre 
un Etat lorsqu'elle est interrompue. 

2°. On doit encore considerer que les Hollandais sont chez eux 
a moitie chemin des pays du Nord, que, comme il y a certaines 
saisons auxquelles on ne peut y naviguer a calIse des nnits conti
nuelles et des glaces, ils sont a portee de prendre leur temps pour 
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reussir, ils partent aussitot que la mer est ouverte. Le commerce 
abondant et la navigation nombreuse qu'ils y font, au moyen de 
leurs magasins, de leurs habitudes et de la grande quantite de 
vaisseaux qu'ils ont, leur donne lieu d'introduire abondamment et 
avec economie au premier moment toutes les marchandises neces
saires ala consommation de ces pays-la, et d'en rapporter chez 
'eux de quoi composerd'autres magasiriS d'entrepot de toutes sor
tes de marchandises du Nord a bon marche, ce qu'ils font d'autant 
plus naturellement qu'ils peuvent, par la situation de leur pays, 
faire chaque annee a le'urs vaisseaux deux 01,1 trois voyages d'aller 
et de venir; ils remplissent et vident ainsi leurs magasins plus 
d'une fois, ayant un debouche ouvert non seulement a cause de 
leur commerce en France, mais aussi pour l'Espagne, Ie Portugal, 
l'Italie et ailleurs, au lieu que les vaisseaux des nations du Nord 
ne peuvent guere faire qu'un voyage par an en France, attendu 
la grande distance de leur pays au notre, ce qui est d'attention 
particuliere pour convenir que, sans l'avantage qu'ils ont sur nos 
detailleurs, les entrepots ne seraient pas si ombrageux pour nous. 

Ces reflexions feraient craindre que nous ne pourrions pas sure
ment compter d'etre continuellement pourvus de tout a droiture, 
d'autant plus que nos habitudes avec les gensdu Nord sont a 
present bien petites, et il faut avouer que nous ne sommes pas na
turellement ni assez actifs, ni assez prevoyants dans notre com
merce pour par nous-memes penser a nous precautionner par des 
provisions suffisantes en sorte que, nous privant tout a CQUP de 
l'entrepOt des Hollandais, nous pourrions nous trouver souvent au 
depourvu et en risque d'acheter fort cher les marchandises en 
question. 

L' occasion qu' ont les Hollandais de faire na viguerleurs vaisseau 
de chez eux au nord et du nord chez eux pour engager chaque par
ticulier a faire charger casuellement quelques marchandises con
venables en vue d'en trouver la vente en Hollande, qui ne vou
drait pas se charger de faire aller en France directement un assor
timent compose de tout ce qui nous serait necessaire. 

D'ailleurs, il faut considerer que Ie commerce que les Hollandais 
font dans Ie Nord les rend hardis a enlever beau coup de nos vins et 
eaux-de-vie, ayant fait de si fortes habitudes avec les marchands 
de vin de la mer Baltique que ceux-ci aiment presqu'autant les 
faire venir de Hollande que de les ordonner en France, d'autant 
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mieux que les Hollandais Ie savent faire rebouillir et mixtionner 
et ajuster au gout des gens du nord et qu'ils conviennent de prix 
avant de les leur envoyer; ce sont des liaisons qui ne se rom pent 
qu'avec Ie temps, et on craindrait qu'il ne ffit dangereux de don
ner ainsi occasion aux Hol1andais de se piquer, que cela pourrait 
les porter a se passer de nos denrees et a s' en pourvoir aillcurs, 
sans que nous puissions compter que les gens du Nord y suppIeas
sent suffisamment, ce qm est d'autant plus a craindre qu'on doit 
se souvenir que nos denrees sont perissables. 

Toutes ces reflexions interessent Ie commerce du Hambourg 
egalement comme celui de Hol1ande, cette ville etant aussi un 
entrepot de tout Ie commerce du Nord, de laquelle nous tirons or
dinairement de grands secours pour l' enlevement de nos denrees 
et la fourniture de ce qui nous est necessaire. 

Au reste ne doit-on pas encore considerer que la conjoncture 
presente par rapport aux troubles entre les nations du nord put 
empecher leurs vaisseaux de nous venir? 

11 y a encore nne autre forte raison, c'est l'instabilite de nos 
monnaies 1), qui retient absolument les etrangers de nous envoyer 
leurs vaisseaux et leurs marchandises. 

On ne met pas en ligne de compte les 50 sous par tonneau qu' on 
per<;oit sur les vaisseaux du Nord, parce qu'on presuppose qu'il 
est d'une necessite prealable de les abolir, et effectivement ne suf
firait-il pas quant a present de les en decharger, puisque ce seul 
endroit, leur donnant occasion de venir en France, nous mettrait 
dans la situation que nous cherchons, nous prepare a nous procu
rer leurs marchandises a droiture et donnerait des concurrents aux 
Hollandais sur ce commerce? On voit c1airement que depuis qu' on 
fait payer ce droit a ces gens dunord, ilsn'envoient plus leurs vais
seaux en France et que les Hollandais font seuls presque toute 
ce~te navigation du Nord. 

On pourrait dans la suite, apres qu'on aurait fortifie nos habitu
des, nos liaisons et notre commerce avec les gens du Nord et connu 
au vrai ce qui en resulterait, determiner avec plus de certitude la 
proposition d'interdire les marchandises entreposees. Mais, dans 
la situation presente des choses, on croit devoir representer que 

1) 11 s'agit des mutations sur les monnaies, expedient fiscal souvent employe par Ie 
gouvernement fran~ais A cette epoque. Voy. J. J. Clamageran, Histoire de l'irnp6t en 
France, Paris 1666-1676. 
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cette nouveaute pourrait recevoir de tels contretemps qu'on se 
verrait peut-Hre oblige d'avoir recours a eux et de se dedire hon
teusement. 

Cette nouveaute, ·qui devrait aussi en apparence s'etendre sur 
les Angtais, eloignerait sans doute beaucoup l'accommodement du 
commerce qu'on a tant d'interH de faire avec eux, s'll n'arrive pas 
de rupture par rapport non seulement a nos denrees, mais aussi a 
nos manufactures. 

On paralt d'autant moins en etat de passer tout d'un coup a 
cette interruption des marchandises entreposees que, comme nous 
n'avons pas en France les poivres et epiceries, les cauris 1) et 
quantite d'autres marchandises necessaires au commerce des par
ticuliers et des Compagnies du royaume, on ne pourrait pas les 
avoir incessamment en droiture pour nous fournir et conti
nuer notre commerce ordinaire. 

III. - REPONSES DE M.M. LES DEPUTES DU COMMERCE AUX RE

FLEXIONS DE M. DES CAZEAUX, DEPUTE DE NANTES. (Ar
chives de la Loire-Inferieure, C 754). 

On est oblige de convenir que Ie Sieur Descazeaux est padaite
ment instruit des maux que ce commerce souffre par la servitude 
dans laquelle les Hollandais Ie retiennent; on observe aussi que 
ledit sieur fait paraitre qu'll est convaincu des bons effets qu'on 
doit esperer de deux moyens qu'on a proposes pour y remedier 
et qu'il n'est arrete sur celui qui est Ie plus efficace que par des re
flexions qui devraient pourtant Ie plus determiner. 

nest tres constant ,comme ledit sieur en convient ,que Ie com
merce que nos detailleurs font chez l'etran~er est plutOt nuisible 
qu'utile a l'Etat, parce que la plupart bornent leur industrie a re
tirer des Etats les plus voisins les effets dont ils oI?-t besoin sans se 
mettre en peine de les retirer des lieux de leur origine, et sans s'ap
pliquer a leur fournir en mutation ceux du royaume; c'est ce qui 
est directement oppose ala maniere qui devrait s'observer pour 
faire tleurir Ie commerce d'un Etat. 

n est encore tres constant, quoiqu'il en convient assez, que ces 
sortes de commerce des d6tailleurs produisent toujours dans les 

1) Coquillages tenaut lieu de monnaie sur la cOte de Guinee, et dont on se servait 
beau-coup pour la traite negriere. 
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lieux OU ils envoient leurs ordres une quantite prodigieuse de let
tres de change chez les etrangers; c' est ce qui donne tres souvent 
lieu a la sortie des especes d'or ·et d'argent du royaume. Ledit 
sieur depute de Nantes reconnait que, par Ie retablissement du 
commerce en droiture, on detournerait de ce commerce les detail
leurs de France, parce qu'illeur serait tres aise et tres utile de se 
pourvoir dans nos ports des marchandises que les etrangers y ap
porteraient et de celles que les negociants frantyais y faisaient ve
nir des lieux de leur origine. 

TI convient aussi et il est evident que Ie prix des marchandises 
etrangeres diminuerait necessairement, parce qu'etant portees en 
droiture elles seraient dechargees de beaucoup de frais des profits 
de la seconde, de la troisieme et quatrieme main, de divers droits 
d'entree et de sortie qu'elles paient dans les lieux ou elles ont ete 
entreposees. 

Par ce moyen les etrangers desquels nous recevrions les mar
chandises seraient invites et obliges de prendre nos denrees et nos 
manufactures; on sait qu'il est plus sur et plus utile de les vendre 
chez nous que les apporter vendre chez eux. Dans Ie premier nous 
donnons la loi et dans l'autre nous la recevons. Aucun negociant 
n'ignore les effets de cette difference, dontl'une est toujours utile 
et l'autre toujours incertaine, souvent tres ruineuse et la source or
dinaire des banqueroutes. 

Le sieur depute de Nantes parait craintif et indetermine. TI 
fonde son irresolution sur l'habilete des Hollandais, sur les gran
des et longues habitudes qu'ils ont sur la mer Baltique, sur Ie riche 
commerce qu'ils font dans Ie Nord, par lequel ils augmentent Ie 
prix des denrees originaires sur les profits immenses qu'ils font sur 
la vente de leurs manufactures et des epic eries, au moyen desqueI
les ils vendront tres souvent en Hollande sans perte Ies bles et les 
marchandises du Nord, quoique ce soit a un prix plus bas que celui 
de 1) •..• TIs se fondent encore sur Ie prodigieux nombre de vais
seaux qu'ils font naviguer, sur Ia modicite de la depense de leur 
navigation qu'aucune autre nation ne peut imiter, sur la situation 
de leur pays qui fait qu'ils sont plus a portee de faire cette navi
gation que nous ne saurions faire, qu'elle est toujours plus aisee, 
plus tot ouverte et plus·tard fermee. 

On pourrait bien ne convenir pas que les bIes et les autres den-
' ) Sans doute "de Dantzig"; voy. plus haut, p. 294. 
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rees originaires du Nord se vendent en Hollande a meilleur comp
te que dans les lieux dont on les a retires, et que Ie prix 'de la 
vente est moindre que l'achat; ce n'est point une chose ordinaire, 
comme Ie sieur depute de Nantes Ie presuppose; cela n'arrive ja
mais que lorsque les traites ordinaires qu'on fait de ces denrees 
sont trop grands et lorsqu'elles excedent la consommation qui 
peut eire faite; en cela il n'y a rien d' extraordinaire, partout cela 
va d'un pas ega!. 

Mais ces faits particuliers n'emportent d'eux-mpmes rien de de
cisif; il faut trancher la question. On convient de tous ces a vanta
ges des Hollandais, et sur ce principe on pretend tirer des conse
quences tres raisonnables quoique tres opposees a celles que Ie 
sieur Descazeaux tire, puisqu'il pretend que nous pourrions nous 
exposer a manquer de plusieurs choses qui sont absolument neces
saires. 

Quoi! Parce que les Franyais et les nations du Nord feront entre 
eux un commerce en droiture, est-ce un obstacle afin que les Hol
landais ne puissent negocier en droiture de France au Nord et du 
Nord en France? Quoi done? Cela les piquera jusqu'a renoncer a 
leurs avantages, a nous abandonner ce commerce, quoique cela 
les fera resoudre a diminuer Ie commerce qu'ils font dans Ie Nord 

. par leur epicerie et par leurs manufactures, quoiqu'ils ne pren
dront et ne recevront plus de nos vins et de nos eaux-de-vie pour 
la consommation et pour leur commerce, quoiqu'ils laisseront inu
tiles et laisseront peril' dans leurs ports plus de 4000 vaisseaux 
qu'ils occupent par Ie commerce qu'ils font avec la France et les 
nations du Nord. II en faut ni esperer ni craindre cela des Hollan
dais, eux qui ne vivent que par Ie commerce et par la navigation, 
eux qui y donnent toute leur attention, eux qui pour se Ie conser
ver mettent tout en usage, et qui se reduisent souvent a des pertes 
considerables et volontaires pour ruiner la navigation et Ie com
merce de leurs concurrents. La Compagniedu Nord 1) qu'onavait 
autrefois formee en France est un exemple qui n'esr pas trop 
recuIe et qui a Me la victime de cette proposition. 

Tout Ie mal auquel nous pouvons raisonnablement nous prepa
reI' est de les voir apporter dans nos ports une tres grande quan-

1) Creee par Colbert en 1669, et qui fut dirigee par les freres Formout; elle ne reussit 
que mediocrement et s'effondra au moment de la guerre de Hollande. Voy.Oudot de 
Dainville, op. cit., loc. cit; P. Boissonnade et P. Charliat, op. cit., loc. cit. 
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tite de marchandises, afin que, par Ie bas prix que l'abondancepro
duit necessairement, lls puissent se maintenir les maitres sur Ie 
decouragement et la ruine de leurs concurrents; mais dans ce cas 
les marchandises Hrangeres baisseront en France de prix et leurs 
profits diminueront. Sans etre trop hardi, on peut bien soutenir 
qu'll n'arrivera jamais qu'aucun negociant d'Hollande soit d'as
sez mauvaise humeur de refuser d'apporter pour son compte en 
France une marchandise, parce qu'elle n'aura pas He entreposee 
et parce qu'elle n'aura pas He chargee de tous ces differents frais, 
droits et profits dont on a parle. Ainsi ,puisqu'il est utile a l'Etat 
et au commerce de France de les recevoir sur ce pied, on ne fera 
pas difficulte de condure que la proposition de defendre de rece
voir d'autres denrees que celles qui seront apportees en droiture 
du lieu de leur origine doit etre fa vorisee, et que la crainte du 
sieur depute de Nantes ne doit pas prevaloir. 

Cette proposition n'a rien qui interesse Ie commerce d' Angleter
re, comme Ie sieur Ie veut insinuer, puisqu'au contraireelle est con
forme a l'usage et aux manieres des Anglais, qui se font une loi 
d'apporter eux-memes leurs denrees et leurs manufacteurs chez 
les autres nations et de rapporter chez eux les denrees de celles-ci. 

Enfin on n'a jamais propose, et au contraire on a toujours ex
eepte de comprendre dans Ie nouveau projet de defense les poivres, 
epiceries; quant a present, on limite cette defense aux denrees ori
ginaires de France, d' Angleterre, de Hollande et des nations du 
Nord, pour Ie commerce qui se peut faire entre toutes ces nations, 
en attendant qu' on agite les memes questions sur Ie commerce 
des Indes, du Levant et autres endroits. 

IV. - MEMOIRE DES DEPUTES DU COMMERCE POUR RETABLIR LE 

COMMERCE EN DROITURE ENTRE LA FRANCE ET LES NATIONS 

DU NORD, DONT LES HOLLANDAIS SE SONT RENDUS MAiTRES. 

Le commerce Hranger est sans doute celui qui est Ie plus utile a 
un Etat, parce qu'll augmente les revenus des terres et Ie prix des 
manufactures, en favorisant la sortie des effets surabondants, 
parce qu'il est la source de l'abondance, en rapportant en echange 
de ceux-ci les effets des autres nations, dont Ie Royaume a besoin. 

C'est en vain qu'on invitera la noblesse a s'engager dans Ie com-
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merce en gros sans deroger 1). C'est en vain qu'on decorera les 
autres sujets pourles y animer, si l'on n'ouvre point Ie chemin aux 
uns ct aux autres de Ie faire avec profit. 

Les Hollandais, qui ambitionnent I'empire du commerce, s'll est 
permis de parler ainsi, n'ont rien fait qui les mette plus en passe 
de se rendre maitres du commerce que la France et les nations du 
Nord peuvent faire entre elles, que ce qu'ils ont fait par Ie traiM 
de Resviek Z), nonobstant la suppression du droit de fret privative
ment aux autres nations. L'apurement qui a ete fait sur les regis
tres de la douane de ce que ce droit rendait avant et apres cette 
suppression justifie pleinement que les Hollandais tiennent dans 
leurs mains presque tout Ie commerce, puisque la perception de ce 
droit ,qui donnait 600.000 livres, est reduite a present a 100.000 

livres. 
Outre cet avantage qu'ils tirent de cette suppression, ils en ti

rent un autre tres considerab1e de la modicite des droits d'entree 
et de sortie qu'ils imposent sur les marchandises et de l'economie 
avec laquelle ils font leur navigation, qu'aucun autre ne peut imi
ter 8). C' est par ce moyen qu'ils ont trouve Ie secret d' etablir chez 
eux Ie magasin general ou toutes les autres nations sont invitees 
de se pourvoir. 

Us se sont rendus ainsi maitres du commerce du dehors. Us ne 
sont encore rendus maitres du commerce interieur du royaume; 
par Ie ministere des refugies, ils se sont attire les commissions des 
nouveaux convertis; par les facteurs qu'ils tiennent dans tous nos 
ports, ils lient des correspondances avec tous nos marchands 
detailleurs, ils seduisent ceux-ci d'abord par des profits hes modi
ques qu'ils se contentent de faire sur eux. Us donnent les mar
chandises sur un pied que les negociants du royaume qui font Ie 
commerce en gros ne sauraient donner sans perte. Par cette 
adresse ils otent a ceux-ci Ie debit et Ies obligent insensiblement 
d'abandonner Ie commerce, et apres qu'ils sont arrives a leur point, 
s'etant rendus maitres du commerce, ils imposent la loi. 

Pendant que les choses seront sur ce pied, il ne faut pas esperer 
que la France et les nations du Nord puissent jamais etablir en 
droiture un grand commerce entre elles ni conserver aux Fran<;ais 
Ie commerce en gros. 

1) Allusion A la mesure qui avait ete prise en France. 
") Pour Ryswick. 
0) C'est lA un argument que 1'0n invoque tr~s souvent en France. 
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Voiei les expedients que les deputes du commerce proposent au 
Conseil pour remedier aces maux: 

TIs tireront nos denrees et manufactures en droiture, nous por
terons les leurs; se delivreront [ainsi] de la servitude ou les Hollan
dais les assujettissent de tirer tout de chez eux chargees des droits, 
frais, etc. dont on a deja parle, et augmenteront par la. considera
blement leur navigation, parce que leurs navires sont decharges 
du droit [de fret] que les autres nations paient. 

Et comme un pareil changement pourrait souffrir quelque petite 
resistance, tant de la part des Hollandais (qui ne manqueraient pas 
a faire tous leurs efforts pour rendre cette loi inutile, [loi] qui leur 
ferait plus de mal que la perte de plusieurs batailles) que par la 
crainte que les Fran<;ais et les autres nations pourraient avoir de 
perdre, en apportant a droiture en France les marchandises de 
leur cnl, 

les deputes du commerce estiment encore tres utile pour 1) 
garantir en quelque maniere, de la peur, ceux qui risqueraient [leur 
argent], de permettre la sortie des marchandises etrangeres avec 
la restitution de la moitie des droits d'entree, ce qui exeiterait les 
entreprises par l' esperance de porter ailleurs ce qui ne se pourrait 
vendre en France sans perte. 

On est persuade que M.M.les fermiers du roy sont trop habiles 
pour s'opposer a cette proposition, qui leur donnerait des droits 
d'entree qu'ils n'ont pas, etant enfin que ce qui pourrait sortir est 
une surabondance superflue qui, ne pouvant etre consommee en 
restant en France, empeche q:u'il n'en entre de la meme espece 
tant qu'il yen a, au lieu qu'etant sortie il en rentre aussitot que 
la consommation en demanderait. 

Exemple sensible de cet expose: la eire blanche en France 
peut sortir, et on en restitue les droits d'entn~e en entier; cepen
dant il n'en sort pas une once, parce qu'il n'y en a jamais assez 
pour la consommation. 

Par ces moyens proposes on donnerait un grand mouvement au 
commerce ·et aux commer<;ants, les Fran<;ais deviendraient de ve
ritables negociants, connaissant tout par leur pro pre experience, et 
notre navigation s'augmenterait bientot tres considerablement. 

1) Sap,S doute pour "de". 
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V. - SUITE DU MEMOIRE DE M.M. LES DEPUTES DU COMMERCE 

POUR ETABLIR EN DROITURE LE COMMERCE ENTRE LA 

FRANCE ET LES NATIONS DU NORD DONT LES HOLLANDAIS 

SE SO NT RENDUS LES MA~TRES. 

Le moyen Ie plus efficace qu' on a propose dans Ie premier me
moire est de de£endre de porter en France les marchandises du 
Nord qui auraient ete entreposees, et qu'il ne fUt permis d'y rece
voir que celles qui viendrai"ent en droiture des lieux de leur origine 

Avant de faire cette defense ,il faudrait qu'elle fUt concertee 
avec les puissances du Nord. On se £latte qu'elle serait bien relyue, 
parce que dans ce projet ron n'a en vue que l'interet commun, 
puisqu'il ne tend qu'a etablir entre nous un commerce en droiture, 
pour nous communiquer nos denrees et nos manufactures, et pour 
nous epargner les doubles frais de transport et de commission, les 
profits de la seconde, troisieme et quatrieme main, les droits d'en
tree et de sortie dont ces marchandises sont chargees, lorsqu'onles 
retire des lieux ou elles ont ete entreposees et qu' elles ne nous sont 
pas apportees en droiture des lieux de leur origine. 

Le corpmerce et la navigation d'aucun Etat ne recevrait aucun 
grief dont on put raisonnablement se plaindre, parce que toutes 
les nations auraient la liberte d'apporter dans tous les Etats, non 
seulement les effets originaires de leur pays, mais aussi les effets 
originaires des autres lieux, parce que nous aurions la liberte de 
nous servir des navires des uns et des autres pour tous ces com
merces; de maniere qu'un Fran<;ais, qu'un Suedois et qu'un Hol
landais pourraient se servir des vaisseaux des uns et des autres 
pour transporter, par exemple, les effets originaires de Suede dans 
quel Royaume ils voudraient. 

Cette defense ne blesserait en rien Ie traite de commerce de 
Renu,ick 1), puisque Ie royaume ne s'est pas engage par ce 
traite de laisser Ie commerce sur Ie pied qu'il est. S.M. ne s'est 
point 6tee la liberte de diminuer les droits d'entree et de sortie qui 
sont imposes sur les marchandises; elle ne s'est pas depouillee du 
droit de faire des reglements qu'elle jugera necessaires pour la con
tinuation et pour l'augmentation du commerce de France; pourvu 
que les Hollandais soient traites dans ces dispositions comme les 
sujets du Roy, ils ne peuvent pas s'en plaindre. 

1) Pour Ryswick. 



• A 

304 QUELQUES DOCUMENTS SUR LES RELATIONS COMMERCIALES 

Enfin on ne propose pas de refonner et com prendre dans ce pro
jet ]es effets que les commerces du Levant, de Turquie, d' Afrique, 

) 

de l' Amerique, des Indes et des semblables lieux peuvent appor-
ter; on Ie restreint aux denrees et manufactures de France, d' An
gl~terre, d'Hollande, de Suede, de Danemark, et des autres peu
pIes du Nord, en attendant qU'OIl agite les memes questions sur Ie 
commerce du Levant et des Indes. 

VI. - ARRftT DU CONSEII. D'ETAT DU ROI, CONCERNANT L'EN

TREE DANS LE ROYAUME DES HARENGS-SAURS QUI SERONT 

APPORTES SUR DES BATIMENTS HOLLANDAIS COMME PROVE

NANT DES ptCHES FAITES ET SAURES EN HOLLANDE. - DU 

16 JANVIER 1734. EXTRAIT DES REGISTRES DU CONSEIL 

D'ETAT. (Arch. de la Loire-Inferieure, C 746). 

Sur ce qui a ete represente au roi etant en son Conseil que, 
quoiqu'il se saure tres peu de harengs en Hollande, par la difficul
te de pouvoir les apporter frais dans les ports ou ils doivent etre 
saures, a cause de l'eIoignement des lieux ou ils ont ete peches, il 
en entre cependant tous les ans une quantite considerable par les 
differents ports du royaume sur des navires et b§.timents hollan
dais sous Ie nom de harengs-saurs de Hollande, dont les droits d' en
tree ne sont acquittes qu'a raison de 15 livres Ie leth, suivant Ie 
tarif de 1664 pour ceux venant par les ports des cinq grosses fer
mes et dans les provinces reputees etrangeres 1) que sur Ie pied 
fixe par les tarifs des dites provinces au lieu de 80 livres, confor
mement a l'arret du Conseil du 6 septembre 1701, ce qui cause 
un prejudice egal aux droits des fennes de Sa Majeste et aux ne
gociants du royaume qui font la peche et Ie commerce du hareng, 
a quoi Sa lViajeste desirant pourvoir, vu Ie memoire des fenniers 
generaux contenant leurs observations et l'avis des deputes du 
commerce: 

Art. 1°. - nne sera re<;u a l'avenir dans Ie royaume aucuns 
harengs saurs apportes sur les bitiments hollandais comme prove-

') En ce qui conceme les traites ou douanes, Ie royaume Hait divise en plusieurs 
zones. La principale, comprenant Ies anciennes provinces, etait dite des cinq grosses 
fermes (parce que les droits avaient He pen,us par cinq compagnies fermieres). Entre 
Ies pays des cinq grosses fermes et les provinces reputees etrangeres. il y avait nne bar
riere de douane. ce qui genait enormement les transactions commerciaies. Les douanes 
interieures seront abolies par Ia Revolution fran~ise. 
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nant des peches faites et saures en Hollande si les barils ne sont 
marques et accompagnes de certificats et cieclarations en la forme 
prescrite ci-apres. 

2°. _. Les barils dans lesquels sera renfemle Ie hareng-saur de 
Hollande, qui sera apportc dans les ports du royaume par des 
navires ou batiments hollandais, seront a l'avenir marques d'une 
marque a feu portant Ie nom de la ville et la date de l'annee ou Ie 
hareng-saur aura He saure et mis en baril, l'empreinte de laquelle 
marque aura auparavant Me deposee au greffe de la ville ou Ie dit 
hareng aura ete saure. 

3°. - Les dits harengs seront accompagnes d'une declaration 
affirmee par serment par devant Ie magistrat ou juge du lieu par 
celui qui aura saure Ie hareng, la dite declaration portant la quan
tite de harengs contenus dans chaque baril, Ie nombre des dits 
barils, la marque dont ils seront marques et Ie nom de Ia ville ou 
lieu de Hollande ou lIs auront He saures, au bas de laquelle de
claration sera Ie certificat du negociant marchand, pecheur, ou 
autre qui en fera l'envoi; aussi affirme par semlent par devant Ie 
magistratoujugedu lieu, contenant Ie nom du navire ou batiment 
sur lequel ils seront charges et celui du port du royaume pour le-
quel ils seront destines. . 

4°. - Les dites declarations et certificat seront legalises par Ie 
juge par devant lequel ils auront ete faits et affirmes, et il sera fait 
mention dans la dite legalisation, tant de la marque qui aura ete 
apposee sur les dits barils que du depot fait de l'empreinte de la 
dite marque au greffe, et seront les dites declarations certificat et 
legalisation scellees en original du sceau de la ville de Hollande ou 
Ie tout aura Me passe. 

S°. - Le capitaine du navite ou bcltiment sur lequel seront 
charges les dits barils de harengs-saurs sera tenu a son arrivee 
dans Ie royaume de presenter lesdites declarations et certificat 
en original aux commissaires des fermes de Sa Majeste etablis 
dans Ie port pour lequelles dits barils seront destines, qui en fe
ront une exacte verification et les retiendront pour y avoir re
cours toutefois et quantes et les rapporter avec les autres pieces de 
leurs comptes. 

6°. - -Les harengs-saurs venant de Hollande qui seront apportes 
dans Ie royaume dans des barils qui ne seront pas marques de la 

ECON.- HIST. J AARBOEK, xv. 20 
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marque a feu ordonnee ci-dessus et accompagnes des declarations 
et certificat en Ia forme prcscrite par Ie present arret seront ~enses 
et reputes harengs- saurs d' Angleterre et assujettis au payement 
du droit de 80 livres par leth, conformement a l'arret du Conseil 
du 6 septembre 1701. 
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STUKKEN BETREFFENDE DEN VRIJDOM VOOR BREDA VAN 

DE TOLLEN TE GEERVLIET EN TE IERSEKEROORD UIT 

DE VIJFTIENDE EN ZESTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD 

DOOR DR. D. TH. ENKLAAR 

De kleine collectie stukken, die bier den belangstellenden lezer wordt 

aangeboden, had mogelijk nog gecompleteerd kunnen worden met een 

brief van de stad Dendermonde aan die van Bred.a over tolvrijbeid, dd.1316 

Februari 15. Doch dit stuk, DOg in 1884 door Hingman in net Bredasche 

gemeente-archief aangetroffen 1), is thans bij "de volslagen wanorde, waar

in de vorige 3.Tchivaris zoowel arcbief als administratie (heeft) achtergela

ten" - ik citeer het verslag van den Rijksarchivaris in Noord-Brabant 
over 1926 -, daaruit verdwenen. Wat te meer te betreuren vaIt, omdat 

wij daarin misschien een gegeven over het ontstaan van den tolvrijdom 

voor Breda zouden gehad hebben. Immers ook Bergen op Zoom verkreeg 

in dienzelfden tijd een dergelijken vrijdom '). Nu moet men zich tevreden 

stellen met de mededeeling in het eerste stuk, dat de ingezetenen van 

Breda in de eerste helft der 15de eeuw sinds menschenheuchenis vrijdom 

van den tol te lersekeroord - en naar de narratio van het tweede stuk te 

oordeelen, ook weI van dien te Geervliet - genoten. 

Voor dezen ~olvrijdom sprongen de graven van Nassau als heeren van 

Breda steeds krachtig in de bres. Engelbrecht I verdedigde de rechten 

van zijn burgers tegen de aanspraken van den tollenaar te lersekeroord, 

Hendrik I bepleitte telkens hun belangen bij den landsheer, ten einde af

loopenden tolvrijdom verlengd te krijgen. AIleen in de sfukken, tijdens de 

regeering van Willem I den Zwijger uitgevaardigd, is het niet meer de heer 

der stad, maar de stedelijke regeering, die het verzoek tot verlenging van 

de redemptie tot den souvcrein richt. 

Als reden, waarom Breda aanspraak op redemptie van den tol te Geer

vliet meent te mogen maken, wordt in 1517 opgegeven, dat de stad onder 

meer door beden en oorlogslasten zwaar in de schuld zit. In 1535 werd het 

1) 1. H. Hingman, Inventaris van het archief der stad Breda (1884) 32. 
') 1327 April I; vgl. P. L. Muller, Regesta Hannonensia (1881) 160. 
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octrooi gevraagd wegens de langdurige pest, die reeds sinds zes jaar de stad 

teisterde, en wegens den grooten brand, die het vorige jaar een groot deel 
der stad had verwoest; een menigte burgers en ingezetenen van Breda was 

daarom uitgeweken naar Antwerpen, den Bosch, Bergen op Zoom, Geer

truidenberg, Zevenbergen en andere steden, die tolvrij waren, en zij zouden 

niet naar Breda kunnen terugkeeren, tenzij de stad vrijheid van bede en 

van tollen verwierf. In 1552 en 1562 blijken deze argumenten nog steeds 

gebezigd te kunnen worden. 
De vrijdom werd telkens voor een bepaalden tijd door den landsheer ver

leend: in 1515 1 ) voor 2, in 1517 voor 3, in 1520 voor 4, in 1522 voor 16, in 

1535 voor 18, in 1552 voor 10 en in 1562 voor 12 jaar. Ook het vastrecht, 

dat de stad daarvoor moest betalen, wisselde: in 1515 voor 18 pond 

Vlaamsch, in 1517 voor 20, in 1520 voor 18, in 1522 en 1535 weer voor 20, 

in 1552 voor 25 ponden en in 1562 voor 150 Carolusgulden voor den tol te 

Geervliet en voor 50 van die guldens voor Iersekeroord. Het wisselen van 

deze sommen hangt natuurlijk samen met den steeds schommelenden 

muntkoers; de laatste som zal weI zoo hoog zijn, omdat zij in ziJiveren 

munt is uitgedrukt "). Opmerkelijk is, dat de supplianten telkens omeen 

tangere duur en een minder bedrag vragen dan hun wordt toegestaan. 

Voor dit vastrecht mochten de burgers en ingezetenen van Breda gedu

rende hun vrijdom langs den tol van Geervliet, en na 1562, als beide tollen 

samen behandeld worden, ook langs dien van Iersekeroord, en hun 

"wachten", hun waren vrij vervoeren" van den souten duer tzoete watere" 

en "van den zoeten int zoute watere" binnen de patrimoniale landen, 

waarbij, wat den tol van Iersekeroord betrof, met name aan Zeeland, Bra

bant en Vlaanderen gedacht werd. Over zee echter mochten h'un waren niet 

vervoerd worden, maar het octrooi van 1562 merkt zelf reeds op, dat Breda 

geen zeehandel dreef. 

Van de bovenbedoelde wachten, als het ware voorposten van den tol, 

blijkt er een, behoorend tot het tolgebied van Iersekeroord, te Zevenber

gen geweest te zijn; immers de tollenaar van Iersekeroord eischte, blijkens ... 
ons eerste stuk, geen tol van hen, die reeds te Zevenbergen of elders 

betaald hadden, maar vorderde in dat geval "roertol" 0). In ons tweede 

stuk wordt de mogelijkheid voorzien, dat er een wacht van Geervliet te 

1) De brieven van octrooi van 1515 en 1520 zijn verloren. De inhoud ervan wordt 
kortelings vermeld in die van 1517 en 1522 . 

• ) Vgl. J. G. van Dillen, Valuta-moeilijkheden en giro-verkeer tijdens de Repu
bliek, in: Tijdschr. v. Geschied. XL (1925) 325 . 

• ) Vgl. J. Verdam, Middelnederlandsch Handwoordenboek (1911) 497, i.v. "roe
dergelt". 

\ 



DE TOLLEN TE GEERVLIET EN TE IERSEKEROORD 309 

Hazeldonk opgericht zal worden ') . De aanleiding tot het uitvaardigen van 

ons derde stuk, van 1522, v66rdat het vigeerende octro'oi van 1520, dat tot 

'1524 October 1 zou gelden, was afgeloopen, was juist, dat er nieuwe wach

ten, waaronder mogelijk ook een te Hazeldonk, waren opgericht. Want 

met het oprichten van nleuwe wachten, die niet in het van kracht zijnde 
octrooi vermeld waren, verviel dit laatste en mochten de collecteurs of, in
dien de tol verpacht was, de pachters, tolgeld vorderen, dat de Bredanaars 

dan verplicht waren te betalen. Dat was ook bet geval, als de rivieren Rijn. 

Lek en Maas voor den handel gesloten waren ,want dan waren de pachters 

ontslagen van hun pacht en bedienden zij den tol op rekening. Ook veran

deringen in de taxe van den tol deden het octrooi te niet. 

Uitvoerig lichten de stukken in over de zorgvuldige wijze, waarop de 

landsregeering het advies van haar bestuursorganen inwon, alvorens een 

beslissing omtrent het al dan niet verlengen der redemptie te nemen. Ge

woonlijk werd het advies gevraagd van de hoofden en den thesaurier-gene

raal van den Raad van Financien, de rekenkamer in den Haag, den rent

meester van Zuid-Holland en den betrokken tollenaar .In 1562, toen Breda 
vrijdom zoowel voor den tol te Geervliet als voor dien te Iersekeroord ver
zocht, bracht de rekenkamer in den Haag advies uit, na zelf reeds het oor

deel ingewonnen te hebben van den pachter van den tol te Iersekeroord. 

van de regeering der stad Dordrecht, die den tol te Gorinchem in handen 

had i), van twee oud-pachters te Geervliet, van den tollenaar te Gouda en 

van den rentmeester van Noord-Holland, vooral over de vraag. of de tol

lenaars mogelijk schade zouden ondervinden bij inwilliging van den ver· 

zochten vrijdom. Daarna diende ook de Raad van Financien van advies. 

Uit een diplomatisch oogpunt,is nog van belang de bepaling van 1517, 

dat bij het afloopen van het octrooi de brief vernietigd moest worden. Niet 

minder die van 1552 en 1562, dat de Bredanaars gehouden waren zelf zorg 

te dragen, dat het octrooi in de rekenkamer in den Haag geregistreerd werd, 

alsmede de aanteekeningen op de plica of in dorso, dat zulks inderdaad 

geschied was. Ook verdient opmerkzaamheid de clausule van het laatste 

jaar, dat, aangezien de brief van het octrooi, dat immers zoowel den tol te 

Geervliet als dien te Iersekeroord betrof, op verschillende plaatsen noodig 

zou zijn, gezegelde vidimussen of copieen, door een der koninklijke secreta-

') A. J. van der Aa, Aardrijkskundig Woordenboek der Nederlanden V (1844) 242 
vgg., vermeldt vier Hazeldonken, waarvan slechts twee, die feitelijk een zijn, bier 
bedoeld kunnen zijn, nl. een polder aan de Mark, gem. Terheyden, en een hofstede 
aldaar . 

• ) Vgl. B. van Rijswijk, Geschiedenis van het Dordtsche Stapelrecht (1900) 88 vgg. 
93 vgg. H. C. H. Moquette, De Strijd op economisch gebied tusschen Rotterdam en 
Dordrecht, in: Tijdschr. v. Geschied. XLI (1926) 51,54. 
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rissen gecollationeerd en geteekend, dezelfde kracht zouden hebben als het 

origineel. 
Ik heb mij ertoe beperkt, de octrooien uit den landsheerlijken tijd mede 

te deelen. AIleen is tot besluit het stuk opgenomen, waarmede in 1591, na 

de verov~ring van Breda door het turfschip, de rekenkamer van Holland 

de redemptie van den tol te Gecrvliet als vanouds verlengd heeft, voor zes 

jaar en voor negentig pond; welk laatste bedrag de aanzienlijke waarde

vermindering van het geld ten gevolge van den opstand tegen Spanje de
monstreert 1}. 

D. TH. E. 

1. - ANTWOORD VAN DE STAD REIMERSW AAL OP EEN BRIEF VAN 

GRAAF ENGELBRECHT VAN NASSAU OVER GEWEIGERDE TOL

VRIJHEID AAN EEN VAN ZIJN ONDERDANEN. - Z. J. (1404-
1442) AUG~STUS 28. 

Hoeehgheboren. voers. 2) ende gheminde heere! Uwer eerwaer
dieheyt ghenoeghe te wetene, uwen brief, an ons ghesonden. vrien
delie ontfanghen ende verstaen hebben, inhoudende, alsdat u u 
ondersaten gheclaghet ende te kennen ghegheven hebben, alsdat 
die tolenare van Iersekenoert hcmluden veronreehten wil van ha
ren torven ende goede om te vertolen, dat binnen mans gheden
eken ende van ser 3) ouder tijt niemendc ghedeneken en can noeh 
nye ghegheven en hebben, ende begheert deromme an ons. dat wi 
den tolenare van Iersekenoert onderwisen willen, alsdat hij Ma
thijs Joneheere Jans scip ontsla ende dat hij hem weder te livere. 
dat hij alsoe niewelike van uwen ondersaten upghebeurt heeft. 
met . meer worden, in uwen brief begrepen 4). Gheminde heere I 
Uwer eerbaerheyt ghelieve te wetene. alsdat wi den tolenare van 
Iersekenoert voer ons ontboden hebben ende hebben die saken 
van uwen brieve open ghedaen ende gheseyt, daer hij ons up ghe
antwoert heeftende heeft gheseyt, alsdat hij van uwen ondersaten 
gheen tolen en 5) hebben wil, die onse ghenadighen heere tolen 
ghegheven hebben, hetsij te Sevenberghen of anders, daert be
hoert, maer hij heeft gheseyt, dat hij roertol van hem hebben wil, 

. 1) Vgl. Van Dillen, in: Tijdschr. v. Geschied. XL (1925) 326. 
J) Dit is wei een verschrijving voor: fJoersienige. 
0) Hs. : sor. 
t) Hier staat nog: Ghe, met een radeering. 
") Hs.: ende. 
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alsoverre als sij teyken bringhen, dat sij vertolent hebben, ende 
sine meyninghe es, dat hij u ondersaten niet en willaten varen, 
hij en sal hebben sijnen roertol, het en sij dat hem onse ghenadighe 
heere anders liet weten; ende, ghenadighe heere, ghij wael weten 
moghet, dat die stede niet ghedoen en kan jeghens die heerlicheyt 
ende die stede onse ghenadighe heere toebehoert, soe en connen 
wi der niet in ghedoen. Lieve gheminde heere, 01 u eenighe saken 
ghelieve, die wi vermoghen, daer en wilt, .ons niet in spare. Onse 
Heere God beware u altoes in salighen ende ghesonden live. Ghe
screven upten XXVIIIsten dach in Augusto. 

Die stede van Reymerswale. 
In dorso: Den ee(r)waerdighen ende wisen Engelbrecht, grave 

tot Nassouwen ende tot Vyanden, heere ter Lecke ende tot Bree
da, onse lieve en de waelgheminde heere. 

Oorspr. - A~chiel der Gemeente Breda, no. 342r (thans overge
bracht naar het Algemeen Rijksarchief). 

II. - KAREL, KONING VAN SPANJE, GEEFT OP VERZOEK VAN 

GRAAF HENDRIK VAN NASSAU ~OOR DEN TlJD VAN DRIE 

JAAR AAN DE STAD BREDA, DAT HAAR INWONERS EN BUR

GERS VRIJ MET HUN SCHEPEN EN GOEDEREN ZULLEN MOGEN 

VAREN DOOR DEN TOL VAN GEERVLIET, MITS BETALENDE 

ACHTTIEN PONDEN GROOTEN VLAAMSCH 's J AARS. 

1517 JUNI 18. 

Charles, par la grace de Dieu roy de Castille, de L(e)on, de Gre
nade, d'Arragon, de Navarre, des Deux Secilles, de Jherusalem, de 
Valence, de Maiorque, de Sardaine, de Corsiceetc., archiduc d'Aus
trice, duc de Bourgoingne, de Lothrick, de Brabant, de Stiere, de 
Karinte, de Carniole, de Lembourg, de Luxembourg et de Ghel
dres, conte de Flandres, de Habsbburg, de Tyrol, d'Artois, de 
Bourgoingne palatin et de Haynnan, lantgraved'Elsatt, prince de 
Zwave, marcquis de Bourgauw et du Saint Empire, de Hollande, 
de Zeellande, de Ferrette, de Kibourg, de Namur et de Zuytphen 
conte, seigneur de Frise, des Marches, de Sclavonie, de Portenauw, 
de Salins et de Malines, a IlOZ amez et feaulx les chiefz et treso
rier general, commis sur Ie fait de noz demaine, aux gens des 
comptes a la Haye, rentmeestres generaulx de Hollande, Zellande 
et Frise et a tous noz autres justiciers, officiers, cui ce regarde, 
saInt et dilection. De la part de nostre tres chier et feal cousin 

_____ .a 

/ 
I 
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Henry, conte de Nassou, de Breda etc., tant pour lui que pour et 
ou nom des bourgmaistres, eschevins, conseil et autres inhabi-

. tantz de sa ville dudit Breda, nous a este expose et remonstre 
comme par cidevant il a pleu a feuz de tres recommandee memoi
re noz predecesseurs, que Dieu absoille, oct royer et accorder a 
ceulx de ladite ville de Breda, que moyennant la somme de dix
huit livres de gros de nostre monnay de Flandres la livre, qu'ilz 
seroient tenuz payer chascun an 1) es mains de nostre tollenaire 
de Geervliet, que tous les bourgois, ~anans et inhabitans d'icelle 
ville pour certaines annees de lors avenir pourroient passer leurs 
biens et marchandises pardevant nostre tonlieu de Gheervliet et 
les wachtes d'icellui sans en payer aucune autre chose. Apres l'ex
piracion desquelles annees ilz ont depuis sur ce obtenu pluseurs 
continuacions et derrenierement Ie XXe de juing Ian XV ledict 
supp!. ou nom que dessus a obtenu de nous semblables lettres de 
prorogacion et continuacion pour deux annees lors prouchain ve
nans, qui expireront Ie derrenier d'aougst prouchain, comme peut 
apparoir plus a pla[i]n par icelles. Et pour ce que ladite ville de 
Breda au moyen des grandes aydes, que puis longtemps ils ont 
paye a noz predecesseurs, ducz de Brabant, qui Dieu absoille, et a 
nous des guerres, qui ont regne, et autrement en pluiseurs et di
verses manieres, est chergee de pluiseurs rentes et grandes debtes, 
et combien que la ferme dessusdite ne leur soit guerres prouffita
ble,ledit supp!. nous a supplit pour aucunement povoir satisfaire 
a icelles charges, nostre plaisir soit lui accorder et de nouveau pro
roguier et continuer a ceulx de ladite ville Ie droit de nostre dit 
tonlieu de Gheervliet Ie temps de douze ans prochainement ve
nant, commenchant au jour de I'expiracion de la ferme courant. 
pour Ie mesme pris et somme de XVIII£ de gros par an; et sur ce 
leur faire expedier noz lettres en tel cas pertinentes. Savoir vous 
faisons, que nous, ces choses considerees et sur icelles eu l'advis, 
premiers de Comille Ottenzone, commis ala recepte des deniers 
venans et pfocedans de nostre dit tonlieu de Geervliet, et 2) apres 
Ie vostre ausdits bourgmaistres, eschevins et conseil de ladite ville 
de Breda, suppl., inclinans a leur dite requeste, avons la ferme de 
nostre dit droit dudit tonlieu de Geervliet, ses wachtes, apparte
nances et appendences de tous et que1zconcque les biens, dee n Jrees 

1) Verbeterd uit: am. 
") Hs.: en. 
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et marchandises, que lesdits de Breda mayneront et feront mener 
et passer pardevant ledit tonlieu, les wachtes et appendences d'i
celles, continue, prorogue et ralonge, continuons, prorogons et ra
longuons, et en tant que mestier est, leur a vons icelle ferme de 
nouvel octroye et accorde, octroyons et accordons par ces presen
tes Ie temps et terme d'autres troisans continuelz et entresuyvans 
luyl'autre, commenchan[tJ Ie premier jour de septembre prochain 
venant, que lors leur presente ferme experera, parmy en payant 
chascun an a nostre prouffit la somme de vingt livres de gros de 
nostre monnoye de Flandres la livre au lieu de dixhuit semblables 
livres, qu'ilz en ont paye jusques a present es mains de vous, nos
tre dit tolnaire de Geervliet presenteta veniracharge d'en rendre 
compte et relicqua a nostre prouffit avecq les aut res deniers de 
vostre dit recepte. Pourveu que se durant lesdits trois ans de 
leur nouvelle ferme les rivieres du Rin, de la Lecque et 1) de la 
Meuse estoient closes tellement que les marchans n'y pourroient 
passer et navier par icelles et que a faulte de ce les commendroit 
mener par terre, en ce cas ceste ferme cessera et seront iceulx de 
Breda tenuz de payer des lors en avant Ie droit d'icelle tonlieu ainsi 
que autres non francs comme eulx; pourveu aussi que si durant 
iceulx trois ans nous faisons aucun changement au fait du taux 
et payement dudit droit du tonlieu, ledit appointement cessera 
semblablement et seront iceulx de Breda tenuz fumir audit taux 
et eulx rigler selon icelle; et se durant Ie temps de ladite fernIe 
nous ordonnons estre tenue une wachte au lieu de Hazeldonc, en 
ce cas ceste dite ferme cessera comme dessus. Sy vous mandons et 
commandons et a chascun de vous, endroit soy et si comme a lui 
appertiendra, que de nostre dite continuation, prorogation, ralon
guement, octroy et accord durant Ie temps selon et par la maniere, 
que dit est, vous faites, souffrez et laissez lesdits suppl. plaine
ment et paisiblement joyr et user sans leur faire, mettre ou donner 
ou souffrir 2) estre fait ou donne aucun destourbir ou empesche
mens au contraire. Et par rapport ant ces dites presentes vidimus 
ou couppie autenticque d'icelles avec noz autreslettres de continua
cion et prorogacion dessus mencionnees 3) pour estre cassees a 
nostre acquit et descharge et pour chascune desdites trois annees 

') Hs.: en. 
X) Hs.: /ou/fril'. 
S) Hs.: mencionntef. 
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enseignement souffissant desdits de Breda, par lequel appere, 
qu'ilz auront joy d'icelle ferme, et a la IIIe derr~nierement nee avec 
ledit enseignement ces mesmes presentes pour aussi estre cassees 
et faisant chascune desdites trois annees par vous, nostre dit re
ceveur, qu'il l ) appertiendra recepte desdits XX £ gros, payan a. 
cause de ladite ferme seulement, nous voulons, que vous et tous 
autres soyez tenus quictes et deschargez de tout ce, a. quoy pour
roit monter ledit droit de tonlieu des biens, denrees et marchan
dise dessusdits par vous les gens de nos dits comptes ala Haye, 
nous ordonnons ainsi Ie faire sans aucun contredit ou difficulte au 
contraire. Car ainsi nous p[l]aist il, nonobstant quelzconcques or
donnances, restrinctions, mandemens ou deffences ce contraire. 
Donne en nostre ville de Gand Ie XVIIIe jour de juing l'an de 
grace mil dncq cens et dixsept et de nostre regne Ie second. 

Par Ie roy Ie sire de Montigny, sire Nicasius Hackeney, chiefz, 
maistre Jehan Ruffault, tresorier general des finances et autres 
presens. N. Haneton. 

In dorso: Les chiefz et tresorier general, commis sur Ie fait des 
demaine et finances du roy de Castille, de Leon, d' Arragon et de 
Gamade, archiduc d' Austrice etc. consentent, en tant que en eulx 
est, que Ie contenu ou blancq dt;cestes soit fumy et accomply tout 
ainsi selon par la forme et maniere que Ie roy Ie [veu]lt et mande 
estre fait par icelles. Escript soubz les seings manuelz desdits 
chiefz et tresorier general Ie XIIe jour de juillet l'an XVcdixsept. 

A. de Lalaing. Ruftault. 
Alhangend zegel verloren. 
Oorspr. - Archiel der Gemeente Breda, no. 68. 

III. - KEIZER KAREL V VERLENGT DENVRIJDOMVAN DENTOL 

TE GEERVLIET VOOR DE STAD BREDA MET ZESTIEN JAAR OP 

DEZELFDE VOORW AARDEN. - 1522 MAART 22. 

Kaerle, bij der grade Goids gecoren Roemsch keyser, altijt ver
meerder des Rijcx, coninck van Germanie, van Spaengnen, van 
Arragon, van Navarre, van Beyden Sicillien, van Jherusalem, 
van Hongrie, van Dalmacie, van Croacie etc., eersthertoge van 
Oistenrijck, hertoge van Bourgoingnen, van Lothrijck, van Bra
bant, van Stier, van Carinte, van Carniole, van Lembourg, van 

I) Hs. : quul. 
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Luxembourg ende van Gelre, grave van Habsbourg, van Vlaende
ren, van Tirol, van Artois, van Bourgoingnen palsgra ve ende van 
Henegouwe, lantgrave van Elsate, prince van Zwave, marcgrave 
van Burgau ende des Heylicx Rijcx, van Hollant, van Zeelant, 
van Phiert, van Kiburg, van Namen ende van Zutphen grave, 
heere van Vrieslant, van den Windesmarck, van Sclavonie, van 
Portenau, van Salins ende van Mechelen, allen dengenen, die de
sen onsen brief zullen zien, saluyt. Van wegen ons lieven ende ge
trouwen neve ende eerste camerlinck, die grave van Nassou, heere 
van Breda etc., zoe voir hem als voir die burgermeesteren, scepe
nen ende raedt zijnder stadt van Breda, is ons tegewoirdelijck ver
thoent ende te kennen gegeven geweest, hoe voortijts wijlen onsen 
voirvaders~ saliger gedachten, denselven van Breda gegonnen en
de geaccordeert hebben gehadt, dat die burgeren ende inwoenende 
derselver stadt zouden mogen passeren en de lijden mit hueren 
schepen ende goede voirbij onsen tol van Geervliet en de aIle de 
wachten van dien, !nits jaerlijcx betalende ende uuytreyckende 
die somme van achtien ponden grooten Vlaems, alleenlijck zonder 
yet voirder van hen te mogen eysschen ; van welcken octroye ende 
grade die voirn. suppliant en ende zijne [voirders]l), heeren 'van 
Breda, vele ende diversche brieven van continua[tien vercre]gen 
hebben gehadt, ende onder anderen den VIen dach van Septembri 
anna XVcXX heeft onse voirs. neve van Nassou in den name als 
voeren van ons gecregen die laetste continuacie van den voirs. oc
troye, die expireren sal te Baefmisse in den jaere XVcXXIIII 
naestcommende, uuyt crafte van welcken octroye die burgeren 
ende inwoenende derselver stadt tot noch toe voirbij den thol en
de wachten voirscr. gepasseert ende geleden hebben, zonder yet 
voirder te betalen dan die voirs. achtien ponden grooten Vlaems 
siaers. Maer overmits dat zydert teerste accord van den voirs. oc
troye zeker nyeuwe wachten van den voirs. tho I geerigeert ende 
opgestelt gewcest hebben, die pachtenaers ofte colecteurs van den
zclven thoIle onder tdexel, dat die brieven van continua[ c Jie 
voirscreven geen expresse mencie daera£ en maken, willen van den 
voirs. van Breda ander ende voirder recht van thollen eysschen 
ende ontfangen boven die voirs. XVIII ponden grooten siaers tot 
hueren grooten hinder, schade en de verdriete, ende noch meer zijn 

') Wat onleesbaar is in het origineel. is overgenomen uit een gelijktijdige copie. 
die in spelling e.d. van het oorspronkelijk afwijkt. 
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sal, tenzij dat hen bij ons hierop versien worde, ons eemstelick 
daerom biddende ende versouckende: Soe eyst, dat wij de saken 
voirscreven overgemerckt ende h:erop gehadt tadvys eerst van 
onsen lieven ende getrouwen die luyden van onsen rekeningen in 
den Hage ende demaer van den hooft ende tresorier generael van 
onsen financien, wij hebben den voim. onsen neve van Nassou, in 
den name alsboven, genegen wesende tot zijnder voirs. bede ende 
begeerte, gegonnen, geoctroyeert ende gewillekuert, gonnen, oc
troyeren ende willekueren uuyt zonderlinge gracie mits desen on
sen brieve, dat die burgeren, coopluyden ende andere ingesetenen 
zijnder voirs. stadt van Breda met huere scepen, goeden ende coop
manscepen tholvrij sullen mogen vaeren voirbij onsen voirs. thol 
van Geervliet ende van allen den wachten van dien, gelijck andere 
vrije steden van Hollant ende Zeelant doen, den termijn van zes
tien jaeren naer die expiracie van huerer tegewoirdiger vrijheyt 
ende exemptie, tot welcken termijne wij dieselve huere vrijheit 
ende exemptie al noch gecontinueert hebben ende continueren 
mitsdesen onsen voirs. brieve, mits jaerlijcx betalende tot onsen 
proffijte in handen van onsen thollenaren van Geervliet, in der tijt 
wesende, die somme van twintieh ponden grooten Vlaems, zonder 
dat zij van hem yet voirder oft meer zullen mogen heysschen oft 
ontfangen, behoudelijck ende weI verstaende, dat indien binnen 
middelen tijde van deser [nyeuwe] continuacie die rivieren van 
den Rijn, L~ck ende Maze gesloten worden, zoedat die coopluyden 
die voirs. rivieren nyet veylich gebruyeken en moehten [ende al
soo] huere goede ende eoopmanseepen te land[e souden] moeten 
voeren, ende dat mits dien [die pach ]ters van den voirs. tholle van 
hueren pachte ontslagen ende d[ en voir ]s. thol op rekeningen be
dienen moesten, [die] voirs. vrijheyt sal in dien gevalle cesseren 
ende sullen die voirs. van Breda in dien gevalle thol betalen voir 
d[en tijt] der voirs. ee[ssa]eie ende sluytinge van den stroemen. 
gelijck andere onvrije persoenen. Ontbieden daerom ende bevelen 
onsen lieven getrouwen cancel[ier, hooft] ende luyd[en] van 
onsen secret en rade, p[res]ident ende luyden van onsen grooten 
rade, stedehouder, president ende luyden van onsenraeden[dere
ken]inge in Hollant, rentmeesters van b[e]weest ende beoister 
Sehelt in Zeelant ende allen anderen onsen reehteren, iusticieren 
ende officieren, wien dit aengaen oft aenroeren mach, dat zij die 
voim. van Breda doen laten ende gedoogen van deser onser gracie~ 
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octroy ende continuacie ende van al den inhouden van desen due
rende den tijt ende onder die voirwaerden ende condicien, voeren 
verhaelt, rustelijck, vredelijck ende volcommelijck genyeten ende 
gebruycken, cesserende aile beletten ende wederseggen ter con
trarien; want ons alsoe gelieft. Des toirconden zoe hebben wij 011-

sen zegel hieraen doen hangen. Gegeven in on sen stadt van Brues
sel den XXIIen dach van Meerte int jaer ons Heeren duysent vijf
hondert ende eenentwintich ende van onsen rijcken, te wetene van 
den Roemschen, van Hongrien etc. tderde en van ailen den ande
ren tzevenste. 

Op de plica: Bij den keyser, die grave van Hoichstraten, hoift
meester, Jan Ruffault, tresorier generael van den financien, ende 
andere jegewoirdich. H[an]e[t]o[n]. 

In dorso: Thooft ende tresorier generael, gecommitteert op 
tstuck van den demeine ende financien van den keyser, coninck 
van Spaengnin etc., sententeren, alsoeverre als in hen is, dat tin
houden int witte van desen volcQmmen ende volbracht zij, ge
lijck in den vorme ende maniere, als de K. M. dat wilt ende beveelt 
gedaen te zijn bij desen. Gescreven onder thanteyken van den 
voir r Js. hooft ende tresorier generael den lesten dach in Meerte 
XVc eenentwintich voir Paeschen. A. de Lalaing. Ruffault. 

H et zegel ontbreekt; slechts in de plica een snede voor een uithang
gend zegel. 

Oorspr. - Archief der Gemeente Breda, no. 69. 

IV. - KEIZER KAREL V GEEFT OP VERZOEK VAN GRAAF HENDRIK 

VAN NASSAU, WEGENS DE PEST EN DEN GROOTEN BRAND, 

AAN DIE VAN BREDA VOOR ACHTTIEN JAAR VRIJDOM VAN DE 

BETALING VAN DE 20 POND GROOTEN WEGENS DE REDEMP

TIE VAN DEN TOL VAN GEERVLIET EN HAAR WACHTEN. - _ 

1535 FEBRUARI 16. 

Met (afgevaUen) uithangend zegel'aes keizers in roode was. 
Oorspr. - Archiej der Gemeente Breda, no. 70. 
Gedrukt: Th. E. van Goor, Beschrijving der Stadt en Lande van 

\ 
Breda (I744) 489, no. 68 1) • 

.;' 

1) Het jaartal, in het oorspr. genoemd mil einq eens trente qua/re, wat dus met 
paaschstijl I535 beteekent, is door Van Goor reeds in den tekst aldus veranderd. 
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V. - KEIZER KAREL V GEEFT AAN BURGEMEESTEREN, SCHEPF.

NEN EN RUD DER STAD BREDA VOOR TIEN JAAR REDEMPTIE 

VAN DEN TOl TE GEERVLIET, VOOR 25 PONDEN GROOTEN 

VLAAMSCH. - 1552 SEPTEMBER 28. 

Kaerle, bij der gratie Goids Roemsch keyser, altijt vermeerder 
srijcx, coninck van Germanien, van Castillien, van Leon, van Gre
nade, van Arragon, van Navarre, van Naples, van Sicillien, van 
Mailliorcke, van Sardaine, van den eylanden Indien ende vast en 
lande der zee Occeane, eertzhertoge van Oistcnrijck, hertoge van 
Bourgoingnen~ van Lothrijck, van Brabant, van Lemborch, van 
Luxemborch ende van Gelre, grave van VIaenderen, van Artois, 
van Bourgoingnen palsgrave ende van Henegauwe, van Holiant, 
van ,Zeelant, van Ferrette, van Haguenault, van Namen ende van 
Zuytphen, prince van Zwave, marckgrave des Heylichs Rijcx, 
heere van Vrieslandt, van Salins, van Mechelen, van der stadt, 
steden ende landen van Uuytrecht, Overijssel ende van Groenin
gen ende dominateur in Asie ende in Affrycken, allen denghenen, 
die dese tegewoirdige zien sulien, saluyt. Wij hebben ontfangcn 
die oitmoedige sup plica tie van onsen welbeminden die borg
meesters, scepenen ende raedt der stadt van Breda in 'den naeme 
derselver stadt ende hunne poorters ende ingesetene, inhoudende, 
hoedat zij supplianten zekere jaeren geleden van ons vercregen 
hebben continuatie van de pachtinge van den toIle van Gheer
vliet met aIle' heure wachten ende toebehoirten, zoe zij die vele 
voirleden jaeren daer te voeren hadden gehadt, zulcx dat de poor
ters ende innegesetene derselver stadt souden mogen varen voer
bij den tol van Gheervliet ende de wachten van dien, de voers. 
leste pachtinge duerende voir de somme van twintich ponden 
grooten VIeemsch, jaerlijcx daervoeren te betalen tons en profiijte, 
soe de voem. supplianten, tselve jaerlijcx betaclt hebben tot Ba
misse XVc vierendertich incluys, dat alsdoen huere voers. pach
tinge expireerde. Ende want wij ter contemplatie van wijlen hee
ren Henryck, grave tot Nassouw, heere van Breda etc. ende ter 
oitmoediger beede van den voirsaeten der suppliant en, mits den 
grooten brandt, daermede de voers. stadt in de maent van Julio 
int voers. jaer van vierendertich meest al verbrant was, ten eynde 
dat men de borgeren bij melcanderen soude mogen houden ende 
oick updat de voers. stadt wederom opgetymmert ende gereediffi
ceert soude worden, in Februario XVc vierendertich, stilo Bra-
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bantie, lang nae de expiratie ende betalinge van den paeht, ver
sehenen den lesteri Septem br isanno vierendertichhemliedengracie 
ende quytseheldinge van den paeht ende tot voers. gegunt ende 
geaeeordeert voir eenen tijt van aehtien jaeren lanek geduerende, 
beginnende zedert den voers. jaere vierendertich loop te hebben, 
ende mits dien van den voers. Bamisse vierendertich aehtien jae
ren te rekenen dese gracie duerende is ende uuytgaen sal te Ba
misse anna Xyc tweeendevijfftich naesteommende, biddende 
daeromme zeer oitmoedelijek de voers. supplianten, dat, aen
merekende de groote ruyne van derselver stadt bij den brant 
voers. ende bij andere vele ongelueken geleden, daer zij grootelijex 
mede taehter is gegaen, ende vele borgers verstroeyt waren, dat 
ons believen wille de paehtinge van den voers. toile te eontinueren 
ende verlingen nae Bamisse anna XYc tweenvijfftich naesteo
mende ende opten selven Bamisse beginnende noeh aehtiene oft 
twintieh jaeren lanek, mits daervoeren betalende twintieh ponden 
Vleems, gelijek de leste paehtinge is geweest, teneynde dat de bor
gers van derselver stadt bijeen blijven mogen ende niet geoirsaect 
en worden de voern. stadt te verlaeten ende elders, daer vrijdom 
van tol is, ter resideneie te gaene, daerbij deselve stadt geseapen 
soude wesen grooten nederval te lijden, ende hen hierop verleenen 
onse behoirlijeke oepene briefven, daertoe dienende; doen te we
tene, dat wij, de saken voersereven overgemerekt ende hlerop ge
hadt tadvys, eerst van onsen rentmeester van Zuythoilant Bou
duin van Drenekwaert ende Jan Franeoys van Boedeghem, jegen
woirdieh toilenaer van onsen voers. tol tot Gheervliet, ende daer
naer van onsen lieven ende getrouwen die luyden van on sen reke
ningen in Hollandt ende voorts van den hoofden, tresorier gene
rael ende geeomrriitteerde van onsen demeynen ende financien, 
den voern. supplianten genegen wesende thuerlieder voers. bede 
ende begeerte, hebben gegunt, geottroyeert ende geaeeordeert, 
gunnen, ottroyeren ende aeeorderen uuyt onse zunderlinge gracie 
bij desen, dat zij voir eenen anderen tijt ende termijn van thlen 
jaeren naesteommende ende aehtereenvolgende, innegaende te 
Bamisse naesteommende, de voers. vrijheyt ende exemptie van 
onsen voern. tone van Geervliet genyeten ende gebruyeken sullen, 
mits daervoeren jaerlijex uuytreyekende ende betalende tonsen 
proffijte de somme van vijffentwintich ponden grooten Ylaems, 
ende dat in handen van onsen voern. tol1enaer van Gheervliet, 
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tegenwoirdich oft andere toecommende, die daeraff gehouden 
wordt ontfanck te makene, rekeni~ge, bewijs ende relic qua te 
doene tonsen proffijte mitten anderen penningen van zijnen ont
fanck, behoudelijck dat de voern. suppliant en onder tdexel van de 
vo~rs. vrijheyt geene onvrije goeden, den poorters van Breda nyet 
toecommende, en zuilen mogen bevrijen, op verbueren van desel
ve vrijheyt ende andere peynen, daertoe staende, naervolgende 
onser ordonnancie ende rechten van denselven thoile, behoude
lijck oick, dat zij gehouden sullen wesen desen onsen brief te dra
gen oft seynden in onser rekencamere in Hoilandt, om aldaer 
tonser versekerthede geregistreert te wordene. Ontbieden daer
omme ende bevelen onsen lieven ende getruwen die stadthouder, 
die eerste ende andere luyden van onsen raede in Hoilandt, den 
voern. van onsen rekeningen aldaer, onsen toilenaer van Geer
vlyet ende allen anderen onsen rechteren, officieren ende 
ondersaete.t:t, dien dit aengaen sal, dat zij den voern. van Breda, 
supplianten, van de voers. vrijheyt ende exemptie van onsen toile 
van Geervliet voers. voir den tijt, upte condicien ende in der ma
nieren, boven verhaelt, doen laten ende gedoogen rustelijck, vre
delijck ende volcommelijck genyeten ende gebruycken, sonder hen 
te doene noch te laeten geschien eenich hinder, letsel oft moyenis
se ter contrarien. Want ons alzoe geliefft. Des toirconden zoe heb
ben wij onsen zegel hieraen doen hangen. Gegeven in onser stadt 
van Bruessele den XXVlIIten dach van Septembri int jaer onss 
Heeren duysent vijffhondert tweenvijfftich, van onsen keyser
rijcke tXXXIIIte ende van onsen rijcken van Castillien ende ande
re tXXXVIIte. 

Op de plica: Bii den keyser, den heere van Berlaymont, hooft
meesteren, Nicasius Claissone, Pieter Boisot, ende J oes de Dam
houdere, gecommitteerde van de financien ende anderen jegen
woirdich. D'Overloepe. 

Op huyden den Xen Novembris XVcLII zijn dese tegenwoor
dige brieven van ottroy ten bureele van der cam ere van de reke
ninge in den Hage gevisiteert ende volgende den teneur van dien 
zijn aldaer geregistreert int roode bresillie regyster, beghinnende 
KersmisseXVcXL,folio IIcL. In kennisse van mij, Schouten. 

In dorsa: Redemtio van den thol van Geervliet a 0 1552. 
Uithangend zegel verloren. 
Oorspr. - Archie! der Gemeente Breda, no. 7I. 

, 
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VI. - KONING PHILIPS Il GEEFT BURGEMEESTEREN, GEMEENE 

POORTE~N EN INGEZETENEN VAN BREDA CONTINUATIE 

VAN DE REDEMPTIE VAN DEN TOL TE GEERVLIET, TEGEN 

BETALING VAN 150 CAROLUSGULDEN, EN GELIJKE REDEMP

TIE VAN DE TOLLEN IN ZEELAND, TEGEN BETALING AAN DEN 

TOLLENAAR VAN IERSEKEROORD VAN 50 CAROLUSGULDEN, 

ALLES VOOR TWAALF JAAR. - 1562 APRIL 17. 

Philips, bij der gratie Gods coninck van Castillien, van Leon, 
van Arragon, van Navarre, van Napels, van Sicillien, van Mail
lorcke, van Sardaine, van den eylanden Indie~ ende vasten lande 
der zee Occeane, eertzhertoge van Oistenrijcke, hertoge van Bour
goingnen, van Lothrijck, van Brabant, van Lymborch, van Lu
xemborch, van Gelre ende van Milanen, grave van Habsborch, 
van Vlaenderen, van Artois, van Bourgoingnen palsgrave ende 
van Henegouwe, van Hollant, van Zeelant, van Namen ende van 
Zuytphen, prince van Zwave, marcgrave des Heylichs Rijcx, 
heere van Yrieslant, van Salins, van Mechelen, van de stadt, ste
den ende landen van Utrecht, Overijssel ende Groeningen ende do
minateur in Asie ende in Affrycke, allen denghenen, die dese jege
woirdige zullen zien, saluyt. Wij hebben ontfangen die oitmoedige 
suplicatie van onsen welbeminden die borgermren, scepenen ende 
gemeen poorteren ende ingesetene der stadt van Breda, inhouden
de, hoedat henluyden over zeer oude tijden bij wijlen onsen voir
vaderen gegunt ende geaccordeert is geweest vrijdom ende exemp
tie van onse thollen van Gheervlyet met alle huere wachten ende 
toebehoorten, ons als grave van Hollant ende Zeelant competeren
de, daeraff die leste pachtinge, bij hen vercregen int jaer XYc 
tweenvijfftich lestleden van wijlen hoochlofflijcker memorien die 
keyser Kaerle, de vijffte des naems, onse lieven heere ende va
der --wyens ziele God genadich zij --, die gedaen was voir 
vijffentwintich ponden Vlaems tsiaers, daervan zij nyet meer en 
plagen te geven in de voirgaende pachtingen dan twintich ponden 
Ylaems tsiaers, in de maent van Octobri naestcommende in dit 
jegewoirdich jaer Xyc tweentzestich expireren zal. Ende want zij 
suplianten in den jaere Xyc vierendertich onverwinnelijcke scha
den ende desolatien geleden hebben bij den subiten brant, waer
duere meer dan de drye vierendeelen van den huysen der voirs. 
stadt met meest alle huere substantien affbranden, ende zedert 
ECON.-HIST. JAARBOEK, xv. 21 
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duer de lange geduerige pesten ende oick duer het raseren van 
huere poorten, thorens ende mueren ende tleggen van nyeuwe 
poorten, bolwercken ende wallen, daeraff veel meer dan de helfft 
rtoch resteert te maken, aleer deselve stadt besloten, gefartificeert 
ende gerepareert sal wesen, daerbij gevueght, dat zij suplianten 
altijts nae hun vermogen willichlijcken mede hebben gecontribu
eert als andere goede ondersaten in Brabant in aIle onse beden 
ende andere subventien ende ommeslagen, hebben zij ons daerom
me zeer oitmoedelijck gebeden, dat, tselve aengesien ende ten eyn
de de voirs. stadt te beter soude m,ogen recouvreren die groote de
solatie ende tachterheyt, daerinne deselve ter zaken voirscreven 
ende duer andere ongelucken gecommen is, ons believen wilde 
huere jegewoirdige pachtinge nae dexpiratie van derselver alnoch 
te continueren voir eenen anderen tijt van vijffentwintich jaeren, 
mitz betalende sulcken ende gelijcken pacht, als zij voir den 100-

penden pacht tot noch toe jaerlijcx betaelt hebben, met declaratie 
van onder deselve pachtinge te mogen genyeten overal opte thol
len van Geervlyet met Yersickeroort ende aIle huere wachten, zoe
weI van den zouten int zoete watere als van den zoeten int zoute, 
even verre sulcke goeden ende coopmanscepen bevracht werden 
bynnen onse patrimoniale landen van herwertsovere ende nyet 
over zee, daer den :;uplianten gelegentheyt nyet en is te negocie
ren noch oick sulcke groote coopmanscepen van over zee gewoon
lijck en zijn te doene, ende hen hierop doen expedieren onse be
hoirlijcke opene briefven, daertoe dienende; doen te wetene, dat 
wij, de zaken voirscreven overgemerct ende hierop gehadt tadvys 
eerst van onsen lieven ende getrouwen die luyden van onse reke
ningen in Hollant, dewelcke om daerinne te beter mogen advise
ren deshalven gescreven hebben, zoewel aen Laureys Rijcx, pach
ter van onsen grooten thol van Yersickeroort in Zeelant, als oick 
aen den burch mrs ende regierders onser stadt van Dordrecht, in 
handen hebbende den thol van Gorchum, ende insgelijcx !len Jan 
Franchois van Boedeghem ende Jan Damen, eertijts tollenaers 
van Gheervlyet geweest zijnde ,ende van gelijcken aen den tolle
nare van der Goude ende daerenboven aen onsen rentmeester ge
nerael van Noorthollant Jan Hanneman, zunderlinge om te we
ten, wat schade oft interest de v,oirs. tollenaers souden mogen heb
ben int accorderen van de vrijdom ende exemptie van thoIle, bij 
den voim. suplianten versocht, ende daemae gehadt oiek tadvys 
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van den hooffden, tresorier generael ende gecommitteerde van 
onse demeynen ende fin ancien, genegen wesende ter bede ende be
geerte van den voirn. van Breda, suplianten, hebben om dese ende 
andere redenen, ons daertoe bewegende, de voirs. leste pachtinge 
ende verding van vrijdom ende exemptie van onsen voirs. tholle 
van Geervlyet met allen zijnen toebehoorten, bij hen suplianten 
van wijlen onsen voirn. heere ende vader int voirs. jaer XVc 
tweenvijfftich vercregen, zoe voirs. is, alnoch gecontinueert ende 
verlinght, continueren ende verlingen ende, zoeverre des van 
no ode zij, hebben denselven van nyeuws gegunt, geottroyeert ende 
geaccordeert, gunnen, ottroyeren ende accorderen, hen gevende 
oirloff ende consent uuyt onser zunderlinger gratien bij desen, dat 
zij voireenen anderen tijt ende termijn van twaelff jaeren naest
commende ende achtereenvolgende, beginnende in de maent van 
Octobri in dit jegewoirdich jaer XVc tweentzestich naestcommen
de, dat alsdan hueren loopenden pacht van vrijdom ende exemp
tie van onsen voirs. tholle van Geervlyet expireren zal, sullen mo
gen lijden ende vaeren met hueren goeden, waeren ende coopman
scepen voirbij denselven thol van Geervlyet ende wachten van 
dyen zonder eenich tolrecht daervan te moeten betalen. Ende 
daerenboven uuyt onse meerdere gratie hebben wij denselven su
pliant en alnoch geconsenteert ende geaccordeert, consenteren en-· 
de accorderen oick mitz desen bij vorme ende maniere van amplia
tie van de voirs. continuatie, bij hen lestmael vercregen als boven, 
dat zij voir eenen gelijcken tijt ende termijn van twaelff jaeren, 
beginnende ende geduerende, zoe voirs. is, insgelijcx sullen mogen 
genyeten ende gebruycken vrijdom ende exemptie van trecht van 
den thollen ende wachten van Yersickeroort in Zeelant van aIle 
goeden ende coopmanscepen, die zij zoewel van Westen duer Zee
lant ende van den souten duer tzoete watere nae de voirs. stadt 
van Breda sullen brengen oft doen brengen, als oick van denghe
nen, die zij van dep zoeten int zoute watere nae Zeelant, Brabant, 
Vlaenderen ende elders bynnen onsen voirs. landen van herwerts
overe sullen voeren oft doen voeren ende nyet daerbuyten over 
zee, daer der voirn. suplianten gelegentheyt nyet en is te negocie
ren, behoudelijck dat zij in recognitie ende erkennisse van den on
sen j egenwoirdigen ottroye ende ampliatie jaerlycxgehouden sullen 
worden te betalen de somme van tweehondert Carolusguldenen 
van twintich stuvers tstuck in handen van onsen tollenaers van 



324 STUKKEN BETREFFENDE DEN VRIJDOM VOOR BREDA VAN 

Geervlyet ende Yersickeroort in Zeelant voirs., in der tijt zijnde, te 
wetene hondert vijfftich guldenen in handen van den thollenaer 
van Geervlyet ende de andere vijfftich guldenen in handen van 
den tollenaer van Zeelant voirscreven, ende dat voir ende in re
compense van huerluyder interest, behoudelijck oick dat de 
voirn. suplianten gehouden zullen zijn desen onsen brieff te dragen 
oft zeynden in onser rekencamer in Hollant voirs., om aldaer ge
registreert te wordene, zoot behooren zal. Ontbieden daeromme 
ende bevelen onsen lieven ende getrouwen die hooft presidenten 
ende luyden van onsen secreteit ende grooten raden, stadhouder, 
presidenten ende luyden van onsen raden in Vlaenderen ende 
Hollant, den voirn. van onsen financien ende rekeningen in Hol
lant voirs., rentmeesters van Zeelant bewest ende beoister Schelt, 
tollenaers van Gheervlyet ende van onsen grooten thol van Yer
sickeroort voirscreven ende huer gecommitteerde ende allen an
deren onsen rechteren, officieren ende ondersaten, dien dit aen
gaen zal, dat zij den voirn. van Breda, suplianten, van dese onse 
jegewoirdige gracie c<?ntinuatie, nyeuw ottroy en de ampliatie voir 
den tijt, op de conditien ende in der vuegen ende manieren, hoven 
verhaelt, doen,laten ende gedoogen rustelijck, vredelijck ende vol
commelijck genyeten ende gbruycken, zonder hen te doene noch 
te laten geschien eenich hinder, letsel oft moeyenisse ter contra
rien. Endewant men van desen onsen brieff in vele ende diversche 
plaetsen van doene zal mogen hebben, wij willen, dat aen tvidi
mus van dien onder zegel autentyck oft aen de copie, gecollation
neert ende geteeckent bij eenen van onsen secretarysen, volcom
men geloeve gegeven zij als aen desen onsen originalen. Want ons 
alsoe geliefft. Des toirconden hebben wij onsen zegel hieraen doen 
hangen. Gegeven in onser stadt van Bruessele den XVIIen dach 
van April int jaer onss Heeren duysent vijffhondert tweentzestich 
nae Paesschen, van onsen rijcken, te wetene van Spaengnyen, 
Sicillien etc. tYIIenende van Napels tIXen. 

op de plica: Bij den coninck, den heere van Berlaymont ende 
van Hachicourt, hooffden, heeren Joes de Damhoudere, ridder, 
Aelbrecht van Loo ende Marten van den Berghe, gecommitteerde 
van de financien, ende anderen jegenwoirdich. D'Overloepe. 

Recognitie. 
In dorso: Up den VIIen dach van Augustus Xyc tweeende

tzestich zoo zijn dese opene brieven ten burele deser cameren ge-

I 
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visiteert geweest ende naer lecture volgende den inhouden van 
dien geregistreert uit derde geluwe registre, beginnende prima 
Januarii XVc vijvendevijftich naer tscrijven shoofs van Roliant, 
folio CXCIII verso. Actum ten burele van der camere van den 
rekeningen in den Rage ten dage ende jaere als boven. In kennisse 
van mij, Snouckaert. 

Tol van Geervliet aO. 1562. 
In dorso op den zegelstaart: Concent(?) de Breda. 
Met (geschonden) uithangend zegel des konings in roode was. 
Oorspr. - Archie! der Gemeente Breda, no. 72. 

VII. - DE REKENKAMER VAN HOLLAND ~REFT EEN ACCOORD 

MET BURGEMEESTERS EN REGEERDERS VAN BREDA OVER DE 

REDEMPTIE VAN DEN TOLTE GEERVLIET EN ZIJN WACHTEN, 

TEGEN BETALING VAN 90 POND EN VAN 40 GROOTEN'S JAARS 

VOOR DEN TIJD VAN ZES JAAR. - 1591 FEBRUARI 11. 

Up huyden den XIen Februarii anne XVc ende tnegentich sijn 
die luyden van de reeckeninghe in Rollant overcomen ende ver
accordeert met die burgermeesteren der stede van Breda, beroe
rende het verdingh van de vrijdommen opte thol van Geervliet 
ende wachten van dien, alsdat zijluyden in dezelve vrijdomme zul
len werden gecontinueert den tijt van zes jaeren, ingaende ende 
beginnende loop te hebben op huyden ten daege voorschreven, 
mitz dat zij jaerlijcx ten gewoonlicken termijne daervooren zullen 
betaelen aen handen van den collecteur van den tholie voorschre
ven indertijt, zijnde de somme van tnegentich ponden te XL 
grooten tpondt, daervan zij aen den voorn. collecteur overleveren 
sullen haer contrebrieven in behoorlijcke forme tot verzeeckert
heyt van der graeffelicheyt. Aldus gedaen ten burele van de came
re van de reeckeninghe in den Raege ten daege ende jaere als voo
reno Mij jeghenwoirdich, A. van der Goes. 

Registratum(?) int francijne(?) bouck van appointementen, 
folio XLIX verso. 

In dorso: Bescheedt van de verpachtinge van den tol voir zes 
jaren. 

Oorspr. - Archie! der Gemeente Breda, no. 73. 



VIII 

DIE INTERNATIONALE <JKONOMISCH-HISTORISCHE AUS

STELLUNG IN AMSTERDAM, MITGETEILT VON DR. MAGDA 

REvESZ-ALEXANDER 

Eine interessante, und in ihrer Art einzigartige Ausstellung 
wurde im Sommer 1929· im Stadtischen Museum zu Amsterdam 
erMfnet. 

Was uns das, in neun Raumen geschmackvoll verteilte Mate
rial bot, war sicher etwas Neues und Ueberraschendes, und die 
Idee, die leitende Tendenz, die sich darin ausserte, verdient aIle 
Achtung. 

Das eigentliche Ziel war: uns das wirtschaftliche Leben Europas 
wi:ihrend der letzten 600 Jahre vor Augen zu fUhren, so wie es sich 
hauptsachlich in den bildenden Kunsten jener Zeiten wiederspie
gelt. Daneben war aber das Bestreben merkbar, durch das Ausstel
len von wichtigtm Dokumenten, alten Werkzeugen, Geldstucken, 
Buchern undallerhand seftenen Gegenstanden, ein lehrreiches 
Material fur das Studium der europaischen Kultur- und Wirt
schaftsgeschichte darzubieten. 

Kunstlerisch anziehend wirkte die Ausstellung jedoch dadurch, 
dass die meisten Objekte aus dem Reiche der bildenden Kunst 
ausgewi:ihlt waren, wodurch sie dann auch ein allgemeineres Inte
resse verdient. 

Der leitende Gedanke, - vielleicht das wertvollste am Ganzen 
- ist dem Secretar des Ausftihrenden Komites: Prof. dr. N. W. 
Posthumus, einem der bekanntesten Forscher der niederlandi
schen Wirtschaftsgeschichte, zu verdanken. Er hatte auch die 
schwierige und undankbare Arbeit der internationalen Organisa
tion auf sich genommen und mit grosser Aktivitat und feinem 
Verstandniss ausgeftihrt 1) . Es gelang ihm manche Seltenheiten und 
Schatze aus dem Besitz der verschiedensten Sammlungen Euro
pas fUr die Ausstellung zu erwerben, d'och bei Weitem nichtalles 

1) Die franzosische Abteilung war von Herrn M. Lam Jr., Amsterdam, organisiert. 
I 

' .. 
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was er gefunden und gewtinscht hatte. Denn darin lag eben die 
grosste Schwierigkeit, worauf dann auch die Lucken und Unge
reimtheiten der Ausstellung zuruckzufiihren sind: - es ergaben 
sich namlich unuberwindliche Hindernisse bei verschiedenen 
Staaten und Sammlungen, die ihre Kunstgegenstande nicht zur 
Verfugung stellen wollten. 

Auf einer noch breiteren Basis aufgebaut, aus einem noch gros
seren Material wollte man jene systematische Auswahl treffen, die 
uns ein plastisch-lebendiges Bild von dem okonomischen Leben 
Europas in der Vergangenheit hatte geben konnen, urn in die 
Beziehungen zwischen Wirtschaft und Kunst einen tieferen Ein
blick zu gewahren. 

So blieb die Ausstellung in mancher Hinsicht fragmentarisch, 
und doch kam daraus stark und deutlich eine Grundauffassung 
zum Ausdruck. Sie demonstriert den Standpunkt, der aIle histori
schen Wissenschaften immer mehr und mehr durchdringt und sie 
immer sHirker miteinander verbindet: dass die Geschichte der 
SchOpfungen menschlichen Geistes eine einzige grosse Einheit ist. 
Wir sehen heute in der Geschichte, - in diesem Produkt mensch
lichen Denkens, Schaffens und der Phantasie, -die innigsten und 
tiefsten Zusammenhange. Wir sehen deutlich wie eng aIle Wand
lungen und Wendungen des materielIen ebenso wie des spirituel
len Lebens mit der Wandlung und Entwicklung alIer Geistespro
dukte verknupft sind, - und wir sind von der Ueberzeugung 
durchdrungen, dass niemals die Geschichte eines einzigen Kom
ponenten dieser grossen Einheit isoliert betrachtet und verstan-
den werden kann. . 

Und so bedeutet eine Ausstellung wie diese, die unsere Auf
merksamkeit in anschaulicher Weise auf die mannigfachen Bezie
hungen und Wechselwirkungen zwischen materielIem Leben und 
Kunst lenkt, auch yom kunsthistorischen Standpunkt aus einen 
anregenden und vielversprechenden Versuch. 

Wenn wir nun die ausgestellten Kunstwerke betrachten, so fallt 
uns zunachst die grosse Superioritat der belgischen und hOllandi
schen Abteilungen, sowohl in quantitativer wie in qualitativer 
Hinsicht auf. Es bestanden ja hier viel weniger Schwierigkeiten 
im Auffinden und Herbeiziehen eines geeigneten Materials, aber 

. ' die eigentliche Ursache.liegt doch tiefer. Es i'st kein Zufall dass die 
" 
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niederUindische Kunst von jeherso reich an Beziehungen mit dem 
praktischen Leben war. Von jeher beruhte der Wohlstand und die 
Kultur der bltihenden niederliindischen Stiidte einzig und allein 
auf der emsigen Arbeit des Biirgers; - diese nahrte den ganzen 
Organismus, beschiitzte den Frieden; es ist daher nur natiirlich 
dass die auch im Mittelpunkt des Lebens stand. Kein Volk war 
vielleicht von diesem Bewusstsein so stark und in allen Schichten 
durchdrungen, wie das niederlandische, und es bedeutete hier 
nicht allein niichterne Einsicht, sondern stolzes und erhebendes 
Selbstgefiihl. 

Dieser Umstand musste seine Wirkung auf die Kunst ausiiben. 
Schon der mittelalterliche Monch, wie auch die Maler und Zeich
ner aller Zeiten wandten sich mit aufrichtiger Freude dem fri
schen Pulsschlag des taglichen Lebens zu. Das buntbewegte, far
bige Getiimmel einesMarkts oder einesHafens galt hier selbst fUr 
den grossten Kiinstler nie als geringeres Objekt der Darstellung 
als irgendwe1che heilige Handlung. Und dieser angeborene Sinn 
fiir die Wirklichkeit lebt in der ganzen niederlandischen Kunst, 
fast unabhangig von Zeitgeist und Individuum. Nicht nur in vor
wiegend naturalistisch gesinnten Zeiten, wie im XV. Jahrhundert, 
sondern stets wurde hier ein inniges und fruchtbares Biindniss 
zwischen Geist und Materie geschlossen. 

Der belgische Saal zeigte uns eine Reihe schaner Stadt- und Ha
fensichten, ferner Darstellungen betreffend Landwirtschaft, 
Bergbau, Hausindustrie und Handel. Ausser wertvollen Minia
turen und Zeichnungen aus dem Mittelalter, begegneten uns die 
Namen von Abel Grimmer, T. Verhaecht, J. B. Bonnecroy lind 
anderen, sogar der grosse P. Brueghel d. A. ist mit einer stim
mungsvollen, in warm en Farben erstrahlenden Bauernstube ver
treten. Diese heiteren und wechselvollen Bilder des betriebsamen 
Lebens, von dem poetischen Hauch bltihender Landschaften um
woben, haben eine Wirkung von beruhigender Wiirde, die in der 
produktiv-natiirlichen Arbeit liegt. Daneben empfinden , wir es 
fast als diisteren Kontrast wenn wir uns einer Reihe der wohlbe
kannten Darstellungen des Geldwechslers und Geldwagers zu
wenden. Diese charakteristische Figur des Wirtschaftslebens im 
16. und 17. Jahrhundert, ist hier mit Bildern von Quentin Mat
sys, Marinus von Reymerswaele und dessen Schiiler gut vertreten. 
Teils mit objektiver, scharfer Beobachtung, teils karikaturistisch 
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verzerrt dargestellt, erscheinen sie in ihrer niedrigen Geldgier oft 
so abstossend, dass nur die herrlichen, satten Farben der Kopftii
cher fiir die Hasslichkeit der Seele uns entschadigen. Deutlich 
zeigt sich hierin, wie gerade diese wenig anziehende Gestalt die 
Ktinstler angeregt hatte urn in den psychologischen Zusammen
hang von Beschaftigung und Charakter tiefer einzudringen, wo
durch diese genrehaften Portrats auch als kulturhistorische Do
kumente gelten konnen. 

Der hollandische Saal brachte uns die frisch-stromende At
mosphare eines echten Seefahrervolkes entgegen. Darstellungen 
von Fischfang und Schiffsbau, abenteuerliche Reiseunternehmun
gen, fremde, exotische Volker, stolze, selbstbewusste Mannerbild
nisse, - erzahlen von Macht und Wohlstand und vom bewegten 
Leben dieses Menschenschlags. Manche bekannte Werke aus den 
hollandischen Museen sehen wir hier wieder und N amen wie J. van 
van Goyen, Berckheyde, van Everdingen, S. van Hoogstraaten, 
J. van Scorel u. A. begegnen uns. Eine reiche Auswahl von 
Zeichnungen und Stichen lasst uns ahnen, was fUr riesiges Mate-

- rial in den Sammlungen aufbewahrt wird. In den sog. "Tulpen
boeken", die eigentlich Register der verschiedensten Tulpensor
ten sind, sehen wir auf Pergament gemalte, in den gliihendsten 
Farben brennende Blumen, eine wundervolle Mischung von fast 
trocken-objektivem Naturalismus mit dem feinsten Geschmack 
und Farbenfreude. 

Eine kleine aber gut ausgewahlte Sammlung hatte Ungarn ein
geschickt. Der franzosische Saal fesselte besonders durch ihre herr
lichen mittelalterlichen illuminierten Biicher ,der italienische durch 
die ausdrucksvollen Medicibildnisse Von Vasari und Pontormo; 
die englische Sammlung war eigentlich eine grosse Portratgalerie 
von lauter stattlich-vornehmer und achtungerregender "business
men", also sehr bezeichnend fiir Englands Wirtschaftsleben. 

Wie aber ein grosser Kiinstler in der niichternsten Hiille die 
Seele eines Menschen zu erfassen vermag, - ftihlten wir im deut
schen Saal, als wir vor Albrecht Durers Fugger-Bildnis standen. 
Jacob Fugger "der Reiche" war der grosste internationale Kauf
mann des 16. J ahrhunderts. Das Bild zeigt eine bedeutende Per
sonlichkeit, - ist aber eine noch bedeutendere kiinstlerische 
Leistung. - Die Augen, von durchdringender Intelligenz, beherr
schen das Ganze. In der konzentrierten, straffen Erscheinung die-
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ses Menschen liegt etwas von verhaltener Warme und Giite, etwas 
innerlich Edles. In merkwtirdigem Kontrast zu der asketisch
strengen Zeichnung des Gesichtes, haben die Farben einen tiefen, 
schmelzend-warmen, Glanz. Der goldgelbe Kopfschmuck ergltiht 
wie eine glitzernde Zauberkrone in mystischem Licht tiber dem 
ruhigen, etwas ktihlen Antlitz des alternden Mannes. Ein echter 
Aristokrat der Arbeit, ein realer, selbstsicherer Mensch, bis in sein 
Innerstes durch die visionare Kraft eines Genies erleuchtet . 



STATUTEN 
DER VEREENIGING 

H ET NED ERLAND SCH ECONOMISCH
HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTIGD TE 'S-GRAVENHAGE 

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

ARTIKEL 1. 

De Vereeniging .. RET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-RISTO
RISCH ARCHIEF" is opgericht op 2 April 1914. Zij is gevestigd te 
, s-Gravenhage. 

ART. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, 
bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang 
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Neder
land en zijn kolonien in den ruimsten zin des woords. 

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

van koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespon
denties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en pu
blicatien betreffende bestaande of opgeheven handels- en 
industrieele ondernemingen enz. ; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden 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 1100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste 
125.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens het 
bepaalde in de artt. 9 en 10. 

ART. 8. Het lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r 

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

') VoJgens besluit der algemeeae vergadering is de contributie tijdelijk met 20 % 
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. 
Ret Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van 

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

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

5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een 
vijfde der bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dage
lijksch bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond 
herkiesbaar. 

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

De directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Con- , 
servator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur. 
benoemd. 

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

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

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

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

Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van 
zijn toestemming afhankelijk maken. 

ART. 14. Er zal zijn een Ruishoudelijk Reglement, dat niet 
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten. 
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ART. 15. Een instructie betreffende het beheer en het ge
bruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld. 

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

ART. 16. De inkomsten der Vereenigipg bestaan uit contribu
tien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

ART. 17. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene 
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt uit
gebracht over den toestand en de werkzaamheden van de Ver
eeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording 
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goed
keuring dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd. 

Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures, 
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in 
den Raad van Advies, vervuld. 

Algemeene 'vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo 
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oor
deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven bij 
h,et Bestuur aanvragen. '" 

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

I 

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

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

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

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

ART. 20. Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met in
achtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendommen 
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief 
te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betreft. Van de af
beeldingen en de overige eigendommen der Vereeniging bepaalt 
de Algemeene Vergadering de nadere bestemming. 
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In het afgeloopen jaar heeft de Vereeniging haar werkkring aan
zienlijk uitgebreid. Behalve op den gestadigen aanwas van archie
yen, documenten en boeken kan op een drietal feiten worden ge
wezen, die voor de toekomstige ontwikkeling der Vereeniging van 

, groote beteekenis kunnen worden. 
In het begin van 1928 werd de aandacht van het Bestuur op de 

mogelijkheid gevestigd om een zeer omvangrijke bibliotheek op 
economisch- en sociaal-historisch gebied door ~ankoop te ver
werven. Deze verzameling beyond zich in het buitenland en be
vatte, behalve vele duizenden boekwerken, ook handschriften. De 
geheele collectie was het resultaat van het bijeenzoeken van boe
ken op de internationale markten, door een geleerde jarenlang 
gedaan. Na uitvoerige besprekingen met den eigenaar werd een 
voorloopige regeling getroffen, die later door een definitief con
tract is vervangen. Bij het schrijven van dit verslag zijn nog be
sprekingen over de ten uitvoerlegging van het contract gaande, 
daar de eigenaar in het belang van de collectie alsnog op enkele 
punten een andere regeling wenschte. Het Bestuur heeft getracht 
hem hierin zooveel mogelijk ter wille te zijn. 

Het verwerven van eene zoo omvangrijke verzameling legde 
aan het Bestuur tweeerlei verplichtingen op. Eenerzijds moest het 
voor den aankoop benoodigde bedrag bijeengebracht worden, an
derzijds moest voor voldoende huisvesting worden gezorgd. Daar 
het uitgesloten was, dat de Vereeniging de benoodigde som uit ei
gen middelen kon betalen, is getracht voor dit doeltsteun van be
langstellenden te krijgen. Het Bestuur is verheugd te kunnen me
dedeelen dat dit nog in 1928 is gelukt, zoodat de aankoop van de 
verzameling verzekerd is. Aan hen, die hiertoe medewerkten, zegt 
het Bestuur op deze plaats hiervoor nogmaals hartelijk dank. 

Wat het gebouw betreft, heeft het Bestuur gemeend, dat het 
vanzelf sprekend was zich hiervoor tot het Gemeentebestuur van 
's-Gravenhage te wenden om medewerking in dezen te verkrijgen. 



XXXVIII J AARVERSLAG VAN HET BESTUUR 

In die gemeente is het archiefgebouw der Vereeniging gevestigd, 
dat echter niet meer genoeg ruimte biedt om daarin nog de uitge
breide nieuwe verzameling boeken onder te brengen. Het Ge
meentebestuur van 's-Gravenhage heeft ons verzoek echter niet 
ingewilligd, waarop wij ons tot het stadsbestuur van Amsterdam 
hebben gewend. Bij schrijven van 5 Augustus 1928 ontving ons 
Bestuur de mededeeling, dat dit laatste bereid was zoowel vol
doende loca1iteit voor het oprichten van een economisch-histori
sche bibliotheek (die ook voor het publiek zou geopend zijn) als 
een bijdrage voor de exploitatie beschikbaar te stellen. Alles be
houdens nadere goedkeuring van den Gemeenteraad. Tijdens de 
hierop gevolgde nadere besprekingen met vertegenwoordigers van 
het Gemeentebestuur zijn voor de nieuwe bibliotheek zeer ge
schikte localiteiten in een gunstig gelegen perceel aangeboden. 
Het geheel zou bestaan uit twee zeer ruime bibliotheekvertrekken, 
tevens studiezaal, een groote boekenbergruimte (genoeg voor 
100.000 deelen), alsmede diverse opslagplaatsen, sorteerruimte 
enz. De inrichting zou door de Gemeente in voortdurend overleg 
met het Bestuur geschieden. In de laatste helft van 1928 zijn hler
over verschillende conferenties gehouden. Wat daarin ons toege
zegd is, voldoet geheel aan onze behoeften en aan onze verlangens. 
Het Bestuur vertrouwt, dat het plan thans spoedig den Gemeente
raad ter goedkeuring zal kunnen worden voorgelegd. 

Ook al zal dus in de hoofdstad waarschijnlijk een filiaal van 
de Vereeniging worden opgericht, het ligt geenszins in de bedoe
ling tevens de archieven te verplaa tsen. Deze behooren integendeel 
om verschillende redenen te 's-Gravenhage te blijven. De ervaring 
gedurende vijftien jaar heeft geleerd, dat deze daar het best wor
den bewaard. 

Ret tweede punt betreft eene publicatie op economisch-hlsto
risch gebied, van langen duur en van grooten omvang, die in sa
menwerking met de Nederlandsche Regeering zou worden onder
nomen. De geheele onderneming werd op een duur van tien jaar 
geschat. Onze vereeniging zou de zorg voor de publicatie en in het 
algemeen de wetenschappelijke verantwoordelijkheid ervan op , 
zich nemen, terwijl het geheel door de Regeering zou worden be
kostigd. Tot leedwezen van het Bestuur meende het betrokken 
regeeringsdepartement het op het laatste moment raadzaam de 
voor de pUblicatie benoodigde gelden pas op de begrooting van 
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1930 te moeten uittrekken. Het Bestuur hoopt hiervan binnen
kort meer te zullen vememen. 

In November werd door het Bestuur besloten te trachten een 
Intemationale Economisch-Historische Tentoonstelling te Am
sterdam in te richten. De aanleiding daartoe was het Congres der 
Intemationale Kamer van Koophandel, dat in het begin van 
Juli 1929 te Amsterdam zal worden gehouden. Een afzonderlijk 
Uitvoerend Comite is daartoe samengesteld, bestaande uit de vol
gende heeren: prof. dr. H. Brugmans, voorzitter, mr. Chr. P. van 
Eeghen, onder-voorzitter; prof. mr. N. W. Posthumus, secretaris; 
mej. dr. Jane de longh, adjunct-secretaresse; jhr. mr. L. H. J. F. 
van Bevervoorden tot Oldemeule, penningmeester; C. W. H. 
Baard, M. Lam Jr., prof. dr. F. W. Hudig, F. Schmidt Degener, 
allen te Amsterdam, alsmede W. A. Engelbrecht te Rotterdam. 
Daamevens is een Algemeen Comite, een Eere-Comite en een 
Pers-Comite samengesteld. De verrichtingen van deze Commissies 
behooren echter niet meer tot het verslag van het afgeloopen, 
maar van het volgend jaar. Hier moge slechts worden geconsta
teerd, dat allerwege groote belangstelling voor het plan werd 
gevonden. Er bestaat derhalve goede kans dat de Tentoonstelling 
zal slagen. 

Het Bestuur werd in het afgeloopen jaar door verkiezing van de 
heeren mr. A. C. Josephus Jitta en mr. W. Moll, beiden te 's-Gra
venhage, aangevuld. Dr. H. E. van Gelder, die sinds de oprichting 
der vereeniging lid van het Dagelijksch Bestuur was geweest, 
meende wegens zijn drukke werkzaamheden dit lidmaatschap 
voor het gewone bestuurslidmaatschap te moeten verwisselen. 
In zijn plaats werd mr. P. Hofstede de Groot tot lid van het 
Dagelijksch Bestuur gekozen. 

Tot den Raad van Advies trad mr. A.le Cosquino de Bussy, ge
meente-archivaris van Amsterdam, als lid toe. 

Het aantalleden steeg van 755 tot 803, dat der correspondee
rende leden bleef op een staan. De Vereeniging telde voorts 14 
donateurs en 34 donateurs voor het leven, tegen resp. 12 en 
30 in 1927. Het aantal donateurs voor het Publicatiefonds 
daalde met een, en bedroeg dus op het einde van het jaar 51. 
Het geheele aantalleden en donateurs beliep 903 tegen 850 in het 
vorig jaar. 
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Ret aantalleden van het Boekenfonds bedroeg 73 tegen 51 in 
1927. Daar deze echter allen leden der Vereeniging zijn, zijn zij 
reeds in de bovenstaande cijfers begrepen. 

Ret door den Directeur uitgebrachte verslag moge hierachter 
volgen. 

Ret Bestuur van het N ederlandsch 
Economisch-Ristorisch Archief. 

(w.g.) H. BRUGMANS, Voorzitter. 
(w.g.) N. W. POSTHUMUS, Ie Secr. 
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Met de aanvulling van historisch materiaal is in het afgeloopen 
jaar geregeld voortgegaan. In het bijzonder is aandacht aan den . 
aankoop van boekwerken besteed, zoodat de economisch-histo
rische bibliotheek aanzienlijk is uitgebreid. Hierdoor is de be
schikbare ruimte wederom afgenomen; niet aIleen in de studie
zaal, maar ook in de directeurskamer zijn thans aile kasten met 
boeken gevuld. Het ruimteprobleem wordt van jaar tot jaar 
moeilijker, nu niet aileen de archieven, maar in den laatsten tijd 
ook de bibliotheek zich sterk uitbreiden. 

De collectie oudere werken aangaande den handel, het boek
houden en het handelsrekenen heeft ditmaal een groote vermeer
dering ondergaan,zoodat dev66r tweejaar gepubliceerde lijst reeds 
als verouderd kan worden beschouwd. Een nieuwe lijst is daarvan 
opgemaakt. Daaruit blijkt, dat het aantal aanwezige werken, 
dat op dit gebied betrekking heeft, thans 571 bedraagt tegen 
267 in 1927. 

Ook met de aanvulling van de in het vorige jaarverslag vermel
de koerslijsten van de Beurs van Amsterdam is voortgegaan. Als 
een hoogst belangrijke aanwinst is di~ van het jaar 1585 te be
schouwen. Van drie andere dergelijke lijsten uit de zeventiende 
eeuw kon de aanwezigheid in buitenlandsche archieven worden 
vastgesteld. Het aantal bekende beurskoerslijsten van Amster
dam is daardoor tot 140 gestegen. Van verschillende hiervan wer
den wederom cliches vervaardigd. 

Ook in het afgeloopen jaar werden tal van boeken ingebonden. 
Zoo mogelijk zal dit voortaan wat systematischer en op ietwat uit
gebreider schaal geschieden. 

Nieuwe archiefrekken werden in 1928 niet opgesteld. 

Aangaande de verschillende afdeelingen moge het volgende wor
den medegedeeld. 
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1. DE ARCHIEVEN 

De volgende archieven werden verworven: 
1. Het archief der Ontvang- en Betaalkas, 1782-1860, voor 

zoover aanwezig, van den oud-directeur, den heer P. de Clercq, 
thans te Zeist. 

2. Het archief der Koninklijke Nederlandsche Lokaal Spoor
wegmaatschappij in liq., te Apeldoorn, 1879-1927, van de Com
missie tot liquidatie, door bemiddeling van den heer A. H. Lede
boer te Almelo, secretaris dier Commissie. 

3. Staten der goederen en balansen van het commissionnairs
kantoor J. Hingst te Amsterdam, 1838-1864, door bemiddeling 
van mejuffrouw A. Hingst te Bloemendaal. 

4. Het archief der afdeeling Hellevoetsluis van de Loodsen
vereeniging "Nederland", 1912-1925. 

5. Stukken betreffende de stoomvaartlijn Vlissingen-Noord
Amerika, 1869-1870, uit de nalatenschap van den vice-admiraal 
H. M. Jansen, door bemiddeling van mr. H. Zillesen. 

6. Rekeningen, contracten en brieven betreffende het landgoed 
Saesfeld in Twente, 1785-1853, door bemiddeling van den heer 
C. J. Snuif te Enschede. 

7. Rekeningen en kasboek betreffende het landgoed Hoytink 
of Beverveurde in Twente, 1798-1859, door bemiddeling van 
denzelfde. 

8. Rekeningen van den bouw der weverij der firma MeIster te 
Enschede in 1862, door bemiddeling van denzelfde. 

9. Het archief van den Amsterdamschen Werkmansbond 1868 
-1918, door bemiddeling van den heer L. Vermeulen te Amster
dam. 

10. Het archief der Typografenvereeniging "Voorzorg en Ge
noegen" te Amsterdam, 1849-1916, door bemiddeling van den
zelfde. 

11. Het archief der Typografenvereeniging "De Nederlandsche 
Drukpers" te Amsterdam, 1862-1916, door bemiddeling van den
zelfde. 

12. Het Kasboek van de KoninkIijke Hollandsche voorheen 
Generaliteitsioterij, 1803-1814 (Aankoop). 

Het Archief werd wederom door vele bezoekers geraadpleegd. 
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Verschillende studenten zochten en vonden materiaa1 voor hun 
proefschrift in de aanwezige archieven. Het archief der N eder
landsche Maatschappij van Handel en Nijverheid ondervond als 
steeds veel belangstelling. 

2. HANDSCHRIFTEN EN DOCUMENTEN 

1. S. Bernardinus, Tractatus contractuum et restitutionum. 
Hs. uit de 15e eeuw van Italiaansche herkomst, 90 bIz. 8°. 

2. Chronica Nurenbergiana (tot 1583). Hs. in fo1., 251 fo1. 
3. Transportbrief van een ververij te Amsterdam, 1638. 
4. Landdagrecessen van Gelderland over de jaren 1564-1776, 

37 deelen in perkament. 
5. Historie du commerce de Hollande (door D. P. Huet) Hs. 

/ 

z. j. (omstr. 1700), 284 fo1. 
. 6. Chr. Gottfr. Ullmann, Zufallige Gedanken von der Handlung 

und einigen damit nahe verwandten Materien. Hs. z.j. (einde I8e 
eeuw), 129 bIz. fol. 

7. Winkelkaart van Thierce, marchand orfevre "Au Duc d'Or
leans" a Paris. 

8. Assignatie tot uitbetaling van $ 20.000 aim Sam. Meredith 
door de Bank of New York, 1798 (facs.). 

9. Schrijveh van S. M. Rothschild te Weenen aan J. D. Her
stall, Keulen, L. Richterberger, Brussel, en M. A. de Rothschild, 
Frankfurt a/M., om aan Baron Mollerus, Nederlandsch zaakge
lastigde te S t. Petersburg, een crediet van t 3000 te verleenen ( 1816) . 

10. Reiseschein fiir den Eilwagen von Ansbach nach Niirnberg, 
7 Januari 1840. 

11. Minutebook of the Central Board of the Association of all 
classes of all nations 1838-1840 (van R. Owen). Hs. 

12. Adressen bij de Tweede Kamer ingediend bij de behande
ling der stakingswet 1903. Door bemiddeling van mej. A. Hingst 
te Bloemendaal. 

3. ECONOMISCH-HISTORISCHE BIBLIOTHEEK 

De bibliotheek werd dit jaar aanzienlijk uitgebreid. Zij groeide 
van 8290 tot 9420 werken aan, met 10.460 titels en verwijzingen. 
Zooals mede uit het verslag van hetBoekenfonds blijkt, is hieronder 
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een aantal zeldzame werken begrepen. Door den snellen aanwas 
der bibliotheek kon de beschrijving hiermede geen gelijken tred 
houden. Ret aantal aanwezige boekwerken is derhalve veel groo
ter. 

In hoofdzaak werden de werken, die op de economische geschie
denis van Nederland, Frankrijk, Duitschland en Engeland be
trekking hebben, beschreven, waarmede een groot deel van het 
jaar gemoeid was. 

Een begin werd gemaakt met de ca talogiseering van de Itali
aansche werken. 

Door roil werden van de Business Historical Society te Boston 
enkele belangrijke geschriften verkregen. 

Met den aankoop van verschillende uitgaven van werken, die 
op den techniek van den handel enz. betrekking hadden, werd 
voortgegaan. Zoo zijn thans van enkele der voornaamste uitga,ven 
op dit gebied de volgende edities aanwezig: 

Lemoine de l'Espine, Le Negoce d'Amsterdam, 1694 (foto 
gr. afdr.), 1710. - De Koophandel van Amsterdam, 1704, 1719, 
1724, 1744, 1753, 1801, 

Phoonsen, Wisselstijl tot Amsterdam, 1677, 1688, 1711, 
1716/29, 1737, 1755; - Fransche ed. 1715, 1775. 

J. P. Ricard, Le Negoce d'Amsterdam, 1722, 1723. 
Sam. Ricard, Traite general du commerce, 1700, 1705, 1714, 

1723, 1732, 1781/an VII. 
Savary, Parfait Negociant, 1675, 1721/24, 1736, 1757, 1763, 

1777, alsmede de N ederlandsche vertaling (1683) en de Duit
sche (1676). - Pareres, 1688, 1753, 1770. 

Savary des Bntslons, Dictionnaire Universel du Commerce, 
1723/30, 1726, 1748, 1750. 

De toezending van de uitgaven van de Societe des Nations, 
waarmede een ruilovereenkomst was aangegaan, werd gestaakt. 
Gelukkig heeft de instelling van een gedeeltelijk abonnement 
het ons mogelijk gemaakt ons de toezending van de publicaties, 
die voor de Bibliotheek van belang zijn, te verzekeren. 

Dank zij de werkzaamheid van het Boekenfonds kon een aan
tal zeldzame werken worden verkregen. Ret verslag over het 
Boekenfonds vermeldt deze aanwinsten. 

De commies, de heer P. R. van Reedt Dortland, heeft een groot 
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gedeelte van zijn tijd aan de catalogiseering van de bibliotkeek 
besteed. Het toenemend aantal bezoekers, alsmede de toezending 
van ter leen gevraagde boeken legden op zijn overigen tijd voort
durend beslag. 

Enkele scbenkingen werden voor de Bibliotbeek ontvangen. 
Hieronder moge in bet bijzonder de merkwaardige en zeer zeld
zame uitgave worden vermeld, die de beer M. Lam Jr. te Amster
dam aan de Bibliotbeek beeft aangeboden: S. de Vries, Curieeuse 
aenmerckingen der bysonderste Oost- en West-Indiscbe verwon
derenswaerdige dingen nevens die van Cbina, Africa en andere 
gewesten des werelds. Utrecbt, 1682. 4 din. 

4. DOCUMENTATIE 

De Vereeniging verkreeg door aankoop een belangrijke aan
winst van publicaties uit den crisistijd. 

5. FINANCIEEL ARCHIEF 

Bebalve door de regelmatig binnenkomende jaarverslagen ver
kreeg deze afdeeling aanwinsten door de toezending van een aan
tal dubbelen, waarmede de Nederlandscbe Bank ons verplicbtte. 
Ook van de Handels-Hoogescbool te Rotterdam, met welke laat
ste ins telling bet Arcbief in geregeld ruilverkeer stond, werd een 
aantal exemplaren verkregen. 

6. SOClAAL-ECONOMISCHE AFDEELING 

I Van de Koninklijke Bibliotbeek en bet Centraal Bureau voor 
de Statistiek, beiden te 's-Gravenbage, werd evenals de voorgaan
de jaren, geregeld rnedewerking voor deze afdeeling ontvangen. 

Aan het verzoek, tot een twee honderdtal vakvereenigingen, zoo
weI van werkgevers als van werknemers, gericht om kostelooze 
toezending van hun vakblad, gaf een 120-tal gehoor, zoodat thans 
160 vakbladen regelmatig binnenkomen. 

7. PRENTVERZAMELING 

Hiervan is geen nieuws te vermelden. 

, 
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8. MUSEUM 

Voor het Museum werden verkregen: 
1. Een stempel voor het merken van pakken manufacturen en 
2. een oude Engelsche maat tot het meten van stukken, beide 

in gebruik bij de vroege~e spinnerij van den heer H. E. Hofkes. 
(Bruikleen van de firma L. E. Hofkes & Co. te Wierden.) 

3. Weefgetouw in Brabant gebruikelijk (18e eeuw} , door bemid-
deling van den heer ]. Heeren te Helmond (Aankoop). 

4. Spoel en kroon, bij het weven in gebruik, van denzelfde. 
5. Handscheerraam en 
6. Schietjesspoel, beide ten geschenke ontvangen van de firma 

Tirion & Carlier te N unen. 
7. Handdrukpers, aangekocht bij de Firma Born te Amster

dam. 

9. PENNINGVERZAMELING 

Voor deze afdeeling werd ditmaal slechts een exemplaar ver
worven, een controle-Iood van de lakenhal te Ieperen. 

10. PUBLICATIEN 

Over de publicaties der Vereeniging bevat het verslag der Com
missie voor de Publicatien nadere gegevens. 

Door mejuffrouw van der Burg werd wederom een groot aan
tal stukken gecopieerd. 

11. HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN 

Enkele verbeteringen van huishoudelijken aard werden aange
bracht 

Ook in het afgeloopen jaar verplichtte de Algemeene Rijksar
chivaris de Vereeniging door zijne medewerking bij het tijdelijk 
overbrengen van archiefstukken naar het Archief. 
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1. Samenstelling der Commissie. Dr. H. E. van Gelder en dr. 
K. Heeringa, leden der Commissie, zagen zich door drukke werk
zaamheden genoodzaakt bij het einde van het verslagjaar voor 
het lidmaatschap der Commissie te bedanken. 

2. Economisch-Historisch ] aarboek XIV. Het Jaarboek hoewel 
van ongeveer gelijken omvang als het vorige, heeft ditmaal min
der bijdragen bevat. Een tweetal ervan heeft bijna den geheelen 
inhoud in beslag genomen. De overweging dat het niet gewenscht 
was deze bijdragen over twee jaarboeken te verdeelen, heeft er 
toe geleid dat enkele medewerkers, die reeds copie hadden toege
zonden, zeer tot leedwezen van qe Commissie moesten teleur ge
steld worden. 

3. Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negen
tiende eeuw. De bewerker, prof. Posthumus, heeft medegedeeld, 
dat hij hoopte dat in den loop van 1929 een nieuw deel van deze 
publicatie zal kunnen verschijnen. Dit zesde deel zal de handels
politieke relaties met Engeland zoowel in Europa als in Indie be
handelen. De publicatie van de onderhandelingen met Engeland 
over aangelegenheden in Europa zal aanknoopen aan het 
eerste deel der serie, en dus met het jaar 1828 beginnen, die van de 
verhoudingen in Indie met het jaar 1839. Als eindpunt van dit 
deel zal het jaar 1850 worden gekozen, toen Nederland onder den 
invloed van het voorbeeld van Engeland, op scheepvaartgebied 
wijzigingen aanbracht, die het begin van de invoering van de han
delsvrijheid in ons land beteekenden. . 

4. Confusion de Confusiones van Joseph de la Vega. De voorbe
reidende arbeid van den bewerker dezer publicatie, dr. M. F. J. 
Smith, heeft verderen voortgang gehad. Met de inleiding op het 
werk is hij gereed gekomen. Thans zijn nog slechts toelichtende 
noten van de verschillepde in den tekst voorkomende technische 
moeilijkheden te plaatsen. Voor de toespelingen op de citaten uit 
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klassieke schrijvers zijn in de eerste twee hoofdstukken de ver
wijzingen reeds aangebracht. Op grond hiervan acht de Commissie 
het zeer weI mogelijk, dat de geheele copie in den loop van dit jaar 
persklaar komt. 

5. Het aandeel van den Amsterdamschen Handel aan den opbouw 
van het A merikaansche Gemeenebest. Dr. van Winter heeft de Com
missie met de mededeeling verblijd, dat hij met het schrijven van 
het tweede deel van zijn boek binnenkort gereed zal komen. In 
overleg met den secretaris der Commissie zijn reeds eenige kaar
ten, die de schrijver in dit deel wenschte opgenomen te zien, 
voorloopig uitgekozen. De commissie hoopt, dat het mogelijk zal 
zijn het boek nog in den loop van dit jaar ter perse te Ieggen. 

6. I ndustrieele bedrijfsenquetes in Nederland in de negentiende 
eeuw. Zeer tot haar genoegen mocht de Commissie van dr. I. ]. 
Brugmans vernemen, dat hij het 'materiaal voor deze publicatie 
zoo goed als bij elkaar had. Ret ligt in de bedoeling van den be
werker de gegevens van de enquetes uit de jaren 1800, 1816, 1820 
en 1843 te publiceeren in tabellarischen vorm, voor zoover de 
statistieken althans nog in de archieven voorhanden zijn. De 
geheele bundel zal naar schatting ongeveer 400 bladzijden be
slaan. In verband met het vertrek van dr. Brugmans naar Indie 
is hij van plan het geheele materiaal spoedig bij de Commissie in 
te zenden. 

7. De bewerking van de handelscijfers van den tol van Ierseker
oord. Op het einde van het jaar bereikte de Commissie een voor
stel tot het uitgeven van de tolregisters van Iersekeroord, die zoo
weI voor den Zeeuwschen als ook voor den Antwerpschen handel 
belangrijk materiaal bevatten. De publicatie zou de periode 1342 
-1531 omvatten. Een beslissing omtrent dit aanbod heeft de 
Commissie nog niet genomen. 

8. De Nederlandsche Ceramiek. Zeer tot genoegen der Commis
sie is er in den loop van het jaar in den stand van deze belangrijke 
publicatie een nieuwe wending gekomen. Dr. van Gelder, die zich 
indertijd bereid had verklaard deze uitgave te bewerken, heeft 
zich door zijn drukken werkkring genoopt gezien zich definitief 
als bewerker terug te trekken. In zijn plaats' is voorloopig prof. 
Posthumus getreden, tot de Commissie een definitieve beslissing 
heeft genomen. Inmiddels is het mogelijk gebleken de voortbe
reiding der publicatie met meer kracht dan tot dusver ter hand te 
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nemen. Van belangstellende particuliere zijde is, in samenwer
king met onze Vereeniging, een bedrag beschikbaar gesteld, waar
door met het bijeenbrengen en copieeren van stukken kon worden 
begonnen. Aan mej. P. Beydals werd dit werk opgedragen. Aan de 
hand van de aanteekeningen van Mr. van der Burg, die in het Ge
meentearchief van Delft worden bewaard, worden thans de nota
rieele proto collen doorgelezen, en de in aanmerking komende 
stukken hetzij in hun geheel gecopieerd of in regestvorm bewerkt. 
Ret geheele voorbereidende werk zal eenige jaren duren. Het zal 
zeker noodig zijn, dat voor deze publicatie een afzonderlijk fonds 
met afzonderlijke bijdragen wordt opgericht. 

G. w. KERNKAMP, Voorzitter. 
H. BRUGMANS. 

LEONIE VAN NIEROP. 

N. W. POSTHUMUS, Secretaris. 
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Dank zij den steun van vele vrienden onzer Vereeniging, die als 
lid tot het Boekenfonds zijn toegetreden, is het ook in het tweede 
jaar van het bestaan van het Fonds mogelijk geweest een aantal 
werken aan te koopen, die voor de economische geschiedenis van 
belang zijn. 

Daar het getalleden in den loop van dit jaar niet onbelang
rijk is toegenomen, bleek het mogelijk op grootere schaal dan in 
het vorige jaar aankoopen te doen. Wanneer men de aanwinsten 
van 1928 beziet, zal men, naar wij vertrouwen, met ons van mee
ning zijn, dat er reden tot tevredenheid is. 

Verschillende werken konden worden aangekocht, die in de 
groote Nederlandsche bibliotheken niet aanwezig zijn. Behalve de 
door aankoop voor ons land nieuw verworven boeken zijn ook 
eenige werken, die anders door het buitenland zouden zijn ge
kocht, voor ons land behouden. Het was ook dit jaar de groote 
vraag naar zeldzame boeken van Amerikaansche zijde, waarop 
reeds in ons vorige jaarverslag werd gewezen, die de prijzen in de 
hoogte dreef. Aan gene zijde van den oceaan schijnt men in menig 
geval niet op geld te zien om een werk aan te koopen, dat men 
verlangt te hebben. De omstandigheid, dat sommige Amerikaan
sche instellingen catalogi van haar bijzondere collecties in het bui
tenland verspreiden, heeft de aandacht van den ouden boekhan
del op de haar ontbrekende werken gevestigd. In vele gevallen 
zijn dit juist de gebieden, die ook voor onze aankoopen in aan
'merking komen. Het is in het bijzonder de oudere, zestiende
eeuwsche, literatuur omtrent den handel, het boekhouden en het 
koopmansrekenen, waarnaar ~en ruime internationale vraag be
staat. 

Door het Boekenfonds is onze Vereeniging in staat geweest en
kele zeer zeldzame werken van dezen aard aan te koopen, daarne
yens ook oudere publicaties op ander gebied, alsmede eenige docu
menten en enkele handschriften. Bij vergelijking met de lijst van 
de in het vorig jaar aangekochte werken, die in het vorig jaarver-
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slag is opgenomen 1), blijkt dat de tegenwoordige lijst niet aIleen 
veel grooter, maar ook van gevarieerder inhoud is. Zoowel de zes
tiende en zeventiende, als de achttiende en negentiende eeuw zijn 
in de nieuwe aankoopen vertegenwoordigd. 

Naar den leden van het Boekenfonds bekend zal zijn, tracht 
het Fonds alleen boeken, documenten of handschriften te ver
werven, waarvan de waarde honderd gulden of meer bedraagt. 
Daar enkele leden zich tot een grootere jaarlijksche bijdrage dan 
het maximum van vijftig gulden bereid hadden verklaard, is 
het echter mogelijk geweest enkele zeer hooggeprijsde werken in 
het buitenland aan te koopen. 

Merkwaardig is het, dat ook in het afgeloopen jaar bij herha
ling is gebleken, dat zelfs zeldzame werken toch telkens op de 
boekenmarkt komen. Overhaasting in den aankoop moet dus wor
den vermeden. 

Niet minder dan dertig nummers, waaronder sommige van 
grooteren omvang, konden worden aangekocht. De volledige lijst 
dezer werken, in chronologische orde opgesteld, moge hier volgen. 

1. LUCAS DE BURGO, Summa de arithmetica geometria, nova
mente impressa in Tuscolano, 1523. 

2. FRANSCH Muntboekje, zonder titel, 1532. 
3. M. VALENTIN MENNHER DE KEMPTEN, Arithmetique secon

de. Anvers, 1556. 
4. LORENTs MEDER, Handel Buch darin angezeigt wird wel

cher Gestalt inn den fiirnembsten Hendelstetten Europe al
lerley Wahren anfencklich kaufft, dieselbig wider mit Nutz 
verkaufft, wie die Wechsel gemacht, Pfund, Ellen unnd 
Muntz uberal verglichen und zu welcher Zeit die Merckten 
gew6nlich gehalten werden. Nurnberg, 1558. 

5. (SARAVA DE LA CALLE), Institutione de Mercanti, Venetia, 
1561. 

6. HENRICUS STEPHANUS (ESTIENNE), Francofordiense empo
rium sive Francofordienses nundinae. 1574. 

7. Laus Deo 1581. IN FRANCKFURTER HERBsTMEss. Folgen her
nach die Leuff der Wahren, wie sie dise Mess sein gehalten 
und verkaufft worden. 

') Op verzoek kunnen de leden van het Boekenfonds, die in 1929 zijn toegetleden, 
alsnog een gebonden exemplaar van het J aarverslag over 1928 ontvangen. 
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8. E. E. L. MELLEMA, Boeckhouden na de conste van Itallen. 
Franicker, 1590. 

9. PASSCHIER GOESSENS, Buchhalten, fein kurtz zusammen ge
fasst und begriffen nach Arth und Weise der Italianer. Ham
burgk, 1594. 

10. N. PETRI, Boeckhouden op de Italiaensche maniere. Amster
dam, 1596. 

11. LE PLAID OYER de l'Indien Hollandois contre Ie pretendu pa
cificateur Espagnol. 1608. 

12. OTTAVIO CODOGNO, Nuovo itinerario delle poste per tutto il 
mondo. Venetia 1611. 

13. HANDSCHRIFT bevattende de techniek van het Iakenverven, 
in Amsterdam gebruikelijk, door D. W. D. H. Omstreeks1631 

14. DE BRASILSCHE BREEDE-BIJL. 1647. 
15. Drie Nederlandsche POLISSEN betreffende de zee-assurantie, 

1654, 1750, 1752. 
16. JACQUES SAVARY, Le Parfait Negociant. 1736, 1755, 

1770-'77. Pareres, 1753. - Duitsche vertaling: Der voll
kommene Kauf- und Handelsmann, 1676. 

17. ARRtTS aangaande den Franschen negerhandeI, 1685-1790. 
18. Verzameling ARRtTS betreffende het Fransche muntwezen. 

1680-1765. 
19. THE COMMISSION for taking Subscriptions for 1.200.000 I. 

pursuant to the Act of Parliament. (1695). 
20. DE LAHONTAN, Nouveaux voyages dans l'Amerique septen

trionale. La Haye, 1704.2 tom. 
21. Publicaties van statuten en reglementen betreffende textiel

industrie te Lyon, 1708--1769.5 dln. 
22. Handschrift van HUET, Histoire du commerce de Hollande. 

(1707?) 
23. Verzameling aandeelen-formulieren in de FRANSCHE COM

PAGNIE DES INDES, 1720. 
24. Wisselkoerslijsten van Duitsche, Italiaansche, Oostenrijk

sche en Zwitsersche steden, 1739-1780. 
25. Publicaties van statuten en reglementen betreffende ver-

schillende industrieen te Lyon, 1742-1770.8 dln. 
26. Handschrift: SCIENCE DU PARFAIT OUVRIE (sic) EN SOYE.1750 
27. CODE NOIR. 1765 en 1767.2 vol. 
28. Riksdags skrifter for ar 1765 och 1766.4 dIn. 
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29. (GU:ELARD), Description abregee des principaux arts et me
tiers et des instruments qui leur sont propres, Ie tout detaille 
par: figures. Paris, 1780. 

30. Oostenrijksche bankbiljetten-formulieren, 1816 (1763)-1849 
45 stuks. 

Van de bovenstaande aangekochte nummers hebben in het ge
heel twintig op boekwerken, zeven op documenten en drie op 
handschriften betrekking. Daarvan zijn negen nummers uit de 
zestiende, tien uit de zeventiende, tien uit de achttiende en een 
nummer uit de negentiende eeuw afkomstig. Voor de vroegste 
geschiedenis van het boekhouden, het koopmansrekenen en den 
handel in het algemeen hebben zeven nummers belang, voor het 
vroegere postwezen een, voor het geld- en bankwezen vijf, v66r 
de economische geschiedenis van Nederland vier, voor de ge
schiedenis van den handel in het algemeen zes, voor den kolonialen 
handel drie, voor de geschiedenis der industrie eindelijk vier 
werken. 

Van sommige dezer nummers zijn cliches of foto's in dit verslag 
opgenomen. 

Een korte toelichting van sommige der aangekochte werken 
moge hier volgen. 

No.1. De werken van Pacioli (Fra Luca di Borgo) zijn voor de 
geschiedenis van het boekhouden van buitengewone beteekenis. 
De Summa is het oudst bekende werk over het dubbel of Itali
aansch boekhouden; de eerste zeer zeldzame druk verscheen in 
1494. De hier vermelde tweede druk vertoont eenige afwijkingen 
van het door Brunet vermelde exemplaar. 

No.2. Dit muntboekje, van klein formaat (9i X 8), bevat een 
groot aantal afbeeldingen van in Frankrijk verboden munten. 
Onze uitgave is nergens beschreven; zij is onder Frans I in 1532 
verschenen. Op bI. ci leest men: "Pour l'utilite du peuple il est 
licite et expedient que l'on aye congnoissance des poys tant d'or 
que d'argent, non seulement d'ung pais, mais de plusieurs avec
que la division du marc selon Ie poys commun". 

No.3 is een der zeldzame geschriften van Valentin Mennher 
Alleman de Kempten. Een ander exemplaar ervan bevindt zich 
in Museum Plantijn te Antwerpen. 
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No.4. Het boek van Meder is van buitengewoon belang voor 
de kennis van den handel en de handelsgebruiken in het midden 
der zestiende eeuw. In het bijzonder geeft het een denkbeeld van 
den omvang en de beteekenis der verschillende handelscentra: 
Barcelona, Sevilla, Rome, Florence, Lyon, Parijs, Augs burg, Frank
furt, Antwerpen, Brugge, Londen, Hamburg, Keulen enz. Am
sterdam wordt er als belangrijk centrum nog niet in vermeld. WeI 
daarentegen komt er een aantal hoogst merkwaardige gegevens 
omtrent den handel op ons land in voor; evenzoo gegevens over 
den Leidschen wolhandel, die elders niet te vinden zijn. 

Het aangekochte exemplaar is in zeer goeden staat. 
No.5. De Spanjaarden en Italianen hebben in de zestiende 

eeuw een betrekkelijk groot aantal werken over den handel ge
schreven. Het thans in Italiaansche vertaling aangekochte werkje 
behoort tot deze groep. Het is belangrijk wegens de behandeling 
van den koophandel en den wisselhandel. 

No.6. Het boekje van Estienne geeft een beschrijving van 
de belangrijke jaarmarkten in Frankfurt. Een herdruk ervan 
werd wegens het belang der vermelde gegevens in 1875 door 
Liseux uitgegeven. In 1911 verscheen een kritische Engelsche 
uitgave. 

No.7. Deze zeldzame koerslijst is interessant wegens de 
daarin vermelde goederen, die tegen de daarachter genoteerde 
prijzen op de jaarmarkt te Frankfurt aiM. werden verhandeld. 

De nummers 8,9 en 10 vertegenwoordigen de groep der Duit
sche en Noord-Nederlandsche schrijvers over het boekhouden op 
het einde der zestiende eeuw. De beteekenis van Mellema, Claes 
Pietersz. van Deventer als Nederlandsche en Passchier Goessens 
als Duitsche schrijver is in het boek van Dr. P. de Waal, Geschie
denis van het boekhouden (1927), uiteengezet. 

No. 11 en 14 zijn twee belangrijke pamfietten, die op onze eco
nomische (en koloniale) geschiedenis betrekking hebben. 

No. 12. Een interessant boekje, dat de postverbindingen in den 
aanvang der zeventiende eeuw in geheel Europa behandelt. 

No. 13. Een hoogst belangrijk handschrift, waarin, voorzoover 
is na te gaan voor het eerst, gegevens over de spec~aal Amster
damsche verftechniek worden aangetroffen. Het zijn waarschijn
lijk mededeelingen van den Amsterdamschen verver Dirck Wil
lemzs. (van) der Heyden, die, in tegenstelling met de voorschrif-
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ten der overheid, niet theoretische, maar practische beteekenis 
hadden. Het geschrift is bedoeld als een handleiding voor een 
kundig verver. In het bijzonder wordt de verftechniek van den 
bekenden Amsterdamschen verver Six uiteengezet. Het hand
schrift dateert uit het jaar 1631 en is 81 bIz. groot. 

No. 15. De~e drie assurantie-polissen vullen de reeds vroeger 
door de Vereeniging verworven collectie op gelukkige wijze aan. 

No. 16. Het werk van Savary werd algemeen in de tweede helft 
der zeventiende eeuw en later als een voortreffelijk handboek 
over den internationalen handel beschouwd. Behalve de twee 
reeds vroeger verworven edities van den Parfait Negociant uit de 
jaren 1675 en 1683 werden thans nog en bloc de drukken van de 
jaren' 1736, 1755 en 1770/77 aangekocht, alsmede een vermeer
derde uitgave der Pareres uit 1753. Voorts de Duitsche vertaling 
van den Parfait Negociant. 

No. 17 en 27 hebben betrekking op den slaven(neger)handel, 
zooals die door de Fransche handelaren werd gedreven. Er zijn een 
vijftiental arrets aangekocht, alsmede twee codes, waarin een zeer 
groot aantal voorschriften aangaande dien handel gedurende de 
geheele achttiende eeuw zijn opgenomen. 

No. 18. Een vijftigtal decreten aangaande het muntwezen in 
Frankrijk is onder dit nummer vereenigd. 

No. 19. De oorspronkelijke gedrukte commissie tot oprichting 
van de Bank of England met de namen der oprichters is hierin af
gedrukt. Hieronder komen voor: William Paterson, Sir Josiah 
Child, de Pitts en vele andere namen, die in de handelsgeschiede
nis bekend zijn. 

No. 20. De gebruiken en de handel van de Indianen worden 
hierin beschreven. 

Nos 21. en 25. Tezamen behooren 13 boekjes tot deze num
mers, zeldzame exemplaren van de gedrukte keuren en industriee
Ie regiementen, die te Lyon in de achttiende eeuw hebben gegol
den. Betreffende de volgende industrieen zijn er ordonnanties in 
opgenomen: 

21a. Reglemens et Statuts concernant Ie commerce, art et 
fabrique des draps, or, argent & soye & autres etoffes melan
gees, qui se font dans la ville de Lyon & faux-bourgs d'icelle, 
& dans tout Ie Pais de Lyonnois. Lyon, 1708. 

21b. Idem, augmente de tous Ies arrets, Iettres patentes & 

/ 
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ordonnances, servans de reglemens qui ont Me rendus depuis 
les annees ' 1667 jusques en 1718. Lyon, 1720. (Met toevoe
gingen tot 1728). 

21c. Idem. Lyon, 1720. (Met toevoegingen tot 1728). 
In dezen band zijn nog opgenomen: 
1. Reglemens et Statuts proposez par les maistres guim

piers, gazetiers, echacheurs & fileurs d'or & d'argent de la 
ville de Lion. Lyon, 1720. 

2. Nouveaux Statuts et Reglemens pour les maistres bou
langers de la ville & fauxbourgs de Lyon. Lyon, 1731. 

3. Extrait du registre des jugemens & ordonnances de la 
jurisdiction consulaire de la police des arts & mestiers de la 
ville de Lyon. (1693). 

4. Nouveaux Reglemens et Statuts pour la communaute 
des maistres tourneurs & tabletiers de la ville, fauxbourgs & 
banlieues de Lyon. Lyon, 1733. 

5. Statuts et Reglemens presentes a messieurs les PrevOt 
des Marchands & Echevins de la ville de Lion par les 
maitres macrons, tailleurs de pierres & entrepreneurs des 
ouvrages de mac;onnerie & pierre de taille de ladite ville. 
Lyon, 1733. 

6. Ordonnance de messieurs les Prevost des Marchands & 
Echevins de la ville de Lyon. (1734). 

21d. Reglemens des maitres passementiers, tissutiers et ru
baniers de la ville et fauxbourgs de Lyon. Lyon, 1763. 

21e. Statuts et Reglemens pour les maitres et marchands 
tapissiers & courtepointiers de la ville & fauxbourgs de Lyon. 
Lyon, 1769. 

25a. Reglemens et Statuts pour la communaute des mai
tres libraires-relieurs-doreurs de livres sur tranche & sur cuir 
de la ville de Lyon, Lyon, 1742. 

26b. Reglemens et Statuts propose a messieurs les Prevot 
des Marchands & Echevins de la ville de Lyon par les maitres 
tonneliers de ladite ville pour etablir dans l'exercice de leur 
art la perfection & fidelite requises. Lyon, 1747. 

25c. Reglemens et Statuts des maitres menuisiers et ebe
nistes de la ville de Lyon. Lyon, 1749. 

25d. Statuts et Reglemens presentes a messieurs les Prevot 
des Marchands & Echevins de la ville de Lyon pour les mai-

-------- ----- -
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tres charrons de ladite ville & de ses fauxbourgs. Lyon,. 
1750. 

25e. Reglemens et Statuts des maitres marchands bou
chers de la ville de Lyon & fauxbourgs d'iceIle, par eux pro
poses a messieurs les Prevot des Marchands & Echevins de 
ladite ville. Lyon, 1753. 

25/. Statuts et Reglements de la communaute des mai-· 
tres perruquiers, barbiers, baigneurs & etuvistes de la ville, 
fauxbourgs& banlieue de Lyon. Lyon, 1770. 

No. 22. Huet heeft over onze handelsgeschiedenis zijn beken
de boek "Histoire du commerce de Hollande", geschreven. Het 
aangekochte handschrift is hiervoor de grondslag geweest. 

No. 23. Tezamen zijn dit tien documenten, die verschillende 
coupures van de aandeelen weergeven. 

No. 24. De wisselkoerslijsten zijn afkomstig uit de volgende 
steden en jaren: Bazel, Weenen, Florence, Livomo en Rome. 
Zooals de in dit verslag opgenomen afbeeldingen laten zien, zijn 
deze uiterst zeldzame papiertjes aIle met een afbeelding van een 
stadswijk versierd. 

No. 27. Belangrijk handschrift ove~ de techniek zooals deze om
streeks het jaar 1750 in de zijde-industrie te Lyon uitgeoefend 
werd. 

No. 28. Een verzameling belangrijke Zweedsche pamfletten be
treffende het geldwezen en de wisselkoersen uit de achttiende 
eeuw. 

No. 29. Deze Description des acts et metiers, geheel gegra
veerd, is belangrijk wegens de daarin voorkomende afbeeldingen. 

No. 30. Van 45 verschillende Oostenrijksche waardepapieren, 
bijna aIle uit de eerste helft der negentiende eeuw, zijn monsters 
verworven. Het zijn voomamenlijk bankbilletten, die met een be
geleidend schrijven, van den Minister van Financien en de be
schrijving van de stukken ter kennis der verschillende fiscale 
autoriteiten werden gebracht. 

In chronologische volgorde bevat deze collectie de volgende 
stukken: 

a. Schuldbriefe 1763, groot 15,30,60 en 120 Gulden. 
b. Kommerzial-Leih- und .Wechsel Banco Obligation 1793, ka

pitaal 300 Gulden. (Deze bank was de voorloopster der Oes
terreische National Bank). 
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c. Banco Loterie Los, 1805. 
d. EinlOsungscheine 1 en 2 Gulden, 1811. (Monsters). 
e. Anticipations-scheine 2 en 5 Gulden, 1813, van den Hoflcriegs 

rath. (id.). 
I. Obligations-Anweisung der Oesterreichischen National-Zet

tel Bank, 1816. (id.), alsmede het formulier van een Obliga
tion 1816. 

g. Afbeeldingen van de volgende banknoten der Oesterreichi
sche National-Zettel Bank 1816 : 5, 10, 100,500 en 1000 Gul
den. 

h. Afbeeldingen van nieuwen bankbilletten 1825: 5, to, 25, 50, 
100, 500 en 1000 Gulden. 

i. Afbeeldingen van nieuwe bankbilletten 1833: 5 Gulden; 1834 
10 Gulden. 

1. Afbeeldingen van nieuwe bankbilletten 1841: 5, 10, 50, 100 
en 1000 Gulden. 

k. Cassa-Anweisungen 1848: 30, 60, 90, 300, 600 en 900 Gulden. 
(Monsters) . 

t. Cassa-Anweisungen 1849 : 10,25,50,100, 500 en 1000 Gulden 
(id.). 

m. Anweisung, 1849, 100 en 1000 Gulden (id.). 

De hierboven in het kort besproken boeken waren van zeer uit
eenloopende internationale herkomst. Te Amsterdam werden de 
nummers 6, 10, 13 en 20 gekocht, te Leiden nos. 11 en 15, te 's-Gra 
venhage nos. 3, 4, 5, 8,9,22, te Rotterdam no. 17, te Utrecht no. 
28, te Antwerpen nos. 7 en 14, te Londen nos. I, 12, 19 en 26, te 
Parijs nos. 16, 18, 21, 23 25 en 27, te Rome nos. 2 en 24, te 
Stockholm no. 29 en te Weenen no. 30. 

De volgende leden zijn thans tot het Boekenfonds toegetreden: 

G. van der Aa, te Ouderkerk. 
Dr. C. J. K. van Aalst, te Hoe

velaken. 
J. Frederik Bangert, te Am

sterdam. 
Mr. H. L. de Beaufort, te Am

sterdam. 
Arns. S. van den Bergh, te 

's-Gra venhage. 

S. van den Bergh Jr., te Wasse
naar. 

H. F. de Beukelaar, te Rotter
dam. 

D. G. van Beuningen, te Rot
terdam. 

H. Boekenoogen, te Wormer
veer. 

W. C. Bolle, te Rotterdam. 
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G. A. M. de Bruyn, te Rotter
dam. 

A. de Bijll Nachenius, te Am
sterdam. 

M. Taudin Chabot, te Rotter
dam. 

Mr. A.le Cosquino de Bussy, te 
Hilversum. 

Mr. D. A. Delprat, te Amster
dam. 

G. A. Dunlop, te Amsterdam. 
Mr. Chr. P. van Eeghen, teAm

sterdam. 
H. G. A. Elink Schuurman, te 

Amsterdam. 
G. A. Elink Schuurman Duu-

ring, te Rotterdam. 
E. Enthoven, te Baam. 
G. L. M. van Es, te Rotterdam. 
F. H. Fentener van Vlissingen, 

te Utrecht. 
Edo Fimmen, te Amsterdam. 
Joan Gelderman, te Oldenzaal. 
Jul. Ed. Gerzon, teAmsterdam. 
A. J. M. Goudriaan, te Rotter-

dam. 
C. G. Harrenstein, te Amster

dam. 
Dr. W. J. Hartmann, te 's-Gra

venhage. 
Dr. G. H. Hintzen, te Rotter-

dam. 
K. C. Honig, te Overveen. 
J. M. Hudig, te Rotterdam. 
W. C. Hudig, te Rotterdam. 
Gustaaf Jiskoot, te Amster-

dam. 
P . J. J. Jonas van's Heer

Arendskerke, te Amsterdam. 

J. S. C.Kasteleyn, te 's-Graven
hage. 

E. S. Kerkhoven, te Amster
dam. 

L. H. Kiek, te Landen. 
J. E. F. de Kok, te 's-Graven-

hage. 
W. Labohm, te Amsterdam. 
M. Lam Jr., te Amsterdam. 
C. van der Leeuw, te Rotter

dam. 
S. J. Le Poole L.Gz., te Leiden. 
F. Lieftinck J.Hzn., te Amster

dam. 
Jhr. H. Loudon, te Wassenaar. 
Dr. F. Mannheimer, te Amster

dam. 
G. H. de Marez Oyens, te Eefde 
H. W. van MarIe Jr., te Am-

sterdam. 
A. Marx, te Amsterdam. 
H. Meinesz, te Vogelenzang. 
Dr. W. W. van der Meulen, te 

's-Gra venhage. 
B. Modderman, te Amsterdam. 
Mr. E. P. de Monchy, teHilver

sum. 
H. R. du Masch, te Amster

dam. 
Abram Muller, te Amsterdam. 
Mr. H. A. van Nierop, te Am

sterdam. 
H. E. Oving Jr., te 's-Graven

hage. 
H. D. Pierson, te's-Gravenhage. 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, te 

Amsterdam. 
Edwin vom Rath, te Amster

dam. 
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H. c. Rehbock, te Amsterdam. 
Jhr. D. F. Reuchlin, te Rotter

dam. 
L. V. van Rossem, te Rotter

dam. 
B. E. Ruys, te Rotterdam. 
Mr. A. E. von Saher, te Am

sterdam. 
Albert Spanjaard, te's-Graven

hage. 

Dr. C. F. Stork, te Hengelo. 
J. Stroobach, te Amsterdam. 
C. G. Vattier Kraane; te Am-

sterdam. 
J. C. Veder, te Rotterdam. 
A. W. Volz, te 's-Gravenhage. 
E. R. de Vries, te 's-Gravenhage. 
Mr. Jb. Willeumier, te Baarn. 
Dr. J. W. IJzerman, te Wasse-

naar. 

Door den dood is aan de Commissie' de heer D. W. Stork ont
vallen. 

De uitgaven, die voor den aankoop der hierboven genoemde 
werken uit het Boekenfonds zijn gedaan, bedragen tezamen 
14291.-. 

Ret aandeel, dat voor 1928 op elk lid komt, bedraagt dienten
gevolge t 48.-. 

Namens het Bestuur 
N. W. POSTHUMUS. 



Wissel- en geldkoerslijst van Bagel, 
9 Augustus 1746. 
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Wisselkoerslijst van Florence, 
29 April 1755. 
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ONTVANGSTEN 

A. Gewone ontvangsten: 

1. Contributie van leden . 
2. Contributie van donateurs . . . 
3. Contributie van 50 nieuwe leden 
4. Donateurs voor hetleven . . 
5. VerkoopJaarboekenWerken . 
6. Verkoop dubbelen . . . . . . 

t 10.000.-
500.-
600.-
200.-
100.-
100.-

7. Subsidie van het Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen. . - 3.750.-

4.500.-
4.400.-

8. Subsidievandegemeente's-Gravenhage -
9. Boekenfonds 1929 . . . . . . . . . -

10. Bijdragen van particulieren tot voor-
bereiding pub!. Nederlandsche ceramiek - 500.-

11. Bijdrage Gemeente Amsterdam. . . . - 1.000.-
12. Jaarlijksche bijdrage Gemeente Amster-

dam voor Bibliotheek . . . . . . . . - 450.-

B. Buitengewone ontvangsten: 
(P ubI i cat i e f 0 n d 5) : 

t 26.100.- (24.272) 

. 13. Contributie van donateurs . '. . . . . f 4.275.-
14. Nieuw toegetreden donateurs. . . .. 100.-
15. Subsidie voor de publ. betr. de Buiten-

landsche Handelspolitiek (Dept. van 
Buitenlandsche Zaken) . . 

16. Bij dragen van particulieren 
17. Rente ......... . 

• 

Totaal 
N adeelig saldo . 
Algemeen totaal 

- 1.100.-
- 1.200.-

400.-

f 7.075.- (6.918) 
t 33.175.- (30.191) 

800.- (2.079) 

- 33.975.- (32.270) 
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UITGAVEN 

A. Gewone uitgaven: 
I. Algemeen: 

1. Secretariaat: 
1 e Secretaris . I 50.-
2e Secretaris . 25.-

2. Toelage directie voor bureaukosten 200.-
3. Penningmeester 100.--
3a. Archiefkast 160.-
4. Drukwerk. 100.-
5. Contributie Comite International des 

Sciences Historiques 100.-

I 735.- (B29) 

II. Ge bou w: 
6. Gebouw (Huur) I 3.625.-
7. Schoonhouden . 195.-
B. Licht. 20.-
9. Vuur. 260.-

10. Onderhoud 60.-
11. Glazenwasschen 20.-
12. Waterleiding. 30.-
13. Telefoon 145.-
14. Tuinonderhoud 40.-
15. Stoker 115.-
16. Gas. 10.-
17. Belastingen 100.-
lB. Afschrijving inrichting 200.-

I 4.B20.- (4.B39) 
III. 19. Arc hie ff 0 n d s 100.- (100) 

IV. Arc hie f: 
20. Handschriften I 300.-
21. Documenten . 400.-
22. Bibliotheek 300.-
23. Boekenfonds . - 4.400.-
24. Handbibliotheek . 200.-
25. Afdeeling documentatie . 10.-

Transporteeren I 5.610.-
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Transport. 
26. Financieel Archief 
27. Sociaal-economische afdeeling 
28. Prentenverzameling 
29. Museum. 
30. Penningverzameling 
31. Vervoerkosten . 
32. Onderhoudkosten, bindwerk voor Ar-

chief en Bibliotheek . 
33. Onderhoud prentenverzameling 
34. Reis- en verblijfkosten 
35. Bureaubehoeften . 
36. Drukwerk. 
37. Archiefinrichting . 
38. Onderhoud schrijfmachine . 
39. Assurantie. 
40. Archiefcommissie . 
41. Onvoorzien 

V. Per son eel : 
42. Salarissen: 

Directeur ... . 
Commies ... . 

43. Zegels ouderdomsrente 
44. Pensioenfonds . . . . 

VI. Pub 1 i cat i en: 
A. Commissie voor de Publicatien: 

45. Bureaukosten 
46. Reis- en verblijfkosten . 

B. 47. Economisch-Historisch Jaarboek 
XV. 

48. Honorarium id. 
49. Overdrukken 
50. Cliche's. 

C. 51. Leemten-overzicht 

t 5.610.-
90.-

300.-
100.-
300.-
100.-
100.-

400.-
200.-
300.-
400.-
100.-
200.-
15.-
60.-
25.-

200.-

t 8.500.- (14.252) 

t 2.500.
- 2.340.-

40.-
50.-

t 4.930.- (4.922) 

t 25.-
50.-

- 4.000.-
125.-
100.-;-
600.-

p.m. 

t 4.900.- (4.547) 

\ 
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VII. E con 0 m i s c h-H i s tor is c h e 
Bib Ii 0 the e k. 

52. Salaris ambtenaar, laatste kwartaal 
53. Verslag Boekenfonds . . . . . . 

f 300.-
100.-

LXV 

f 400.- (-) 
VIII.54.0nvoorziene uitgaven - 240.- (400) 

Totaal ... f 24.625.-

B. Buitengewone Uitgaven: 
(P ubI i cat i e f 0 n d s) : 

55. Salaris enz. beambte (f 180 + 1820) 
Salaris beambte publicatie Nederland-

- 2.000.-
56. 

57. 
sche ceramiek . . . . . . . . . . . -
Publicatie Buitenlandsche Handelspoli
tiek van Nederland (Werken VIII) . . -

58. Honorarium . . . . . . . . . . . . -
59. Confusion de Confusiones (Werken IX). -
60. Honorarium vertaling (laatste termijn). -
61. Verzendingskosten . . . . . . . 
62. Reis- en verblijfkosten buitenland . 
63. Assistentie 
64. Copieerloon 
65. Onvoorzien 

I.BOO.-

1.000.-
200.-

2.500.-
250.-
100.
BOO.-
200.-
200.-
300.-

Algemeen totaal 

f 9.350.- (3.779) 

- 33.975.- (32.270) 

(De tusschen haakies geplaatste cijfers z-ijn die van de iaarrekening 
192B). 

) 
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DEBET 

Algemeen. 

Secretariaat . / 41.43 
Toelage directeur voor bureaukosten 200.-
Penningmeester bureaukosten 201.14 
Drukwerk secretariaat 111.50 
Contributie Cornite International des Sciences 

Historiques e.a. 275.-
/ 829.07 

Gebouw. 

Huur. / 3625.-
Schoonhouden . 188.55 
Licht. 20.40 
Vuur. 276.20 
Gas 7.91 
Onderhoud 56.27 
Glazenwasschen 17.60 
Waterleiding 29.86 
Telefoon 144.40 
Tuinonderhoud 35.55 
Stoker 118.-
Belastingen . 88.30 
Imichting (afschrijving) . 231.46 

t 4.839.50 
Archie/londs . 100.-

Archiel· 
Bibliotheek t 11.905.40 
V ervoer kosten . 281.95 
Onderhoudskosten. bindwerk enz. 333.32 
Aankoop tentoonstellingsmateriaal . 298.90 
Reis- en verblijfkosten 526.30 
Bureaukosten 404.90 
Drukwerk. 154.-
Inrichting (afschrijving) . 272.25 
Onderhoud schrijfmachines 15.-
Assurantie 60.69 

/ 14.252.71 

Transporteeren . I 20.021.28 
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Transport . 

Personeel. 
Salaris directeur . . . 
Salaris commies . . . 
Zegels ouderdomsrente 
Pensioenfonds . 

PublicatiiJn. 
Economisch-Historisch Jaarboek XIV 
Honorarium idem. . . . . . . . • . 

f 2500.
- 2340.-

32.75 
50.-

I . 4243.54 
57.48 
3.-Reis- en verblijfkosten Publicatie-Commissie. -

Cliche's. . . . . . . . . . . . . . . . . 243.-

Buitengewone Uitgaven. 
Publicatiefonds: 

Salaris beambte . . . . . I 1800.-
588.85 
100.-
155.86 

Reis- en verblijfkosten Buitenland 
Assistentie correctie Werken VIn 
Copieerloon . . . . . . . . . . 

Boeken Tulpenhandel enAmsterdamsche Han-
del ...... . 1 107.35 

Verzendingskosten . . . . . . . . . . . . 27.20 -----

Gewone Ontvangsten. 
Contributie Leden . . . 
Contributie Donateurs . 
Verkoop J aarboek 'en Werken 
Rijkssubsidies . . . . . . . 

CREDIT 

Subsidie van de Gemeente 's-Gravenhage 
Restitutie portikosten 1928 
Boekenfonds . . . . 
Bewaarloon archieven . . 

Transporteeren . 

Buitengewone Ontvangsten 
Publjcatiefonds: 

Contributie donateurs 
Rente .. . 
Giften .. . 
Begunstigers 
Effecten .. 

Nadeelig Saldo 

f 10240.-
1025.-

224.81 
5910.-
4500.-

330.30 
4195.50 

6.67 

f 4275.-
424.12 ' 
25.-
10.-
24.69 

LXVII 

I 20.021.28 

I 4.922.75 

f 4.547.02 

I 3.779.26 

f 33.270.31 

- 26.432.28 
I 26.432.28 

f 4.758.81 
2.079.22 

f 33.270.31 
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BALANS 31 DECEMBER 1928 

Archiefkas . . . . . . . 
Penningmeester . . . . . 
Postcheque- en Girodienst . 
Te verrekenen bedragen . 
Effecten ....... . 
Boekenfonds . . . . . . 
Exemplaren ]aarboek en Werken 
Archiefinrichting. . . . . . . 
Meubilair en gebouwinrichting . 
Saldo 1928 .. . 
Saldo vorige jaren . . . . .. 

DEBET 

CREDIT 

Amsterdamsche Bank . . . . 
Te hetalen posten . . . . . . 
Confusion de Confusiones (Werken IX) 
Subsidie Buitenlandsche Handelspolitiek 
Archieffonds . 
Pensioenfonds . . . . . . . . . . . . 

t 2079.22 

t 50.69 
142.86 
905.01 

- 4305.34 
- 8586.25 
- 3195.-

1414.
- 2025.-

1950.-

119.92 f 2199.14 
t 24.773.29 

f 1 071.58 
- 11 691.71 
- 6300.-
- 3010.-

1450.-
1250.-

t 24.773.29 
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