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NAAMLIJST 
DER LEDEN VAN HET 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

OP 31 DECEMBER 1930 

BESTUUR: 

Prof. dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Universi
teit' van Amsterdam, Vool'zittel'. (1932). 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der Directie der Nederlandsch-Indische Han
delsbank te .A:msterdam, Ondel'-Voonittel'. (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. (1933). 

Prof. Mr. N. \V. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis 
aan de Universiteit Vd.Il Amsterdam, Ie Secretal'is (Apotlolaan 72, Am
sterdam). (1935). 

Dr. C. J. K. vanAa,lst, President der Nederlandsche Handel-Maatscbappij, 
te Amsterdam. (1934). 

A. Andriesse, lid der firma Pierson en Co., te Amsterdam. (1934). 
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). 
A. J. M. Goudriaan. gedelegeerd commissaris van Van Nievelt en 

Goudriaan en Co.'s Stoomvaart Maatschappij, tc Rotterdam. (1935). 
Mr. H. A. Hartogh, liel vall de Directle der Bank-Associatie Wt'rtheim en 

Gompertz 1834 en Cre<iietvereeniging 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 J itta. secretaris van den Hoogen Raad van Arbeid. 

te ·s-Gravenhage. (1932). 
Prof. Dr. G. W. Kernkamp. Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks

Universiteit te Utrecht. (1935). 
M. Lam Jr .• chef derfirma M. Lam Jr., te Amsterdam. (1933). 
Dr. F. Mannheimer. chef van Mendelssohn & Co., te Amsterdam. 

(1933). 
Mr. R. Mees. lid der firma R. Mees en Zoonen. te Rotterdam. (1934). 
Mr. W. Moll. Gemeente-archivaris 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). 



" 

VIII NAAMLIJST DER LEDEN 

Prof. Dr. Z. W. Sneller, Hoogleeraar in de Economische Geschiedenis aan 
de Nederiandsche Handels-Hoogeschool, teo Rotterdam. (1933). 

C. A. P. van Stolk, lid der firma Van Stolk's Commissiehandel, Curator 
der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. (1934). 

Alb. Spanjaard, Oud-Voorzitter van het Centraal Industrieel Verbond, te 
's-Gravenhage. (1934). 

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 Financien, te 's-Gravenhage. 

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

te's-Gravenhage. (1933). . 
Het DAGELIJKscH BEsTuuR wordt gevormd door de eerstgenoemde vij£ 

leden van het Bestuur. 

RAAD VAN ADVIES: 

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

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

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

Handelsondenvijs, te Amsterdam. 
Prof. Mr. Dr. S. van Brakel, hoogleeraar te Utrecht. 
C. L. Bre~sers, Lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, te 

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

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

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

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

eenigingen, te Amsterdam. 
Prof. Mr. F. Rmin, AIg<>meen Rijks-archivaris, te 's-Gravenhage. 
Eduard Gerzon, Directeur van de N.V. Gerzon's Modemagazijnen, te 

Amsterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN IX 

P. Reering 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. 

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

Dr. A. G. Kremer. 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, Du"ecteur der Rotterdamsche Scheepshypotheekbank, te 

Rotterdam. 
Dr. W. W. van del' Meulen, Wethouder van Onderwijs te 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. F . A. MoIster, oud-hoogleeraar aan de Universiteit van Amster

dam, te Amsterdam. 
Prof. Dr. W . H. Nolens, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal te 

's-Gravenhage. 
Wouter Nijhoff, uitgever te 's-Gravenhage. 
N. Ottema, notaris te Leeuwarden. 
Eduard Polak, Wethouder van Onderwijs, te Amsterdam. 
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 del' firma Deichmann & vomRath, te Amsterdam. 
Jhr. D. F. Reuchlin, Directeur der Internationale Viscose Compagnie, te 

Rotterdam. 
L. V. van Rossem, te Rotterdam. 
Mr. J. van Scbevicbaven, te Amsterdam. 
Mr. J. A. van Sonsbeeck, oud-secretaris van de Vereeniging voor den 

Effectenhandel, tc Amsterdam. 
J. Stroeve J .Ezn., Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel, 

te Amsterdam. 
Dr. W. S. Unger, Gemeente-archivaris van Middelburp. 
P. Visser, administrateur, chef van de afdeeling Kunsten en Weten

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

W. van der Vorm, Directeur der Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij, 
te Rotterdam. 

Dr. 1. H. J. Vos, Lid der Tweede Kamer der Staten-Generaal, te 
Amsterdam. . 

W. G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Effecten
handel, te Amsterdam. 

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



• x NAAMLIJST DER LEDEN 

COMMISSIJ1: VOOR DE PUBLICATI:ltN 

Prof. Dr. G. W. Kernkamp, Voorzitter. (1935). 
Prof. Dr. H. Brugmans. (1932). 
Dr. J. G. van Dillen. (1934). 
Dr. Leonie van Nierop. (1933). 
Dr. W. S. Unger. (1934). 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris. 

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF 

Mr. Chr. P. van Eeghen, Voor:itter. (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. M. Aalberse, te 's-Gravenhage. 
Dr. C. J. K. van Aalst, te Amsterdam. 
Mr. F. H. Abbing, te Amsterdam. 
F. van Alphen, te '~assenaar. 
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 
Mr. W. J. van Balen, te 's-Gravenhage. 
A. A. H. Bals, te Utrecht. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

J. Frederik Bangert. te Amsterdam. 
Eo 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. 
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. 
F. J. Bernhard, te Amsterdam. 
Th. H. Bernsen, te Breda. 
E. Besse, te Amsterdam. 
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam. 
D. G. van Beuningen, te Rotterdam. 
]hr. 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. 
·Prof. Dr. H. Blink, te 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden. 
J. B. Blijdenstcin W.Jzn., te Enschede. 
S. W. M. Boas, te Manchester. 
Prof. Dr. ]. H. Boeke, te Leiden. 
H. Boekenoogen, te Wormerveer. 
J. G. Boekenoogen, te Wormerveer. 
Dr. M. G. de Boer, te Amsterdam. 
Mr. M. H. de Boer, te Utrecht. 
H. R. Boeree, te Amsterdam. 
·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. J. Bak, te 's-Gravenhage. 
D. Bolderley, te Amsterdam. 
W. C. Bolle, te Rotterdam. 

XI 



XII NAAMLIJST DER LEDEN 

C. Bonebakker, te Amsterdam. 
A. Bos Pzn., te Dordrecht. 
H . Bos Kzn., te Rotterdam. 
B. W. Bosch, te 's-Gravenhage. 
Mr. J . M. van Bosse, te 's-Gravenhage. 
E. F~ Botma, te Groningen. 
Mr. R. Bouwman, te 's-Gravenhage. 
Dr. G. Brackel, te Amsterdam. 
Prof. Mr. Dr. S. van Brakel, te Utrecht. 
D. W . Brand. te Amsterdam. 
J. D. Brand. te Overveen. 
J. H . Brandes, te Amsterdam. 
Dr. C. D. Brandt, te Utrecht. 
Joh. 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. 
Jules BI"omet, te Amsterdam. 
·Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam. 
Dr. 1. J . Brugmans. te Weitevreden. 
Prof. Mr. G. W. J. Bruins. te Wassenaar. 
J. Brumsen. te Amboina. 
Dr. E. C. G. Brilnner. te Utrecht. 
F . de Bruyn. te Amsterdam. 
G. A. M. de Bruyn, t e Rotterdam. 
Mr. H. Bruyn, te Amsterdam. 
L. Biickmann. te Amsterdam. 
G. H. Biihrmann, te Overveen. 
Dr. J. G. Buitenhof. te Overveen. 
Mr. W. B. Burna. te Marssum (Fr.). 
J. N. Burger, tc Amsterdam. 
H. A. Burgerhout. te Wassenaar. 
E. C. Burgers. te 's-Gravenhage. 
W. Burman, te Amsterdam. 
Mr. Dr. G. G. van Buttingha Wichers. te Batavia. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. te Amsterdam. 
C. L. Ie Cosquino de Bussy, te Amsterdam. 
S. J . W . van Buuren, te Amsterdam. 
A. de Bijll Nachenius, te Amsterdam. 
H. van der BijIl, te Amsterdam. 
Mr. F. del Campo. te ·s-Gravenhage. 
Dr. J. A. Carp, te Belmond. 
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. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

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. 
Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Breugel, te Driebergen. 
Prof. dr. M. J. H. Cobbenhagen, te Tilburg. 
Mr. J . Coert, te Rotterdam. 
A. Cohen. te Amsterdam. 
Prof. Mr. 1. B. Cohen, te Groningen. 
Prof. Dr. H. T. Colenbrander, te Leiden. 
C. J. baron CoHot d'Escury, te Amsterdam. 
H . A. A. Collot d'Escury, te Kloosterzande. 
Herbert Cremer, te Santpoort. 
H. W. Cremer, te Amsterdam. 
Mr. D. Crena de Jongh, te Amsterdam. 
V. }1. IJ. Croesen, te Amsterdam. 
J. P. Croin. te Rotterdam. 
H. A. Crommelin, te Wassenaar. 
Ernst Crone, te Aerdenhout. 
G. H . Grone, te Amsterdam. 
W . van Dam, te Rotterdam. 
P. Danz, te Amsterdam. 
M. Davidson, te Rotterdam. 
Dr. J. de Decker, te Amsterdam. 
J. W . Dekker, te Wormerveer. 
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. 

XIII 



XIV NAAMLIJST DER LEDEN 

Prof. Ir. D. Dresden, w. i., te 's-Gravenbage. 
A. van Driel, te Rotterdam. 
W. van Driel Jr., te Wassenaar. 
Bert. H. Drilsma, te Amsterdam. 
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. 
S. Duintjer, te Wildervank. 
G. A. Dunlop, te Amsterdam. 
C. J. van Dusseldorp, te 's-Gravenbage. 
Ir. J. van Dusseldorp, te 's-Gravenhage. 
P. van Dusseldorp A.Mzn., te 's-Gravenhage. 
J. F. Duwaer, te Amsterdam. 
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan. 
F. H. Dijksterhuis, te Mcnsingeweer. 
J. van Eck, te Amsterdam. 
F. L. Edema van der Tuuk, te Amsterdam. 
E. Edersheim, te 's-Gravenhage. 
*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. 
Jhr. Mr. C. A. Elias, te Amsterdam. 
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. Elsbout, te Gorinchem. 
Dr. S. Elzinga, te Haarlem. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
J. M. Enger, te Wassenaar. 
Dr. Th. Enklaar, te Breda. 
Mr. H. J. D. D. Enschedc, te Aerdenbout. 
Mr. Job. Enschede, te Haarlem. 
Mr. M. Enschede, te 's-Gravenhage. 
E. Enthoven, tc Baarn. 
Dr. H. E. Enthoven, te 's-Gravenhage. 
M. D. Enthoven, te Delft. 
Mr. R. H. Erdmann, te Amsterdam. 
G. L. M. van Es, te Rotterdam. 
P. Escbauzier, te 's-Gravenhage. 
W. G. J. Eschauzier, te 's-Gravenhage. 
L. van Essen Lzn., te BloemendaaI. 
Mr. W. Etty, te Amsterdam. 
Paul D. Evans, te New-Haven (U. S. A.). 



NAAMLIJST DER LEDEN 

G. F. Evelein, te Eindhoven. 
F. Tj. Everard. te Amsterdam. 
·Mr. J. C. A. Everwijn. te Amsterdam. 
MI. W. N. Felhoen Kraal, te Eindhoven. 
F H. Fentener van Vhssingen, te Utrecht. 
Edo Fimmen, te Amsterdam. 
Mr. D. Fock, te 's-Gravenbage. 
Mr. H. W. J. Fockema, teArnhem. 
R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.). 
Mr. J. W. D. Francken, te 's-Gravenhage. 
Maurits Frankenhuis, te Enschede. 
A. Frankfurther te Amsterdam. 
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. 
Prof. Mr. Dr. H. Frijda, te Amsterdam. 
E. Fuld, te Amsterdam. 
A. Gaastra, te Heerenveen. 
Mr. B. de Gaay Fortman, 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 OldenzaaI. 
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. 
Jul. Ed. Gerzon, te Amstenlam. 
J. M. Gerzon, te Rotterdam. 
Jhr. Mr. P. O. H. Gevaerts, te's-Gravenhage. 
F. B. J. Gips. te Dordrecht. 
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. 
Mr. C. M. J. F. Goseling, te Amsterdam. 
Prof. Dr. A. Goslinga, tc Amsterdam. 

xv 



XVI NAAMLIJST DER LEDEN 

·Prof. Dr. I. H. Gosses, te Groningen. 
J. H. Gouda, te Amsterdam. 
Mr. I. 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. 
Mr. G. A. de Graag, te Amsterdam. 
Tj. Greidanus, te Amsterdam. 
F. I. de Greve, te Amsterdam. 
C. P. H. Groenendaal, te Bussum. 
Dr. W. L. Groeneveld Meije.r, te Bandoeng. 
Mevr. Suze Groeneweg, te Rotterdam. 
C. W. A. M. Groskamp, te Batavia. 
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A. P. van der Vorm, te Rotterdam. 
W. van der Vorm, te Rotterdam. 
Mr. A. T. Vos, te Appingedam. 
Dr. 1. H. J. Vos, te Amsterdam. 
H . A. A. rIe Vos, te Vaals (L.) . 
E. J. Voiite, te Amsterdam. 
Mr. J. R. Voiite, te Amgterdam. 
M. P. Voute 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. 
Dr. l\lax de Vries, te Amsterdam. 
Jacob Vriesendorp, te Amsterdam. 
E. Vrugtman, te SCheveningen. 
Prof. L. van Vuuren, te 13laricum. 
L. Vuyk, te Rotterdam. 
J. van der Waerden, te Amsterdam. 
D. P. van Wageningen, te Rotterdam. 
F. J. K. van der WaJ, to Bombay. 
Mr. H. Wa ller, te Utrecht. 
Jasper Waller, te Zwolle. 
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P. W. Wallcr. te Overveen. 
G. Warning. te Amsterdam. 
R. C. Weidenaar, te Rotterdam. 
Dr. E. van WcJderen baron Rengers, te IJsbrechtum. 
Th. van Welderell baron Rengers, te Oenkerk. 
Jac. \Velleman, te Krabbendijke. 
Ir. E. P. Wellenstein, te Wdtevreden (Java). 
*W. G. Wendelaar, te Maarn. 
Mr. W. C. Wendelaar. te Alkmaar. 
A. van de Werk, te Amsterdam. 
W. Westerman, te Scheveningen. 
Mr. W . M. Westerman, te Wassenaar. 
C. J. J. \Vestermann, te Hilversum. 
Dr. J . A. Wever, te Viersen (Duitschl.). 
*Dr. F. M. \','ibaut, 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. 
Mf. Jb. Willeumier, te Baarn. 
Mr. G. D. Willinck, te Zutphen. 
J. D. Wilton, te Rotterdam. 
J. H. Wilton, te Wassenaar. 
J. A. Wilton van Reede, te Goes. 
Jhr. dr. P. J. van Winter, te Amsterdam. 
H. Winters Mz., te VenIa. 
Ir. W . J. Wisselink, te Amsterdam. 
Dr. J. Witlox. te Rotterdam. 
Mr. W. J. Witsenboer, te ·s-Gravenhage. 
Eduard Wolff. te Arnhem. 
Dr. E. B. Wolff, te Bussum. 
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage. 
Mr. J . H. Wurst, te Amsterdam. 
A. Wurfbain, te Rijzenburg. 
F. L. W urbain, te Geneve. 
Jhr. Mr. H. C. van der Wijck, te 's-Gravenhage. 
Mh H. van Wijk Czn., te Scheveningen. 
N. van Wijk, te 's-Gravenhage. 
Mr. N. P. C. van Wijk. te Rotterdam. 
S. Wijnbergen. tc Hillegersberg. 
Mr. P. J. van Wijngaarden, te Rotterdam. 
S. S. Wijsenbeck, te Rotterdam. 
J ac. Wijsman, te Amsterdam. 
G. A. IJssel de Schepper, te Yelp. 
*1. IJssel de Scheppcr, te Breda. 
*J. IJzerman, te 's-Gravenhage. 
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Mr. Dr. S. ZC\doks, te Amsterdam. 
N. van Zalinge, te Weltevreden. 
Mr. J. \V. van Zanten, te Rotterdam. 
S, W . Zeverijn, te Batavia. 
W . Th. C. Zimmerman, te Enkhuizen. 
Ir. J. M. A. Zoetmllider, te Heerlen. 
Saal van Zwanenburg, te Nijmegen. 
P. J. H. Zweypfenning, te Amsterdam. 
Mr. T. D. Zylker, te Rotterdam. 
Mr. Dr. 1. B . Zijlstra, te Rotterdam. 

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN 

Algemeene Ncc1erlandsche Diamanthewerkersbond, te Amsterdam. 
Algemeen Nederlandsch Vakverbond, te utrecht. 
Bank-Associatie, te Amsterdam'. 
Bibliotheek der Gemeente Rotterdam, te Rotterdam. 
Bihliotheek der Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam. 
Bibliotheek der Vrije Dniversitcit, te Amsterdam. 
Business Historical Society, Boston, Mass. (D . S. A.). 
Centraal Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Land-

bouw, Nijverheid en Handel. te Weltevreden. 
Gemeente-archief, te Amsterdam. 
Handels-Economische Bibliotheek, te Amsterdam. 
N. V. Handelsveem, te Rottel dam. 
Koninklijke Bibliotheek, te 's-Gravenhage. 
l<:oninklijk lnstitllut v~~r de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-

lndie, te 's-Gra\'enhage. 
Nt'derlandsch lnstituut van Accountants, te Amsterdam. 
Nederland!'ch Instituut voor Efficiency. te Amsterdam. 
Nicuwe of Littcraire Societeit, te 's-Cravenhage. 
Openhare 13ibliothcek, te Arnhem. 
Open bare Lee3zaal en Bihliotheek, te Dordrecht. 
Open hare Lee~zaal en I~il)liotheek, te 's-Gravenhage. 
Provinclale BilJliothet-'k van Friesland. te Leeuwanien. 
R.K. Opelluare Lecszaal "Geloof en \\ ctcnschap", te Bergen-op-Zoom. 
Roornsch-Kathuliek Werklieuen Verbond in Nederland, te Utrecht. 
Dniversiteits-Bibliutheek, te Amsterdam. 
Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te 's-GrC\\'enhage. 
VeJeeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handdsschool te Amster

dam "Hou en Trouw", te Amsterdam. 
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J. S. C. Kaste1eyn. 
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 Marle Jr. 
A. Mi:mc. 
Mr. R. Mees. 
H. Meinesz. 
Dr. W. W . van der Meulen. 
B. Modderman. 
Mr. E. P. de Monchy. 
R. 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. 
Albt:rt Spanjaard. 
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. IJ zerman. 

Het Archief is gevesttgd te 's-Gravenhage, Prins Mauritslaan 53, tel. 
552809. 

Ret Archief is geopend van v.m. half tien uur tot n.m. vijf nur. 
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Nederlandsch-Indische Escompto l\faatschappij, te Amsterdam. 
Nederlandsch-Inclische Handel~bank, te Amsterdam. 
Ncderlandsch-Indische Landhouw l\1aatschappij, te Amsterdam. 
Nedcrlandsch-Indische Spiritus l\1aatschappij, te Amsterdam. 
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Van Nievelt, Goudriaan & Co.'s Stoomvaart l\1aatschappij, te Rotterdam. 
Directie der Oosterscl.e Handel en Reederijen, te Amsterdam. 
Vereenigde }\:oninldijke Papierfabrieken der firma Van Gelder & Zonen, 

te Amsterdam. 
N. V. Philips' Gloeilampenfabriek, te Eindhoven. 
Pierson en Co., te Amsterdam. 
Rotterdamschc Rankvereeniging, te Rotterdam. 
Scheepvaart- en Steenkolt>II-Maatschappij, te Rotterdam. 
ScheUlleer & Zoonen, te 's-Gravenhage. 
N. V. Handelmaatschappij R. S. Stokvis en Zonen, te Rotterdam . 
Stoom\'aart Maatschappij .. De Maas", te Rotterdam. 
Stoomvaart Maatschappij .. Nederland", te Amsterdam. 
Stoomvaart-l\laatschappij .. Rottcrdamsche Lloyd", tc Rotterdam. 
N.V. Gebr. Stork & Co., te Hengelo. 
Surinaamsche Bank, te Amsterdam. 
Tabaks-Bureau, te Amsterdam. 
Thomsen's Havenbedrijf, te Hotterdam. 
De Twentsche Rank, te Amsterdam. 
De Twentsche Bank, te Rotterdam. 

COMMISSIE VOOR HET BOEKENFONDS 

G. van der Aa. 
Dr. C. J. K. van AaIst. 
A. Andriesse. 
J. Frederik Bangert. 
Mr. H. L. de Beaufort. 
Am. S. van den Bergh. 
S. van den Bergh Jr. 
H. F. de Beukelaar. 
D. G. van Beuningen. 
1. B. Blijdenstein. 
H. Boekenoogen. 
Ch. E. H. Boissevain. 
W. C. Bolle. 
G. A. M. de Druyn. 
A. de Bijll Nachenius. 
M. Taudin Chabot. 
Mr. A. Ie Cosq uino de Bussy. 
Mr. D. Crena de longh. 
G. D. Crommelin. 
J. W. Dekker. 
Mr. D. A. Delprat. 

G. A. Dunlop. 
Me. 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. 
Edo Fimmen. 
Joan Gelderman. 
1. Ed. Gerzon. 
A. 1. 1\1. Goudriaan. 
Handel-Maatschappij H. Albert de 

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

kerke. 
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Chr. Moes, te Amsterdam. 
Nederlandscbe l\1aatschappij voorNijverheid en Handel, te Haarlem. 
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 Baarn. 
H. C. Rehbock, te Amsterdam. 
P. J. Roosegaarde Bisschop, te Overveen. 
H. Smulders, te Schiedam. 
W. Spakler, te Amsterdam. 
Jbr. l\lr. G. C. W. van Tets van Goudriaan, te 's-Gravenhage. 
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft. 
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht. 
Mr. G. A. Voute, Amsterdam. 
E. H. de Vries, te 's-Gravenbage. 
H. C. Wesseling, te Vlissingen. 

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS 

AIgemeencNederJandsche Indische Electriciteit Maatschappij, te Amster 
dam. 

Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage. 
Gemeenschappelijke Mijnbouw I\Jaatschappij "BiJliton", te 's-Gravenhage. 
Cultuur Maatschappij der Vorstenlanden, te Amsterdam. 
Het "Deli Archief", te Amsterdam. 
Deli-Batavia Rubber Maatschappij, te Amsterdam. 
Joh. Enschedc' en Zonen. te Haarlem. 
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam. 
Handclsvereeniging "Amsterdam", te Amsterdam. 
Handelsvere€niging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam. 
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf), 

te Hengelo. 
Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika, te Amsterdam. 
Hudig en Veder, te Rotterdam. 
Internationale Crediet- en Handelsvereeniging "Rotterdam" te Rotterdam 
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam. 
Javasche Bank, bijkantoor te Amsterdam. 
Koloniale Bank, te Amsterdam. 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam. 
Margarine Unie, te Rotterdam. 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam. 
Nationale Levensverzekering-Bank, te Rotterdam. 
Nederlandsche Bank, te Amsterdam. 
Ncderlandsche Bank voor Zuirl-Afrika, te Amsterdam. 
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam. 
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DONATEURS 

Kamer van Koophandel en Fabrieken v~~r Amsterdam, te Amsterdam. 
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, te Leeuwarden. 
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 RijnJand, te Leidm. 
Kamer van Koophandel en l'abrieken voor Tilburg en Omstreken. te 

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

Utrecht. 
·Dr. J. \V. IJzerman, teWassenaar. 

DONATEURS VOOR HET LEVEN 

1\-Ir. J. C. de Beaufort, te Amsterdam_ 
Jhr. P. H. Bicker, te Driebergen. 
W. C. Bonebakker, te Amsterdam. 
J. E. J . Bonnike, Amsterdam. 
P. de Clerc,!, te Zeist. 
Deli Spoorweg Maatschappij, te Amsterdam. 
H. Th . Dunnewold Jr., te Bussum. 
G. Eschauzier, te 's-Gravenhage. 
J . P . Everout, te Amsterdam. 
L. van Heek, te Enschede. 
Hollandsche Stoomboot-Maatschappij. te Amsterdam. 
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. 
Jan Leh;. te Kinderdijk. 
G. Leonhardt. te Amsterdam. 
Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. te Lelden. 
H. W . van l\larle Jr.. te Amsterdam. 
A. C. l\1ees, te Rotterdam. 
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ISAAC LE MAIRE EN DE HANDEL IN ACTI:itN DER OOST

INDISCHE COMPAGNIE, MEDEGEDEELD DOOR DR. J. G. VAN 

DILLEN 

Van de vele kooplieden uit Antwerpen, die zich omstreeks 1585, na 

de inneming dezer stad door Parma, te Amsterdam hebben gevestigd, 

is Isaac Ie Maire een der meest bekende geweest. Te Doornik geboren 1), 

heeft hij blijkbaar geruimen tijd te Antwerpen gewoond, waar hij kort 

voor zijn vertrek gehuwd is met Maria Walraven. Uit dit huwelijk zijn 

22 kinderen geboren, een bijzonderheid, die - zooals uit het vervolg 

zal blijken - niet uitsluitend van biographisch belang is. 

De te Antwerpen verworven handelskennis heeft Le Maire in Am
sterdam blijkbaar met vrucht in praktijk gebracht. Uit de eerste jaren 

van zijn verblijf aldaar is weinig omtrent hem bekend. Pas in 1601 is hij 

er toe over gegaan het poorterschap te koopen "). Uit notarieele acten 

van omstreeks 1595 blijkt echter, dat hij toen reeds groote zaken dreef, 

waarbij het hem ongetwijfeld zeer te stade is gekomen, dat meerdere 

zijner broeders in buitenlandsche handelssteden waren gevestigd. 
Op den voorgrond treedt Le Maire even wei pas met de oprichting der 

Brabantsche Compagnie. De Compagnie van Verre, in 1594 door Rei

nier Pauw, Jan Jansz. Carel, Dirck van Os e.a. gesticht, had reeds in 

1597, na de terugkomst van de eerste vloot, een concurreerende onder

neming naast zich zien verrijzen. Doch met deze Nieuwe Compagnie -

van Vincent van Bronkhorst, Cornelis van Campen e. a. - was spoedig 

overeenstemming verkregen. De uit de fusie der beide maatschappijen 

voortgekomen onderneming heette later de Oude Compagnie, welke 

naam waarschijnlijk te verklaren is uit het feit, dat de terugkomst -

na een snelle en voorspoedige reis - van de rijkbeladen schepen der 
vloot van Jacob van Neck (Jull 1599) aan Le Maire c. s. aanleiding gat 
om de Nieuwe Brabantsche Compagnie op te richten. Zuid-Nederlan-

1) Zijn geboortejaar is niet bekend . 
• ) Ten onrechte zegt Bakhuizen, dat hij nooit poorter geweest is. Vgl. Poorterboek 

B f. 230v.: "Isaack la Meer van Antwerpen, coopman, heeft zijn poortereedt gedaen 
den 1gen February 1601 ". 
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ders waren van de vier bekende bewindhebbers dezer onderneming 

slechts twee, n.l. Le Maire en Jacques de Velaer, doch het is waarschijn

lijk, dat er nog meer Brabanders, als Louis de la Beecque ') e. a., bij be

trokken waren. Deze nieuwe compagnie verkreeg slechts octrooi voor de 

vaart op China, doch het bleek spoedig, dat zij niet van plan was zich aan 

deze bepaling te houden. N atuurlijk rees wederom de gedachte aan fusie, 

doch het ging dit maal niet zoo vlot als een paar jaren tevoren met de 

Nieuwe Compagnie. Reeds in Augustus 1599 was de Brabantsche Com

pagnie opgericht maar pas in December 1600 - en aIleen door tus

schenkomst van Burgemeesteren - kwam de fusie tot stand. De nieu

we vereenigde Amsterdamsche Compagnie heeft in het volgende jaar 

een vloot van acht schepen uitgerust, welke onder bevel stond van J a

cob van Heemskerck. Lang zou deze compagnie niet bestaan; reeds in 

1602 werd zij opgenomen in de groote maatschappij, die uit de samen

smelting van nagenoeg alle Hollandsche en Zeeuwsche voorcompag

nieen ontstond: de Generale Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie. 

Ais bewindhebbers van de Kamer Amsterdam der nieuwe vennoot

schap fungeerden allen, die tot het bestuur der vereenigde Amsterdam

sche Compagnie had den behoord. De vloot der 14 schepen, die in 1602 

onder admiraal Wijbrant Warwijck zee koos, was echter nog niet door 

de Oost-Indische Compagnie zelf, doch voor rekening van een combina

tie van bewindhebbers uit verschillende Kamers uitgerust. Ook Isaac 

Ie Maire behoorde tot deze combinatie. 

Hoewel Le Maire dus blijkbaar met ijver en enthousiasme voor de In

dische scheepvaart bezield was, he eft hij toch slechts korten tijd tot het 

bestuur der Oost-Indische Compagnie behoord. Reeds in het begin van 

het jaar 1605 trad hij af als bewindhebber. En dat nog weI terwijl hij 

tot de grootste aandeelhouders behoorde; hij had n.l. voor 60.000 gul

den ingeteekend 1 Zijn uittreden is meermalen als een vrijwillige daad 

voorgesteld. In werkelijkheid is het echter anders toegegaan. 

In zijn bekende studie over Isaac Ie Maire heeft Bakhuizen van den 

Brink reeds een tip van den sluier opgelicht 2). Hij deelt mede, dat er 

een gerucht van gepleegde frau de liep. "Op het gerucht af had de schout 
van Amsterdam Le Maire doen dagvaarden en verstek tegen hem ver-

i) Deze, wiens naam ook weI als De Ie Beecque of Del Beecke gespeld wordt, komt 
althans onder de eerste bewindhebbers van de Kamer Amsterdam der Oost-Ind. 
Compo voor, terwijl hij niet tot de bestuurders der Oude Compagnie had behoord. 

2) De studie van Bakhuizen is het eerst, in 1865, verschenen in De Gids en later ook 
opgenomen in zijn Studiiin en Schetsen. Voorts is het stuk ook te vinden in het His
tMisch Leesboek, dat in 1906 onder redactie van prof. Brugmans bij Nijhoff is ver
schenen. 
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kregen; doch de zaak was nimmer uitgewezen. De schout had de be

windhebbers vergeefs om nadere informatien aangesproken; en toen 

deze niet te bekomen waren, volgens de voor den bemiddelde zoo gun

stige en voor de ambtenaren der gerechtigheid zoo voordeelige rechts

pleging dier dagen bij advies van burgemeesteren voor 1200 pond 

Vlaamsch gecomposeerd ten behoeve van hem en van burgemeesteren". 

Uit welke bron Bakhuizen dit verhaal geput heeft is helaas niet be

kend. Doch weI is 't mij gelukt een bevestiging daarvan te vinden in 

een bron, die Bakhuizen zeer zeker niet gebruikt heeft, n.l. in de notu

len van den Kerkenraad der Gereformeerde gemeente van Amster

dam '). Den 23en December 1604 neemt de Kerkenraad het volgende 

besluit: "AIsoo daer een leelijck gerucht gestroit wort door die geheele 
stadt van Isack Ie Maiere, bewindhebber van die Oost-Indische Compag
nie, doch alsoo men alsnoch niet eigentlycken weet wat van deese saake 

zy, is goet gevonden, dat men hem van weegen des Kerckenraets sal 

aendienen, dat hy hem voor deese reyse sal onthouden van de tafel des 

Heeren, totdat in dit stuck sal vorder versien zijn". Eenige weken later 

werd aan ds. Plancius en den ouderling Philips Cornelisz. opgedragen 

een nader onderzoek in te stellen. Daarvan is echter blijkbaar niets ge

komen, misschien omdat men de resultaten van het justitieel on

derzoek wilde afwachten. Maar anderhalf jaar later komt de kwestie 

plotseling weer ter sprake, naar aanleiding van een nieuwe "ergernisse", 

die Le Maire aan de gemeente gegeven had 2). In zijn zitting van 5 Juli 
1607 constateert de Kerkenraad, dat de zaak door de bewindhebbers 
der Compagnie niet vervolgd is en besluit om bij eenige van de majores 

- zooals de bewindhebbers vaak werden genoemd - nadere inlichtin

gen te doen inwinnen. Hiertoe worden wederom Plancius en Philips 

Cornelisz. aangewezen. Deze rapporteeren den gen Augustus, dat hun 

door eenige van de bewindhebbers is medegedeeld, dat Le Maire "seker

lijck hem in ongerechtigheyt hadde verloopen ende daertoe sijn soon 

ende sijn knecht oock hadde misbruyckt ende daervan in de Compagnie 

was overtuycht ende oock sijn schult hadde bekent, oock gecondem

neert was in een merckelycke somme ende die oock had de betaelt". N a 

dit bericht te hebben aangehoord besluit de Kerkenraad om Le Maire 

') Archief der Nederlandsch Hervormde Kerk te Amsterdam. Notulen van den 
Kerkenraad, deel III. 

') "AIsoo men verstaet, dat Isaac Ie Maire sijn dochter heeft uutgegeven aen eenen 
jonckman van Antwerpen, daermede sy gaet aldaer woonen, twelck alsoo men vreest, 
dat het sal tot ergernisse strecken, soo sal men hem daerover vermanen, twelck sullen 
doen ds. Hallius en Middelgeest" (Notulen III f. 167). 
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voor zich te ontbieden. Deze weigert echter in het volle college te ver

schijnen maar wi! weI een commissie uit den raad te woord staan. Het 

zijn alweer Plancius en Philips Cornelisz., die nu de opdracht krijgen Le 

Maire te zijnen huize te gaan ondervragen. Hun rapport is helaas zeer 

kort genotuleerd. Vermeld wordt slechts, dat zij "uut hem veele saken 

anders verstaen (hadden) als hier was ingebrocht", waarop de notulen 

voortgaan: "dan als 't een sake van gewichte is, soo is by de broederen 

goedt gevonden, dat de voorseyde broederen na dit stuck sullen verne

men". Dit nader onderzoek heeft echter blijkbaar nooit plaats gehad. 

De notulen zwijgen althans voortaan over het geval. 

Uit het hierachter p. 136, noot 1, vermelde stuk blijkt, dat de be

schuldiging betrekking had op de administratie van den tocht van War

wijck met de 14 schepen, die - zooals hier boven reeds vermeld is -

niet voor rekening van de Compagnie maar van een aantal bewindheb
bers was ondernomen. Zooals bij de voorcompagnieen gebruikelijk 

was, had ieder der bewindhebbers een gedeelte van de uitrusting be

zorgd. In tegenstelling tot de andere bewindhebbers had Le Maire ver

zuimd bij de onderlinge afrekening de quitanties en andere stukken be

treffende zijn aandeel in de uitrustingskosten over te leggen. Hierover 

gelnterpelleerd heeft hij alsnog verantwoording gedaan maar deze werd 

blijkbaar onvoldoende geacht. 

In latere jaren heeft Le Maire steeds zijn onschuld volgehouden, 

maar wanneer men de boven gegeven citaten uit de notulen van den 

Kerkenraad combineert met de uit andere bron geputte mededeeling 

van Bakhuizen, krijgt men toch weI den indruk, dat Le Maire inder

daad malversatie gepleegd heeft, al schijnt het laatste, hier boven geci
teerde rapport van Plancius en den ouderling op verzachtende omstan-
digheden te wijzen. . 

Het is nu duidelijk, dat de aftreding van Le Maire als bewindhebber 

allerminst vrijwillig is geschied. Bij die gelegenheid onderteekent hij 

den 22en Februari 1605 een verklaring '), waarin hij o.a. belooft geen 

uitrustingen te zullen ondernemen rond de Kaap de Goede Hoop of 

door de Straat van Magellaan, noch deel te nemen aan dergelijke on

dernemingen, wanneer die door anderen, hetzij hier te lande of in het 

buitenland, op touw worden gezet. Voorts zal hij aIle de Compagnie be

treffende bescheiden, die onder zijn berusting zijn, aan de bewindheb-

') Deze is te vinden in deel I (p. 227) der door dr. F. W. Stapel bezorgde uitgave 
van Pieter van Dam, Beschryvinge van de Oost-Indische Compagnie. Rijks Gesch. 
Publ., groote serie no. 63. 
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bers ter hand stellen. Tot waarborg van de nakoming dezer beloften 
verbindt hij van zijn aandeel in de Compagnie een bedrag van 3000 

pond Vlaamsch benevens eenige landerijen te Egmond op den Hoeve . 

• • • 

Hendrik IV, de koning van Frankrijk, koesterde reeds lang het plan 

om ook in zijn land een Oost-Indische Compagnie op te richten. De on

derhandelingen, die in verband hiermede met ontevreden en berooide 

Nederlandsche kooplieden, als Balthasar de Moucheron en Pieter 

Lyntgens '), waren gevoerd, hadden tot niets geleid. In het najaar van 

1607 kreeg de buitengewone gezant J eannin opdracht de zaak weer ter 
hand te nemen "). Een Brabantsche adviseur had de aandacht op Isaac 

Ie Maire gevestigd. Deze ging met graagte op de hem gedane voorslagen 

in. In Maart 1608 had hij eenige malen - in late avond-en vroegeoch

tenduren, uit vreeze der Amsterdammers, zooals Bakhuizen zegt - een 

lang onderhoud met den Franschen gezant. De onzeker:heid, die toen 
heerschte in verband met de onderhandelingen over het Bestand, be

lette echter het aangaan van een definitieve overeenkomst. 

Intusschen verscheen in het najaar van 1608 de Engelsche ontdek

kingsreiziger Hudson te Amsterdam. Toen zijn besprekingen met de 

Oost-Indische Compagnie aanvankelijk geen succes hadden, trachtte 

Le Maire hem te bewegen om in dienst van den koning van Frankrijk 
een ontdekkingsreis in het hooge noorden te maken I). Ret plan werd 
door J eannin in zijn brieven aan den koning ten warmste aanbevolen. 

Doch nauwelijks hadden de bewindhebbers der Compagnie hiervan de 

lucht gekregen, of zij knoopten opnieuw onderhandelingen met Hudson 

aan, waarvan het resultaat was, dat in April 1609 de Halve Maen uit

voer om ten dienste der Compagnie een noordelijken doortochtsweg 

naar Indie te ontdekken I 

1) Bakhuizen en De J onge zagen L yn tgens voor een vermogend koopman aan maar 
dr. IJzerman heeft aangetoond, dat hij er in den tijd van zijn onderhandelingen met 
Hendrik IV financieel zeer slecht aan toe was. J. W. IJzerman, Een en ander over Pie
ter Lintgens. Bijdragen Taal- Land- en Volkenkunde van Nederlandsch Indie. Deel 
84 p. 132 e.v. 

oJ Van de correspondentie van Je'lllnin bestaat een goede uitgave van Petitot. 
Paris, 1822. 

'J Vgl. behalve het reeds geciteerde artikel van Bakhuizen ook J. K. J. de Jonge, 
De opkomst van het Nederlandsch gezag in'Oost-Indiii; voorts H. C. Murphy, Henri Hud
son in Holland, opnieuw uitgegeven door W. Nijhoff 1909; en vooral S. P. L'Honore 
Naber, Henri Hudson's reize onder Nederlandsche vlag. Werken Linschotenvereeniging 
XIX. 
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Verre van zieh hierdoor te laten ontmoedigen, sehreef Le Maire 

reeds den 25en Januari 1609 aan Jeannin, dat hij een nog veel bekwa

mer piloot dan de Engelsehman wist. l'Honore Naber vermoedt, dat hij 

het oog had op Jan Cornelisz. Rijp. Hendrik IV liet zieh door J eannin, 

die blijkbaar door Le Maire's enthousiasme was aangestoken, overha
len om het voor de expeditie noodige geld besehikbaar te te stellen. 

Daar Rijp zieh voor deze onderneming blijkbaar niet besehikbaar wilde 

stellen, moest men zieh tevreden steIlen met Melchior van den Kerek

hove, van wien niet anders bekend is dan dat hij een ervaren zeeman 

is geweest. Le Maire speelde weI een zeer dubbelzinni& spell Offieieel 

ging de expeditie op zijn naam, terwijl hij zieh zelfs een aanbevelings

brief van prins Maurits had verschaft, maar de kapitein kreeg een ge

heime instructie mede, waarbij hem werd gelast na de eventueele ont

dekking van de zeestraat de Fransche vlag te hijschen en na afloop van 

den tQeht in een Fransche haven binnen te loopen! Den Sen Mei, een 
rna and na Hudson, stak Van den Kerckhove met zijn schip, waarin Le 

Maire voor eigen rekening voor t 10.000 aan goederen had geladen, in 

zee. Van dezen tocht is aIleen bekend, dat hij niet het beoogde resultaat 

heeft gehad 1). 

Voordat Jeannin in den zomer van 1609 naar Frankrijk terugkeerde, 
had hij van Le Maire de belofte verkregen, dat deze te Parijs zou ko

men om over de oprichting van een Fransche Oost-Indische Compagnie 

te onderhandelen. Inderdaad reisde Le Maire in December naar de 

Fransche hoofdstad. Van dit bezoek heeft De Jonge reeds een en ander 

medegedeeld aan de hand van den brief, dien Frans:ois van Aerssen, 

de gezant der Republiek, den 2Sen December aan de Staten Generaal 
sebreef. Intusschen stelt raadpleging van Aerssen's eorrespondentie 

met Oldenbarnevelt .) mij in staat om hieromtrent nog eenige nadere 

bijzonderheden te geven. 

Reeds den Ben December weet de gezant te vertellen, dat er ten aan

zien van de oprichting eener Oost-Indische Compagnie weer iets gaan

de is. J eannin, in wiens handen de lei ding dezer zaak berust, heeft 't 

zelf erkend. Den 16en December schrijft Aerssen, die zich in zijn brie

van aan Oldenbarnevelt steeds van de Fransche taal bedient: "Je trou

ve que l'entreprinse pour les Indes orientales s'avance vivement. Gi-

1) Hessel Gerritsz. spreekt terloops van "de slechte reyse, die Kerckhoven gedaen 
heeft voor Isaac Lameir". Vgl. I'Honore Naber, p. XXIV. 

2) Rijksarchief, 's-Gravenhage. Legatie Frankrijk 618. 
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rard Ie Roy ') avec Isaaq Ie Maire, tous deux d' Amstredam, la sollici- · 

tent chaudement; on me dit que Ie dernier est icy loge avec Lametse

cretement, j'en doute encore bien qu'il soit vray qu'il a promis a M. 

J anin par ses lettres de partir Ie 29 de Novembre d'Amstredam soubs 

pretexte d'aller faire ses affaires a Anvers .... ". De Moucheron en J o

ris van Spilbergh bevinden zich ook te Parijs. Er wordt dagelijks be

raadslaagd. Tevergeefs he eft Aerssen den raadslieden des konings aan

getoond, dat de onderneming voor de Franschen even schadelijk zou 

zijn als voor de Hollanders, aangezien immers door de concurrentie de 

prijzen der specerijen in Indie zouden stijgen en in Europa zouden da

len. Ten deele erkenden zij de juistheid van dit argument maar kwa

men to en voor den dag met het denkbeeld van een algemeene compag

nie van Frankrijk, Engeland en de Republiek tezamen. Aerssen ant

woordde, dat dit niet uitvoerbaar was, "attendu que Ie fonds en seroit 

trop grand e,n esgard au desbit, que desja no us seuls avec Ie premier 

fonds avons plus d'espicerye que l'Europe ne peut consumer .... ". 

Een dergelijk plan zou eerder geschikt zijn voor West-Indie. Maar de 

Fransche heeren lieten zich niet afleiden; oprichting van een West-Indi

sche Compagnie was h. i. in de gegeven omstandigheden voor particu

lieren niet aantrekkelijk. 

Waarom was Hendrik IV zoo gesteld op de oprichting van een Oost

Indische Compagnie? Aerssen vertelt het ons. "Le roy presse ceste so

ciete pour Ie gain qu'il pretend de la vente des espiceries qu'a la fayon 

du sel il faict estat de distribuer par son royaume". De koning vergist 

zich echter, volgens Aerssen, want er wordt in Frankrijk alleen wat no
tenmuscaat en kruidnagelen gebruikt, maar zeer weinig peper! 

Een der samenzweerders was voor een goede belooning bereid het 

plan in de war te sturen. Het was Balthasar de Moucheron, die zich 

voor deze verradersrol niet te goed achtte. "Moucheron quy est de 

ceste menee me vint proposer hier qu'il a moyen de rompre ce dessein 

sy je veux traicter de quelque recompense avec luy ; je m'en suis excuse 
a faute de charge avec promesse de la vous (Oldenbarnevelt) demander 

a condition que on usera discretement de son ouverture, quy, esventee, 

Ie per droit tout a faict en ceste Cour". Eenige dagen later bericht Aers

sen, dat Le Maire hem ontwijkt en dat er blijkbaar nog dagelijks wordt 

overlegd. 

Den 25en December klinkt er een juichtoon in deze correspondentie. 

') Le Roy had in 1601 een reis naar Indie j!"emaakt in dienst van de Zeeuwsche 
Compagnie en had later (1604) getracht te Rouaan een Compagnie op te richten voor 
de vaart op Indie. Zie M. Weber, La Compagnie jranfaise des Indes • 

• 
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"Je croy avoir rompu Ie col au dessein d'Isaaq Ie Maire; du moins M. 
de Sully m'a promis que de six mois il ne s'en parlera point et ne per

mettra pas que il soit ayde de la bourse du Roy qu'il demande pour 

fondement" . Van denzelfden datum is de in het Nederlandsch gestelde 

brief aan de Staten Generaal, die hierachter is afgedrukt (no. 7). Hier

uit blijkt, dat Le Maire den gezant eindelijk een bezoek is komen bren

gen. Terecht spreekt De J onge van een dramatisch onderhoud. De sluwe 
. koopman begint met zich zeer onschuldig voor te doen, maar als Aerssen 

laat merken, dat hij van al zijn gangen op de hoogte is en zelfs weet, 

dat Le Maire een ontwerp heeft opgesteld, valt deze door de mand. Dan 

verontschuidigt hij zich meteen beroep op zijn groot gezin en op het on

recht, dat sommige bewindhebbers hem zouden hebben aangedaan. En 

terwijl hij vroeger tegenover J eannin beweerd had, als geboortig uit 

Door~ik, steeds franschgezind te zijn geweest '), doet hij zich nu weer 

voor als een goed Nederlander, die niets zonder verlof der Staten zou 

willen ondernemen! 

Ihtusschen had Aerssen toch te vroeg gejuicht. Hij moge dan, zooais 

De Jonge zegt, de scherpzinnigste diplomaat van zijn tijd geweest zijn, 

toch zou het blijken, dat zelfs zijn invloed niet onbeperkt was. Hij had 

de betuigingen der Fransche heeren te veel au serieux genomen. Den 

2gen December moet hij aan Oldenbarnevelt berichten : "Le Maire, qui 

devoitpartir, a renovesa poursuitte par l'excitation de M. Janin qui l'a 

conduit ce matin vers Ie Roy, lequel il a entretenu sur l'avantage de ce 

commerce plus qu'une demie heure . II authorise fort de vous pour vous 

avoir communique Ie subject de son voiage et que l'aves approuve, je ne 

croy pas qu'il vous a descouvert Ie vray fonds, j'apprendray sa suitte". 

Hierbij worde opgemerkt, dat OOK in een vorigen brief reeds vermeld 

was, dat Le Maire zich op de goedkeuring van Oldenbarnevelt beriep. 

Eindelijk kan Aerssen den Sen Januari 1610 berichten, dat de ge

vaarlijke man vertrokken is. ,,(II) porte de(s) lettres du Roy pour son 

descharge et doibt revenir au premier commandement et entreprendre la 

direction de ceste societe, M. les Estats Ie consentans. On travaillera 

ceste annee aux preparatifs, M. de Sully me dit qu'ils ne sont pas OU ils 

en pensent, qu'un an de terme est beaucoup en matiere de resolution 

de ceste Cour. M. Janin en dit autant mais c'est Iuy qui a Ia direction de 

tout cecy et par Ie moien duquel Le Maire a traicte. J e n'y puis plus 

') Hij had zich toen voorgesteld "comme affectionne a la France, etant issu de 
la ville de Tournay, les habitans de laqueUe ont tous la £leur de lis dans Ie cceur." 
Drie zijner broeders, die in Portugal, Spanje en Italie woonden, zouden in de onder
neming deel nemen. Negociations du president Jeannin, uitgave Petitot, III p. 280 . 

• 
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rien, j'ay faict mon devoir quand je vous ai donne advis de ce qui s'en 

passe .... ". 
De toon van Aerssen is weI zeer veranderd! Had hij tien dagen tevo

ren nog triomphantelijk verklaard, dat hij het funeste plan den nek had 

omgedraaid, nu moet hij mededeelen, dat de zaak toch voortgang 

heeft '). Hij troost zich met de gedachte, dat hij zijn plicht heeft gedaan. 

Intusschen waren de geruchten over hetgeen zich te Parijs afspeelde 

ook naar Amsterdam overgewaaid. Bewindhebbers hadden zich met 

een request tot de Burgemeesters gewend, waarin zij constateerden, 

dat de Compagnie voor den strijd tegen Spanjaarden en Portugeezen 

zeer hooge kosten had moeten maken, ten gevolge waarvan de actien 

nu "tot seer cleynen pryse" werden verkocht. Het zou zeer onbillijk 
zijn, wanneer anderen van de opofferingen der Compagnie konden pro
fiteeren door "met ongemonteerde en tot cleyne kosten uytgeruste 

schepen" de specerijen te gaan halen. Na ontvangst van dit request 

hebben de Burgemeesters zich gehaast om - bij schrijven van J anuari 

1610 - de Staten Generaal te verzoeken aIle moeite te doen om oprich

ting eener Oost-Indische Compagnie in Frankrijk te voorkomen '). 

Zooals uit het bovenstaande blijkt, had men inderdaad te Amster

dam aIle reden om zich ongerust te maken. Le Maire zal na zijn terug

komst weI niet zeer vriendelijk zijn bejegend, wanneer hij zich ter beur

ze vertoonde! Den eersten Mei geeft hij zijn neef Alexander volmacht 

om in zijn naam actien te transporteeren. Stond hij soms op het punt 
om weer naar Parijs te vertrekken? Wij weten het niet. In de brieven 

van Aerssen komt zijn naam niet meer voor. 

De vermoording van Hendrik IV (14 Mei 1610) is voor Le Maire een 

harde slag geweest. Voor onafzienbaren tij d was daarmede het uitzicht op 

de stichting van een Oost-Indische Compagnie in Frankrijk verdwenen. 

Op den persoon van Isaac Ie Maire werpt deze episode geen gunstig 

licht. Als een "vroom patriot", zooals hij zichzelf later gaarne voorstelt, 

heeft hij bij deze geheime onderhandelingen met Hendrik IV zeker niet 

gehandeld. Zijn geheele optreden in deze zaak wordt gekenmerkt door 

een groote mate van dubbelzinnigheid. Voorts zou hij bij verwezenlij

king der plannen stellig ook zijn plechtige belofte van Februari 1605 
geschonden hebben. Weliswaar was de ontdekkingsreis naar het Noor
den daarmede niet in strijd, doch overigens is het weI zeker, dat de 

') Daar De Jonge aileen den brief van 25 December kende, stelt hij het succes van 
Aerssen veel grooter voor dan het geweest is . 

• ) Rijksarchief, 's-Gravenhage. Vervolg Staten Generaa162. 

/ 
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nieuwe Fransche ondernerning zich om het octrooi onzer Oost-Indi

sche Compagnie geenszins zou hebben bekommerd. 

* * * 
Bij de Compagnie van Verre en de andere voor-compagnieen was de 

naam van een participant slechts bekend bij den bewindhebber, bij 

wien hij zijn geld had gestort. Verkoop en overdracht van een "partij" 

of aandeel was mogelijk, doch de compagnie als zoodanig bemoeide er 

zich niet mede '). 
Bij de Oost-Indische Compagnie was het anders. De participanten 

waren ingeschreven in haar boeken of, beter gezegd, in de boeken van de 

Kamer der Compagnie, waar zij hun geld hadden ingelegd. Aanvanke

lijk was bepaald, dat de storting in drie termijnen zou geschieden, doch 

in werkelijkheid zijn het er twaalf geworden, waarvan de laatste in 1606 
heeft plaats gehad I). Voor overdracht van een aandeel- partij of ac

tie, later uitsluitend actie genoemd - was overschrijving in de boeken 

der Compagnie noodig, in tegenwoordigheid van twee bewindhebbers, 

terwijl de verkooper zich ook persoonlijk ten kantore van de betrokken 

Kamer moest vervoegen. 

Terecht wordt de Oost-Indische Compagnie als een der eerste voor

beelden der Naamlooze Vennootschap beschouwd. Intusschen week 

haar inrichting, vooral in den beginne, nog vrij sterk af van wat wij 

tegenwoordig onder dien term verstaan. Zij was nog slechts een Naam

looze Vennootschap in wording. Elm der verschilpunten was, dat de 

actien der Oost-Indische Compagnie niet op een gelijk rond bedrag 

luidden doch van de meest verschillende grootte waren. Voorts had den 
de aandeelhouders nagenoeg niets te zeggen. Een "algemeene verga de

ring" was onbekend, terwijl de aandeelhouders ook geen invloed had

den op de keuze der bewindhebbers. Oorspronkelijk was de bedoeling 

geweest, dat de bewindhebbers der verschillende Kamers door de Sta

ten der betrokken provincie benoemd zouden worden, doch al zeer 
spoedig hebben - althans in Holland - de Burgemeesters der steden, 

waar een Kamer was gevestigd, zich van dit recht me ester gemaakt. 

WeI heeft men in 1623, in verb and met de toen onder de aandeelhou

ders heerschende ontevredenheid, dezen de bevoegdheid toegekend om 

') Vgl. mijn artikel: Nieuwe gegevens betrelfende de Amsterdamsche Compagnieen van 
Verre, Tijdschr. v. Gescbiedenis 1930 afl. 4. 

I) Vgl. F. W. Stapel, Econ.-Hist. Jaarboek XIII p. 240. 
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een voordracht voor de benoeming op te maken, doch in de praktijk 

is daarvan weinig terechtgekomen. 

Gaf de Compagnie aandeelbewijzen uit? Verscheidene schrijvers zijn 

geneigd deze vraag toestemmend te beantwoorden. Sayous meent de 

quitanties voor de door de participanten gedane stortingen als aandee

len te mogen beschouwen. Van Brakel is dit met hem eens en be

schouwt het bestaan van aandeelbewijzen zelfs als een voorwaarde 

voor de ontwikkeling van den actiehande1 1). 

Evenwel heeft Smith deze opvatting afdoende weerlegd '). Verhan

del bare aandeelbewijzen hebben nooit bestaan. Wanneer Van Brakel 

de "papieren" der Compagnie ter beurze laat verhandelen, geeft hij een 

veel te moderne voorstelling van den gang van zaken. Als er inderdaad 

aandeelbewijzen hadden bestaan, zou de overschrijving met de daaraan 

verbonden omslachtige formaliteiten overbodig zijn geweest./ 

Men zou de kwestie als afgedaan kunnen beschouwen, wanneer niet 

dr. F. W. Stapel er onlangs op teruggekomen was 8) . Deze auteur er

kent, dat er geen verhandelbare aandeelen bestaan hebben, doch meent 

te kunnen aantoonen, dat de participanten weI een bewijsstuk in han

den kregen. Hij is bijzonder enthousiast over zijn ontdekking, dat na de 

laatste storting de afzonderlijke quitanties door een "generale recepis

se" zijn vervangen. Een resolutie van 28 Aug. 1606 zegt n.l., dat aan de 

participanten, die hun laatste twaalfde part hebben opgebracht, een 

"generale recepisse" zal worden uitgereikt "van de gehele somme, daer

met syluyden in de Compagnie participeren", waarmede de voorgaan

de recepissen hun waarde verliezen. Stapel meent de nieuwe recepis als 

een bewijs van aandeel op naam te mogen beschouwen. Hij heeft ech

ter m.i. volstrekt niet aannemelijk gemaakt, dat er eenig principieel 

verschil bestond tusschen de generale en de voorgaande, afzonderlijke re

cepissen.De schrijver heeft bovendien niet bedacht, dat de participanten 

het recht bezaten om van hun aandeel naar willekeur kleinere of grootere 

bedragen aan anderen over te doen, van welke bevo~gdheid een druk ge

bruik gemaakt is. De generale recepis kon dus nooit tot bewijs strekken, 
dat men een aandeel van een bepaald bedrag bezat. Het stuk bewees 

aIleen, dat de daarin genoemde persoon aan zijn verplichting tot storting 

voldaan had; het was m. a. w. niets anders dan een gewone quitantie. 

Nog minder gelukkig is dr. Stapel in zijn betoog, dat ook de latere 

') S. van Brakel, De Hollandsche Handelscompagnieen der Zeventiende eeuw, p. 154. 
2) M. F. J. Smith, Tijdaffaires in eftecten aan de Amsterdamsche beurs, p. 35 e.v. 
3) F. w. Stapel, Aandeelbewijzen der Oost-Indische Compagnie. Economisch-His

torisch Jaarboek Xln p. 240 e.v 
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verkrijgers een aandeelbewijs ontvingen. Bij schrijft daaromtrent: 

"Reeds meermalen is de wijze van transport uiteengezet; de nieuwe 

participant kreeg een bewijs, geteekend door den transportant.en twee 

bewindhebbers. Welnu, dit was voor hem het b_ewijs van zijn aandeel

houderschap. Wat de generale recepisse was voor den oorspronkelijken 

inschrijver, was het bewijs van cessie, transport of overdracht voor de 

volgende bezitters van het a~ndeel." Deze voorstelling is echter niet juist. 
De schrijver heeft de bladzijden van Smith, waarnaar hij verwijst, blijk

baar zeer vluchtig gelezen! Bet bedoelde door den transportant en twee 

bewindhebbers geteekende transportformulier werd niet aan den kooper 

ter hand gesteld doch werd integendeel door de Compagnie zorgvuldig 

bewaard '). De transportboeken, waarvan nog een geheele reeks ten 

Rijksarchieve bewaard wordt, bestaan uitsluitend uit deze ingevulde for

mulieren. Bet zou misschien denkbaar zijn, dat de acte van transport in 

duplo werd opgemaakt en dat de kooper het tweede exemplaar ont

ving, doch er is geen enkele aanwijzing, dat dit inderdaad geschiedde. 

In de vele stukken betreffende den actiehandel, die hierbij worden me

degedeeld, wordt van een dergelijk gebruik nooit melding gemaakt 2). 

Bovendien moet nog worden opgemerkt, dat een acte van transport 

iets anders is dan een bewijs van aandeelhouderschap. Het in de acte 

genoemde aandeel kan immers wederom verkocht zijn. 

Bet bovenstaande laat m. i. geen andere conc1usie dan deze, dat door 

de Compagnie nooit aandeelbewijzen zijn uitgegeven. Bet aandeelhou

derschap werd uitsluitend bewezen door de boeken der Compagnie, n.1. 

de grootboeken van actien, juncto de transportboeken. 

Bet eenige "papier", dat koopers en verkoopers van actien soms 

in hand en kregen, was een koopacte. Of bij verkoop a contant een 

acte werd opgemaakt is te betwijfelen, doch bij verkoop op tijd was 

dit inderdaad regel. Omstreeks 1629 waren voor den verkoop op tijd 

van actien reeds formulieren verkrijgbaar, waarvan hierbij een exem

plaar wordt gereproduceerd I). Opgemerkt moge nog worden, dat dit 

geen notarieele, maar onderhandsche acten waren . 

•• • 
') Smith p. 32. 
0) Ook in boedelbeschrijvingen van overleden personen, die een aandeel in de Com

pagnie bezaten, worden geen transportacten vermeld. Een generale recepis heb ik 
in dergelijke stukken slechts Mn maal vermeld gevonden . 

• ) Zooals men ziet, is in het formulier een ruimte opengelaten ter invulling van den 
naam der Compagnie. Het bewaarde en hierbij gereproduceerde exemplaar betreft de 
West-Indische Compagnie. 
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IN ACTIEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE 13 

Ret ontbreken van aandeelbewijzen heeft intusschen het ontstaan 

van een uitgebreiden handel in actien niet belet. Ret centrum van de

zen handel was de beurs van Amsterdam. Roewel niet uitsluitend, wa

ren het toch weI in hoofdzaak actien der Kamer Amsterdam, welke re

gelmatig verhandeld werden. Dit is waarschijnlijk te verklaren uit het 

voorschrift om persoonlijk te verschijnen bij de overschrijving, hetgeen 

uit den aard der zaak voor Amsterdammers het handelen in actien der 

andere Kamers bemoeilijkte. 

Vraag voor belegging alleen kan nooit een levendigen effectenhandel 

scheppen; deze wordt voornamelijk gevoed door de speculanten, door 

degenen dus, die alleen koopen en verkoopen om koerswinst te behalen. 

In den te Amsterdam vanouds zoo belangrijken graanhandel was, in de 

16e eeuw, speculatie allerminst onbekend geweest. Geen wonder dus, dat 

ook het eerste effect, dat ter beurze van Amsterdam verschijnt, tot de

zelfde praktijken aanleiding geeft. 

De "partijen" der voorcompagnieen werden ook weI verkocht, maar 

van eigenIijken beurshandel daarin is tot dusverre niets gebleken. Met 

de stichting der Oost-Indische Compagnie verrijst de eerste moderne 

vennootschap, wier kapitaal in een groot aantal aandeelen is verdeeld. 

Alleen reeds het kapitaal der Kamer Amsterdam bedroeg t 3.687.415, 

verdeeld over 1201 inschrijvers. Een deel van het kapitaal was in vaste 

handen, maar er waren toch genoeg aandeelhouders, die bereid waren 

om, indien daarmede winst te behalen was, hun aandeel of een deel 

daarvan te verkoopen. Een groot bezwaar voor een regelmatigen beurs

handel was natuurlijk de ongelijkheid der aandeelen. Intusschen waren 

er tal van groote inschrijvers - er waren er zelfs; o.a. Isaac Ie Maire, 

die voor 60.000 guldens had den ingeteekend - die door splitsing van 

hun bezit aandeelen van een vast, rond bedrag te koop konden bieden. 

Ret is algemeen bekend, dat in de tweede helft der 17e eeuw ter beurze 

v.n. handel gedreven werd in actien van 500 pond Vlaamsch, d. w. z. 

3000 gulden. Uit de hierbij uitgegeven stukken blijkt nu evenwel, dat 

reeds binnen enkele jaren na de stichting der Compagnie op de beurs 

een voorliefde voor actien van dat bedrag bestond, hoewel daarnaast ook 

aandeelen van andere, doch steeds ronde bedragen werden verhandeld. 

In onze stukken wordt steeds gesproken van aandeelen in de tienjari

ge rekening. De bedoeling was immers, dat na tien jaren de rekening af
gesloten zou worden, waarna de aandeelhouders hun inleg, vermeer

derd met hun aandeel in de gemaakte winst, terug zouden ontvangen. 

Daarna zou weer een inschrij ving geopend worden voor een tweede tien-
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jarige rekening. Voorts was in het octrooi bepaald, dat aan de actiebe
zitters een eerste uitdeeling gedaan zou worden, zoodra er door den ver

koop der retouren 5% in kas zou zijn! Terecht heeft dr. Mansvelt opge

merkt, dat men bij de stichting der Compagnie blijkbaar volstrekt geen 

begrip had van de eischen van een voortgezet bedrijf 1). Men heeft zich 

aan de bovengenoemde voorschriften dan ook niet gehouden. De eerste 

uitdeeling van dividend heeft pas in 1610 plaats gehad. Voorts verleen

den de Staten in 1612 ontheffing van het voorschrift om de rekening af 

te ~luiten en den aandeelhouders hun geld terug te geven. Dit besluit 

werd o.a. gemotiveerd met het argument, dat de aandeelhouders, die 

zulks wenschten, ter beurze steeds gelegenheid hadden om hun actien 

te gelde te maken. 
Naast de aandeelen in de tienjarige rekening werden ook aandeelen 

in de 14 schepen ter beurze verhandeld. Hierboven werd reeds verm.eld, 

dat in 1602 voor rekening van een combinatie van bewindhebbers -

met hun participanten - 14 schepen zijn uitgezeild. De administratie 

hiervan werd natuurlijk afzonderlijk gevoerd. De aandeelhouders in de

ze onderneming, die veel eerder uitkeeringen ontvingen dan die der 

Compagnie, hebben in totaal 265% ontvangen. Sommige schrijvers 

hebben dit bed rag ten onrechte als dividend beschouwd; in werkelijk

heid bevatte het natuurlijk ook het ingelegde kapitaal. 

In den beginne werd een partij of actie met aIle daaraan verbonden 

rechten blijkbaar als een ohdeelbaar geheel beschouwd. Verkocht werd 

dus niet aIleen het recht op de nog te verwachten maar ook op reeds ge

dane uitkeeringen, zoodat in den koopprijs ook de reeds ontvangen uit

keeringen begrepen waren I In 1613 wordt nog verklaard, dat "den coo

.per van de belooffde cooppenningen mach corten aIle tgeene daerop 

uuytgedeelt ende ontfangen is geweest, tenwaere soodanige partie ex

presselijck voor een rest ant genomineert en de vercocht waere" (vgl. nos. 

80 en 81). Dit verklaart de uitdrukking "resteerende actie", die men in 

lateren tijd zeer dikwijls aantreft. Daar echter de eerste uitkeering op de 

actien der tien j arige rekening pas in 1610 geschied is, behoeft men ten 

aanzien van den koers in de voorgaande jaren met deze complicatie 

geen rekening te houden. 

In den actiehandel werd behalve a contant ook op "dach" d. w. z. op 

tijd verkocht. Dit was te Amsterdam niets nieuws, aangezien aldaar im

mers de 'verkoop op tijd in den graanhandel en eveneens in den haring

handel reeds sinds lang gebruikelijk was geweest. Voor speculatieve 

1) W. M. F. Mansvelt, Rechtsvorm en ge/deZijk beheer bij de Oost·[ ndische Compagnie. 
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doeleinden was natuurlijk alleen de verkoop op tijd bruikbaar. De ver

kooper op tijd behoeft op het oogenblik van den verkoop de goederen 

nog niet in zijn bezit te hebben. Verkoop van actien in blanco was dan 

ook al spoedig geen zeldzaamheid meer. 

Zooals uit de hierbij medegedeelde stukken blijkt, werden reeds wei

nige j aren na de oprichting der Compagnie door. de actiehandelaren voor 

groote bed rag en aandeelen in de tienjarige rekening op "dach" gekocht 

en verkocht. Daaruit ontstonden ingewikkelde wederzijdsche verplich

tingen. Ret lag voor de hand om deze zooveel mogelijk met gesloten 

beurzen te verrekenen en aIleen de verschillen in geld te betalen. Dit 

geschiedde dan ook dikwijls, hetgeen men to en reeds "rescontreeren" 

noemde. Op grond hiervan zou men geneigd zijn van termijnhandel 

te spreken, ware het niet, dat vaste liquidatietermijnen blijkbaar nog 
niet-gebruikelijk waren 1). 

Reeds eenige dagen na de inschrijving en nog voor dat de storting 

had plaats gehad, stegen de aandeelen tot 14 a 15% boven pari. Daarop 

verflauwde de belangstelling en bleef de koers eEl paar jaren lang op 

103 tot 105% staan. Maar toen er gunstige berichten uit Indie kwa

men - bezetting van Amboina en Tidor - en vooral to en de schepen 

van de vloot van Steven Verhagen met rijke lading terugkeerden (1605), 

steeg de koers tot 140. In den loop van het volgende jaar kende het op

timisme geen grenzen. Op het, later onjuist gebleken, gerucht van de 

verovering van Malacca stegen de actien zelfs tot boven 200%. Maar in 
16~7 komen er ongelukstijdingen, zoodat de koers tot 158 a 160% daalt. 

In de beide volgende jaren gaat deze daling' steeds voort, zoodat in J a

nuari 1610deongekend lage koers van 126% contant en 131% op een 

jaar tijd genoteerd wordt. Maar dan komt er een keer. De berichten uit 

Indie worden beter, rijkbeladen retourschepen komen binnen. De be

windhebbers besluiten tot een uitkeering van 75% in foelie, terwijl in 

het najaar nog een uitdeeling van 50% in peper en 7t% in geld voIgt. 

Ret spreekt vanzelf, dat de koers der actien nu snel oploopt. 

Ret was vooral in het jaar 1609, dat een sterke daling van den koers 

der actien plaats yond. De bewindhebbers meenden, dat dit verschijn

sel geen natuurlijke oorzaken had maar aan de machinaties van een 

1) Zelf heb ik in een artikel in de Economist (jg. 1927) van termijnhandel gespro
ken, doch bij nader inzien komt het mij beter voor deze uitdrukking tevermijden. Vgl. 
over termijnhandel het aangehaalde werk van Smith. 
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groep speculanten ala baisse was toe te schrijven. Zij zagen hierin voor

al de hand van Isaac Ie Maire, wiens onderhandelingen met Hudson en 

met den Franschen koning hun niet onbekend waren gebleven. 

Zij wenden zich nu - waarschijnlijk in den zomer van 1609 - met 

een request tot de Staten van Holland en tot de Staten Generaal. Er be

staat een samenspanning, een "rotterie", zeggen ze (no. 2). De samen

zweerders verkoopen voortdurend groote partijen actien op lange ter

mijnen van een tot vijf jaren ') voor veel grootere bedragen, voor ton

nen gouds meer, dan zij zelf bezitten. Moeten zij leveren, dan drukken 

zij den koers door het uitstrooien van ongunstige geruchten. Met groote 

listigheid verkoopen zij kleine bedragen, welke "dicwijls onder haeren 

complicen selven werden gecocht" en . koopen onderwijl voor groote 

sommen tegen lage prijzen in. Dit strekt tot groot nadeel van vele par

ticipanten, in 't bijzonder van weduwen en weezen, die door de valsche 
geruchten bewogen worden zich van hun aandeelen te ontdoen. Boven
dien hebben de windhandelaars zoo groote partijen verkocht, dat vele 

hunner straks niet zullen kunnen leveren. De bewindhebbers vermoe

den zelfs dat "de algemeene viant zyne creaturen heeft onder de voorn. 

vercoopers" '). Zij verzoeken nu de Staten om bij plakkaat de blanco

verkoopen van actien onmogelijk te maken door voor te schrijven, dat 

steeds binnen een maand na den verkoop het transport in de boeken 

moet plaats vinden. 

Dit stuk is niet onbeantwoord gebleven. Op hun beurt hebben ook 

"diversche coopluyden" een request ingediend, waarin zij betoogen, dat 

de koersdaling volstrekt niet het gevolg van "rotterie" is maar zeer na

tuurlijke oorzaken heeft.De Compagnie heeft immers in den laatsten tijd 

allerlei tegenslagen gehad: het verlies van Ternate en Tidor, het vruch

teloos beleg van Malacca en het verongelukken van meerdere schepen. 

De beide bovengenoemde stukken zijn ook reeds door De Jonge ge

bruikt en gepubliceerd. Ik yond echter nog een memorie (no. 4), die blij

kens het schrift waarschij nlij k van de hand van Le Maire zelf is en die in 

Augustus 1609 opgesteld moet zijn '). Het blijkt echter niet voor wien dit 

stuk bestemd was; misschien tot persoonlijke onderrichting van Olden

barnevelt, met wien Le Maire in relatie stond. 

De schrijver begint met de opnoeming van eenige verongelukte sche-

') In de notarieele acten wordt geen langere termijn genoemd dan van drie jaren . 
• ) Deze bescbuldiging is waarscbijnlijk niet juist. Er bJijkt altbans niets van. 
I) De in bet stuk vermelde aangekomen scbepen zijn begin Augustus gearriveerd 

(zie no. 10). Voorts wordt gesproken van de aanstaande Septembervergadering der 
Zeventien. 
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pen. Hij schat het geleden verlies op niet minder dan een a. anderhalf mil

lioen gulden. Er zijn nu onlangs vier schepen binnengekomen, doch een 

daar van, de Ter Gouw, is nog voor de rekening der 14 schepen. Ook van 

de drieandere-Ter Veer, Ceylon en Bantamgeheeten-iseen deel der 

lading bestemd voor de combinatie, die de 14 schepen heeft uitgerust. 

Daardoor is de totale waarde der voor de Compagnie bestemde lading 

niet hooger dan t 1.800.000. Deze schepen hebben een voorraad foelie 

meegebracht ter waarde van t 800.000, welke echter in de eerste vijf ja

ren niet te verkoopen is, aangezien er nog een groote hoeveeheid foelie 

in de pakhuizen in voorraad is, terwijl er nog meer verwacht wordt. 

Jaarlijks zal van dezen voorraad niet meer dan 10% verkocht kunnen 

worden. Hierbij moet nog in aanmerking genomen worden, dat door het 

liggen de kwaliteit slechter wordt. 

V66r de aankomst de~er schepen golden de actii!n 123 a. 124% con

tant en 134% op een jaar, daarna zijn zij gestegen tot 150% op een jaar, 

doch nu men bemerkt heeft, dat een deel der lading voor de rekening der 

14 schepen bestemd is, zijn zij weer gedaald tot 132% contant en 142% 

op een j aar, hetgeen nog meer is dan zij eigenlij k waard zij n. De bewind

hebbers zijn blijkbaar boos, omdat de actii!n zoo laag in prijs blijven. Zij 

zouden gaarne zien, dat "se op 180 ende 200 liepen, als sy eertijts hebben 

gedaen". Daarom beschuldigen zij de lieden, die zich "nU occuperen met 
altemets wadt te coopen ende vercoopen in de tienjarige rekeninge", 

van kwade praktijken. Twee jarim geleden, toen de actii!n 180 a. 200% 

golden, hebben vele menschen, die geen verstand van den handel bezit

ten, actii!n gekocht, "vermits dat sy sagen, dat doens eenige Bewindheb
bers oock coopende waeren ende da t die goet gevoelen daervan hadden. " 
, De bewering, dat weduwen en weezen door de daling benadeeld zijn, 

is ongegrond. In het algemeen houden deze de actii!n, die ze hebben. En 

mochten er enkele zijn, die hun bezit verkoopen, dan komt zulks weer 

ten goede aan andere weduwen en weezen, die "niet en weten waeraen 

hun geld te beleggen, die weder actii!n in de Compagnie coop en" . 
De schrijver meent, dat de bewindhebbers door afgunst gedreven 

worden. Sommige van hen hebben immers "goede part yen actii!n tot 

seer hooge merct ingecocht". Zij weten, dat enkele hunner collega's ver

standiger zijn geweest en zelfs een deel van hun bezit verkocht hebben I 

Onder de punten van beschrijving voor de vergaderingen der heeren 

Zeventien komt in den laatsten tijd telkens - ook nu weer voor de 

a.s. vergadering te Middelburg op een September - de kwestie voor, of 

de bewindhebbers weI alle het voor hen verplichte bedrag aan actii!n · 

ECON.·HIST. JAARBOEK, XVI. 2 
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nog bezitten "ende dat het hen door den president onder hantastinge 
afgevraecht sal worden". WeI een bewijs dus, dat men zich zeer goed 

bewust is, dat de toestand der Compagnie niet gunstig is. 

De Staten van Holland hebben over het verzoek der bewindhebbers 

advies gevraagd aan het Hof van Holland en aan den Hoogen Raad. 

Naar aanleiding hiervan richtten de actiehandelaren zich in Januari 

1610 met een adres tot deze lichamen (no. 9). 

In dit stuk worden wederom de door de Compagnie geleden ~erliezen 

opgesomd, die dit maal slechts op f 1.000.000 worden geschat. Ook wij

zen de adressanten er weer op, dat de groote mass a foelie, die in de pak

huizen is opgestapeld, in de eerste jaren nog niet te gelde gemaakt zal 

kunnen worden. Bovendien hebben de bewindhebbers, zonder daartoe 

gemachtigd te zijn, groote sommen a deposito opgenomen, waarvoor 

8% rente moet worden betaald. Het is dus "luce clarius", dat "die ne

gocianten in de actien geen oorsaeke en sijn van de afslach maer funda

mentelijck de substantie van de saecke selfs". Men kan zelfs op goede 

gronden beweren, dat de tegenwoordige prijs nog te hoog is. Het is juist 

de handel, die de actien nog eenigszins op prijs houdt. Dat blijkt duide

lijk uit het feit, dat de actien der Kamers van Rotterdam, Delft, Hoorn 

en Enkhuizen gewoonlijk 3 a 5% minder gelden dan die der Kamers 

Amsterdam en Zeeland, doordat "aldaer geen handelinge ende rescon

tre is". De verkoop op tijd is steeds geoorloofd geweest "gelijck menich

mael den harinck, eer hy gevangen is, gran en en de andere coopman

schappen, eer die gewassen ofte vercregen waren, op leveringe vercocht 

sijn geworden". Tot dusverre zijn de verkoopers niet in gebreke geble

evn, terwijl van de koopers daarentegen verscheidtme, onder wie zelfs 

eenige bewindhebbers, gefailleerd zijn. Het verzoek om een plakkaat 

staat h.i. in verband met particuliere belangen. Want eenige bewind

hebbers hebben voor een groot bedrag actien op tijd gekocht en deze 

roepen al "met luyder stemme" er op te rekenen, dat de verkoopers 

niet zullen kunnen leveren "met dreygementen om dieselve, by faulte 

van leveringe, ter poorten uyt te helpen". De adressanten dringen ten 

slotte ten sterkste aan op hand having van de vrijheid van handel. Gaat 

men deze vrijheid "bestricken", dan is er alle kans, dat de actiehandel 

zich zal verplaatsen, want deze wordt ook nu reeds niet alleen te Am

sterdam en te Middelburg gedreven maar eveneens te Hamburg, Frank

fort, Keulen, Rouaan en elders. 

Bij dit stuk behoort, als bijlage, een soort van balans, waaruit de on-
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gunstige financieele toestand der Compagnie moet blijken (no. 10). Ret 
is hoogst eigenaardig, dat onder de passiva behalve het kapitaal ook 

nog een bedrag is opgenomen, dat 26% van het kapitaal vertegenwoor

digt! Men herinnere zich, dat de koers der actien te dien tijde 126% 

contant bedroeg. 

Evenals de memorie van Le Maire, getuigen ook de beide adressen 

der actiehandelaren van groote kennis zoowel van den Indischen handel 

als van de interne aangelegenheden der Compagnie. Ret schijnt niet ge

waagd te onderstellen, dat ook in het opstellen van deze stukken Isaac 

Ie Maire de hand heeft gehad. Men zal zich afvragen, hoe hij aan de 

juiste gegevens aangaande de Compagnie was gekomen? Ret komt mij 

voor, dat dit voldoende wordt opgehelderd door het feit, dat tot de vij

anden der bewindhebbers ook de opperboekhouder der Compagnie, 
Barent Lampe, behoorde, die door den Franschen gezant wordt ge

noemd onder de personen, die geneigd zouden zijn de onderneming van 

Rendrik IV te steunen. 

Succes hebben deze adressen echter niet gehad. Den 27en Februari 

1610 verschijnt een plakkaat (no. 14), waarbij verkoop van actien in 

blanco wordt verboden. Niemand mag dus voortaan actien verkoopen, 

die hij niet bezit. Verkochte actien moeten steeds binnen een maand na 

den verkoop overgeschreven worden. Intusschen is het niet de bedoe

ling om verkoop op tijd als zoodanig onmogelijk te maken. Evenwel 

wordt bepaald, dat, wanneer overeengekomen is om de betaling op een 

later tijdstip te doen plaats vinden, de verkooper - niettegenstaande 

het transport - op de verkochte actien "recht van hypoteecque" be

houdt. In een opzicht hebben de bewindhebbers hun zin niet kunnen 

doordrijven. Zij had den n.l. verzocht, dat de verplichting om binnen 

Mn maand te transporteeren ook voor de loopende contracten zou gel

den. Een dergelijk voorschrift, dat de blanco-verkoopers in de grootste 

moeilijkheden zou hebben gebracht, behelst het plakkaat echter niet. 

Dat ter beurze van Amsterdam omstreeks 1609 in de actien der Com

pagnie ala baisse is gespeculeerd en dat verkoop in blanco plaats yond. 

stellen de bovengenoemde stukken buiten twijfel. Bestond er echter in

derdaad een organisatie der baissespeculanten, een "rotterie". zooals de 

bewindbebbers het uitdrukten? Een gelukkige vondst in het notarieel 

archief stelt mij in staat om te bewijzen. dat deze beschuldiging juist 

was. Den llen Februari 1609is door Isaac Ie Maire en acht andere koop

lieden een compagnie opgericht om voor gemeenschappelijke rekening 

handel te drijven in actien der Oost-Indische Compagnie. De maat-
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schap werd slechts voor enkele maanden aangegaan, n.l. tot ultimo 

A pri!. Reinier Lems werd tot boekhouder benoemd. Men zou zoowel ac

tien koopen als verkoopen. Twee a. drie maal per week zouden de com

pagnons bij elkander komen. Wie opdracht had gekregen om iets voor 

de compagnie te koopen of te verkoopen, moest op de eerstvolgende 

vergadering van zijn verrichtingen verslag doen. Of er met een bepaald 

kapitaal geopereerd werd, blijkt niet duidelijk. WeI wordt vermeld, dat 

het aandeel van Le Maire '/15 bedroeg (no. 70) . Op hem volgde Hans 

Bouwes met 21/15' terwijl de meeste anderen slechts met 1/15 parti

cipeerden. De maatschap wordt aangeduid als de "groote compagnie". 

Men zou geneigd zijn hieruit af te leiden, dat er ook nog een kleinere 

dergelijke compagnie heeft bestaan, waarvan echter geen sporen zijn 

gevonden. 

De acte van oprichting is helaas niet meer te vinden, Het medege

deelde blijkt uit eenige acten van 1610-1612, toen er tusschen de com
pagnons oneenigheid was gerezen over de afwikkeling der zaken (nos. 
61,63, 64,70 en 71) . Elm dezer stukken vermeldt, dat door de compag

nie den 2gen Maart 1610 - dus een maand na de uitvaardiging van het 

plakkaat - nog een vergadering is gehouden, waarop besloten is "dat 

men voor reeckening van de compagnie ter werelt nyet meer en sou de 

vercopen nochte affmaecken, dan dat men alleenlijck zoude rescontre

ren de partien, die te ontfangen stonden, met de part yen, die te leveren 

waren". Van belang is deze passage, omdat hier reeds sprake is van res

contreeren, hetgeen later een essentieel element van den termijnhandel 

zou worden. Eveneens wordt in een der adressen van de actiehandela

ren van' "handelinge ende rescontre" in actien gesproken. 

De compagnie was blijkbaar een geheime organisatie. Steeds wordt 

gehandeld op naam der compagnons. Elm hunner, Steven Gerritsen, 

was te Dordrecht woonachtig. Ais zijn gemachtigde bij het koopen en 

verkoopen van actii!n fungeerde Reinier Lems, de boekhouder, die 

soms ook "directeur" wordt genoemd. 

De verkoop op tijd geschiedde steeds bij onderhandsche acte. Een no

taris kwam er eerst bij te pas, wanneer een der partijen in gebreke bleef 

om aan zijn verplichtingen te voldoen. De stukken aangaande den ac

tiehandel, die hierbij worden medegedeeld, zijn voor een groot gedeelte 

dergelijke notarieele aanzeggingen. 

De verkooptermijnen zijn veelal zeer lang : soms enkele maanden 

maar meestal 'een, twee of drie jaar. In de memorie van Le Maire wordt 

gezegd, dat de actien in 1607 nog 180 a. 200% had den gegolden, terwijl 
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zij in den zomer van 1609 nog slechts 132% contant en 142% op een 

jaar golden. Ret tweede adres der kooplieden vermeldt voor Januari 

1610 een koers van 126% contant. De juistheid dezer mededeelingen 

wordt door de notarieele acten bevestigd. In het voorjaar van 1607 

. wordt op drie jaar "dach" verkocht met 112% avance, dus tegen den 
koers van 212 %, in September nog slech ts tegen 183 % eveneens op een 
termijn van drie jaar. In het voorjaar van 1609 zien we koersen van 155 

en 156% op twee jaar, van 144 en 146% op eenjaar; in Augustus 140% 

op een jaar; in October 144% op twee jaar; in December 133 en 131 % 

op een en 141 op twee jaar; in Januari 1610 131 % op zes maanden. De

ze gegevens zijn zeer onvolledig, maar in elk geval blijkt er weI een aan

merkelijke koersdaling uit, hoewel deze toch niet zoo groot is als men 

geneigd zou zijn te verwachten. De Jonge meent, dat de actien beneden 

pari stonden. Uit de medegeCleelde stukken blijkt ten duidelijkste, dat 

deze opvatting geheel onjuist is. De term "avance" beteekent natuur

lijk de winst. Is het trouwens waarschijnlijk te achten, dat de aandeelen 

in de jaren 1608-1610 beneden pari stonden? In 1612 zou de tienjarige 
rekening afloopen, dan kon iedere participant desgewenscht zijn geld 
terugkrijgen. Men was wat pessimistischer geworden ten opzichte van 

de te behalen winst, doch aan de mogelijkheid ,dat een gedeelte van het 

kapitaal verloren was, dacht niemand '). 

Intusschen is in den loop van het jaar 1610 de koers weer aanmerke

lijk opgeloopen; in Julien Augustusstond dezeweerop 152 a 156% en in 

het voorjaar van 1611 zelfs op 200% "). Deze stijging staat eenerzijds in 

verband met gunstiger berichten uit Indie en de aankomst van retour

schepen, anderzijds met de aankondiging van uitdeelingen aan de par

ticipanten. Waarschijnlijk is het in April 1610 door de bewindhebbers 
genomen besluit, om 75% in foelie uit te deelen, in hoofdzaak te ver
klaren uit den wensch om de koersdaling der actien te stuiten "). Over 

geld beschikte de Compagnie niet doch weI over goederen, die echter 

voorloopig niet tegen behoorlijke prijzen te verkoopen waren. In het 

najaar werd bovendien nog 50% in peper ter beschikking der partici-

') Het is jammer, dat dr. F. W. Stapel in zijn onlangs verschenen Gesckiedenis van 
Nederlandsch Indie de voorstelling van De Jonge voIgt, hoewel de onjuistheidhiervan 
hem bekend kon z[jn uit een artikel van mijn hand, in 1927 in de Economist versche
nen, welk artikel hij zelf in zijn uitgave van Van Dam citeert . 

• ) Deze koersen betreffen de actien, waarop nog geen uitdeeling in ontvangst was 
genomen. 

0) Ook in 1609 was reeds 30 % aan de participanten aangeboden, doch niet bij wijze 
van uitdeeling doch van koop (vgl. no. 12). l 

r 
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panten gesteld, benevens nog 7!% in geld '). In 1612 volgde nog een 
uitkeering van 30% in muskaatnoten. Het recht om onverkoopbare 
goederen in ontvangst te nemen, was voor de participanten natuurlijk 

slechts van twijfelachtige waarde. Blijkbaar hebben de meesten er dan 

ook geen gebruik van gemaakt. Een paar jaren later was de specerijen

markt veel beter geworden. De Compagnie kon nu geleidelijk haar 

voorraden verkoopen. Aan de participanten, die de uitdeelingen in na
tura niet had den aanvaard, is to en in termijnen gedurende de jaren 

1612-1620 hetzelfde percentage, dus 162!%, in geld uitgekeerd I). 

De baissiers 0) verkeerden in het jaar 1610 in groote moeilijkheden. 

De door hen op een jaar verkochte actien waren vervallen en deze 

moesten zij wegens de koersstijging tegen hoogere prijzen inkoopen. In 
even groote vedegenheid verkeerden zij echter ten aanzien der nog niet 

vervallen contracten. In den actiehandel gold immers de regel, dat de 

actien verkocht werden met inbegrip van alle uitkeeringen. De koopers 

lieten den verkoopers bij notarieele acte aanzeggen, dat deze voor hen 

de foelie en de peper in ontvangst moesten nemen of dat zij anders bij 

de levering der actien het uitgekeerde percentage in geld van den koop

prijs zouden aftrekken. Eveneens vedangden de koopers veelal, dat de 
verkoopers zouden aantoonen de verkochte actien inderdaad te bezit

ten. Terecht antwoordden Le Maire en de andere baissiers op dezen laat

sten eisch, dat zij daartoe niet verplicht waren. Intusschen deelde Le 

Maire toch mede, dat hij voor meer dan f 87.000 in de boeken der Com

pagnie stond ingeschreven (no. 12). De andere baissiers, die blijkbaar 

geen groote bedragen participeerden, hielden zich wijselijk stil. 

Toen de baissiers zagen, dat het spel verloren was, trachtten zij de 

nog loopende contracten te liquideeren. In plaats van actien te leveren 

werd hierbij veelal volstaan met betaling van het surplus, het koersver

schil, zooals dat in lateren tijd de regel zou worden. 

In April en Mei 1610 moesten verscheidene baissiers failliet verklaard 
worden, o.a. Hans Bouwer, Harmen Rosencrans, Reinier Lems en J ac

ques Damman. Spoedig werd de toestand nog verwarder, to en het 

bleek, dat Hans Bouwer en zijn broeder Jasper zich aan bedrog hadden 

schuldig gemaakt. Deze had den n.1. voor veel grootere bedragen dan 

') Ret geld konden de participanten echter aileen krijgen, als zij de peper aannamen! 
2) Vgl. Stapel, Pieter van Dam's Beschryvinghe van de Oosl-Indische Compagnie I p. 

434. 
8) Tot de baissiers behoorden niet aileen de leden der "groote compagnie" maar ook 

nog verscheidene andere personen. 
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waarmee zij in de Compagnie participeerden actien op naam van ande

ren doen overschrijven '). Dat dit, met inachtneming van aIle voorge

schreven formaliteiten, mogelijk was geweest, was te wijten aan de me

deplichtigheid van den boekhouder der Compagnie, Barent Lampe, 

van wien hierboven reeds werd medegedeeId, dat hij met Le Maire 

heulde. Vol gens het gebruik waren bij deze transporten telkens twee be

windhebbers tegenwoordig geweest, die echter - in goed vertrouwen 

op den boekhouder - verzuimd had den zich te overtuigen, of de trans

portant de overgedragen sommen inderdaad in de Compagnie bezatl 

Ondanks het gebleken bedrog maakten degenen, op wier naam aldus 

actien waren getransporteerd, er aanspraak op om als participanten te 

worden erkend, hetgeen echter door de Compagnie werd geweigerd. 

Uit deze kwestie is een langdurig proces voortgesproten, waarvan de 

uitslag mij niet bekend is. 

In een der processtukken geven de bewindhebbers aangaande de ge

broeders Bouwer het volgende getuigenis. De koopers hadden h.i. geen 

zaken behooren te doen met personen, die als "contramineurs" van het 

welvaren der Compagnie bekend stonden en wier boosaardigheid o.a. is 

gebleken uit het feit, dat "sijnde met eenige compagnons tot Amster,

'dam op de Doelen op soedanige tijt, dat eenige Oost-Indische schepen 

voor Texel laegen ende deur storm in groot peryckel waeren, sy mal

canderen toedroncken met dit rijmken: de schepen aen strandt, het 

volck aen landt, de roe mer aen den wandt"! De koopers hebben zich 

door het vooruitzicht van eenige percenten koerswinst laten verlei

den, hoewel zij hadden kunnen weten, dat de gebroeders Bouwer niet 

kredietwaardig waren, "te meer dewiji dese Bouwers desperatelijck te 

werck gingen, weI wetende, dat sy verloren waren, ingevalle de actien 

tsy deur ongeluck, de Compagnie bejegenende, off deur andere practyc

quen in prijs nyet merckelijck aff en sloegen; want hebbende veele som

men op lange daegen vercocht, was haer toeleg de actien - deur het 

opveylen van menichfuldige part yen voor een civile prijs - tot een lae

gen merct te brengen ende daerdeur v66r haere vervaldaegen tgeene sy 

vercocht hadden tot een minder prijs in te copen ende alsoo haer prof

fijt te doen" '). 

' ) Vgl. nos. 56 en 58. Zie voorts Stapel, Pieter van Dam's Beschryvinghe I p. 149. 
Voor kleinere bedragen hadden ook Harman Rosencrans, Jacques van de Geer en Cor
nelis van Foreest zich aan hetzelfde bedrog schuldig gemaakt. Ret totale bedrag was 
t 39.000 . 

• ) Dit citaat is ontleend aan een bundel met afschriften van processtukken, die 
v .n. den strijd tusschen de Magellaansche Compagnie en de Oost-Indische Compagnie 
betreffen. Bibliotheek Amsterd. gem. archief. 

/ 
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Behalve een roekelooze speculant was Hans Bouwer 1) ook een be
drieger, die op een zeer listige wijze de koopers in den waan bracht, dat 

zij op wettige wijze eigenaars van actien waren geworden. Een en ander 

geeft inderdaad geen hoog denkbeeld van het gehalte der persohen, met 

wie Le Maire de "groote compagnie" heeft gevormd! 

De verliezen der "groote compagnie" als zoodanig zijn blijkbaar niet 

aanzienlijk geweest; zij worden althans in een der acten (no. 70) slechts 

op ruim f 45.000 begroot. Doch belangrijker waren de persoonlijke en

gagementen, die verscheidene faillissementen ten gevolge hadden, o.a. 

dat van Reinier Lems, die boekhouder der "groote compagnie" was 

doch niet tot de eigenlijke compagnons behoorde. 

Uit de medegedeelde notarieele acten blijkt ten duidelijkste, dat er in 

1609 ter beurze ") van Amsterdam inderdaad, onder leiding van Le 

Maire, een "rotterie" heeft bestaan. De bewoordingen, waarin het doel 

der groote compagnie worden omschreven (vgl. nos. 70 en 71), zijn ta

melijk onschuldig, doch uit den samenhang blijkt weI, dat de bedoeling 

was om een kunstmatige baisse in de actien te verwekken. Alles wijst er 

op, dat de voorstelling van zaken, zooals die in het request der bewind

hebbers :wordt gegeven, in het aigemeen juist is. De compagnons heb

ben werkelijk voor groote bedragen actien in blanco verkocht. Dat zij 

door het uitstrooien va.n ongunstige geruchten den koers hebben trach

ten te drukken, zal stellig weI juist zijn. Voorts staat het vast, dat zij 

ook onder elkander actien hebben verhandeld. Dit geeft steun aan de 

voorstelling van zaken in het request van bewindhebbers, waar gezegd 

wordt dat de samenzweerders met groote listigheid onder el~ander klei

ne bedragen verhandelen om den koers te drukken, waarvan zij dan 

profiteeren om voor groote sommen tegen lagen prijs in te koopen. 

Hunnerzijds hebben Le Maire c.s. ongetwijfeld in 't algemeen gelijk, 

wanneer zij betoogen, dat het koersverloop der aandeelen door de lot

gevallen en vooruitzichten der Compagnie wordt beheerscht. Er was 

omstreeks 1609 weI eenige reden voor pessimisme, maar de speculan

ten hebben toch blijkbaar den toestand der Compagnie te ongunstig 

voorgesteld. Hun actie was natuurlijk mede gebaseerd op een factor, 
die zij in hun requesten Diet konden vermelden, nJ. op de verwachting 

1) Hans Bouwer was vroeger in dienst der O. I. C. geweest. Als adelborst of onder
koopman had hij den tocht van De Houtman meegemaakt, terwijl hij bij de reis van 
Jacob Van Neck als koopman fungeerde. Vgl. De Jonge II p. 188 en 204 . 

• ) De gebeurtenissen van 1609 spee1den zich niet af op de beurs van Hendrik de 
Keyser, zooals Bakhuizen meent. Deze is pas in 1611 geopend! Tevoren werd beurs ge
houden op de Nieuwe Brug en, bij slecht weer, in de Oude Kerk (vgl. no. 31). 
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van het slagen der onderhandelingen van Le Maire met Hendrik IV! 

Ludwig Samuel overdrijft echter. als hij zegt. dat .. die Spekulanten ein 

weit besseres Verstandnisz fur die Spekulation zeigten als die Direkto

ren der O. 1. C." '). Het moge waar zijn. dat de bewindhebbers den in

vloed der speculatie op het koersverloop te groot hebben voorgesteld. 

maar anderzijds is het toch ook een feit. dat. althans tijdelijk. spec ulan

ten door weI overlegde manipulaties den koers kunnen beinvloeden. De 

.. groote compagnie" mag dan ook beschouwd worden als het ee'fste VOO'f

beeld van een goed geo'fganisee'fd baisse-conso'ftium in den effectenhandel. 

De meeste leden der .. groote compagnie" zullen weI geen ander doe} 
gehad hebben dan een voordeeligen slag te slaan. Voor Le Maire zelf 

kwam er echter nog iets anders bij. Nadat zijn onderhandelingen met 

Hudson mislukt waren. had hij - zooals boven werd vermeld - den 

25en Januari 1609 aan den Franschen gezant voorgeslagen om een an

deren bekwamen ontdekkingsreiziger uit te zenden. welk voorstel een 

goed onthaal vond. terwijl tevens het plan om een Fransche Oost-Indi

sche Compagnie op te richten vasteren vorm aannam. In een aan 01-

denbarnevelt gerichte memorie. gedateerd 24 Januari 1609. had Le 

Maire het verzoek der bewindhebbers tot uitbreiding van hun octrooi 

tot eventueel nieuw te ontdekken zeestraten met tal van argumenten 

bestreden "): de Compagnie had veel te veel .. geembrasseert" en kon 
daardoor haar eigenlijke taak niet goed vervullen; haar octrooi moest 

niet uitgebreid maar integendeel beperkt worden; naast haar moest 

plaats zijn voor andere compagnieen. Juist in denzelfden tijd. dat Le 

Maire aId us bezig was om de oprichting van een concurreerende onderne

ming voor te bereiden. had de actie der .. groote compagnie" plaats! Het 

vermoeden ligt voor de hand. dat Le Maire door de bevordering van de 

koersdaling der actien kracht wilde bijzetten aan zijn betoog aangaan

de het wanbeleid der bewindhebbers. 

Zijn toeleg is mislukt. Met den dood van Hendrik IV was het plan 

tot het oprichten van een Fransche Compagnie voor langen tijd van de 
baan. De tocht van Van den Kerckhove had geen resultaat opgeleverd. 

In 1610 stegen de actien der Compagnie in plaats te dalen. 

In het voorjaar van 1611 verlaat Le Maire Amsterdam om zich defi

nitief te Egmond op den Hoef te vestigen. Er is een enkel stuk (no. 66). 

') Ludwig Samuel. Die Ellektenspekulation im I7. und I8. Jahrhundert. Ein Bei
trag zur Borsengeschichte. Berlin 1923. 

") Deze memorie is uitgegeven door De Jonge. III p. 364. 
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waaruitblijkt, dathij dan aan zijn verplichting om actien te leveren niet 
meer kan voldoen, doch van een faillissement wordt niet gerept. De 
kwestie is blijkbaar, dat hij nog weI activa bezit maar daarover niet 

kan beschikken. Rij heeft nog voor 3000 ponden Vlaamsch (f 18.000) 

aandeel in de Compagnie, doch de bewindhebbers weigeren het trans

port hiervan op grond van de overeenkomst van 22 Februari 1605. 

Eveneens wordt hem de uitkeering geweigerd van hetgeen hem nog toe

komt uit de opbrengst der expedities van de acht en van de veertien sche

pen. Een proces, dat de bewindhebbers hem hebben aangedaan, wordt 

door hun toedoen sleepende gehouden 1) . In Maart 1613 verzoekt Le 

Maire de Burgemeesters om te willen bevorderen, dat het geschil door 

arbiters zal worden beslecht (no. 82), doch deze antwoorden bij monde 
van Reinier Pauw, dat zij niets voor hem kunnen doen en met hem "in 
geen compromis en begeeren te treden" (no. 83) . De ongenoemde brief

schrijver - waarschijnlijk zijn broeder, de predikant Johannes Ie Maire 

- die hem de afwijzing van het verzoek mededeelt, wijt dit ongunsti

ge resultaat aan den invloed van de bewindhebbers, wien iedereen 

naar de oogen ziet. Deze zijn "nydige en de raesende menschen", die Le 

Maire groot onrecht aandoen. De schrijver beweert zelfs, dat zij door 

"sinistere practyken ende onbehoorlycke middelen" den koers der ac

tien hebben opgedreven! 

volgens het genoemde request had Le Maire in 28 jaren tijds 

meer dan t 1.600.000 had verloren. Doch ondanks alle verlie~en en 

teleurstellingen geeft hij den moed niet op. Met eenige nota belen uit 

Roorn richt hij in 1614 de Australische Compagnie op, die het volgende 

jaar twee schepen uitzendt. Zijn zoon Jacques Ie Maire is een der beide 

leiders van dezen tocht. 

Ret is bekend, dat op dezen tocht een nieuwe zeestraat is ontdekt, 

waardoor de naam van Le Maire is vereeuwigd. In Indie aangekomen, 

zijn de schepen echter door Jan Pietersz. Co en op last der bewind

hebbers in beslag genomen. Op de terugreis is Jacques Ie Maire ge

storven. Wanneer de schepen in 1619 in het vaderland terug zij n geko

men, begeeft Isaac Ie Maire zich in persoon naar de vergadering der 

Staten Generaal om de gewichtige ontdekking mede te deelen. Terecht 

merkt Bakhuizen op, dat - na zooveel verdriet en teleurstellingen -

dit weI een dag van triomf voor hem moet zijn geweest! Ret zal hem 

ook voldoening geschonken hebben, dat het proces over de inbeslag-

1) Van dit v~~r Schepenen van Amsterdam gevoerde proces is niets te vinden, aan
gezien het rechtelijk archief uit dien t ijd slechts ten deele is bewaard. 
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neming der scbepen door de Australiscbe Compagnie is gewonnen. 

Blijkens eenige der bieracbter medegedeelde acten (nos. 85-90) is Le 

Maire in de j aren 1619 en 1620 weer druk in de weer geweest om van de 

Compagnie uitbetaling te verkrijgen van de gelden, die bem naar zijn 

meening toekwamen. Het betrof nog steeds de 3000 pond Vlaamscb~ 

die bij nog in de Compagnie bezat, en zijn aandeel in de opbrengst der 

expedities van Heemskerk en Warwijck. Het blijkt, dat bem zelfs bet 

dividend van 162t% op zijn aandeel ontbouden was! 

Hij bestookt de bewindbebbers voortdurend met notarieele aanzeggin

gen over deze kwestie. Uit boofde der vroeger aangegane verplicbtin

gen moet bij nog actien leveren en verlangt om die reden de vrije be

schikking over zijn aandeel. 

De bewindhebbers toonen zicb echter weinig toeschietelijk. Op grond 

van de overeenkomst van 1605 blijven zij hem de vrije beschikking over 

zijn aandeel weigeren. Zij zijn ecbter bereid de "uutgiften ende reparti

cien van de drye differente compagnien" uit te betalen, mits Le Maire 

zich schriftelijk verbindt binnen noch buiten het land ooit iets aan te 

vangen, dat in strijd is met het belang der Compagnie (no.87). Hij wordt 

dus blijkbaar nog altijd als een gevaarlijk man beschouwd! 

Deze voorwaarden wil Le Maire niet aanvaarden. De 3000 ponden 

Vlaa,mscb, die hij nog in de Compagnie participeert, heeft hij reeds fa

ren geleden verkocbt aan verschillende personen. Een verklaring, als 

van hem verlangd wordt, weigert hij te onderteekenen, al is hij weI bereid 

om te belooven niet tegen het octrooi der Compagnie te zullen hande

len. Hij voegt er aan toe, dat hij dit octrooi ook vroeger nooit beeft ge

schonden. Voorts is hij bereid aan de bewindhebbers "eenige treffely

cke secreten aengaende den Oost-Indischen handel" te openbaren. De 

geschillen behooren door scheidsrechters te worden beslecht. 

De stukken van Le Maire zijn met groote handigheid opgesteld. 

Soms slaat hij een dreigenden toon aan. Hij zou een en ander kunnen 

vertellen, dat voor de bewindhebbers zeer onaangenaam en compro

mitteerend is t De Compagnie is machtig, maar het is bekend, dat "een 
muys een eliphant weI can quellen"! Deze dreigementen hebben echter 

even weinig uitwerking als de beloften om handelsgeheimen te openba

reno - Ook tracht hij op het gemoed der tegenpartij te werken. Hij is 

oud, wordt gekweld door jicht, verkeert in financieele moeilijkheden, 

terwijl hij een "seer overgroot getal van kinderen" tot zijn last heeft. 
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Doch het beroep op de "Christelijke liefde" heeft ook geen succes. De 
bewindhebbers be waren een hooghartig stilzwijgen. 

Eerst nadat de notaris Van Banchem zich tallooze malen aan het 

Oost-Indische Ruis heeft vervoegd, voIgt eindelijk een antwodrd, dat 

echter volkomen afwijzend is (no. 89). De bewindhebbers beweren met 

de uitkeeringen van de expedities van Reemskerck en Van Warwijck 

niets te maken te hebben. Wat het aandeel van 3000 pond VI. en het di
vidend betreft, beroepen zij zich niet alleen op de overeenkomst van 1605 

doch ook op het arrest, dat door de schuldeischers van Le Maire op deze 

sommen is gelegd. Zij laten ook niet na om aan de vroegere malversatie en 

aan de tegen de Compagnie gerichte "sinistere" praktijken te herinne

reno ZeUs de tusschenkomst van prins Maurits maakt hen niet toeschie

telijker. Ret voorstel tot arbitrage wordt afgeslagen. De bewindheb
bers verklaren zich echter bereid het proc;es van 1611 te hervatten. 

Le Maire blijft evenwel aanhouden en wendt zich ten siotte met een uit
voerig stuk tot het college der heeren Zeventien (no. 90). Rij verklaart 

zich nu zeUs bereid om een plechtige belofte af te Ieggen niets tegen de 

Compagnie te zullen ondernemen, in den trant van de verklaring, die hij 

eerst had afgewezen I Doch blijkbaar was ook het hoogste college der 

Compagnie hem niet gunstig gezind. Ret is niet bekend, of hem nog 

eenige uitkeering gedaanis, doch weI is het zeker,dat hij tijdens zijn le

yen nooit over de 3000 pond heeft kunnen beschikken (no. 91) . 

In 1624, weinige jaren na dezen vruchteloozen pennestrijd, is Isaac Ie 

Maire overleden. Bekend is het eigenaardige grafschrift, dat op een zerk 

in de dorpskerk van Egmond-binnen gebeiteld staat: "Rier Iegt be'grae
yen sr. Isaac Ie Maire, coopman, die ged uierende sij n handelinge op meest 

alle quartieren van de weerrelt van Godt den Reere soo ryckelick gese

gent is geweest, dat hy in 30 jaren tijts (behoudens eer) overloren heeft 

over de 150,000 guldens, is in den Reere gerust op den 20en September 

anno 1624" 1). Met een beroep op het request van 1613 (no. 82), waarin 

Le Maire immers verklaart in 28 jaren tijds f 1.600.000 te hebben verlo

ren, heeft Bakhuizen weI aannemelijk gemaakt, dat in het grafschrift 

een nul achter het cijfer ontbreekt en dus anderhaU millioen bedoeld is. 

Merkwaardig is het grafschrift ook omdat er uit blijkt, hoezeer Le 

Maire en zijn familieleden tot het einde toe er op gesteld zijn geweest te 

doen uitkomen, dat zijn eer ongeschonden is gebleven. Ret is niet ge

makkelijk uit te maken, of dit inderdaad het geval is geweest. Niet aI-

1) Uit cen tweede opschrift blijkt, dat zijn vrouw "Maria Walraven van Antwer
pen, moeder van 22 kinderen", reeds in 1621 was overleden. 
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leen uit economisch doch ook uit psychologisch oogpunt is Isaac Ie 

Maire een interessante figuur! Een ordinaire schelm was hij stellig niet 

maar men kan hem toch moeilijk beschouwen als een onschuldig slacht

offer van de boosaardigheid der bewindhebbers. zooals hij zichzelf tel

kens voorstelt. De beschuldiging van malversatie bij de uitrusting der 
14 schepen moge misschien wat overdreven geweest zijn. zonder eeni
gen grond was deze toch blijkbaar niet. En ook later is in zijn woorden 
en handelingen meermalen een groote mate van dubbelzinnigheid en 

onbetrouwbaarheid op te merken. Doch in elk geval kan men hem nh:it 

de eer ontzeggen van een der kundigste en meest actieve en energieke 

kooplieden uit de dagen van de opkomst van den Amsterdamschen we

reldhandel te zijn geweest. v. D. 

Van de hierachter gepubliceerde stukken zijn de nummers 2-4, 
7. 9, IO, 82 en 83 in het Algemeen Rijksarchief te 's Gravenhage: 
alle overige nummers in het Gemeente-archief van Amsterdam aan
wezig. 
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BIJLAGEN. 

No. 1. - Notarieele aanzegging namens Jan Hendricxz. Rotgans 
aan Lenaert Ranst. - 1607 October 23. 

Not. arch. 263 t. 230. Not. F. van Banchem. 

- - - Alsoo Jan Hendricxz. Rotgans aen u, Lenaert Ranst, op 
den 21 en Septemberlaestleden vercocht heeft de actie van SOOp. VI. 
in de eerste tienjaerige reeckeninge der Geoctroyeerde Oost-Indi
sche Compaignie hyerbinnen, te betaelen binnen drie jaeren tegens 
83 p. cento avanche ende prouffijt, ende by de laeste woorden 
werde beslooten, dat gyluyden malcanderen daervan by leven 
ende sterven soude passeren goet bescheyt met insertie van bor
gen, te weeten hy, insinuant, als vercooper voor de leverantie 
ende gy, Lenart Ranst, als cooper, voor de betalinge, ende ge
merckt hy, insinuant, u, Lenaert Ranst, daerom al heeft aenge
sproocken ende versocht, sonder dat gy daerop eyntelijck hebt 
geantwoort, om hem daema te connen reguleren, soo doet hy, in
sinuant, door my, notaris publicq, ter presentie van deze getuy
gen u affvragen, oft gy, Lenaert Ranst, volgens u belofte van de 
voors. coophandel alsnoch passeeren wilt behoorlycke bescheyt, 
ende in cas van jae, dat u dienthalven believe te prefigeren tijt 
ende plaetse, waer ende wanneer sulcx gedaen mach werden, aen
gesien hy, insinuant, aen sijn zyde, om sulcx te doen, alsnoch gereet 
is. Ofte by refuys ende weygeringe van dien ende gy hem soucken 
sout in onseeckerheyt slepende te houden, so protesteert hy, insi
nuant, tegens u, Lenaert Ranst, wel expresselijck, dat hy de 
voors. pertye - als in dien gevalle voor onvercocht achtende -
gedenckt aen hem te houden, omme van nu voortaen daermeede 
te doen zijn vrye wille, in allen schijn, oft deze coop nyet gedaen en 
waere, mitsgaders mede van costen, schaden ende interessen, 
dezen aangaende te hebben doen ende lyden. 

Alle twelck by de voors. Lenaert Ranst gehoort, antwoorde: 
- nadien hy eerst vraechde waer ick, notaris, was woonachtich -

-"laet hy met sijn borge morgen t'uwen huyse coomen, ick sal alsdan 
met mijn borge oock coomen om geschrifte te passeren" Ende ver-
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sochte hy, protestant, dat ick, notaris voom., hiervan soude 
maecken en de hem doen hebben instrument openbaer in behoor
lijcker forma. - - -

No.2. - Request van de Bewindhebbers der Oost-Indische Compag
nie aan de Staten van Holland en West-Friesland betreffende den 
verkoop in blanco van de actien der Compagnie 1) - (1609). 

Alg. Rijksarchief; 's Gravenhage. Vervolg Holland III7. 

Aen de Ed. heeren de Staten van Hollant ende West-Vrieslant. 
Gheven onder behoorlycke reverentie te kennen de Bewintheb

beren van de Oost-Jndise Compagnie, hoedat sy, supplianten, van 
tyde tot tyde by daghelijcxse experientie hoe langer hoe meer be
spueren de groote disordere ende misbruycken, die by forme van 
rotterye ghepleegt werdt in 't vercoopen ende coopen van de ac
tien in de Oost-Jndise Compagnie, daerinne bestaende, datter 
eenighe persoonen tsamenspannen, die continuelijck groote par
tyen van actien in de thienjarige rekeninghe als de veerthien sche
pen op een jaer, twee, dry, vier ofte vijff dach zijn vercoopende, 
jae hondertdusenden meer dan syluyden bekent staen inde bou
cken ende registeren van de Compagnie, stipuleerende by hare 
verc1aringen de leveringe van de actien niet ghehouden zullen 
sijn te doen, voordat den tijt van de betalinghe zal wezen omme
gecomen, onder 't pretecxt van de vercochte actien tot haerder 
versekeringe in.handen te willen houden tot den dach van de be
talinge. Ende wanneer den tijt van de leveringe van de actien 
dickwils bynaer iS2) ommegecomen, sullicx dat de vercoopers die 
alsdan moeten soucken te coopen omme de coopers te voldoen, 
weeten zy eenighe tydinghe uuyt te strooyen, daermede sy de actien 
doen slappen, als selver uutbiedende op die tydinghe ter buers
tyden eenighe part yen van hondert ponden Vlems goetcoop te 
gheven ende dan dickwils onder haeren complicen selver werden 
gecocht, daerop dan de geruchten loopen, dat de actien soo veele 
geslapt zijn, ende do en middelertijt, in plaetse van hondert pon
den vercocht te hebben, dusent ponden innecoopen; streckende 
alles tot groot naedeel van de ghemeene participanten ende in son-

I} Een nagenoeg gelijkluidend verzoekschrift werd aan de Staten Generaal ge
zonden. Dit laatste is uitgegeven door De Jonge, Opkomst van het Nederlandsch gezag 
in 0051-[ ndie, III p. 356. '} Hs. heeft: zijn. 
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derheyt van veele weduwen ende weesen, die door het uutstroyen 
van de valsche tydingen ende andere quade pratycken werden 
gediscorageert, die eenige alsdan soucken ende andere zijn genoot
saeckt haere actie te vercoopen ende alsoo tot vilen pryse te 
moeten gheven, waerdoor in toecommende tyde oock veele coop
luyden souden moghen werden vercort, ais wanneer de actie van 
de Compagnie uuterlijck quame te verbeteren, want alsdan veele 
van de vercoopers niet en zouden connen leveren de groote partye, 
die syluyden hebben 'vercocht, nochte oock niet van vermogen 
zijn de schade aen de coopers te repareeren. Want hoewel elcken 
cooper meent weI bewaert te zijn met den vercooper voor de 
partye, die hy coopt, zoo is den cooper nochtans onbewust van 
de groote partye, die den vercooper aen veelen anderen persoonen 
is vercoopende ofte vercocht heeft, want als haer daervaIf waere 
gebleecken, zouden ongetwyvelt de vercoopers niet vertrouwen. 
Jae, en is niet zonder groote suspitie, dat den algemeenen viant 
zyne creaturen heeft onder de voors. vercoopers, omme de voors. 
Compagnie te brenghen in cleenachtinge, teneynde by de E. hee
ren Staten Genernel den Indisen handel in cleene exstime ende 
van weenige importantien soude worden gehouden 1). 

Omme welcke disordere, rotterie ende ander quade praticquen 
te voorcomen, versoucken de supplianten, onder verbeteringe, dat 
V.Ed. by provisie in Hollant ende West-Vrieslant ende, is 't doe
nelijck, te procureeren, dat het by de E.M. Heeren Staten Gene
mal over alle de provintien mach geschieden, met expressen pla
caet, daerinne te versien ende te beveelen, dat aIle deghene, die 
eenige actien in de Compagnie van Oost-Indien hebben vercocht op 
dach ofte tijt, dat ze deselve binnen een maent naer de pUblicatie 
gehouden sullen zijn te transporteeren aen de coopers ende de
selve by de boeckhouders van de Compagnie respective te doen 
overboecken op den naem van de coopers, met expresse stipula
tie, dat deselve actien geaffecteert ende verbonden sullen blyven 
aen de vercoopers, totdat syluyden daervan sullen wesen betaelt; 
ende dat oock alle actien, die naermaels zullen werden vercocht, 
op tijt ofte anders, altoos binnen een maent naer de vercoopiuge 
sullen moe ten werden getransporteert ende overgeboeckt, op pene, 
indien den vercooper in eenighe van de voors. puncten bleve in 
ghebreecke, dat hy sal verbueren zyne vercochte actie ofte de 

1) Hs. heeft: souden houden. 
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waerde van dien ende dat daerenboven, indien uut crachte van 
alsulcken contracte van vercoopinge naer den tijt van de voors. 
maent eenige questie tusschen cooper ende vercooper quaeme te 
rysen ofte ontstaen; dat daervan by den rechter gheen recht over 
gedaen sal werden. 

Twelck doende etc. 

No.3. - Request van eenige actiehandelaren aan de Staten van Hol
land en West-Friesland waarin zij verzoeken den actiehandel vrij te 
laten 1). - (1609). 

Alg. Rijksarchiet, 's Gravenhage. Vervolg Holland III7. 

Aen de Eedelmogende Heeren Staten van Ho1landt ende West
Vrieslandt. 

Geven seer onderdanighlijck ende met eerbiedinge te kennen 
diverse coopluyden ende ingesetenen deser provintie, als partici
panten in de eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde 
Oost- Indische Compaignie, hoe dat sy, supplianten, nu cortelinge 
in de ervaringe gecomen sijnde, dat die Bewinthebberen van die 
voors. Oost-Indische Compaignie goet gevonden hebben te for
meren ende Uwer Edelen te presenteren seeckere requeste met 
remonstrantie, dat syluyden by dagelijcxe experientie hadden be
vonden groote disordre ende misbruycken, by forme van rotterye 
gepleegt - soo sy die interpreteren - in 't coopen ende vercoopen 
van de actien in de voors. thienjarige reeckeninge alsmeede in de 
veertien schepen op tijt van een, twee, drie, vyer ende vijff jaren 
dach, daerby vougende, dat diversche door quade practijcquen 
niet onderlaten eenige tydingen oft valsche geruchten uyt te 
stroyen, om daerdeur hun proffijt te doen, ende dat meer is, weI 
vermetentlijck derven seggen niet sonder groote suspitie te sijn, 
dat de vyant syne creaturen he eft onder de voors. vercoopers, 
omme de Compaignie te brengen in cleynachtinge, ten eynde by 
de Ed. en de Mog. Heeren Staten Generael den Indischen handel in 
cleyn estime ende weynich importantie soude werden gehouden 
etc. -, ende daeromme aen Uwer Ed. Mog. versocht by expresse 

1) Een nagenoeg gelijkluidend, verzoekscbrift werd aan de Staten Generaal gezon
den. Dit laatste is uitgegeven door De Jonge, Opkomst van het Nederlandsch gezag in 
Oost-Indiii, III p. 358. - Den 1gen December besloten de Staten van Holland de 
beide requesten aan den Hoogen Raad en bet Hof van Holland te zenden met ver
zoek om advies. 

ECON.-HIST. JAARBOEK, XVI. 3 
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placcate daerinne te willen versien etc. 't Is nu sulcx, dat sy, sup
plianten, hoochnoodich gevonden hebben in der waerheyt Uwer 
Ed. aen te wysen, hoe cleyn fundament ende weynich reedenen 
d'selve Bewinthebberen tot soodanich haer aengeven ende ver
souck sijn hebbende, ende oock om henluyden, supplianten, inder
daet naectelijck te ontschuldigen van alsulcke calumnien ende 
valsche accusatien oft suspitien der Bewinthebberen, die - met 
reverentie gesproocken - al te pertydich werden voorgedragen, 
gemerct die supplianten, als goede patriotten, lieffhebbers van 't 
Vaderlandt ende die welvaert van dien, sijn perticiperende ende 
herederende in de voors. Compaignie treffelycke groote sommen 
van penningen, nae yders gelegentheyt ende middel, en de met goe
der herten ende gemoeden wenschen na de welstant van de voorsz. 
Oost-Indische handelinge ende commersie. Ende waeruyt die 
veranderinge ende 't verloop in de actien van deselve reeckeninge 
dickwerff geprocedeert is ende noch procedeert, can alles werden 
afgenomen uyte reedenen, middelen ende motiven, hyema in 't 
corte gededuceert. 

Eerstelijck is notoir ende werdt alhyer tot ververschinge van de 
memorie aengewesen, dat ten tyde van 't begin van de eerste 
thienjarige reeckeninge die gelegentheyt hem sulcx heeft toege
draegen, dat eenige weynige dagen naer 't expireren van den ge
ordonneerden ende geprefigeerden tijt ende die volteec:keninge 
derselver in den jaere 1602 die teeckenaeren ende participanten 
over hunne teeckeninge in deselve Compaignie voor elcke 100 p. 
VI., die sy geteeckent hadden ende begeerden te vercoopen, heb
ben connen a vancheren 14 ende 15 per cento, sonder da t by yeman t 
alsdoen, jae noch in sesse maenden daemae, eenen stuver \vas ge
fumeert, ende door verloop van deselve tijt - gelijck daerdeur 
vele saecken veranderen, principalycken ten aensien van de onge
stadicheyt der menschen - is die grooten yver soo geslapt ende 
gemindert - hoewel sonder fundament oft reeden, dewyle tot 
dien tijt toe noch niets en was gepasseert, dat alsulcke treffelycke 
veranderinge soude connen causeren - dat d'actien sijn gevallen 
tot aIleen 3,4 en 5 per cento avanche. 

Cortelinge daemae hebben die Bewinthebberen beginnen te 
equiperen d'eerste vloote van 12 schepen voor de voors. thien
jarige reeckeninghe, onder 't beleyt van den admirael Steven Ver
hagen in den jare 1603 uytgevaren na de Oost-Indiens, ende dat 



IN ACTIEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE 35 

alsdoen dieselve actien meer als anderhalff jaer stil ende in een 
stant sijn gebleven op 6 ende 7 percento avanche. Dan hyer te 
lande tydinge commende, dat d'voors. admirael met zijn vloote 
hadde ingenoomen die fortressen van Amboina ende Tidor, sijn 
d'selve actien daerdeur in pryse gewillicht van 25 tot 30 per cento, 
uyt redenen - die men voor gewis hielt - dat men ten proffyte 
van de voors. Compaignie aileen soude genieten die negotie van 
de nagelen - wesende voor de Oost-Indische handelinge die 
principaelste stut en de welvaert, daar veelen met goet fundament 
't meest op hebben gesien - om d'selve in goede quantiteyten 
ende ten minsten pryse hyer te lande te brengen. Ende daemae de 
schepen met goede ladingen arrive rende, veroorsaecte meerder 
rysinge ende williginge in de voors. actien, tot 40 per cento 
avanche. 

Dienvolgende die voors. ingeladen goederen tot zeer hoogen 
ende gewenschten pryse vercocht sijnde, ende bevindende, dat 
d'selve een merckelycke groote somme waren bedragende, sijn 
daerdeur die actien in de voors. reeckeninge van daege tot daege, 
jae uyre tot uyre, in seer corten tijt treffelijck gewillicht ende in 
pryse verhoocht. 

Te meer, gemerckt voor date van dien affgevaren sijnde de 
tweede vloote voor de voors. reeckeninge, onder 't beleyt van 
den admirael Comelis Matelieff, is in deselve conjuncture des tijts
seecker subyt geruchte in dese lande gecommen van 't veroveren 
van de stadt Malacca, welcke tydinge niet aileen by de gemeene 
man maer oock selffs by de Bewinthebberen van verscheyden 
Cameren vastelijck gelooft, voor de waerheyt aengenoomen ende 
anderen door henluyden meedegedeelt is geweest, als naerder 
blijckt by tgene daervan door henluyden in geschrifte gestelt ende 
daemae in druck uytgegeven sijnde, achter strate openbaerlijck 
geroepen ende vercocht is geworden. 

Geduyrende welcke suspence tydinge, soo is men in Europa 
seeckerlijck verwitticht ende geadviseert van 't eerste memorabel 
ende schadelijck verlies van Temate ende daerby gevolcht d'ey
landen van Molucos, die niet aileen by seer cleyne ende sobere 
ordre ende toesicht maer door negligentie van de Bewinthebberen 
- gelijck veelen kennelijck is - sijn wechgenomen ende verloo
ren, nietjegenstaende de menichfuldige remonstrantien ende ad
vertissementen, by hun eygen commissen - daervan een goet 
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deel noch in 't leven sijn - dieshalven aen de Bewinthebberen 
gedaen, met genoechsame aenwysinge van tgeene tot conservatie 
ende bewaringe derselver op 't hoochste van noode was, daerop 
luttel is gelet geworden. Door dewelcke verlies van Ternate, Tydor 
ende andere Moluckse eylanden die reputatie van de actied treffe
lijck heeft beginnen aff te nemen, sijnde de prijs gevallen op 58, 59 

,ende 60 op een jaer, daer d'selve tevooren op veel hooger prijs 
geweest sijn. 

Naer welcke eerste droevige en de schadelycke tydinge, hyer te 
lande opten 27en Martii 1607 gecommen, oock cortelinge gevolcht 
is het vruchteloos beleyt ende succes van den admirael Matelieff 
voor Malacca, mitsgaders 't verlies van de twee notabele schepen 
met aile die cargasoenen, ingeladen goederen ende comptante pen
ningen, totte incoope van de ladinge ende het avanceren van de 
negotie gedestineert, importerende 't verlies van dien mette 
maentgelden ende andere extra-ordinarie oncosten van de belege
ringe by de 700.000 guldens, niettegenstaende de mannelycke cou
raig~ van den heer admirael Matelieff en de 't verlies oft schade, 
den vyant aldaer aengedaen, sonder d'welcke die staet van Indien 
op dese uyre noch in veel geringer ende soberder conditie ende 
qualiteyt soude sijn geweest. 

Behalven dat oock is te considereren het merckelijck verlies, 
geleden soo by 't affbranden van 't schip onder Wieringen als het 
verongelucken van 't zeylreedt schip " Gelderlant", in Zeelant 
gestrant, ende in sonderheyt van 't rijckgeladen schip, "West
Vrieslandt" genaempt, gebleven sijnde onder 't eylant Mauritius, 
sijnde soo ryckelijck ende costelijck geladen geweest, als oyt eenich 
schip, twelck hyer te lande is gearriveert ende misschien niet lich
telijck arriveren sal, mitsgaders oock voornamentlijck en de ken
nelijck door het ophouden van sulcke notabele pert yen pepers, 
gestrect hebbende ende noch meer ende meer streckende tot onge
looffelijck nadeel van de perticipanten ende goede ingesetenen, 
uyt twelck men wel eerder soude connen voortbrengen, dat den 
vyant geen cleyne dienste door soodanige schadelycke opinie is 
gedaen, gemerct die Portughesen aile jaren hare peper in groote 
quantiteyten vercocht ende te gelde gemaect hebben, den prijs 
bene den d'onse een weynich steIlende, ende alsoo veele pepers 
vercocht, die noch in Indien niet en was gewassen, als die Bewint
hebberen de hare in groote quantiteyt al hadden leggende ende 
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noch leggende hebben, niet lettende op de groote interesse door 't 
verlies van de tijt, sulcx dat hare ongefundeerde opinie ende 
andere schadelycke regieringe ende administratie veele goede pa
triotten ende participanten discourageert, door welcke geleden 
schaden ende versuymenisse - die hyer alteffens overhoop qua
men - d'actien zeer treffelijck ende merckelijck sijn gevallen tot 
op 47 ende 48 per cento op een jaer dach. 

Daernae is gevolcht, dat men hyer te lande verstaen heeft het 
vruchteloos beleyt van den admirael Pauwels van Caerden voor 
Mossambicque met verlies van 't schip "Sierickzee", item die 
overcomste van den voors. admirael Matelieff, sonder den handel 
in China gevoirdert oft becommen te hebben, niettegenstaende 
sijn gedaen devoir, sulcx dat aen 't succes van dien immermeer 
grootelijcx werdt getweyffelt, alsoock by de joncxste tydinge ver
nomen het verlies van 't schip "Enckhuysen" ende de cleyne ap
parentie van 'tweder veroveren van Ternate, mitsgaders d'andere 
Moluckse eylanden, door secours ende onderstuttinge van den 
vyant, uytte Manillies aldaer gecommen zijnde. Sulcx dat d'selve 
actien - soo door d'voors. geledene schaden ende 't quaet succes 
in de negotien als voornamentlijck meede in 't regard van de 
groote lasten ende affbreck, die de Compaignie heeft te dragen, 
ende de zeer excessive ende extra-ordinarie groote oncosten, die 
by de Bewinthebberen in 't equipperen ende uytrusten van de 
schepen als andersins gedaen sijn ende noch gedaen werden, ende 
dat de participant en nauwelijcx tijt connen sien oft ramen, im
mers geen reeckeninge mogen maecfen, wanneer sy een stuver 
uytdelinge van de thienjarige reeckeninge sullen becommen, 
d'wyle d'selve meer ende meer met groote sommen van penningen, 
op interesse te lichten, beiast is, twelck die compaignie t'eynde 
van de reeckeninge geen cleyne schade sal toedragen - opt leste 
noch meerder sijn gevallen tot op omtrent 40 per cento, min ende 
meerder, op een jaer dach. 

Uyt alle welcke notabele schaden ende verliesen, quade succes
sen, schadelycke opinien en de gededuceerde redenen, middelen 
ende motiven, in 't corte aengewesen ende by Uwer Ed. Mog. dis
cretie naerder te moveren, claerlijck ende evidentelijck can wer
den affgenomen d'oorsaecke van 't verminderen van d'actien in 
pryse ende waerde, sonder dat die supplianten - die dickwerff in 
deselve actien hebben gehandelt ende noch daegelijcx handelende 
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sijn in 't coopen ende vercoopen.- eenichsins tselve can werdenge
imputeert, veel weyniger dat die Bewinthebberen met redenen 
oft waerheyt henluyden connen beschuldigen voor sulcx, alse in 
hare requeste te kennen geven, gemerckt sy, perticipanten sijnde, 
een groot deel van 't corpus van de thienjarige reeckeninge mae
cken, ende oversulcx hen t'onrechte voor Uwer Ed. Mog. dene
greren. 

Alsoe syluyden voor Godt den Heere in goeder conscientie haer
selven ontschuldigen, dat sy hen noyt met eenige quade geruchten 
oft uytstroyinge van valsche tydingen gemoeyt hebben, hen dies-
halven oock gedragende tot Uwer Ed. Mog. kennisse. I 

Ende dewyle 't versouck van de voors. Bewinthebberen, in 't 
besluyt van hare requeste begrepen, - als namentlijck dat Uwer 
Ed. Mog. gelieven souden by placcate ordre te stellen, dat alle de
geene, die eenige actien in de Compaignie van Oost-Indien hebben 
vercocht op tijt oft anders ende noch naemaels sullen mogen ver
coopen, dieselve binnen een maent na de publicatie ge1n.ouden 
souden sijn te transporteren aen de coopers ende die by de boeck
houders van de Compaignie respective te doen overboecken etc. 
- grootelijcx is streckende tot onderdruckinge van de Oost
Indische handelinge ende vercortinge van de perticipanten, mits
gaders verwerringe ende confusie derse1ver, en de oock dat die 
Bewinthebberen daerdeur mogen weeten ende kennisse hebben 
van alle handelingen, die in deselve actien souden geschieden, om 
daermede hun proffijt, soo in 't generael als particulier, te doen, 
ende consequentelijck om te bestryden ende te beschadigen die 
vryheyt van de coophandelinge, die hyer te lande tot welvaert 
derselver op 't hoochste gesocht ende toegelaten werdt, sijnde 
immers alle eerlycke ende geoorloffde negotien ende handelinge 
in 't stuck van coopmanschappen, voorcoop van goederen, actien 
ende andersins gepermitteert ende een yder vrystaende te do en 
oft te laten, sonder dat oyt by placcate d'selve sijn verboden oft 
bepaelt geworden, noch dat uyteselve handelinge geene processen 
oft calangien ontstaen oft gemoveert werden, 

soo sijn daeromme die supplianten eendrachtelijck genoot
saeckt hen te keeren tot Uwer Ed. Mog. Heeren - als voorstan
ders van Uwer Ed. onderdanen ende ingesetenen gerechticheyt
seer reverentelijck biddende ende versouckende, dat Uwer Ed. 
Mog. believe die gelegentheyt deser saecke te behertigen ende, tot 
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welstant ende vryheyt van de handelinge, 't voop;. schadelijck 
ende mispryselijck versouck van de voors. Bewinthebberen aff
slaen, soo om de negotien niet te bestricken oft de vryheyt van 
dien te benemen als oock in sonderheyt om te weeren groote ende 
merckelycke schaden ende menichte van processen ende calangien, 
die sonder eynde uyte selve saecke andersins sullenontstaen ende 
procederen, gemerct een yder daerdeur sal werden ben omen den 
middel, om nae sijn welgevallen te disponeren van sijn gecochte 
actien, voor ende aleer dieselve betaelt sullen zijn, ende middeler
tijt verliesen die occasie van den opslach ende 't proffijt, dat onder 
wylen soude mogen voorvallen; Uwer Ed. Mog. wyse ende goeder
tieme discretie die gelegentheyt der saecke vertrouwende, om 
daerin te disponeren, sooals Uwer Ed. Mog. tot minste ongeryff 
van de goede ingesetenen, verhoedinge van merckelycke schaden, 
menichfuldige processen ende vryheyt van de geoorloffde negotie 
ende handelinge, tot welvaert deser landen zullen bevinden te 
behooren. 

Twelek doende etc. 

No.4. - Memorie betreffende den toestand der Oost-Indische Com
pagnie en den handel in de actien I} (1609 Augustus). 

Algemeen Rijksarchiej, 's-Gravenhage. Vervolg Holland III7. 

Memorie van hetgene in Oost-Indien is gesuccedeert 2) ze
dert d'arrivement van den admiral Mattelieff in 't stuck van 
de negotie soo tot voordeel als nadeel van de Compagnie, ge
rntituleert de thienjarige rekeninge, alsmede de gestaltenisse 
van de actien. 

Den admiral Pauwels van Caerden heeft in de Molucques ver
cregen het eylandt ende het begonnen fort van Machian, tselve 
versterckt ende versien van 'volek, victualie ende amonitie, waer
mede sonder twijffel, hetselve fort behoudende, de Compagnie de 

') Ret stuk is zeer waarschijnlijk van de hand van Isaac Ie Maire, Ret schrift ver· 
toont althans een frappante gelijkenis met dat van een door Le Maire geschreven en 
geteekenden brief van 24 Jan, 1609, 

.) Hs, heeft: gesuccedert. Terwille der leesbaarheid heb ik de laatste e verdubbeld, 
hetgeen ook in een aantal andere dergelijke uitgangen in dit stuk ·is geschied. De 
schrijver gebruikt telkens een enkele e, waar men een dubbele zou verwachten, b, v. fail
lert voorfailleertenz.Dezelfde eigenaardigheid treft men aan in het request van LeMaire 
van Maart 1613 (no. 82), een bewijs te meer voor zijn auteurschap van deze memorie. 

) 
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nagelen, die op het voors. eylandt vallen, sullen vercrygen met vee) 
meerder faciliteyt als sy tevoren hebben gedaen. Dan daertegens 
sullen in die oncosten moeten vallen van het voors. fod: te on
derhouden van volek, vivres ende amonitie ende daer be~effens, 
om seker te gaen, een schip continuelycken onder het eylandt hou
den leggen, soodat wordt gebalanceert ten ansien van de costen 
oft het innemen van dit fort de Compagnie voordeel sal connen ge
ven, gemerct dat sy tevoren d'effect hebben gehadt, dat se nu 
hebben, ende meest de nagelen sonder eenige oncosten in hun 
schepen hebben gecregen. 

't Is oock notoir met het innemen van het eylandt ende fort 
voors. de Compagnie in verlies is gevallen van twee van hun beste 
schepen, als namentlijck het schip Waleheren van Zeelandt, groot 
400 last, ende het schip China van Room, groot 240 last, dewelcke 
gestrant sijn tegens het voors. eylandt door storm, maer alle het 
gelt ende goet daeruyt gebercht. Evenwel en laet dit verlies niet 
remarcquable te wesen, mits dat men de schepen niet alleen quijt 
en is, maer dat het volek hun maentgelden daer beneffens sullen 
moeten betaelt worden, alsoo sooveel daeruyt is gebercht, dat se 
daermede hun hipotheque versekert hebben. Oock is de Compag
nie daermede gefrustreert van het proffijt van de ladinge, die 
dese twee schepen souden hebben mogen overbrengen, d'welek 
gecaleuleert neffens het verlies van de twee schepen ende maent
gelden, die men aen het volek schuldich is te betalen, suleks niet 
minder als omtrent 700.000 gulden en sal importeren. 

Boven dese schade ende verlies van twee schepen, soo heeft de 
Compagnie noch verloren het schip Mauritius, dat den 27en De
cember 1607 van Bantam is geseylt naer Antipera in Madagascar 
om aldaer het goet te halen van de caraque Sint Antonio, die daer 
gelost heeft, van welek schip zedert sijn vertreck van Bantam 
geen tydinge en is gecomen, waerdoor vastelijck rekeninge wordt 
gemaeckt door de Bewinthebberen, dat hetselve schip gebleven is, 
wesende groot tusschen 400 a 500 lasten ende weert is met al sijn 
geschut als anderssints over 200.000 guldens ende daerenboven 
gefrustreert van het proffijt, dat hetselve schip soude mogen ge
daen hebben. 

De schepen Erasmus ende de Groote Sonne, groot eleks 270 last, 
geladen den eersten in Ambon met nagelen ende den tweeden in 
Bantam met peper ende noten, sijn, nadat se van Bantam geseylt 
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sijn geweest, door groote leckicheyt wederomme gekeert, Eras
mus naer het eylandt Mauritius ende de Sonne naer Bantam, soo 
gestelt dat beyde dese schepen innavigable sijn ende groot ge
luck sal wesen voor de Compagnie, indien dat se wederomme in 
behouden haven comen, daervoor seer grootelijcx te dubiteren is 
naer de brieven, gecomen uyt de voors. twee schepen, die aen de 
Compagnie schryven schepen moetten seynden om de goederen te 
halen, voomamentlijck die van het schip Erasmus. 

Genomen dese twee schepen sonder desastre arriveren, d'een 
in Mauritius ende d'ander tot Bantam, welek is het beste, dat 
men verhopen can, soo sijn dese twee schepen voor de Compag
nie infructueux ende verloren ende daervanenheeftde Compagnie 
niet te verwachten, als aen het volek van beyde de schepen te be
talen hun verdiende maentgelden, soo wanneer als die hier weder 
te lande comen, dieJlu over de 50 maanden hebben geloopen, al
soo sy op de goederen hun hipoteecke hebben, ende daerenboven 
sal de Compagnie geforceert wesen, om dese goederen te halen, we
deromme twee schepen derwaerts te seynden, deweleke, hoe 
slecht dat die uyt worden geeqnipeert, met de maentgelden van 
het volek niet minder als 250.000 guldens sullen costen. De maent
gelden van het volek in Indien sullen oock niet minder importeren 
van omtrent 70 maenden 200.000 guldens ende het verlies van de 
schepen, alles gesalveert watter op is, gedefalqueert oock 150.000 
guldens ende het verlies van de vracht van de goederen importeert 
oock 300.000 guldens, in voegen dat dese schade soo ten aensien 
van de twee verloren schepen als van de twee andere, die men in 
de plaetse sal moetten seynden, luttel min als tusschen de 800 a 
900.000 guldens sal importeren. 

Dese verliesen, die gaen de rekeninge van 10 jaren aff, sonder 
dat se deselve can ontgaen, bedragende naer het caleulo, hiervoor 
verhaelt, over de 1.600.000 guldens, deweleke, genomen dat de 
Bewinthebbers die wilden op het rninste taxeren, gelijck se in 
suleke occurencie gemeynlycken, om de participantten te con
tenteren, weten te doen, soo sullen wy tot hun beste dit verlies 
maer rekenen op 1.000.000 guldens, hoewel dat niet minder als 
1.500.000 guldens sal dragen, als men alles sonder passie wilt 
ordeelen. 

Voor retour van de tienjarige rekeninge comen nu geladen drie 
schepen, wesende het vierde, Ter Gouw, voor rekeninge van de 14 
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schepen, als namentlycken Ter Veer ende Seylon van d'eylanden 
van Banda en de voorts Bantam, comende van Ambon ende Ban
tam, geladen met noten, mads, nagelen ende peper, weIcke dry 
schepen, gedefalqueert sulcks als daerin comt voor de rekeninge 
van de 14 schepen, afgetrocken de maentgelden ende andere on
costen, niet en sullen bedragen over de 1.800.000 guldens, waer
van datter sijn 800.000 guldens in foulie oft macis, deweIcke niet 
gesien en is, dat in vijff jaren sal connen vercocht worden, soo ten 
ansien dat hier noch weI om 800.000 guldens mads is als dat 
oock met de naeste schepen wederomme een heel groote partye 
wordt verwacht ende soo van jaer tot jaer sal continueren, in 
vougen da t men van dit goet hier sooveel sal vergaren, da t men 
jaerlijcx niet veel meer daervan sal conn en vercoopen als voor 
lOp. cento, d'weIck den interest en de on cost en is, ende alsoo sal dese 
groote masse van goet haerselven in d'eynde consumeren, alsoo 't 
een goet is, dat van jaer tot jaer afgaet ende verslimt, coleur ende 
schoonbeyt verliesende. 

De actien van de tienjarige rekeninge, eer dat tydinge gec,:omen 
is van d'arrivement van dese schepen, hebben gegolden 123, 124 p. 
cento contantende 1340peen jaerendenusijndeselvegeldende 132 
contant ende 142 op een jaer. 't Is waer dat sy in d'eerste instan
tie, eer men geweten heeft, dat voor rekeninge van de 14 sche
pen sooveel retours quam in de voors.schepen, ende oock door de 
vehemence van eenige onbedachte de actien geloopen sijn a 150 
op een jaer, dan suIcks is sonder fondement geschiet ende sijn 
weder gevallen op 142, weIck is meer als deselve nu tegenwoor
dich weert sijn, als men sonder partialiteyt sal rekenen ende de 
goederen estimeren op haer rechte weerdye. 

't Is nu suIcx, dat de heeren Bewinthebbers van d' Oost-Indi
sche Compagnie hun ten hoochsten formaliseren, dat de actien soo 
leech in prijs blyven ende souden gerne sien, dat se op 180 ende 
200 liepen, als sy eertijts hebben gedaen, doen ongelijck sooveel 
retours aen landt niet en was als nu present is, ende daerove): niet 
wetende wie se sullen imputeren den val van dese actien, soo in
coulperen sy daermede eenige partidpantten ende andere per
soonen, die hun occuperen met altemets wadt te coopen ende ver
coopen in dese thienjarige rekeninge ende dat naer de avis en en
de informatie, die sy diesangaende dagelijcx becomen, weIcke 
handelinge van coopen ende vercoopen niemandt en behoort te 



IN ACTIEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE 43 

misgunnen in dese vrye ende libre Geunieerde Provintien, alwaer 
van tyde tot tyde het coop en ende vercoopen altijt vry heeft ge
staen, ja sells van hetgene noch te wassen stont ende uyt de eerde 
geproduceert moeste worden, daer in 't vercoopen ende coopen 
van dese actien niet vercocht en wordt datter niet en is maer weI 
hetgene, dat men stracx can leveren ende by elckeen genoch te 
becomen is. 

Geleden twee j aren ende meer, doen de actien waren op 180 tot 
200 incluys, soo hebben veel persoonen, hun den handel niet ver
staende, seer veel actien gecocht, overmits dat sy sagen, dat doens 
eenige Bewinthebbers oock coopende waren ende dat die goet ge
voelen daervan hadden, d'welck gecauseert heeft, datter veel 
goede luyden hun soo diep daerin geembarqueert hebben, dat 
hun smertten sal soolange als sy leven; ten is nu daermede niet 
genoch, dat door dese handelinge sooveel vrome luyden te cort ge
comen sijn, hebbende gevolcht het compas van de Bewintheb
bers, maer souden gerne sien, dat de actien boven hun weerde we
deromme opliepen, opdat sylieden alsdan selffs hun actien moch
ten vercoopen ende andere lieden daermede sien te besetten, 
waernaer sy trachten. Ende dit is de oorsake, waeromme sy 
hun sooseer stellen ende partye maken tegens degene, die hun oc
cuperen met actien te vercoopen ende coopen, ende niet dat se ge
moveert sijn tot benefitie van het general, daer sy hun mede be
cleeden, noch oock om weduwen ende weesen voor te staen, als sy 
seggen, want genoch ter contrarien gebleecken heeft ende noch 
dagelijcx blijckt, dat se meer op hun particulier als op het ge
meyn sijn lettende. 

Staet oock te noteren, dat weduwen ende weesen geen schade 
noch prejuditie en hebben by dese vercoopinge ende coopinge van 
actien, overmits dat sy hun daermee niet en bemoeyen, maer weI 
hetgene, dat sy er in hebben, daerin blyven behouden tot het 
uyteynde van de rekeninge toe ende in sulcken gevalle connen 
weduwen noch weesen daerby geen interest hebben, want is de 
rekeninge goet, die en sal met coopen ende vercoopen niet verar
geren, wandt de uytgiften die sullen blyven als die sijn, ende oft 
al geviel, dat eenige weduwen ende weesen quamen hun actien te 
vercoopen ende naer de propositie van de Bewinthebberen niet 
daervoor sooveel vercregen als sy weI behoorden, soo comt sulcks 
weder te goede aen andere weduwen ende weesen, die niet en we-

\ 
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ten waeraen hun gelt te beleggen, die weder actien in de Compag
nie coopen. Ende men sal bevinden, datter veel meer van sulcke 
qualiteyt van persoonen in de Compagnie coopen als dat se ver
coopen, soodat dit presupost oft angeven van de Bewinthebbers 
niet gefondeert en is, maer nemen een plausible deckmantel van 
weduwen ende weesen voor te staen ende onderlusschen sy sijn 
degene, die dese lieden aldermeest persecuteren en de onder
drucken, die hun mans en de ouders in Indien verliesen, en de dat 
se dickmaels aen de verdiende gagien ende maentgelden niet en 
connen geraken, maer die met maenden naer laten loopen, wil
lende bescheeden ende documenten, oock borchtochte hebben, die 
de arme weduwen ende weesen onmogelijck is te geven, mits buy
tenlieden sijn ende dickmaels geen middel en hebben sulcks te 
doen dat hun de Bewinthebberen imposeren. 

Voorder dat het loutere menschelijckheyt ende afgunsticheyt 
(is), die de heeren Bewinthebberen aileen drijft haer soo in dit 
stuck te formaliseren, can men met handen tasten hieruyt, dat de 
besette Bewinthebberen, die beneffens hare ingelegde sotnmen 
door misverstant deses handels goede part yen actien tot seer 
hooge merct ingecocht hebben, merckende, dat eenige onder haer 
wyser ende veersiender sijn geweest ende daerover in dit stuck 
soo diep niet ingeseylt en sijn als sy, ja, dat meer is, haer intijts 
ontlast hebben van een deel van tgene sy in de Compagn~e had-' 
den, dat soo qualijck nemen ende soo met afgunst gedreven wor
den, dat men niet op en hout bycans aile vergaderinge onder de 
pointen van beschryvinge dit te steilen - gelijck het oock dese 
anstaende vergaderinge tot Middelborch prima September te 
bert sal comen - oft de Bewinthebberen in de Compagnie houden 
de somme, die sy schuldich sijn, ende dat het heJ van den presi
dent onder hantastinge afgevraecht sal worden, degene van de Be
winthebbers, die er seer diep in steken, misverlrouwende de an
dere, die wyser sijn geweest als zy, ende weI willende, dat sy met 
hetselvige sop overgoten waren, daer sy meer als hun becomste 
van hebben. 

Beneffens dit soo staet oock te considereren, dat, alho~wel de 
Bewinthebberen met voilen monde voorgeven, dat door het coo
pen ende vercoopen de actien in decadentie comen, dat sulcks niet 
gefondeert is, want is blyckelijck, dat dese dagen door het coopen 
ende vercoopen de actien in de rekeninge van Warwijck ofte 14 

. / 



IN ACTIEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE 45 

schepen 25 p. cento opgeclommen sijn, ende al waer 't, dat aIle de 
Bewinthebberen opeen lagen ende onderleyden die te doen afslaen, 
500 en soude het in hare macht niet staen. De reden is, omdat 
sulcx een goet fondament he eft, twelck 500 insgelijcx plaetse 
hadde in de thienjarige rekeninge, 500 soude die oock opslaen ende 
niemant en soude het connen tegenhouden, wadt moeyte hy oock 
name. Maer dewyle sulcks niet en is, maer men door ervarentheyt 
bevindt, dat de saken van die rekeninge door de groote verlie
sen, die se geleden heeft, niet en can in hooge prysen loopen, 500 

is dit oorsake, dat dese rekeninge niet en can tot sulcken prijs 
geraken, als de Bewinthebberen gerne sagen. 

Door aile redenen ende motiven, hiervoren verhaelt ende ge
deduceert, is genoch af te sien ende te ordeelen, dat de heeren Be
winthebberen geen redene en hebben hun soo partial ende hart 
te thoonen tegens de participantten, die hun soucken te verseke
ren van de part yen, die se in de Compagnie hebben, ende dat hun 
niet can oft behoort verboden te worden hun woffijt te doen met 
sulcks, als sy in de Compagnie geteeckent hebben van over acht 
jaren oft weI anderssints daerin hebben gecocht oft vercocht op 
hope van seer groote verdienste, dat hun failleert, alsoo luttel oft 
geen apparentie en is, dat sy noch in twee jaren eenige uytgift 
connen verwachten, ende daeromme genootsaeckt sijn, siende hun 
sulcks failleert, hun proffyt ende avantage in andere manieren te 
soucken, sonder nochtans ymandt te verongelycken, alsoo den 
cooper niet geconstraigneert en wordt yets te doen dan hetgene, 
dat hem gelieft, ende oversulcks behooren sulcks sijnnen ganck te 
laten hebben ende den cooper ende vercooper tegens den anderen 
te steilen, alsoo hun sulcks niet en raeckt noch de actien te min 
oft te meer in weerde oft onweerde en stelt. 

No.5. - Notarieele aanzegging namens Pieter Baeckeleroth aan 
Jacques van der Geer en Hans Pellecoorn. - 1609 Augustus 5. 

Not. arch. 266 j. I5I V. Not. Fr. van Banchem. 

- - - Alsoo Pieter Baeckeleroth verleden Donderdach, sijnde 
den naestlesten July, door intercessie van Pieter van Haeren, 
coopmansdienaer, aen u, Jacques van der Geer ende Hans Pelle
coorn, solemnelijck vercocht heeft 750 ponden Vlaems capitael in 
de reeckeninge van de 14 schepen van Warrewijck voor contant 
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gelt, gelijck d'selve coopmansdienaer desnoot breder sal verclae-' 
ren, soo versouckt hy, insinuant, door my, notaris publicq, ter 
presentie van de getuygen, oft ulieden gelieve hem, in conformite 
van deselve coop ende conditie, terstont te betaelen, gemerckt hy, 
insinuant, gereet is ulieden d'voors. 750 ponden datelijck te 
transporteren ende op te dragen nae de costume ende usancie, die 
daeraff wert geobserveert ende onderhouden. Ofte by refuys en de 
weygeringe van dien protesteert hy, insinuant, tegens ulieden 
weI expresselijck van cassatie der voors. coope ende dat d'selve 
gehouden sal werden als nyet gedaen, sulcx dat hy metten voors. 
750 ponden voortaen sal doen sijn vrye wille, mitsgaders meede in 
cas van vordere oppositie van costen, schaden ende interessen 
desenaengaende alreede gedaen gehadt ende geleden ende als-
noch t'hebben do en ende lyden. . 

Aile twelck by de voors. Jacques van der Geer gehoort, antwoor
de: "Ick hebbe hem op de beurs gesproocken ende door Bruyning 
laeten insinueren." Ende de moeder van Hans Peilecoorn, vermits 
sijn absentie, seyde: "lck weet er niet aff, gy moch Jacques van 
der Geer spreecken." 

No.6. - Notarieele aanzegging namens Elias van Ceulen aan Jan 
Hendricxz. Rotgans. - 1609 Augustus 15. 

Not. arch. :zog t. 38 v. Not. J. Meerhout. 

- - - Alsoo Elias van Ceulen eenige daeghen geleden door den 
maeckelaer Balthasar Geerardtsz. vercocht heeft aen u, Jan Hen
dricxz. Rotgans, d'actie van 300 p. VI. capitael in de eerste thien
jarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compaig
nie, ter Camere binnen deser stede, ten pryse van 41 ten hondert 
avanche ende profijt, in de tijt van een jaer naer dato van deselve 
coope te betaelen; van welcke onderhandelinghe hy, insinuant, 
altijt bereyt geweest ende noch is te passeren ende te teeckenen 
behoorlijck contract oft coopceduile, doch sijt ghy van uwer syde 
van dies te doen tot noch toe weygerich ende in gebreecke geble
ven, nyettegenstaende meede hy, insinuant, u gepresenteert heeft 
te steilen suffisante borghe voor de leveringe van de voors. per
tye ten vervaldaeghe, gelijck by u hem, insinuant, tot borghe voor 
de betaelinge derselver pertye genomineert es Hendrick Barentsz., 
welcke sijn, insinuants, gepresenteerde borghe gy, hoewel u es 
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gegeven de keure van verscheyden suffisante persoonen, gy oock, 
tegens aile redelijckheyt, hebt afgeslaeghen, ailes tot nadeel, ende 
groot oneere van hem, insinuant, waeromme hy, insinuant, door 
my, notaris, doet versoucken, dat gy, sonder eenigeuytvluchtete 
nemen, alsnoch wilt passeren ende teeckenen 't voors. contract 
van coope ende accepteren een der borghe, by den insinuant u ge
presenteert. Ende by refuys oft eenich langer vertreck protesteert 
expresselijck, dat hy hem hout aen de voors. coope ende voorts 
van aile costen, schaden ende interessen etc. 

Aile twelck d'voom. Jan Hendricxz. Rotgans geinsinueert ende 
voorgelesen zijnde, seyde ende gaff voor antwoort, hoewel in 't 
sluyten van de voors. pertye in 't minste niet en was gecondition
neert, dat by d'een oft d'ander pertye eenighe borghe sou de wer
den gestelt, echter den insinuant daemae tegens aile redelijckheyt 
hem, geinsinueerde, borghe heeft afgevordert, tot welcken eynde 
hy, geinsinueerde, hoewel ongehouden, denselven de keure van 
ses suffisante persoone, als namentlijck drie van sijn vrienden mits
gaders Isack Ie Maire, Jacques Damman ende Comelis Ackersloot, 
heeft gepresenteert, die aile by den insinuant met groot onbeleeft
heyt ende indiscretie zijn afgeslaeghen, sulcx dat daerdeur den 
insinuant ende nyet hy, geinsinueerde, veroorsaeckt heeft, dat 
geen coopceduile van de voors. onderhandelinghe es ondertee
ckent, dewyle by den geinsinueerde deselve coopcedulle door den 
maeckelaer meermalen es doen vorderen, presumeerende derhalve 
hy, geinsinueerde, dat door de voors. uytvlucht by geval van 
rysinge in de voors. actien den insinuant gesocht heeft sijn prof
fijt daermede te doen. - - -

No.7. - Missive van den gezant Fran90is van Aerssen aan de 
Staten Generaal betretfende de oprichting eener Oost-Indische Com
pagnie in Frankrijk. - 1609 December 25. 

Alg. Rijksat'chiej, 's-Gt'avenhage. Liassen Ft'ankt'ijk . 

Hooghe Moogende Edele Heeren. Gemerckt hebbende, dat 
men hier zeer sterck aendreef om de Oost-Indische Compagnie te 
sluyten ende dat Uwe Ho. Mo. instructie op mijn voorgaende ad
visen tardeerde, soo hebbe ick mijn uuyterste neersticheydt ge
daen om door myne particuliere redenen ende remonstrantien, 
500 by diegeene, die daervan de directie hebben, als andere heeren 
van '5 Coninckx Raedt 't dessein van Le Maire end,e sijn geasso-
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cieerde te beletten ende om te stooten, ;sonder nochtans daerinne 
te gebruycken eenighe passie ofte merckteecken te geeven, aloft 
ick den dienst van S. Maj. ende 't proffit van syne ondersaeten 
sochte te verhinderen, dan hebbe aileen de quailiteyten van de 
Neederlantsche entreprenneurs in consideratie doen coemen ende 
dat daerbeneffens deese nieuwe oprechtinghe, voortganck heb
bende, de ouwe societeyt, onder Uw. Ro. Mo. toebehoorende, weI 
sal kunnen groote schaede ende achterdeel doen, maer dat Zyne 
Maj. daervan geen profijt en sal trecken, twelck ick hiermeede be
weesen hebbe, te weeten dat de speceryen in Indien van prijs sul
len climmen ende in Europa swacken, daerdoor dat, de handelin
ghe cesseerende, in dewelcke den coopman aileen op de winste but
teert, deese navigatie tot proffijt van de Coninck van Spaignen 
sall verlaeten worden, dat S. Maj. te grooten interest daerinne 
heeft, als gemerckt hebbende wat een afbreuck, dat aen ~e croon 
van Spaignen door deese voors. handelinghe es gedaen. Riermet 
hebbe ick sooveel by een yeder te weeghe gebracht (dat) gantsch 
eenen stock in 't wiel es gesteecken; (de) heere Janin, als direc
teur, oordeelt mijn reedenen gefondeert, maer segt, dat d'im
portuniteydt van (de) Neederlantsche entreprenneurs aen Syne 
Maj. soo groot es geweest, dat hy hem hiermet nyet in heeft kun
nen behelpen, evenwel dat hy noch van advise is, dat Syne Maj. 
hierin nyet en dient aen te gaen, sonder met Uw Ro. Mo. te con
fereren wat schaede ende proffijt daeruuyt sal moogen cpomen. 
Den heer van Villeroy gaet verder ende verseeckert mijn, dat dit 
dessein sal blyven geretardeert, tenminsten totdat men sal sien 
wat op de propositien van den Prince van Anhalt aengaende de 
conservatie van de possedeerende vorsten sal wordengeresolveert, 
oordelende, dat men niet en behoorde Uwe Ro. Mo. deesen handel 
te ondercruypen, noch de particuliere in hunne openinghe te 
ontfangen by sooverre die aen de vrienden schaedelijck soude 
weesen. Den hertogh van Sully spreeckt 't rondste, my biddende, 
dat ick vry op sijn woordt soude rusten, dat aengaende deese com
pagnie noch in ses maenden ende naer zijn opinie nimmermeer 
iet sal worden gedaen, weesende een enterprinse teegens aile 
recht, oock dat Le Maire, daervan hy de propositien ende be
worpen articulen heeft, pretendeert een notable somme van Zyne 
Maj., als hebbende te dienen voor fondement van de societeydt, 
die hy noyt en sal accordeeren. Riervan hebbe ick noodicht geacht 
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Uwe Ro. Mo. te adverteeren, hoewel ick dies nyettegenstaende 
altijts een ooch in 't seyl sal houden, omdat wy hier te Rove wat 
zeer tot veranderinghe ende nieuwe opinien geneegen sijn. 
\ Strackx naer dat ick deesen slach geslaegen ende 't woort van 
de heeren, hierbooven genoempt, die alleen de saecken gouver
neeren, gecreegen hadde, soo es Isaaq Ie Maire voor de eerste mael 
gistermergen by my gecoomen, met veel excusen, aloft hy ca
suelycken van deese entreprinse hadt hooren spreecken, hier 
ontboeden weesende ende nyet uuyt sijns sells gecoemen, dan 
naer ick hem in 't breede hebbe uuytgeleyt al tgeen van deese 
saecke tot mijn kennisse was gecoemen, sells hoeverre dat hy de 
articulen hadt beworpen, soo heeft hy mijn een deel bekendt, een 
ander deel ontkendt, biddende, dat ick soude willen gelooven ende 
Uwe Ro. Mo. van gelycken versoecken te willen doen, dat hy in 
deese saecke nyet en sal doen sonder Uwe Ro. Mo. consentement. 
Dan hem afvraegende, oft hy de bryeven van Zyne Maj. nyet en 
soude versoecken omme Uwe Ro. Mo. dat consentement af te 
eysschen, en wilde mijn dat nyet toeseggen maer verthoonde 
my den last, die hij heeft van kinderen, 't ongelijck, dat hem van 
sommighe Bewinthebbers es aengedaen, ende ~at hy sijn fortuyn 
niet en soude omme stooten, ais den Coninck hem die soude gun
nen, nochtans hy nyet en sach, dat hier te hove eenich fondement 
tot sulcken entreprinse was, waertoe hy de francoysen gantsch 
onbequaem vont ende nyet t' effectueeren en was naer zijn oor
deel als by interventie van de Neederlanders, mijn versoeckende 
favorable rapport hiervan aen Uwe Ro. Mo. te doen, als sijn va
derlandt in 't minsten nyet willende praejudicieeren. 

Moucheron es oock met hem dwers gevallen, vreesende, dat den 
voors. Le Maire sijn entreprinse op de Cap de Bonne Esperance 
wilt contramineeren, Spilberghe heeft my oock het woort gegeven 
van hem in deese navigatie nyet te willen laeten gebruycken, hoo
pende, dat Uwe Ro. Mo., op zijn voorgaende diensten lettende, 
hem eenich tractement sullen gelieven toe te Ieggen, Le Roy es 
naer Amsterdam, met wat dessein es my onbekendt. - --

No.8. - Notarieele aanzegging namens Hans Marcijs aan Frede
rick Smits. - 1610 Januari 16. 

Not. arch. 267 t. 54. Not. Fr. van Banchem. 

- - - Alsoo hy, insinuant, aen u, Fredrick Smits, vercocht heeft 
ECON.-HIST. JAARBOEK, XVI. 4 
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500 ponden VI. capitael in de Oost-Indische Compangnie binnen 
deser voors. stede Amsterdamme, vervalien op den len Novem
ber 1609 laestleden, d'welcke pertye hy gedenckt op huyden u by 
't bouck naer behooren te transporteren ende op te, dragen ende 
ten eynde sulcx formelijck mach geschien, soo versouckt hy, insi
nuant, door my, notaris publicq, dat gy, Fredrick Smits, yemant 
gelieft te committeren om d'voors. 500 ponden in uwen naeme te 
ontfangen. Ofte by refuys ende weygeringe van dien protesteert 
hy, insinuant, tegens u weI expresselijck van sijn devoir ende 
deuchdelycke presentatie, mitsgaders van costen, schaden ende 
intresten etc. 

Alie twelcke by den voors. Fredrick Smits gehoort, antwoorde: 
"Ick sal de pertye over een dach off twee, als ick uuytgae, ont
fangen" - --

No.9. - Request van eenige actiehandelaren te Amsterdam aan den 
H oogen Raad en aan het H of van Holland, waarin zij het verzoek van 
de Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie tot verbod ,van ver
koop van actien in blanco bestrijden 1). -.:.... 1610 J anuari 19. 

Alg. Rijksarchief, 's Gravenhage. Vervotg Holland III7. 

Ed. ende Mog. Heeren, die Heeren Raden van den Hoogen ende 
Provincialen Rade in Holiant. I 

Geven met behoorlycke reverentie dienstelijck te kennen diver
sche coopluyden ende trafficquanten, binnen Amsterdamme ende 
elders in de provincie van Holiant woonachtich, als participanten 
in de Oost-Indische Compagnie, hoedat die Bewinthebberen van 
deselve Compagnie seeckeren tijt lanck geleden hadden goet ge
vonden voor d'eerste reyse te formeren ende aen de Ed. Mog. 
Heeren Staten van Holiant ende West-Vrieslant te presenteren 
seeckere requeste, daerinne niet alieen remonstrerende, dat zy by 
dagelicxe experientie bevonden groote disordre ende misbruyck, 
by forme van rotterye gepleecht in 't coopen ende vercoopen van 
de actien in de tienjarige rekeninge ende de veertien schepen op tijt 
van een, twee, drye, vier ende vijff jaren dach, maer dat meerder 
ende arger is, vougen daerby uutdruckelijck - hoewel sonder 
wetenschap, kennisse oft fondament - dat de vyant syne creatu-

1) De Staten van Holland hadden aan den Hoogen Raad en het Hof van Holland 
over deze kwestie advies gevraagd (vgl. Resolutien Holland van 19 Dec. 1609). 
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ren heeft onder de voors. vercoopers, omme die Compagnie te 
brengen in cleynachtinge, mitsgaders dat zyluyden valsche tydin
gen, uytstroyngen ende quade practicque gebruycken, met andere 
injurien, daermede zy henluyden by dezelve hare requeste accu
seren ende suspecteren ende dat d'actien in de voors. tienjarige 
rekeninge door soodanige middelen onder die voet worden gehou
den. Op weIck haer ongefondeert ende versiert te kennen geven 
het versoeck, in 't besluyt van deselve hare remonstrancie begre
pen, -als dat Haer Ed. Mog. daerinne by expresse placltate sou
den believen te voorzien - gefondeert is, waertegens die supplian
ten in alder gehoorsaemheyt ende billicheyt henluyden in der 
waerheyt doemael soo hebben verdedicht ende 't voors. onbe
hoorlycke voorstel ende te kennen geven van de Bewinthebberen 
wederleyt met diversche pregnante gededuceerde redenen, begre
pen in haer overgegeven supplicatie, - waervan de copie aan 
desen is annecx - dat zy verhoopen Haer Ed. Mog. doenmael 
dieshalven genoch gedaen ende aile suspitien benomen te hebben, 
gelijck zy hen totte selve ende andere wijt100pende redenen ende 
deductien dienaengaende noch gedragen. Ende hoewel sy, sup
plianten, vastelijck hadden verhoopt, dat de voors. Bewintheb
beren die saecke daerby souden hebben laten berusten, 500 blijckt 
nochtans contrarie, dewyle zy hen niet en hebben ontsien in ge
lycker vougen nu onlancx geleden - soo die supplianten verstaen 
- wederom de voors. hare voorige requeste te vernieuwen ende 
deselve te presenteren aen de Groot-Mog. ende Ed. Heeren Staten 
Generael der Vereenichde Nederlanden, suIcx dat daeromme de 
suppliant en genootsaeckt sijn andermael ende oock naerder te 
wederleggen het ongefondeert ende onbillick versouck van de voors. 
Bewinthebberen, aileen gefondeert op de voors. iniurien ende ver
sierde redenen. 

Eerstelijck daertoe alsnogh in 't corte - om polixiteyt te evi
teren - bybrengende ende aenwysende generalijck aile de rede
nen ende motiven, in haer voors. eerste overgegeven ende aen 
dezen geannexeerde supplicatie begrepen ende gespecificeert, 
waerdeur die actien van tijt tot tijd sijn gevailen ende in pryse en 
waerde vermindert, namentlijck door 't verliesen van Temate en
de Tidore met aile de goederen ende magnifacturen 1), soo van 
dese landen als Indien aldaer gebracht, alsmede aile de vergaderde 

1) Manufacturen? 
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speceryen, daer ter plaetse wesende, die merckelycke somme waren 
importerende; die groote ende excessive costen en de lasten van de 
oorloge, daeruyt geresen; die vruchteloose belegeringe van Malac
ca, over die zevenmael hondert duysent guldens importerende; 
't verlies van het treffelicke ende overrycke schip "West-Vries
lant", alsoock het verongelucken ende beschadigen van diversche 
andere schepen; die slappinge ende geringe afftreck in de speceryen; • 
schadelycke opinie van de Bewinthebbers ofte eenige derselver; 
ende andersins, nae breeder inhout van voors. supplicatie. 

Ende mette overcomste van de leste schepen uyt Oost-Indien 
- naerdat men deselve eenige maenten lanck hadde verwacht -
heeft men wederom, Godt beter 't, verstaen nieuwe swae
richeyt ende verlies, sulcx dat in plaetse van rysinge, die men voor 
't arriveren van deselve leste schepen verhoopte, die actien in de 
voors. tienjarige rekeninge in pryse geweecken ende gevallen 
sijn, overmits men verstonde, dat boven die voorgaende ende 
aengewesene groote schaden opnieus ses treffelycke schepen van 
de Compagnie - niet van de minste wesende - soo ten deele ver
ongeluckt als eensdeels innavigabel geworden sijn: namentlijck 
die schepen "Enckhuysen", voor het eylant Gilolo, met pertye 
nagelen; "WaIcheren" ende "Chyna", voor Machiam by notoir 
versuymnisse gebleven, niettegenstaende de advertentie by de 
Tematanen gedaen aen de onze; item 't schip "Mauritiuf, groot 
350 lasten, is op de custe van Guinea in suIcker voegen vergaen, 
dat de arme bootsgeseUen - over de vijff jaren ende sommige 
langer uutgeweest hebbende-uytet gesalveerde maereengedeel
te van haer maentgelden connen becomen; de treffelycke costen 
gedaen aen de scheRen "Die Groote Sonne" ende "Erasmus", in
navigabel geworden wesende, sonder dat men alsnoch versekert is 
het voors. schip "Erasmus" behouden is gebleven, ende die ver
loopen maentgelden van 't voIck derselver twee schepen, over de 
tweemael hondert duysent guldens bedragende, die de Compagnie 
sal hebben te betalen; suIcx dat de schade van de voorgementio
neerde ses schepen, tsamen gebouckt sijn(de) mette maentgelden, 
daerinne begrepen, weI sal mon teren over de tienmael hondert duy
sent guldens, te rekenen nae den incoop ende equipagie hier te lande 
gevallen, weIcke treffelijcke nieuwgeleden schaden de leste over
gecomen retouren vruchteloos gemaeckt ende 't proffijt van dien 
wechgenomen hebben, jae, in sulcker vougen, dat verstandige 
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ende onpartydige coopluyden goeder discretie sinceerlijck connen 
oordeelen met gefondeerde redenen, dat, ten aensien van de voors. 
notable schaden, de actien in de voors. tienjarige rekeninge van 
minder waerde behooren gehouden ende gerekent te werden dan 
tevooren, eer men van soo treffelycke verlies ende schade gehoort 
hadde, gelijck ook die calculatie genoechsaem can werden ge
maeckt uyt den staet ende rekeninge, aan desen gehecht sijnde 1), 
bestaende meestendeel in specie van invendibele folie, daerop 
zeer weinich rekeninge is te maecken door die trage ende lanck
same vercoopinge ende vertieringe, waeruyt evidentelijck affge
nomen en elaerlijck gesien ende geweten can werden wat fonda
ment hier te lande is ende waerdeur de voors. actien tot lagen 
pryse sijn ende blyven. Sulcx dat men luce elarius can bemercken, 
dat die negocianten in de actien geen oorsaecke en sijn van de af
slach maer fondamentelijck de substantie van de saecke selis, 
want uyt de voors. waren die uytgiften behooren te comen, als se 
te gelde gemaeckt ende vertiert sijn, daertoe noch gans geen appa
rentie en is, want van de folie qualijck meerder teffens sal connen 
werden gevent als den interest bedraecht, overmits een goet dee] 
derselver alreede by de vijff jaren lanck in 't packhuys heeft be
waert en de tgene mette leste schepen daerby gecommen is ende 
noch verwacht wert in veele jaren niet en sal connen werden ver
cocht ende tot gelde gemaeckt, dat oversulcx veel van de treffe
lijckste participanten tevreden sijn de Bewinthebberen van de 
Oost-Indische Compagnie in Amsterdam merckelycke ende nota
bele sommen van veele duysent ponden Vlems capitaels over te 
laten, mits genietende interest tegens acht ten hondert tsjaers, 
zedert dat de penningen gedebourseert oft gefourneert zijn, oft 
andersins van nu aff te rekenen tot den deffinitive van de reke
ninge, naer hun believen. Waer blyven dan de menigfuldige risi
quen ende peryckelen, gesupporteert in sooveel jaren, daer niets 
voor gerekent en wort? 

't Is oock notoir, dat zy, supplianten, ende andere goede partici
panten - daeronder veele weduwen ende weesen sijn - hare pen
ningen in de voors. tienjarige rekeninge over zooveele jaeren 
hebben gefurneert, wesende al in 't achtste jaer dat die Compagnie 
heeft begonnen, sonder tot noch toe een stuyver in gelde aen de 

') Zie no. 10. 
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participanten uytgedeelt oft uytgegeven te hebben, aileen 30 p. 
cento in peper, die de participanten tot sulcke hooge prijs wort 
aengerekent, beneffens ! in gelde, die sy over 9 maenden moeten 
betalen, dat se daeraen om in gelt te reduceren omtrent het vie
rendeel verliesen, alhoewel nochtans bevonden wort, dat de tien
jarige rekeninge over 15 a 16 ten hondert aen peper hier te lande 
niet en heeft, dan om hun saecken te meer luyster ende schijn te 
geven ende de participanten te beter te contenteren, dese inven-

. tie hebben gepractiseert. Behalven dien sijn de Bewinthebbers 
gestadichlijck, ende insonderheyt noch op desen tijt veel meerder 
als oeyt te vooren; belast met een seer groote ende merckelycke 
somme van penningen, op deposito gelicht ende genomel'l tot 
laste van deselve Compagnie, twelck sy doen uyt hun eygen auto
riteyt, sonder eenigen last ofte macht van de participanten claer
toe te hebben, maer aileen is hun toegestaen te mogen negocieren 
het geteeckent capitael, sonder meer, ende niet dat men tot hun
nen laste ende onnoodich, omme door sulcken middel de provisie 
te vermeerderen ende te begrooten, de participanten in sulcke 
schade sal brengen; want het is een yegelijck notoir ende kenne
lijck, dat men veel meer schepen uytseynt alsser van nooden sijn, 
ende dat de speceryen hier te lande met .... 1) in het pakhuys 
blyven liggen, sonder vercocht te connen worden, waerdoor appa
rentelijck langen tijt noch geen uutgifte in gelde sal connen wer
den gedaen, in ~ulcker vougen, dat men by goede calculatie bevint, 
dat de actien nae de jegenwoordige marckt noch boven haer prijs 
sijn ende niet onderdruckt werden. Want sonder de handelinge 
ende negotie in de voors. actien voorseecker deselve tot veel 
minder prijs souden sijn te becomen, alsoo ten aensien van 't ver
loop door de lanckheyt des tijts veele persoonen genootdruct wer
den te vercoopen, die de saecken niet mogen uutwachten, ende 
andere, daerinne hebbende, door de voors. lancksame utitgiften 
niet gesint souden wesen, ten ware met merckelycken proffijt, 
meerder daerinne te coopen, gelijck sulcx is aff te meten, doordien 
de actien in de Camers tot Rotterdamme, Delff, Room ende Enck
huysen ordinaerlijck dry, Vier ende vijff p. cento minder in pryse 
sijn als ter Cameren tot Amsterdamme ende Zeelant, twelck al
leenlijck tt>ecompt, dat aldaer geen handelinge ende rescontre is. 

1) Door beschadiging onleesbaar. 
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Ende om wat meerder te weerleggen, dat door die handelinge 
ende negotie in de voors. actien van de tienjarige rekeninge, op 
tijt ende anders, de Compagnie geen schade lijt noch die actien 
onderdruckt werden, is immers waer ende een yegelijck bekent, 
dat de actien in de rekeninge van de veertien schepen bij de nego
cianten in pryse verhoocht sijn, op eenen tijt vijff ende twintich p. 
cento, als men wat naerder ende claerder de gelegentheyt hadde 
onderstaen, sonder datter yemant gevonden is geworden, die hem 
heeft derven onderwinden ofte connen te wege 'brengen, met ver
coopen oft andersins, deselve rekeninge een p. cento aff te dringen, 
sijnde d'oorsaecke van deselve verhooginge, dat men heeft connen 
bevinden ende gewaer werden met goet fondament, dat de actien 
in de voors. rekeninge sooveele beter sijn uytetgene noch te ver
wachten ende meestendeel alreede seecker ingecomen is. Ende soo 
die gelegenheyt van de tienjarige rekeninge me de tegenwoordich 
sulcx ware, soude niemant -- buy ten twijffel - connen te wege 
brengen, met uytgeven oft uytstroyen van tydingen oft andere 
middelen, - hoewel tselve al versierde ende gedichte dingen sijn, 
daer de supplianten in goeder conscientie hen van sijn purgerende 
ende voor de oogen des Heeren ontschuldigende - om de actien 
soo treffelijck in pryse te doen verminderen, als die naest eenige 
jaren vermindert en de affgeslagen sijn, welcke affslach toegecomen 
is uyte groote costen, schaden ende interessen, dachgelden ende 
reysgelde, die geen eynde nemen, als hiervooren ende insonder
heyt in haer ondergegeven eerste supplicatie punctuelick is aen
gewesen. 

Ende dewyle Godt Almachtich dese landen sonderlinge heeft 
begenadicht, soo mette handelinge ende trafficque als navigatie 
op verscheyden coninckrycken, landen ende plaetsen, ende de 
stede mede versien ende gepopuleert met verscheyden ervarene 
coopluyden ende negocianten, die dagelicx metten anderen nego
cieren, tracteren ende in aile manieren de geoorloffde handelinge 
ende commercie tot welstant deser landen ende de goede inge
setenen van dien vorderen, sulcx dat de handelinge hier, te lande 
in voorcoop ende vercoopingen van goederen, actien ende ge
rechticheden, op tijt ende anderssints, met soodaenige conditien 
ende stipulatien, als pert yen ten wedersyden ter goeder trouwen 
aengaen, stipuleren ende accorderen, een yeder vry gestaen heeft 
te doen ende te laten, sonder oeyt by eenige limiten bepaelt oft 
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met placcaten verboden oft geinterdiceert geweest te Sijd , gelijck 
menichmael den harinck, eer hy gevangen is, granen ende andere 
coopmanschappen, eer die gewassen ofte vercregen wl ren, op 
leveringe vercocht sijn geworden, ende veel te meer behoprt libre 
ende vry te staen te mogen vercoopen actien in de Compagnie, die 
de participanten hebben ofte, niet hebbende, tot allen tydJn weten 
te vercrygen ende te becomen sijn, sonder yemandt te vercorten, 
om hun partye, des noot sijnde, promptelicken te levereIll, gelijck 
tot noch toe niemant van de vercoopers in gebreck sijn gebleven, 
maer weI ter contrarie de coopers gemancqueert hebben, tot groot 
nadeel vande vercoopers, die onlancks door treffelycke bancque
routen, jae, van eenige Bewinthebbers sellfs, groote schade ende 
interest hebben geleden. Sulex dat immers - met reverentie ge
seyt - tegens de vryheyt deser Ianden soude stryden, tot quet
singe ende verminderinge van de libre negocie, als het versouck 
van de Bewinthe bberen soude werden geconsenteert, tot haer eygen 
voordeel ende particulier proffijt, om kennisse ende open.inge te 
hebben van alles, watter dagelicx in de actien gehandelt ende ge
negocieert werde, ende tot nadeel van 't geheel corpus, bestaende 
uyte gemeene coopluyden ende trafficquanten. Behalven dat uyt 
sulex oock soude ontstaen groote en de sware disputen, prbcessen, 
questien en de differentien wegen menichte van contractf n ende 
part yen, voor desen gecocht ende vercocht op een, twee ende drye 
jaren dach. Ende om cortelinge te besluyten, souden dJ voors. 
Bewinthebberen, oft d'eenige van deselve, sonderlinge daema 
trachten om tot haer voomemen te comen, dewyle sommige van 
henluyden groote menichte van pert yen ende actien in de voors. 
rekeninge op tijt ende andersins hebben gecocht, ende alreede met 
luyder stemme derven roepen rekeninge te maecken, dat die ver
coopers die partijen niet en sullen COnnen leveren, met jdreyge
menten om dieselve, by faulte van leveringe, ter poorte? uyt te 
helpen ende diergelycke andere proposten, die opentlijck werden 
gebruyct, waeruyt claerlijck is aen te mercken tgene daemae 
deselve door soodanich haer emstelijck ende iterativelijck ver
souck sijn trachtende. 

Ende voorwaer, 't is te verwonderen, dat die Bewinthebberen, 
gepreviligeert wesende met octroey by oosten de Cape de Bonne 
Esperance en door die Strate van Magellanus, - daerby sooveele 
coopluyden geinteresseert sijn door die exclusie en de dat ver-
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scheyden schepen, mogelijck des jaers vijfftich ende meerder, der
warts gesonden souden sijn geweest om te handelen ende negocie
ren in aIle gelegentheyde, daer die van de Compagnie, zedert twee 
jaren herwarts, maer acht derwarts gesonden hebben gehadt -
noch meerder die libre ende vrye geoorloffde handelinge soecken 
te krencken ende te beswaren, daer sy, in haer gemoet tredende, 
niet en sullen connen bevinden met behoorlycke redenen daertoe 
oorsaecke te hebben - hoewel haer te kennen geven soo breet ende 
wijt is geextendeert, met eenen schijn van redenen - dan dat se 
aIleen gemoveert sijn door ongunsticheyt ende evidie, gemerct 
hebbende, dat eenige goede coopluyden door dese handelinge 
eenigh proffijt hebben vercregen ende veel van de Bewinthebbers 
in contrarie veel hebben verlooren, mits dat de participanten ende 
vercoopers in de actien naerder op den staet ende gelegenheyt van 
dien beter hebben gelet als eenige van de Bewinthebbers sellfs. 

Sijn daeromme die suppliant en genootsaeckt hen te keeren tot 
V.Ed., zeer ootmoedelijck biddende ende versoeckende, dat V.Ed. 
- insien nemende op de gededuceerde redenen, middelen, moti
yen ende meer andere, by VEd. discretie daerby te vougen ende te 
moveren, - believen de gelegenheyt der saecke soo in te sien ende 
met V.Ed. advys vorderen ende hanthaven, dat Hare Groot Mog~ 
Ed. niet en werden beweecht 't versouck van de Bewinthebbers, 
desen aengaende, te consenteeren ende die vrye ha.ndelinge te 
bestricken, maer ter contrarie dieselve Bewinthebberen soodanigh 
haer impertinent ende ongefondeert versouck ontseggen, opdat 
sy, suppliant en, niet boven andere goede ingezetenen werden be
swaert ende dat oock de negotie ende handelinge by diversie van 
hier in andere quartieren niet en comt te vallen, want niet aIleen 
dieselve negotie ende vrye handelinge in actien tot Amsterdamme, 
Mid.delburch ende elders in dese landen wert gedreven, maer oock 
cours ende ganck heeft buytenslandts in andere quartieren ende 
plaetsen, als tot Hamburche, Franckfoort, Ceulen, Rouan, in 
Engelandt, Duytslant ende elders, sonder dat in deselve plaetsen 
by de magistraten oeyt dieshalven eenich verbodt oft vermaen 
van indictie is gedaen. 

Twelck doende etc. 
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No. 10. - Balans der Oost-Indische Compagt:tie, zooals de actiehan
delaren zich deze voorstellen 1). - 16 IO J anuari 19. 

Alg. Rijksarchiel. Vervolg Holland III7. 

Passiva: 
Die tienjarige rekeninge van die eerste Ge- . 

octryeerde Oost-Indische Compagnie is schul
dig aen 't capitael, by c,lie participant en gefour-
neert ende betaelt, t 6.476.511 13-

Ditto voor sooveel men op dato die pert yen 
in de Carner van Amsterdam contant coopt, 
26 per cento a vance, compt t 1.690.000 --

4 Augusto 1609 voor maentgelden, betaelt 
aen het volck, aengecomen met die vier laeste 
schepen, als mede van het schip Mauritius ende 
Gelderlant, importerende over t 400.0(!)0 --

Voor tollen ende oncosten in Oost-Indien,de
welcke over 27 per cento importeren, gaet aff 
op de 9 tonnen gouts, hiervoren in credito ge
bracht 2). 

Wort bevonden, dat op dato by de Compag
nie aen macis S) in esse ') sijn over de 16 tonnen 
gouts, die apparentelijck in 10 jaren niet tot 
gelde en zullen connen gemaeckt werden, con
sidererende, dat men dit jaer noch groote per
tyen heeft te verwachten, alsmede dat die En
gelse van die!5e1ve specien seer veel sullen con
nen overbrengen, oversulcx datter qualicken 
sooveel sal connen vercocht werden als den 
intres van deselve macis importeert ende van 
jaer tot jaer in hemselven verargert, alsoo dat 
ten laesten daervan niet veel en sal comen; 
ende deselve macis in contant reducerende, 
soude tot naerdeel van desen staet over 8 ton-

') BijJage bij no. 9 • 
• ) V gl. de activa • 
• ) Foe1ie. 
') In wezen. 

I 
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nen gouts affdragen, dan stelle daervooren tot 
laste van dese rekeninge t 500.000--

Voor interessen van gelden, die de Compag
nie in deposito gehat hebben meer dan over 18 
maenden van t 1.238.892 :3: 15, den intres ge-
rekent a 6i per cento in 't jaer, is t 120.791 9-

Voor provisie aen de Bewinthebberen van de 
vercochte alsmede van die onvercochte goede-
ren een per cento, comt van t 6.693.184:7:3 t 66.931. 16-

Voor oncosten, die op dese voors. goederen 
gaen van garbuleeren 1), schoonmaecken, pack
huyshuren, arbeytsloon, reysgelden, dachgel-
den als andersins, een p. cento t 66.931. 16-

Voor convoyen van die goederen, overgeco-
men met de leste 4 schepen, 2i p. cento, be-
draecht t 70.942--

Voor rebatten, op de nagelen gevallen, be-
dragende over t 20.000 --

Noch wort hier gestelt den intres van 16 ton
nen gouts, die de Compagnie op dato in depo
sito hebben, die naer aile apparentie, die men 
can bemercken, in twee jaren niet en sullen 
connen affgelecht werden, alsoo in 't verleden 
jaer qualicken voor vijff tonnen gouts aen goe
deren vercocht zijn, waervan men dit jaar de 
penningen sal hebben t'ontfimgen, ende de
selve sullen weI van doen wesen om de maent
gelden ende oncosten van de aencomende sche
pen, die men dit jaer verwacht, te betalen, a 7 
per cento door malcanderen gerekent, alsoo die 
van Seelant 9 per cento gegeven hebben, compt 
voor twee jaren t 224.000--

t 9.636.108:14-

1) Sorteeren. 
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Activa: 
De tienjarige rekeninge moet hebben : 
28 February 1609. Voor sooveel bevonden 

wort op dato dat voor deselve rekening aen 
lant was volgens den laesten staet, by die Be
winthe bberen in de vergaderinge van die Seven
tienen daervan gemaeckt, 

Ditto voor sooveel geequipeert hadden tot 
dese vijffde aenstaende vloote tot dato toe 

Ditto voor sooveele tot die voors. vloote by 
de Carner van Zeeland tot dato uutgegeven 
ende betaelt was 

4 Augusto 1609. Voor die goederen, overge
comen met die 4 laeste schepen uyt Oost-In
dien, te weten: Bantam, Seylon, Gouda ende 
't schip Ter Veer, daervan die mads importeert 
3.198 sockels, gerekent 100 p. per sockel, ende 
54 st. het pont, beloopt f 863.460; 1800 baren 
noten tot 500 p. de baar ende f 1 het pond 
beloopt f 900.000. 

Voor het schip Banda, soo noch resteert van 
de vloote van den admirael Pauwels van Caer
den, aile oncost en ende maentgelden affge
trocken, geestimeert op 

Noch voor de vloote van den admirael Pieter 
Willemsz. Verhoeff, daeronder begrepen zijnde 
het schip Gouda, hetwelck thuys gecomen is, 
Gelderlant ende het schip de Goede Roope, tsa
men gecost 

Voor de goederen, in 't schip Erasmus gela
den, indien tselve alsnoch behouden is ende de 
goederen overgebracht werden, aile oncosten 
ende maentgelden affgetogen, 

Voorrestantenin Oost-Indien, die dese reke
ninge tot proffijt connen comen, ten hoochsten 
gerekent, alle oncosten affgetogen, van robte 
robte bille billian ende andere cleene oncosten, 
bedragende door malcanderen 27 per cento 

• 

f 1.996.313 7 15 

t 150.448 19 9 

f 6.2791 11 8 

t 2.730.669 5 6 

t I 
400.000--

f 2.795.835 910 

t 600.000--

t 900.000-

f 9.636.108:14-
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T oelichting: 
By dese calculatie is notoir ende kennelicken, dat die actien in 

de tienjarige rekeninge niet beneden hare waerde vercocht ende 
gegeven werden, maer ter contrarie seer veel swaricheyden te con
sidereren sijn, als namentlijck dat de Compagnie aen macis 1) pre
sent over 16 tonnen gouts hebben liggen, die in veel ende lange 
jaren niet en sullen connen vercocht werden, gemerckt die cleene 
consumptie, die men in tselve goet is hebbende, ende qualicken 
sooveel can vercocht worden als den interes daervan bedraecht; 
dat oock den afftreck door de Engelse, die men verwacht, in de 
foly minderen sal, ende dat het een specie is, die hoe langer hoe 
meer verargert ende slechter wert, ende hoewel hiervooren 5 ton
nen gouts gestelt ende gerekent hebben, soo is tselve doch van 
veel meerder importancie. Boven dese folye bevin~ hem mede 
voor omtrent 10 tonnen gouts aen nooten 2) die voor d~selve reke
ninge sijn, die mede in 4 off 5 jaren qualicken sullen connen gevent 
werden, alsoo men dit jaer seer goede pert yen is verwachtende 
door onse schepen, alsmede met die Engelsche, die gemeenlicken 
haer goet beter coop als dese geven, ende ondertusschen sal hier 
weynich vercocht werden. Van gelycken dat gesien is, dat de peper 
mede in prijs seer sal comen te declineren, alsoo die Portugesen 
den eersten, die se becomen sullen, in eenen seer lagen pryse willen 
vercoopen, waervan men voor seecker ad vysen u yt Portugael heeft ; 
dat oversulcx die goederen, die men met die aenstaende schepen 
verwacht, in seer vielen prijs sullen moeten gevent werden ende 
lange onvercocht sullen moeten blyven, hetwelcke tot naerdeel 
van desen staet veel tonnen gouts sal aendraegen, alsoo hier in 
desen staet die goederen gerekent werden gelijck deselve by de 
~ompagnie op lange dagen 3) vercocht werden. Van gelycken is te 
noteren, dat de vloote van Pieter Willemsen Verhoeff seer exces
sive costen gedaen heeft ende veel tijts verlooren, dat niet wey
nich aen maentgelden importeren ende bedragen sal, alsmede dat 
die vivres consumeren ende geen conquesten - te bedieden -
gecregen heeft. Ret schip "Erasmus" wort hier mede gestelt, oft 
tselve in salvo waer, ende men is onseecker, off die goederen daer
van sullen overcomen, sodat de risico daervan moet gerekent wer-

1) Foelie. 
2) Muskaatnoten. 
a) Op lange termijnen. 
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den bedragende over 20 per cento, soude aendragen op die voors. 
goederen t 120.000. Dat het volek van die verlooren schepen haere 
maentgelden hebben moeten, als van het schip Zierickzee, voor 
Mossambicque gebleven, Waleheren ende Chyna onder Machiam, 
niettegenstaende die advertensie aen de onse van die Tematanen 
gedaen, Enckhuysen voor Gilolo ende die Groote Son, dieweleke 
seer veel sullen aendragen, alsoo eenige van die 4, 5 jaren ende 
langer uyt geweest zijn, hetweleke over t 300.000 sal importeren; 
alsoock het volek, soo hem in Indien is houdende op de fortressen 
Ambona, Machiam, Orannie, op Banda, J ortan, op Bantam, 
Achin tot Johar, Pattane ende Cormandel, alsmede op de schepen, 
die hem voor Temati ende ander plaetsen sijn houd~nde, moeten 
mede gecontenteert wesen, dieweleke mede al veel jaren sijn uyt 
geweest ende seer veel sal bedragen. Men can seer lichtelicken ver
staen, dat de Compagnie van die tienjarige reeckeninge, die over 8 
jaren ende langer geduert heeft, tot noch toe geen proffijt en heb
ben gedaen ende dat deselve genoch te doen sullen hebben om in 2 
jaren uut den interes te geraecken ende dat men qualicken gissin
ge ofte rekeninge can gemaecken, wanneer die participanten eeni
ge uytgifte van penningen sullen connen becomen. Ondertusschen 
loopt den interes ende is vast weynich apparentie, datter in 4 
naestvolgende jaren seer luttel uytgifte sal connen gedaen werden 
aen die participanten, alsoo weI noodich sal wesen, dat men, over 2 
jaren wederom de novo sal moeten equiperen ende toem~ecken, 
waertoe alles van doen sal wesen, datter alsdan by de cassa sal 
wesen. Men considerere wat den interes ondertusschen bedraecht 
a 8 per cento voor 4 jaren gerekent, dat deselve van 't capitJel met 
den avance jegens 26 per cento, als die marckt nu is, contantge
rekent, sal aendragen over 30 tonnen gouts, hetweleke een saeck 
van groote consideratie is. Ret is mede onwederspreeckelicken 
waer, dat de Compagnie tegenwoordich in haren dienste hebben, 
soo op verscheyden plaetse in Oost-Indien als op Ambona, Ma
chiam, Banda, Bantam, op 't fort Orannie, t' Johor, Pattane ende 
Cormandel als op de schepen van Gelderlandt, de Grote Son, het 
schip D~lff, het schip Medenblick, de Goede Roope, de Groote 
Son, de Cleyne Son, d'Eendracht, het volek van den admirael 
Pieter Willemsen ende van dese laeste vloote over de 4000 sielen 
aendraecht, waervan de maentgelden jaerlicx over de 7 tonnen 
gouts importeren ende bedragen, de yjvres tot behoeff van de 
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voors. 4000 personen bedragen over 5 tonnen gouts; tgeene de 
schepen jaerlicx verschlyten ende verargeren, met haer toebehoo
ren ende aencleven van dien, soude tenminsten over 6 tonnen 
gouts bedragen, men reken daertoe den intres met de avance van 
dien a 26 per cento, beloopt over 6! tonnen gouts, is tsamen over 
24 tonnen gouts. Men weet ende het is kennelicken wat de Com
pagnie herwaerts aen speceryen heeft conn en vercoopen ende _ 
nieuwers naer en sal bevonden werden, datter jaerlicx voor 24 
tonnen gouts aen speceryen als andere goederen vercocht sijn ge
worden, ende datter nu veel weeniger 1) apparentieis,alsoodeEn
gelsche ende Portugesen veel sijn verwachtende, datter minder sal 
connen vercocht werden als van tevoren geschiet is, soodat qua
licken sooveel jaerlicx sal incomen als de Compagnie costen en 
lasten te dragen heeft. 

Al hetwelcke considererende, hebben de vercoopers redenen 
ende fondament, dat de actien veel boven haer weerde vercocht 
werden, oversulcx en is niet de vercoopers te wyten, dat de actien 
in lagen pryse sijn, maer de saecke ,aen hemselven, daervan geen 
goede uytcomste te verwachten is. 

Item de quade schulden, die de voors. reeckeninge alreede ge
hat heeft ende alsoock noch van soo groote merckelicke pert yen 
goederen vallen souden connen, alsmede de peryckelen. verliesen, 
schaden, blyven van schepen ende andere diversche ende menich
fuldige swaricheyden, die in sulcke lange moeyelyke voyage vallen 
ende rescontreren. 

No. 11. - N otarieele aanzegging namens N icolaes de la F orterie aan 
Abraham Bolle, wonende ten huize van Louis del Beecque. 1610 Fe
bniari 3. 

Not. arch. 2091.-82 v. Not. J. Meerhout. 

- - - Alsoo ghy, Abraham Bolle, opten 25en January 1609 ge
cocht hebt van den voom. insinuant d'actie van 300 p. VI. capi
tael in de thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-m
dische Compaignie, ter Camere binnen deser stede, ten pryse van 
44! ten hondert avance, te leveren in 12 maenden, die den 2Sen 
der verleden maent geexpireert zijn volgende den contracte, daer-

1) Bedoeld is waarschijnlijk: veel eer. 



64 ISAAC LE MAIRE EN DE HANDEL 

van wesende, sulcx dat hy, insinuant, tsedert dien tijt bereyt 
ende overboodich is geweest, u de voors. perthye te 1everen ende 
behoorlijck te transporteeren, doch zijt ghy u uyte wech hou
dende ende blijft in gebreecke dezelve te ontfangen enr e hem, 
insinuant, de beloofde cooppenningen te betalen oft daer toe ye
mant last oft commissie te geven. Waeromme hy, insinuant, door 
my, notario, ende getuygen, mits desen doet versoucken, dat ghy 
alsnoch datelijck ende sonder eenige uytvluchten ten lancxte in 
de tijt van 24 uyren naer date deses wilt ontfangen de voors. 
perthyen, by u gecocht, ende hem, insinuant, dienvolgende vol
doen de voors. belooffde cooppenningen, alsoo hem, insinuant, 
niet gelegen is u dezelve perthye langer te gevalle te houden. 

Ende in cas van weygeringe ofte vorder dilay, protesteert ex
presselijck, dat hy de voors. perthye tot uwen laste naer de je
genwoordige merct aen een ander zal vercoopen oft t'synen scha
de ende bate - tsy oft d'selve minder oft meerder soude mogen 
waerdich worden - aen hem behouden, zoo hem zal goet dun
cken, ~onder naer den voors. tijt nopende de leveringe van de 
voors. perthye in u gehouden te willen weezen, met meninge 
tgundt de voors. actie jegenwoordich minder waerdigh is als 
de voorgementionneerde 44t ten hondert, mitsgaders aIle costen, 
schaden ende interessen etc. op u persoon .ende goederen te ven
diceren etc. 

Alle twelcke den voorn. Louis del Beecke de Jonge geinsinueert 
ende voorgelezen zijnde, seyde ende gaff voor antwoort, dat Abra
ham Bolle van huys is ende dat hy van denzelven geen ordre oft 
commissie heeft, noch niemant weet, die van denzelven last is 
hebbende. - --

No. 12. - N otarieele aanzegging namens Jaques Verbeeck aan 
Isaac le Maire, Jacques Damman en Steven Gerritsen. - 1610 Fe
bruari20. 

Not. arch. II9 t. IO V. Not. J. F. Bruyningh. 

- - - Jaques Verbeecq doet ul. tesamen ende elcx bysonder 
door my, notario, midts desen insinueeren, dat hy van u respec
tive gecocht heeft seeckere actien oft part yen in de eerste thien
jarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compag
nie, ten v~ollen gefurneert ter Camere binnen deser stede, mette 
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winninghen, proffyten, batenende schaden, voor sooveele over de
selve part yen sal procederen ende ten eynde toe uytgedeelt wer
den, volgende de contract en , daervan sijnde, te leveren ende te 
betalen nae de inhouden van deselve contracten. Ende teneynde 
hy, insinuant, van co ope ende leveringhe der voors. part yen soude 
moghen sijn verseeckert oft hem voor alle ongeval, schade en de 
andere inconvenienten, die deselve soude moghen opcommen, doen 
verseeckeren, soo doet hy aen u door my, notario, versoecken 
ende aenseggen, dat u gelieven sal hem van de voors. part yen te 
doen behoorlycke ende pertinente aenwysinge, waer ende wanneer 
d'selve op uwen ofte yemants anders name, daeraff ghy 1) behoor
lijck transport ende actie sout moghen hebben, in de voors. Com
pagnie ten vollen ingeleyt ende gefumeert sijn. Ende alsoo by de 
Bewinthebberen van de voors. Compagnie geresolveert ende be
slooten is, dat een yder, in deselve Compaignie participerend, nae 
rato van 't capitael mach ontfanghen 30 % in peper, midts be
talende het 4e part ten vervaldaghe, soo sal u gelieven hem, in
sinuant, op de partye, by hem van u gecocht, sooveele in peper 
uyt de voors. Compaignie te doen leveren omme daermede sijn 
proffijt te mogen doen, presenterende u daervooren te stellen 
suffisante cautie oft tot uwen goetduncken te rabateren tegens 
8 % in 't jaar, ofte andersins, dat u gelieven sal de voors. peper 
op de voorgeroerde part yen selffs te ontvangen ende hem, insi
nuant, ten tyde wanneer deselve part yen by ulieden behoorlijck 
hem sullen gelevert wesen, aen de cooppenningen te laten corten 
22!% metten intrest tegens 7 ten 100 in 't jaer, volgende 't 
voors. contract. 

Ende, in cas van weygeringhe oft refuys, soo protesteert d' 
voors. insinuant door my, notario, tegens u tesamen ende elcx 
bysonder expresselijck midts desen van dit sijn deugdelijck ver
soeck ende presenteren ende voorts van costen, schaden ende in
teressen, die hy daerdeur sal commen te hebben ende te lyden, 
omme allen tselve metten gevolge ende aencleven van dien in 
tyden ende wijlen op u persoonen ende goederen te vendiceren, 
vervolgen ende verhaelen daer en de soo behooren ende synen 
go eden ra yde gedragen sal. 

Alle twelck de bovengenoemde persoonen respective gelnsinu
eert sijnde, seyden, namentlijck d'voors. Isack Ie Maire ende Jac

') Het hs. heeft : hy. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 5 
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ques Damman: "wy sullen u Maendach toecommende vpormid
daege antwoort geven, dewyle het nu laet ende morgen Sondach 
is". Ende Steven Gerritsen, dat hy versocht copie- --

Waemae opt en 22en ditto, 's morgens die clock omtrent 8 
uren, heeft Isaack Ie Maire my, notario, gesonden seecker~ schrif
telycke antwoort, by sijn eygen hant onderteeckent, luydende als 
volcht: Isack Ie Maire voeght voor antwoorde op de insinuatie 
ende protestatie, aen hem gedaen vanwegen Jacques Verbeecq, 
dat belangende die 30 ten 100, die d'insinuant in peper is versoe
ckende ende eyschende, hy, Le Maire, deseive ongehouden is te 
leveren, midts geen generale uytgift ende repartitie en is maer 
ter contrarie vercoopinge volgende de resolutie, diesaengaende 
door die Bewinthebberen genoomen den 13en Marty 1609 in de 
stadt van Middelburg, waertoe d'voors. Le Maire hem gedraecht 1). 
Ende voorts wegen d'asseurantie oft verseeckeringhe van de par
tyen, die de insinuant versoeckt ende begeert aengewesen te 
hebben, hoewel sulcx heel absurt, inpertinent ende buyten aIle 
redenen is ende tselve directelijck is strydende tegens den onder
geteeckende contracten van partye contrahenten, dat nochtans, 
sonder prejuditie ende onvermindert des voors. Le Mairens goet 
recht, om denselven Verbeeck te contenteren, hem aenwiYsinghe 
wort gedaen op de boecken van Compaignie aen carta 28 ende 
504, daer den voors. Le Maire bekent staet voor participant van 
87.400 guldens sonder hetgene, dat hy op andere boecke parti
cipeert, welcke part yen sullen dienen soo voor hemselven ais an
dere, syne vrienden, te accommoderen tegens de vercochte par
tyen, protesterende van nulliteyt van des insinuants ongefon
deerde protesta tie - __ 2). 

No. 13. - Notarieele aanzegging namens Jacques Mercijs aan J a
cob van Neck. - 1610 Februari 20. 

Not. arch. 267 t. I25 v. Not. Fr. van Banchem. 

- - - Jacques Mercijs, coopman, doet u, Jacob van Neck, door 
') Vgl. F. w. Stapel, Pieter van Dam's Beschryvinge van de Oost-Indische Compag

nie, II p. 148. 
I) Hierop volgen nog verscheidene andere aanzeggingen, gericht tot Le Maire en 

tot andere personen, die aile ongeveer denzelfden inhoud hebben; o. a. richt Leonart 
Rans dergelijke insinuaties tot vele personen, n.1. Andries Ysbrantsen, Cornelis Wa
lichsen, Nicolaes de la Forterye, Jacques van de Geer, Huybrecht Wachtmans, Jacob 
Meerhout, Aernout de Laet, Reinier Lems, Pieter Overlander, Jan Tonissen Schel
lickwou, Jacques Mercier, Hans Bouwer, Steven Gerritsen en Frederik Leecker (119 
f. 14 en 32). 1 ' 
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my, notario, insinueren, hoedat hy van u gecocht heeft seeckere 
actien of part yen in de eerste thienjarige rekeninge van de Geoc
troyeerde Oost-Indische Compangnie, ten vollen gefumeert in de 
Carner tot Amsterdam, mette winningen, profyten, baten ende 
schaden, sooveele over deselve part yen sal procederen ende ten 
eynde toe uytgedeylt werden volgens de contracten, daervan 
sijnde, te leveren ende te betaelen naer den inhout van deselve 
contracten. Ende opdat hy, Jacques Mercijs, van de coop ende 
behoorlijcke leveringe van dezelve part yen soude mogen wezen 
verseeckert ofte hem voor alle ongeval, schade ende andere in
convenienten, die deselve zouden mogen opcomen, doen versee
ckeren, soo doet hy aen u door my, notario, versoecken ende aen
seggen, dat u gelieven sal hem van deselve part yen te doen be
hoorlycke ende pertinente aenwysinge waer ende wanneer d'selve 
op uwen ofte iemants anders naem - daeraff ghy behoorlycke 
transpoort ende actie hebt - in de voors. Compangnie ten vollen 
sijn ingeleyt ende gefomeert. Ende alsoo by de Bewinthebberen van 
de voors. Compangnie is geresolveert ende beslooten, dat een 
ider, in deselve Compangnie participerende, nae rato van 't capi
taelmachontfangen 30 p. cento in peper, soo sal ul. gelieven hem, 
Jacques Marcijs, op de part yen, by hem van u gecocht, soo veele 
in peper uut de voors. Compangnie (te) doen leveren, omme daer
meede sijn proffijt te mogen doen, .presenterende u daervoor te 
stellen suffisante cautie ofte tot uwen gelieven te rebatteren te
gens 8 per cento in 't jaer, ofte andersins, dat u gelieven sal den
selven peper op de voors. part yen selffs te ontfangen ende hem, 
Jacques Mercijs, ten tyde, wanneer deselve part yen bij u be
hoorlijck aen hem sullen gelevert wesen, aen cooppenningen te 
laeten corten 22! per cento metten intrest tegens 7 ten hondert 
in 't jaer volgende 't voors. contract. Ende in cas van weyge
ringe ofte refuis, soo protesteert hy, Jacques Mercijs, door my, 
notario, van dit sijn deuchdelijck versouck ende presentatie, 
ende voorts van costen, schaden en de intresten etc. 

AIle twelck by den voors. Jacob van Neck gehoort, antwoorde: 
"ick sal hem Saterdach toecomende de pertye transporteeren, mits 
dat hy my voor de betaelinge stellensalsufficientecautie" ___ 1). 

1) Van denzelfden datum zijn zes andere gelijkluidende aanzeggingen namens 
Jacques Mercijs aan verschillende personen. Hans Bouwer antwoordt: "Ick ben be
reyt hem de pertye terstont te transporteren, mits dat hy my rebattere tegens 8 ten 
'hondert ende aenwysinge doe waer ick 't gelt ontfangen sal, voorders als hy my be-
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No. 14. - Plakkaat der Staten Generaal, waarbij de verkoop in 
blanco van actien der Oost-Indische Compagnie wordt t erboden. 
- 1610 Februari 27. 

Gedrukt: Groot Plakkaatboek I kol. 553. 

De Staten Generaal etc., alsoo tot onser kennissJ gheko
men is, dat eenige cooplieden ende anderen, niet ofte sber wey
nich hebbende in de Generale Vereenichde Compagnie op Oost
lndien, hen vervorderen veele ende groote sommen van actien -
monterende eenige duysenden - te verkoopen in deselve Com
pagnie, meest op dach, practiserende ondertusschen ende aleer 
ommekomt den tijdt van 't transport en de leveringe te beko
men de voorschreven actien tot minderen prijs als die Jaren ten 
tyde van heuren voorschreve eerste verkoopinge, tselve te wege 
brengende door eenige practijcquen, grootelick streckende tot 
disreputatie van de vOQrschreven Compagnie, mitsgaders tot 
groote schade ende naedeel van weduwen, weesen ende andere 
participanten in deselve Compagnie, denwelcken niet gelegen is 
te verwachten den tijdt van de uytdeelinge, by de voorschr. 
Compagnie te doen; 

ende. vindende dienstlijck daerjegens te versien, soo ~s 't, dat 
Wij verboden ende geinterdiceert hebben, verbieden ende inter
diceren mits desen eenen yegelycken, van wat qualitfyt ofte 
conditie hy zy, ten einde van twee maenden nae de pUblicatie 
van desen te verkoopen eenige actien in de voorschr. Corhpagnie, 
tsy op dach ofte om ghereet gelt, dan die hy is hebbendelofte da
telycken participerende ende heriderende in deselve Compagnie, 
op peyne van nulliteyt van de verkoopinge, daerjegens ghedaen, 

wijst, datter aen peper aen 't landt is 30 per cento voor de thienjarige reeckeninge, 
soo sal ick hem op 't ander antwoorden, versoucke oock, dat hy terstont compt, ick 
sal noch een ure op hem in huys wachten - - - - _". 

Cornelis van Foreest antwoordt: "Ick ben bereyt terstondt te leverenendeaenwy
singe van de pertye te doen, mits dat hy my rebattere tegens 8 per cento neffens de 
resterende termynen, twelck ick doen sal, nyet als daartoe gehouden maer om hem te 
accommoderen. Indien hy hyertegens yedts heeft, mach hy my roepen; ick sal hem 
te recht staen - - -". 

Dirck Cemey antwoordt: "Ick blijff by mijn acte ende contract". 
Willem Jacobsz. Warmont antwoordt: "Ick sal hem voldoen volgens 't contract, 

ende 500 hy yets meer heeft te seggen, mach hy my rechtelyck roepen ofte hyer
naermaels eeuwich swygen - - -". 

Pieter Walichsz. antwoordt: "Ick sal hem voldoen volgens 't contract. 500 hy 
yets vorders begeert, mach hy my voor recht roepen - - - -". 

Reynier Lems antwoordt: "Ick versoucke copie---" (not. arch. 261 f. 126 v. 
e.v.). 
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ende dat die verkooper daerenboven verbeuren sal een vijfde 
part van den bedongen prijs, te bekeeren een derde part tot pro
fyte van den aenbrenger, het tweede derde part tot profyte 
van den armen ende het derde resterende derde part tot profyte 
van den officier, die de executie do en sal; 

ordonneren voorts, dat degene, die van nu voortaen sullen 
verkoopen hunne actien in de voors,chr. Compagnie ofte eenige 
Kamere derselver, ghehouden sullen wesen die te doen aenteecke
nen, leveren ende opdragen ter Camere van de Compagnie, daer
onder de voors. verkochte actien behooren, binnen den tijdt van
een maent nae de gedaene verkoopinge, op gelycke peyne van 
nulliteyt, onvermindert den kooper syne actie van schaden ende 
interessen, die hy soude mogen lyden ter saecken van de wanle
veringe, behoudelijck dat in ghevalle de kooppenmngen belooft 
zijn op dach betaelt te worden, de voorsz. verkoopers, niettegen
staende de voorschr.leveringe ende transporten, hebben ende be
houden sullen op de verkochte actien recht van hypoteecque ter 
tijdt toe sylieden van heuren beloofde kooppenningen vemoecht 
ende betaelt sullen zijn - - - - 1). 

No. 15. - Notarieele aanzegging namens Hans Pieter Wybrantsz. 
aan Jan Hendricxz. Rotgans. - 1610 Maart 22. 

Not. arch. 2671. 205. Not. Fr. van Banchem. 

- - - Hans Pieter Wybrantsen, coopman, doet u, Jan Hen
dricxz. Rotgans, door my, notario, insinueren, hoedat hy van u 
gecocht heeft zeeckere actie ofte pertye in de eerste tienjarige 
reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compangnie, 
ten volle gefumeert in de Carner tot Amsterdamme, mette wyn
ninge, prouffiten, baten en de schade, sooveele over d'selve party-

1) De resoluties der Staten van Holland van 3 Maart 1610 vermelden: .. Is ontfan
gen schryvens van de Staten Generaal van den 27en February lestleden, daarby sy 
adviseren op de menighvuldige klachten van de onbehoorlycke ende quade procedu
ren, die er dagelijcks gepleeght worden in het verkoopen der actien in de Generale 
Oost-Indische Compagnie, goedt gevonden hebben te maecken ende in druck te la
ten uytgaen seecker bygaende placaet ende de provincie daervan eenighe exempla
ren toe te seynden, om de goede bevorderinge te do en, dat hetselve werde geobedi
eert, met versoeck en vrundelijck begeren 't voorsz. placaet niet aileen in de provincie 
van Hollant en West-Vriesland te doen publiceren maar oock te doen affigeren, op
dat niemand daervan eenige ignorantie hebbe te praetenderen ende voorts te be
ernstigen, dat den inhoude van tselve by een yegeJijck practise moge worden naer
gekomen, op de poenen, daarby gestatueert". (Gedrukte Resoluties Staten v. Hol
land 1610 p. 95). 
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en procederen ende ten eynde toe uytgedeelt (sal) werden, volgens 
den contracte, daervan sijnde, ende alsoo by de heeren Bewint
hebberen is geresolveert ende beslooten, dat een yder, in deselve 
Compangnie perticiperende, nae rato van 't capitael mflch ont
vangen 75 per cento in folie ofte maces, soo sal u gelie"en hem, 
Hans Pieters, op de pertye, by hem van u gecocht, zooveele in 
maces ofte folie uyt d'voors. Compangnie te doen leveren, omme 
- alsoo gy uyt de stadt met familie suIt vertrecken - daermeede 
zijn prouffijt te moegen doen, presenterende u daervoor te stellen 
sufficiente cautie ofte tot uwen believen te rebatteren, ofte an
dersins dat u gelieven sal d'voors. maces op de gemel~e pertye 
selffs te ontfangen ende hem, insinuant, ten tijde wanneer deselve 
pertye by u behoorlij ck aan hem sullen gelevert wesen aen de coop
penningen te laten corten. Ende in cas van weygeringe ofte re
fuys soo protesteert hy, Hans Pieters, door my, notario, van dit 
syn deuchdelijck versouck ende presentatie mitsgaders meede van 
costen, schaden ende intresten - - -

Alle twelck by den voors. Hendrick Jansz. Rotgans gehoort, 
antwoorde: nick sal leveren, naer inhouden van 't contract, op 
zes maenden, ofte, indien hy daermede niet tevreden is, mach ick 
lyden ende ben tevreden, dat hy my op de arrestrol roept ende 
sal naercomen tgene Schepenen wysen sullen" - - -

No. 16. - Notarieele aanzegging namens Comelis Adriaensz. 
Ac~ersloot aan Comelis Willemsen, Pelgrum van Os, Hans Bou
wer, Adriaen van der Heyden en Ryckert Gerritsen Kiest. - 1610 
Maart 25 en 27. 

Not. arch. I2I f. 4. Not. J. F. Bruyningh. 

- - - Comelis Adriaensen Ackersloot doet u altesa en en de 
elcx bysonder door my, notario, mits desen insinueren dat die 
Bewinthebberen van de Oost-Indische Compagnie goet gevonden 
hebben te laten volgen ende uyt te keeren aen de participanten 
75 ten hondert aen macis oft folie ende dat dengeenen, die eerst 
compt, eerst affgevaerdicht werdt, waaraen hem, insinuant, veele 
gelegen zijnde, principalijck om sijn gedeelte van de voors. folie 
hoe eerder hoe beeter te mogen ontfangen, alsoo hy een uyt
compste mette selve weet ende die tsynen oirbaer can gebruy-
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cken, 500 laet hy, insinuant, ulieden tesamen ende elcx bysonder 
door my, notario, mits desen weten, dat hy d'selve folie over de 
pert yen, van ulieden respective in de thienjarige reeckeninge ge
cocht, met soodanige actie ende recht alsoft hy de pertye selffs 
van den eersten aen ten vollen gefumeert ende ingeleyt hadde, 
begeert datelijck, soo haest doenlijck is, te ontfangen, presenteren
de ulieden daervooren te stellen suffisante cautie, oft is tevreden, 
dat ghyluyden d'selve 7S ten honderd in folie ontfanckt ende dat 
hy alsulcke 7 S ten honderd ten verschijndage aen de cooppenningen 
van de gecochte pertye sal corten metten interesse van dien, 
vermogens de contracten. Ende, in gevalle ghyluyden in gebree
cke blijft van 't een oft 't ander te doen, protesteert d'voom. insi
nuant door my, notario, tegens ulieden tesamen ende elcx byson
der mits desen, dat hy hem hout ende reguleren sal, oft d'selve folie 
by (ul.) waere ontfangen en de hem aen de betalinge van de coop
penningen sal valideren, die hy ten verschijndage sal corten met
ten interesse van dien, ende voorts van allen costen, schaden ende 
interessen, daerdeur te hebben doen ende lyden tottet uyteynde 
van der saecke toe, omme SUlcX alles mett~n gevolge ende aen
cleven van dien in tyden ende wylen op uwe persoonen ende 
goederen te vendiceren, vervolgen ende verhalen daer ende soo 
behooren ende synen goeden raide gedragen sal. 

Welcke insinuatie ende protestatie ick, notaris, gedaen hebbe 
aen Comelis Willemsen, Pelgrum van Os, Hans Bouwer ende 
Adriaen van der Heyden opten 25en Martius 1610 ende aen Ry
ckert Gerritsen Kiest opten 27en ditto. Ende gaven voor ant
woort, namentlijck d'voom. Comelis Willemsen ende Adriaen 
van der Heyden, respective te hooren ende sien; Pelgrum van 
Os, dat hy hem desen aengaende sal reguleren in tgeene by den 
Gerechte daerinne sou de mogen werden gedisponeert, alsoo hy 
van sijn vercoopers gelycke gerechticheyt alsdan moet genieten, 
verclaert mede, dat hy den insinuant ten overvloet gepresenteert 
heeft gehadt de vercochte pertye te leveren, mits hem die coop
penningen rabaterende, om alsdan van de pertye ende folie te 
disponeren nae syn believen. 

Item Hans Bouwer antwoorde, dat hy in 't contract hem niet 
belooft heeft eenige aenwysinge van de pertye te doen, hebbende 
sijn actie om gelt vercocht, waerover hy niet gehouden is folie 
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in plaetse van gelt te ontfangen. Ende soo hy ter oorsaecke van 
dien yets soude willen sustineren, mach sijn actie rechtelijck in
stitueren ende dat hy doen sal, sooals hy bevinden sal te behoo
reno Ende Ryckert Gerritsen Kiest, dat hy versochte copie van de 
insinuatie. Versouckende den insinuant hiervan te hebbenacte, 
een oft meer, in debita forma - --

No. 17. - Notarieele aanzegging namens Hendrico de Hase aan 
Hans Honger. - 1610 Maart 27. 

Not. arch. II9 t. Iz6. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 27en Mertii anna 1610, hebbe ick, notaris etc., 
my, ter requisitie ende versoecke van sr. Henrico de Hase, coop

, man binnen der voors. stede, getransporteert neffens den persoon 
van sr. Hans Honger, mede coopman binnen derselver stede, ende 
hem gelnsinueert ende voorgelesen tgundt wes hiemae volcht: 

Hendrico de Hase vought voor antwoort op de insinuatie ende 
protestatie, vanwegen u, Hans Honger, tegens hem gedaen opten 
20en deser, ende doet denselven Hans Honger door my, notario, 
mits desen insinueren, dat hy hem houdt ende refereert aen de 
contracten, tusschen ulieden ende hem, insinuant, aengegaen, 
medebrengende, dat hy die pertye, daerinne begreepen, niet 
anders gehouden is te leveren als volgende den text ende teneur 
van dese expresse uytgedructe woorden, IIwelcke voors. actie den 
vercooper aen den cooper salleveren van date deses in .... 1) 
ende eerder niet" sulcx dat hy geen aenwysinge van de voors. 
pertye oft actie gehouden is te doen, dewyle d'voors. contracten 
daervan in geenen deele mentionneeren, noch dat tselve oock by 
ulieden niet bedongen, veel min by hem, insinuant, belooft is in 
't onderhandelen, sluyten en de accorderen van de voors. !pertye, 
gelijck hy oock verstaet ongehouden te wesen op de voors. per
tye van de Compagnie te vorderen ende ulieden te leveren oft 
ontfangen te laten seecker 75 ten hondert aen macis, die by de 
Bewinthebberen aen eenige participanten uutgedeelt werden, 
alsoo 't een yder vry staet de voors. 75 % te halen oft te laten. 
Nochtans om te voorcommen questien, die hieruyt souden mogen 
ontstaen, is hy, insinuant, tevreden ende presenteert mits desen 

1) Oningevuld. 
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ten overvloet, om aile voldoens wille, - hoewel ongehouden -
ulieden aenwysinge te do en oft suffisante cautie tot uliedens be
lieven te stellen, dat deselve perthye, in de voors. Compagnie 
ten vollen gefurneert, ende betaelt, ulieden prompetelijck ten 
verschijndage getransporteert zal werden, mits hem insgelijcx 
suffisante cautie stellende voor de belooffde cooppenningen der
selver actie oft, om ulieden noch naerder contentement te doen, is 
mede tevreden ende presenteert insgelijcx mits desen deselve ' 
perthye metten eersten, soo haest mogelijck is, aen u te transpor
teren ende op uwen name te laten registreren, mits hem, insinu
ant, deselve ra ba terende tegen 8 p., cento in 't j aer nae ra to ende be-. 
loop des tijts, teneynde ulieden alsdan de folie meucht lichten oft 
andersins daervan disponeren, soo ghy te raide zult vinden. Ende, 
by faulte van dese syne meer als deuchdelycke ende genoechsame 
presentatie te accepteren, soo protesteert hy, insinuant, ter con
trarie van nulliteyt van uwe ongefondeerde insinuatie ende pro
testatie mitsgaders van costen, schaden ende interessen, geleden 
ende noch te lyden, omme deselve insgelijcx in tyden en wylen te 
verhalen daer ende soo behooren ende zynen goeden ra yde ge
dragen zal. 

Alle d'welck d'voorn. Hans Honger geinsinueert zijnde, seyde, 
dat hy hoort ende ziet, ende versoeckt copie. Versoeckende 
d'voorn. insinuant hiervan te hebben acten, een off meer, in de
bita forma - - -

Waernae opten 2en April compareerde ten comptoire mijns no
taris d'eersame Albert Symonsen Jonckheyn ende verclaerde 
voor antwoort t' emploieren op de insinuatie ende protestatie, 
vanwegen Hendrico de Haese jegens Hans Honger gedaen opten 
27 en Mertii lestleden, daervan hem gisteren die copy eerst was 
gelevert, alsoo hy uyter stadt is geweest, dat hy vanwegen den 
voorn. Hans Honger ende voor denzelven desen aengaende de 
rato caverende, die presentatie van per~ye oft actie te leveren 
accepteert, tevreden zijnde dieselve te rabateren ende dat zulcx 
zal moeten geschieden in de tijt van veerthien dagen nae date 
deses ende langer in gebreecke blyvende van de leveringe te doen, 
protesteert d'voorn. Jonckheyn, in qualite voors., nu vooralsdan 
ende dan (voor) alsnumitsdesen, datd'interessetegens8 per cento 
naer't expireren van deselve veertien dagen tot laste (van de) voors. 
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De Rase salloopen, in vougen oft die penningen getelt waeren ende 
voorts van allen costen, schaden ende interessen, geleden ende te 
lyden. ---

No. 18. - Notarieele aanzegging namens Jacob Poppen aan Mar
ten de Meyer. - 1610 Maart 27,. 

Not. arch. I2I t. 22 v. Not. J. F. Bruyningh. 

- - - Jacob Poppen doet u, Marten de Meyer, door my, no
tario, mits desen insinueren, alsoo ghy aen hem, insinuant, ver
cocht hebt seeckere actie in de eerste tienjarige reeckeninge van 
de Geoctroyeerde Oost-Indische Compangie,ten vollen gefur
neert ende betaelt ter Camere alhier, mette winningen, proffyten, 
baten ende schaden, sooveele over deselve partye procederen 
ende ten eynde toe uytgedeelt sal werden, in vougen oft hy, in
sinuant, die van den eersten aen selfs hadde ingeleyt, ende dat 
voor seeckere avance volgens 't contract, daervan sijride, by 
welcke contract ghy u verbonden hebt, indien eenige uytgifte, 
lopende de tijt van tselve contract, by de Compangie gedaen 
werde, tsy oock wat voor uytgifte oft uytdelinge dattet soude 
mogen wesen, deselve te ontfangen ten proffyte van hem, in
sinuant, ende dat de Compangie voor desen seeckere 30 ten 
hondert aen peper heeft uytgedeelt, mits dat de ontfangers daer
van een vierde part t'eynde van de negen maenten betalen sou
den, ende alsoo hem, insinuant, merckelijck daeraen oock gelegen 
is. dat hy verseeckert sy te weten, oft de partye, by ulieden aan 
hem vercocht, oock inderdaet in de voors. Compangie gefurneert 
is, soo is 't, dat hy, insinuant, versouct, dat ulieden gelieve hem 
te doen behoorlycke aenwysinge op de boecken van de voors. 
Oost-Indische Compangie van de voors. partye, daeruyt hy, in
sinuant, seeckerlijck weten mach, dat deselve volgens u voor
geven ten vollen gefurneert is, opdat hy, insinuant, in cas van 
verseeckeringe oft andersins, hem daerna mach reguleren. Ende 
dewyle de Bewinthebberen van de Oost-Indische Compangie 75 ten 
hondert aen mads ofte folie sullen uytdelen oft volgen laten aen 
de partidpanten, die se begeren, ende ghy by 't voors. contract 
belooft hebt alle uytgiften, hoedanich die oock mogen wesen, te 
ontfangen, soo begeert hy, insinuant, dat ghy oock effectueren 
sult, dat by ulieden tsijn, insinuants, behoeve gelycke 75 ten 
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hondert aen mads oft folie ontfangen werde, omme ten tyde van 
de betalinge hem, insinuant, te mogen affslach strecken aen de 
belooffde cooppenningen. Welcke insinuatie hy, insinuant, wil 
gehouden hebben voor gerepeteert voor soo dicwils, als de Com
pangie noch naer desen eenige uytgiften, tsy aen peper, mads, 
noten oft andere waren sullen mogen doen, willende expresselijck, 
dat ghy alle 't voirdel, twelck daeruyt soude mogen genoten 
werden, hem, insinuant, suit presteren, alsoft tselve ware een 
partye, by hem, insinuant, selffs ingeleyt, volgens 't contract, 
tusschen hem ende u gemaect. Ende in cas van weygeringe oft 
dat bevonden wert, dat de voors. partye byuindevoors. Compan
gie niet ten vollen gefurneert is, soo protesteert hy, insinuant, 
van alle costen, schaden ende interessen, daerdoor alreede ge
leden ende noch te lyden, deselve gedenckende te verhalen aen 
u persoon ende goederen daer ende alsoo hy te raide vinden 
sal. 

Aile twelck den voorn. Marten de Meyer geinsinueert sijnde, 
seyde ende gaff voor antwoort, dat hy niet gehouden is hem eeni
ge aanwysinge te doen van de vercochte partye, noch mede geen 
folie te laten ontfangen, dewyle de tijt van de leveringe van de 
voors. partye noch niet en is geexpireert, protesterende daerom
me, ter contrarie, van nulliteyt van dese impertinente insinuatie 
ende protestatie alsmede van allen costen, schaden ende interessen, 
die hy naemaels soude mogen commen te hebben doen ende lyden, 
versouckende etc. - - - 1). 

1) Aan dit stuk gaat een dergelijke aanzegging van Marten de Meyer aan Jacob 
Poppen vooraf van denzelfden datum. De inhoud van dit stuk is nagenoeg precies de· 
zelfde. Aileen het antwoord van den geinsinueerde is anders. Het luidt als volgt: .. Aile 
twelck den voorn. Jacob Poppen geinsinueert sijnde, seyde ende gaff voor antwoort, 
dat alsoo de partye aen den insinuant vercocht is, oversulx hem, uyt crachte van de 
voors. coope eygen toecompt ende van den dach van de vercoopinge aff eygen toege· 
commen heeft, alleenlijck dat hem, geinsinueerde, deselve specialijck blijft verbonden 
ende geaffectrert als sijn hipoteecq voor de belooffde cooppenningen conform 't 
contract, waerover hy, geinsinueerde, van soodanige uytdelinge oft andersins aen 
syne belooffde cooppenningen geen verrninderinge oft schade can lyden, nyettemin 
is tevreden ende presenteert mits desen ten overvloet, om aile voldoens wille, hoewel 
ongehouden, 'ende omme naemaels aile questie ende misverstant te schouwen, den 
voorn. insinuant niet aileen aenwysinge te doen van de partye maar hem oock deselve 
datelijck te leveren ende te transporteren, ende dat hy alsdan, als eygenaer van 
dien, de voors. macis mach ontfangen oft andersins daervan disponeren, soo hy 
te raide sal vinden, rnits hem alvooren stellende suffisante cautie in plaatse van 
syne hipoteecq, daer hy syne handen van ontledicht, oft is oock tevreden den insi· 
nuant de macis over de gecochte partye te laten volgen, rnits hem insgelijcx borge 
voor den ontfanck stellende, verstaende hiermede te mogen volstaen ende protes· 
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No. 19. - Notarieele aanzegging namens Leonardt Rans aan God
dert Kercrinck. - 1610 April 3. 

Not. arch. I20 t. I. Not. J. F. Bruyningh. 

Kercrinck heeft indertijd aan den insinuant een actie ver~ocht op 
tijd. De insinuant verzoekt Kercrinck om hem te doen behoorlycke 
aenwysinge op de boecken van de voors. Oost-Indische C9mpag
nie vande voors. pertye. Voorts verlangt de insinuant, dat Kerc
rinck de door de Compagnie uit te deelen macis in ontvangst zal 
nemen, omme ten tyde van de betalinge hem, insinuant, te mo
gen affslach strecken aen de beloofde cooppenningen. 

Aile d'welck d'voorn. Goddert Kerckrinck geinsinueert zijnde, 
zeyde ende gaff voor antwoort, dat, alsoo de pertye aen den insi
nuant vercocht is, oversulcx hem uyt crachte van de voors. coope 
eygell toecompt ende van den dach van der vercoopinge aff eygen 
toegecommen heeft, aileenlijk dat hem, gei'nsinueerde, d'selve 
spedalijk blijft verbonden ende geaffecteert als zijn hipoteecq 
voor de belooffde cooppenningen conform 't contract, waerover hy, 
geinsinueerde, van soodanige uytdeelinge oft andersins aen zijn 
belooffde cooppenningen geen verminderinge off schade can ly
den. Niettemin is tevreden ende presenteert mits desen ten over
vloet, om aile voldoens wille, hoewel ongehouden, ende om namaels 
aIle questie ende misverstant te schouwen, den voorn. insinuant 
niet alleen aenwysinge te doen van de pertye maer he~ oock 
d'selve datelijk te leveren ende te transporteren ende dat hy als
dan - als eygenaer van dien - die voors. mads mach ontfangen 
oft andersins daervan disponeren, soo hy te rayde sal vinden, mits 
hem alvoren stellende suffisante cautie in plaetse van zijn hipo
theecq, daer hy sijn handen van ontledicht, oft is oock tevreden 
den insinuant die mads over die gecochte pertye te laten volgen, 
mits hem insgelijcx borge voor den ontfanck stellende, endedathy 
desen dach hem ten comptoire van de heeren Bewinthebberen zal 
laten vinden om d'voors. leveringe, onder conditie als vooren, te 
doen, alwaer hy den voorn. Rans zal verwachten oft, hem sulcx 
niet gelegen zijnde, is oock tevreden ende presenteert mits desen, 

teert by faute oft gebreck van dien van nUlliteyt van syne ongefondeerde protestatie, 
versouckende etc. 

In dit register (not. arch. 121) komen nog een twintigtal actlln voor met ongeveer 
denzelfden inhoud, aIle van 25,26 en 27 Maart dateerende. Hiertoe behoort o. a. een 
aanzegging van Leonart Ray aan Marten de Meyer (f. 5). Zie ook not. arch. 119. 
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voor de derde presentatie, die mads op de pertye, by den insi
nuant gecocht, voor hem ende t' synen behoeve te ontfangen ende 
d'selve met zijn advys te vercoopen ende te gelde te maken ende 
die suyvere penningen, daervan procederende, op affcortinge van 
de cooppenningen der voors. pertye behouden ende hem ten ver
schijndage daeraen te laten corten, verstaende hiermede te mogen 
volstaen ende protesteert, by faulte oft gebreck van dien, van nul
liteyt van sijn ongefondeerde protestatie. Versouckende deninsi
nuant hiervan te hebben acten, een oft meer, in debita forma. 

No. 20. - Notarieele aanzegging namens Hans van Solt de Jonge 
aan Hans Bouwer. De laatste is in gebreke gebleven een actie van 500 
p. Vl. te leveren, waartoe hij verplicht was volgens een contract van 4 
April I609, waarbij hij de genoemde actie had verkocht tegen 44% 
avance op den termijn van I2 maanden. Aangezien de verschijndag 
verstreken enH ans Bouwer gefailleerd en insolventis1), verklaartH ans 
van Solt, dat hij zich sal reguleren nae de jegenwoordige merckt, 
wesende van omtrent 56 tot 58 per cento, sonder door affslach oft 
wydere wilginge yets meerder in malcanderen gehouden te wesen. 
- 1610 April 9. 

Not. arch. I20 f. 2. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 21. -Notarieele aanzeggingnamens Willem Jacobsz. Warmont 
aan Harmen Rosecrans. De laatste heeft aan Warmont den 24en 
October I608 een actie van 500 p. Vl. verkocht tegen 54 % avance op 
den termijn van 23 maanden en voorts nog den 24en December I609 
een actie van 500 p. Vl. tegen 32 % avance op den termijn van IO 
maanden. Intusschen is Harmen Rosencrans gefailleerd. De insi
nuant maant H armen Rosencrans om binnen twee maal 24 uur suffi
sante cautie ende borge voor de leveringe van de voors. actien te 
stellen. Voorts verklaart hij zich te zullen regelen naar den prijs, dien 
de actien ten tijde van het faillissement van Rosencrans golden 2). -
1610 April 10. 

Not. arch. I20 f. 4. Not. J. F. Bruyningh. 

') Het faillissement van Hans Bouwer had plaats in de eerste dagen van April 1610. 
Zie de verklaring van zijn gewezen boekhouder bij acte van 10 Dec. 1610 (not. arch. 
357 f. 435). 

IJ Ook van Louis del Becque ontvangt Rosencrans een insinuatie in verband met 
zijn verplichting tot het leveren van actien (121 f.32). 
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No. 22. - Notarieele aanzegging namens Henrico de Hase aan 
Arent Pietersz. van der Burch. - 1610 April 13. 

Not. arch. I20 f. 2. Not. J . F. Bruyningh. 

Op huyden, den 13en Aprilis anna 1610, hebbe ick, notaris etc., 
my, ter requisitie ende versoucke van den eersame Henrico de 
Hase, coopman binnen der voors. stede, getransporteert neffens 
den persoon van sr. Arent Pietersen van der Burch, mede coop
man binnen derselver stede, ende hem geinsinueert tgundt wes 
hiemae volcht : Alsoo Comelis Willemsen aen hem, insinuant, in 't 
lest van de maent October 1608 absolutelijck ende finalijck ver
cocht, gecedeert ende overgegeven heeft gehadt twee contracten 
ende sijn volcommen actie ende recht yan dien, beroerende see
ckere twee pert yen van actien in de eerste thienjarige reeckeninge 
van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ter Camere alhier, 
die d'selve Comelis Willemsen aen u, Arent Pietersen van der 
Burch, vercocht heeft, namentlijck d'eene van 600 p. gr. VI. capi
taelopteneerstenJuly 1607tegens 103p.centoavanche,in3jaren te 
leveren ende te betalen, ende d'ander van 400 gelycke ponden capi
tael opten 3en derselven maent July anna 1607 voors. ten pryse van 
102~ p .cento, me de precys in 3 jaren te ontvangen endevoldoen, ver
mogend de respective contracten, daervan sijnde by u geteeckent. 
Doet derhalven d'voors. insinuant, uyt crachte van de voors. sijn 
actie ende vercregen recht, ulieden door my, notaris, mits desen 
insinueeren, dat ghy ten verschijndage niemant anders nopende 
de betalinge van de voors. gecochte actien sult hebben te kennen 
als hem, insinuant, die 't recht van dien heeft, met belofte, dat hy 
ulieden daervan ten selven verschijndage behoorlycke leveringe, 
opdrachte ende transporte sal doen, als hem daervoren aen ulieden 
verbindende, gelijck hy ten tyde van 't aennemen van de voors. 
contracten hem aen denselven Comelis Willemsen verbonden 
heeft. Ende sooverre ghy contrarie dede oft poochdet te do en, soo 
protesteert d'voom. insinuant, nu voor alsdan ende dan voor als
nu, door my, notaris, expresselijck mits desen, dat ulieden sulcx 
tegens hem niet en sal mogen valideren oft strecken ende voorts 
van allen costen, schaden ende interessen, ter oorsaecke van dien 
naemaels te hebben doen ende lyden tottet uyteynde van der 
saecke ende effectuele betalinge toe, omme alle tselve in tyden 
ende wylen op u persoon ende goederen te vendiceren, vervolgen 
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ende verhalen daer ende soo behooren ende synen goeden raide 
gedragen sal. 

Aile twelck d'voom. Arent Pietersen van der Burch gelnsi
nueert sijnde, seyde ende gaff voor antwoort, dat hy met Comelis 
Willemsen heeft gecontracteett ende met (n)yemant anders noo
pende de voors. actien ende dat hy dienaengaende ten verschijn
dage niemant anders en heeft te kennen als denselven Comelis 
Willemsen. - - -

No. 23. -Notarieele aanzeggingnamens Willem Jacobsz. Warmont 
aan Reynier Lems. - 1610 April 13. 

Not. arch. I20 t. 2 v. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 13en April 1610, hebbe ick, notaris etc., my, ter 
requisitie ende versoucke van sr. Willem Jacobsz. Warmont, coop
man binnen der voors. stede, getransporteert ten woonplaetse van 
Reynier Lems, ende zijn huysvrouwe verclaringe doende, dat hy 
niet thuys was, de de daeromme mijn exploit aen deselve syne 
huysvrouwe ende haer in zynen naeme gelnsinueert tgundt wes 
hyemae volcht : 

Alsoo hy, insinuant, nevens Hans Bouwer, gecocht ende over
genomen hadde opten 24en October lestleden van Joos Brasser 
zeeckere thien contracten, inhoudende die vercoopinge van diver
sche actien in de eerste thienj arige reeckeninge van de Geoctroyeer
deOost-Indische Compagnie, ter Camere binnen deser stede, ver
mogens die pert yen, hyerachter aen gespecificeert ende die huys
vrouwe van den voors. Lems voorgelesen, welcke syne portie oft 
gedeelte hy, insinuant, daernae opte vyerden December, meede 
lestleden, aen Reynier Lems heeft vercocht ende overgedaen, die
welcke volcommelijck in zijn plaetse getreden zijnde, belooft ende 
aengenomen heeft gehadt hem, insinuant, daervan te bevryden, 
t'indempneren, t'ontlasten, guaranderen ende schadeloos te hou
den, als dat behoort, ende dewyle d'voors. Reynier Lems, tegen
woordelijck gefailleert sijnde, hem absenteert ende oversulcx in
suffisant is - volgende syne gedaene belofte-hem, insinuant, 
van de verbintenisse en de toesegginge oft aenneminge, aen den 
voors. Brasser gedaen, - nopende het ovememen van de voors. 
vercochte actien - te bevryden ende schadeloos te houden, ende 
dat lichtelijck door eenige tydinge, compste van schepen oft an-
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dersins merckelycke veranderinge van meerder opslach, rysinge 
ende wilginge in de actien soude mogen vallen, daervooren hy, in
sinuant, even weI aen den voors. Brasser verbonden staet ende over
sulcx grootelijcx met reden ongerust is ten aenzien van dezelve 
verbintenisse, daer hy groote schade en de swaricheyt can hebben 
te verwachten, sonder eenich proffijt oft voirdel te genieten. Waer
om hy, insinuant, mits des en versoeckt aen Reynier Lems, dat hy 
hem eerstdaechs t' sijnder indempniteit ende verseeckeringe oft 
ontlastinge stelle suffisante cautie oft borge voor zooveele hem, 
Lems, aengaet in de voors. gecochte actien oft pert yen, in welcke 
gevalle hy, gerust ende verseeckert zijnde, d'selve sal laten 
loopen tot baat ende schade, winst ende verlies van d'voors. Lems, 
die alsdan daerin sellfs zal mogen disponeren nae zijn goetduncken. 
Ende by faulte, weygeringe.oft vertreck, sonder sulcx promptelijck 
te do en ende te presteren, ten lancxten in drie mael vyer en twin
tich uren nae de insinuatie deses, soo protesteert de voors. insi
nuant nu voor alsdan ende dan voor alsnu tegens den voors. Rey
nier Lems expresselijck ende met goet fondament mits desen, dat 
hy - om meerdere schade en de swaricheyt te voorcommen, die 
door wydere opslach oft andersins zoude mogen vallen, - d'voors. 
vercochte pert yen oft actien, hyer bene den gespecificeert, mette 
voors. Brasser sal affhandelen ende affmaecken tot alsulcken 
pryse, als hy nae de jegenwoordige tijt op 't profytelijcxte hem 
doenlijck sijnde, sal connen te weeghe brengen, ende dat voor den 
voors. Lems ende tot zijn baet ende schade - voor zooveele sijn 
portie ende gedeelte aengaet - daervan andermael expresselijck 
protesterende mits desen alsoock van allen costen, schaden ende 
interessen, ten oorsaecke van dien alrede gehadt, gedaen ende ge
leden ende noch te hebben doen ende lyden tottet uyteynde van 
der zaecke toe, omme alle tselve metten gevolge ende aencleven 
van dien in tyden ende wylen op sijn persoon ende goederen te 
vendiceren, vervolgen ende verhalen daer ende soo behooren ende 
zynen go eden ra yde gedragen sal. 

AIle twelck d'huysvrouwe van den voors. Reynier Lems, gei'nsi
nueert sijnde, seyde, dat haer man niet thuys is ende dat zy daer
inne niet en can doen. Versouckende d'voors. insinuant hyervan 
te hebben acten, een off meer, in debita forma. Gedaen etc. 

Volgen de voorgeroerde pert yen van actien: Eerstelijck d'actie 
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van 500 ponden grooten VIaems, by den voors. Joost Brasser ver
cocht aen Aemout de Laet opten 1gen January lestleden tegens 
70 % avanche, verschynende over drie jaren nae date voors., we
sende den 1gen January anna 1613 1), vermogens 't contract, 
daervan zijnde. 

Noch d'actie van 400 p. VI., by denselven Joost Brasser ver
cocht aen Hendrick Beeckeman opt en 20en July lestleden tegens 
36% avanche, verschynende opt en 27en September anna 1610, 
vermogens 't contract, daervan zijnde in date als boven. 

Noch d'actie van 500 p. VI., by den voom. Joos Brasser ver
cocht aen Comelis van Foreest opten 21en Juli 1609 tegens 38% 
avanche, verschynende opten 8en 2) December 1610 vermogens 't 
contract oft die bekentenisse van de voors. Comelis van Foreest, 
daervan zijnde in date als boven. 

Nochd'actievan200p. VI., by denselven Joost Brasservercocht 
aen doctor Jan ten Grootenhuys opt en 21en Juli lestleden tegens 
34% avanche, verschynende over 12 maenten ende een halve nae 
datevoors. vermogens 'tcontract, daervansijnde in dato alsboven. 

Noch d'actie van 200 gelycke p. VI., by den voom. Joost Bras
ser vercocht aen Thymen Lubberts opten Ben Augusti lestleden 
tegens 42 % avanche, verschynende over 12 maenten nae date 
voors. vermogens 't contract, daervan zijnde in dato als boven. 

Noch d'actie van 500 p. VI., by denzelven Joos Brasser ver
cocht aen Pieter Hoeck opten 17 en Augusti lestlecen tegens 40 % 
avanche, verschynende in 12 maenten nae date voors. vermogens 
't contract, daervan zijnde in date als boven. 

Noch d'actie van 500 p. VI., by den voom. Joost Brasser ver
cocht aen Adriaen van der Heyde van U ytrecht opten 17 en Augusti 
lestleden tegens 54% avanche, verschynende over 2 jaren nae 
date voors., wesende den 17en Augustus anno 1611 vermogens't 
contract, daervan zijnde in date als boven. 

Noch d'actie van 500 p. VI., by denselven Joos Brasser vercocht 
aen doctor Jan ten Grootenhuys opt en 18en Augusti lestleden 
tegens 40% avanche, verschynende primo Septembris anno 1610 
nae date voors. vermogens d'contract, daervan zijnde in date als 
boven. 

Noch d'actie van 500 p. VI., by denselven Joos Brasser vercocht 

') Het origineel heeft bij vergissing: 1612. 
2) Onduidelijk. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 6 
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aen Arent ten Grootenhuysen opt en 24en Augusti lestleden tegens 
40% avanche, verschynende over 12 maenden nae date voors. 
vermogens 't contract, daervan zijnde in date als boven. 

Ende noch de gerechte helfte van d'actie van 1000 p. gr. VI., 
by den voom. Joos Brasser ende Comelis van Foreest tesamen 
vercocht opten .... 1) aen den heer schepen Jacob Poppen tegens 
41 % avanche, verschynende opt en 23en Augusti 1610. 

No. 24. - N otarieele aanzegging namens Willem J acobsz. Warmont 
aan Reynier Lems. De laatste heeft den gen J uti I609 aan Warmont 
een actie van 500 p. Vl. verkocht tegen 40 % avance op den termijn 
van I4 maanden. Intusschen is Reynier Lems gefailleerd. Aangezien 
door d'insolventie ende 't faillissement van den persoon alle schul
den teffens vervallen, maant de insinuant Reynier Lems om binnen 
twee maal 24 uur borg te stellen. De insinuant verklaart voorts zich 
te zullen regelen naar den prijs, dien de actien ten tijde van het fail
lissement van Lems golden 2). - 1610 April 13. 

Not. arch. I20 f. 3 v. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 25. - Notarieele aanzegging namens Willem J acobsz. Warmont 
aan Cornelis Willemsen. De insinuant heeft van Fi anchoys van Cruys
bergen gekocht twee contracten, tesamen inhoudende IOOO p. VI. 
in de eerste tieniarige rekening der Oost-Indische Compagnie, n.l. 
500 p. op 7 December I609 tegen 42 % avance op den termiJ'n van 22 
maanden en eveneens 500 p. op I9 December I609 tegen 44f % avance 
op den termijn van I6maanden. Daar Cornelis Willemsen gefailleerd 
is , maant de insinuant hem om binnen twee maal.24 uur borg te 
stellen. Voorts verklaart de insinuant zich te zullen regelen naar 
den prijs, dien de actien golden ten tijde van het faillissement, die
doen ter tijt is geweest 56 ten hondert comptant3) . - 1610 April 13. 

Not. arch. I20 f. 5 v. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 26. - N otarieele aanzegging namens W illem J acobsz. Warmont 
aan Reynier Lems. De laatste heeft van den insinuant overge-

') Oningevuld. 
0) Op deze acte voigt nog een notarieele aanzegging van Willem Jacobsz. Warmont 

aan Reynier Lems, waarbij gemaand wordt tot levering van een actie van 500 p. VI., 
verkocht volgens contract van 24 Dec. 1609 tegen 31 % avance op den termijn van een 
jaar . 

• J In den loop van de maand April ontvangt de gefailleerde Comelis Willemsen nog 
meerdere aanzeggingen, o.a. namens Louis del Becque, in verband met zijn verplich
ting tot het leveren van op tijd verkochte actien (not. arch. 121 f. 129 v. e. v.). 
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nomen een actie van 500 p. V1., door den insinuant den 24en October 
f.1. verkocht aan Hans van Essen tegen 32!%avance op den termi;'n 
van een jaar. Daar Reynier Lems gefaiUeerd is, maant de insinuant 
hem om binnen drie maal 24 uur borg te steUen voor de levering der 
actie. Bi;' gebreke daarvan verklaart de insinuant, dat hij, tot last en 
profi;'t van Lems, om meerder schade te voorcomen, die apparen
telijck door wydere rysinge jegens die comste van de eerste sche
pen oft andersins zoude mogen vailen ende geleden werden, die 
voors. actie sal incoopen oft metten cooper van dien accorderen 
oft andersins, soo hy geraden sal vinden 1). - 1610 April 13. 

No. 27. - Notariee1e aanzegging namens Steven Gerritsz. aan Rey
nier Lems. - 1610 April 25. 

Not. arch. I20 f. 9. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 27en April anna 1610, hebbe ick, notaris etc., 
ter requisitie ende versoucke van den eersamen Steven Gerritsen 
van Dordrecht (my) getransporteert ten woonplaetse van Reynier 
Lems ende syne huysvrouwe verclaringe doende, dat hy niet thuys 
was, dede daerom Inijn exploict aen dezelve sijn huysvrouwe ende 
haer in sijn absentie geinsinueert ende voorgelesen tgunt wes hier
nae volcht: 

Alsoo Steven Gerritsen verbonden staet voor verscheyden ac
tien oft pert yen, vercocht aen diversche persoonen ende tot dis
tincte prysen in de eerste thienjaerige reeckeninge van de Geoc
troyeerde Oost-Indische Compagnie, daervan die contracten op 
synen naeme houden ende nochtans by Reynier Lems, als direc
teur van dien, die vercoopinge derselver actien oft pert yen gedaen 
is, waerover hy, insinuant, ten regarde dieselve contracten van 
vercoopinge aileen houden ende spreecken op sijn, insinuants, 
naeme, expresselijck verclaert heeft ende verclaert alsnoch mits 
desen voor ons, notaris ende getuygen, dat hy geraden hadde ge
vonden ende vindende is dieselve pert yen oft actien - begrepen 
in de voors. contracten - op sijn, insinuants, naeme gemaeckt, 

1) Op deze acte voigt nog een andere notarieele aanzegging van denzelfden datum 
namens Warmont aan Lems wegens het niet leveren van een actie van 500 p. VI., 
die Lems den ISen December 1609 aan den insinuant heeft verkocht tegen 31 % avan
ce, te leveren en te betalen den 12en Augustus 1610. 

Voorts volgen nog eenige dergeJijke aanzeggingen, gedateerd 22 April 1610, namens 
Pieter Walichsen aan Jacques Damman en Hans Bouwer, die ook beide gefailleerd 
zijn. 
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mette coopers oft haere gecommitteerden aff te handelen ende aff 
te maecken omme meerdere schade, swaricheyt ende verlies - die 
nae de apparentie ende insonderheyt door de overcompste van de 
schepen uyt Oost-Indien-soude mogen vallen, te voorcommen. 
De insinuant verklaar~ voorts uitdrukkelijk zich zijn rechten tegen
over Lems voor te behouden. 

AIle twelck die huysvrouwe van den voom. Reynier Lems ge
insinueert sijnde, seyde, dat sy versochte copie om die aen haer 
man te mogen senden - - -

No. 28. - Notarieele aanzegging namens Steven Gerritsz. aan de 
moeder van H armen Rosecrans. ~ 1610 Apri128. 
Not. arch. II9 / . IOI . Not . J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 28en April anna 1610, hebbe ick, notaris etc., 
my ter requisitie ende versoucke van Steven Gerritsen, woncnde 
tot Dordrecht, getransporteert ter woonplaetse ende neffens den 
persoon van Catharina Harmens, weduwe wylen Dirck Jacobsen 
Roosecrans, poorterse deser stede, ende haer geinsinueert ende 
duydelyck van woorde te woorde voorgelesen tgundt wes hyemae 
volcht: 

Steven Gerritsen doet u, Catharina Harmens, door my, notario, 
mits desen insinueren, dat ghy opten 20en Martii lestleden aen 
hem, insinuant, tsijnder verseeckeringe ende indempniteyt u ge
constitueert ende gestelt hebt borge als principael voor Harmen 
Roosecrans, u zoon, voor een gerechte derde part, twelck u zoon 
voom. perticiperende is ende van den eersten aengehouden ende 
geperticipeert he eft in diversche actien in de eerste thienjarige 
'reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, aen 
verscheyden persoonen vercocht, vermogens die specificatie ende 
memorie, hyer achteraen gevoucht, die ick u mits des en meede 
voorlese ende insinuere, tsamentlijck in 't geheel ter somme van 
10.000 p. gr. VI. capitael bedragende, daervan die contracten by 
hem, insinuant, aileen sijn geteeckent, breeder vermogens d'acte 
van cautie ende guarant, daerby ghy belooft ende verbint - on
der behoorlijcke renunchiatie - omme hem, insinuant, noo
pende tselve derde part vanwegen u zoon voom. in de vercoopinge 
ende belooffde leveringe van de voorgeroerde actien te guaran
deren, ontlasten, bevryden ende schadeloos te houden van aile 
verlies, schade ende swaricheyt, die daerop zoude mogen vallen of 
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daerby geleden werden, welcke actie by ulieden met Michiel Pop
pen, u cosijn ende gecooren voocht, is gepasseert, geteeckent ende 
bevesticht. Ende dewyle d'voorn. Herman Rosecrans, u soon, ge
faillieert is ende hy, insinuant, verstaet, dat ghy, Catharina Har
mens, naer 't passeren ende bevestigen van de voors. acte van 
guarant verleden hebt seeckere schepenenkennisse aen den voors. 
Michiel Poppen, u cozijn, inhoudende die somme van 15.000 g. 
corent, twelck immers schijnt in prejuditie ende tot nadeel van de 
voors. verbintenisse ende belofte geschiet te wesen, \ 

ende dat ghy oock te kennen geeft geen middel te hebben om 
die voors. uwe belofte te conn en presteren, soo is 't, dat hy, insi
nuant, ten regarde van dien - onvermindert ende sonder eenige 
prejuditie van 't recht, twelck hy, insinuant, verstaet soo tegens 
't passeren van de voors. schepenenkennisse als andersins te heb
ben - aen u door my, notario, mits desen versouckt, dat ghy ten 
behouve en de tot verseeckeringe van hem, insinuant, datelijck, 
ten lancxten in twee mael24 uren nae de insinuatie deses, wilt 
stellen suffisante borge oft cautie voor uwe gedane belofte van 
guarant, in de voors. acte van indempniteyt begrepen, in welcke 
gevalle d'voorn. insinuant het derde part van de voors. gecochte 
actien, u zoon voorn. concernerende, daervooren ghy hebt geres
pondeert, sallaten loopen tot u soons baate ende schade, resicque 
ende pericule van op- ende affslach. Ende by faute, weygeringe 
oft langer vertreck ende dat ghy d'voors. tijt laet overstrycken 
sonder soodanige verseeckeringe aen hem, insinuant, te stellen, 
verclaert d'insinuant, dat hy voorts sal voirderen, gelijck hy al
reede t' sijnder ontlastinge voor desen om beters wille heeft aen
gevangen te doen, d'voors. vercochte pert yen oft actien, in 't ge
heel oft deel, naer dat hy zal connen aenraecken ende tewege bren
gen, aff te handelen, aff te maken ende die cpntracten in te trecken 
tot soodanigen pryse, als hy best sal connen oft mogen tewege 
brengen, omme meerdere schade, swaricheyt ende verlies te voor
commen ende te eviteren, die apparentelijck soude commen te val
len oft geleden werden, soo tegens die compste van de schepen uyt 
Oost-Indien als andersins, ende dat alles onder protestatie, gelijck 
vooren, onvermindert ende sonder eenige prejuditie van zijn recht 
ende volcommen actie, hem op den voors. Rosecrans ende ulieden 
uyt crachte van de voors. beloofte verbintenisse competerende, 
daervan andermael expresselijck protesterende mits desen, ~ als 
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oock van costen, schaden ende interessen, geleden ende noch te 
lyden, versouckende hyerop prom pte ende onvertoogen antwoort 
om hem daerna te mogen reguleren. 

AIle twelck d'voorn. Catharina Harmans gelnsinueert sijnde, 
zeyde ende gaff voor antwoort, datzy hoort ende siet ende van der 
zaecke niet en weet, zijnde abusievelijck tottet teeckenen van de 
acte gebrocht, ende dat Michiel Poppen daer niet bynoch omtrent 
is geweest oft tot gheen voocht van haer versocht oft gecooren is 
geworden. Versouckende d'voorn. insinuant hyervan te hebben 
acten, een off meer, in debita forma - - .-

Volgen de voorgeroerde part yen by specifica tie: 
Eerstelijck, opten 1) December 1609 vercocht aen Elias 

Trip d'actie van 2000 p. VI. capitael, ter Camere van Amsterdam, 
tegens 33%avanche, te leveren primo January 1611. 

Den 21en December 1609 v~rcocht aen Hans Hungers d'actie 
van 1000 p. VI. capitael a 30 % a vanche, in de Camere van Enck
huysen, op tijt van een jaar. 

Op dito vercocht aan Leonardt Rans d'actie van 2000 p. VI. 
capitael, in de Camere van Amsterdam, tegens 31 % avanche op 
tijt van een jaar. 

23 ditto vercocht aen Jaspar van Dortmont 1000 p. VI. capitael 
tot 41 % avanche, in de Camere van Amsterdam, op twee jaren 
tijts. 

24 ditto vercocht aen Jaspar van Dortmont 1000 p. VI. capitael 
tot 41 %. avanche, in de Camere van Amsterdam, op twee jaren 
tijts. 

28 ditto vercocht aen Jaecques Marchijs 1000 p. VI. capitael tot 
41 % avanche, in de Camere van Amsterdam, op twee jaren tijts. 

Dito vercocht aen Jacques Verbeeck 1000 p. VI. capitael tot 
41 % avanche, in de Camere van Amsterdam, op twee jaren 
tijts. 

Den 7en January 1610 vercocht aen Barent Lampen 1000 p. VI. 
capitael tot 32% avanche, in de Carner van Amsterdam, op tijt 
van een jaar. 

Beloopende d'voors. vercochte part yen ter somme van 10.000 
p. VI. ca pitaei. 

1) Oningevuld. 



IN ACTIEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE 87 

No. 29. - N otarieele aanzegging namens Steven Gerritsz. van Dor
drecht aan Pieter Andriesz. te Amsterdam. - 1610 April 28. 

Not. arch. I20 t. 9 v. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 28en April anna 1610, hebbe ick, notaris etc., 
my ter requisitie ende versoecke van sr. Franc;:oys Alewijnsen 
van Dordrecht, als last ende procuratie hebbende van sr. Ste
ven Gerardtssoon, sijn swager, getransporteert neffens de persoon 
van Pieter Andriesz., residerende binnen deser stede, ende hem 
gelnsinueert 't naevolgende: 

Alsoo by ende vanweghen Steven Gerritsz. verscheyden actien 
oft pert yen, in de eerste tienjarighe reeckeninge vercocht, dage
lijcx affgehandelt ende den contracten, by hem geteeckent, inge
trocken werden, daertoe hy groote ende merckelycke somme van 
penninghen heeft te betalen, die hy uyt sijn middelen en de effec
ten moet furneren ende te wege brenghen, waerover hem onder 
andere me de gelegen is te vercoopen en de te cederen sijn gerech
ticheyt van 't contract van u, Pieter Andriesen, inhoudende d'ac
tie van 500 p. VI., by u in de voors. tienjarige reeckeninge aan 
hem, insinuant, vercocht opten 18en Juny lestleden tegens 34% 
in de tijt van een jaer te betaelen, soo doet hy, insinuant, in qua
lite voors. ulieden voor my, notario, midts desen insinueren sijn 
wille ende meyninge met presentatie om u de preferentie te gun
nen ende dieshalven te accorderen nae behooren. En in cas van 
weygeringe oft oppositie protesteert d'voorn. insinuant, in qua
lite voors. tegens ulieden expresselijck van desen syne meer als 
deugdelycke presentatie ende dat hy 't voors. contract aen een an
der sal sien te vercoopen, rescontreren oft andersins daervan dis
poneren nae sijn goedtduncken. 

Waerop de voors. Pieter Andriesz. seyde, dat hy met Reynier 
Lems heeft gehandelt sonder oyt Steven Gerritsen gekent oft 
nopende de voors. onderhandelinge gesproocken te hebben ende 
dat de voors. Lems daernae vanwegen den voorn. Steven Gerrit
sen aen hem, gelnsinueerde, heeft vercocht een ander actie van 
1000 p. VI., die hy verstaet, dat hy, Steven Gerritsen, gehouden is 
aen te nemen, immers als hy uyt saecke van dese actie van 500 p. 
VI. op hem, gelnsinueerde, eenich recht oft actie soude willen pre
tenderen. - - -
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No. 30. - Acte, waarbij Isaac le Maire zijn nee! Alexander le Maire 
machtigt om actien der Oost-Indische Compagnie te transporteeren 
en te cedeeren. - 1610 Mei 1. 

Not. arch. II9 t. IOS. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den eersten May 1610, compareerde voor my etc. 
d'eersame Isacq Ie Maire, coopman binnen der voors .. stede, my, 
notaris, bekendt, ende heeft in der bester ende bestendichster 
forme ende nae style van rechte geconstitueert ende machtich ge
maect, als hy constitueert ende maect machtich mits desenAlex
ander Ie Maire, zijn cozijn, present zijnde ende dese last aanne
mende, thoonder deser procuratie, gevende hem volcommen 
macht, authoriteyt ende speciaal bevel omme uyten name van 
hem, constituant, en de van synentwegen te compareren ter 
Camere ende voor de heeren Bewinthebberen van de Oost-Indische 
Compagnie alhier ende ten behoeve van alsulcke persoonen als 
d'voorn. sijn geconstitueerde goet vinden sal te transporteren, 
opdragen ende cederen, als hy, comparant, transporteert,op
draecht ende cedeert mits desen, alsulcke ende sooveele pert yen 
oft actien in de thienjarige reeckeninge van de voors. Oost-Indi
sche Compagnie ter selver Camere, als d'voors. sijn geconstitu
eerde geraden sal vinden, ende te bekennen, dat hy, comparant, 
aen deselve getransporteerde actien geen recht, eygendomme oft 
toeseggen meerder heeft oft reserveert in eeniger manieren ende 
voirder in 't transporteren, cederen ende leveren van zyne actien 
naer 't goetduncken van de voors. sijn geconstitueerde meer alles 
te mogen doen, vorderen ende procureren wes hy, constituant, 
selffs present sijnde, sou de connen ende mogen doen, al waer 't 
etc., beloovende allen tselve van alsulcker waerden te houden 
en de te doen houden ten eeuwigen dage, als oftet by hem, 
constituant, selffs in persoone gedaen ware, ende mede alle al
sulcke actien, als d.e voorn. sijn geconstitueerde uyt crachte van 
de voors. sijn procuratie sal transporteren ende leveren, te vryen 
ende vry te waren van alle aanspraecke ende evictie, daeronder 
verbindende sijn, comparants, persoon ende goederen, present 
ende toecommende, geene uytgesondert, die submitterende allen 
rechteren ende rechten, sonder fraude - - -

No.3!. - Verklaring van Jacques van de Geer en Jan Pellicorne 
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betreffende den koop en de levering van eenige actien. - 1610 Mei 1. 

Not. arch. II9 f. I07 v. Not. J. F . Bruyningh. 

Jacques van de Geer en Jan Pellicorne verklaren, dat zij opten 
14en April anne 1609 gecocht hebben gehadt van sr. Steven Ger
ritsen, burger tot Dordrecht, die actie van 1000 p. gr. VI. in de 
eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische 
Compagnie, namentlijck 500 ponden op 13 maenten ende een 
halff ende d'andere 500 p. op 15 maenten ende een halff, tot 
49 p. cento door malcanderen, met de expresse conditie, dat zy, 
comparanten, gehoudenwaeren over te leveren, op te dragen ende 
te cedeeren, gelijck sy ten voors. daege overgelevert, opgedragen 
ende gecedeert hebben ende alsnoch doen in crachte deses, aen 
den voors. Steven Gerritsen die twee contracten van de actien, 
nae gementionneert, te weeten een contract, inhoudende d'actie 
van 500 p. gr. VI. in de voors. thienjarige reeckeninge by hen, 
comparanten, aen den voors. Steven Gerritsen endeGorisJ acobsen, 
mede van Dordrecht voors., tesaemen vercocht opten 4en Juny 
1608 tegens 70 p.c., in twee jaeren daerna te betaelen ende te leve
ren, ende 't andere, contract van gelycke 500 p., by den voorn. 
Goris Jacobsen alleen van hen, comparanten, gecocht opten 2en 
Augusti anne voors. a 84 p.c., meede in twee jaeren te betaelen. 
Hebbende die voorn. Steven Gerritsen hen, comparanten, ten 
voors. tyde 't superplus oft d'avanche voor 't overdo en van de 
voors. contracten ende d'actien, daerinne begrepen, betaelt ende 
daervooren alsdoen in gereeden gelde aengetelt ende voldaen die 
somme van 1680 guldens corent, bedanckende sy, comparanten, 
den voors. Steven Gerritsen van goeder ende voller betalinge 
ende aentellinge van dien, do en de alsnoch tsynen profyte ende 
behouve van de voors. voorgeroerde twee contracten ende aIle 
die gerechticheyt derselve affstand, hebbende van den eersten 
aen de voorn. Steven Gerritsen gegeven ende geven hem mits 
desen volcommen macht ende auctoriteyt om, tanquam procu
rator in rem suam, daarvan te mogen disponeren naer sijn be
liefte, want sy, comparanten, verclaren sindert den voors. 14en 
April 1609 daaraen in 't minste geen actie, recht oft toeseggen 
meerder gehadt oft gereserveert te hebben in eeniger manieren, 
belovende deselve overgedaene contracten ende actien, daerinne 
begrepen, te vryen ende vry te waren van aIle aenspraeckp , on-
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der 't verbant van haere respective persoonen ende goederen - - -

No. 32. - N otarieele aanzegging namens W illem Brasser aan Hans 
van Salt den Jonge. - 1610 Mei 2. 

Not. arch. I20 t. II. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den .2en May anna 1610, hebbe ick, notaris, etc. 
my ter requisitie ende versoucke van sr. Willem Brasser, coop
man binnen der voors. stede, getransporteert neffens den persoon 
van sr. Hans van Solt de Jonge, me de coopman binnen der voors. 
stede, ende hem geinsinueert ende voorgelesen tgundt wes 
hyernae volcht: 

Willem Brasser doet u, Hans van Solt, door my, notario, mits 
desen insinueren, dat hy, insinuant, omtrent een maent geleden 
van ulieden absolutelijck gecocht heeft gehadt d'actie van 500 p. 
VI. in d'eerste thienjarige reeckeninge van de GeoctroyeerdeOost
Indische Compagnie, ter Camere alhyer, ende naerdat die prijs 
mette maeckelaer - die d'selve pertye heeft geslooten- was ge
accordeert, hebt ghy hem genoechsaem opgedrongen om een 
contract van Jan Tonissen Schellinckwou aen te nemen ende 
oock begeert - alsoo Florianus, een ander maeckelaer oft coop
mansdienaer, om de partye hart liep - d'avanche van deselve 
vercochte actie, bedragende ter somme van 67 ponden 10 sch. 
VI., binnen een maent betaelt te hebben, twelck hy, tot meerder 
bevestinge van de saecke ende om u tegemoete te gaen, inwillich
de ende accordeerde. Ende naderhandt op een middach ter bur
setijt, omtrent die pylaer van de sepulture van de heer admi
raal Heemskerck 1. m. 1), hebt ghy dieselve avanche vrywillich
lijck toegestaen ende geadvoyeert te sullen vinden aen u swager, 
Pieter Loose, op affcortinge ende in minderinge van alsulcke pen
ningen, als hy, insinuant, van den voors. uwen swager Pieter Loose 
moeste hebben, ende dat achtervolgende diezelve conditie ende 
uwe toestant 2), by ende in presentie van den voorn. Loose ge
maeckt ende ingewillicht, hem, insinuant, oock daernae van den 
voorn. Loose sooveele affgetrocken ende gecort is. 

Ende also hy insinuant, hem daeraen altijts heeft gehouden 
ende noch houdende is, gelijck luyden met eere haer belofte ende 
ingewillichde conditie behooren nae te commen ende te volbren-

1) Loffelycker memorie. 0) Toestemming. 
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gen, soo versoeckt hy, insinuant, datghysulex oock van uwezyde 
wilt presteren ende hem 't contract van den voorn. Schellinck
wouw overleveren ende ter handen stellen, om daermeede zijn 
proffyte ende voirdele te mogen doen. Ende by faulte, weyge
ringe oft lange vert reck protesteert die voorn. insinuant etc. 

Alle twelek d'voorn. Hans van Solt de Jonge geinsinueert 
sijnde, seyde ende gaff voor antwoort, dat het te kennen ge"ven, 
begrepen in de insinuatie van den voorn. Willem Brasser, gans 
ongerijmt ende onwaerheyt is nopende sijn sustenue van de 67 
p. 10 sch. VIs., die hy weI heeft willen rescontreren met Loose, 
maer die leste propoosten - die tusschen hem, insinuant, ende 
den geinsinueerde zijn geweest - sijn gevallen, dat hy selffs 
seyde: "die pertye van Loose en sullen wy niet rescontreren", 
maer alsoo hy, Brasser, uyt saecke van seecker assignatie van sr. 
Pieter van Meyden, ten laste van hem, gelnsinueerde, gepasseert, 
moeste hebben 150 gulden corent, heeft d'voors. Brasser expres-

• selijck tegens hem voor haer leste affscheyt geseyt: "die pennin
gen sullen wy rescontreren" ende dat hy, gelnsinueerde, die reste, 
sulex hem nog quam, op hem, Brasser, soude assigneren, daerby 
vougende: "soo sal ick met Loose affreeckenen", waerop d'voors. 
gelnsinueerde antwoorde daermede tevreden te wesen, zulex dat 
hy, gelnsinueerde, hem niet genoech en can verwonderen van 
dese onbehoorlycke insinuatie ende protestatie ende dat hy hem 
nu, naer 't faillissement van Lose, met soodanige ongefondeerde 
middelen wi1 behelpen, is gans berispelijck, want soo hy eerst ten 
tyde d'voorn. Loose noch solvent was, sulex met hem hadde ge
rescontreert, om aen Lose te vinden, soude hy, gelnsinueerde, zijn 
betalinge van denselven Loose hebben connen becommen. Te 
meer is zulex warachtich ende wert geconfirmeert by zeeckere 
notitie, die hy, gelnsinueerde, op 't comptoir van den voorn. Loose 
heeft gevonden, daerby c1aerlijck blijct, dat hy, Brasser, zijn 
gansche pertye, die hy van Loose moeste hebben, t'synen laste 
hadde geassigneert, naementlijck 2173 guldens aen Franchoys 
du Gardijn, 600 g. aen Labare ende 859 g. aen Bosart. Waerom 
hy, gelnsinueerde, ter contrarie mits desen protesteert van nulli
teyt van de voors. gans ongefondeerde insinuatie ende protestatie 
mitsgaders van costen, schaden ende interessen, ge1eden ende 
te lyden, ende voorts als nae rechte. Versouckende d'voorn. pro
testanten respective hyervan gemaect acten - --
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No. 33. - Notarieele aanzegging namens Steven Gerritsz. aan Rey
nier Lems. - 1610 Mei 6. 

Not. arch. I20 t. I7 . Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 6en May 1610, hebbe ick, notaris etc., my ter 
requisitie ende versoucke van den eersamen Steven Gerritsen, 
burger tot Dordrecht, getransporteert ter woonplaatse van Rey
nier Lems ende sijn huysvrouwe verclaringe doende, dat hy 
niet thuys was, dede daeromme mijn exploict aen deselve sijn 
huysvrouwe ende haer in sijn absentie gelnsinueert ende voor
gelesen tgundt wes hier volcht: 

Alsoo hy, insinuant, voor desen door my, notario, aen ulieden 
heeft doen insinueren 1), dat hy in verscheyden contracten over de 
vercoopinge van diversche actien in de eerste thienjarige reecke
ninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, alleene 
bekendt zijnde, verbonden staet aen de coopers derselver ende 
ten regarde van de wilginge, alreede gevallen ende geresen ende 
die apparentelijck, insonderheyt door de compste van de eerste 
verwachte schepen ende andersins, noch meerder soude mogen 
vallen, hooch noodich hadde gevonden d'voors. vercochte per
tyen ende actien, oft 't meerendeel van dien, op sijn naam hou
dende, aff te maken, aff te handelen ende de contracten in te 
trecken ende derhalven by de voors. syne gedaene insinuatie aen 
u, Reynier Lems, hadde versocht cautie suffisant ten regarde 
van uwe insolventie, voor sooveele als u was aangaende ende ghy 
hem gehouden sijt te vryen, te indempneren ende schadeloos te 
houden in deselve vercochte pert yen ende actien, in welcken ge
valle hy weI tevreden was u gedeelte te laten loopen op u resicque 
ende aventuyr van baet ende schade, zu1cx alser tegens het ver
schynen van de voors. vercochte pert yen soude mogen vallen, 
twelck by u oft van uwentwegen niet en is gevolcht. Waeromme 
hy, insinuant, ulieden door my, notario, mits desen doet insinu
eren ende aendienen, dat hy, volgende zijn voorgaende intentie 
ende om wydere opslach ende meerdere schade en verlies te voor
commen, affgehandelt ende affgedaen heeft dese naevolgende
part yen oft actien ende die contracten daervan ingetrocken, 
namentlijck: 

1) Vgl. no. 27. 
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1000 p. met Albert Symonss. J onckheyn, te leveren den 2en 
November 1610. 

1000 p. met Hans Hongers, vervalt te leveren den 21en De
cember 1610. 

2000 p. met Leonart Rans, vervalt te leveren den 21en De
cember 1610. 

1000 p. met Jacques Merchijs, vervalt te leveren den 28en De-
cember 1611. 

2000 p. met Elias Trip, vervalt te leveren den 4en J anuari 1611. 
1000 p. met Jacques Verbeeck, vervalt den 28en December 1611. 
1000 p. met Barent Lampen, vervalt den 16en Januari 1611. 
500 p. met Jacques Niquet, vervalt den 2en February 1612. 
500 p. met Hendrick Beecqueman, vervalt den 4en Augusti 

1610. 
500 p. met Wybrant Warwijck, vervalt den 4en Augusti 1610. 
500 p. met Jeremias Jenis de Jonge, vervalt den 26en Sep-

tember 1612. 
500 p. met Bernard Barwijns, vervalt den 30en October 1610. 
500 p. met Willem Warmont, vervalt den 7en April 1610. 
500 p. met Bernard Barrewijns, vervalt den 12en October 1610. 
1000 p. met Jacques Verbeeck, vervalt te leveren den 7en Oc-

tober anno 1610. 
300 p. met Jeremias ende Hans Jochem Genits, vervalt den 

16en July 1610 ende 
500 p. met Pieter van Beeck, vervalt den 26en September 1610. 
Ende om u, Lems, die maete vol te meeten ende naemaels aile 

excusen ende exceptien te benemen ende oock miscontentement te 
weeren, soo doet hy ulieden alsnoch door my, notario, presen
teren ende aendienen - hoewel ongehouden - soo ghy hem promp
telijck, ten lancxten in twee mael 24 uren nae de insinuatie deses, 
alhyer wilt stellen suffisante cautie oft borge, voor zooveele als 
u aengaet ende 'raect oft concerneert in de voors. affgehandelde 
ende affgedaene pert yen ende actien - daervan die contracten 
als voyren op zyne naeme luyden - dat hy diezelve alsdan voor 
uw gedeelte sallaten loopen ende die tijt affwachten op u resicque, 
pericule ende aventuyr, van baet ende schade, winst ende ver
lies, zulcx als die tijt sal meedebrengen, invougen off se niet aff
gemaect waeren, ende dat hy, van zijnder zyde, tot u verseecke
ringe meede sal steilen t'uwen behoeve suffisante cautie oft 
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borge voor de leveringe van dezelve actien oft gedeelten, u aen
gaende. Ende by faulte, weygeringe oft langer vertreck ende dat 
ghy d'voors. tijt laet overstrycken, zonder d'selve versochte suf
fisante cautie oft borge te presteren, soo protesteert hy, insinu
ant etc. 

Aile twelck de huysvrouwe van den voom. Reynier Lems geln
sinueert zijnde, zeyde, dat zy versochte copie om die aen haer 
man te mogen bestellen. Versouckende d'voom. insinuant aen 
my, notario voom., hyervan te hebben acten, een oft meer, in 
debita forma - --

No. 34. - Albert Symonsz. J onckheyn en Jacques M erchijs, koop
lieden te Amsterdam, machtigen Dirck Gerritsz. Meerman, Schepen 
der stadt Delft, om in de boeken van de Kamer Delft der Oost-In
dische Compagnie op hun naam te doen overschrijven alle alsulcke 
actien ende pert yen in de eerste thienjarige reeckeninghe van de 
Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, als alrede op den naeme 
van den voors. Albert Symonsz. J onckheyn getransporteert zijn 
ende noch naer desen opgedragen, gelevert ende getransporteert 
sullen mogen werden ter Camere tot Delft voors. - 1610 Mei 7. 

Not. arch. II9 t. I22. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 35. - Notarieele aanzegging namens Cornelis van Foreest aan 
Jan van Velen. Cornelis van Foreest is actie ende recht hebbende 
van Jan van Tongerloe van 't contract, inhoudende die pertye 
van 1000 p. VI. capitael in de eerste thienjarige reeckeninge van 
de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie ter Camere alhier, 
door Van Velen tevoren aan Van Tongerloe verkocht. Daar Van 
Velen gefailleerd is, maant Van Foreest hem om binnen tweemaal 
24 uur borg te stellen. Voorts verklaart de insinuant, dat hy hem sal 
houden ende reguleren na de jegenwoordighe merct ende prijs van 
de actien, sonder door slappinge, affslach oft rysinghe dieshalven 
in malcanderen yets meerder gehouden te wesen. - 1610 Mei 7. 

Not. arch. II91. I22 v. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 36. - Willem Brasser verklaart, dat hij den 5en November j.l. 
ten behoeve van Pieter van der M eyden, koopman te Rotterdam, van 
Reynier Lems gekocht heeft een actie van 500 p. Vl. in de Kamer 
Amsterdam der Oost-Ind. Compo tegen 32!-% avance op den ter-
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mijn van I2 maanden volgens het daarvan opgemaakte contract. Bij 
deze acte transporteert en cedeert hij van Van der M eyden alle 't 
recht ende toeseggen van 't voors. contract ende die actie, daerin 
begrepen - - _1). -1610 Mei 8. 

Not. arch. IZO j . ZZ v. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 37. - Notarieele aanzegging namens Franchoys Woutersz. aan 
Jacques Merchier. - 1610 Mei 8. 

Not. arch. IZO j. z5. Not. J. F. Bruyningh. 

- - - Alsoghy, Jacques Merchier 2), aenhem,insinuant, hebt ge
sonden Gerrit Gerritsen Westerhoff, coopmansdienaer, die uyt 
uwen naeme ende als daertoe van ulieden volcomen last hebbende 
met hem, insinuant, is geaccordeert, dat hy hem die pertye oft 
actie van 300 ponden gr. Vlaems, by u aen hem vercocht, in de 
eerste tienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische 
Compagnie, ter Carner alhier, datelijck sout transporteren ende 
dat hy, insinuant, alsdan die belooffde cooppenningen soude ra
bateren ende voldoen, aen welcke finale handelinge ende accoort 
hy, insinuant, hem verclaert te houden, versoeckt oversulcx door 
my, nota rio , mits desen prompte ende datelycke leveringe 
ende opdrachte van de voors. pertye, om daervan te mogen dis
poneren nae zijn welgevallen, ende dat hy, insinuant, die coop
penningen sal rabateren volgende 't voors. accoort. Ende by 
faulte, weygeringe oft langer vertreck protesteert hy, insinuant, 
door my, notario, expresselijck mits desen, dat die cooppenningen 
tot uwen behoeve, laste ende pericule gereet leggen ende onder 
hem blyven sullen, totdat d'voors. leveringe ende opdrachte sal 
zijn geschiet ende gevoirdert ende dat oock die interesse derselver 
penningen' van nu aff ingaet ende by hem gecort ende gerabateert 
sal werden volgende 't voors. accoort ende voorts van alle cos
ten, schaden ende interessen etc. 

Alle twelck d'voorn. ]aecques Marchier gelnsinueert zijnde, 
zeyde ende gaff voor antwoort, dat hy den insinuant die pertye 
van 300 ponden, vercocht in de eerste tien jarige reeckeninge van 
de Oost-Indische Compagnie, wei heeft te kennen gegeven om aff 

1) Van denzelfden datum is een acte, waarbij Van der Meyden Lems so=eert om 
borg te stellen v~~r de levering der bedoelde actie (120 f. 24 v.). 

I) Misschien identiek met Jacques Merchijs. 
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te do en oft hem die te laten transporteren ende die penningen te 
rabateren, dan dat die makelaer voor antwoort van zijn meester 
brochte van te rabateren, twelck hy hem niet finalijck heeft 
aengeseyt oft toegeslagen, alsoo hy den makelaer seyde, dat hy 
hem daerop soude bescheyt geven, als hy zijn man daervan ge
sproocken zoude hebben, ende dat hy den makelaer tot een be
sluyt voorts aenseyde, als hy naer zijn meester ginck, dat zy 
t'avont ter beurse malcanderen zouden spreecken. Versouckende 
d'voorn. insinuant hyervan te hebben acte, een oft meer, in de
bita forma. 

No. 38. - N otarieele aanzegging namens Claes J acobsz. H arinc
karspel aan Hans Bouwer. De laatste heeft den 22en J anuari I6IO 

aan den insinuant een actie van 500 p. Vl. verkocht tegen 32 % 
avance op den termijn van acht maanden. Daar Hans Bouwer in
tusschen gefhilleerd is, sommeert de insinuant hem om binnen twee 
maal24 uur borg te stellen voor de levering dezer actie. Voor het geval, 
dat Bouwer hiervan in gebreke blij/t, protesteert de insinuant van 
kosten, schaden en interessen. Voorts verklaart hij zich te zullen 
regelen naar den prijs, dien de actien golden ten tijde van het faillisse
ment, welck was van 55 tot 56 ten hondert avanche comptant in 
dese Camere 1). - 1610 Mei 11. 

Not. arch. I20 f. 32. Not. J. F. Bruynfngh. 

No. 39. - Acte betreffende de overhandiging van een contract be
treffende den verkoop van een actie. - 1610 Mei 17. 

Not. arch. II9 f. I27 v. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 17en May anna 1610, hebbe ick, notaris etc., 
my, ter requisitie ende versoecke van sr. Steven Gerritsen, burger 
tot Dordrecht, getransporteert ten woonplaetse van Reynier 
Lems binnen deser stede en de syne huysvrouwe verclaringe doen
de, dat hy niet thuys was, hebbe derhalven uyten name ende door 
last van de voors. Steven Gerritsen aen de huysvrouwe van de 

') Hierop voIgt nog een aanzegging namens Harinckarspel aan Bouwer betreffende 
een actie van 600 p. VI., den 4en April 1609 tegen 46% avance op den termijn van 
14 maanden verkocht. Op f. 32 v. staat een aanzegging van Harinckarspel aan Jacques 
Damman, die ook failJiet is, betreffende een actie van 1000 p. VI., door Damman 
den 3 Augustus 1609 aan Jan Willemsz. Bogaert verkocht tegen 42% avance op den 
termijn van een jaar. Harinckarspel heeft dit contract van Bogaert overgenomen. 
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voom. Lems, in zijn absentie, behandicht ende haer selffs over
gegeven ende in hare handen gelevert een contract, inhoudende 
d'actie van 300 p. gr. VI. in de eerste tienjarige reeckeninge van 
de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ter Camere alhier, by 
Franchois du Gardijn vercocht aen Willem Jacobsz. Warmont 
opten 17en February 1609 tegens 48 %, in de tijt van 15 maenten 
daema te leveren ende te betaelen, gecommen uyt handen van de 
voors. Lems ende haer in 't overleveren van 't voors. contract aen
gedient, dat sy tselve aen haer man soude willen behandigen, al-
500 Steven Gerritsen sijn handen daervan is ontledigende, sonder 
hem 't voors. contract aen te trecken, welcke contract by de 
huysvrouwe van den voom. Lems aengenoomen sijnde, seyde in 
't ontfanghen ende aennemen van dien, dat sy tselve haer man 
soude behandighen. Versoeckende de voom. insinuant hiervan 
gemaect ende hem gelevert te worden acten, een oft meer, in der 
bester forma - - -

No. 40. - Notarieele aanzegging namens Jaspar van Dortmont, 
koopman te Hamburg, aan Jacques Damman. De laatste heeft den 
7en J uli I609 aan den insinuant een actie van 500 p. VI. verkocht 
tegen 59 % avance op de'n termiy'n van 24 maanden. Daar Jacques 
Damman gefailleerd is, sommeert de insinuant hem om binnen twee
maal24 uur borg te stellen voor de levering der actie. Voor het geval, 
dat Damman hiervan in gebreke blijft, protesteert de insinuant van 
kosten, schaden en interessen. Voorfs verklaart hij zich te zullen re
gelen naar den priJ's, dien de actien golden ten tijde van het faillisse
ment, die to en 56% bedroeg 1). - 1610 Mei 18. 

Not. arch. I20 f. 48 v. Not. J. F. Bruyningh. 

No.4!. - Notarieele aanzegging namens Jan Hendricxz. Rotgans 
aan Jacques Mercier. - 1610 Mei 21. 

Not, arch. 267 f. 389. Not. Fred. van Banchem. 

- - - Alsoo Jan Hendricxz. Rotgans voor reeckening van een an
der aen u, Jacques Mercier 2), in Aprill609laestleden vercocht heeft 

') Hierop voIgt nog een dergelijke aanzegging namens Jaspar van Dortmont aan 
Harmen Roosecrans, die ook failliet is.Bij acte van 17 Mei 1610 macbtigt Jaspar van 
Dortmont zijn broeder en zijn neet om actien te koopen, verkoopen, transporteeren, 
leveren enz. (119 f. 128). - Overigens komen in deze registers (not. arcb. 119 en 120) 
nog verscbeidene van deze aanzeggingen voor, die ecbter steeds ongeveer denzelfden 
inboud bebben. 

0) Misscbien identiek met Jacques Mercbijs. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 7 
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300 ponden Vlaems capitael in de tienjaerige reeckeninge tegens 
45 per cento avance en de proufijt, te betaelen op een jaer nae 
date, sijnde oversulcx verschenen geweest in Aprillaestleden in 
desen jaeren 1610, ende alsoo hy, insinuant, na den voors. ver
valdach tot meermaelen aengestaen ende versocht heeft gehadt u 
d'voors. pertye te leveren, mits hebbende verseeckeringe, dat 
hy zijn penningen costeloos ende schadeloos, ~ transpoort ge
daen sijnde - mocht ontfangen, gemerckt gy mogelic minder
jaerich zijnde door seeckere incidente daervan in gebreecke moch
te blyven, te meer, dat hij nadencken heeft, datgyd'voors. partye 
op een ander begeert getransporteert te hebben, daermede hy 
nyet gecontracteert heeft, waermeede hy door het transpoort -
sonder voorgaende bewissinge - lichtelic van zijn hipotec 1) 
soude geraecken, besonder alsoo gy in veele redenen contrarie be
vonden wert, ende om aile inconvenienten te schouwen, die 
daerop sou de mogen ontstaen, soo doet hy, insinuant, door my, 
notaris publicq, alsnoch presenteeren d'voors. partye van dee
sen dage aff te transporteren, mits dat ghy - in conformite 
van u belofte, noch op gisteren in presentie van Melchior van 
Dortmont en de Guliam Bart gedaen) - hem souffisante versee
ckeringe doet, dat hy, insinuant, d'voors. penningen, sonder 
eenige cortinge, salontfangen, off by refuys ende weygeringe van 
dien protesteert hy, insinuant, tegens u, Jacques Mercier, weI ex
presselijck van deuchdelycke presentatie ende dat by hem nyet en 
staet, waerom d'voors. pertye ongelevert blijft ende dat hy 
d'gemelte partye niet hooger en sal:leveren ofte goet te doen, als 
tegens 45 per cento avance, gelijck de cours ter borse altans is, 
zonder meer, schoon die actien van dese ure aff geraecten williger 
te werden ende op te slaen, alsoo hy nu daermeede u can conten
teren, ende ooc doen soude, tngevalle gy niet weygerich waert 
d'selve billicke presentatie aen te neemen, mitsgaders meede van 
costen schaden en de interessen etc. 

Aile twelc by de moeder van den voorsz. Jacques Mercier 
gehoort, antwoorde: "Gy moet hem selffs spreecken" - -

Volgende dach heeft sr. Jaecques Mercier voor antwoort ver
claert gereet te zijn t'aller uren d'voors. pertie te ontfangen, ende 

1) De verkooper van een actie behield na het transport een recht van "hypoteecq", 
zoolang de koopsom niet betaald was. Vgl. het plakkaat van 27 Febr. 1610 (no. 14). 
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dat zijn penningen daertoe gereet leggen, presenterende tot meer
der verseeckeringe, gelijck hy tevooren gedaen heeft, d'voors. 
Rotgans voor de pertie borge te stellen, dat hem de penningen 
- transpoort gedaen sijnde - sonder vertreck betaelt sullen 
werden, protesterende daeromme tegens d'voors. Rotgans op 
nieuwe van costen, schaden ende interessen - --

No. 42. - Notarieele aanzegging namens Jasper Bouwer en Jan 
Jacobsz. Bellechier aan Willem Brasser. - 1610 Mei 24. 

Not. arch. 209 t. I23. Not. J. Meerhout. 

- - - Also omtrent twee maenden geleden u oft degeenen, die ghy 
geordonneert hebt, by oft van wegen d'insinuanten getransporteert 
is een perthye van sao p. VI. capitael in de thienjarige reeckeninge 
der Oost-Indische Compagnie, ter saecke van twelcke hen, insi
nuanten, noch van u is competerende de somme van 495 gulden, 
zoo hadden zy, insinuanten, u om betalinge van dien meermalen 
geinterpelleert ende aengesproocken, doch zijt ghy tot dees tijt 
toe weygerich ende in gebreecke gebleven henluyden te voldoen, 
tot nadeel ende vercortinge van hen, insinuanten. Versoucken der
halve door my, notario, mits desen, dat ghy alsnoch datelijck ende 
zonder eenige uytvluchten hen, insinuanten, de voors. somme 
wilt betalen, in welcken cas zyluyden u sullen presteren de leve
ringe van alsulcke twee perth yen elcx van sao p. VI. in de voors. 
Compaignie, als zy, insinuanten, respectieve aen u vercocht heb
ben ende vervallen sullen over twee maenden oft daeromtrent. 
Ende zoo ghy van 'tgeene voors. is weygerich ende in gebreecke 
blijft, protesteeren zy, insinuanten, expresselijck door my, notaris, 
mits desen van nullite van de voors. perthyen aen u vercocht, 
zonder dienaengaende immermeer in u gehouden te willen weesen, 
ende voorts van costen, schaden ende interessen etc. 

AIle twelck aen voorn. Willem Brasser geinsinueert ende voor
gelezen zijnde, seyde ende gaff voor antwoort, dat hy overbodich 
is d'insinuanten te betalen tgeene hen competeert, mits dat zy 

. alsvoren met Reynier Lems liquideren ende haer saecke claer 
maecken, gelijck hy, geinsinueerde, jegens Jasper Bouwer by de 
wage deser stede in presentie van denzelven Lems geseyt heeft, 
die antwoorde, dat hy noch geen perthye van hem, Bouwer, ont
fangen hadde ende dat hy by Van de Geer niet gelevert was, pro-
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testerende hy, geinsinueerde, in cas van dilay van allen schaden 
ende interessen, alsoo Marten de Meyer uyt saecken voorsz. oock 
eenige penningen van hem, geinsinueerde, inhoudt, die hy door 
weygeringe van scheuringe van seecker contract van Jasper Bou
wer niet begeert te voldoen; ende wat belangt de perthyen, by 
d'insinuanten aen hem, geinsinueerde, vercocht, zijn zyluyden 
gehouden te leveren, als met tgeene voors. is geen gemeenschap 
hebbende - --

No. 43. - Isaac Florianus, koopmansdienaar, verklaart op verzoek 
van Daniel van Genegen uit naam van Adriaan van der Heyden, dat 
hy, getuyge, den derden February laestleden door laste ende van 
weghen Jan Pellegrom Egbertsz. aen den voors. Adriaen van der 
Heyden vercocht heeft 500 ponden Vlaems capitael in de tien
jaerige reeckeninge, gefurneert ter Camere van Amsterdamme, 
tegens twee en de dertichste half ponden 1) ten hondert avance, 
mit conditie, dat d'voors. pertye gelevert soude werden by Hen
drick Boudewijns op ses maenden naer date van de coop, ten 
welcken tyde de betaelinge oock soude geschien - - - - - - 1610 
Mei 27. 

Not. arch. 267 f. 40I. Not. Fr. van Banchem. 
J 

No. 44. - Acte, waarbij Jehanna van Loon, weduwe van wtjlen 
Dirck van Ossenberch, geassisteerd door notaris Bruyningh, als 
haar voogd, haar schoonzoon Goddert Kerckr.inc machtigt om uit 
haar naam te compareeren ter Kamer Amsterdam derOost-Indische 
Compagnie en alsulcke ende sooveel pert yen oft actien in de thien
jarige reeckeninge, die op haar naam staan ot komen zullen, te 
transporteeren en te cedeeren. - 1610 Mei 27. 

Not. arch. II9 f. I36 v. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 45. -Acte, waarbij Jan Hellincx, koopman te Amsterdam, een 
burger van Enkhuizen machtigt om uit zijn naam ter Kamer Enk
huizen der Oost-Indische Compagme ten behoeve van Cornelis van 
Foreest, koopman te Amsterdam, te transporteeren de actie van 300 

p. VI., die de volmachtiger van Jacques van de Geer seeckere 
tijt geleden ten behoeve van hem, constituant, getransporteert 
heeft. - 1610 Juni 3. 

Not. arch. II9 f. I43. Not. J. F. Bruyningh. 

') Waarschijnlijkis bedoeld 311 pond. 
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No. 46. - Notarieele aanzegging namens Jan Hendricxz. Rotgans 
aan Albert van Balck. - 1610 Juni 12. 

Not. arch. 267 t. 463. Not. Fred. van Banchem. 

--- Alsoohy, insinuant, van Hans Bouwergecochtheeft gehadt 
een pertye van 500 ponden VI. capitael in de eerste tienjaerige 
reeckeninge der Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, welcke 
pertye gy, Albert van BaIck, hem, insinuant, volcomelijck hebt 
getransporteert, in sulclcer vougen gy aen deselve Bouwer uuyt 
saecke van coop, mettenselven aengegaen, schuldich waert, ende 
alhoewel gy weI behoort hadde hem, insinuant, ongemoyt te lae
ten, soo is 't nochtans, dat gy u vervordert hebt hem, insinuant, te 
arresteren om d'voors. pert yen, by u volcomenlijck gelevert, 
weder t'hebben, waerover de saecke in rechte dienende, hebben 
Schepenen 't voors. arrest affgedaen ende hem, insinuant, van de 
instancie geabsolveert ende, gemerckt ghy daermede behoorde 
tevreden te syn, zoo verstaet hy nochtans, dat gy van tselve von
nisse hebt geappelleert aen den ProvinciaIen Rade in Hollandt, 
souckende hem van sijn gerechtigheyt te frusteren ende te belet
ten, gelijck gy alrede gedaen hebt, dat hy de voors. partye met 
goede commoditeyt nyet can vercoopen, die naer de jegenwoordige 
merckt vercocht mach werden tegen 45 per cento avance, ende dat 
d'selve weynich daegen naer u nulle gedaene arrest heeft moe
gen gelden 58 ten hondert avance, welcke vercoopinge door u 
alleen beleth is geworden, waerover hy, insinuant, tegens u, Al
bert van BaIck, door my, notaris publicq, wei expresselijck-pro
testeert van costen,schaden ende interessen, affslach ende vermin
deringe der merckt, ter saecke deses alrede gedaen gehadt ende 
geleden en de alsnoch t'hebben doen ende lyden, tot uuytdrachte 
der saecke, gedenckende d'selve aile aen u persoon ende goederen, 
actien ende gerechticheden te verhaelen daer ende alsoo hy oft 
zijn gecommitteerde te rade zal bevinden. 

AIle twelck by den voors. Albert van BaIck gehoort, antwoor
de: "lck hoor ende sie" - - -

No. 47. - Notarieele aanzegging namens Isaac le Maire aan Mi
chiel Poppen. - 1610 Juni 25. 

Not. arch. ZIO t. 5. Not. J. Meerhout. 

- - - Alsoo ghy, Michie! Poppen, opten vierthienden Aprilis 
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1607, van den insinuant gecocht hebt d'actie van 300 p. gr. VJ.., 
capitael in de eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde 
Oost-Indische Compagnie, ter Camere binnen deser stede, te leve
ren in drie jaren naer dato jegens 112 per cento avance, vermo
gens den contracte, daervan zijnde, by u ende den insinuant on
derteeckent, ende alsoo den voors. tijt allange overstreecken is, 
heeft hy, insinuant, u verscheyden malen gepresenteert de voors. 
perthye te leveren ende behoorlijck te transporteren ende dien
volgende versocht, dat ghy d'selve soudt willen ontfangen, doch 
diesnietjegenstaende zijt ghy tot noch toe van des te doen weyge
rich ende in gebreecke gebleven; 

waeromme hy, insinuant, door my, notario, ende getuygen 
mits desen doet versoecken, dat ghy alsnoch datelijck en de sonder 
eenige uytvluchten de voors. perthye wilt ontfangen ende hem, 
insinuant, de coopsomme van dien betaelen, en de in cas van wey
geringe oft langer vertreck protesteert expresselijck van aIle cos
ten, schaden ende interessen, door uwe tergiversatien alreede ge
hadt gedaen ende geleden ende alsnoch te hebben, do en ende 
lyden tottet uyteynde van der saeoke ende effectuele betalinge 
toe, omme allen tselve in tyden ende wylen op u persoon ende 
goederen te vendiceren, vervolgen ende verhalen daer ende zoo 
behooren ende zijn, insinuants, go eden raide gedragen sal. 

Waerop den voorn. Michiel Poppen seyde, dat hy versoect 
cople. ---

No. 48. - Acte, waarbij Gerson Metsue een actie verkoopt aan 
Jacques Merchijs. - 1610 Juli 21. 

Not. arch. 209 t. I74 v. Not. J. Meerhout. 

Op huyden compareerde etc. Gerson Metsue, coopman binnen 
deser voors. stede, my, notaris, bekendt, en'de geliede vercocht, 
opgedragen, gecedeert en de getransporteert tehebben, alshyver
coopt, opdraecht, cedeert ende transporteert by desen, aen den 
eersamen Jacques Merchijs, mede coopman binnen derzelver 
stede, present ende accepterende, d'actie van 400 p. VI. capitael in 
deeerste thienjarigereeckeningevan de Geoctroyeerde Oost-Indi
sche Compagnie, ter Camere binnen deser stede, by hem, compa
rant, opten 10en Martii lestleden in twee perth yen gecocht van 
Reynier Lems tegens 34 per cento avance contant, zonder dat 
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hem, comparant, tot noch toe by den voors. Lems, oft yemant 
van zynentwegen, leveringe van de voors. perthye gedaen is, be
kennende hy, comparant, van desen transporte t'sijn contente
ment vernoecht te wesen by handen van den voorn. Jacques Mer
chijs, doende oversulcx t'synen behouve daervan volcomen aff
stand by desen. - - -

No. 49. - Notarieele aanzegging namens Ian Hendricxz. Rotgans, 
wonende in de W ij k, aan Frans I acobsz. H inloopen. - 1610 J uli 30. 

Not. arch. 268 I. IIO v. Not. Fred. van Banchem. 

- - - Alsoo Jan Hendricxz. RotgaI1s op den 4en Augusty 1609 
laestleden u, Frans J aco bsz., vercocht heeft d' actie van 500 ponden 
Vlaems capitael in de eerste thienjarige reeckeninge jegens 40 per 
cento avance ende proffijt, te leveren op een jaar nae date, soo 
presenteert hy, insinuant, gemerckt hy gelycke 500 pont capitael 
incoopen sal ende nu weI becomen can tegens 54 per cento avance, 
u de voors. pertye behoorlijck te Qoen leveren door een goet vast 
man jegens den geseyde vervaldach, doch indien ghy eenige na
dencken mocht hebben van onvrye Ieverantie, soo presenteert hy, 
insinuant, tot meerder seeckerheyt u bescheyt onder zijn hant te 
verleenen, met belofte dat de voors. pertye vry ende onbelast sal 
sijn van eenige actie ofte gerechtelycke aenspraeck, ten eynde de 
saecke - daerom hy hyer ter stede specialijck is gecomen - be
hoorlijck ende ter goeder trouwen volgens 't contract mach werden 
affgedaen. Otte by refuys ende weygeringe van dien protesteert 
hy, insinuant, tegens u weI expresselijck van deuchdelycke pre
sentatie, ende dat aen hem nyet en staet, waerom d'pertye in 't 
minnelijck nyet en wert gelevert; oock meede, dat hy in cas van 
oploop van dese ure aff nyet hooger wi! verbonden sijn dan te 
Ieveren tegen 54 per cento mitsgaders mede van costen, schade, 
ende interesten etc. 

AIle twelck hy den voors. Frans Jacobsz. gehoort, antwoorde: 
,,500 wanneer hy levert achtervolgens 't contract, zoo sal ick hem 
oock voldoen naer luyt deconditien, in 't contract begrepen." ---

No. 50. - Notarieele aanzegging namens Claes I acobsz. Harencar
spel aan I acques van de Geer. - 1610 Augustus 2. 

Not. arch. 2091. I76 . Not. J. Meerhout. 

- - - Alsoo ghy, Jacques van de Geer, opten gen January lestleden 
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aen den insinuant vercocht hebt d'actie van 600 p. gr. VI. capitael 
in de eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost
Indische Compaignie, ter Camere binnen deser stede, te leveren in 
6 maenden naer date jegens 31 per cento avance vermogens den 
contracte, daervan zijnde, ende dewyle den voors. tijt alin deverle
den maent Julyoverstreecken is, heeft hy, insinuant, u verschey
den malen aengesproocken om te hebben leveringe ende behoor
lycken transport van de voors. perthye, doch dies nietjegenstaen
de zijt ghy tot noch toe van des te doen weygerich en de in ge
breecke gebleven, tot merckelycke vercortinge, schade ende 'na
deel van hem, insinuant. Waerommehy, insinuant, door my, nota
rio, ende getuygen mits desen doet versoucken, dat ghy alsnoch 
datelijck ende sonder eenige uytvluchten de voors. perthye aen 
hem, insinuant, wilt leveren ende behoorlijck transporteeren, te
vreden zijnde u alsdan datelijck te voldoen ende betalen de coop
penningen, daervoren belooft, oft andersins hem, insinuant, te 
betalen het surplus van de voors. perthye, gelijck de merct daer
van was ten voors. vervallen dage, te weten 56 per cento en de 
meerder, bedragende over de voors. 600 p. 900 car. g. Ende in 
cas van weygeringe oft langer vertreck van 't een oft 't ander na 
te commen, protesteert expresselijck en van allen costen, schaden 

T ende interessen etc. 
Waerop de voorn. Jacques van de Geer seyde, dat hy hoort 

ende siet. - - -

No.5 1. - Acte, waarbij Abraham Abelijn, koopman te Amsterdam, 
aan Pieter van Haeren, eveneens wonende te Amsterdam, verkoopt, 
cedeert en transporteert een contract, inhoudende een actie van 800 p. 
Vl. der Oost-Indische Compagnie, door Jacques van de Geerden Izen 
Januari I6IO tegen 3It% avance aan Abelijn verkocht. - 1610 
Augustus 10. 
Not. arch. II9 f. zI8. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 52. - Notarieele aanzegging namens Goddert Kercrinck aan 
Comelis Adriaensen Ackersloot. De laatste heeft den derden Augus
tus I607 van den insinuant gekocht een actie van 300 p. Vl. ten pryse 
van 103 per cento avanche, monterende 't capitael mette selve 
avanche tsamentlijck ter somme van 609 p. VI., in de tijt van drie 
jaeren daernae te leveren ende te betaelen vermogens 't contract, 
daervan geteeckent. Hoewel de datum verschenen is en de insinuant 
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de levering der actie heelt aangeboden - mits Ackersloot zou beloven 
na de levering en opdracht prompt, zonder oppositie 01 exceptie, de 
kooppenningen te betalen - is deze daarvan in gebreke gebleven. De 
insinuant protesteert daarom van kosten, schaden en interessen. Cor
nelis Ackersloot antwoordt, dat hij bereid is te betalen, als de insinu
ant hem presteert hetgeen hij, Ackersloot, hem bij zijn insinuatie 
heelt verzocht. - 1610 Augustus 10. 

Not. arch. IZO t. 99. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 53. - Notarieele aanzegging namens Elias Pels aan Cornelis 
Walichsen. De laatste heelt den 3en Augustus I609 aan den insi
nuant een actie van IOOO p. Vl. verkocht tegen 40% avance op den 
termijn van een jaar. Daar de termijn verstreken is, verzoekt de in
sinuant levering der actie, alsoo hy deselve perthye weder aen een 
ander vercocht heeft, die hy gehouden is daervan leveringe te 
doen. Bij gebreke hiervan protesteert de insinuant van kosten, scha
den en interessen, terwijl hij verklaart zich te zullen regelen naer de 
jegenwoordige merckt ende prijs van de actien, wesende van 53 
tot 54 % avanche. Cornelis Walichsen antwoordt, dat hy tselve 
contract vercocht ende overgedaen heeft gehadt aen Hannen 
Rosecrans, gelijck hy den voorn. Pels sulcx heeft aengedient. Ro
secrans heelt verklaard, dat hij de partij met Pels heelt algemaakt, 
sulcx dat hy noopende deselve partye niet en verstaet in den 
voorn. Pels yets gehouden te wesen 1). - 1610 Augustus 10. 

Not. arch . IZO'f, 99 v. Not. J. F. Bruyningh. 

No. 54. - Notarieele aanzegging namens Hendrick Beeckeman aan 
Jacques Damman. - 1610 Augustus 12. 

Not. arch. z09 t. I80. Not. J. Meerhout. 

- - - Alsoo ghy, Jacques Damman, opten 4en Augustus anna 
1609 aen den insinuant vercocht hebt d'actie van 500 p. VI. capi
tael in de eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde 
Oost-Indische Compagnie, ter Camere binnen deser stede, te leve
ren in 12 maenden naer date tegen 40 per cento avance vermo
gens de contracte, daervan zijnde, ende wyle den voors. tijt den 
vierden deser overstreecken is ende ghy derhalven gehouden zijt 

1) Ren dergelijke aanzegging namens Pauwels Bisschop aan Wi1lem Brasser had 
den 3en Sept. 1610 plaats (120 f. 118 v.). De prijs der actien was toen 161 % contant. 
- Uit een andere acte blijkt, dat Cornelis Walichsen toen ter tijd failliet was. 
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hem, insinuant, te doen behoorlycke leveringe ende transport van 
de voors. perthye, zoo blijft gy nochtans van des te doen in ge
breecke, tot merckelycke vercortinge van hem, insinuant. Waer
omme hy, insinuant, door my, notario, ende getuygen mits desen 
doet versoucken, dat ghy alsnoch datelijck ende zonder eenige 
uytvluchten de voors. perthye aen hem, insinuant, wilt leveren 
ende behoorlijck transporteeren, tevreden zijnde u alsdan date
lijck te voldoen ende betalen decooppenningen, daervoren belooft, 
oft andersins, dat ghy hem, insinuant, goetdoet ende oplegt het 
surplus van de voors. pertye na de jegenwoordige merct wee
sende op 't minste 52 per cento, bedragende over de voors. per
thye 60 p. VI. Ende in cas van weygeringe oft vert reck van 't een 
oft 't ander na te commen, protesteert expresselycke van allen 
costen, schaden ende interessen, etc. 

Waerop de huysvrouwe van den voorn. Jacques Damman ant
woorde, dat zy 't haren man zal aenseggen. - - -

No. 55. - Notarieele aanzegging namens Pieter Symensz. van der 
Schellingh aanHans Bouwer. - 1610 Augustus 16. 

Not. arch. 2091. I8I v. Not. J. Meerhout. 

- - - Alsoo ghy, Hans Bouwer, opt en 10en J uny anna 1609 
vercocht hebt aan Thymen Lubbertsz. d'actie van 200 p. VI. 
capitael in de eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde 
Oost-Indische Compaignie, ter Camere alhier, ten pryse van 42 
per cento avance, te leveren in 12 maenden naer date, vermogens 
den contracte, daervan zijnde, weIck contract hem, insinuant, by 
den voorn. Thymen Lubbertsz. getransporteert en de overgedra
gen is omme ten vervallen dage de voors. perthye van u te ont
fangen ende de penningen, daervoren belooft, te betaelen. Ende 
dewyle den tijt van de leveringe allange overstreecken is, zonder 
dat ghy tot noch toe de voors. perthye aen hem, insinuant, ge
transporteert hebt, versoect derhalven door my, notario, mits 
desen, dat ghy tselve alsnoch datelijck ende sonder eenige uyt
vluchten wilt effectueren ende nacommen, mits dat hy alsdan te
vreden is 't voors. contract van zijnder zyde oock te voldoen, oft 
andersins, zoo u niet gelegen is de voors. perthye te leveren, 
hem, insin,uant, op te leggen en de te betalen het surplus van de 
voorsz. perthye na de jegenwoordige merckt, weesende op 't 
minste 52 per cento, bedragende over de voors. perthye 20 p. VI. 
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Ende in cas van weygeringe oft vertreck van 't een oft 't ander na 
te commen protesteert expresselijck van aIle costen, schaden en
de interessen etc. 

Waarop de voorn. Hans Bouwer seyde te hooren ende te 
sien. ---

No. 56. - N otarieele aanzegging namens Pieter van Duynen aan de 
Bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie. - 1610 Augustus 19. 

Not. arch. II91. 229 . Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden, den 1gen Augusti anna 1610, heb ick, notarisetc., 
my ter requisitie ende versoecke van Pieter van Duynen getrans
porteert in 't collegie van de heeren Bewinthebberen der Oost-In
dische Compaignie binnen deser steede, als deselve collegialiter 
vergadert waren, en de aldaer gerenoveert't versoeck, opten 13en 
May lestleden vanwegen de requirant voorn. aen henluyden ge
daen, luydende als voIcht: 

Pieter van Duynen versoeckt alsnoch aen de heeren Bewintheb
beren van de Oost-Indische Compaignie, ' dat hen believe hem, 
requirant, uuytdeelinge van mads oft foelie te doen over de 
partye oft actie van 1800 car. g., die Hans Bouwer aen hem opten 
21 en December anna 1609 getransporteert ende gecedeert heeft 
in de thien j aerige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische 

• Compaignie, ter Camere voors., omme daermeede sijn prouffijt te 
mogen doen, ende daerbeneffens deselve Bewinthebberen noch 
affgevraecht, oft hy de voors. actie van 1800 g. niet en soude 
mogen transporteren ende leveren ende oft H. Ed. daerover niet 
en souden willen staen. 

Op weIck versoeck de Bewinthebberen seyden ende ten ant
woord gaven, dat Hans Bouwer aen verscheyden persoonen trans
porten heeft gedaen meerder als hy in de Compaignie partidpeer
de ende herideerde, ende op soodaenige transporten leveren de 
Bewinthebberen geen mads noch en draegen, omme dieselve te 
transporteren, geen kennisse. - - -

No. 57. - Citatie van Hans Bouwer om voor Schepenen te verschij
nen. - 1610 October 4. 

K eurboek H, I. 28I . 

Idem in den naem van Pieter Symonsz. van der Schellingh 
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heeft ... 1) zijn drie c1achten rechtelijck gevoert Op seeckere partye 
oft actie van 500 ponden Vlaems, gedaen arresteren onder den 
Bewinthebbers van de Oost-Indische Compaignye binnen deser 
stede, ende by hem, arrestant, opden 24enMartii lestleden ter pre
sen tie van twee der voors. Bewinthebberen aen Hans Bouwer 
getransporteert, sonder dat hy, arrestant, daervan voor alsnoch 
by den voors. Bouwer oft yemant anders betaelt es, en de dit 
alles teneynde by vonnise van desen Ed. Gerechte verc1aert en 
soude werden, dat de voors. parthye oft actie - nyettegenstaende 
de gedaene opdrachte - den arrest ant deur faulte van de betalin
ge noch eygen toebehoorde en de sulcx 't voors. transport geacht 
soude werden voor nul ende van geender waerde ende dienvol
gende des arrestants name op de boecken van de Bewinthebbers 
weder bekent gemaeckt soude werden, ofte tenminsten dat desel
ve parthye verclaert soude werden ten behouve van den arrestant 
specialijck gehypothequert, verbonden ende executabel te zijn, 
omme daeraen met preferentie voor allen anderen te mogen ver
halen de somme van 735 ponden VIs., daervooren deselve parthye 
vercoft was geweest, metten interesse van dien tegens acht per 
cento, innegegaen zedert drie weecken van den 22en Marty lest
leden, ende de costen naer vermogens de beschreven resolutien 
ende willekeuren deser stede mitsgaders 't placcaet van de Mo. 
H. Staten in date den 27 en F ebryary lestleden 2) ende den contracte 
tusschen den arrestant ende den voorsz. Bouwer gemaect ende 
onderteeckent. 

Ende niemant in rechte gecomen is, de voors. parthye oft actie 
verantwoordende, hebben Schepenen deser stede op den 17en Sep
tembris lestleden met vonnisse gewesen, datter etc. ut supra per 
omnia usque 3). So is 't, dat men daeromme citeert den voors. Hans 
Bouwer en de allen anderen, die de voorsz. saecke aengaet, omme 
ut supra 4). 

1) Blijkens een voorgaande citatie de procureur Boer. 
') Vgl. no. 14 . 
• ) Blijkens een voorgaande citatie: .. datter een weet gedaen sal worden by edicte" . 
• ) Blijkens een voorgaande citatie: .. omme alhier personelijck in rechten te cornen 

ofte gemachticht te seynden met volcornen procuratie ende instructie d'voors. 
saecke te verantwoorden op den eersten rechtdach nae drie weecken na de citatie 
van desen, met inthimatie, hy comparere ofte nyet, dat Schepenen evenwel recht 
sullen doen op den eysch van den arrest ant". 
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No. 58. - Notarieele aanzegging namens eenige kooplieden aan de 
Bewindhebbers van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Com
pagnie. - 1610 October 7 en 18. 

Not. arch. I20 f. I78. Not. J. F. Bruyningh. 

Op huyden hebbe ick, notaris etc., my ter requisitie ende ver
soecke van srs. Jacques Nicquet, Marten de Mayer, Gillis Sautijn, 
Frans Steenhuysen, Abraham de Ligne ende Comelis van Foreest 
mitsgaders Pieter ende Elias van Geel, onvermindert ende sonder 
prejuditie van haer recht jegens Henrico de Haze, ende deselve 
Hendrico de Haeze, mede sonder verminderinge van sijn recht 
tegens dengeenen, daer hy soude mogen geraect sijn, getranspor
teert in 't collegie van de heeren Bewinthebberen van de Oost
Indische Compaignie, ter Camere alhier, alwaer d'voors. Bewint
hebberen collegialiter vergadert waeren, ende henluyden geinsi
nueert en de van woorde te woorde voorgelesen tgundt wes hiemae 
volcht: 

Alsoo hen, insinuanten, respective opgedraegen, geleevert en de 
getransporteert sijn voor twee Bewinthebberen van de voors. Ca
mere in behoorlycker manieren volgende de coustume, ter selver 
Camere geobserveert, by Hans ende Jasper Bouwer respective 
seeckere part yen oft actien in de eerste tienjarige reeckeninge van 
de Geoctroyeerde Oost-Indische Compaignie, soo versoecken 
d'voom. insinuanten alsnoch, dat sy van de voors. geleverde ende 
getransporteerde part yen sullen mogen disponeren in 't vercoopen 
en de opdraegen naer haer goetduncken, gelijck een yeder geoor-
100ft is van sijn eyghen goet te mogen doen, ende dat hen mede op 
deselve getransporteerde actien ende part yen mach volgen en de 
gelevert werden die uytgiften, by de Seventhiene geresolveert 
ende beslooten, versoeckende hierop Uwe Ed. verclaringe ende 
antwoorde om hun daemae te mogen reguleren. Ende by faulte, 
weygeringe oft gebreck van dien oft dat by Uwer Ed. daeropgeen 
pertinente ende duydelycke verclaringe wert gedaen, soo protes
teren d'voom. insinuanten, in qualite als boven, tegens u expres
selijck mits desen van allen costen, schaden ende interessen, ter 
oorsaecke van dien alreede gehadt gedaen ende geleden ende die 
sy noch sullen commen te hebben doen ende lyden tottet uyteyn
de van der saecke toe, omme allen tselve in tyden ende wylen te 
vervolgen ende verhalen ende haerluyden recht ende actie te in-
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stitueren ende prosequeren daer ende soo behooren ende haeren 
goeden raede gedraegen sal. 

AIle twe1ck d'voorn. heeren Bewinthebberen geinsinueert sijnde 
op den 7en Octobris anna 1610, seyden, dat sy versochten copye 
om daernae te antwoorden. - - -

Waernae opten 18en ditto my wederomme transporterende in 
't collegie van de voors. Bewinthebberen, daer sy alsvooren col
legialiter vergadert waren, hebben my alsdoen daetelijck voor ant
woort gegeven opte voors. insinuatie ende protestatie, dat Hans 
Bouwer aen verscheyden persoonen transporten heeft gedaen, 
meerder als hy in de Compagnie participeerde en de herideerde, 
en de op zoodanige transport en en leveren de Bewinthebberen 
geen speceryen noch en dragen, omme deselve te transporteeren, 
geen kennisse. - - -

No. 59. - Notarieele aanzegging namens Leonart Rans aan Elias 
Trip. - 1610 October 8. 

Not. arch. IZO t. I66 v. Not. J. F . Bruyningh. 

Op huyden, den 8en Octobris anna 1610, compareerde voor my 
etc. de eersame Leonart Rans, coopman binnen der voors. stede, 
my, notaris, bekent, verclarende, dat hy, comparant, aengegaen 
heeft seecker contract en de onderhandelinghe met Elias Trip, 
coopman en de burger tot Dordrecht, over de coope van seeckere 
actie in de eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde 
Oost-Indische Compagnie, ter Camere binnen deser voors. stede, 
vermogens d'acte notariael, daervan sijnde, in date den 13en Mer
ty anna 1608. Ende alsoo de Seventhienen van de respective Ca
meren derselver Compagnie ter lester vergaderinge geresolveert 
hebben aen de participanten van de voors. reeckeninge oft haer
der actie hebbende uyt te deelen ende uyt te geven noch 20 ten 
hondert aen peper boven de 30%, boven desen uytgegeven, soo is 
't dat hy, comparant, by desen den voorn. Elias Trip sulcx doet 
verwittighen en de insinueeren, omme naemaels geen ignorantie te 
pretendeeren, en de dat hy, Trip, soodanige 20 ten hondert aen 
peper sal ontfangen ende benefitieeren omme hem, comparant, 
tegens denselven Trip te mogen valideeren metten interesse in 
conformite van 't voors. contract, welcke insinuatie hy, insinuant, 
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wil gehouden hebben voor gerepeteert voor soo dickmaels, als de 
Compagnie noch naer desen eenige uytgifte, tsy aen peper, macis, 
noten oft andere waren, sullen mogen doen. Ende by faulte oft ver
treck protesteert tot voorstandt van sijn gerechticheyt, als nae 
behooren ende soo hy op 't crachtichste, tot bewaringe van tselve 
sijn recht, can protesteeren, en de voorts van costen, schaden ende 
interessen, daerdeur te hebben do en ende lyden, omme sulcx 
metten gevolghe ende aencleven van dien in tyden en de wylen te 
vendiceeren, vervolgen ende verhaelen daer en de soo behooren 
en de synen goeden rayde gedragen sal, authoriserende hy, com
parant, en de gevende speciaele last midts desen aIle notarisen 
en de publicque persoonen ende bysonder dengenen, die hiertoe 
soude moghen werden versocht, tgene voors. is te insinueeren den 
voorn. Elias Trip ende in sijn absentie tsijnder woonplaetse oft 
aen sijn vrunden oft bekenden ende daervan conficieren ende 
maecken acte in forma - - -

No. 60. - Citatie van Hans Bauwer am vaar Schepenen te verschij
nen. -1610 October 10 1). 

Keurboek H. t. 287. 

Also Pieter Claesz. Boer, geswooren procurateur voor de Vier
schare deser stede, in den naem van Pieter Symonsz. van der 
Schellingh zijn drie clachten rechtelijck gevoert heeft op alsulcken 
parthye oft actie van 500 ponden Vlaems capitael, onder den 
heeren Bewinthebbers van de Oost-Indische Compagnie binnen 
deser stede gedaen arresteren, als Hans Bouwer - seggende de
selve te hebben in de voors. Compagnie-- op den 21en December 
1609 aen den arrestant ter presentie ende ten overstaen van twee 
Bewinthebbers getransporteert heeft, daervan de voors. Hans 
Bouwer by den arrestant in gerede gelde betaelt is, welcke selvige 
parthye oft actie d'arrestant op den 24en Marty 1610 ten over
staen als vooren aen den voors. Hans Bouwer weder getranspor
teert heeft, sonder dat hy, arrestant, daervan voor alsnoch by de
selven Bouwer oft yemant anders voldaen es, dienende 't voors. 
arrest ten eynde by vonnisse van Mijn Ed. Heeren van den Gerechte 
verclaert soude werden, dat de voors. parthye ofte act ie, zo goet 
ende quaet, als deselve soude mogen zijn, ende als oorspronckelijck 

1) Datum van afkondiging. - Ret betreft blijkbaar een andere actie dan no. 54. 



112 ISAAC LE MAIRE EN DE HANDEL 

gecomen van den voors. Hans Bouwer, achtervolghende 't placcaet 
van de Ed. Mo. Heeren Staten Generaal in date den 27en Febru
ary 1610 1) ten behouve van den arrestant specialijck gehypothe
queert, verbonden ende executabel te zijn, omme daeraen met pre
ferentie voor allen anderen te moghen verhalen de somme van 735 
ponden VIs., daervooren deselve parthye by den arrestant aen 
den voors. Bouwer vercoft es geweest, metten interesse van dien 
tegens acht ten hondert, innegegaen zedert drie weecken van den 
22en Marty anna voors. totter effectuele voldoeninghe toe, naer 
vermoghen den contracte, tusschen den arrestant ende den voors. 
Hans Bouwer gemaeckt ende onderteeckent, concluderende, dat
tet voors. arrest zal stede houden ende dienvolghen gedecerneert 
en wert by edictie ofte ad valvas ecclesie, so tegens den voors. 
Hans Bouwer ende allen anderen, die de voors. saicken soude 
mogen aenstaen ofte daertegens souden mogen hebben te seggen. 

Ende niemant in rechte en is gecompareert, d'voors. partye 
ofte actie defenderende, so hebben Schepenen deser stede op den 
30en Septembris lestleden met vonnisse gewesen, datter een weet 
gedaen zal werden by edicte. So werden mits desen geciteert den 
voorn. Hans Bouwer ende allen anderen, die de voors. saecken 
mach aengaen, om alhier persoonlijck in rechte te comen ofte ge
machticht te seynden met behoorlycke procuratie ende instruc
tie de voors. saicke te verantwoorden op den eersten rechtdach 
nae 14daghen,diewesen zal den 25en Octobris, met inthimatie, zy 
compareren ofte nyet, dat Schepenen evenwel recht sullen do en 
op den eysch van den arrestant. 

No. 61. - Notarieele aanzegging namens Jan Hendricksz. Rotgans 
aan Comelis van Foreest. - 1610 October 11. 

Not. arch. 340 f. 98 v. Not. W. Cluyt. 

- - - Alsoo d'insinuant van Reynier Lems, eertijts bouchouder 
van de participanten van de grote compaignie, gecontracteert 
hebbende van te vercopen ende copen verscheyden parthyen in de 
eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indi
sche Compaignie, breder vermogens den contracte, daervan ge
maect ende by yder participant geteyckent, verstaen heeft, dat 

1) Vgl. no. 14. 
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hy, Lems, de boucken, concernerende de voorn. participanten,
zonder daertoe te zijn geauthoriseert - aen u, geinsinueerde, 
heeft gelevert, gelijck oock d'insinuant verclaert d'selve naerder
hant t'uwen huyse gezien te hebben, in welcke voors. boucken 
hem, insinuant, competeert 1/5 naer luyt den voors. contracte, 
ende alsoo u, gemsinueerde, in de voors. boucken niet meer en 
competeert dan een gelijck 1/15 deel, ende mitsdien diesaengaende 
gene vorder actie zijt hebbende als d'voors. insinuant, ende hoe
weI gy daeromme weI behoort hadde den insinuant tot de voors. 
boucken te vergunnen ende toe te staen Vry ende lyber acces en de 
hem te laten volgen copie authenthyck van de reeckeningen uyte 
voors. boucken, hem, insinuant, dienstich zijnde, alsmede van de 
voors. contracte, sijt nochtans daervan - nietjegenstaende 
menichfuldige interpellaetie, daeromme gedaen, - gebleven on
willich ende in gebreecke, twelck alzoo niet en behoort. Soo is 't 
dat hy, insinuant, door my, notario, ende getuygen versouckt, dat 
gy de voors. boecken ende contract suit stellen in handen van 
eenen notaris ofte anderneutrael persoon, opdat d'voors. insinuant 
ende alle andere participant en daertoe vrye acces zullen mogen 
hebben ende daervan naer visie (ende) lecture mogen lichten zoo
danige copie autentyck, als daeraen henluyden gelegen mach sijn. 
Ende by refuys van alle tselve protesteert hy, insinuant, dat hy 
genootsaect zal sijn hem t'adresseren aen de Edele Gerechte deser 
stede, ende voorts van aIle costen, schaden ende interessen, daer
door alrede gehadt ende geleden ende die hy noch voorder sal 
comen te hebben, doen ende lyden; versouckende hierop u onver
togen antwoort, ende van my, notario, acte. 

Aile twelck by den voors. Cornelis van Foreest gehoort, gaf 
voor antwoort, dat hy den insinuant nooyt acces ofte visie van de 
boucken hadde geweygert, dan zoude hem op dese insinuatie be
raden. ---

No. 62. - Acte, waarbij Reynier Lems een procureur machtigt om 
in iUdicio, in plaats van levering van een actie, waartoe hij niet in 
staat is, betaling van het surplus aan te bieden. - 1610 December 
15. 

Not. arch. 2IO f. 3S v. Not. J. Meerhout. 

Op huyden compareerde etc. Reynier Lems, poorter deser stede, 
ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 8 
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I 

my, notaris, bekenc\t, ende heeft in der bester forme geconstitu-
eert ende machtich gemaeckt, constitueert ende maecktmachtich 
mits desen Henrick Boelensz., procureur, postulerende voor de 
Vierschare deser voors. stede, specialycken omme uyten name 
van hem, constituant, ende van zynentwegen te bekennen see
ckere contract van 500 p. VI. capitael in de eerste thienjarige 
reeckeninge van de Oost-Indische compagnie, ter Camere alhier, 
bij hem, constituant, vercocht aen Willem Brasser, die 't voors. 
contract heeft getransporteert ofte overgedaen aen Pieter van 
derMeyden, ende dienvolgende in judicio te presenteren, dat hy, 
constituant, tevreden is aen den voom. Van der Meyden te beta
len het surplus van de voors. perthye, alsoo hy, constituant, de
zelve perthye niet can leveren, vermits hem geen leveringe werdt 
gedaen by de persoonen, daertegens hy de voors. perthye heeft 
gerescontreert. - - -

No. 63. - Notarieele aanzegging namens eenige kooplieden aan 
Isaac Ie Maire betreffende hun onderlinge geschillen in verband met 
de compagnie tot het drijven van handel in actien der Oost-Indische 
Compagnie. - 1611 Februari 19. 

Not. arch. ZIO. /01. 50. Not. Jacob Meerhout. 

Op huyden hebbe ick, notaris etc., my ter requisitie ende ver
soucke van Comelis Ackersloot, Comelis van Foreest, Jan Hen
dricxz. Rotgans ende Willem Brasser getransporteert ten huyse 
ende neffens den persoon van Isaack Ie Maire ende hem gelnsi
nueert ende voorgelesen tgundt wes hiema volcht: 

Alsoo tusschen hen, insinuanten, ende u, Isaack Ie Maire, mits
gaders eenige anderen seeckere compagnie is opgerecht geweest 
in 't coopen ende vercoopen van diversche actien in de Oost
Indische Compagnie, waaruyt eenige questien en de differentien 
onder uluyden zijn gerezen, vermits ghyluyden malcanderen 
niet hebt connen verstaen, twelck alreede treffelycke schade 
heeft gecauseert, dewyle, meerdere perthyen vercocht als inge
cocht zijnde, eenige van de compaignons noch diversche per
thyen moeten leveren, al vervallen over eenige maenden ende 
noch by tijt tot tijt vervallende, die al ingecocht en~e gelevert 
hadden connen zijn, byaldien ghyluyden malcanderen behoor
lijck hadt willen guaranderen ende bevryden; ende geschapen 
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zijnde door de rysinge van de voors. actien noch meerdere 
schade geleden te werden, is gemaect ende opgerecht seeckere 
compromis, by hen, insinuanten, onderteeckent ende u voor 
dezen gecommuniceert, onme by u ende d'anderen compaignons 
mede geteeckent te werden, by twelcke uluyder voors. onder
linge questien - omme eenmael ten eynde te geraecken - alingh 
en de al werden gesubmitteert aen twee rechtsgeleerden, daerinne 
genomineert. 

Doch zijt ghy tot noch toe onwillig ende in gebreecke gebleven 
't yoors. compromis te onderteeckenen, tot merckelycke ver
cortinge, schade ende nadeel van hen, insinuanten, die altijts 
bereyt ende overbodich geweest hebben ende noch zijn de saecke 
te vorderen ende heurluyder gedeelten te voidoen. Waeromme 
zy, insinuanten, door my, notario, ende getuyghen mits desen 
doen versoucken, dat ghy alsnoch datelijck ende sonder eenige 
uytvluchten 't voors. compromis, twelck ick u by desen ver
thoone, wilt onderteeckenen, omme dienvolgende by de andere 
compaignons, die ghy, als hebbende grooter part in dezelve 
compagnie, behoort voor te gaen, mede geteeckent te werden. 
Ende in cas van weygeringe oft langer vertreck protesteren zy, 
insinuanten, weI expresselijck mits desen van hare diligentie ende 
dattet by u en de niet aen hen, insinuanten, staet, dat de saecke 
niet t'eynde geraeckt, ende voorts van aIle costen, schaden ende 
interessen, door u toedoen alreede gehadt gedaen ende geleden 
ende alsnoch door meerdere rysinge van de voors. actien of an
dersins te hebben doen ende lyden, tottet uyteinde van der sae
cke toe, ende aIle tselve in tyde ende wyle op u persoon ende 
goederen te vendiceeren, vervolgen ende verhalen daer ende zoo 
behooren ende haer, insinuanten, goede raide gedragen zal. 

Aile twelcke de voorn. Isaacq Ie Maire gelnsinueert ende voor
gelesen zijnde, seyde, dat hy versouct copie ende daerna zal ant
woorden. - - -

Ten selven dage ende jare ais boven, hebbe ick, notaris etc., de 
voors. insinuatie ende protestatie oock gedaen aen den persoon 
van Marten de Meyer mitsgaders de huysvrouwe van Jacques 
Damman, vermits denzeiven niet by de handt was, ende seyden 
respective: namentlijck de voorn. Marten de Meyer dat, naerdien 
zijn swager, Isaacq Ie Maire, soude hebben geantwoord, hy aIs-
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dan mede zal antwoorden ende hem met desselffs antwoorde con
formeren, ende de huysvrouwe van den voorn. Damman seyde, 
naerdien zy 't haren man hadde aengedient, dat hy by my, no
tario, soude commen om t'antwoorden. - --

No. 64. - Antwoord van Isaac Ie Maire op de notarieele aanzeg
ging van ziin voormalige compagnons 1). - 1611 Februari 21. 
Not. arch. ZIO t. SI. Not. J. Meerhout . 

Waerna opten 21en ditto compareerde etc. de voorn. Isaacq 
Ie Maire ende verclaerde voor antwoorde te employeren op de 
voors. insinuatie ende protestatie tgundt wes hierna volcht: 

Isaacq Ie Maire voucht voor antwoorde op de insinuatie ende 
protestatie, vanwegen Comelis Ackersloot, Jan Hendricxz. Rot
gans, Comelis van Foreest ende Willem Brasser opten 1gen deser 
aen hem gedaen 1), dat hy bereyt ende oirbodich is en de voor desen 
geweest heeft, volgelijck de conditien ende articulen, begrepen in 
den contracte oft accorde, by de compagnons onderteeckent, alle 
de verschillen ende differentien, die tusschen henluyden souden 
mogen wesen, te submitteren ende verblyven aen neutrale goede 
mannen ende coopluyden van dese beurse, aen wederzyden 
t'eligeren, zonder hem nochtans te willen astringeren tot eenich 
compromis, alsoo de voors. contracte su1cx niet medebrengt. 
Behoudelijck dat d'insinuanten alvoren sullen renunchieren van 
aIle proceduren, die wegen deze saecke by henluyden voor den 
Gerechte deser stede zijn geintenteert, tegens de gedane beloften 
ende onderteeckeningen, mentionnerende, dat perthyen d'een 
d'ander niet souden mogen in rechte betrecken op pene van 
elck 1000 gl. te verbeuren, sulcx dat d'insinuanten ende een 
yeder van hen in de voors. peene vervallen zijn, ende zoo d'insi
nuanten tot tgeene voors. is niet willen verstaen, maer echter 
yets tegens hem, geinsinueerde, attenteren, protesteert ter con
trarie van nullite van de voors. insinuatie ende protestatie, als 
zijnde d'insinuanten ende niet hy, geinsinueerde, oorsaecke, dat de 
saecke in gevouchelicheyt niet werdt afgedaen. - - -

No. 65. - Notarieele aanzegging namens Claes Jacobsz. Haren
carspel aan Reynier Lems. - 1611 Mei 10. 
Not. arch. 2IO t. 8I V. Not. J. Meerhout. 

- - - Also ghy, Reynier Lems, zeeckeren tijt geleden vercocht 
') Vgl. no. 63. 
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hebt aen den voom. insinuant een perthye van 500 p. VI. capi
tae1 in de thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost
Indische Compaignie, ter Camere alhier, overlange vervallen we
sende, sulcx dat ghy, op den eersten January Iestleden, metten 
insinuant van nieus geaccordeert zijt, dat ghy d'voors. perthye 
sout leveren in vier maenden daemae of.t hem voldoen d'avan
che, die alsdan nae de merckt op dezelve perthye soude wesen, 
tsynen keuze, in conformite van de voors. accorde, voor my, no
tario, ende zeeckere gethuygen gepasseert, op den lOen February 
Iestleden ende de willige condemnatie, daerop gevolcht. Ende 
dewyIe d'voors. vier maenden al geexpireert zijn ende ghy echter 
tot noch toe in gebreecke gebleven zijt den voors. accorde ende 
condemnatie nae te comen, versouckt derhalven hy, insinu
ant, door my, notario, ende getuygen mits desen, dat ghy als
noch dateIijck ende sonder eenige uytvIuchten de voors. perthye 
ter Carner alhier wilt leveren ende transporteren naer "behoren, 
omme daervan t'sijn goetduncken te mogen disponeren, tevreden 
zijnde ende presenterende bij dezen u alsdan in promptis te vol
doen ende betalen de cooppenningen, daervan belooft. Ende in 
cas van weygeringe oft Ianger vertreck protesteert den voom. in
sinuant jegens u weI expresselijck Inits desen van alle costen, 
schaden ende interessen etc. 

Waerop den voom. Reynier Lems zeyde ende ten antwoorde 
gaff, dat hy jegenwoordigh niet kan bybrengen de Ieveringe te 
doen. ---

I 

No. 66. - Acte, waarbij Jan Tonisz. Schellingwou verklaart, dat 
Isaac Ie Maire in gebreke gebleven is een verkochte actie te Ieveren. -
1611 Mei 11. 

Not. arch. ZIO t. 84. Not. J. Meerhout. 

Op huyden compareerde etc. Jan Tonisz. Schellinghwou, poor
ter dezer stede, my, notaris, bekendt, ende verc1aerde, dat hy, 
comparant, opt en 21 en Martii anna 1609 gecocht heeft van Isaacq 
Ie Maire, onIancx van hier metter woon getrocken zijnde tot Eg
mondt op de Houve, d'actie van 500 p. VI. capitael in de eerste 
thienjarige reeckeninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische 
Compaignie, ter Camere binnen deser stede, op twee jaren tijt te
gens 55 per cento avance, zijnde oversulcx vervallen den 21en 
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Martii 1estleden deses jaers 1611, ende hoewe1 hy,compar,ant, tse
dert den verva1dach den voom. Le Maire verscheyden ma1en aen
gesproocken heeft om de 1everinge ende transport van de voors. 
perthye met presentatie hem de cooppenningen, daervooren be-
100ft, datelijck na dese1ve 1everinge te sullen voidoen, zoo is ech
ter de voom. Le Maire van hier vertrocken ende in gebreecke ge
bleven de voors. Ieveringe te presteren, niettegenstaende oock 
denzeiven Le Maire hem, comparant, dickwils daervan toezegginge 
hadde gedaen oft dat hij andersins hem soude contentement 
doen, streckende allen tseive tot zijn, comparants, merckeIycken 
vercortinge, schade ende nadee1, dewyIe hy door 't ophouden 
van den voom. Le Maire werdt verhindert van de voors. perthye 
te disponeren en de daermede zijn proffijt te doen. Protesteert 
oversulcx hy, comparant, ter presentie van my, notario, ende ge
tuygen, weI expresselijck jegens den voom. Isaacq Ie Maire mits 
desen van aile costen, schaden ende interessen. - - -

No. 67. - Notarieele aanzegging namens Pieter van der Schellingh 
aan Leonart Rans. - 1611 Juni 8. 

Not. arch. ZIO ,. 98 v. Not. J. MBBrhout. 

- - - Alsoo den insinuant op den 4en May Iestleden door Gerrit 
Gerritsz. Westerhoff, coopmansdinaer, vercocht heeft aen u, Leo
nart Rans, seeckere perthye van 500 p. VI. capitael in de thien
jarige reeckeninge der Oost-Indische Compaignie, ter Camere bin
nen deser stede, ten pryse van 100 per cento avance, op een maent 
dach precys in banco te betalen, onder conditie, dat ghy volco
melijck tevreden sout moeten sijn mette leveringe der voors. 
perthye door Jacques Bamaert, van denwelcken hy, insinuant, 
d'selve opten 7en April 1610 op een jaer dach a 66 per cento door 
den voors. Gerrit Gerritsz. gecocht hadde, sonder dat hy, in
sinuant, dienaengaende eenige moeyte oft questie begeerde te 
hebben, welcke perthye by u alsoo aengenomen zijnde, hebt ghy 
d'seive wederom vercocht oft overgedaen aen den voom. Jacques 
Bamart ende daervoren genoten de somma van 100 g., die u door 
den voors. Gerrit Gerritsz., van des voom. Bamarts wegen be
taeit zijn, ende dewyIe de cooppenningen, bij u voor de voors. 
perthye aen den insinuant belooft,fal op den 4en deser maent Ju
nii verscheenen zijn ende dienvolgende ghy weI behoort hadt 
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d'selve oft emmers d'avance, voor hem, insinuant, daerop zijnde, 
wesende 34 per cento, in banco betaelt te hebben, so zijt ghy ech
ter van des te doen tot noch toe gebleven weygerich ende in ge
breecke, niettegenstaande hy, insinuant, u verscheyden malen 
daeromme heeft aengesproocken, tot merckelycke vercortinge 
ende nadeel van hem, insinuant. Versouckt derhalven door my, 
notario, mits desen, dat ghy alsnoch datelijck ende sonder eenige 
uytvluchten hem, insinuant, de voors. somme van penningen 
in banco wilt betalen ende in cas van weygeringe oft langer ver
treck protesteert expresselijck van aile costen, schaden ende in
teressen etc. 

Aile twelck den voorn. Leonart Rans geinsinueert ende voor
gelesen zijnde, zeyde ende gaff voor antwoort, dat hy versouckt 
copye. ---

No. 68. - Verklaring van de boekhouders der Oost-Indische Com
pagnie betreffende de wijze van overdracht der actien. -1611 Juli 6. 

Not. arch. 38 f. 382. Not. ]. Ghijsberts. 

Compareerden Ephraem Lemmens, oud 25 jaeren, ende Arent 
Steechouder de Jonge, oudt 27 jaeren, inwoonderen deser stede 
ende tegenwoordich boeckhouwers der Oost-Indische Compan
gye binnen derselver stede, ende hebben gelyckelijk by haere 
manne waerheyt in plaetse ende onder presentatie van eede ten 
versoecke van den eers. Claes Jacobsz. Haringcarspel, poirter 
der voors. stede, geattesteert ende verclaert, attesteerden ende 
verclaerden mits desen, hoe waer is :.. 

dat van seeckere jaren herwerts tot op den huydigen dach ge
duyrende altoos bij den Bewinthebbers der voors. Compangye 
is geobserveert geweest ende alsnoch geobserveert wert, dat geene 
persoonen, enige part yen van actien in de voors. Compangye 
hebbende, deselve hebben mogen transporteren, sonder selfs 
eerst ende alvooren voor den boeckhouwers der voors. Com pan
gye te verschynen omme den part yen, by hen te transporteren, 
in der boeckhouderen memoriael aengetekent ende daernae by 
denselven den Bewinthebl>eren ter naester vergaderinge voor
gedragen te werden, teneynd~ by henlieden resolutie genomen 
werde, of henlieden gelieve, dat de voors. voorgedragen par
tyen van actien getransporteert werden ofte niet, ende bij zo-
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verre zulcx den Bewinthebberen belieft, zo werden alsdan den 
transpoorten van dien gedaen ten overstaen van twe Bewintheb
beren, daertoe gecommitteert zijnde. 

Item verclaren noch zij, voors. getuyghen, dat in 't memoriael 
van de voors. Compangye niet en blijckt ende hen, getuygen, 
oock weI bewust is, dat de persone van Jan van Harinckhoeck, 
coopman binnen deser stede, tsedert April aO. 1610 tot den huy
digen dach toe oyt voor hen, getuygen, als boeckhouwers van 
de voors. Compangye, verschenen is geweest omme enige actien 
in deselve Compangye aen te geven ende in manieren alsvoren by 
hem getransporteert te werden ten behoeve van den voors. re
quirant ofte yemant anders. 

No. 69.- Acte, waarbij Gillis en Jacques van de Geer een procureur 
machtigen om voor hen in rechte op te treden. - 1611 Augustus 19. 

Not. arch. 357 ,. 8I. Not. W. Cluyt. 

Op huyden, den 1gen Aprilis 1611, compareerde voor my, Wil
lem Cluyt, notaris etc., ende den ondergeschr. getuygen pillis 
ende Jacques van de Geer, vervangende ende hen sterck mae
ckende, mede de rato caverende voor Abraham ende Samuel van 
de Geer mitsgaders voor Hans Berrewijns, aile wonende binnen 
clezer stede, ende constitueerden ende maecten machtich mits 
desen d' eersame Anthonis van Flory, procureur voor den Hove 
van Hoilant, specialicken omme henluyden by den voors. Hove te 
laten condemneren in de somme van 1386 gulden mitsgaders 
noch sooveel meer, als die actien in de thyenjarige reeckeninge 
van de Oost-Indische Compagnie alhier ten tyde van de betalinge 
boven de 54 per cento bevonden zullen werden meer gegouden te 
hebben, ofte te leveren een suyvere actie van 900 gulden volgende 
de contracte, affslaende daeraen 600 gulden, ende dat ten be
houve van Cornelis Henricxz. Braber, mits hebbende seeckere 
atterminatie 1), ende voorts generalycken op ende jegens eenen 
yegelicken t'ageren ende recht te spreecken, zoowel eysschende 
als verwerende, aile dagen ende termynen van rechten t'obser
veren, senten tie te versoucken ende hooren pronunchieren etc. 

1) Brieven van atterminatie zijn volgens Simon van Leeuwen "brieven van uytstel. 
om v~~r seeckeren tijdt van sijn schuldenaers niet overvalIen te werden". 
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No. 70. - Verklaring betreffende de in Februari I609 door Isaac ler 
Maire e.a. opgerichte compagnie tot het verhandelen van actien der 
Oost-Indische Compagnie. - 1611 October 18. 

Not. arch. 357. f. 338: Not . W. Cluyt. 

Op huyden compareerde voor my, notaris etc., Reynier Lems, 
coopmansdiener, out omtrent 40 jaren, Jan Heyndricxz. Rotgans 
out omtrent 36 jaren, ende Harmen Rosecrans, out omtrent 30 
jaren, coopluyden binnen deser stede, ende hebben by hunne res
pective manne ware woorden ende sielen salicheyt, in plaetse 
van eede, ten versoucke van Niclaes Wandelman, mede coopman 
alhier, getuygt, verclaert ende geattesteert, hoe waer ende hen, 
getuygen, weI bekent es, dat by seeckere coopluyden binnen der 
voors. stede, compagnie gemaeckt es geweest, omme actien 
inde thienjarige reeckeninge van de Oost-Indische Compagnie 
alhier te coopen, vercoopen ende transporteren, welcke voors. 
compagnie ingaen soude den lIen Febr. 1609 ende ultimo April 
daeraenvolgende wederomme expireren, wesende de voorsz. 
compagnie genaempt: "de groote compagnie". 

Verclaeren sy, getuygen, voorts, dat eenen Vincent Benninck 
met kennisse van de participanten ende compagnons in de voors. 
compagnie, naedat d'selve was gefurneert, ingeruympt es geweest, 
sulcx dat hy, Benninck, is comen te herideren onder Isaack Ie 
Maire seecker gedeelte in deselve compagnie. Voor redenen van 
wetenschap verclaren sy, getuygen, Rotgans ende Rosecrans, 
oat zy als perticipanten in de voors. compagnie nevens de na
volgende persoonen geweest te sijn, namentlijck: Isaack Ie Maire, 
die in deselve compagnie herideerde 4/15 deel, Hans Bouwer 2" 1/16 

deel, Comelis Ackersloot 1/16 deel, Comelis van Foreest 1/15 deel, 
Willem Brasser 1/16 deel, Jan Henricxz. Rotgans 1/16 deel, Jacques 
Damman 1/16 deel, Marten de Meyer 1/16 deel, Harmen Rosecrans-
1" '/16 deel ende Steven Gerritsz. 1"'/16 deel. De voors. Lems ende 
Rotgans verclaren voorts, dat de portie, die de voors. Benninck 
in deselve compagnie onder Isaack Ie Maire heeft geherideert, 
geweest is "1/15 deel. De voors. Lems verclaerde voor redene 
van syne wetenschap, dat hy als boeckhouder de voors. com
pagnie gedient he eft - - ,-

Ten dage voors. compareerden etc. de voors. Reynier Lems 
en de Jan Henricxz. Rotgans ende attesteerden ende verclaer-
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den by hunne respective manne ware woorden, in plaetse van 
eede, ten versoucke van den voors. Niclaes Wandelman, hoedat 
zy, getuygen, calculatie ende omsiach gemaeckt hebbende over de 
schade, die by de compagnie, hiervooren gementioneert, was ge
had ende geleden, hebben sy, getuygen, bevonden - op 't naeste 
ende profytelijxste van Vincent Benninck gereeckent zijnde 
- dat dito Benninck, die onder Isaack Ie Maire voor "'!If> hadde 
geherideert, voor zyne portie veel meer dan 1500 gulden schade te 
dragen heeft, die mitsdien by hem, Benninck, aan den voors. 
Le Maire uytgelevert ende betaelt behooren te worden - --

No. 71. - Verklaring betreffende de door Isaac le Maire e.a. in Fe
bruari I609 opgerichte compagnie am handel te drijven in actien der 
Oost-Indische Compagnie. - 1612 Januari 2. 

Not. arch. 358 f. 2. Not. W. Cluyt. 

Op huyden compareerde etc. Harman Rosecrans, poorter 
derseiver stede (Amsterdam), out omtrent 30 jaeren, ende he eft 
by syne manne ware woorden ende siele salicheyt in plaetse van 
eede ten versoucke van sr. Jean Henricxs. Rotgans, coopman 
alhier, getuygt, verclaert ende geattesteert, hoe waer es, dat in 
Februario anna 1609 tusschen hem, getuyge, den requirant nef
fens Isaack Ie Maire, Willem Brasser, Comelis Ackersloot, Cor
nelis van Foreest en de andere seecker contract van compagnie 
gemaect is geweest van actien in de thyenjarige reeckeninge der 
Oost-Indische Compagnie te copen ende vercopen, volgende de 
contracte, daervan sijnde, by alle de compagnons onderteyckent, 
welcke compagnie beginnen zoude den lIen February 1609 ende 
expireren den lesten April daeraenvolgende. Verclaert hy, ge
tuyge, voorts, dat, ,den voors. tijt geexpireert zijnde, by de 
voors. compagnie volcomentlijck besloten is, dat men alle de 
part yen, die by de compagnie ingecocht ende vercocht waren, 
soude Iaten afflopen om deselve alsdan ten verschijndage te res
contreren, onder reserve ingevalle de pertye mochte comen te 
verschynen, die de compagnie ontfangen moste, ende dat de com
pagnie daertegens geene partye, die verschenen was, hadde te 
leveren, dat in sulcken gevalle alsdan deselve partyt:J ten ver
schijndage contant verkocht zoude werden, gelijck oock als daer 
een partye zoude comen te verschynen, d'welcke by de compag
nie moste gelevert werden ende dat daertegens de compagnie 
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geene partie en hadde te ontfangen, om daertegens te rescontre
ren, dat in sulcken gevaile daertegens een partye contant soude 
werden ingecocht, omme met dieselve gecochte partie te voldoen 
tgeene by de compagnie vercocht was ende te leveren stonde. 

Verclarende hy, getuyge, noch, alsdat Reynier Lems - bouck
houder van de voors. compagnie geweest sijnde - door ordre, 
hem voormaels by de compagnie gegeven, op den 2gen Meert 
1610 in de vergadering van de compagnie een reeckeninge ver
toont heeft gehadt van aile de part yen - zoo hy zeyde - die 
te dier tijt voor reeckeninge van de compagnie noch t' ontfangen 
ende Ieveren stonden, welcke voors. reeckening by de compag
nie in haeste, zonder d'selve mette boucken van de voors. com
pagnie geconfereert te hebben, gesyen sijnde, heeft de compagnie 
te dyer tijt expresselijck geordonneert ende beslooten, dat men 
deselve reeckeninge soude houden in balanche, ende dat men vOor 
reeckening van de compagnie ter werelt nyet meer en soude ver
copen nochte affmaecken, dan dat men alleenlijck zoude rescon
treren de partien, die te ontfangen stonden, met de part yen, die 
te leveren waeren, sonder dat nae die tyt by de voors. compag
nie anders dan voors. staet geordonneert is geweest. 

Verclarende voorts hy, getuyge, weI te weten, dat Comelis van 
Foreest ende Comelis van Ackersioot de boucken van de voors. 
compagnie van den voors. bouchouder hebben gehaelt ende onder 
hen getrocken sonder consent ende voorweten van hem, getuyge, 
gelijck hy, getuyge, oock nyet en weet, dat syluyden by deselve 
compagnie daertoe gecommitteert ofte geauthoriseert zijn geweest. 

Ten Iesten verc1aert ende attesteert hy, getuyge, noch, dat ge
duyrende de voors. compagnie de ordre van de compagnie ge
weest is, dat, als yemant by de compagnie gecommitteert was, 
omme yets voor de compagnie te copen ofte vercopen, ende 
d'selve gecommitteerde, yets vercocht ofte gecocht hebbende, 
gehouden was tselve op dyen dag ofte des anderen daechs daer
aenvolgende ofte op de eerste vergaderinge van de voors. com
pagnie, die ordennarie gedurende de voors. compagnie twe oft 
drie malen 's weecks vergaderden, deselve compagnie aen te 
zeggen, gelijck tselve altoos oock geobserveert is geweest 1). - --

1) De volgende passage is doorgestreept: .. ende off soodanige coop ofte vercoop by 
avont opter beurse ofte elders mochte geschiet sijn, dat alsdan de gecomrnitteerde 
ofte contrahent gehouden was, de compagnie ofte den bouchouder van dyen avont 
nyet spreeckende, tselve des anderen daechs de compagnie aen te dyenen". 
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No. 72. - Harmen Rosecrans verklaart, op verzoek van Jean Heyn
ricxz. Rotgans, dat de prolongatie, by Comelis van Ackersloot, 
Willem Brasser en Comelis van Foreest nopende seeckeren 500 
ponden VIs. aen den voors. requirant opten 4en April 1610 ge
daen, mitsgaders noch de prolongatie, by den voors. Foreest ende 
Ackersioot nopende seeckere 1000 ponden VIs. aen den voom. 
Brasser tenseiven tyde gedaen, buy ten weten ende sonder ken
nisse van hem, getuyge, geschiet, nochte by henluyden daerover 
aengesproocken is geweest, gelijck hy, getuyge, noyt den voors. 
Ackersioot, Foreest ofte Brasser ofte yemandt van henIuyden 
totte voors. proiongatien gecommitteert ofte geauthoriseert heeft 
gehadt, zulcx dat hy, getuyge, de schade, door de voors. prolon
gatie gevallen ende geleden, hem niet aentreckende is, alsoo d'sel
ve proiongatien buy ten syne ordre ende voorweten geschiet ende 
gedaen sijn geweest. - 1612 Januari 2. 
Not. arch. 358 f. I. Not. W. Cluyt. 

No. 73. - Jan van Harinckhouck, koopman, verklaart, op ver
zoek van Jan Henricxz. Rotgans, eveneens koopman, dat hy, ge
tuyge, opten 20en February 1609 aen Comelis van Foreest ver
cocht heeft gehadt een partye van 500 ponden VIs. capitaeis in 
de thienjarige reeckeninge der Oost-Indische Compagnie binnen 
derzeiver stede ten pryse van 49 per cento avance, te betalen op 
IS maenden, welcke voors. partye hy, getuyge, metten voom. 
Foreest in 't eerste van Junio 1609 ten pryse van 40 per cento 
wederomme affgemaeckt heeft, waerover hem, getuyge, van den 
voors. Foreest voor winninge gegeven es de somma van 45 p. VIs.; 
verclaert hy, getuyge, voorts, dat hy noyt aen den oft van den 
voom. Foreest, voor oft naer, andere partye in de voors. Com
pagnie gecocht ofte vercocht heeft gehadt - - - 1612 J anuari 7. 
Not. arch. 358 t. II. Not. WI. Cluyt. 

No. 74. - Compareerden etc. d'eersame srs. Gerson Metsueende 
Marten de Meyer, coopIuyden deser stede, t'samen ais voimach
tichde van de geinteresseerde persoonen by seeckere transporten 1), 
voor de Bewinthebberen den Oost-Indische Compagnie binnen 
deser selver stede by Hans Bouwer aen deselve geinteresseerde 
gepasseert, ende die d'selve Bewinthebberen niet en begeeren aen 
te nemen ofte voor goet te houden, breder bIyckende by de pro-

') Vgl. no. 58. 
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curatie, daervan sijnde, van date den 3enDecember 1610, by den 
voors. geinteresseerden geteyckent, --- hebben gemachtigd d'eers. 
Jacob van Pollenberch, procureur voor d'Ed. Gerechte der voors. 
stede, omme uyten name van hen, substituanten, qualitate qua 
supra gelijck mede voor hen selffs voor den voorS. Gerechte ende 
elders, daer 't van noode wesen sal, op ende jegens de voors. Be
windhebberen nopende de voors. saecke en de allen anderen, des 
noot zijnde, t'ageren ende recht te spreecken, zoowel eysschende 
als verwerende - - - - 1612 J anuari 9. 

Not. arch. 358/. I6. Not. W. CZuyt. 

No. 75. - Notarieele aanzegging namens Johan Henricxz. Rotgans 
aan Cornelis Ackersloot. - 1612 Maart 5. 

Not. arch. 358 /.69. 

- - - Alsoo de voors. Ackersloot op de laetste comparitie, 
gehouden voor M. H. meesters Pieter Couwenburgh van Beloys, 
J ohan Buyes ende Florens van Schoterbosch, raiden-ordinaris in 
den Hove van Hollant, als arbiters over de questien tusschen 
hem, insinuant, ter eenre en de de voors. Ackersloot ende Comelis 
van Foreest ter anderer syden, aengenomen heeft ende denselven 
Ackersloot oock by den voors. heeren arbiters geordonneert is, 
dat hy aen den insinuant zoude doen leveren copie autentyck van 
zodanich bewijs, als hy op Vrydach ofte Saterdach voorleden pre
cys aen den voors. insinuant moste exhiberen nopende seeckere 
partye, die hy, Ackersloot, van Frederick Smits voor reeckeninge 
van de compagnie, by henluyden ende eenige anderen gemaeckt, 
hadde t'ontfangen, mitsgaders oock van aIle, tgeene hyvoortsaen
genomen heeft tegens de reeckeninge van de catoenen in te bren
gen, ende alsoo den voors. Ackersloot tot noch toe in gebreecke 
gebleven is ende noch blijft, niet jegenstaende interpellatie, daer
omme by den insinuant gedaen, omme de voors. copien auten
tyck aen hem, insinuant, over te doen leveren, ende mitsdien der 
heeren arbiters geordonneerde niet naercomende, waerdeur hy, 
insinuant, vercort ende getreyneert wert, omme tegens den toe
comenden Saterdach - mede volgens der heeren arbiters geor
donneerde - des voors. Ackersloot's bewijsstukken te debatte
ren, soodat hy, insinuant, u, Ackersloot, alsnoch ten overvloet 
door my, notario, ende getuygen doet insinueren ende aendienen, 
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dat ghy tegens morgenmiddach hem, insinuant, de voors. bewy
sen ofte copien autentyck van dien sult exhiberen volgens 't 
voors. geordonn€:erde, ende by gebreecke van dien protesteert hy, 
insinuant, van debvoir aen sijn syde gedaen, omme in tyden ende 
wylen te betoonen geen oorsaecken van treyneeren gegeven te 
hebben ende voorts van aile costen, schaden ende interessen etc. 

Ackersloot blijkt niet thuis te zijn. Zijn vrouw antwoordt de bood-
I 

schap aan haar man te zullen overbrengen. 

No. 76. - Verklaring betreffende den verkoop van drie vierde ge
deelte in den koop op tijd van eenige actien der Oost-Indische Com
pagnie. - 1612 Maart 19. 

Not. arch. 358 t. 85. Not. W. Cluyt. 

Compareerde etc. sr. Johan Henricxz. Rotgans, coopman bin
nendeserstede,endeverclaerdeopten lOenFebruary1611 vercocht 
ende overgedaen te hebben, gelijck hy oock mits desen vercoopt, 
draecht op, cedeert ende transporteert aen Comelis Ackersloot 
ende Comelis van Foreest, mede coopluyden alhier, present zijn
de ende desen transporte accepterende, drie vierde paerten in 
seeckere vijff contracten, te weten een contract van 1 sao p. VI. 
capitaels, by Harmen Rosecrans aen Andries Ysbrantsen opten 
Sen April 1609vercocht tot44p. centoavance op een jaer dach, het 
twede van 500 p. VI. capitaels, by Jaques Damman mede aen den 
voom. Andries Y sbrantsen opten 13en April 1609 vercocht tot 44 
p. cento avance mede op een jaer dach, het derde van sao p. VI. 
by Hans Bouwer aen Hans van Solt de J onge opten 4en April anna 
voors. op een jaer dach vercocht, insgelijcx tot 44 p. cento avance, 
het vierde van 500 p. VI. by den voom. Jaques Damman aen An
dries Ysbrantsz. opten 13en April anna voors. op twe jaren dach 
vercocht tot 56 p. cento avance, ende het vijffde insgelijcx van sao 
p. VI. by Jaques Damman voom. aen Pieter Walichssen opt en 
13en April anna 1609 voors. tot 56 p. cento op twe jaren dach 
vercocht, alle in de eerste thienjarige reeckeninge van de Geoctro
yeerde Oost-Indische Compagnie, ter Camere deser voors. stede, 
van welcke vijff contract en, soo geprotesteert als ongeprotesteert, 
eenige original~ onder Schepenen deser stede by den heere Schout 
Van der Does zijn gearresteert, alwaer de voors. copers dezelve 
zullen mogen lichten; 

bekennende hy, comparant, van desen transporte ende overdoe-
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ninge t'synen contentemente voldaen ende vernoecht te wesen, 
den lesten penning metten eersten, by handen van den voors. 
Ackersloot ende Foreest, doende oversulcx t'heurluyder behouve 
ende proffyte, bate end~ schade van de drie vierdepaerten van de
zelve vijff contract en volcomen affstant mits desen, alleenlijck 
aen hem reserverende het resterende vierde paert derselver, omme 
als procuratores in rem propriam uyt crachte deses de leveril'lge 
van de drie vierde paerten van de voors. vijff actien oite contrac
ten aen de bovengenoemde vercoopers ende derzelver goederen te 
mogen versoucken, vervolgen en de recouvreren by alsulcke mid
delen en de manieren van rechten oite andersints, daerinne doen 
ende disponeren als syluyden te raide sullen vinden, want hy, 
comparant, verclaerde aen de voors. drie vierde paerten geen ) 
recht oite eygendomme meerder te hebben oite te reserveren in 
eenigen manieren, belovende de drie vierdepaerten van de voors. 
contracten te vryen ende vry te waren van aile aenspraecke, die 
van zijn, comparants, wegen daerop soude mogen werden gepre
tendeert, daeronderverbindende sijn persoon endegoederen.---1). 

No. 77. - Cornelis Ackersloot verklaart op den Ioen Februari I6II 
aan Johan Henricxz. Rotgans verkocht en overgedragen te hebben 
een vierde paert in seeckere contract van 1000 p. VI. capitaels in 
de eerste thienjarige reeckeninge der Oost-Indische Compagnie 
binnen deser stede, den 2Sen February anna 1609 vercocht by 
Harmen Rosecrans aen Jochim Smals tot 46 per cento avance 
op een jaer dach, bekennende hy, comparant, van desen trans-
porte ende overdoeninge t'synen contentemente voldaen ende 
vernoecht te wesen ----1612 April 3. 

Not. arch. 358 I. IOS V. Not. W. Cluyt. 

No. 78. - Notarieele aanzegging namens Cornelis van Foreest en 
Cornelis Ackersloot aan Jan Henricxz. Rotgans. - 1612 April 3. 
Not. arch. 3581. Io6. Not. W. Cluyt. 

- - - Alsoo by meesters Pieter Couwen burch van Beloys, J ohan 
'} Bij acte van 15 Maart 1612 had Pieter Walichsz., koopman te Amsterdam, aan 

Johan Henricxz. Rotgans, verkocht en overgedragen twee contracten "het eene van 
500 p. VI. capitaeis, by Jaques Damman aen Andries Ysbrantss. opten 13en April 
anno 1609 op twee jaren dach vercocht tot 56 p. cento avance ende het tweede, ins
gelijcx van 500 p. VI. capitaels, by Jaques Damman voornoemt aen hem, comparant, 
mede opten 13en April 1609 voors. tot 56 p. c. avance mede op twe jaren dach vercoft, 
beyde in de eerste thienjarige reeci<eninge van de Geoctroyeerde Oost-Indische Com
pagnien der voors. stede", waardoor Rotgans het recht kreeg "de leveringe van 
de voors. twe actien ofte contracten" van de verkoopers te vorderen (358 f. 76). 
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Buyes ende Florens van Schoterbosch, raden-ordinaris in den 
Hove van Hollant, als arbiters in de saecke ende questie, tusschen 
hen, insinuanten, ter eenre ende u, Rotgans, ter andere syde onge
decideert uytstaende, geordonneert es, dat ghy, Rotgans, aen hen, 
insinuanten, sout transporteren seeckere drievierdepaertenin vij£f 
contracten in de thienjarige reeckeninge der Oost-Indische Com
pagnie alhier, bedragende ter somme van 3500 p. VI. capitael vol
gens zeeckere minute, by den heere advocaet Van Leeuwen gecon
cipieert, welcken volgende by ulieden 't voors. transport alreede 
gepasseert wesende 1), ghy aen de insinuanten wel behoort hadde 
copie van dien gelevert te hebben, soo is 't nochtans sulcx, dat 
ghy, nietjegenstaende sy, insinuanten, over lange gereet sijn ge
weest ende noch sijn datelijck in volle voldoeninge van dyen aen u 
televerenendelaten volgen eendousijn van't beste bondt, getoude 
robbevellen, waeromme sy, insinuanten, u, Rotgans, door my, 
notaris, alsnoch doen affvragen, off ghy aen henluyden copie van 
de voqrs. transporte begeert te leveren ofte niet. - - -

Rotgans antwoordt, dat hy in de voors. vercopinge van de con
tracten bedongen hadde van 't beste bontwerck, ,van de Capo de 
Bona Esperance gecomen, totte voeringe van een rock voor syne 
huysvrou ende een Pooische rock voor hem, insinuant, ende daer
enboven een vierdepaert in seecker contract van 1000 p. VI. capi
taels, by Harmen Rosecrans aen Jochum Smals vercocht. Ende al
soo d'voors. insinuanten tot noch toe in gebreecke gebleven sijn 't 
voors. bontwerck mitsgaders 't voors. t paert van tselve con
tract te leveren 2), soo protesteert d'voors. Rotgans van nullite van 
der insinuanten gedaen protestatie ende voorts van aIle costen, 
schaden en de interessen - - -, sustinerende vorder ongehouden 
te sijn copie van den transporte, by hem tot haerluyder behouve 
gepasseert, televeren, voorendealleerd'uytspraecke by den voors. 
heeren arbiters sal sijn gedaen, omme sulcx malcanderen gelycke
lijck te voldoen alle vordere pretensien, die by henluyden schrif
telijck in handen van de heeren arbiters sijn overgelevert. - --

No. 79. - N otarieele aanzegging namens Jan E ngelsen, koopman te 
Amsterdam, aan Cornelis van Foreest. - 1612 April 16. 

Not. arch. 358 t. II6 . Not. W. Cluyt. 

--- U, CornelisvanForeest, is over lange weI bekentgeweest, als 
1) Vgl. no. 76. 0) Zie echter no. 77. 
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dat d'insinuant in April 1611 van Jaecques Verbeeck, coopmanl 
hyer ter stede, als actie- en vercregen rechthebbende van Daniel 
van Geel, synen swager, gecocht heeft een contract, innehoudende 
d'actie van 500 p. VI. capitael in de eerste thienjarige reeckeninge 
van de Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie, ter Camere al
hier, byu vercocht aen den voorn. Van GeeI, gedateert den 24en 
Octobris 1609, by u binnen twee jaren naer date van dien te leve
ren, mits daervoren ontfangende den voors. prijs met 44 ten hon
dert advance, ende dat d'insinuant voor tselve contract aen den 
voors. Verbeecq gegeven heeft syne obligatie van 300 p. VI., te be
taelen in sesmaenden, daervan hy, insinuant, opten 18enJanuary 
anna 1612 ten behoefve van den voors. Verbeeck gecondemneert 
es, mits de voors. Verbeecq effectuerende, dat ghy in judicio 
soude bekennen de voors. actie van 500 p. VI. suyver schuldich 
te sijn, also ghy tevooren, by den insinuant tot leveringe van den 
voors. actie in rechte aengesproocken sijnde, geallegeert hadde 
rescontreoftecompensatiejegensden voors. Jacques Verbeecq te 
hebben, .doch daernaer ghy voor Schepenen, hoewel in absentie 
van den insinuant, bekent hebt de voors. parthye suyver schul
dieh te sijn, sulcx dat d'insinuant, daerna weder geinsisteert heb
bende op de voors.leverantie, soo heeftet u belyeft - naerdat uw 
drie defaulten jegens u waren gedecerneer.t-contrarieuwe beken
tenisse te pretenderen naestinge, dewelcke hoewel d'insinuant niet 
gehouden was toe te staen, vermits in soodanige eopinge van con
tracten van actien te grooten avontuyr gelegen is, gelijck te meer
malen by den Ed. Gereehte deser stede es verstaen, - oock tus
schen u selIfs ende Isaaeq Ie Maire, dewelcke Le Maire seeekere 
eontracte, by u tot synen laste geeoft, versoehte te naesten,-soo 
heeft noehtans d'insinuant daerop in reehte verclaert ende gepre
senteert, dat, waer 't saeekeghymetdevoors.300p. VI.- byhem, 
insinuant, alsvooren voor den voors. eontraete belooft - gereet 
waert ende deselffe datelijck endc realijck in judicio presenteerde 
ende wilde voldoen de costen, by den insinuant gedaen, dat hy de 
voors. penningen zoude anvaerden ende u van aIle verdere actie 
ontslaen, maer by gebreeeke van d yen, dat hem nyet geIegen was te 
wyeken van syne gereehtigheyt, waertoe, alsoo ghy voor dyen tijt 
geen raet wiste ende d'insinuant affslaende was uwe verbale 
ende ydele presentatien, heeft daarover tegens u vonnisse op 
den 22en February laetsleden geobtineert, daerby ghy geeondem-

ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 9 
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neert sijt de voors. actie aen den insinuant te leveren, mits ont
fangende de voors. 500 p. VI. ende advance, waervan u belyefft 
heeft zonder eenich rechtelijck gryeff, maer aIleen om den insi
nuant slepende te houden, te appelleren ende den insinuant te 
doen dachvaerden voor den Hove van Hollant jegens den 2en 
April voorleden ende misschien ghy nu beter raet soude weten tot 
opbrenginge van de voors. 300 p. VI. ende costen, 

soo doet hy, insinuant, u aIsnoch ten overvloet presentatie, 
dat, indien ghy datelijck of ten langsten binnen 24 uyren naer 
date deser aen hem ofte aen den voors. Jaques Verbeecq tot 
zyne, insinuants, ontlastinge compt betalen de voors. 300 p. VI. 
ende aen den insinuant wilt voldoen alle de costen, by hem gedaen 
ende geleden in de processen, soo jegens Jaques Verbeecq als 
jegens u, dat hy, insinuant, in soodanigen cas van aIle verdere 
actie tot leverantie oft andersints, hem tegens u competerende, u 
sal ontslaen, maer dat by faulte van de voors. datelycke voldoe
ninge ten langsten binnen 24 uyren hy, insinuant, op syne gerech
ticheyt, om de voors. leverantie te becomen, zal blyven staen 
ende sulcx oorsaecke sal hebben om u voor den Hove en de elders 
daer het behoort te bec1agen, aIs dat ghy niet en meynt tgeene ghy 
in rechte doet allegeren en de presenteren maer aIleen tselvige voor 
middelen van uytvluchten en de om den insinuant slepende te hou
den voorn:endende sijt, protesterende daerover hy, insinuant, dat 
hy meer dan hy gehouden is gepresenteert heeft ende voorts van 
aIle costen, schaden ende interessen, door uwe fryvole app.cIlatien 
aIrede gedaen ende geleden etc. 

AIle twec1k by den voors. Foreest gehoort sijnde, gaff voor 
antwoort: "ick versoucke co pie om my te beraden". - - -

No. 80. - Verklaring betreflende de berekening van den koopprijs bij 
verkooping van actien der Oost-Indische Compagnie. - 1613 Ja
nuari 16. 

Not. a"ch. 269 f. 29. Not. PI'. van Banchem. 

Compareerde etc. Pieter van Haeren, geswooren maeckelaer in 
speceryen hierbinnen, out ontrent 32 jaeren, en de heeft by waere 
woorden in plaetse van solemnelen eede ten versoucke van den 
eers. Jan Benningh Koeckebacker verclaert, getuycht ende ge
attesteert, hoe waer is, dat hy, getuyge, op den I gen December 
lestleden vercocht heeft aen seecker coopman d'somme van on-
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trent 1500 guldens capitael contant in de tienjaerige reeckeninge 
der Geoctroyeerde Oost-Indische Compagnie tegens 150 guldens 
per cento avance ende prouffyte; verclaerde voorts, dat alhier 
tegenwoordich een seeckere costume es ende over lange geweest 
heeft, wanneer een partye vercocht wert in de tienjarige reecke
ninge, daer uuytdelinge op ontfangen sijn, dat den cooper van de 
belooffde cooppenningen mach corten aIle tgeene daer op uuytge
deelt ende ontfangen is geweest, tenwaere soodanige pertie ex
presselijck voor een restant genomineert ende vercocht waere, 
daernae men sich dan heeft te reguleren. - - -

No. 81. - Verklaring betreffende den verkoop van twee actien in de 
Kamer Enkhuizen derOost-IndischeCompagnie.-16I3 Januari22. 

Not. al'ch. 269 f. 40. Not. Fl'. van Banchem. 
, 

Compareerde etc. d'eersame Arnoult Cobbouts d'Jonge, coop-
man binnen deser stede, out omtrent 30 jaeren, ende heeft by 
waere woorden in plaetse van solemnelen eede ten versoucke van 
d'eersame Jan Benninck Koeckebacker, meede coopman hierbin
nen, verclaert, getuycht ende geattesteert, hoe waer is, dat hy 
getuyge, op den 11 en J anuarii anna tegenwoordich aen sr. Lenart 
Ranst in de voyage van de tien jaerige reeckeninge der Geoctroyeer
de Oost-Indische Compagnie, terCamerevanEnckhuysen, vercocht 
heeft d'actie van 300 ponden Vlaems capitael tegens 160 per cento 
avance ende prouffijt, op den 25en Januarii in desen jaere 1613 te 
betaelen, waerop tot uytdelinge was ontfangen 57t ten hondert, 
d'welcke penningen den voors. cooper, Lenart Ranst, aen de 
voors. cooppenningen corten sal, verclaerde voorts den ISen der
selver maent Januarii by hem, getuyge, gecocht te sijn 776 pon
den VI. in deselve tienjaerige reeckeninge, ter Camere van Enck
huysen, tegens 162 ten hondert avance boven 't capitael, daerop 
oock tot uuytdeelinge 57! per cento ontfangen is, welcke uuytgifte 
by hem, getuyge, in devoors. cooppenningen gecort sal werden. ---

\ 

No. 82. - Reqttest van Isaac Ie Maire aan de Burgemeesters van 
Amsterdam. - (1613 Maart) . 

.Alg. Rijksarchief, '5 Gravenhage. Vel'volg Holland III7. 

Aen Mijn Ed. Heeren, Mijn heeren de Borgemeesteren der stadt 
van Amstelredam. 

Verthoont reverentelijck V.Ed. onderdanigen dinaer, Isaac Ie 
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Maire, coopman, woonende nu ter tijt tot Egmont op de Roeve, 
dat hy, suppliant, in de stadt van Amsterdam gewoont heeft den 
tijt van 27 vervolgende jaren en de in deselve geprocreert 22 inge
boorne kinderen, hebbende voorts genegotieert ende gehandelt 
met goede ende quade fortuyne, gelijck Godt den Reere sijn bene
dictie heeft gelieft te verleenen; is oock den suppliant eenen tijt 
lanck gewees\ in 't bewint ende administratie van de particuliere 
als generale Oost-Indische Compagnien, ende gedurende densel
ven tijt alles gedaen tot welstandt en de voorderinge van deselve 
Compagnien, wadt hem eenichsints mogelijck is geweest, gelijck 
eenige van de principaelste Bewinthebbers van d'Oost-Indische 
Compagnie genochsaem kennelijck is ende niet en connen ignore
ren. Ende hoewel hy, suppliant, den Bewinthebbers voors. noyt 
en heeft gegeven eenige rechte ofte juste oorsake van offen tie, 
immers niet sulcks, dat hy, suppliant, gemeriteert 1) heeft by hen
luyden verongelijckt, veracht oft gediffameert te werden, maer ter 
contrarie hem behoorden getracteert te hebben als een van delidt
maten van deselve Compagnie, soo is 't nochtans, dat door in
geven, persuasie ofte inductie van eenige persoonen, hem, sup
pliant, misgunstich, de Bewinthebbers goet gevonden hebben, 
sonder eenige voorder consideratie te willen nemen, den suppliant 
naer veele gedane fastidien ende moeyte, eyndelycken in proces te 
betrecken voor het Gerechte van Amsterdam ende tegens hem ge
formeert te hebben hunnen eysch, denwelcken sy in rechte hebben 
overgelevert, waerop den suppliant. alsgeforceert sijnde ende tegen 
sijn herte ende gemoet sulcks moetende doen tot defentie van sijn 
sake, daerop in Aprilis anna 1611 van antwoorde heeft gedient. 
Ende hoewel dat de Bewindhebbers, die den suppliant in recht 
hebben betrocken, weI hadden behooren van replique te dienen, 
wesende nu omtrent twee jaren, dat de antwoorde in hun handen 
is gelevert, soo en heeft den suppliant, niettegenstaende de groote 
instantie en de poursuite, in rechte gedaen soo door synen advo
caet als procureur, noyt deselve tot nu toe conn en becomen, waer
door merckelijck bespeurt ende bevonden wort anders niet en 
soucken als den suppliant te benauwen ende te houden traineren, 
sonder met hem ten eynde van liquidatie te willen com en ende 
ondertusschen in handen te houden alles, wadt den suppliant in de 
particuliere als generale Compagnie is heriderende ende participe-

1) Vgl. no. 4, p. 39 noot 2. 
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rende, tot sijn seer groote interest, schade ende discomodatie, al
soo hem daerdoor den middel wort benomen van eenige persoonen 
contentement te doen, aen dewelcke hy, suppliant, actie in de 
voors. Compagnie heeft te leveren ende daervoor in recht wort 
betrocken tot seer groote coste ende ongerief. Alle d'welcke hy, 
suppliant, nu eenen tijt lanck met seer groote patientie verdragen 
hebbende op hope, dat de voors. Bewinthebbers - zeUs haer on
gelijck bekennende - van alsulcke maniere van doen en de proce
deren voorder souden desisteren; dan alsoo hy ter contrarie be
vindt, dat hem alsnoch geen gelijck wort gedaen noch yets ge
presenteert, ende dat in allen gevalle by leven ende sterven geraden 
is, dat alle questien ende pretentien die tusschen hem, suppliant 
ende de voors. Bewinthebbers hoe eer hoe beter afgedaen ende 
vereffent mogen worden, - soo keert hij, suppliant, hem seer oot
moedelijck tot u, Mijne Ed. Heeren, om voor d~selve als voor sy
nen wettige overicheyt ende magistraet - immers geweest heb
bende den tijt van 27 continuele jaren- te verclaren, gelijck gy 
verclaert midts desen, tevreden ende bereyt te sijn alle de open
staende questien ende prctensien van wederzyden aIling ende al te 
verblijven ende te submitteren in 't seggen van neutrale cooplie
den ende goede mannen, door U .Ed. daertoe te eligeren ende deno
mineren, versouckende seer reverentelijck, dat U .Ed. ge1iven wil 
door U.Ed. authoriteyt den voors. Bewinthebbers tot het voors. 
verblijff ende submissie te vermanen ende te induceren, opdat 
daermede alle voordere onruste ende onlust, d'welck geschapen is 
hoe langs hoe meer hieruyt te ontstafm, sal mogen cesseren; ende 
dat alsoo den suppliant, meester zijnde van syne middelen, hem 
daermede mach behelpen in synen urgenten noot, tot maintiene
ment van sijn eere, onderhout van sijn huys ende groote familie, 
midts den suppliant verclaert by sijnne manne waerheyt in den 
tijt van 28 jaren verloren te hebben over de scstien hondert duysent 
guldens, dat hy - des noot sijnde - behoorlijck sal verifieren. 

Hiermede etc. 

No. 83. - Gedeelte van een brief, uit Amsterdam geschreven aan 
Isaac le Maire 1). -1613 Augustus 17. 

Alg. Rijksaychie/. 's Gyavenhage. Veyvolg Holland III7. 

1) Le Maire woonde toen te Egmond. De ongenoemde schrijver van den brief is 
, waarschijnlijk zijn broeder, de predikant Johannes Ie Maire. 
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Extract uyt een missive, geschreven uyt Amsterdam van dato 
17 Augusty anno 1613. 

Voorts, angaende de sake van ul. requeste, alsoo Schellingwou 
my gesegt hadde ul. daervan het succes geaviseert te hebben, soo 
hebbe ick te slapper geweest omme tzelve insgelijcks te doen, te 
meer dat het daermede soo gansch contrarie de vaste hope, die ick 
daer altijts van hebbe gehadt,-ten aensien het soo gantsch redc
lijck ende billick versouck, dat ick my vastelycken liet vorenstaen, 
dat sulcks niet alleen by alle eerlycke ende vredelievende persoo
nen met geen redene en soude connen verworpen nochte afgeslegen 
werden, maer ter contrarie dat het by pertye selis met allen danck 
ende aengenaeniheyt behoorde geaccepteert ende aengenomen 
te werden - uytvalt, waeromme ick, daerby gespeurt hebbende 
ul. soo goeden genegentheyt ende intentie, ende dat ick verhoopt 
hadde, dat dit den eenigen middel soude geweest hebbe, om ul. 
eens haest uyt dese lang geduerde laborinthe ende extreme ware 
quellinge verlost te sien, ickoock met allen yver ende neersticheyt 
de voorderinge van den soo goeden ende eerlycken werck by de 
heeren Borgermeesters alhier dapper hebbe blyven vervolgen, 
niet eens gedacht hebbende, doen ick de requeste aen de heeren 
Borgermeesters eersten in handen leverde - dat nu over de 5 
maenden is geleden ende daeromme ick dien tijt geduerende hun 
soo dickwils, soo yder een in 't particulier als hunlieden tsamen int 
Torentjen vergadert sijnde, hebbe geimportuneert ende aengespro
ken - dat men daermede soo lange soude hebben gedilayeert 
maer dat de heeren Borgermeesters, gelijck het weI behoorde, hun 
tot voorderinge van een soo goeden, eerlycken ende pryselycken 
werck prompter souden hebben gethoont. 

Dan wadt sal men seggen, het schijnt dat - Godt betert - de 
sake soo verde is gecomen, dat de heerenMa yores 1) schier alles doen 
ende laten, wat se willen, ende dat ydereen, soo Magistraet -
waervan sy selfs een goet lit sijn - als andere particulieren, hun
lieden soucken te believen ende niets en derven doen, dat dese 
goede heeren soude mogen mishagen, bevinde ick nu ul. prophecye 
over dit stuck maer al te seker ende waer uytvallen. Ende ick 
hebbe tzedert eenigen tijt herwaerts aen het seggen van eenige 
Bewinthebbers selfs, daermede ick over de sake van ul. requeste 
in propoost was, weI connen speuren ende afnemen, dat de eenige 

1) Zoo werden de Bewindhebbp.rs der O. I. C. vaak genoemd. 
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oorsake, waeromme sy met ul. niet en soucken ten eynde te com
men, is, dat hierdoor het groot onrecht ende ongelijck ende soo 
leelycken disfamie, die se ul. ende de uwe soo op het allerhoochste 
t'onrecht hebben aengedaen, soude voor allen de wereld openbaer 
ende bekent werden, dat Godt geve dan oock noch soo moge ge
schieden, wandt de excessive onredelijckheyt en de onbehoorlijck
heyt, die se in dit stuck hebben bethoont, als nydige ende raesen
de menschen, en sal Godt de Heere in 't corte oft in 'Uange niet 
ongestraft laten, wandt ten mach onder Cristenen niet bestaen, 
verre van de lesse Christi verscheyden sijnde, die segt, dat men 
synen evennaesten sal doen, soo men wilde dat hem geschiede, 
maer als afgunstige ende barbarissche menschen alleen pratique
rende om hunnen evennaesten te verdrucken ende alsoo alleen in 
dese werelt geacht, geeert ende gesien te worden, gelijck men dat 
dagelijcks maer al te vele c1achten van ydereen daervan over hun 
en hoort, dan het sal Godt de Heere eyndelinge eens verdrieten, 
die hunnen grooten moetwil ende Godtloosheyt niet en sal onge
straft laten. 

Ondertusschen nochtans is 't een al te verdrietigen sake, door 
dit volcks gewelt ende boosheyt soo onnooselijck te moeten pate
ren, dunckende my 't herte beswycken, als ik er aen gedencke, 
daervan ick dan - Godt beter 't - schier nimmerrneer af vry en 
ben, siende het groot ongelijck, dat ul. wort aengedaen, ende 't is 
om de sinnen te gemissen, te meer considererende, dat aIle hun din
gen ende werck doch niet en deucht ende aIleen met sinistre pra
tycken ende onbehoorlijcke middelen de actien zoo gantsch uyter 
maten hooge ende soo verde boven de weerde hebben gebracht 
ende die daerop zoo vast sijn houden staende, daermede hun even
weI dan noch op het laetste veel goede vrorne lied en - die ze inge
nomen hebben ende tot het opcoopen van groote part yen van 
actien hebben doen resolveren - dapper mede bedrogen ende 
beseth sullen vinden, als door de quade tydingen uyt I,ndien ende 
door het retarderen van de schepen de actien eens dapper rnoch
ten afslaen, beginnende alreede, als voorboden, diversche quade 
geruchten van daer te commen, waervan, soo ick uyt ul. schrijvens 
vermercke, ul. alle perticulariteyten wetet, ende daeromme on
noodich houde ul. die hier te verhalen, dat dan weI ten aanzien 
van 't gerneene beste ende van aIle vrorne participanten bec1age
lijck sal wesen, maer gantsch niet ten aenzien van dat volek, die 
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maer hunnen rechtvaerdigen ende welverdienden loon en sou
den bekommen. Nu, den tijd salons van alles wijser maken. 

Ende comende weder ten propooste op de sake van u1. requeste, 
byaldien dat Schcllingwou ul. sulcks niet recht en mocht hebben 
geaviseert, soo sal u1. by dezen weten, dat, nadat de heeren Bor
germeesters eenige reysen, soo sylieden ons te verstaen gaven, den 
Bev,inthebbers op dit subject by hun in 't Torentgen hebben ont
boden gehadt, ten langen laetsten den Borgermeester Pauw in den 
naeme van hun allen absolutelijck heeft geantwoort, dat sy omme 
redenen, hun daertoe moverende, met ul. in geen compromis en 
begeeren te treden, maer dat hunne volcommene meyninge ende 
resolutie is de sake in rechte, soo die begonnen is, te Iaten afhan
delen en de dienvolgens, soo verclaren ons Borgemeesters, dat se 
hiertoe meer niet en connen gedoen, waeromme ick saIl gaen ver
soucken, dat se sulcks op ul. requeste willen laten annotteren, hoe
weI ick het sekerlijck daervoor houde, dat se dat oock sullen 
refuseren te doen ende hun in d'een maniere oft d'ander daervan 
sullen exquseren, gelijck dan eenighe Bewinthebbers - die, als 
voors. is alles naer hun handt drayen -, hun des weI derven 
vanteren ende met ul. requeste gecken, seggende dat Borgermees
ters daerinne niets te seggen en hebben ende dat se 't. ul. lange 
genoch sullen gaende houden, alsoo hun ruyme ende gemeyne 
borse te vele vermach; hetwelcke ick ul. dan weI hebbe willen aen
dienen tot u1. gouverno. 

Ick blijve als boven aenhouden tot het versoucken van de 
apostille ende sulcks daerop volget, verneemt ul. ten tijde. Nieuws 
en is hier niet meer dan ul. en wetet, de briven van Spagnii~n sijn 
(ge)kommen, dan can niet vernemen, datter yets sonders nieuws 
mede komt; ul. aldaer yets hebbende door het packet, ul. toege
sonden, wilt ons participant maken 1). 

1) In hetzelfde dossier bevinden zich twee stukken, die betrekking hebben op 
de rekening van de uitrusting der in 1602 uitgezeilde 14 schepen. Het opschrilt van 
het eerste stuk luidt: .. De ge('ommitteerden tot bet opnemen van de rekeningen over 
de Jaestuytgeseylde vlote bevindende, dat de navolgende posten, door ordre van sr. 
Isaac Ie Maire betaelt, niet volgende hunne last per ditto Ie Maire met documenten 
ende quitantien - gelijck oock by andere Bewindhebbers is gedaen - en werden 
geverifieert, soo sijn de voors. gecommitteerden van wegen 't collegie geauthoriseert 
omme de behoorlycke documenten hieraf te besorgen, omme d'voors. rekeninge tot 
allen tyde te verantwoorden. Hierop voigt de specificatie van een aantal posten, 
waaromtrent aan Le Maire nadere opheJdering en overiegging van quitanties zal wor
den gevraagd. Zoo luidt b.v. de eerste post: .. Eerstelijck wert in rekeninge gebracht 
per ditto Le Maire, dat hij tot behouff van de kooiuyten der scbepen heeft gelevert 
aen verscheyden speceryen, by de handt van sijn' knecht gespecificeert, f. 1355:8:4. 
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No. 84. - N otarieele aanzegging namens Albert Symonsz. J oncheyn 
aan Bartholomeus Moer. - 1618 Januari 18. 

Not. arch. 280/.54. Not. Fr. van Banchem. 

- - - Albert Syrnonsz. J oncheyn, seyt, dat hy (van) u, Bartho
lomeus Moer, gecocht heeft 600 pond en Vlaems capitaal in de Gene
rale Oost-Indische Compagnie tegens 88 per cento avance op twee 
jaeren dach, d'eene helfte gefumeert ter Camere van Hoom ende 
d'andere heIfte binnen Enchuysen, daervan hy, insinuant, u ge
passeert heeft behoorlycke obligatie om te betaelen den achtsten 
October 1618 aencomende in dese jaere. Ende alhoewel ghy op de 
voors. vervaldage behoorde te wachten, soo is nochtans tegens 
alle rechte ende billicheyt, dat ghy de uytdelinge, onderwylen 
gevallen tegens 62t per cento, met de interesse van de uytdelinge 
tegens '61 ten hondert in "t jaer soeckt te ontfangen, nyettegen
staende dese uytdelinge ende interessen nyet u maer hem, insi
nuant, concemeren, gemerckt gy van,de voors. actie uyt 't ont
fangen van sijn, insinuants, obligatie sijt voldaen, waerover hy, 
insinuant, u, Bartholomeus Moer, door my, notario publicq, doet 
insinueren, dat ghy u van de voors. uytdelinge ende interessen ~;ult 
onthouden ende hem daermee laeten gewerden ontfangen cnde 
opbeuren. Oft by refuys ende weygeringe van dien protesteert hy, 
insinuant, tegens u weI expresselijck van alle costen, schaden ende 
interessen etc. 

Waeraf de eygen bandt van de vercoopers wert versocbt, alsoock quitancien van de 
betalinge eo de wanneer d'selve per Le Maire is gedaeo". 

Het opschrift van het tweede stuk luidt: "Antwoorde op de overgegeven pointen, 
door de gecommitteerde Bewiothebbers der Oost-Indische Compagnie tot bet op
nemen van de rekening van de 14 schepen, admirael Wybrant Warwijck, tot laste van 
Isaac Ie Maire hem sijn overgelevert, dewe1cke artickelgewijs door den voors. Le 
Maire worden beantwoort, in manieren als volcht". Hierop volgen puntsgewijze de 
antwoordeo op de opmerkingen Van het vorige stuk. Bij wijze van voorbeeld moge 
bier de eerste post volgen: "Ady 30 April 1602 betaelt aen Lucas Frederiks, cruyde
nier, voor gecocbte speceryen, uytwysende syne rekeninge, daervan aen Jan Poppe, 
Bewindbebber, gelevert, beneffens sijn quitantie oft assignatie, de somma van 
f 914:9:12. - Nocb gecocbt van de Oude ende Nieuwe Compagnie 667 pont tbama
rinde, in elft potten gevl1lt, it 6 st. 't pont, waervan den Borgemeester Geert Bicker 
alsdoen rekeninge wegen de Oude Compagnie heeft gehouden, dat de oude Bewint
hebbers niet en ignoreren ende hun genoechsaem bekent is, t 201. - Noch gecocht van 
differente persoonen voor de kooiuyten partye marmeladen, tabacke, honich ende 
anders, breeder b1yckende door de generale rekeninge, daervan sijnde ende gelevert 
aen ditto Poppe, ende de reste, wadt meer daeraen gebreeckt, Isabus (?) ick segge (?), 
waerin perfectelycken is gespecifieert wadt in elck scbip is gelevert, my daaertoe refe
rerende, /239:18:8. (Totaal) 11355:8:4". 
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AIle twelck by de voors. Bartholomeus Moer (gehoort sijnde), 
antwoorde te presenteren intressen te betaelen van de 62t guldens 
per cento tot den vervaldach ofte zijn eygen obligatio, om hem
selven te mogen rabatteren. - - -

No. 85. - Notarieele aanzegging namens Isaac Ie Maire aan de 
Bewindhebbers van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Com
pagnie. - 1619 Mei 2. 

Not. at'en. 282 t. 230. Not. Ft'. van Banenem. 

- - - Alsoo Isaac Ie Maire, coopman, woonende tot Egmont op 
de Hoeve, aen u, heeren Bewinthebbers van de Oost-Indische 
Compagnie, tot differente reysen, zoo door missiven, requesten als 
mondelinge, seer vrundelicken met aile respect ende courtoisie 
heeft versocht ende gebeden, dat hem soude moogen vo1gen aile 
sijn uytgiften ende reparticien, die hem comen ter saicke van de 
penningen, door hem gefurneert ende ingeleyt in de rekeninge 
ende equipagen van de twee vlooten van de admiraels Jacob van 
Heemskerck ende Wybrant Warwijc ende per consequent aile de 
interessen, provisien, gevolge ende aencleven van dien, hem com
peterende, als Bewinthebber geweest hebbende van de voors. 
twee reeckeningen, item van gelycke sulcx hem oock toecomt 
ende competeert in de tienjarige rekeninge, als namentlicken 162t 
ten hondert ende de intressen over de reparticien ende uytde
linge van 3000 ponden Vlaems capitael, die hy, insinuant, is 
heriderende ende perticiperende in deselve rekeninge, als door 
originale recepice, van de Bewinthebberen geteeckent, is blycken
de, mitsgaders de interessen, provisien ende aencleven van dien, 
appendencien ende dependencien, mede als Bewinthebber ende 
soo lange hy in dienste is geweest van deselve Compagnie van den 
tijt aff, dat denselven penningen in U. Ed. handen sijn geweest 
ende de proffyten daervan hebt genoten oft cunnen genyeten. Aile 
welcke pert yen, nyettegenstaende zeer lange jaren onder U.Ed. 
sijn geweest, hy, insinuant, tot nu toe d'selve nyet heeft connen 
vercrygen noch obteneren en aengesien aile de instantien ende 
neersticheyt, daeromme in diverse tyden ende over lange jaren ge
daen ende voornamelycken onlancx ende tsedert drye jaren her
waerts, dat hy, insinuant, tselve met aIle goede ende bequame 
middelen heeft versocht ende gevolcht, hebbende tot dien eynde 
tot nu toe van Egmont op Amsterdam meer als twaelff reysen 
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daerover gedaen, sonder yets te hebben connen vercrygen als di
layen, remisen ende uytstellingen, tot seer groote discomodatie, 
merckelycke schade, interest ende ongerieff van hem, insinuant, 
alsoo hy aen eenige persoonen van actien is gehouden ende geobli
geert, aen dewelcke hy geeme als coopman met eeren soude con
tentement sien te doen met de middelen ende effecten, hem door 
Godt de Here verleent. 

Ende daer 1) sijn affairen niet toe en laten noch permitteren 
langer getrayneert ende opgehouden te worden, alsoo die schade, 
opslach in de actien ende intressen door sulcx dagelicx toenemen 
ende augmenteren tot zyne totale ruyne, destructie ende onder
ganck van hem, syne huysvrouwe ende menichvuldige kinderen, 
500 verclaert hy, insinuant, gedwongen, genootsaeckt ende gefor
ceert te sijn aen V.Ed. heren Bewinthebbers tselve, tot sijn leet
wesen niet vorder connende in vruntschap met V.Ed. raecken, te
Iaeten insinueren ende notificeeren, teneynde dat V.Ed. gelieven, 
sonder langer vertreck, dilay ofte uytstel, sulcx hem toecompt 
realycken ende metter daet te laten volgen, mitsgaders oock libre 
ende vry steilende de 3000 ponden Vlaems capitale actie, hem 
toecomende, opdat hy, insinuant, hem in sijn urgenten noot daer
mede mach behelpen, mits V.Ed. bevrijdende van aile de pretense 
arresten, daerop gedaen, - gecauseert ende toegecomen door de 
onbehoorlycke onthoudinge van sijn, insinuants, penningen con
trarie de belofte, hem gedaen, - ende dat sonder eenige conditie, 
limitatie, verbintenissen noch restrictien, voorder ende anders, 
als de generale clausule van V. Ed. octroy ende placcaten, daerop 
gevolcht, mede sijn brengende ende elck een verbinden ende obli
geren sonder meer. Ende in cas van weygeringe ende by faulte van 
sulcx, 500 protesteert den insinuant mits desen weI expresselycken 
van aile costen, schaden ende intressen, geleden ende alsnoch te 
lyden, ende in sonderheyt van opslach van actien, die tzedert 
de onbehoorlycke detentie van sijn, insinuants, effecten, sijn ge
volcht ende noch soude moogen volgen, uytwysende de conditien, 
daervan met de Compagnie eertijts gemaeckt. 

Ende voorts zoo protesteert den insinuant noch in conformite, 
gelijck hy in 't jaer anna 1611 in rechte heeft geconcludeert ende 
geprotesteert by sijn antwoorde in judicio, overgegeven in den 
processe, tegens V.Ed. gesustineert voor het Gerechte deser stede, 

1) Hs. heeft: dat. 

" 
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die U.Ed., sonder tselve te willen vervolgen, hebben laten stee
cken, naerdat den insinuant twee jaren lange ende meer de re
plicque in rechte hadde gevolcht, gelijck door acte, daervan sijnde, 
van het Gerecht voors. blycken saIl), van meninge sijnde het
selffde aen U.Ed. personen en de goederen te verhalen, soo ende 
gelijck hy, insinuant, te rade sal bevinden tot de effectuele be
talinge ende voldoeninge toe, niettemin tevreden sijnde, dat aen 
Louis Ie Beeck sullen goet gedaen en:de in sijn reeckeninge pas
seert worden de somme van 9165 gulden corent, die hy, als ont
fanger van de Oost-Indische Compagnie, van de effect en van hem, 
insinuant, aen hem heeft gehouden, gerescontreert ende in sijn 
eygen handen doen arrester~n van de reeckeninge van de voors. 
admiralen Jacob van Heemskerck ende Wybrant Warwijck, het
welck den insinuant tevreden is ende consenteert mits desen 
U.Ed. in de voors. geeyste penningen ende uytgiften voor aff
slach te laten strecken, met conditie ende rilits dat d'voors. Le 
Beeck diesaengaende met hem, insinuant, eerst compt te liqui
deren ende vercffen sulcx hem soude mogen comen ende com
peteren wegen seecker senten tie, gegeven den 28en J uny anna 1617 
voor den Hove Provinciael, oft in cas van ter contrarie doende, 
dat het U.Ed. geen voldoeninge oft betalinge sal strecken, ver
soeckende hyerop U.Ed. antwoorde. 

Alle twelck by de voors. heren Bewinthebberen gehoort, heb
ben ons doen vertrecken ende buy ten staen ende weder binnen 
geroepen sijnde, heeft hen presiderende ons een schriftelijck ant
woorde, by hen onderwylen gedaen concipieren, voorgelesen, ver
soeckende voorts van dese insinuatie copie ende seggende, wan
neer syluyden die hadden, souden ons dan 't voors. antwoorde 
leveren, om d'voors. Le Maire ,te insinueren, welcke volgende 
ick d'versochte copie op 's anderdachs morgens ten acht uren 
door mijn clercq op hen comptoir hebbe doen brengen etc. 

Den ISen May 1619 heeft de clercq van my, notario voorn., 
van de heren Bewinthebberen gehaelt antwoort op de voorgaende 
insinuatie ende protestatie, luydende van woorde te woorde soo 
volcht: 

De Bewinthebberen van de Oost-Indische Carner tot Amster
dam, gehoort hebbende de insinuatie wegen Isaac Ie Maire aen 

1) In het hs. voIgt hier nog: versteecken zijdt gebleven. 
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haer gedaen door Frederick van Banchem, notaris binnen deser 
stede, verclaeren, dat sy over lange groote oorsaecke hebben gehat 
ende noch hebben, om haer over de handelinge ende proceduren 
van de voors. Le Maire te beklagen, ende hadden oversu1cx 
soodanige insinuatie ende protestatieniet verwacht vandengenen, 
die meer uyt goede consideratien dan 1) sijn eygen merit en noch on
lancx seer redelijck is bejegent. Maer alsoo de Bewinthebberen 
bevinden de voors. insinuatie te wesen van bedencken ende oock 
te concerneren verscheyden reeckeningen buy ten de tienjarige 
Compagnie, soo begeren (sy), dat haer copie van deselve sal wor
den geievert, van meyninge sijnde die met degene, die daeraen 
is gelegen, te communiceren ende 't recht van de Compagnie 
tegens Isaac Ie Maire 2) ende syne ongefondeerde pretensien by 
aile behoorlycke middelen te 'verdedigen. Daervan de Bewint
hebberen den voors. notaris versoecken Le Maire contra-insi
nuatie te willen doen met protestatie, dat hy ende niet de Com
pagnie schuldich sal wesen aen de inconvenienten, schaden ende 
intressen ende tgene vordertotsynenadeelhyeruytsoudemoogen 
voortgebracht ende in 't werck gestelt werden. 

No. 86. - Notarieele aanzegging namens Isaac Ie Maire aan de 
Bewindhebbers van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Com
pagnie. - 1619 Juni 20. 
Not. arch. 282 t. 329. Not. Fr. van Banchem. 

-- - - Alsoo Isaac Ie Maire, coopman, woonende tot Egmont op 
de Hoeve, aen U.Ed. heeren Bewindhebberen van de Oost-Indi
sche Compagnie den 2en ende 23en Mayo lestleden door my, no
taris, U.Ed. met aile vrintschap ende eerbiedinge heeft versocht 
ende gebeden, dat U.Ed. souden gelieven hem, insinuant, te 
laten volgen alle syne middelen ende effecten, die hy is hebbende 
ende participerende in de thienjarige rekeninge, mitsgaders in de 

. rekeningevan de compag(n)ien van de admiralenJ acob van Heems
kercke ende Wybrant Waerwijck, met sijn verdiende provisien 
ende interesten van de penningen, die door deselve compagnien. 
hem, insinuant, aangaende ende competerende. sijn gebruyckt 
ende in U .Ed. handen geweest ende sulex meer als door deuchde
lycke remonstrantien blycken sal hem soude mogen toecomen 

1) Hs. heeft: van. 
J) Hs. heeft eenige malen: La Maire. 
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ende behooren, ende alsod tot nu toe de heeren Bewinthebbers 
_ voors. tselve niet en hebben naergecomen, noch oock eenige ope
ninge gedaen om met vrintschap daertoe te mogen geraecken, het
zy door middel van neutrale ende onpartydige coopluyden ende 
goede mannen, door de Eersame Heeren van het Gerechte van 
Amst~rdamme daertoe te eligeren ende verkiesen volgende de 
presentatie, door den insinuant den 23en Mayo lestleden 1) dies
aangaende gedaen, oft anders~ints dat U.Ed. gelieven yets beter 
oft bequamer te proponeren oft voor te staen, inne redene ende 
equiteyt gefondeert, ende niet buytten een wech om van den an
deren met minne ende vrintschappe te mogen geraecken, 

dat den insinuant alsnoch met dese presenteert ende vrinde
lycken is versouckcnde ende biddende tselve te willen naercomen, 
sonder hem langer op te houden, niet connende bedencken, tewyle 
de heeren Bewinthebbers van dese saecke toch eens aff moeten we
sen, gelijck U.Ed. tegens elckeen seggen ende verclaren te willen 
sijn, wadt U .Ed. daerin mogen voorgenomen ende resolveert heb
ben te doen oft wadt middel ende expedient U.Ed. willen nemen om 
dese saecken en de differentien ten eynde te brengen, tewyle den in
sinuant daerover geen antwoort oft bescheet en becompt ende den 
tijt vast verloopt, de schade ende interesten door den opslach van 
d'actien dagelijcx toenemende ende augmenterende tot sijn, in
sinuants, totale ruyne ende verderff, twelck alles geprecaveert, 
voorgecomen ende verhoet soude geweest hebben, oock aile de 
arresten, op sijn, insinuants, penningen ende goederen gedaen ende 
gevolgt, geweert hebben geweest, die alle de schade hebben ver
oorsaeckt ende gecauseert, byaldien de heeren Bewinthebberen 
volgende de conditie ende voorwaarden, met hun gemaeckt, hun 
woordt ende beloften hadden gehouden van den insinuant sijn 
middelen ende effecten te laten volgen, gelijck sy schuldich ende 
geobligeert waren te doen ten uyteynde ende expiratie van de 
eerste thienjarige rekeninge, ende voorts goet gedaen ende be
taeIt hadden de uuytgiften ende reparticien van de particuliere 
rekeningen van Heemskercke ende Waerwijck - die noyt aan de 

1) De insinuatie van 23 Mei (not. arch. 282 f. 270) behelst, behalve het voorstel om 
bet geschil aan de uitspraak van arbiters te onderwerpen, nog het aanbod "hem in 
't particulier te verbinden in sulcx, als de generale c1auselen van het Oost-Indisch 
octroy ende placaten, daarop gevolgt, mede sijn hrengende". Zelfs biedt Le Maire 
djn hulp en vriendscbap aan, die z. i. voor de Compo van belang is "principalijck in 
dese conjuncture, dat bet accoort met de Engelsen niet geCffectueert en can worden". 
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Compagnie verbonden en sijn geweest maer liber, vry ende buyt
ten aUe differenten waren - ten tyde, dat deselve aen de par
ticipanten goet gedaen ende betaelt wierden, sonder de penningen 
tegens alle recht ende reden hem vruchteloos ende illusoir te wil
len maecken, considererende ende insicht nemende, dat hy, insi
nuant, belast wesende met een seer overgroot getal van kinderen 
ende door de arresten van Spaignen ende anderssints in seer 
groote, excessive ende extreme verliesen ende schade was ge
raeckt, als een ygelijck notoir ende bekendt is geweest, het sijn 
meer als van doen hadde tot behulp ende onderstant van sijn 
huys ende main tenement van sijn eere. 

Dan dit alles, soo het weI schijnt, en heeft de heeren Bewint
hebbers in 't minste niet gemoveert noch beweegt den insinuant 
sijn middelen in sulcken urgentten ende pregnantten noot te 
laten volgen, gelijck sulcx voorwaer onder Christenen, redelycke 
ende reckelycke luyden hadde betaemt ende behooren te ge
schieden. Een actie voorwaer, die by hooge ende by leege niet te 
verantwoorden en is. . 

Aile twelcke aen de regerende heeren Bewinthebberen aIleen 
tot dien eynde wort geremonstreert ende verthoont om te bewy
sen de groote mishandelinge ende quade proceduren, die in sijn 
regardt van tijt tot tijt, sonder eenige legitime redene, sijn ge
houden ende gebruyckt, opdat sulcx door V.Ed., meer verstant 
gebruyckende als d'oude Bewinthebbers gedaan hebben, sulcx 
geremedieert ende verbetert mochte worden, tewyle dat de sae
cken vereyschen ende eens tijt waer, dat deselffde ten ,eynde 
mochten commen, sonder daerin meerder partyschap oft vyant
schap te dragen, waartoe den insinuant naar sijns crachtens den 
besten ende bequaemsten middel, die hy heeft connen bedencken, 
aengewesen ende voorgestelt heeft, als naemelycken aUe de ques
tien ende differencien, die uuyt dese saeck soude mogen rysen 
ende ontstaen, te laten decideren ende eyndigen door middel van 
neutrale goede mannen, coopluyden van de borse, niet geinteres
seert sijnde in de Oost-Indische Compagnie, gelijck V.Ed. ge
bruyckt ende gedaen hebt in ander oft diergelycke saecken met 
andere persoonen, die differencie met de Compagnie hadden, ver
hoopende ende vastelycken vertrouwende, dat V.Ed. dese rede
lycke ende billige presentatie suit aannemen, sonder dat van 
noode sal sijn, dat om dese saecke, die nu soo lange laren heeft 
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geduert, proces tegens V.Ed. te moveren, gemerckt (gy) hetselve, 
da t tot dien eynde nodeloos 1) door U .Ed. aengenomen ende gein
stitueert is geworden voor het Gerechte van Amsterdam desert 
hebt laten loopen sonder te willen vervolgen ende dienvolgende in 
rechte van replicque sijt versteecken, naerdat den insinuant 27 
maenden destlffe emstelijck ende met deligencie in rechte hadde 
vervolgt, als claerlijck blycken sal door d'acte, daervan sijnde, ende 
dat overmits d'oude Bewinthebberen, hebbende met differente 
hun advocaten de saecke in 't 's Gravenhage geconsulteert ende 
rypelijck overleedt, bevonden geen fondament oft stoffe en hadde 
om dit proces te vervolgen ende uuyt te voeren, toch oft dese 
saecke door de heeren Bewinthebbers door misverstant, diversi
teyt oft pluraliteyt van stemmen soo soude mogen verstaen wor
den, rejecterende desen goeden ende salutaire middel ende presen
tatie-als den insinuant niet en verhoopt, maer dat door U.Ed. 
den wech van vrede ende vrintschap als de beste sal genomen ende 
geprefereert worden -deselffde met den rechte wilde laten termi
neren, alsoo nootelycken in d'een maniere oft d'ander daervan 
een eynde moet gemaeckt worden, sonder dat de saecke soo 
mach blyven staen. 

Soo presenteert V. Ed. den insinuant - ten overvloet - mits 
desen, dat hy in V. Ed. keure ende optie stelt daertoe sulcke 
rechters te nemen, als U. Ed. sullen gelieven te eligeren ende ver
kiesen, hetsy voor het Gerech te van Amsterdamme, voor den Rade 
Provinciael oft anderssints voor den Hooge Rade, mits dat U. Ed. 
gelieven te consenteren ende toe te staen, gelijck hy, insinuant, met 
dese, sooveel hem aengaet, is doende ende belovende, dat men het 
gewijsde van de eerste instancie sal naervolgen ende approberen, 
sonder ander instancie oft procedure te gebruycken, appelleren 
oft provoceren voor eenigen ander rechter, maer dat daermede 
aile questien ende geschillen getermineert, geeyndicht en de ge
asopieert sullen blyven, nochtans met expresse conditien dat, 
indien de heeren Bewinthebbers dese saeck verkiesen te eyndigen 
voor het Gerechte van Amsterdam, dat alsdan het verla ten proces, 
door V. Ed. gesustineert, voor hetselve Gerecht weder aengenomen, 
aenveert ende vervolgt sal worden tot den uuyteynde van de sae
eke toe ende dat V.Ed. den insinuant sullen toestaen ende accor-

1) Hs. heeft: onnodeloos. 
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deren synen eysch in reconventie te amplieren ende te begroo
ten soo ende in sulcke manieren, als hy te rade sal bevinden te 
behooren, alsoo doens ende in dien tijt niet en cost geeyscht noch 
gerepeteert worden, dat nu mach geschieden, ten regarde van de 
thienjarige rekeninge ende reparticien van de particuliere reke
ningen, die tsedert geschiedt sijn, rnits de veranderinge daarin 
gevallen. 

Ende hoewel den insinuant ten aensien van dese saecke te laten 
decideren ende ten eynde brengen voor het Gerech te van Amster
dam, daer eenige van de heeren Bewinthebbers selffs dickmaels 
sitten ende compareren als Schepenen, hun vrinden ende favori
ten hel;>ben, hem eenichsints beswaert behoort te vinden, soo en 
is hy nochtans niet beschroomt sijn saecken aldaer te vervolgen, 
alsoo hy vastelijck verhoopt,dat de Eersame Heeren, van het voors. 
recht insicht nemende, op de rechtveerdichheyt van syne saecken 
ende het groote ongelijck, hem gedaen, hem goet, cort recht ende 
justitie sullen administreren ende alles onpartydich ende sonder 
aensien van persoonen sullen affhandelen ende terrnineren, alsoo 
de saecken van den insinuant soo claer ende helder sijn als de 
sterren in 't firmament. 

Ende in faute ende weygeringe van dese deuchdelycke en eer
lycke presentatie te willen aennemen - dat den insinuant vaste
lijck verhoopt, dat door de heeren Bewinthebbers aengenomen 
ende aenveert sullen worden - soo protesteert hy weI expresse
lycken voor de derde reyse van aile costen, schaden ende inte
resten, geleden en de noch te lyden, ende in sonderheyt van den op
slach van de actien ende schade, daerop gevolgt, mitssijn part yen 
vercocht sijn geweest, zedert de detentie van deselve ter expiratie 
van de eerste thien jaeren van de Vereenichde Oost-indische 
Compagnie, alsoo hem, insinuant, alsdoen deselffde behoorden te 
volgen, als door bescheet, daervan sijnde, sal blycken, van mey
ninge sijnde aIle de schade, daarop geleden, op V. Ed. persoonen 
ende goederen te verhalen naer dat hy, insinuant, te rade sal be
vindcn. Ende verclaert voorts hem te hoochsten leedt sal wesen, 
indien V.Ed. den wech van justitie verkiest ende dat hy met V. 
Ed. in vrintschap ende eenichheyt de saecke niet en sal connen 
affmaecken, accomoderen en ten eynde brengen, die hy altijt, 
sooveel hem mogelycken is geweest, gesocht heeft te gebruycken 
ende te volgen ende daertoe aile ins tan tie ende goet devoir tot 

ECON.·H1ST. JAARBOEK XVI. 10 
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aile tyden heeft gedaen, alsoo hy, insinuant, geen processen en 
souckt noch oock hem deselve geensints en dienen, te meer 
ende aengesien synen ouderdom ende sterffelycken is ende in 
contrarie de Compagnie niet en sterft, oock dat de heeren Bewint
hebbers uuyt de gemeyne groote borse procederen sonder be
commeringe ende hun tselve in 't particulier niet aff en gaet 
noch en toucheert, gelijck het hem, insinuant, sal doen, boven 
hetgene hy pro rato in de oncosten, door de Compagnie te doen, 
noch sal hebben te dragen, twelck door de heeren Bewinthebbers 
behoort ingesien ende geconsidereert te worden, opdat aIle op
spraecke ende calomnien, die daerdoor souden mogen ontstaen, 
voorgecomen ende geeviteert mogen werden, gemarckt dat U Ed. 
daervan naer uwen wille ende begeerte, sonder oncosten ende 
moyten te doen, vredelycken met minne ende vrintschap cont 
affraecken ende U. Ed. voorwaer geen eere noch loff en sal wesen 
de goederen ende middelen Van hem, insinuant, .- goet patriot, 
onberoempt gesproocken, altijt geweest hebbende ende van elck
een daervoor bekent - door sulcke onbehoorlycke maniere onder 
u soecken te behouden, wesende het bloet ende substancie van 
hem, sijn huysvrouw ende kinderen, ende om hem daermede, als 
't wel apparent is, in de uuyterste ruyne ende noot te brengen 
ende hem te dwingen ende parssen te doen sulcx U. Ed. belieft 
ende goet vindt oft anderssints ondertusschen synen sterffdach 
te verwachten, om alsdan alles naar U. Ed. wille ende begeerte 
te hebben, sonder resistentie oft conterparty te vinden dan Godt 
den Heere, die een rechtveerdich rechter is ende nimmermeer en . 
verlaet weduwen ende weesen, waervan hy eenen vader ende be
schermer tot allen tyde is geweest ende blyven sal, sonder twyfel 
hun niet en sal verlaten maer helpen ende bystaen, de saecke 
daertoe comende, waervan U. Ed. in alle gevalle tot alle tyden den 
naem ende titel sullen moeten voeren van mishandelinge ende 
onbehoorlijcken hebt gehandelt ende gedaen, 

dat oock de insinuant, door sulcx geprickelt, gemoveert ende 
rechte oorsaecke sal hebben te verhalen saecken ende geschiede
nissen, die tot sijn defentie ende goet recht sullen strecken ende 
niet tot loff ende eere van de Compagnie, die beter verswegen 
waren als vernieuwt ende gedivulgeert. Dan gealtereerde herten 
ende gemoederen, die ongelijck gedaen worden, en connen niet 
stil sitten noch ledich staen, sulcx dat dese saecke, in 't proces 
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comende, niet dan onlusten ende verbitteringe en sal causeeren 
ende veroorsaecken ende eyndelycken, naer aIle apparencie, de 
saecken noch moeten door luyden met eere ten eynde gebracht 
ende getermineert worden. Waerover de insinuant voor conclusie 
ende besluyt van dese saecke, om aIle voorder vyantschap te wee
ren, seer vrindelycken ende ootmoedelycken bidt ende versouckt, 
dat de heeren Bewinthebbers in dese presentatie willen acquies
seren, deselve aennemende, ende weI in bedencken ende conside
ratie te nemen hunselven in den wech niet te sijn, noterende, dat 
een muys een eliphant weI can quellen ende hierdoor veel desor
deren tot nadeel ende disreputatie van de Compagnie connen ont
staan, waermede den insinuant niet gedient en is ende daerover 
Inits desen weI expresselycken protesteert, geen oorsaecke daer
van sal sijn, indien yets geseyt oft voorts gebrocht wort tot mis
contentement van U. Ed. oft van de generale Compagnie, mitssijn 
billige ende meer als redelycke presentatie ende dat de Compagnie 
hem in sulcx te doen embarqueert ende hem juste ende rechte 
oorsaecke geeft - als par exempel in het Austraels proces heeft 
gebleken, dat buytten aIle style van recht is geschiet, - om hem 
te defenderen ende aIle ongefondeerde, frivole ende schandaleuse 
calomnien ende injurien inpertinentelijck ende buytten waer
heyt, die voorts gebracht worden tot syne laste,-gelijcktot sijn
der tijt blycken sal- te refuteren, confonderen ende wederleggen, 
waerdoor aIle de inique ende onbehoorlycke handelinge, valsche 
attestatien . ende proceduren, in regart van den insinuant ge
pleecht ende gebruyck(t), sonder discretie voor een ygelijck be
kendt sullen worden, die voor desen verswegen sijn geweest ende 
selffs door de heeren Bewinthebberen secreet gehouden. Toch sy we
ten ende is hun kennelycke de redene, waeromme sulcx is geschiet. 

AIle twelcke by de voors. heren Bewinthebberen gehoort, hebbe 
den hen presiderende copie auctentycq versocht, d'welcke ick den 
volgenden dach door mijn clercq hen hebbe doen leveren. - --

No. 87. - Insinuatie namens Isaac le Maire aan de Bewindhebbers 
van de Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie. - 1619 
September 30. 

Not. arch. 283 t. IZ3. Not. Fr. van Banchem. 

De insinuant herinnert eerst aan zijn vorige insinuaties 1), die 
1) v gl. nos. 85 en 86. 
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niet tot eenig resultaat hebben geleid, aangezien de Bewindhebbers 
hem seer onredelycken conditien zijn voorhoudende, te weten, 
dat hy de 3000 ponden Vlems capitael, die hy in de Compagnie es 
herederende, daerinne soude houden, sonder daervan de vrye 
dispositie te mogen hebben, niet alleen gedurende den tijt van 
dit tegenwoordige loopende octroy, maer soo lange als de prolon
gatie soude mogen duren, die zy van de Hoog Mog. Ed. heeren 
Staten Generael versoecken, ende daerenboven dat hy, insinuant, 
hem soude verbinden ende verobligeren gedurende den tijt van 
dit loopende octroy ende prolongatie van dien, die daerop soude 
mogen volgen, noch binnen noch buy ten dese Vereenichde Ne
derlanden, directelijck noch indirectelijck, yets te doen oft aen te 
vangen tegens de Oost-Indische Compagnie, begeerende, dat den 
insinuant daervan tot hun versekeringe solemnele belofte soude 
doen, eerstelijck in handen van Zijn Princelijcke Excellentie ende 
daernaer aen de vier regeerende heeren Burgemeesters der stadt 
Amsterdam, daervan latende maeken een vastbondig schrifte
lijck bescheet, waerinne sonder twijffel tot nadeel van den insi
nuant ende voordeel van de Compagnie niet en soude verge ten 
worden. 

Ende dat eer ende voor dat zy hem eenige dispositie ofte eygen
dom souden willen toestaen in de uutgiften ende reparticien van 
de drye differente compagnien, hiervooren verhaelt, ende van de 
penningen, onder hun berustende, sonder in 't minste eenich 
vermaen te maeken van hetgeene den insinuant meer thoe
compt ende competeert van deuchdelycke schult mitsgaeders zijn 
verdiende provisie, interest en van sijn penningen ende voorts 
costen, schaeden ende interesten, door hem geleden ende nog 
daeglijcx is lydende ten aensien van den opslach in de actien 
ende onbehoorlycke onthoudinge ende detentie van sijn pennin
gen, dewelcke soo veel ende meer sijn bedragende als de capitale 
penningen, die geheyscht worden 1). 

In aile welcke onredelycke ende onbillicke conditien, den in
sinuant voorgestelt, hy hem geenssints en can noch en mach ver
obligeren, ten regarde eerstelijck, dat de 3000 ponden VI. capi
tael, die hij in de Compagnie participeert, van over veel jaren 
vercocht sijn aen 'differente persoonen, coopluyden van de stadt 
van Amsterdam, dewelcke hy, insinuant, als coopman met eere 

1) Het stuk, waarin deze voorwaarden zijn gesteld, heb ik niet aangetroffen. 
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schuldich is te voldoen, ende dat oock de heeren Bewinthebbers 
niet en sijn gequalificeert hem, insinuant, vorder ende swaerder 
te verbinden als hare brieven van octroy sij medebrengende. 
Doch hoewel dien volgende d'insinuant ongehouden is hem in 
't perticulier te verbinden, nochtans tot gerusticheyt van de 
Compagnie hem geme daerin wil verbinden ende verobligeren, 
mitsgaeders alle syne goederen, roerende ende onroerende, tot 
verseeckertheyt ende onderpant stellen tegens het voors. octroy 
niet te sullen doen, gelijck hy van tijt tot tijt seer punctuelijck 
tot sijn merckelycke schade heeft geobserveert, achtervolcht 
ende onderhouden, sonder het minste poinct van het Oost-In
dische octroy te violeren ofte te buy ten te gaen, als allen ter we
relt ende mede den voors. heeren Bewinthebberen weI be kent is. 

Ende gemerckt den insinuant tot nu toe alle bedachte middelen, 
in reden ende equiteyt gefondeert, heeft voorts gebrachtendege
proponeert, oock alle diligentie ende goed devoiren gedaen om in 
vreede ende eenicheyt van de heeren Bewinthebbers te mogen 
affraecken, hebbendehy, insinuant, hunoock daerbeneffensgepre
senteert allen dienste ende vrintschap te doen, dat in sijn ver
mogen is, om daermede te capteren de gratie ende benevolentie 
vande heeren Bewinthebbers ende voomamelycken gepresenteert 
eenige treffelycke secreten aengaende den Oost-Indischen handel, 
strec'kende tot seer groot proffijt, benefitie ende voorderinge van 
deselve Compagnie en de goede perticipanten, te ontdecken ende 
aen te wysen een saeke, die nootwendich dient te geschieden, in
dien de Com pagnie in Oost-Indien geconserveert ende behouden wil 
blyven, mitsgaeders genieten de volcomen vrucht van sulcken swa
ren ende periculeeusen voyagie, ende soo over lange jaeren al sulcx 
geschiet ware, soo en soude buyten twijffel de Compagnie haer nu 
niet be von den hebben in soodanige swaricheyt, als zy tegenwoor
dich is in de plaetse van Bantam ende Jacatra ende in meer andere 
plaetsen metter tijt sullen vememen (?), soo deselve swaricheden 
niet voorcomen en werden, alsoo in alle plaetsen van Indien 
de Compagnie onder subjectie van de inwoonders is 1), sonder 
oock in de eylanden ende plaetsen, daer zij forten ende casteelen 
hebben, absoluet commandement (te) hebben, vertrouwende, dat 
dese goede presentatie van hem, insinuant, dienende tot verse
kertheyt ende welstandt van denhandelop Oost-Indiendeheeren 

t) Hs. heeft: sijn. 
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Bewinthebbers niet en souden rejecteren noch verwerpen maer 
ten besten aennemen ende considereren, dat den insinuant eeniege 
secreten van de voors. Oost-lndien bekent connen sijn . die voor de 
oogen ende wetenschap van de heeren Bewindthebbers noch sijn 
verborgen, als den tijt ende experientie sal uuytwysen, tot hun 
seer groote schade, schande ende confusie. 

Soo schijnt nochtans, dat de heeren Bewinthebbers deselve 
deuchdelycke presentatien ende voorslagen niet en hebben connen 
moveren, om den insinuant in sijn versoeck te doen obtineren, 
waeromme hy gedrongen ende geforceert is geweest tegens deselve 
Bewinthebbers van de Oost-Indische Camere tot Amsterdam den 
tweeden dach May voorleden te protesteren van alle costen, 
schaeden ende interesten, geleden ende als noch te lyden, amme 
hemselven niet te prejudicieeren ende te vercorten in sijn goet 
recht ende alsoo daerop geen antwoordt en is gevolcht, als wei be
hoorde, soo heeft den insinuant daernaer, om voldoenswille ende 
aIle de werelt te bethoonen ende te bewysen, dat aen hem, insi
nuant, de faulte niet en is maer aen de Compagnie, datter geen 
vrintschap noch reconciliatie is geschiet, den 23en May daeraenvol
gende hun gepresenteert de saecke te laten eyndigen door vier 
neutrale goede mannen, by de heeren van de Gerechte van Amster
dam daerthoe te eligeren ende nomineren, om soo met vrintschap 
den eenen van den anderen te mogen geraeken ende vrinden bly
yen. Echter en is sulcx oock door de heeren Bewinthebbers niet 
aengenomen noch en hebben daerop geen antwoort willen geven, 
waerdoor den insinuant, siende ende merckende, dat de intentie 
ende meyninge van de voors. heeren niet en was met vrindtschap 
te eyndigen ende den salutaren ende behoorlycken wech van 
vrede ende eenicheyt in te gaen, soo is den insinuant genootsaeckt 
geweest anderwerff ende ten overvloet op den 20en J uny voorleden 
lestelijck aen de voors. heeren te presenteren, dat, indien hun 
meyninge ende intentie soude wesen dese saeke door middelen van 
recht ende justitie te laten termineren, dat hun dansoudegelieven 
om malcanderen met proceduren niet op te houden ende instantie 
te kiesen. hetzy voor de Gerechte van Amsterdam, voor den Rade 
provinciael van Hollant oft hooghenRaede, tot hun keur ende optie, 
mits dat de senten tie, die daerinne soude mogen worden gegeven, 
soude aengenomen ende absolutelijck van wederzyden geappro
beert werden, sonder elckanderen met voorder instancien van ap-
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pellatie oft reformatie oft oock eenige provocatie te quellen oft 
moeyte aen te doen, met conditie nochtans dat, indien de heeren 
Bewinthebberen de instantie voor den Gerechte van Amsterdam 
vercoosen, dat in sulcken gevalle sylieden het verlaten proces 
aldaer tegens den insimiant, by de oude heeren Bewinthebbers 
begonst en de gemoveert, wederomme souden aenveerden, vervol
genende byder hant nemen ende dat hem, insinuant, soude toege
staen werden te begrooten ende amplieren synen eysch in recon
ventie, soo ende gelijck hy te raede sal bevinden. Ende also de 
voors . . heeren Bewinthebbers daerop mede geen antwoordt en 
hebben gegeven, maer alleen van alle de insinuaties ende protesta
tien, aen hun gedaen, versocht de copyen te hebben sonder yet 
verder daerinne te doen soo, als soodanieche saeke weI was ver
heyschende,soo isal tselvein staetegebleven tot den20enJ ulyvoor
leden ende alsoo den insinuant mits dien niet en conde bedencken 
wat de meyninge ende intentie van de voors. heeren Bewintheb
beren was ende dat eenige van de principaele in Engelant waren, soo 
was den insinuant op hope levende, da tin desselffs heeren wederom
compste de voorschreven syne meer dan redeIycke ende deuch
delycke presentatien souden aenveert en de aengenomen worden, 
ende omme de voors. heeren Bewinthebbers noch meer met alle 
vrindelijckheyt tegemoet te gaen, heeft den insinuant aen het coI
Iegie der voors. heeren tot Amsterdam den 22en July voorleden 
geschreven een ample missive, biddende hunlieden, dat haer ge
lieven souden een expedient in dese saeke te nemen, doende voorts 
differente presentatien ende nominatien van eenige goede mannen 
van hun eygen vrinden ende fa voriten, daeraen hy ,insinuant, tevre
den was de geheele saeke absoluteIijck te verblyven, waerop mede 
niet gevolcht en is. Eyntelijck siende, dat alle dese voorverhaeI
de middelen niet en hadden geprofiteert, heeft den insinuant van 
Sijn PrincelyckeExcellentie geobtineert ende vercregen de favora
ble brieven van intercessie van dato de 27 Julio voorleden, adresse
rende aen de Bewinthebbers van de Carner tot Amsterdam, dat se 
hun souden willen vougen om alles met den insinuant in vrintschap 
ende door middel van goede mannen te eyndigen ende te doen ter
mineren, welcke brieven aen de heer Borgemeester Bas sijn ge
levert door Dom. J oannes Ie Maire beneffens noch een seer vrin
delijck missive, door den insinuant aen den voors. heer geschre
yen, versoeckende daermede, dat sijn saeke souden mogen gevoor-
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dert werden. Ende alsoo den welgeme1ten heere aen ditto Dom. Ie 
Maire vercIaerde, dat dese saecke soude moeten dienen in de ver
gaderinge van de Seventhiene, soo heeft den insinuant goet gevon
den mitssijn impotentiewegen hetflercijn 1) endedathy selfs in per
soon tot Amsterdam niet en cost compareren, noch een missive aen 
voorn. heere Burgemeester, als president van 't voors. collegie van 
de Seventienen, te schryven in dato 14 Augusty Iestleden, versoe
ckende, dat sijn saecke in 't voors. collegie soude mogen gevoordert, 
geadvanceert ende daerop een goede resolutie genomen worden, 
doende voorts in deselve missive seeckere goede, deuchdeIycke 
presentatie van reconciliatie tot volcomen versekeringe van de 
Compagnie. om door dien middel van desel ve in vrintschap aff te 
geraeken. Doch soo en is daerop, jegens d'opinie endegevoelen van 
den insinuant, niets vruchtbaers gevolcht maer ter contrarie, SOO 

't schijnt de voors. heeren van 't Collegie van dcSeventienen prac
tiseeren den insinuant zijn goet ende middelen te onthouden, son
der hem van deselve restitutie te willen doen, dan opdeonbehoor
lycke ende onredelycke conditien, hiervooren in 't breede verhaelt, 
sonder hem diesaengaende eenich schriftelijck antwoordt oft be
scheet te willen geven dan aIleen seggen, soo den insinuant wat be
geert van hen, dat hy tselve met rechte sal moeten haelen aile 
twelcke ingesien ende weI geconsidereert aen den insinuant geen
sints gelegen en is tegen de Compagnie te procederen. 

Soo is 't, dat den insinuant, bedenckende noch naeder middel 
omme sonder processen van de Compagnie te mogen geraeken, 
goet ende geraetsaem heeft gevonden de heeren Bewinthebbers 
terCamere van Amsterdam te presenteren om eens van deselve in 
vrintschap te mogen geraeken, gelijck hy mits desen aen U .Ed. is 
presenterende, dat hy tevreden is dese saeke te stellen tot judicie 
ende arhitragie van twee advocaten van de Oostindische Compag
nie, in's Gravenhaege residerende,endedatdeselveadvocaten door 
7ijn Princelycke Exc. sullen geeligeert en de genomineert wor
den ende dienvolgende vermogen sullen nae recht en de conscien
tie dese saeke af te handelen ende te termineren, tevreden sijnde 
hy, insinuant, hem daerinne te submittereq omme te doen ende 
achtervolgen tgunt d'voors. heeren advocaten in dese saecke sul
len uutspreecken ende arbitreren, ge10vende als man met eere 
alle tselve eerlycken ende vromelycken naer te comen, sonder 

') Fledercijn = jicht, podagra. 



IN ACTIEN DER OOST-INDISCHE COMPAGNIE 153 

eenich oppositie oft tegenspreecken. overgevende, dat tot dien 
eynde soodanich vast ende bondich compromis tusschen pert yen 
salgemaeckt worden, als de voors. heeren sellfs sullen goet vinden. 
Ende by refuys vande voors. meer als billicke en de redelycke pre
sentatie, 500 protesteert hy nochmaels tegens V .E. heeren Bewint
hebbers van alle costen, schad en ende interessen etc. 

AIle twe1cke by de voornoemde heeren Bewinthebberen ge
hoort, antwoorden door den president te versoucken copie, die hen 
den volgenden dach door mijn clercq op 't comptoir is gelevert. ---

No. 88. - Antwoord van de Bewindhebbers van de Kamer Amster
dam der Oost-Indische Compagnie aan Isaac Ie Maire naar aanlei
ding zijner notarieele aanzeggingen. - 1620 Februari 6. 

Not. arch. 284 f. 22. Not. Fr. van Banchem. 

De Bewinthebberen van d'Oost-Indische Compagnie in de Ca
rner tot Amsterdam, gesien ende gelesen hebbende verscheyden 
insinuaties, aen haere vergaderinge op diversche reysen gedaen 
van weegen Ysaack Ie Maire, jegenwoordich woonende tot Eg
mond opde Hoeve, waerinne hy, insinuant, hem is houdende even
eens ende in maniere, al of hy grootelijcks soude wesen beset en de 
geledeert door de Vereenichde Oost-Indische Compagnie midts 
het aenhouden ende detineren van merckelycke somme van pen
ningen, die aen hem, insinuant, worden gehouden te competeren, 
500 uyt de reeckeninge van de twee equipagien, uytgesonden 
onder de admirael Jacob van Heemskerck ende Wybrandt War
wijck, als oock over d'uytdeelinge van 162t per cento, gedaen aen 
aIle participanten van het jegenwoordiche generael octroy, onder 
twe1cke hy, insinuant, mede met eene somme van 18.000 guldens 
capitael op de boecken van de Compagnie bekent is. Geconside
reert de cleyne redenen ende oorsaecke, die d'insinuant tot soo
danige clachte cnde andere hebben connen moveeren, heeft het de 
voors. Bcwinthebberen noodich gedacht om soodanige ongefon
deerde pretensien van schade ende andere poincten, in de 
voors. insinuatien vervadt, cortelijck t'anhvoorden ende voor 
eerst te verclaeren, dat sy, - naer voorgaende communicatie in 
de vergadcringe van de Seventhiene, in Augusto 1619 daerover 
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gehouden ende derseiver authorisatie 1), - niet genoech haer en 
connen verwonderen over de profonde dissimulatie, niet exempt 
wesende van calumnie, die den insinuant doorgaens in alle syne 
insinuatien is gebruyckende, hem gelatende, alsofte alles, waer
over hy is dolerende, hem by de Vereenichde Oost-Indische Com
pagnie, ende dat met ongelijck, werde aengedaen, daer nochtans 
ter contrarien - sooveel raeckt het eerste poinet sijnder clachten, 
waerby hy is eyschende eenige restanten, hem toecomende uyt 
d'equipagien van Heemskerck ende Warwijck, - hy, insinuant, 
niet ignoreren en can, dat soodanige penningen niet en connen 
gepretendeert ofte te laste gebracht werden van de Vereenichde 
Oost-Indische Compagnie, dewyIe sy uyt eene reeckeninge sijn 
spruytende, die different is met dese jegenwoordiche, dewelcke 
voor andere ende diversche compagnien schuiden in geender
hande manieren en is gehouden te respoilderen, ende weI verstaet, 
dat hy hem diesaengaende heeft behooren te addresseren ael. de 
Bewinthebberen, die van de voorn. equipagien van Heemskerck 
ende Warwijck noch over sijn, ofte aen diegene, die administratie 
van penningen, onder dieselve compagnien behoorende, hebben 

I gehadt, gelijck hy, insinuant, alreede heeft gedaen aen den per
soon van sr. Louys de Ie Beque, ais hebbende gehouden de cassa 
van de caraque St. Catharina ende onder sijnselven gearresteert 
d' effecten, aen Y saack Ie Maire competerende in de rekeningen 
van Heemskerck ende de 14 schepen, tegens dewelcke hy nu alreede 
he eft geobtineert by reconventie ende is den voorn. de Ie Beque 
gecondemneert aen Le Maire te Iaeten volgen tgene hy - insi
nuant in desen - van weegen de voors. equipagien van Heems
kerck en Warwijck soude connen pretenderen, onder sekere condi
tien, die De Ie Beque ende Le Maire alleen aengaen en waermede 
haer de Vereenichde Oost-Indische Compagnie niet en heeft in 't 
rninste te bemoeyen. 

Uut welcke redenen lichtelijck is te bemercken de quade trouwe, 
waermede den insinuant is ommegaende, soeckende de Vereenich
de Compagnie te becladden met saecken, waervoor sy niet en heeft 
te verantwoorden ende die by den insinuant seive moeten werden 

1) In de ver&,adering der Zeventien van 19 Aug. 1619 was ook besloten aan prins 
Maurits, naar aanleiding van zijn poging tot bemiddeling, mede te deelen op welke 
voorwaarden de Compagnie vroeger zich al reeds bereid had verklaard aan Le Maire 
de verschenen dividenden uit te keeren. Vgl. F. W. Stapel, PUler van Dam's Be
schyvinge v. d. Oost-Ind. Compagnie, I p. 204. 
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geremedieert, gelijck tselve mede can gesien werden in de andere 
poincten, by hem, insinuant, geroert. Want sooveel aengaet d'aff
giften van 162l ten hondert, die hy, insinuant, is van de Vereen. 
Compagnie pretenderende van 3000 ponden Vlaems capitale actie, 
die hy participeert in dit jegenwoordige octroy, behalven het 
recht, tgene de Vereen. Compagnie op tselve capitael ende affgif
ten, daerop gevolcht, haer meent te competeren, soo is blyckelijck, 
dat al van den jaere 1612, eer dat de affgiften in geide aen eenige 
participanten sijn uytgedeelt, sr. Louys de Ie Becque ende vele 
andere persoonen arrest hebben gedaen op de effecten, capitael 
ende affgiften, die den insinuant was houdende in de Vereen. Com
pagnie, welcke arrest en van waerden by de Gerechte deser stede 
sijn verclaert ende de Compagnie geinsinueert, opdat in prejuditie 
van deselve niets en werde gedaen. Door welcke arresten alsoo de 
Compagnie by den Gerechte de handt gesloten was, soo is 't, dat 
sy op de insinuatien van Y saack Ie Maire, tenderende om te laeten 
transporteren eenige van de gearresteerde capitale actien ofte te 
ontvangen d'affgiften, daeruyt gevolcht, geene andere antwoorde 
voor eerst en heeft conn en geven als voor desen is geschiet. Want 
al waere het soo, dat de Compagnie haer recht - twelck sy preten
deert te hebben op de voors. 3000 ponden capitael actie, staende 
op den naem van den insinuant, - hadde willen te buy ten staen 
- gelijck sy niet van meeninge en is - soo en was het in 'tver
mogen van de Bewinthebberen niet in het versoeck van den insi
nuant te consenteren, voor all eer dat aIle soodanige arresten sou
den wesen affgedaen by rechte, waermede de voors. capitaele 
actien waren becommert. Ende dienvolgende soo heeft den insi
nuant dit sijn selffs te verwyten ende niet aen de Bewinthebbers, 
die anders niet en hebben gedaen als tgene, waer toe sy naer rech
ten ende om schade te verhoeden gehouden waeren. Dewyle noch
tans onaengesien dese redenen - die niemand en connen onbe
kent wesen - den insinuant overallaet ver1uyd~n, gelijck alsofte 
hem in desen groot ongelijck by de Vereenichde Compagnie werde 
aengedaen, en de dat ter contrarien de voorn. Compagnie met 
goedt fondament haer ten hoochsten over den insinuant can becla
gen, soo ten aensien van sijn malversatie in het bewint, hem toe
vertrouwt, alsmede van sinistere en de quade practiquen ende con
traminen, aengewent by den insinuant al binnen d'eerste thien 
jaeren van het octroy, aen de Compagnie vergunt, niettegen-
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staende de solen;mele verbande ende beloften ter contrarien, aen de 
Vereenichde Compagnie gedaen, van niets te sullen tegens het 
welvaeren ende welstand derselve attenteren in geenderhande 
manieren, ende dat onder sekere groote pene ende verbeurte van 
soodanige 3000 ponden Vlaems capitale actie, als hy tot verseke
ringe in de Compagnie by contract genoodtsaeckt was te houden. 

Soo is 't, dat de voors. Bewinthebbers, antwoordende op aIle 
voorgaende insinuatien, uut redenen, boven verhaelt, aen Ysaack 
Ie Maire contra-insinueren ende versoecken midt desen, dat 
hy sal hebben off te houden met soodanige onwaere en de ongefon
deerde clachten ende pretensien de Vereenigde Compagnie te dif
fameren. Ende indien hy, insinuant, yets op deselve heeft te seg
gen, soo verclaeren de Bewinthebberen voorn. - rejecterende alle 
andere middelen van decisie, als inordentelijck en de incompetent, 
- nu en de t'allen tyden reedt ende veerdich te wesen om den 
insinuant te rechte te staen voor Schepenen deser stede, daer de 
contra-insinuanten conn en en de behooren geconvenieert te wor
den, weI geresolveert sijnde het proces, voor desen geintenteert 
van wegen de Vereenichde Compagnie tegens den insinuant, 
ende arrementen van dien aen te nemen ende dat part yen aen 
wedersyden in sulcken geval vry sal staen haer respective conclu
sien ende middelen, aldaer aengeroert, te altereren, corrigeren 
ende amplieren, sooals elck ende een yeder te rade sal vinden, ofte 
oock andersints by nieuwe instantie tegens den insinuant soodani
gen eysch ende conclusie te nemen, als nae gelegentheyt sal gevon
den werden te behooren, verstaende met dese presentatie te mo
gen volstaen 1), protesterende in cas van weygeringe ofte contra
ventien van de injurien ende ongelijck, twelck by den insinuant 
de voors. Bewinthebbers wordt aengedaen, die sy aen den persoon 
ende goederen van hem, insinuant, sullen soecken te verhaelen 
by sulcke middelen, als hun 2) naer rechte geoorloft sal wesen, 
ende in gevalle tegens den insinuant eenige andere proceduren 
mochten voorgenomen werden, dat hy sulcx hemselven en de niet 
de Bewinthebberen sal hebben te imputeren. Actum ter vergade
ringe van de voors. Bewinthebberen den 6en February anna 1620. 

N adien Isaac la Maire den laetsten Septembris 1619 heeft doen 

1) Hs. heeft: ontstaen. 
") Hs. heeft: hem. 
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doen seeckere insinuatie, presentatie ende protestatie aan de hee
ren Bewinthebberen der Oost-Indische Compagnie binnen deser 
stede Amstelredamme, heeft hy tot meermalen van deselve heeren 
Bewinthebberen door my, notario, yersocht daerop antwoort, heb
be tot dien eynde in den jaere 1619 tot meermaelen mijn clercq in 
't collegie gestiert. Dan, alsoo 't antwoort niet en volchde, heeft 
hy in desen jaere 1620 d'saecke gesoliciteert ende hem in 't collegie 
van de voors. heeren Bewindhebberen vervoecht tot ses diver
sche reysen, in voegen dat hy ten laetsten op den sesten deser 
lopende maent February heeft becommen op d'voors. insinuatie, 
presentatie ende protestatie soodanich antwoort, als door 't cachet 
mijns notarii aen desen is gehecht, welcke antwoort ick Johan la 
Maire, dienaer des Goddelycken Woorts hierbinnen, hebbe over
gelevert, die aengenomen heeft tselve antwoort aen de voors. sijn 
broeder Y saack la Maire te bestieren. Aldus gedaen binnen Amstel
redammeden tiendenFebruary 1620 1). 

No. 89. - Notarieele aanzegging namens Isaac le Maire aan de Be
windhebbers der Kamer Amsterdam der Oost-Indische Compagnie. 
- 1620 Mei II. 

Not. Arch. 284 ' . 253 v. Not. Fr. van Banchem. 

Op huyden soo hebbe ick, Frederick van Banchem, notaris etc. 
my metten getuygen naergenoempt getransporteert ende gevon
den ter Camere van de Ed. heren Bewinthebberen der Oost-Indi
sche Compagnie alhyer, collegialiter vergadert sijnde, ende Hen 
Ed. uyten naeme ende ten schriftelycke versoecke van Isaac la 
Maire, coopman tot Egmont, geinsinueert tgene volcht: 

Gesien by Isaac la Maire de antwoorde, door de heren Bewint
hebberen van de Oost-Indische Compagnie, ter Camere van Am
sterdam, aen den notaris Frederick van Banchem in date den ses
den February lestleden overgelevert aen verscheyde insinuatien 
ende protestatien, door hem, La Maire, aen de voors. Compagnie 
gedaen, daerby voors. heren Bewinthebberen bekennen ende toe
staen, dat den voors. La Maire alsnoch jegenswoordich in den 
VQors. Compagnie is hebbende drye 2) duysent ponden V1aems 

') Boven dit laatste stukje staat: .. Ten versoecke van Johan Ie Maire dese acto 
verleent van 't langh nalopen". . 

.) Hs. heef t: een. Uit ,het vervolg - en ook nit de andere stukken - blijkt echter, 
dat dit een schrijffout is. 
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capitaele actie ende dat deselve mynen eysch in de reeckening 
van admirael Jacob van Heemskerck ende Wybrant Warwijck 
soude verhaelen aen de Bewinthebbers van de voors. twee res
pectieve reeckeningen ende voornamentlijck aen de persoon van 
Louis 1) Ie Beeck volgens de sententien, in regart van eenyge uytgif
ten, dese twee reeckeningen concernerende, tegens denselven ge
wesen. Soo is 't, dat den voors. Le Maire, om alle vordere costen, 
schaeden ende interessen te voorcomen door het vorder onthou
den van de voors. drye duysent ponden Vlaems actie, aen de 
heren Bewinthebbers van de voors. Oost-Indische Compagnie, 
sonder prejuditie van sijn goet recht, die hem tegens denselven 
Compagnie noopende de voors. twee reeckeningen is competere
rende, mits desen, seer vruntelijck versoeckende, doet aenbieden 
ende presenteren, dat syne voors. bekende drye duysent ponden 
Vlaems capitaele actie door hem, insinuant, getransporteert moo
gen werden aen de naergenoemde volgende persoonen: aen sr. 
Johan Antonis Schellinckwou oft syner actie hebbende de somme 
van 500 ponden Vlaems capitael, aen sr. Louis 2) Ie Beeck 1500 pon
den Vlaems capitael, aen Sf. Gerrit van Schoonhoven 1000 ponden 
Vlaems capitaels, maeckende tesamen de voors. 3000 ponden 
capitaels, hyervoorverhaelt, en de dat d'voors. herenBewinthebbe
ren daertegens ontfangen 3) ende in handen nemen soodanige pen
ningen, als de voors. persoonen ter saecke van deseive actien als 
andersints aen de voors. Le Maire moeten betaelen ende goet 
doen, dewelcke over de 40.000 guldens corrent sullen bedragen. 
Welverstaende, byaldien by de justicie ofte by goede mannen ver
staen soude moogen werden, dat d'selve ontfangen penningen aen 
den voors. Le Maire souden moeten volgen oft yemant anders 
van synentwegen, daertoe actie hebbende, dat in sulcken gevalle 
deselve penningen met behoorlycke intrest aen hem, Le Maire, 
oft. syner actie hebbende by de voors. heren Bewinthebberen 
sullen uytgekeert ende goet gedaen werden. Ende in faute ende 
gebreck van sulcke billige ende meer als redeIycke presentatien 
aen te nemen, waerby de voors. heren geen interest noch preju
ditie in 't minste en sijn lydende noch en connen comen te lyden, 
500 protesteert den voors. Le Maire weI expresselycken van alle 

1) Hs. heeft: Hans. 
I) Hs. heeft: Hans. 
I) Hs. heeft: werden ontfangen. 
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costen, schaden ende intressen, geleden ende alsnoch te lyden, om 
deselve in tijt ende wyle op uliede persoonen ende goederen te 
moogen verhalen soo ende gelijck hy te rade sal bevinden. 

Aile twe1ck by de voors. heren Bewinthebberen gehoort, ant
woorden copye te versoecken, die ick hen door mijn c1ercq ten 
comptoire hebbe doen leveren. 

No. 90. - Notarieele aanzegging namens Isaac Le Maire aan het 
college van Zeventien der Oost-Indische Compagnie. - 1620 Sep
tember 12. 

Not. arch. 285 t. I60. Not. Fr. van Banchem. 

Op huyden etc. my metten getuygen naergenoempt getranspor
teert ende gevonden op 't Oost-Indisch huys binnen deser stede 
Amstelredam aen de heeren van Seven tien der Generale Geoctro
yeerde Oost-Indische Compagnie, tegenwoirdich aldaer sijnde, 
ende Hen Ed. uyten naeme van Isaac Ie Maire, coopman, geinsi
nueert tgene vo1cht : 

Alsoo Isaac Ie Maire door aIle middelen, mogelijck zijnde ende 
die eenichsints te bedenken sijn, niet anders en soeckt noch ge
socht heeft, sedert dat hy uuyt de Compagnie is gescheyden, dan 
dat hy in eenicheyt ende vrintschappe mocht geraecken met de 
heeren Bewinthebberen van de Generale Oost-Indische Compaig
nie, opdat voortaen aIle onlusten, differencien ende geschillen 
mochten cesseren ende geasopieert blyven ende daermede aIle 
voordere aenstaende proceduren geweert, soo is 't, dat den voors. 
Le Maire, insinuant, sonder prejuditie van zijn goet recht ende on
vermindert sijn pretencien tegens deGeneraleOost-IndischeCom
pagnie, indien dese zijn billige presentacie niet en werde aengenoe
men maer affgeslagen, de voors. heeren Bewinthebbers ten over
vloet boven aIle de voorgaende presentacien, door hem, insinuarit, 
iterativelycken ende op differente tyden gedaen, midts desen pre
senteert ende seer vriendelycken ende ootmoedelijck bidt ende 
versoeckt, dat hun gelieve met hem, insinuant, door middel van 
neutrale goede mannen, niet perticiperende oft deel hebbende in 
de voors. Compagnie, door het Gerecht ende collegie van Schepe
nen van Amsterdam daertoe te verkiesen ende eligeren, alle de 
voors. differentien ende questien te laeten tennineren ende eyn
digen, maeckende tot dyen eynde sulck bondich ende sterck com-

... 
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promis, dat part yen over wederzyden contentement moegen heb
ben, bestaende het affmaecken van alle dese geschillen in de na
volgende articulen: 

Eerstelycken, dat de voors. heeren Bewinthebbers gelieven te 
liquideeren ende vereffenen sulckx den voors. insinuant te eys
schen ende te pretenderen heeft weghen de rekenin,ge ende equi
page van den admirael Heemskercke, hetzy dat sulckx gedaen 
wort door het generael collegie oft anderssints dat se de saecken 
gelieven te bevoorderen ende helpen, dat sulckx door eenige parti
culiere Bewinthebbers geschiet, uuyt de Camere van Amsterdam 
te nomineren, die het bewint van dese rekeninghe hebben gehad, 
ende dat ten aensien ende consideratie van het verbandt, dat den 
insinuant sal passeren tot proffijt ende beneficie van de Generale 
Oost-Indische Compaignie. 

Van gelycken, dat de voors. heeren Bewinthebbers gelieven te 
liquideren ende vereffenen sulcx den voors. insinuant te eysschen 
ende te pretenderen he eft weghen de rekeninghe ende equipage 
van den admirael Wybrant Warwijck, wesende een rekeninghe, 
toucherende ende dependerende van het Oost Indiens octroy ende 
daervan de middelen ende effecten, boecken ende schrifturen al
tijt in handen van de Generale Oost-Indische Compagnie sijn ge
weest ende dienvolgende de dispositie van de uuytdeelinge ende 
reparticien, aen den participanten gedaen, by hun heeft gestaen. 

Ten derden, dat de heeren Bewinthebbers gelieven te liquideren 
ende vereffenen sulcx den insinuant competeert, toecompt ende te 
pretenderen heeft weghen de tienjarige Vereenichde Compaignie. 

Met conditie nochtans, dat de heeren Bewinthebbers tot acco
modatie van den insinuant provisionelijck sullen toestaen ende 
consenteren, dat de 3000 ponden Vlaemsch capitaels, die hy als
noch is participerende in de thienjarighe rekeninghe, waervan hy 
noyt eenige reparticie oft uuytdeelinghe heeft ontfanghen maer 
deselve gebleven sijn in hande van de Compaignie, door hem ge
transporteert sullen moeghen worden aen sr. Louis Le Becque, 
mede Bewinthebber, ende andere persoonen, aen dewelcke bly
cken sal hy gehouden ende geobligeert is ende die wettelycke arrest 
op de voors. 3000 ponden Vlemsch hebben gedaen ende daeran 
recht hebben, waermede dan de voors. arresten, waerop de hee
ren Bewinthebbers sonder eenich fondement excipieren, hun 
proffijt daermede soeckende te doen om den insinuant te disco-
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moderen, sullen comen te cesseren ende daervan liber, vrye ende 
onbecommert sullen blyveno Ende de penninghen, procederende 
van de voorso 3000 ponden Vlemsch capitaels als anderssints, 
dewelcke sullen commen te bedraghen ontrent de 7000 ponden 
Vlemsch, sonder tgene den insinuant meer is competerende uuyt 
saecke van de voorso drye differente rekeninghen, is den insinuant 
tevreden dat sullen blyven ende berusten in handen van de Gene
raele Oost-Indische Compaignie, op behoorlycke interest, sonder 
dat zy daervan eenighe dispositie sal hebben, soo lange, totdat hy 
met de Compaignie sal hebben geliquideert ende tsaemen d'ac
cort sullen wesen ende dat het naevolgende gepresteert ende ge-
effectueert sal zijn, tot hunne volcome gerusticheyto "" 

Als naemelijck, dat volgende het versoeck van de heeren Be
winthebbers van de Camere van Amsterdam, voor desen seer in
stantelycken gedaen, den voorso insinuant tot versekerheyt van 
de Generale Oost-Indische Compaignie hem sal verbinden,direck
telijck noch indirecktelijck, noch binnen noch buy ten dese Ver
eenichde Provintien, yets te doen oft aen te gaen tot prejuditie oft 
naedeel jeghens de voorschreven Oost-Indische Compaignie gedu
rende den tijt van dit loopende octroye ende prolongatie, die de 
Compaignie hiemaemaels soude moeghen volgheno 

Ende tot volcomen verseeckerheyt ende verbant van sulckx, 
alsoo den voorschreven insinuant, sooveel hem moegelycken is, de 
voorschreven heeren Bewinthebbers ·soeckt diesaenganede g~rust 
te stellen, goet contentement te doen ende aIle umbragie wech te 
nemen, die in het toecomende soude moeghen vallen, salhy, be
neffens het verbandt van zijn pcrsoon, verbinden generaelycken 
alle zyne goederen, roerende end~ onroerende, geen uuytgesondert, 
deselve subjecterende tot bedwanck van aIle rechten ende rech
teren, ende noch ten overvJ.oet diesaengaende sulcke gelofte ende 
hantastinge doen aen Zyne Princelycke Exellentie ende de rege
rende heeren Burgermeesteren der stadt van Amsterdam, als de 
Compaignie sal begeeren ende versoecken, sonder voorder gehou
-den te wesen in eenich speciael verbandt van zyne goederen, onder 
de voorschreven Compaignie als anderssints zijndeo 

Midts dat den insinuant verclaert met oprechte waerheyt, dat 
hy hem nootwendich met sulckx hem sal commen te veroveren 
uuyt de voorso respectieve rekeninghen oft Compaignie, tselve 
noodich in handen moet hebben om hem daermede te behelpen in 

BeONo-HISTo JAARBOEK XVI. 11 
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sijn noodighe affairen tot voorderinghe van zijn huys ende kinde
ren ende oock om daermede te voldoen de persoonen, daeraen hy 
gehouden ende verobligeert is van vercochte actien, daer hy niets 
voor en heeft ontfanghen, in voughen dat, soo wanneer dit ver
bandt gepasseert ende voltrocken sal wesen, de heeren Bewint
hebberen gehouden sullen zijn hem de vrye dispositie van tgene 
hem compt librelycken ende sonder eenich teghenspreecken te 
geven ende daervan schriftelycke gelofte tot sijn gerusticheyt 
leveren, staende voorts alle de gedaene arresten - die alleen ge
procedeert zjjn door de onbehoorlycke detencie van den insinuants 
effect en ende anderssints nimmermeer geschiet en souden zijn 
ende die, als voor verhaelt, sullen comen te cesseren met de leve
ringhe ende transport van de voorschreven 3000 ponden Vlaemsch 
capitael- tot la,ste van den insinuant, om deselve, sooder noch 
eenighe meer waeren, aff te maecken ende de Compaignie daervan 
te bevryden ende ontlasten, costeloos ende schadeloos. 

Versoeckende voor conclusie den voorschreven insinuant hierop 
seer ootmoedelycken goede ende favorable antwoorde, opdat hy 
eens ten eynde van de saecken mach commen, sonder hem langher 
het voorstant ende voorderinge van zijn huysvrouwe ende kinde
ren te beletten, vastelijck hopende ende vertrouwende, dat de 
heeren Bewinthebbers eens beweecht sullen zijn met Cristelycke 
lieffde ende affectie om dese saecke in 't vrindelycken te laeten 
eyndighen ende termineren, sonder insicht te nemen op de passie 
van eenighe particuliere Bewinthebbers, tegens den insinuant 
qualycken geaffectionneert. Indien niet ende dat de heeren Be
winthebbers in 't generael by dit onbehoorlycke ende verkeert 
voomemen blyven ende · persisteren ende haer selffs in de wegh 
willen sijn, - dat den insinuant niet en verhoopt, maer de redene 
ende equiteyt plaetse sullen geven - soo is hy genootsaeckt ende 
geforceert tegens syne wille ende dancke, om hemselven ende de 
syne niet te vercorten ende te prejuditieren, anderwerff te pro
testeren, gelijck hy midts desen weI expresselijck is protesterende, 
van alle costen, schaden ende interessen, geleden ende alsnoch te 
lyden, tot de uuyteynde ende deffinitie van de saecke toe, ende 
dat hy, insinuant, dese zijnne meer als deugdelycke presentatie, 
daer hy mede voor alle de werelt behoorde te volstaen, in recht als 
anderssints, voor een ygelycken soo hoopt te justificeren, dat 
daerdoor evidentelijck ende claerlycken sal blycken het groot on-
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gelijek, dat hem, insinuant, door de Oost-Indisehe Compaignie 
wort aengedaen, te meer gemerekt de justicie, Godt loff, hier te 
lande floreert ende haer eraeht ende vigeur heeft ende dat te ver..: 
hopen staet, dat de heeren rechters, die over dese saeeke sententie 
sullen gheven ende wysen, in aIle gevaIle seer groot regardt sullen 
nemen, dat een particulier persoon, die dese landen dienst heeft 
gedaen ende noeh dagelijekx doet ende hem altijts als een vroom 
patriot heeft gedra.ghen ende die sijn partye sooveel behoorlyeke 
ende billighe presentatien ende submissien tot differente tyden 
heeft gedaen ·om vreede ende eenicheyt te coopen, ende onder 
andere de saecke te willen verblyven aen twee advocaeten van de 
Oost-Indisehe Compaignie sellfs, door een eollegie niet verdruekt 
noeh verongelijekt sal worden door inicque subtyle ende gei'nven
teerde proeeduren, als in dese gesocht worden 0rv- den insinuant 
door dien middel, waer 't moegelycken, fonder te brengen ende 
ruyneren, waernae - soo veel men can insien ende geoordeelt 
wort van luyden met eeren, die kennisse van saeeken hebben, -
getraeht wort. 

Verc1aert voorts den insinuant, dat zijn intentie ende meyninge 
niet en is geweest dese insinuatie aen de heeren van het collegie 
van de Seventhienen wettelycken te laeten doen, waermede hy 
niet gedient en is, waer 't byaldyen, dat den heere president, den 
Burgemeester Bas, hadde gelieft - gelijek het behoorde te ge
sehieden ende de presidenten van collegie gehouden ende sehuldigh 
sijn te do en - de presentatie, die den insinuant hem hadde laeten 
behandighen, ten naeste by inhoudende den teneur van van dese, 
opentlycken in de vergaderinghe gelesen hadde, dan in contrarie 
van sulckx sehijnt weI den voors. heere president goet gevonden 
heeft, alles voorby gaende, uuyt deselve presentatie aIleen een 
article met artifice de heeren van het collegie voor te draghen, 
verswygende de reste, om materie te hebben daerop te gloseren 
ende een quade interpretatie contrarie de waerheyt te geven, 
laetende de principaelste puncten, daer de saecken op berusten 
ende diestreckende zijn tot beneficie ende versekerheyt van de 
Oost-Indische Compaignie, in silencium passeren, opdat sulckx, 
als 't apparent is, tot kennisse van de heeren van de buytecamers 
niet en soude comen - die men in dit werck sonder oorsaecke en
de onnoodich heeft ingetroeken - om alsoo den insinuant door 
aile middelen, die te bedeneken sijn, te suprimeren ende te blyven 
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verongelycken, gelijck de Camere van Amsterdam van tyde tot 
tyde heeft gedaen, sonder de redene ende equiteyt plaetse te wil
len geven, ende in wat maniere dat den insinuant sijn saecke heeft 
aengeleyt om met de voors. Camere in reconciliatie ende vrint
schap te comen, heeft daertoe niet connen geraecken ende daer
over is hy geforceert geweest, tot justificatie van d,ese zyne sae
cken, dese insinuatie aen het collegie van de Seventhiene te laeten 
doen, opdat een iegelycken notoir ende kennelycken soude moe
gen wesen het groot ongelijck, dat hem, insinuant, gedaen wordt, 
van meyninge zijnde hetselffde in druck te laeten uuytgaen 1) tot 
zyne verantwoordinghe. 

Waerop d'voors. heeren Bewinthebberen door den heer Burger
meester Bas, als president, antwoorden copie te versoucken, die 
ick door mijn derck op 't voors. Oost-Indisch huys hebbe doen 
leveren. 

No. 91. - Notarieele aanzegging namens Louis de fa Beecque aan 
de bewindhebbers der Oost-Indische Compagnie. - 1628 Maart 2. 

Not. arch. 396 f. zI6. Not. Jacob Jacobsz. 

Ed. Heeren Bewinthebbers, collegialiter vergadert sijnde bin
nen dese stadt Amsterdamme, 

Louis de la Becque, Uwe Ed. confrater, seydt, dat hij op den 
23en February 1627, in presentie van de reeckenmeesters, ten 
versoecke van de curateurs over den boedel van IJsaac Ie Maire 
afstandt gedaen heeft van alle 't recht van arrest, dat hy hadde op 
de reffecten van den voorn. Ie Maire in de Oost-Indische Compag
nie, mits dat hem geaffecteert ende verbonden soude blyven de 
somme van 6000 g., totdat de questien op de gewesene sententien 
souden sijn geliquideert. 

't Is nu sulcx, dat buyten des remonstrants kennisse sooveele 
tewege gebracht is, dat tot syne prejuditie de reeckenmeesters 
gelieft heeft obligatie te passeren van de voors. 6000 g. metten in
tereste van dien ten behoeve van de erffgenaemen van den voorn. 
Le Maire al van den 4en Marti 1627 lestleden, twelck niet hadde 
behooren te geschieden, alsoo d'voors. penningen uyt crachte van 
de sententie ende 't accord aen den remonstrant geaffecteert ende 
verbonden sijn, daeromme den remonstrant, beducht sijnde dat, 

1) In de diverse pamflettencatalogi wordt geen dergelijk stuk genoemd. 
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niettegenstaende d'selve obligatie dienaengaende eenige clau
sulen soude mogen inne houden, op d'selve obligatie nochtans 
eenich vonnis soude mogen werden gewesen by provisie onder 
cautie de restituendo tot voordeel van de voors. erffgenaemen 
ende tot naedeel van den remonstrant, die daerdoor niet aIleen in 
merckelycke schaeden ende onlusten, maer oock langhdurich pro
ces ende verlies soude mogen comen, derhalve hy Uwe Ed. in
sinueert, dat de Compagnie gelieve daerin soodaenige ordre te 
steIlen, als d'selve mede sal geraeden vinden, alsoo syne meyninge 
is aIle de costen, schaden ende interessen, die hy daerdoor soude 
mogen comen te lyden, aen de Compagnie te verhaelen. - - -

No. 92. - Acte betrelfende het grondbezit van Isaac Ie Maire te 
Egmond. - 1629 December 5. 

Not. arch. 30I f. IS6 v. Not. Fr. van Ba'nchem. 

Compareerde voor my, Fredrick van Banchem, notaris etc., 
d'eersame Hans Staets, gerbaleerder, out 73 jaeren, woonende 
binnen deser stede, ende verclaerde ten versoecke van de eers. 
Floris van Heder, in den name van de ingelanden van de Egmon
der meer met haer gevoechdens, dat hy in den jaere 1609 als voor 
ende naer tot Egmont op de Hoeve heeft gewoont ende doende d' af
fairen van zal. Isaacq Lamere, dat omtrent den voors. jaere 
Joost Adriaensz., mede woonende tot Egmondt op de Hoeve, was 
collecteur van verpondingen alsmede gaerder van de omslagh van 
de hertenheynirigh ende dat den voors. Joost Adriaensz. mede 
poochde te garen den omslach van den hertenheyningh over d'lan
den, gecomen van de Graeff van Egmondt, waeraff de voors. 
Lameer mede verscheyden hadde gecocht, tegen welcke coIlecta
tie d'voors. Lameere hem was opposerende alsmede d'andere 
coopers van de landen, van de voors. Grave gecomen, ende dat 
hy, deposant, seer weI weet ende goede kennisse heeft, dat d'lan
den, by den voors. Lamere van de voors. Grave gecocht, alsmede 
d'andere landen, van de voors. Grave gecomen, geen omslach tot 
de hertenheyninghe hebben betaelt. VercIaerde voor redenen van 
wetenschap, dat hy, als procuratie hebbende van de voors. La
mere, verscheymale mit andere eygenaers van landen, gecomen 
van de voors. Grave tot Egmondt binnen, in rechte is verschcnen 
ende dat d'saeck sonder executie is blyven hangen. - --
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DE HONDERD HOOGSTAANGESLAGENEN TE ROTTERDAM 
IN 1813 (LISTE DES CENT PLUS FORT CONTRIBUABLES DE LA 

COMMUNE DE ROTTERDAM). MEDEGEDEELD DOOR 

DR. E. WIERSUM. 

INLEIDING. 

In het elfde deel van het Economisch Historisch J aarboek deel
de mejuffrouw Dr. Leonie van Nierop de lijst mede van de hon
derd hoogstaangeslagenen te Amsterdam in 1813 (Liste des cent 
plus imposes de la ville d'Amsterdam). Zij liet daaraan een uit
voerige inleiding voorafgaan over het totstandkomen van deze 
lijst niet aIleen, maar gaf er ook interessante beschouwingen over 
en trok belangrijke conclusies uit die lijst, alles zeer scherpzinnig 
en ver uitgaande boven hetgeen mijns inziens van een eenvoudig 
uitgever en toelichter verwacht mag worden. 

Toen de Commissie voor de Publicatien van het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief zich tot mij wendde met het ver
zoek om een dergelijke uitgaaf voor Rotterdam samen te stellen, 
stond weI dadelijk bij mij vast, dat ik aan dat verzoek zou voI
doen, omdat de uitgaaf mij inderdaad zeer nuttig scheen, maar 
tevens dat ik het vrijgevige voorbeeid van Mej. Van Nierop niet 
zou volgen, doch met een beknopte inleiding mijn taak als uitge
ver verantwoord zou achten. 

Ongelukkig is de Rotterdamsche lijst lang niet zoo uitvoerig 
als de Amsterdamsche. Terwijl deze met de namen ook beroep, 
dag en plaats van geboorte, ouderdom, huwelijksstaat, aantal 
kinderen, beroep en de bedragen van fortuin en aansiag geeft, is 
de Rotterdamsche liist niets anders dan een alphabetische op
somming van namen. Ik heb echter mijn best gedaan om ze in 
overeenstemming te brengen met het Amsterdamsche kader, doch 
ben daarin slechts ten deele geslaagd. De hoofdzaken, de bedragen 
van kapitaal en aanslag, blijven helaas ontbreken. 

Men houde dus weI in het ~Og, dat de origineele lijst aIleen de 
namen vermeldt; deze is eerst afzonderlijk afgedrukt met het bor-
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derel van de gedrukte stukken, die betrekking hebben op de bij
eenroeping van de "assembIees cantonnales". 

Deze origineele lijst berust in het Aigemeen Rijksarchief en weI 
in het Archief van Binnenlandsche Zaken I 960m; zij is gedrukt 
bij Gebroeders Giunta d' Albani in Den Haag. 

Daarop voIgt dan de door mij samengesteide lijst met vermeI
ding van de beroepen en ambten, de geboortedatumc; en -jaren en 
den leeftijd. 

Als de geboorteplaats niet Rotterdam was, bleek het een t'nkele 
maal ondoenlijk om den juisten ouderdom van den aangeslagene 
op te geven. De doopdatum is aIleen verme1d, ais de geboorteda
tum niet bekend is; hij wordt dan aangeduid met een astrik. De 
lijst is afgesloten 30 Juni, naar welken datum de ouderdomsru
briek is ingevuld. 

Het goede voorbeeld van mej~ Van Nierop om in een Bijlage de 
bijzonderheden op te teekenen, die bij het onderzoek zijn gevon
den, heb ik weI gevolgd; vandaar de reeks van Aanvullingen, die 
achter de lijst der hoogstaangesiagenen is opgenomen evenals 
deze (fransch) alphabetisch ingericht. 

Waar aIleen vermeld wordt, dat iemand in 1813 lid van de so
cieteit Amicitia was, bedenke men, dat een Iedenlijst van de ge
lijktijdige en gelijkwaardige Groote societeit ontbreekt. 

DEPARTEMENT DES BOUCHES DE LA MEUSE. 

LISTE DES CENT PLUS FORT CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE 

DE ROTTERDAM. 

t!l Q) 8 f! ...... 
"' -0 Noms Prenoms -CIJ -0 Noms Pre noms e ... e S 
'" _0 "'-Z'" z'" 

1. Baalde. Pieter 8. Collings William 
2. Beelaerts Adriaan 9. Coole Hendrik 

Willem Reynier 
3. Bichon Herman 10. Dalen Abraham 
4. Bicker Arnold Lam- Cornelis 

b ert 11. Dejongh Leendert 
5. Blanken- Carolus Ja- 12. Dekuyper Coenraad. 

heym cobus 13. Dekuiper Johannes 
6. Blokhuizen ,Cornelis 14. Demonchy Michiel Ma-
7. Cauvas Philippe rinus 

/ 
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~., Ul 
0 ., .... ... ...... 

'"''0 Noms Prenoms "''0 Noms Prenoms 8 lS e ... 
"'- OJ _0 

Z'O z'O 

<# 

15. Deutz Willem 42. Mierop Isaac Nic. 
16. Duermeyer, Johannes 

fils de Adolf Ary 43. Moll, fils de 
17. Dyxman Jacob H. Jacob 
18. Ellinkhuizen P.T.L. 44. Nelleman George Nico-
19. Engels Janson Ips 
20. Faber Simon 45. Netscher Franciscus 
21. Frisch Antoine 46. Nozeman Johannes 
22. Geerlings Woutherus 47. Overgauw Pieter 
23. Gevers Abraham -48. Plemp Paulus 
24. Gevers Claudius 49. Reepmaker Jacob 

Pieter 50. Regenboog Reyer 
25. Gibson George 51. Rypen Gerrit 
26. Groeninx 52. Scheltema Bouwe Pe-

van Zoelen terson 
van Ridder- 53. Schot George Paul 
kerk Otto Paulus 54. Sturenberg Richard 

27. Harting Pieter 55. Suermondt Willem 
28. Hoffman Johan Fre- 56. Swellengre-

deric bel WillemMau-
29. Hogendorp Jean Fran- ritz 

cois 57. Twiss Robert 
30. Hogewerff Johannes 58. Uitdenbroek Robbert. 
31. Hubert Isaac 59. Van beefting Arnout 
32. Hudig Jan 60. Vandenhou- Hendrik 
33. Jansen Henricus yen Christiaan 

Guillelmus 61. Vanderblom Maarten 
34. Jongeneel Jan 62. Vandereb Christiaan 
35. Jongh Johannes 63. Vanderheim Antony 

Cornelis 64. Vanderhoop Jan 
36. Kaas, fils de Dirk 65. Vanderkun Gerardus 

L. Cornelis 
37. Kloppen- 66. Vanderloo Hendrik 

burg Johannes 67. Vanderpot Gerrit 
38. Koning . David 68. Vanderpot 
39. Koning Frederic Wil- van Groene-

lem velt Willem 
-40. Ledeboer Lambert 69. Vandersluys Laur. Dub-

Vincent beldemuts 
-41. Louron Daniel Ge- 70. Vanderwal Gerrit 

rardus 71. Vanalphen Gijsbert 
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~., '" .... ]e .... '" Noms Prenoms Noms Prenoms S .. 8'2 
:;joo :;jP 

Z'" Z'" 

72. Vancharante Nicolas Hen- 88. Vanos Paulus Tho-
drik mas 

73. Vandoode- 89. Vanoudheus-
waart Adrianus den Thomas 

74. Vandorp Cornelis 90. Vanryn 1) Simon 
75. Vaneck Barend 91. Vanrycke-
76. Vaneck Hubert vorse1 Isaac 
77. Vanegmond Jacob ,92. Vanstolk Cornelis 
78. Vangennep Gerrit 93. Vanswyn-
79. Vanhoboken Antony dregt Leonardus 
80. Vanhoog- 94. Vanvollen-

straten Samuel hoven Cornelis 
81. Vanlock- 95. Vanvollen-

horst Barend hoven Francois 
82. Vanniel Jan Jeremias 96. Vanvollen- Pieter van-
83. Vannoy Gerardus hoven der Wallen 

Henricus. 97. Vink Nicolas 
84. Vanomme- 98. Wilkens Johannes 

ren, fils de Theodorus 
F. Jan 99. Willemse HendrikCor-

85. Vanoordt Adriaan nelis 
86. Vanoordt Gregorius 100. Zeylemans Dirk 
87. Vanoordt Hendrik Wil-

lem 

Fait et arrete par nous Auditeur au Conseil d'Etat Prefet sous
signe, en execution de I'art. 11 de I'acte des constitutions de I'Em
pire du 16 thermidor an 10, et des articles 75,77, 78, 79 et 80 du 
reglement du 19 fructidor de la meme annee 2). 

Ala Haye, Ie 30 jour du mois de juin 1813. 

G. de Stassart. 

Ala Haye, chez les Freres Giunta d' Albani, 
Imprimeurs de la Prefecture et des Mairies. 

1) Ook dikwij\s als Van Reyn geschreven. 
I) Zie Dr. Leonie van Nierop, De honderd hoogst aanges\agenen te Amsterdam in 

1813 in EconomischoHistorisch Jaarboek deel XI, biz. 4. 



170 DE HONDERD HOOGST AANGESLAGENEN 

BORDEREAU 

des pieces relatives a la convocation des assembIees cantonnales 
imprimees dans Ie Departement des Bouches de la Meuse et 

transmises a M. Ie Maitre des requetes Intendant de 
l'Interieur en Hollande 

1. Arrete portant designation des edifices ou les assembIees sec-
tionnaires devront se reunir. 

2. Liste des cent plus imposes de la ville de la Haye. 
3. id. de Leyden. 
4. id. de Rotterdam. 
5 id. de Delft. 
6. 
7. 

id. 
id. 

de Schiedam. 
de Gouda. 

8. id. de Vlaardingen. 
9. id. de Dordrecht. 

10. id. de Gorcum. 
II. Acte de nomination des presidens des sections. 
12. Scrutin pour Ie college electoral du Dcpartement. 
13. id. d'arrondissement. 
14. id. de juge de paix. 
15. id. de suppIeant juge de 

paix. 
16. id. desconseilsmunicipaux1). 

17. Liste des membres des conseils municipaux en fonction au 
premier janvier 1813 et des quinze places vacantes 2). 

1) De litel van deze lijst luidt: Scrutin pour Ie conseil municipal de la commune d .• 
• ) De titel van deze (ijst luidt: Liste des membres du conseil municipal de la ...• 

en fonction au premier janvier mil-huit-cent·treize etc. 
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Age. 
Qualifica tions profes-

<II <II 
Noms Prenoms sions ou fonctions ... <II 

Epoque de la .0 • ., 
actuelles naissance e § 

o os 
z:;;, 

, 

Baalde Pieter koopman 21 Mei 1738 75 
Beelaerts Adriaan Willem baljuw 16 Juni 1758 55 
Bichon Herman houtkooper 5 Febr. 1743* 70 
Bicker Arnold La.mbert raffinadeur 11 Mei 1769 44 
Blankenheym Carolus Jacobus koopman 15 Nov. 1767* 45 
Blokhuizen Cornelis cargadoor 7 Oct. 1773 39 
Cauvas Philippe makelaar 31 Aug. 1746* 66 
Collings William koopman 1769 44 
Coole Hendrik Reynier koopman 14 April 1760 53 
Dalen Abraham Cornelis makelaar 21 Oct. 1772 40 
Dejongh Leendert effectenhandelaar 10 Febr. 1767* 46 
Dekuyper Coenraad cargadoor 6 Maart 1740 73 
Dekuiper Johannes brander 23 Mei 1766 47 
Demonchy Michiel Marinus brouwer 18 Maart 1759 54 
Deutz Willem brander 10 Jan. 1745* 68 
Deurmeyer fils Ary ~oopman in tabak 19 Maart 1747* 66 
de Adolf 

Dyxman Jacob koopman in turf 1736 77 
Ellinkhuizen P. T.L. wijnkooper 7 Maart 1765 48 
Engels Janson lakenkooper 29 April 1759ft. 54 
Faber Simon makelaar 16 April 1762* 51 
Frisch Antoine tapper en slijter. bil-

lardhouder 10 Juli 1776* 36 
Geerlings Woutherus koopman in tabak 6 Nov. 1751 61 
Gevers Abraham commissaris van de 

posterijen 10 Maart 1782* 31 
Gevers Claudius Pieter koopman 5 Jan. 1770 43 
Gibson George koopman 2 Oct. 1775 37 
Groeninx van 
Zoelen van Rid-

derkerk Otto Paulus rentenier 15 Jan. 1767 46 
Harting Pieter makelaar in tabak 26 Maart 1752* 61 
Hoffman J ohan Frederic koopman in ijzer 22 Juni 1759 54 
Hogendorp J ean Fran~ois burgemeester 28 Mei 1746 67 
Hogewerff Johannes verffabrikant 1774 39 
Hubert Isaac koopman en !abrik. 20 Febr. 1756 57 
Hudig Jan reeder en cargadoor 29 Nov. 1769 43 
Jansen Henricus 

Guillelmus wijnkooper 3 Maart 1778* 35 
Jongeneel Jan looier 18 Oct. 1745 67 
Jongh J ohannesCornelis verffabrikant 10 Febr. 1766 47 
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Age. 
Qualifications profes-

'" '" Noms Prlmoms sions ou fonctions Epoque de la 
... ., 
.0"" 

actuelles naissance e § 
o oS 
Z;;, 

Kaas fils de L. Dirk koopman inverfwaren 6 Jull 1751 61 
Kloppenburg Johannes zeehande1aar 4 Mei 1755* 58 
Koning David koopman in tabak 4 Oct. 1750* 62 
Koning Frederic Willem leerkooper, winkelier 

in schoenen 
Ledeboer Lambert Vincent lakenkooper 7 April 1738 75 
Louron Daniel Gerardus metselaar 20 Maart 1760* 53 
Mierop Isaac Nic. J ohan-

nes houtkooper 5 Aug. 1764* 48 
Moll fils de H. Jacob loodwitmaker 21 Jan. 1776* 37 
Nelleman George Nicolas koopman 
Netscher Franciscus koopman in droge-

rijen 31 Aug. 1747* 65 
Nozeman Johannes notaris en procureur 1 Jan. 1763 50 
Overgauw Pieter koopman in meekrap 18 Juni 1765* 48 
Plemp Paulus koopman 19 Mei 1767* 46 
Reepmaker Jacob raad der stad 30 Jull 1748* 64 
Regenboog Reyer grondeigenaar 17 Mei 1720* 93 
Rypen Gerrit trijpwerker 18 Mei 1753* 60 
Scheltema Bouwe Peterson med. doctor 30 Aug. 1757* 56 
Schot George Paul koopman en Prui-

sisch consul 62 
Sturenberg Richard koopman 29 Juni 1750 63 
Suermondt Willem koopman 6 Dec. 1740* 72 
Swellengrebel Willem Mauritz rechter 22 Juni 1760 53 
Twiss Robbert koopman 53 
Uitdenbroek Robbert metselaar 15 Jull 1753 59 
Vanbeefting Arnout suikerraffinadeur 15 Mei 1759 54 
Vanderhouven Hendrik Christi-

aan koopman 16 Nov. 1773 39 
Vanderblom Maarten metselaar 20 Juni 1756* 57 
Vandereb Christiaan cargadoor 18 Jan. i771* 42 
Vanderheim Antony rechter 28 Maart 1756 57 
Vanderhoop Jan effectenhandelaar 28 Juni 1761 52 
Vanderkun Gerard us Cornelis koopman 25 Dec. 1762 50 
Vanderloo Hendrik wijnkooper 4 Maart 1743* 74 
Vanderpot Gerrit koopman in meekrap 25 Sept. 1775 37 
Vanderpot van 

Groenevelt Willem wijnkooper 24 Aug. 1764 48 
Vandersluys Laur. Dubbelde-

muts commissionnair 26 Maart 1761* 52 
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.... ., 
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naissance a g 
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Vanderwal Gerrit stalhouder 13 Nov. 1753* 59 
Vanalphen Gijsbert makelaar in katoen. 

huiden. enz. 22 Aug. 1779 33 
Vancharante Nicolas Hendrik koopman 3 Sept. 1748 64 
Vandoodewaart Adrianus koopman in glas 9 Nov. 1741 71 
Vandorp Cornelis koopman 
Vaneck Barend koopman 16 Oct. 1789* 23 
Vaneck Hubert koopman 12 Juni 1786 27 
Vanegmond Jacob vlaskoopman 9 Nov. 1749* 63 
Vangennep Gerrit koopman 25 Oct. 1761* 51 
Van hoboken Antony zeehandelaar en ree-

der 7 Nov. 1756* 56 
Vanhoogstraten Samuel houthandelaar 31 Mei 1756 57 
Vanlockhorst Barend lakmoes bereider 1 Maart 1771* 42 
Vanniel Jan Jeremias koopman eind J uni of be-

gin Juli 1740 73 
Vannoy Gerardus Henri- koopman in chitsen 

)ricus enz. 13 Febr. 1779 34 
Vanommeren. 

fils de F. Jan cargadoor 19 Jan. 1783* 30 
Vanoordt Adriaan koopman in koffie en 

thee 15 April 1761 52 
Vanoordt Gregorius suikerraffinadeur 3 April 1759 54 
Vanoordt Hendrik Willem suikerraffinadeur 6 Febr. 1773 40 
Vanos Paulus Thomas ijzerhandelaar 23 Dec. 1753* 59 
Vanoudheusden Thomas timmerman 20 Oct. 1750* 62 
Vanryn Simon wijnkooper 26 Aug. 1755* 57 
Vanryckevorsel Isaac wijnkooper 28 Jan. 1756 57 
Vanstolk Cornelis bier- en azijnbrou-

wer 16 Aug. 1761 51 
Vanswyndregt Leonardus koopman 23 Oct. 1753* 59 
Vanvollenhoven Cornelis houtkooper 3 Sept. 1753 59 
Vanvollenhoven Fran~ois olieslager en zeepzie-

der 27 Jull 1756 56 
Vanvollenhoven Pieter van der 

wallen touwslager 21 Oct. 1748 64 
Vink Nicolas koopman 25 Aug. 1772* 50 
Wilkens Johannes Theo-

dorus koopman 8 Maart 1781 32 
Willemse Hendrik Cornelis brander 15 Febr. 1769* 44 
Zeylemans Dirk makelaar 9 Dec. 1740* 72 



AANVULLINGEN. 

BAELDE, PIETER. 

Lid van de Vredemakerskamer, president van bet zeegerecbt, provi
sioneel baljuw 1795, lid van de municipaliteit 1798, tresorier 1798, com
missaris van de Wissel- en Leenbank 1798, directeur van den Levant
schen handel 1804-1811, 1814, directeur van de Maatscbappij van As
surantie, DisconteElring en Beleening der stad Rotterdam, lid van den 
municipalen raad 1811-1813,lid van den raad 1813-1814. 

Kocbt 13 Juli 1808 een huis aan de Zuidblaak protocol no. 4048c en 
b~zat verscbillende panden in de Bierstraat prot. nrs. 4832, 4838, 4852. 
Hij woonde in de Bierstraat wijk A no. 461. 

Bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in 
1814 teekende hij in voor /200. In het kohier van Deuren en Vensters 
van hetzelfde jaar is hij aangeslagen voor een bedrag van f 1392.30. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Rudolph Baelde en Maria Bis
dom. Tr. te Haarlem 8 J anuari 1775 Anna Catharina la Cle. St. te Rot
terdam II J uli 1822. 

Zijn vrouw gedoopt te Haarlem 3 Maart 1748, geboren 29 Februari, 
overl. te Rotterdam 25 Sept. 1828, docbter van J an Salomon la Cle en 
Maria Elisabeth Capelle. 

BEELAERTS, ADRIAAN WILLEM. 

Secretaris van de Stad 1780-1787, kapitein der Schutterij 1781-
1785, kerkmeester 1795-1811, baljuw van Schieland 1795, lid van den 
raad 1795-1797, wethouder 1795-1797, rekenmeester 1795, baljuw 
1798-1810. 

Hij bezat een huis aan de Wijnhaven z.z. prot. no. 4796, welk huis 
volgens attestatie 19 Maart 1795 voor notaris I. Valeton aan zijn huis
vrouw is toebedeeld . Een huis in de Boompjes wijk A no. 73. prot. no. 
4260, kocht hij 8 Mei 1804 voor zelfbewoning, bovendien was hij nog 
eigenaar van panden aan de Oranjestraat Z.Z. en Huybrug O.Z. resp. 
prot. nrs. 4855 en 2443. Met nog 14 andere person en was hij, ieder voor 
1/" part, eigenaar van het Leesmuse~m aan de Zuidblaak hoek Gaper
steeg prot. no . 4031 en bovendien norg zelf voor '/ •• part eigenaar in een 
huis aan de W .Z. van de Bierstraat prot. no. 4839. . 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van /2063.27. 

Geboren te '5 Gravenhage als zoon van Mr. Gerard Beelaerts, heer 
van Wieldrecht en Dortsmonde en van Anna Wilhelmina Brandwijk 
van Blokland. Tr. te Rotterdam 23 April 1780 Maria Elisabeth van 
Beeftingh. Bij diploma van 15 April 1815 in den Ned. adelstand verhe
ven. St. 23 Dec. 1829. 
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Zijn vrouw geboren te Rotterdam 10 Oct. 1759, overl. aldaar 18 
April 1819, dochter van Pieter van Beeftingh en van Maria Elisabeth 
Denick. 

BICHON, HERMAN. 

Commissaris van het waterrecht 1768-1769, bewindhebber van de 
West-Indische Compagnie. Lid van de societeit Amicitia. 

Volgens scheiding van 20 Augustus 1802, onder de hand gepasseerd, 
werd hij eigenaar van een door hem bewoond huis aan het Haringvliet 
prot. no. 3970, wijk M. no. 21. Den zaagmolen "DeTwee gesusters" aan 
de Schie prot. no. 338 kocbt hij 16 September 1777. Een achtkante 
houtzaagmolen genaamd "Gravelust" en een houtkooperij aan den 
Hoogezeedijk prot. nrs. 452 en 455 den 1 Juli 1780 voor f 31425.-. 

In bet kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van f 913.73. I 

Geboren te Rotterdam als zoon van Jean Bichon en Jacoba Cathari
na Vingerhoet, tr. te Leiden 19 October 1777 J obanna Cornelia Jacoba 
Heldewier. St. 16 Februari 1820. 

Zijn vrouw geboren te Leiden, overl. Rotterdam, begr. 22 Dec. 1808 
oud 52 jaar Waalscbe Kerk no. 155. 

BICKER, ARNOLD LAMBERT. 

Lid van de firma Fred. Caarten & Zoon, had met zijn zwager J. W. 
Pferrstorff een suikerraffinaderij in den Groenendaal. Lid van de socie
teit Amicitia. 

Hij woonde in een huis aan de Leuvehaven wijk C no. 301. 
In bet kobier van Deuren en Vensters van 1814 is bij aangeslagen 

voor een bedrag van I 1277. 
Geboren te Rotterdam als zoon van Prof. dr. Lambertus Bicker en 

Joanna Geertruida Caarten. Tr. te Leiden 24 Januari 1794 Aletta Ja
coba Top, geboren te Rotterdam. St. 17 December 1816 '). 

Zijn vrouw geb. te Rotterdam 24 Jan., ged. I Febr. 1770, over!. te 
'5 Gravenhage 6 Maart 1864, docbter van Willem Pieter Cbristiaan Top 
en Gcert~uida J obanna Loboff. 

BLANKENHEYM, CAROLUS JACOBUS. 

Schepen 1796-1804, 1806, wethouder 1808-1811, lid van den raad 
1813,1814, 1816-1835, adjunct-maire 1811, maire 1813. 

Hij kocht I Oct. 1810 voor zelfbewoning een huis aan de Wijnha ven 
N.Z. prot. no. 4130D, wijk B. no. 200. Op 30 April van datzelfde jaar 
had hij huizen gekocbt aan den VisscheIsdijk prot. nrs. 4439/40 en 
de Lombardstraat prot. no. 2069/72. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van f 893.46. 

') Wegcns afbraal< van de Waalsche Kerk werd zijn stoffelijk overschot in Nov. 
1922 overgebracht naar het familiegraf Bicker Caarten op de begraafplaats Crooswijk. 
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Katholiek. Geboren te Rotterdam, als zoon van Gerardus Blanken
heym en Aldegonda van Luyk. Tr. te Rotterdam 13 April 1791 Anna 
Maria Mosmans. St. 18 J uni 1835. 

Zijn vrouw geb. te Ravestein 28 Nov. 1762, overl. te Rotterdam 21 
Nov. 1846, dochter van Johannes Mosmans en Maria Maes. 

BLOKHUYZEN, CORNELIS. 

Lid van de firma Hudig & Blokhuyzen (Illede-firmanten Ewout Vis
ser en Jan H udig). Lid van de societeit Amicitia. 

Kocht 16 Januari 1809 voor zelfbewoning een huis aan de Gelder
schekade, prot. no. 4017, wijk B no. 51; met zijn medefirmanten op 12 
Augustus 1807 en 8 September 1808 telkens een huis aan die kade, ieder 
voor '/. part. 

In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een som van t 789.92. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Michiel Reynier Blokhuyzen en 
Johanna Cornelia Kudde, Tr. te Rotterdam 4 April 1796 Johanna Vis. 
St. 27 Mei 1838. 

Zijn vrouw geb. te Rotterdam 25 Nov., gedoopt 2 Dec. 1770. over!. 
aldaar 27 Mei 1838. dochter van Dirk Vis en Adriana Vermande. 

CAUVAS, PHILIPPE. 

In 1778 aangesteld als makelaar. 
Kocht 10 Februari 1787 voor zelfbewoning een huis aan de Gelder

sche kade prot. no. 4015b, wijk B no. 53 en 11 Februari 1811 een huis 
aan den Westhoek van de Kleine Draaibrug. 

In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een som van t 707.75. ' 

Waalsch. Geboren te Rotterdam als zoon van Pierre Cauvas en Maria 
Jeanne de Weyne. Tr. te Rotterdam 29 November 1772 Judith Maria 
Timmers. 

Zijn vrouw geb. te Rotterdam, overl. aldaar 7 Mei 1806, oud 67 jaar. 

COLLINGS, WILLIAM. 

In 1792 te Rotterdam gekomen. Lid van de societeit Amicitia. 
Hij koopt 14 October 1803 voor zelfbewoning een huis aan de 

Boompjes, prot. nr. 4256s, wijk A no. 83. 
In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 

voor een som van t 662. 14. 
Geboren te Guernsey. Tr. te Rotterdam 21 December 1803 Ann 

Smith. St. Januari 1846, oud 77 jaar. 
Zijn vrouw Engelsch gedoopt 27 Nov. 1777, dochter van James 

Smith Sr. en Mary ••••• 

COOLE, HENDRIK REYNIER. 

Hij woonde aan de Leuvehaven wijk C. no. 332, alwaar hij 20 Jull 
1803,29 April en 22 October 1805 en 11 Februari 1807 kocht de huizen 
prot. nrs. 1395, 1399, 1400, 1407, 1409. 
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In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hlj aangeslagen 
voor een bedrag van t 1558.64. 

Katholiek. Geboren te Rotterdam als zoon van Wynandus Coole (of 
Colle) en Alydis de Ligt. Tr. te Rotterdam 27 Oct. 1782 Lucia Sonne
mans. St. onbekend. 

Zijn vrouw geb. te Rotterdam 11 Sept. 1754 (R. K.) dochter van 
Hendrik Sonnemans en Maria van Grinsven. 

DALEN, ABRAHAM CORNELIS. 

Brandmeester 1807-1811, kiezer 1824. Lid van de societeit Amicitia. 
Kocht 10 April 1810 voor zelfbewoning een huis aan de Scheepma-

kershaven prot. no. 4884, wijk A no. 469. 
In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 

voor een bedrag van t 949.34 en zijn vrouw voor t 593.64.Bij de gehou
den vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in 1814 teekende 
hij in voor t 100. 

Geboren te Rotterdam als zoon van 10hannes Dalen en Maeyken 
van den Rijk. Tr. te Rotterdam 12 Nov. 1797 Elisabeth Christina van 
derEb. St. 1 Februari 1837. 

Zijn vrouw geb. te Rotterdam 25 Dec. 1775, ged. 25 lan, 1776. over!. 
aldaar 9 1 uni 1798. Hij hertr. te Rotterdam 19 Mei 1799 Catharina 1 a
coba Durselen. 

10NGH, LEENDERT DE. 

Hij woonde aan den Houttuin, wijk L no. 184. 
In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 

voor een bedrag van t 663.03. 
Geboren te Rotterdam als zoon van Symen de 10ngh en Battie van 

Tol. Tr. te Rotterdam 8 Mei 1796 Geertruy van Langevelt geb. te 
Noorden. 

KUYPER, COENRAAD DE. 

Hij kocht 30 Mei 1792 voor zelfbewoning een huis,aan de Wijnhaven 
N.Z. prot. no. 4155, wijk B no. 220. In het kohler van Deuren en Ven
sters van 1814 is hij aangeslagen voor een bedrag van t 953.01. Bij de 
gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in 1814 
teekende hij in voor f 100.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van 10annes de Kuyper en Catharina 
van de Polder. Tr. te Maassluis 1 anuari 1777 Cornelia van der Drift. 
Begr. 15 Maart 1815. 

Zijn vrouw geb. te Maassluis, overl. te Rotterdam 18 Febr. 1804, oud 
48 jaar, begr. 22 Febr. d. a. v. Waalsche kerk no. 110. 

KUIPER, 10HANNES DE. 

Lid van den municipalen raad 1811-1813. 
Kocht 1 luni 1775 huizen aan de Bierhaven O.Z. prot. nrs. 4847/9, in 

een waarvan hij woonde wijk A no. 379, bezat ook een huis aan de Punt 
prot. no. 4817. 

ECON.-HIST. ]AARBOEK XVI. 12 
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In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor ectl L>edrag van I 388. 10. 

Katholiek. Geboren te Rotterdam als zoon van Joannes de Kuiper 
en Maria Vernooy. Tr. te Antwerpen 23 April 1794 Isabella Maria 
Aerts. St. 25 September 1828. 

Zijn vrouw ged. te Antwerpen 6 Nov. 1772, over!. te Rotterdam 2 
Januari 1828, dochter van Dionisius Aerts en Anna Maria Isabella van 
Weyrelyckhuysen. 

MONCHY, MICHIEL MARINUS DE. 

Lid van de vroedschap 1787, 1808-1811, 1814-1816, gedeputeerde 
ter Dagvaart 1787, lid van den raad 1813-1814, 1816-1818, burge
meester 1818, adjunct-maire 1813, kolonel der schutterij 1795, 

Brouwerij de Twee leeuwen aan de Leuvehaven prot. no. 4223, hoek 
Tweeleeuwensteeg wijk A no. 213. koop 8 Aug. 1796, verder nog diver
se perceelen aldaar gekocht op 13 Sept. 1782, 24 A pril en 13 J uni 1794 
en 25 Maart 1800 prot. nrs. 4208/1 1. In het kohier van Deuren en 
Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bed rag van I 582.96. Bij 
de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in 1814 
teekende hij in voor I 30.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Dr. Salomon de Monchy en Pe
tronella van Hoecke. Tr. aldaar 27 Febr. 1791 Maria Huisinga Dekker. 
St. aldaar 6 Dec. 1818. 

Zijn vrouw geb. te Rotterdam 14 Nov. 1770, over!. aldaar 5 Febr. 
1839, dochter van Engel Dekker en Maria H uisinga. 

DEUTz, WILLEM. 

Lid van den raad 1797-1798, commissaris van de Leenbank 1797. 
Kocht 12 Nov. 1782 een huis aan de Bierstraat O.Z. prot. no. 4832 en 

bezat een branderij aan de Baan, wijk C no. 281. 
In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 

voor een bedra~ van I 1085.04. 
I<:atholiek. Geboren te Rotterdam als zoon van Matthias Deutz en 

Geertrudis Greeven. Tr. te Rotterdam 18 Maart 1772 Maria Dorothea 
Kuyper. 

Zijn vrouw geb. te Rotterdam 11 Sept. 1752, R. K., dochter van 
Bernardus Kuyper en Helena Leeuwen. 

DUERMEYER, ARY. 

l{ocht 30 April 1800 voor zelfbewoning een huis aan de Groote
markt Z.Z. prot. no. 4574 wijk D no. 72. Verder was hem uit de nala
tenschap zijner ouders toegescheiden een huis aan den Visschersdijk 
Z.Z. prot. no. 4355 volgens akte van 17 Dec. 1803 voor notaris W. J. 
van Rijp. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van /808.08. 

Bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in 
1814 teekende hij in voor /500. 
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Geboren te Rotterdam, gedoopt als Adrianus zoon van Adolf Duer
meyer en Agnieta Vissers. Tr. aldaar 25 Maart 1783 Elisabeth Haak, 
wed. Willem Jacobs, geb. te Rotterdam. 

DIJXMAN, JACOB. 

Welgeboren man van den Hove en de Hooge Vierschaar van Schie
land. Poorter geeed te Rotterdam 6 J uli 1803. 

Kocht 17 Febr. en 1 Mei 1807 twee panden in den Oppert O.Z. prot. 
nrs. 2027/8, in een waarvan hij woonde wijk D no. 72. Met Samuel Wy
brans kocht hij 7 Nov. 1808 ieder voor de helft een huis aan de Zijl 
O.Z. prot. no. 4672. Op 7 Dec. 1808 kocht hij nog een huis aan de Hoog
straat prot. no. 34. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 110.-. Bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in 181·4 tee ken de hij in voor 110.-. 

Tr. A. de Kater. Geboren te Hillegersberg. St. 11 Aug. 1816, begr. 15 
Aug. 1816 oud 80 jaar, na een ecbtverbintenis van 39 jaren. 

Zijn weduwe bleef wonen in het huis in den Oppert F 47 en komt in 
het adresboek van 1817 nog voor als veenster in turf. 

ELLINKHUIZEN, PETRUS LAMBERTUS THOMAS. 

Brandmeester 1797-1803, lid van den muncipalen raad 1811-1813. 
Schepen 1816. Lid van de societeit Amicitia. Woonde aan den Cools in
gel wij k S no. 42. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 1068.35. 

Katholiek. Geboren Rotterdam als zoon van Carolus Bernardus El
linkhuizen en Catharina Elisabeth Franken. 

Tr. 1°. te Mechelen (aanget. te Hotterdam 23 Mei 1788) Elisabeth 
Wirix, geb. te Mechelen, over!. te Hotterdam 10 J uni 1793 oud 24 jaar. 
2°. te Rotterdam 2 Juni 1794 Theresia Margaretha du Bois, geb. te 
Amsterdam, begr. Hotten.lam 10 Dec. 1804, oud 39 jaar. 3°. te Rotter
dam 23 April 1809 Catharina Johanna de Kesschietre van Havre, geb. 
te Boxmeer. , 1 ... 1ir.&1 

ENGELS, JANSON. -I 
Janson, zeer waarschijnlijk een schrijffout voor Jan Willem. Lid 

van de societeit Amicitia . ./ 
Volgens scheiding den 4 Febr. 1803 voor den notaris J. H. Lentfrink 

gepasseerd, kwam hij in het bezit van een huis aan de Hoogstraat Z.Z. 
prot. no. 267B, uit de nalatenschap zijner moeder, die bij decreet dato 1 
Maart 1788 dat huis verkreeg. Zelf kocht hij 26 Nov. 1802 een huis aan 
de Hoogstraat no. 2, prot. no. 25, wijk K no. 58. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1696.80. 

13ij de Volkstelling van 18391eeft hij nog. is 80 jaar oud en woont met 
vrouw, oud 59 jaar, en zoon (Pieter Hendrik Engels, advocaat, oud 28 
jaar) nog in het huis aan de Hoogstraat Z.Z. 
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Luthersch gedoopt te Rotterdam 29 April 1759 als zoon van Pieter 
Engels en Agnes Catharina Bussingh. 

Tr. 10. te Rotterdam 25 Dec. 1796 Cornelia Christina Johanna van 
Hogenhuizen geb. te Amsterdam. Overleden 3 Nov. 1807, oud 35 jaar, 
nalatende 4 minderj. kinderen. 2°. 16 Oct. 1808 Sara Maria Visser, geb. 
te Amsterdam. 
Zijn vader was geboren te Bergsland en zijn moeder te Emmerik, zij 
trouwden te Rotterdam 25 Juni 1758. Zijn zuster Petronella Susanna 
was getrouwd met George Paul Schot, pruisisch consul, zie op Schot. 

FABER, SIMON. 

Tot makelaar aangesteld 7 Oct. 1788, verhuurt zijn ambt 9 Mei 1820 
en doet daarvan afstand in 1835.Volgenstestamentvan 8 Jan. 1799voor 
notaris A. Westerbaan komt hij in het bezit van een huis aan de Wijn
haven N.Z., door zijn schoonvader Abraham van Rotterdam 14 Mei 
1792 gekocht, doorloopende tot in de Wijnstraat, prot. nrs. 4292 en 
4156, hetwelk hij bewoonde, wijk B no. 221. Zelf kocht hij 22 Mei 1805 
een huis aan de Bierhaven W.Z. prot. no. 4857. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 526. 

Bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in 
1814teekende hij in voor t 100. 

Geboren te Hoorn als zoon van Jacob R. Faber en Heere Muselaar. 
Tr. te Rotterdam 22 Juli 1792 Maria van Rotterdam, geb. aldaar, 
over!. 12 Maart 1801 aan zenuwkoorts, oud 36 jaar en 8 maanden, be
graven 16 Maart d. a. v. in de Groote Kerk Trans. no. 79. 

FRISCH, ANTOINE. 

Ais hij 16 April tot lidmaat der Luthersche gemeente wordt aangeno
men, is hij in de tabaksnegotie bij zijn ouders op de Nieuwemarkt. 

Kocht 25 Maart 1803 een huis in de Oude Kerkstraat W.Z. prot. no. 
593; 20 Maart 1805,25 Mei 1807 en 3 Nov. 1808 kocht hij nog huizen 
aan het Kerkhof, prot. no. 590, Melkmarkt prot. no. 424 en Nieuwe 
Kerkstraat O.Z. prot. no. 585. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 953.03. hij woonde toen wijk E no. 74. 

Luthersch. Geboren te Rotterdam als zoon van Jan Hendrik Frisch 
en Johanna Eliza,beth Claus. 

GEERLINGS, WOUTHERUS. 

Lid van de municipaliteit 1798-1803, lid van den raad 1803-1808, 
wethouder 1803-1806, 1808-1811, vroedschap 1808-1811. 

Hij woonde op de Kaasmarkt wijk 1374. 
Volgens scheiding 9 Febr. 1810 voor notaris J. M. Beyerman komt 

hij krachtens zijn huwelijk in het bezit van een huis aan de Leuvehaven 
W.Z. prot. no. 1375 en volgens attestatie April 1810 voor denzelfden 
notaris van 2 huizen aan den Visschersdijk prot. nrs. 4439/40, den 3en 
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Jan. 1764 door zijn vader gekocbt, welke laatste huizen hij 30 April 
1810 verkoopt. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 3279.12. 

Katholiek. Geboren te Rotterdam als zoon van Jan Geerlings en 
Margarita van Eynthoven. Tr. in het ambacht Cool 24 Mei 1774 Jo
hanna Clasina van Neerveen, geb. Cool 29 Maart 1754, R. K ., dochter 
van Hendrik van Neerveen en Helena van den Heuvel. 

GEVERS, ABRAHAM. 

Commissaris van de Posterijen van Holland. 
Hij woonde aan den Haringvliet, prot. no. 3973, wijk M no. 25. Ten 

behoeve van den Lande van Holland kocht hij 1 J uni 1797 huizen Wijn
straat Z.Z. hoek Koninginnesteeg. 

Volgens attestatie 12 Juni 1801 voor notaris M. M. van der Loeff 
komt hij in het bezit van een huis aan de Wijnhaven Z.Z. oosthoek 
Glashaven, prot. 4867B, gekocht door Paulus en Abraham Gevers op 4 
Nov. 1788, de helft van Paulus komt vol gens scheiding 21 Januari 1798 
aan Abraham Gevers. Verkoop 10 November 1809. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 684.88 en bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in lletzelfde jaar teekende hij in voor t 500. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Aarnout Gevers en Margaretha 
Maria Brouwer. St. te Rotterdam 1 Maart ,begr. te Dordrecht 7 Maart 
1827. 

GEVERS, CLAUDIUS PIETER. 

Schepen 1816, lid van den raad van Gouda, gedeputeerde ter verga
dering der Staten van Holland, lid van de Tweede Kamer. Lid van de 
societeit Amicitia. 

Het huis Boompjes prot. no. 4246a l , 29 Juni 1787 gekocht door zijn 
moeder, werd hem vol gens scheiding 27 Juli 1809 voor den notaris P. 
van der Hoeven Jr., alsmede het Duifhuis in Crooswijk toegewezen. 
Zelf kocbt hij 15 Maart 1809 een nevensgelegen pand prot. no. 4246a'; 
doch hij woonde in het Duifhuis in Crooswijk, wijk V no. 22. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1368.515. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Abraham Gevers en Catharina 
Wilhelmina van der Staal. Tr. te Middelburg 11 Oct. 1803 Catharina 
Frederica de Bruyn. Bij Kon. besluit van 16 Sept. 1815 in den Ned. 
adelstand verheven. St. te Leiden 18 Febr. 1836. 

Zijn vrouw geboren te Middelburg 3 Dec. 1783, overl. te Brussel 3 
Oct. 1831, dochter van Jacobus Johannes de Bruijn, heer van Melis- en 
Mariekerke en Petronella Dorothea Turcq. 

GIBSON, GEORGE. 

Door zijn vader George Gibson Sr. werd 16 Mei 1771 gekocht een huis 
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aan de Boompjes prot. no. 4268B', welk huis 28 Febr. 1811 aan hem 
overgaat; op denzelfden 28 Febr. 1811 kocht hij nog van zijn vader het 
buis aan de Boompjes prot. no. 4241A (Pays-Bas), het gebouw der Rot
terdamsche Bank, wijk A no. 132, zie Rott. Jaarb. IV 1894. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van /1088.47. 

Geboren te Rotterdam, Schotsch gedoopt, als zoon van George Gib
son Sr. en Janet Hardie. Tr. te Rotterdam 30 Nov. 1802 Isabella 
Martin, geboren te Rotterdam. 

GROENINX VAN ZOELEN, OTTO PAULUS, 

Heer van Ridderkerk, Oud- en Niimw Herkingen en Roxenisse. Se
'Cretaris van de stad 1787-1795, lid van den municipalen raad 1811-
1813, van den raad 1813-1814, 1816-1824, vroedschap 1814-1816 
Lid van de societeit Amicitia. 

Volgensattestatievan 8 Aug. 1810voornotaris W. de Prill komt hij in 
het bezit van het door hem bewoonde huis aan het Haringvliet Z.Z. prot. 
no. 3981, wijk M no. 361 door zijn schoonvader 7 Mei 1791 gekocht. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is zijn vrouw aan
geslagen voor een bed rag van /1160.63. 

Bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in 
betzelfde jaar 1814 teekende hij in voor t 1000 en voor zijn kinderen 
t 100. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Mr. Cornelis Groeninx van Zoe
len en Elisabeth Cornets de Groot. Tr. te Rotterdam Catharina Marina 
Theodora van Staveren, dochter van Mr. Reinier Frederik van Stave
ren, heer van Herkingen en Roxenisse, vroedschap, hoofdofficier, be
windhebber Oost-Indische Compagnie. St. 23 Juni 1848. Bij Kon. be
sluit van 16 Sept. 1815 in den Ned. adelstand verheven en diploma van 
11 April 1816 en verder verheven tot Baron bij Kon. besluit van 29 
Mei 1832 en diploma van 30 Juni 1832. 

HARTING, PIETER. 

Luitenant bij de schutterij 1787, kapitein 1795. Aangesteld 10 Febr. 
1783 als extra-ordinaris makelaar. 10 Dec. 1804 als ordinaris-makelaar. 

Volgens testament 4 Dec. 1784 voor notaris M. M. van der Loeff ge
passeerd komt hij in het bezit van een huis aan de Hoogstraat N.Z. 
prot. no. 617 door zijn schoonvader Gerrit Weggelaar 4 Oct. 1760 ge
kocht. Zelf kocht hij 5 Maart 1791 voor zelfbewoning een huis aan de 
Boompjes prot. no. 4246 B. 2. Wijk A no. 128 en op 24 Dec. 1805 een 
huis eveneens aan de Boompjes prot. no. 4243. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van f 1378.88. 

Geboren te Rotterdam, ~uthersch gedoopt, als zoon van Dirk Har
ting en Maria van Eyck. Tr. te Rotterdam 1 Juni 1777 Catharina 
Geertruy \Vechelaar geboren te Rotterdam. Hij st. 30 Jull 1819 oud 67 
jaar 4 maanden en 6 dagen . 

... 
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HOFFMANN. lOHAN FREDERIC. 

Lid van den raad 1795. 1803-1808. 1813-1814. wethouder 1803-
1804. 1808-1811. vroedschap 1808-1811. 1814-1824. municipa1e 
raad 1811-1813. poorter te Amsterdam 15 Jan. 1783. majoorbij de 
schutterij 1787-1790. Vestigde zich in 1790 te Rotterdam. lid der 
firma J ohan Frederik Hoffmann & Zoonen. directeur der Maat
schappij van Assurantie 1790-1825. weesmeester 1795. 1804-1811, 
commissaris van het waterrecht 1811-1813, lid van het provinciaal 
bestuur van Holland 1796, 1797. tweede plv. lid der Ie Nationale Ver
gadering. lid van de Kamer van Koopbandel, curator van bet gymna
sium 1813-1824, lid der Vergadering van nota belen 1814 (Zie Gescbie
denis van de familie Hoffman uit Hachenburg, Deel II). 

Woonde in een huis aan de Boompjes prot. no. 4265a wijk A. no. 60, 
gebouwd door Maximiliaan van den Berg mr. timmerman. Koop 20 
April 1751 door J. F. Hoffmann. daarna aan diens weduwe Sophia 
Caan volgens testament van 21 Oct. 1749 voor notaris Joban Obreen, 
daarna aan Mr. ] ohan Fredrik Hoffmann volgens scbeiding 6 Febr. 
1802 voor notaris Mr. H . A. Schadee. 

Bezat ook onroerende goederen aan de Jufferstraat O.Z. prot. no. 
4894c. Jan Slijpensteeg Z.Z. prot. 1410 DI en 1411, koop 5 Nov. 1804, 
alsmede aan den Hoogezeedijk prot. nrs. 458/9. 

In bet kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1466.73 en bij de gebouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in betzelfde jaar teekende bij in voor 
f 275. 

Geboren te Rotterdam. St. aldaar 16 Mei 1825. Tr. 1 ° te Haarlem 27 
April 1783 Anna Henrietta van Eys geb. te Amsterdam 15 Jan. 1766, 
over!. aldaar 1 Mei 1784. tr. 2°. te Utrecht 29 Juni 1786 Catharina 
Frederica Cornelia van Hangest d·Ivoy. geb. te Utrecht 20 Sept. 1760, 
over!. te Rotterdam 22 Jan. 1820. 

HOGENDORP, JEAN FRANC;OIS. 

Vroedschap 1778-1795. gedeputeerde ter dagvaart 1778-1779, 
1781,1783,1784,1787-1789. burgemeester 1787, 1813-1824, lid van 
den raad 1816-1824. wethouder 1824. commandeur in de orde van den 
Nederl. Leeuw. lid van de Staten-Generaa1 der Vereen. Nederlanden, 
lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal en president van de Dis
tricts-commissie tot aanmoediging en ondersteuning van den gewapen
den dienst in de N ederlanden. 

Hij kocht 5 Nov. 1781 voor zelfbewoning een huis aan de Nieuwe
haven N.Z. prot. no. 3688. (Wijk M no. 340) . In het kohier van Deuren 
en Vensters van 1814 is bij aangeslagen voor een bed rag van t 1769.21. 

Geboren te 's-Gravenhage. Tr. te Rotterdam 18 Febr. 1770 Aletta 
Maria Cossart. St. te 's-Gravenhage 18 Oct. 1831. 

Zijn vrouw geboren te Rotterdam 19 April 1751, dochter van Jacob 
Cossart en Aletta Margaretha van der Hoeven. 

Door Z.M. den Koning werd hij bij organiek besluit van 16 Sept. 
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1815 tot Lid der Ridderschap van de Provincie Holland benoemd, met 
den titel van graaf en gravin voor al zijn wettige afstammelingen. 

HOGEWERFF, JOHANNES. 
Fabrikant, waarschijnlijk in compagnie met F. G. Valentini. 
Hij kocht 27 Jan. 1809 voor zelfbewoning een huis aan de Boompjes 

prot. no. 4255 A 1-2, wijk A no. 87. Verder bezat hij huizen aan het 
Nieuwewerk prot. no. 410 koop 25 Juli 1808, aan de Wijnstraat Z.Z. 
prot. DrS. 4113 en 4114koopresp. 11 Mei 1808en 16 Maart 1808, verkoop 
19 Jan. 1809, aan de Dwars-Bierstraat prot. no. 4852 b" koop 8 Jan. 
1810, aan de lIoofdsteeg O.Z. prot. no. 3659 en aan de Nieuwehaven
steeg prot. nrs. 3661, 3662 koop 30 Jan. 1811. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1401.23. Bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in hetzel£de jaar teekende hij in voor t 40.-. 

Luthersch. Geboren te Rotterdam, zoon van Adrianus Hogewerff en 
Johanna Sophia Westerman. Tr. te Rotterdam 2 Aug. 1802. Sophia 
Wilhelmina Bleckman. St. na 3 Febr. 1832. 

Zijn vrouw Luthersch gedoopt te Rotterdam 4 Oct. 1778, dochter 
van Jan Hendrik Bleckman en Elisabeth van Oven. 

HUBERT, ISAAC. 
Schepen-commissaris 1785, 1786, 1795-1803, vroedschap 1810-

1811, 1814-1816, lid van den raad 1813-1814, 1816-1839, reken
meester 1820-1824, ridder in de orde van den Nederl. Leeuw, com
missaris van het waterrecht 1783-1784, oudemanhuismeester 1795-
1808, commissaris van de Leenbank 1814-1816. 

V olgens scheiding den 26 April 1798 en 10 Jan. 1799 voor den no
taris Anthony Westerbaan gepasseerd komt hij in het bezit van de hui
zen aan de Boompjes prot. DrS. 4252A' en 4253D, door zijn vader 19 
Mei 1756 gekocht, in een waarvan hij woonde wijk A no. 89. 

Voorts was hij eigenaar van verschillende erven en gronden aan de 
Rottekade O.Z. prot. DrS. 264b, 265b, 266, 294c volgens declaratoir 7 
Oct. 1811 onder de hand gepasseerd. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1524.93 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
t 200.-. 

Waalsch. Geboren te Rotterdam als zoon van Isaac Hubert en Cu
nera van Ryckevorsel. Tr. aldaar 19 Nov. 1780 Catherina Maria ·van 
Vollenhoven. St. aldaar 5 Mei 1839. 

Zijn vrouw geboren te Rotterdam 14 Dec. 1756, overl. aldaar 21 Mei 
1821. 

HUDlG, JAN. 
Oprichter der firma Hudig & Blokhuijzen aan de Geldersche kade. 

Brandmeester 1802-1811, municipale raad 1811-1813, kiezer 1824-
1851, lid van de Kamer van Koophandel en Fabrieken . 

.. 
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Hij kocht 10 Mei 1809 een huis aan het Nieuwewerk prot. no. 417a 
en woonde aan de Gelderschekade wijk A no. 28. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Ferrand Whaley Hudig en Anna 
Maria Stocke. Tr. aldaar 2 April 1798 Francina Vis. St. aldaar 10 Jan. 
1858. 

Zijn vrouw geboren te Rotterdam 2 Jan. 1778, over!' aldaar 30 Mei 
1853, dochter van Dirk Vis en Adriana Vermande. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
, voor een bedrag van t 563.54 en bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 150.-

JANSSEN, HENRICUS GUILLELMUS. 

19 Jan. 1809 kocht hij van Johs. Hoogewerf Azn. twee huizen aan 
de Wijnstraat Z.Z. prot. nrs. 4113/4, 7 Febr. 1810 kocht hij nog een 
nevengelegen pand prot. no. 4112, doch woonde aan de Wijnhaven 
wijk A no. 9. 

In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 746.42. 

Katholiek. Geboren te Bergen op Zoom als zoon van Petrus Paulus 
Janssen en Maria Johanna Menu. 

Te Rotterdam als poorter beeedigd 26 Febr. 1803. Tr. 1°. aldaar 8 
Dec. 1802 Johanna Cornelia Maria Leeuwerck wed. Willem van Driel 
Boudewijnsz. over!. 17 Dec. 1805 oud 281/. jaar, nalatende 2 minder
jarige kinderen. Testament 9 Sept. 1803 voor notaris J. Nozeman. 

Tr. 2°. 31 Mei 1809 te Cool Margaretha Willemina Bruyninga geb. te 
Rotterdam. 

J ONGENEE L, JAN. 

Regent van het weeshuis 1786, 1787, 1795-1804, municipaliteit 
1798-1803, lid van den raad 1803-1808, wethouder 1803-1805, 
vroedschap 1808-1811, weeshuismeester 1808-1811. 

Hij kocht 24 Mei 1775 een huis aan de Hoogstraat Z.Z. westhoek 
Wasboomsteeg, ~erkoop 14 Mei 1792, en een huis aan de Lamsteeg 
prot. no. 398 koop 25 Aug. 1806, verkoop 3 Nov. 1808. Zijn looierij 
was gevestigd aan de Linker Rottekade, wijk P. no. 19. In het kohier 
van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bedrag 
van t 864. Bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en 
Oranje in hetzelfde jaar tee ken de hij in voor;f 200.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Jan Jongeneel en Catalyna 
Kopper. Tr. aldaar 19 Maart 1769 Magdalena Oly, geb. te Rotter
dam, begr. aldaarin de Groote Kerk Zuidpand no. 299 den 26 Oct. 1812 
oud 73 jaar. Hij st. 25 Febr. 1820 aan een zenuwberoerte, begr. 1 
Maart d.a.v. in hetzelfde graf. 

J ONGH, JOHANNES CORNELIS DE. 

Lid van de societeit Amicitia. Hij kocht 5 April 1799 voor zelfbe
woning een huis aan de Zuidblaak prot. no. 4066, 'wijk B no. 9. Voi-
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gens testament is hij eigenaar geworden van een huis aan de Glashaven 
prot. no. 4881, door zijn grootvader Andries Cantzlaar den 10 Dec. 
1732 gekocht, alsmede van een daarnaast gelegen perceel prot. no. 
4880B door zijn vader 3 Mei 1771 gekocht. Zelf kocht hij nog in 1807 
aan diezelfde haven de prot. nrs. 4869, 4870 en 4872. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 500.69. 

Bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje 
in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 50.- welk bed rag hij echter 
naliet te betalen "on willig" . 

Geboren te Rotterdam, als zoon van J o~annes Cornelis de J ongh en 
Jacomina Cantzla~r. St. aldaar 18 Juli 1835. Tr. te Rotterdam 22 
Maart 1801 Petronella Cornelia Obreen geb. aldaar 20 April ged, 
Waalsch 26 April 1769. over!. aldaar 9 Juni 1852. 

KAAS, DIRK. 

Regent van het weeshuis 1783-1785, 1787-1817. Hij kocht 4 
April 1787 voor zelfbewoning een huis aan de Nieuwehaven N.Z. (nieuw 
wijk 12 no. 361) prot. no. 3671, welk huis later bij erfenis overgaat aan 
zijn zoon Lieve Kaas. Een buitenhuis aan de Wafellaan prot. no. 71a. 
kocht hij 22 Maart 1799. Verder bezat hij perceelen aan de Boymans
straat prot. no. 6510, gekocht 4 Maart 1801 en aan de Oostmolenstraat 
O.Z. prot. nrs. 3500b en c., gekocht 4 Nov. 1775. Zijn bedrijf ocfende hij 
waarschijnlijk uitin een pand aan de Spaanschekade. In het kohier van 
Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bed rag van 
t 909.76. 

Bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje 
in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 200. -. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Lieve Kaas en Aagje Borgman. 
St. te Rotterdam aan een beroerte 16 Maart 1817. Tr. 1°. te Rotterdam 
24 Aug. 1775 Jacoba Susanna Nieuwland geb. aldaar, overl. aldaar 
begr. 15 Febr. 1787 oud 35 jaar. 2°. te Delft 7 Sept. 1788 Adriana van 
Diest geb. aldaar, overl. na 16 Maart 1817. 

KLOPPENBURG, JOHANNES. 

Kieze~ 1816-1847. 
Volgens scheiding den 5 Febr. 1810 voor den notaris W. de Prill ge

passeerd komt hij in het bezit van het door hem bewoonde huis aan 
den Haringvliet Z.Z. prot. no. 3967c, wijk M no. 14, door zijn schoon
vader Anthony Buys 13 Mei 1784 gekocht. Zelf had hij 15 Mei 1784 een 
huis aan het Westnieuwland prot. no. 4526 gekocht. Voorts bezat hij 
nog eenige eigendommen aan de Gasthuislaan N.Z. prot. nrs. 49a en b 
en 50. In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangesla
gen voor een bed rag van f 1381.89. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Barent Kloppenburg en Anna 
van Gilst. St. Nov. 1847. Tr. 1°. te Rotterdam 28 Jan. 1779 Johanna 
Nieuwland. geb. te Rotterdam, begr. 10 Juni 1783 in de Groote Kerk 
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aldaar oud 25 jaar. 2°. te Rotterdam 4 Nov. 1784 Josina Adriana Buijs 
geb. te Rotterdam. 

KONING, DAVID. 

Lid van de societeit Amicitia. 
Volgens testament van 5 Sept. 1787 voor notaris W. de Prill komt zijn 

scboonmoeder Maria Donk in het bezit van bet buis aan den Rijstuin 
O.Z. prot. no. 3750a, door zijn scboonvader e arel Naret 16 April 1768 
gekocht ; aan hem wordt dat huis toegescheiden volgens scheiding 13 
Juni 1796 voor notaris J. N. Verbrugge. Zelf kocht hij een huis aan 
den Rijstuin prot. no. 3736 den 1 Aug. 1776, maar verkocht dat 15 
Mei 1799. Op denzelfden 15en Mei 1799 kocht hij een huis aan de Nieu
wehaven N.Z. prot. no. 3674/5, hetwelk hij bewoonde, wijk M. nr. 
348. Aan den Goudschesingel kocht hij 20 Aug. 1800 de bleek Het 
wapen van Engeland, welke hij verkocht 20 Oct. 1803 en verder bezat 
bij nog een buitenhuis aan de Jan van Loonslaan prot. no. 23b ge
kocht 11 Oct. 1796. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van /1187.62. 

Geboren te Rotterdam als zoon van David Koning en Johanna 
Balje, overl. Rotterdam, begr. 9 Mei 1822 in de Groote Kerk Trans no. 
125. Tr. te Rotterdam 4 Juni 1775 Adriana Naret, geb. te Rotterdam, 
overl. 28 Febr. 1808, oud 51 jaar, nalatende 6 minderjarige en 2 meer
derjarige kinderen. 

KONING, FREDERIC WILLEM. 

Kocht 24 Sept. 1784 een buis aan bet Hang W.Z. prot. no. 4744B-, 
wijk Cno. 196, in hetwelkhij woonde. Voorts kocht bij 14 Jan. 1793 een 
buis aan de Torenstraat Z.Z. prot. no. 573, 15 Aug. 1798 een huis aan 
de Hoogstraat N.Z. naast de Franscbe Kerk prot. no. 646a en 8 Juni 
1809 eenige huizen aan de Botersloot O.Z. prot. nrs. 2529, 2531, 2532. 

Geboren te Westerkappel, als poorter te Rotterdam beeedigd 5 Oct. 
1784. Tr: aldaar als weduwnaar 9 Sept. 1804 Adriana Schouten, 
geboren te Raamsdonk. 

LEDEBOER, LAMBERT VINCENT. 

Hoofdman van het lakenkoopersgilde, regent van het weeshuis 
1773-1817. 

Hij kocht 20 Nov. 1805 voor zelfbewoning een huis aan de Spaan
schekade prot. no. 3804, wijk M no. 122. In de Lange Warande bezat 
hij een buitenhuis prot. no. 17, gekocht 16 Nov. 1 'F8, welk buiten
buis later volgens akte van scheiding 15 April 1825 voor de notarissen 
J. A. Jongeneel en P. van der Hoeven Jr. wordt toegescheiden aan 
Dammes Ledeboer. Voorts bezat hij onroerende goederen aan den Groe
nendaal prot. no. 3483 koop 28 Maart 1805, Hoofdsteeg O.Z. hoek 
Nieuwebavensteeg prot. no. 3785 en 3786 koop resp. 18 Jull 1764 en 
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2 Jull 1806 en aan de Nieuwehavensteeg N.Z. prot. no. 3663, koop 
4 Juni 1802. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 1217.92; bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor een 
bedrag van f 500.-. 

Geboren te Weerselo als zoon van Ds. Bernardus Ledeboer en Anna 
Sibilla Lippinckhof. St. te Rotterdam 28 Dec. 1818. Tr. te Haastrecht 
10 Mei 1763 Aletta Drost, geb. aldaar 10 Dec. 1742, over!. te Rotterdam 
23 Maart 1825, dochter van Dammes Drost en Maria Ockhuysen. 

LOURON, DANIEL GERARDUS. 

Brandmeester 1788-1794. 
Hij kocht 3 Juni 1803 een huis aan de Leuvehaven W.Z. prot. no. 

1350D, in hetwelk hij woonde, wijk C no. 59. Met Samuel Dunlop kocht 
hij 20 Febr. 1811, ieder voor de helft, een huis aan de Boompjes prot. 
nr. 4242B, waarin woonde De Marivault, commissaris-generaal van 
politie in het departement van de monden van de Maas. Ook bezat hij 
nog panden aan de Hoogstraat o.z. prot. nr. 550a, gekocht 5 Mei 1802, 
aan de Korte Hoogstraat W.Z. prot. nrs. 664a en ben aan de Schie prot. 
no. 348a. In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aange
slagen voor een bedrag van f 1018.24. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Johannes Louron en Helena 
Groenevelt. Tr. te Rotterdam 6 Nov. 1796 Geertruy Proper geb. te 
Dussen, over!. te Rotterdam begr. 2 Febr. 1815 Groote Kerk Noord
pand no. 259, oud 43 jaar. 

MIEROP, ISAAC NICOLAAS JOHANNES VAN, 

Handelde in compagnie met zijn zwager Willem Maurits Swellen
grebe!. Schout van het ambacht Cool, secretaris van de Vredemakers
kamer, 1788-1795, leproosmeester 1793-1794, lid van den raad 
1824-1835. Lid van de societeit Amicitia. , 

Hij kocht 16 Juni 1807 voor zelfbewoning een huis aan de Leuve
haven O.Z. prot. no. 4222, wijk A no. 201. Verder komt hij in het be
zit van een pand aan de Zwanensteeg prot. no. 1049 ingevolge schei
ding der nalatenschap van zijn vader 25 Oct. 1808 voor notaris W. de 
Prill. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 1593.50 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
1300.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Mr. J ohan Gerbrand van Mierop 
en Maria Sara Ie Petit. Tr. aldaar 3 Maart 1788 Cornelia Margaretha 
Wilhelmina van Cattenburch. St. te Rotterdam 17 Juni 1835. 

Zijn vrouw geboren te Rotterdam 2 Aug. 1774, dochter van Mr. 
Dirk Lodewijk van Cattenburch en Wilhelmina Antonia van Erber
feld, over!' aldaar 19 Jan. 1820. 
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MOLL, JACOB. 

Lid van den raad 1827-1851. Lid van de societeit Amicitia. Hij 
woonde aan de Wijnhaven wijk A no. 10, zaak doende aan de Spaan
schekade wijk 12 no. 134. Bezat een buitenhuis aan den Oostsingel 
hoek Lange Warande prot. no. 8a, koop 14 Mei 1810, verkoop 21 
Mei 1822. Voorts een perc eel aan de Waagsteeg prot. no. 3, koop 24 
Dec. 1804. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bed rag van t 494.94 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje teekende hij in voor t 1000. 

Geboren te Rotterdam als zoon van H. Moll en Maria van Eyll. St. 
aldaar 11 Oct. 1857. Tr. aldaar 21 Juni 1797 Maria Petronella Me1chers 
ged. te Rotterdam 27 Sept. 1775, dochter van Abraham Matthaeus 
Melchers en Anna van der Maas, over!' v66r 1845. 

NELLEMAN, GEORGE NICOLAS. 

Lid van de societeit Amicitia. 
Hij kocht 25 Mei 1796 voor zelfbewoning een huis aan de Nieuweha

ven N.Z. prot. no. 3522a1 wijk M no. 255, Ook bezat hij een buitenhuiS 
aan de Wafellaan prot. no. 69, gekocht 11 Oct. 1792. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 696.24. 

Geboren te Lauffen in Wurtemberg, verkreeg hij 28 April 1788 verlof 
om te Rotterdam te mogen wonen, op dienzelfden dag werd hij als lid
maat der Luthersche gemeente aangenomen toen "comptoirbediende" 
bij de Wed. Hoele op de Nieuwehaven. Tr. te Rotterdam 30 Nov. 1790 
Magelina Maasdam, wed. Jan Hoele, geb. te Maasdam. 

NETSCHER, FRANCISCUS. 

Volgens testament van 4 Maart 1776 voor notaris J. van der Mey komt 
hij in het bezit van een huis aan de Hoogstraat prot. no. 472, hetwelk 
hij 23 April 1785 verkoopt. Verder kocht hij aan de Hoogstraat 3 April 
1778 prot. no. 52, 4 Mei 1808 prot. no. 256 en 6 Mei 1794 prot. no. 498, 
in een waarvan hij woonde, wijk K no. 73. Ook bezat hij "t Huys Ruy
broek" prot. no. 100b, gekocht 3 Mei 1782 en een daarnaast gelegen 
huis prot. no. 100E, gekocht 28 Juli 1798. Met Anna Josina van der 
Pot. wed. Abr. Hubert kocht hij 13 Juli 1804 prot. no. 101b. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1306.49, bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 50.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Pieter Marynus Netscher en 
Elizabeth Silvergieter. Tr. 1 0. te Rotterdam 24 Dec. 1775 Hester van 
Laren geb. aldaar, overl. aldaar, begr. 15 Nov. 1776, oud 20 jaar. 2°. 
21 Febr. 1779 Elisabeth van Putten, geb. te Rotterdam. Hij st. te Rot
terdam 21 Nov. 1819 begr. 26 Nov. d.a.v. in de Groote Kerk Middel
pand no. 160. 
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N OZEMAN, JOHANNES. 

Aangesteld als procureur 31 Aug. 1790 en als notaris 31 Aug. 1795, 
brandmeester 1799-1809, kiezer 1 ~24-1834. 

Hij kocht 30 Dec. 1807 een huis in den Oppert O.Z. prot. no. 2043, 
doch woonde later aan het Westnieuwland wijk D no. 74. In het kohier 
van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bedrag 
van 11009.73; bij de gehouden vrij willige inschrij ving voor Vaderland 
en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor f 200.-. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam 1 Jan. 1763 als zoon van Cor
nelis Nozeman en Maria de Beurs. St. aldaar 10 April 1834 oud 71 jaar, 
waarvan 44 jaar gehuwd. Tr. te Rotterdam 12 Oct. 1790 Petronella 
Bierumer, wed. David Verstolk, geb. te Rotterdam, Remonstr. ged. 
16 Nov. 1760, over!. na 1834. 

OVERGAUW, PIETER. 

Hij bezat huizen aan den Rijstuin prot. no. 3773 koop 5 Nov. 1795, 
prot. no. 3768 koop 11 Maart 1807 en prot. no. 3772b koop 9 Mei 1808, 
in een waarvan hij woonde, wijk L. no. 37. Een buiten aan de Joden
iaan prot. no. 188 koop 4 Nov. 1796, aan de Rottekade Z.Z. prot. nrs. 
260, 262a, b, koop 6 Aug. 1806, een huis in den Oppert O.Z. prot. no. 
2019 op denzelfden dag gekocht, doch 25 Oct. 1808 verkocht en een 
huis aan de Scheepmakershaven prot. no. 4835 koop 14 Nov. 1810. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van I 167S.85. 

Geb9ren te Rotterdam als zoon van Maarten Overgauw en Jannetje 
van Vliet, over!' aldaar 28 Juli 1830, oud 66 jaar. Tr. te Rotterdam 17 
Mei 1786 Maria Johanna van Lom geb. aldaar, over!. aldaar 2 Mei 
1841, oud' 79 jaar. 

PLEMP, PAULUS. 

Vendrig 1787, 1795. Woonde in de Boompjes wijk A no. 65. 
Volgens scheiding 27 Dec. 1800 voor notaris J. Nozeman komt hij 

in het bezit van een buitenhuis aan den Goudschesingel prot. nrs. 
220/2 en volgens scheiding 7 Maart 1811 voor denzelfden notaris voor 
1/. eigenaar van een huis aan het Haringvliet Z.Z. prot. no. 3969D. Ook 
washij volgens scheiding 24 Mei 1804 onder de hand, voor '/. eigenaar 
van een huis aan de Zuidblaak prot. no. 4034B" uit de nalatenschap 
zijner moeder, eerder weduwe van Johan Steenlack Roos en door de
zen gekocht 1 April 1760, verkoop 10 J uli 1810. 

In het kohier van' Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van f 11S9.27 en zijn vrouw voor f S02.19. Bij de ge
houden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde 
jaar teekende hij in voor 11S0.-. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam als zoon van Michiel Plemp en 
Anna Margaretha van der Hoop. St. aldaar 12 Febr. 1820, bcgr. Groote 
Kerk Noordpand no. 30S. Tr. te Voorburg, aanget. te Rotterdam 23 
April 1790 Johanna van der Hoop, geb. te Rotterdam 22 ] uni 176S, 
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ged. Remonstr. 14 Juli 1765, overl. aldaar 26 Maart 1847, toen wo
nende Zuidblaak. Zie voor haar portret: Het geslacht Van der Hoop, 
bIz. 125. 

REEPMAKER, JACOB. 

Vrijheer van St. Hubertusgerecht, heer van Strevelshoek, Noord
Waddillxveen en Sleeuwijk. Woonde in de Leuvebrugsteeg wijk C no. 
292. 

Vroedscbap 1780-1795, gedeputeerde ter Dagvaart 1780-1782, 
1784-1787, weesmeester 1780, luitenant-kolonel 1782-1784, kolonel 
1785. burgemeester 1787, lid van den raad 1795, 1813-1814. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangesla
gen voor een bedrag van I 959.19, bij de gehouden vrijwillige in
scbrijving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in 
voor I 200. 

Gcboren te Rotterdam als zoon van Mr. Adriaan Reepmaker en 
Jacoba Catharina van Belle. St. te Waddinxveen 15 Nov. 1828. Tr. te 
Dordrecht 17 Febr. 1772 Emmerentia Christina Rees, geb. aldaar 26 
Sept. 1751, dochter van Mattheus Rees en Christina Reepmaker, 
overl. te Waddinxveen 22 Juli 1810. 

REGENBOOG, REYER. 

Hij kocbt 6 Febr. 1767 een buitenbuis aan den Goudscbesingel 
prot. no. 194a in hetwelk bij woonde, wijk 0 no. 32 en den 29 l\lei 1773 
nog drie huisjes onder een dak aldaar prot. no. 194c; 6 Mei 1767 een 
huis aan de Valkensteeg prot. no. 212; 9 Febr. 1773 aan de Nieuweha
ven Z.Z. prot. no. 3934 verkoop 21 April 1786, 13 Juni 1787 prot. nr. 
3933B verkoop 6 Maart 1805; 2 Mei 1782 aan het H aringvliet N .Z. prot. 
no. 3837b verkoop 26 Nov. 1796,2 Febr. 1779 prot. no. 3831 verkoop 
10 Febr. 1807; 19 l\lei 1784 aan de J odenlaan W.Z. prot. ms. 158/9, 8 
Nov. 1776 aan de Meent Z.Z. prot. no. 2378; 9 Febr. 1770 aan den 
Goudscherijweg O.Z. Zuidhoek Lange Warande prot. no. 22b, samen 
met Adrianus Dekker. 

In het kobier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bed rag van I 1320.05. 

Remonstrant. Geboren te Amsterdam als zoon van Krijn Regen
boog Pietersz en Marretie Pieters. 

Te Rotterdam als poorter beeedigd 8 Dec. 1757. St. aldaar 26 
l'ebr. 1814 in den ouderdom van 93 jaren 9 maanden en 9 dagen. 

RIJPEN, GERRIT. 

Hij kocht 26 Febr. 1811 een huis aan de Hoogstraat Z.Z. prot no. 
480, hoek Vlasmarkt O.Z., in hetwelk hij woonde, wijk G no. 94, 5 
Juni 1807 aan de Hoogstraat N.Z. oosthoek van de Wijde Kerkstraat 
prot. no. 602, 28 Pebr. 1801 aan de Hoog!;traat N.Z. prot. no. 619. 21 
Nov. 1788 aan het Spui O.Z. prot. no. 623. 4 Mei 1809 aan de Noord
blaak prot. no. 4337. 5 Juni 1807 aan den Visschersdijk N.Z. prot. no. 
4455 en op denzelfden dag aan bet Hang Z.Z. prot. no. 4695a. 
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In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 is hlj aangeslagen 
voor een bedrag van t 1750.0L 

Katholiek. Geboren te Kralingen als zoon van Casper Rijpen en 
Maria Simonse Vermeer. Tr. te Rotterdam 21 Febr. 1779 Elisabeth de , 
Both, geb. te Rotterdam. 

SCHELTEMA, BouwE PIETERSON. 

Hij kocht 13 Juni 1804 een huisin den Oppert W.Z. prot. no. 1912a 
in hetwelk hij woonde, wijk F no. 156. Verder had hij op 19 J uli 1797 
een huis in den Oppert prot. no. 1928 gekocht, op 26 Febr. 1802 een 
aan de Nieuwehaven N.Z. prot. no. 3701a' op den westhoek van de 
Molenstraat en op 27 Maart 1797 een aan de Heerenstraat Z.Z. prot. 
no. 2569, welk huis hij echter reeds 9 Nov. d.a.v. verkocht. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 937.01; bij de vrijwillige inschrijving voor Va
derland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 50.-. 

Geboren te Harlingen, als zoon van Pieter Scheltes en Hinke Bou
wes, als student te Zutphen ingeschreven 17 Sept. 1783, als poorter te 
Rotterdam beeedigd 28 J uli 1784. St. aldaar 2 Aug. 1823 aan een be
roerte oud 66 jaar. Tr te Rotterdam 20 Oct. 1784 Maria Wijtings, geb. 
te Rotterdam. 

SCHOT, GEORGE PAUL. 

Pruissisch consul. Woonde aan de Wijnhaven wijk A no. 439. Hij 
kocht 13 Juni 1797 een huis aan de Wijnbrugstr. W.Z. prot. no. 4819. 
11 Oct. 180geen aan de Bierhaven W.Z. prot. Dr. 4856, 1 Juni 1807 een 
aan de Kapitein Imansteeg prot. no. 3468 verkoop 29 Juni 1809 en 3 
Nov. 1800 een aan de Nieuwehaven prot. no. 3517b. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
vooreen bedragvant 1337.8L 

Geboren te Eberstadt bij Darmstadt. Tr. te Rotterdam 16 Sept 1780 
Petronella Susanna Engels, geb. aldaar. 

Hij werd begraven 13 Jan. 1830 oud 79 jaar, zijn vrouw 23 Febr. 
1824 oud 63 jaar, beiden in graf no. 161 der Waalsche Kerk te Rotter
dam. 

STURENBERG, RICHARD. 

Lid der firma Sturenberg en Cankrien, luitenant der schutterij 1786, 
1787, Municipale raad 1811-1813. Lid van de societeit Amicitia. 

Hij kocht 1 Nov. 1808 een huis aan de Boompjes prot. no. 4261 A, in 
hetwelk hij woonde wijk A no. 70. Ook bezat hij een huis aan de Leu
vehaven W.Z. prot. no. 1361/2. koop 15 Dec. 1788. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 133L43 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
t 500. 

Luthersch. Geboren te Rotterdam als zoon van Laurens Sturenberg 
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en Willemina Welscher, begraven aldaar 1 Febt:. 1823 Groote Kerk 
hoogkoor no. 19 oud 73 jaar. Tr. te Rotterdam 5 Jan. 1780 Susanna 
Cramer weduwe van Christopfer Reinhardt Cancrin geb. te Rotterdam 
in Juni 1751, dochter van Hendrik Cramer en Margaretha Groeneyk. 

Zijn vrouw werd begraven 8 Maart 1819 in bovengenoemd graf, 
overl. 3 Maart 1819, oud 67 j aar en 10 maanden. 

SUERMONDT, WILLEM. 

Schepen 1785, vroedschap 1787-1795, 1814-1816, municipaliteit 
1811-1813, lid van den raad 1813-1814, 1816-1824, regent van het 
oude-gasthuis, staatsraad 1808, maecenas van het Bataafsch Genoot
schap, ridder in de orde van de Unie. Lid van de societeit Amicitia. 

Hij kocht 3 Sept. 1783 een huis aan de Zuidblaak prot. no. 4049BI en 
op 14 Mei 1804 een huis eveneens aan de Zuidblaak prot. no. 4035B" in 
een waarvan hij heeft gewoond, wijk B no. 19. Voorts heeft hij gekocht 
6 Mei 1790 een huis aan de Wijnstraat N.Z. prot. no. 4075 en een huis 
aan de WijnbrugstraatfBierstraat prot. no. 4822c op 2 Juni 1807. Ver
der was hij eigenaar van een huis aan de Wijnstraat Z.Z. prot. no. 
4141a door zijn vader op 1 Mei 1753 gekocht en met zijn broer Barthold 
van een huis aan de Bierstraat W.Z. prot. no. 4858a eveneens door zijn 
vader gekocht 4 Mei 1774 volgens testament 19 Februari 1773 voor no
taris J. van der Mey en affirmatie 7 Sept. 1795. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1806.62 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 

• t 1000. 
Geboren te Rotterdam als zoon van Evert Suermondt en Helena 

Boel. St. aldaar 14 Maart 1828 oud 87 jaar. Tr. te Rotterdam 6 Mei 
1782 Geertruida Wilhelmina van der Spelt geb. te Zwijndrecht in 1758, 
overl. te Rotterdam 7 Febr. 1825, dochter van Nicolaas van der Spelt 
en Maria Rimpelaar. 

SWELLENGREBEL, WILLEM MAURITZ. 

Eerst advocaat te 's-Gravenhage, daarna te Gouda 1781 door het 
comite revolutionair geremoveerd, vertrok 1 Nov. 1801 naar Rotter
dam waar hij tot 1810 een carottenfabriek had (bij de inlijving verbo
den), dreef voorts sinds 1812 een houthandel met zijn zwager Van 
Mierop en bovEmdien een commissiekantoor met zijn zwager Van Mie
rop, Josua s' Jacob en C. M. de Vrij, commissaris van de kleine zaken 
en vredemaker 1805-1806, schepen 1806-11, rechter 1811, vice-pre
sident van de rechtbank van eersten aanleg 1819, president 1825, rid
der in de orde van den Nederl. Leeuw. Lid van de societeit Amicitia. 

Woonde in een huis aan de Leuvehaven W.Z., wijk C no. 54, prot. 
no. 13507 en 1352B', door zijn schoonvader Johan Gerbrand van Mie
rop gekocht en volgens scheiding 25 Oct. 1808 voor notaris W. de Prill 
aan hem toebedeeld. Voorts bezat hij een pakhuis aan de Scheepma
kershaven genaamd Wyborge prot. no. 4910. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 13 
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. 
In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 

voor een bed rag van 1373. 18 en zijn vrouw voor 1 762.82. 
Geboren te Utrecht als zoon van Mr. Johannes Willem en Geer

truyda Elisabeth H ilgers. St. te Rotterdam 26 Nov. 1843. Tr. aldaar 2 
Sept. 1794 Catharina Wilhelmina van Mierop geb. te Rotterdam ge
doopt 11 Aug. 1769. overl. aldaar 21 Nov. 1811. dochtervan Mr. Johan 
Gerbrand en Maria Sara Ie Petit. 

TWISS. ROBBERT. 

Lid der firma Latham en Twiss. Lid van de societeit Amicitia. 
Woonde in een huis aan de Nieuwehaven prot. no. 3532/3. wijk M 

no. 247. door zijn vader 16 Mei 1753 gekocht en aan hem toebedeeld 
volgens testament op den 19 April 1776 gepasseerd te St. George Col
gate in de stad Norwich voor den notaris WLl. Utten. 

Ingevolge hetzelfde testament werd hij ook eigenaar van een huis 
aan de Nieuwehaven N.Z. prot. no. 3527a en een aan de Groenendaal 
prot. no. 3423 beide door zijn vader gekocht op 1 Maart 1764. Voorts 
bezat hij een buitenhuis in Crooswijk genaamd "de Boot" prot. no. 93, 
94. 96. door hem gekocht 10 Oct. 1788 en verkocht 10 Maart 1802. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 11116.50 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje tee~ende hij in voor 1100.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Francis Twiss en Anne Hussey. 
St. aldaar 19 Nov. 1829. Tr. te Tunbridge Wells in Maart 1785 Mary 
Scott. geb. te Norwich 6 April 1767. overl. te Rotterdam 20 Jan. 1836. 

UITDENBROEK. ROBBERT. 

Hij k,9cht een huis aan de Nieuwehaven N.Z. px:ot. no. 3691. in het
welk hij woonde. wijk M 337. Ais metselaar (architect) heeft hij vele 
huizen gekocht en verkocht o.a.: 

Oostsingel hoek Lange Warande prot. no. 8a koop 21 Mei 1822. ver
koop 16 Febr. 1828. 

Goudscherijweg W.Z. prot. 170D'.·.·. koop 24 Nov. 1798. verkoop 21 
liaart 1810. 

Boschland prot. no. 463 koop 5 Mei 1802. 
Hoogstraat Z.Z. prot. no. 164. 165. 166. koop resp. 29 Juni 1796.24 

April 1788 en 1 Febr. 1780. 
Visschersdijk Z.Z. prot. no. 4389 koop 5 Maart 1804. 
Haringvliet Z.Z. prot. nos. 3984 en 3985 koop 12 Dec. 1806. hetlaat

ste samen met Johannes Gillis Uitdenbroek. 
In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 

voor een bedrag van 12084.23 en zijn vrouw voor 1319.64. 
Geboren te Middelburg. zoon van Jakobus Uitdenbroek en Susanna 

Reigiers. Tr. te Rotterdam 19 Jan. 1777 Johanna Ooms. Geb. te Rot
terdam. 

VAN BEEFTINGH. ARNoUT. 

Kiezer 1824-1831. Woonde in een huis aan de Nieuwehaven wijkM 
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no. 242; in het Register van Deuren en Vensters van 1814 is hij aange
slagen voor een bedrag van f 1502.48. Bij de gehouden vrijwillige in
schrijving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar tee ken de hij in 
voor f 100.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Nicolaas Van Beefting en Chris
tina van Horx. St. te Rotterdam. begr. 30 Sept. 1831 oud 72 jaar. Tr. 
1°. te Rotterdam 3 Juni 1782 Jacoba Maria Boon, geb. te Delft, overl. 
te Rotterdam 25 Maart 1800 oud 39 j aar en 4 maanden 2°. te Leiden 25 
Dec. 1803 Jacoba Dina Elizabeth Hunteren geb. te Amsterdam we
duwe van Christiaan Hendrik Dame. 

VAN DER HOUVEN, HENDRIK CHRISTIAAN. 

Lid der firma Van der Houven & van Heel, staatsraad, president der 
Nederl. Handelmaatschappij, commissaris van assurantie 1808-1811, 
oude vrouwenhuismeester 1811-1825, kiezer 1816-1824. Lid van de 
societeit Amicitia. 

Hij woonde in een huis aan de Wijnhaven wijk B no. 219, is in het 
register van Deuren' en Verlsters van 1814 aangeslagen voor een bedrag 
van f 513.69 en heeft bij de vrijwillige inschrijving voor Vaderland en 
Oranje in hetzelfde jaar ingeteekend voor f 250,-. 

Geboren te Nieuw-Beyerland. St. te 's-Gravenhage 9 Dec. 1852. Tr. 
te Rotterdam 17 Mei 1802 Johanna Elisabeth van Gennep, ge b. aldaar 
ged. 5 Mei 1778, dochter van Arnoldus van Gennep en Adriana Ver
rijst, overl. te 's-Gravenhage op den huize Ter Noot 18 Febr. 1857. 

VAN DER BLOM, MAARTEN. 

Hij woonde aan de Leuvehaven wijk C no. 323 en kocht 2 Mei 1805 
een huis aan de Jufferstraat W.Z. prot. 4913a ' . In het kohier van Deu
ren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bed rag van 
/1233.34 en bij de gehouden inschrijving voor Vaderland en Oranje in 
hetzelfde jaar teekende hij in voor f 10.-. 

Geboren te Abbenbroek als zoon van Ary van der Blom en Maartje 
Jacobs Moerman, werd 28 Dec. 1786 te Rotterdam als poorter be
eedigd. St. 10 Dec. 1821, begr. 14 Dec. d.o.v. in de Prinsenkerk te 
Rotterdam. 

Tr. te Rotterdam 14 Febr. 1796 Catharina Brink, weduwe, geb. te 
Rotterdam, overl. ,aldaar 6 Juni 1819 oud 50 jaar begr. 9 Juni in de 
Prinsenkerk. 

Van het overlijden van Maarten van der Blom gaven bij adve rtentie 
kennis H. Koert en A. M. van der Blom, mede namens hunne zusters; 
de tweede ondergeteekende zou de metselaars-affaire voortzetten. 

VAN DER EB, CHRISTIAAN. 

Kiezer 1824-1835. Lid van de societeit Amicitia. 
Hij kocht 12 Juli 1805 een huis aan de Zuidblaak. prot. no. 4034B 'a, 

in hetwelk hij woonde, wijk B no. 36. 
In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
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voor een bedrag van t 633.10 en bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 150. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Comelis van der Eb en Johanna 
Smi(d)ts, St. te Renkum 4 Mei 1846. 

Tr. te Rotterdam 3 Dec. 1798 Elisabeth Jacoba de J onge, volgens 
de overlijdingsakte geb. te Rotterdam 18 Aug. 1781 1), overl. aldaar 
5 Mei 1822, dochter van Bernardus de Jonge en Ewouda Pansemaker. 

VAN DER HElM, ANTHONY. 
Promoveerde 29 Mei 1776 te Leiden op een dissertatie getiteld "De 

Obligatione ex promisso silentio", rechter in het tribunaal, schepen 
1787, 1788, 1793, 1794, vroedschap 1792-1795, lid van den raad der 
stad 1803-1808, 1813-1814, wethouder 1808-1810, burgemeester 
1810-1811. 

Volgens scheiding 13 Febr. 1801 komt hij in het bezit van het door 
hem bewoonde huis aan de Leuvehaven W.Z. prot. no. 1399a; wijk 
Cno. 317 (waarin Mr. Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp geboren is), 
door zijn vader gekocht 29 April 1775, hij"kocht er 14 Nov. 1808 het 
nevengelegen huis prot. no. 1398 bij . Ook werd hem bij dezelfde schei
ding een buitenhuis aan de Schiekade prot. no. 278b toegewezen. Ver
der kocht hij op 10 April 1805 een perceel aan de Schans prot. no. 
3081.2.3. en op 7 Nov. 1805 werd hem aldaar een strook kade van prot. 
no. 308e in eeuwige erfpacht uitgegeven. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 11014.38 en zijn vrouw voor 1479.28. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Mr. Jacob van der Heim en Ma
ria Amoudina Gevaerts. St. aldaar 2 Maart 1831. Tr. te Rotterdam 25 
Maart 1783 Alisabet Antonia van der Does, Overl. 23 Maart 1826. 

Bij diploma van 24 Nov. 1815 werd hij in den adelstand verheven 
met het praedicaat van jonkheer. 

VAN DER Hoop, JAN. 
Brandmeester 1783-1807, kiezer 1816-1824. 
Hij kocht 5 Mei 1802 een huis aan de Zuidblaak prot. no. 4070, in 

hetwelk hij woonde wijk B no. 13. Volgens scheiding 27 Dec. 1800 voor 
notaris J. N ozeman koIIit hij nog in het bezit van een huis aan de Boy
mansstraat prot. no. 650b. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1196.93 en bij de gehouden vrij willige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
t 250.-. 

, Remonstrant. Geboren te Rotterdam als zoon van Adriaan van der 
Hoop en Maria Verburgh. St. aldaar 11 Maart 1841. Tr. 10. te Amster
dam 17 Maart 1793 Elisabeth Bierens. Geb. aldaar 4 Juni 1759, doch
ter van Daniel Bierens en Jacoba van Lennep. Overl. huize Noorder-

1) De doopakte is niet gevonden. 
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vliet bij Voorburg 11 Aug. 1813, begr. te Rotterdam 14 Aug. 1813 in de 
Groote Kerk zuidpand no. 226. 2°. te Rotterdam 19 April 1816 Jo
hanna van Stolk weduwe van Pieter Snellen, Rem. ged. aldaar 30 
Nov. 1766, dochter van Jan van Stolk en Mensje van Heel, over!. 
huize Noordervliet bij Voorburg 23 Juli 1831, begr. te Rotterdam 27 
Juli, Groote Kerk Hoogkoor no. 17. 

Zie: Het geslacht Van der Hoop biz. 134/6. 

VAN DER KUN, GERARDUS CORNELIS. 
Woonde eerst te Rotterdam aan de Leuvehaven wijk C no. 13, later 

te Bordeaux en in 1814 te Breda. 
Volgens scheiding 28 Febr. 1787 VOOr den notaris P. C. van Rijp 

komt hij in het be zit van huizen aan de Schrijnwerkersteeg W.Z. prot. 
nrs. 4630/1, aan den Visschersdijk prot. no. 4411 en aan de Oostmolen
straat W.Z. prot. no. 3704 uit de nalatenschap zijner ouders volgens 
testament van 21 Jan. 1781 voor denzelfden notaris. 

In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 komt hij voor, doch 
als volmacht gegeven hebbende op Theodorus van Gemert, metselaar, 
voor een bedrag van /571.62. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Cornelius van der Kun en Maria 
Petronella Boes. St. te Maastricbt 29 Jan. 1833. Tr. te Bordeaux 26 
Jan. 1791 Marguerite Valentine Ferriere geboren te Bordeaux 23 Oct. 
1775, over!' te Maastricbt 19 Jan. 1842, dochter van Jean Ferriere en 
Marie O'Quin. 

VAN DER Loo, HENDRIK. 
Woonde in een huis aan de Nieuwehaven wijk M no. 131. l>p 3 Mei 

1766 is bij als poorter te Rotterdam beeedigd en 20 Juni d.a.v. gaf het 
stadsbestuur van Tilburg een borgbrief aan hem af, omdat hij te Rot
terdam wenschte te blijven wonen. 

In het kobier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bed rag van / 805.52. 

Katholiek. Geboren te Tilburg als zoon van Petrus van de Loo en 
Maria Anna van de Wijngaert, begr. te Rotterdam 10 Juni 1813 '). Tr. 
1°. te Rotterdam 13 Sept. 1768 Maria Gertrudis Vrijhoff, ged. te Rot
terdam 22 Febr. 1747, dochter van Johannes Vrijboff en Helena Snij
ders. 2°. te Rotterdam 19 Aug. 1795 Alida Milders, ged. te Rotterdam 
23 Nov. 1771, dochter van Wilhelmus Milders en Maria Anna Gutter. 

VAN DER POT, GERRIT. 
Raad der stad 1795-1797, wethouder 1795-1797. Lid van de so

cieteit Amicitia. 
Hij woonde aan de Leuvebaven wijk C no. 328; aan de Zalmhaven 

kocbt hij 14 Juli 1801 de oude potloodmolen prot. no. 1432. 
In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 

VOOr een bedrag van /974.81 en bij de gebouden vrijwillige inschrij-

'} Als leeftijd opgegeven 74'/. jaar; dit kan niet juist zijn. 
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ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
t 100.-. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam zoon van Jacob van der Pot en 
Anna Bosch. St. aldaar 9 J uni 1851. Tr. te Rotterdam 5 Mei 1799 
Debora Petronella Burger, geb. Rotterdam 16 Dec. 1778. Ged. aldaar 
(Rem.) 13 Juni 1779, dochter van Dionys Burger en Jane Henriette 
Labat. Overl. te Rotterdam 7 Oct. 1867. 

VAN DER POT VAN GROENEVELD, WILLEM. 

M unici pali tei t 1 798-1803. K unstverzamelaar. 
Hij woonde in een huis aan de Korte Hoogstraat W.Z. prot. no. 

663, wijk E. no. 268, gekocht den 11 Nov. 1795 door Gerrit van der 
Pot van Groeneveld; volgens onderhandsche scheiding van 1 Dec. 1808 
is dit huis overgegaan aan Willem van der Pot van Groeneveld. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bed rag van f 1530.67 en bij de gebouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
/200.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Cornelis van der Pot en Aryna 
Heemskerk. St. aldaar 13 Maart 1814. Tr. te Rotterdam 13 Febr. 1785 
Geertruid Johanna Specht van Eyk geb. in 1766, over!' te Rotterdam 
18 Oct. 1821, begr. 24 Oct. d.o.v. in de Groote Kerk Middelpand no. 
122. 

VAN DER SLUYS, LAURENS DUBBELDEMUTS. 

Regent van 't werkhuis 1794. 
Hij kocht 15 lVIei 1779 huizen aan de Leuvehaven O.Z. prot. nrs. 

4227 en 4228B, 30 Sept. 1782 no. 4207G, 23 J uli 1810 nrs. 4208/11; 17 
Sept. 1782 nrs. 4159B en 4207g", in een waarvan hij woonde wijk A no. 
196. Voorts was hij eigenaar van een huis aan de Glashaven O.Z. prot. 
no. 4882c; van een aan het Roodezand prot. no. 732 volgens attestatie 
voor notaris J. Th. Frescarode en van buitenhuizen aan de Schie prot. 
nrs. 348a, 475 en 476. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bed rag van f 1668.96 en zijn vrouw voor t 41.91. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Willem van der Sluys en Maria 
Dubbeldemuts. St. aldaar 25 Juli 1816 oud 54 jaar, begraven 29 Jull 
d.a.v. in de Fransche kerk graf no. 39. Tr. 1 ° te Rotterdam 28 Oct. 1781 
Aletta Moens geb. te Rotterdam, begr. aldaar 25 Juli 18000ud 41 jaar 
in hetzelIde graf. 2°. te Rotterdam 4 Mei 1801 Cornelia Adriana Hen
rica van den Bosch, geb. te 's-Gravenhage, begr. te Rotterdam 7 Mei 
1819 oud 48 j aar in bovengenoemd graf. 

VAN DER WAL, GERRIT. 

Brandmeester 1799-1806. Woonde Nieuwehaven wijk M no. 239. 
Hij kocht 18 Oct. 1778 huizen aan de Nieuwehaven N.Z. prot. nrs. 
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3529cd, 3530 en 15 Mei 1799 nog een nevensgelegen huis prot. no. 3531 a. 
waarin hij woonde, wijk M no. 239. 

In bet kobier van Deuren en Vensters van 1814 is bij aangeslagen 
voor een bedrag van 1883.20 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
125.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Otto v:an der Wal en Aagie 
Mutsaart. St. na 1829. Tr. 1°. te Rotterdam 5 Jan. 1777 Maria Seven
bergen wed. Thomas van Dalen. geb. te Rotterdam, over!. aldaar 16 
Juli 1807 Qud 78 jaar. 2°. te Rotterdam 31 Jan. 1808 Pieternella Klop
pert, geb. te Overschie, in 1829 oud 66 jaar. 

VAN ALPHEN, GIJSBERT. 

Geassocieeid laatstelijk met Jan Bertram Breukelman. Lid van de 
societeit Amicitia. 

Hij woonde aan de Leuvehaven wijk C no. 49 kocht 30 Nov. 1809 een 
huis aan de Bierstraat O.Z. prot. no. 4821a. 

In h.et kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bed rag van 1 1079.31. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Jan van Alphen en Anna Marya 
Lans. St. te Rotterdam 12 Mei 1836. Tr. te Rotterdam 29 Oct. 1789 
Christina Philippina Gobel, geb. te Buiksloot 13 Nov. 1777, overl. 
aldaar 8 Jan. 1862, dochter van Cornelis Gobel en Johanna Wilhelmina 
Langenberg. 

VAN CHARANTE, NICOLAS HENDRIK. 

Hij woonde aan de Leuvehaven wijk C no. 325. 
Regent van bet weeshuis 1774-1785,1790-1816, commissaris van 

het waterrecht 1790-1792, lid van den raad der stad 1803, schepen 
van Schieland 1787, commissaris van de Staten tot de negotie van den 
'25en penning 1789, voorzitter van het comite van oppertoezicht over 
het stads algemeen armbestuur. 

Hij kocht 10 Nov. 1787 een huis aan de Leuvehaven W.Z. prot. no. 
1422 en op 11 Nov. 1803 een buis aan dezelfde haven prot. no. 1355. 
Volgens scheiding 5 Sept. 1795, voor den notaris Justus van der Mey 
gepasseerd, kwam hij in het bezit van het perceel Leuvehaven W.Z. 
prot. no. 1404 (waarin eerst gevestigd was de brouwerij Het Zwarte
paard, later De Posthoorn en nog later een suikerraffinaderij), door 
zijn vader gekocht 1 Mei 1759 en bij testament van 21 Maart 1785, voor 
den notaris J. Th. Frescarode gepasseerd, aan zijn moeder vermaakt. 
Ook bezat hij een huis aan de Huijbrug O.Z. prot. no. 2446 volgens 
akte gepasseerd 22 Sept. 1813 voor notaris W. de Prill. Een buitenhuis 
kocht hij 18 Mei 1808 aan den Oostsingel prot. no. 3 en in Rubroeck 
de prot. nrs. 145b en 147a l • 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 2035.67 en bij de gehouden vrijwillige inschrij ving 
voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar tee~ende hij in voor 11000. 
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Geboren te Rotterdam als zoon van Adrianus vim Charante en Ma
ria de Haan. St. aldaar 10 Nov. 1821. Tr. te Rotterdam 9 Aug. 1772 
Jacomine Johanna van Egmont geb. aldaar 2 Nov. 1752, overl. al
daar 21 Jan. 1824 dochter van Anthony van Egmont en Catherine 
Manneken. 

VAN DOODEWAART, ADRIANUS. 

Kiezer 1816-1824. Lid van de societeit Amicitia. 
Hij kocht 27 April 1770 een huis aan de Leuvehaven W.Z. prot. no. 

1352B"b, in hetwelk hij woonde, wijk C no. 29. Volgens testament van 
16 Juni 1772 voor den notaris A. Schadee komt hij in het bezit van 
een huis aan de Leuhaven W.Z. prot. no. 1365, door Pieter van Doode
waard gekocht 2 Mei 1776 alsmede van een huis aan de Zuidblaak prot. 
no. 4064a, door Pieter van Doodewaard gekocht 3 Dec. 1756. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1364.70. 

Geboren te Delft als zoon van Jan van Dooyewaart en Maria Stel
terman gedoopt in de Nieuwe Kerk 9 Nov. 1741, waarbij getuigen wa
ren Pieter van Dooyewaart en Corstyna Hustzok. Tr. te Rotterdam 23 
Febr. 1777 Johanna van Eck, geb. te Rotterdam, overl. aldaar 28 Nov. 
1831 oud 77 jaar, begr. 3 Dec. d.a.v. in de Groote Kerk Trans no. 121. 

VAN DORP, CORNELIS. 

Commissaris van assurantie 1805-1811, Gasthuismeester 1822-
1824. Hij woonde in een huis aan de Boompjes wijk A no. 56, was in het 
kohier van Deuren en Vensters van 1814 aangeslagen voor 'een bedrag 
van t 905.91 en bij de vrijwillige inschrijving voor Vadelland en Oranje 
in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 100.-. 

Geboren te Maassluis. Tr. te Delfshaven (aangeteekend te Rotter
dam 4 Juni 1796) Anthonia Wilhelmina Servaas, geb. te Delfshaven. 

VAN ECK, BAREND. 

Hij kocht 22 Jan. 1811 een huis aan de Boompj~s prot. no. 4259 A, 
wijk A no. 74, in hetwelk hij woonde. Op 18 Febr. 1811 kocht hij nog 
een huis aan de Spaanschekade, prot. no. 3801. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1301.15. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam als zoon van Barent van Eck 
en Maria van Dam. St. te 's Hertogenbosch. Tr. te Rotterdam 22 Oct. 
1810 Johanna Maria Blomhert, geb. te Rotterdam 31 Maart, gedoopt 
19 April 1792, dochter van Steven Blomhert en Gerarda Aletta Dame. 

VAN ECK, HUBERT. 

Woonde aan de Nieuwehaven wijk M no. 188. Het huis aan de Nieu
wehaven N.Z. genaamd Brunswijk prot. no. 3682, door Jan van Eckge
kocht22 Juni 1763, ging volgens scheiding 8 April 1789 voor notaris J. 
van der Meij over aan Jan van Eck en vervolgens aan Hubert, Beatrix 
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Johanna en Barend van Eck ieder voor 1/1 volgens scheiding 27 Oct. 
1797 voor denzelfden notaris. Volgens scheiding van 7 Maart 1811 voor 
notaris J. Nozeman komt hij nog in het bezit van een huis aan de 
Hooimarkt O.Z. prot. no. 3868a. 

Ook had hij aandeel in het huis de" Wasboom" aan den Steiger en 
"de Eenhoorn" aan de Hoogstraat prot. nrs. 303 en 304 volgens testa
ment van 30 Sept. 1806 voor notaris M. M. van der Loeff en attestatie 
van 11 Mei 1811 voor notaris Jan van Oosterhout. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 803.20. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam, zoon van Barent van Eck en 
Maria van Dam. St. aldaar 29 Oct. 1857. Tr. te Rotterdam 10 April 
1812 Willemina Strang, ged. te Rotterdam 4 Maart 1792, overl. aldaar 
22 Maart 1862, dochter van Govert Strang en Anna Rouw. 

/ 
VAN EGMONT, JACOB. 

Vendrig bij de schutterij 1774-1778, luitenant 1779, kapitein 1780. 
Hij woonde in een huis aan de Leuvehaven W.Z. prot. no. 1420, wijk C 
no. 350, door zijn vader gekocht 14 Mei 1754 en aan hem toebedeeld 
volgens provisioneele scheiding den 16 J uni 1785 voor notaris J. van 
der Meij. Zelf kocht hij 23 J uni 1802 een nevensgelegen perceel prot. no. 
1421. Zijn stiefmoeder Adriana Buijs kocht 30 Juni 1785 een huis in 
den Oppert prot. no. 1993, welk. huis later volgens testament 16 J uni 
1787 voor notaris J. van der Meij voor de eene helft aan hem en voor de 
andere helft kwam aan zijn zuster Jacomina Johanna van Egmont, 
huisvrouw van Nicolas Hendrik van Charante. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 11105.89, in hetzelfde jaar teekende hij in bij de 
vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje voor 1500.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Teunis van Egmond en Cathari
na Manneken. St. aldaar 16 Nov. 1821 begr. 21 Nov. d. a. v. in de Groo
te Kerk Hoogkoor no. 39. Tr. te Rotterdam 27 Febr. 1774 Margaretha 
Johanna Buys, geb. te Rotterdam, begraven in bovengenoemd graf 1 
Dec. 1823, oud 70 jaar. 

VAN GENNEP, GERRIT. 

Vendrig bij de schutterij 1782-1784, luitenant 1785, kapitein 1786 
-1787, vroedschap 1814-1816, lid van den raad der stad 1816-1840. 

Hij kocht 18 Mei 1803 een huis aan de Wijnhaven N.Z. prot. no. 
4181B 1, in hetwelk hij woonde, wijk B no. 247. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 821.84 en zijn vrouw voor 1156.12. Bij de gehou
den vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar 
teekende hij in voor 1 1000.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Arnoldus van Gennep en Adria
na Verrijst. St. aldaar 11 Mei 1840. Tr. te Rotterdam 16 April 1789 Jo
hanna Christina van Gennep, geboren te Waalwijk 28 Jan. 1769, overl. 
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te Rotterdam 21 Oct. 1859, dochter van Johan van Gennep en Anna 
Christina Nienhoff. 

VAN HOBOKEN, ANTHONY, heer van Rhoon en Pendrecht en Cortgene 
Kiezer 1816-1850. Lid van de societeit Amitia. 
Hij kocht 21 April 1801 een huis aan de Wijnhaven Z.Z. prot. no. 

4920, in hetwelk hij woonde, wijk A no. 247. Bij akte van 23 Nov./21 
Dec. 1832 voor notaris I. M. J. Valeton verkreeg hij aandeel in de brou
werij "De Wereld" aan deLeuvehavenO.Z. prot. no. 4196. Verderkocht 
hij: 18 April 1787 huis Wijnhaven Z.Z. prot. no. 4890, verkoop 5 Aug. 
1801,6 Maart 1809 huizen O.Z. Jufferstraat prot. no. 4895g i k, 2 Maart 
1810 huis aan de Jodensteeg N.Z. prot. no. 4886Mb en op 10 Oct. 1798 
een buitenhuis aan de Schiekade prot. no. 275 All. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bed rag van t 1809.64 en bij de vrijwillige inschrijving voor 
Vaderland en Oranje teekende hij in voor t 500.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Jacobus van Hoboken en Maria 
van Aartbeeck. St. aldaar 14 Jan. 1850. Tr. te Rotterdam 4 Sept. 1807 
Maria van den Heuvel, geb. in Cool, ged. Rotterdam 29 April 1783, 
dochter van Henricus van den Heuvel en Maria Verbeek. 

VAN HOOGSTRATEN, SAMUEL, heer van Heicop en Boeicop, ridder in 
de orde van den Nederl. Leeuw. 

Lid van het provinciaal bestuur van Holland 1796, van de Eerste 
Kamer van het wetgevend tichaam 1798, van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal 1799-1801 en 1814-1816, staa~sraad 1807, vroed
schap 1783-1787, weesmeester 1784-1787, gedeputeerdeter Dagvaart 
1784-1787, boonheer 1785, sergeant-majoor 1785, rekenmeester 1787, 
1795, commissaris van de Wissel bank 1785, commissaris van de wijken 
1787, provisioneele raad 1795, wethouder 1795, tresorier 1795, burge
me ester 1813, kiezer 1824-1830. Woonde aan de Wijnhaven N.Z. 
wijk B no. 246. ' 

Volgens scheiding 13 J uti 1801 voor notaris J. van dec Meij komt hij in 
het bezit van een huis aan de Boompjes prot. no. 4237a 1• Hij kocht 26 
Febr. 1807 een huis aan de Posthoornsteeg W.Z. prot. no. 4180c 1 en 16 
April 1810 een aan de! Leuvehaven O.Z. hoek Boompjes prot. no. 
4954b. Verder bezat hij met C. van Vollenhoven ieder voor de helft een 
molen aan het Bosland prot. no. 464/5. 

In het kohier van Deuren en V,ensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1376.09 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
f 275.-. 

Geboren te Utrecht als zoon van Jan Willem van Hoogstraten en 
Maria Johanna Terwen. St. te Rotterdam 28 April 1830. Tr. 1 0. J osina 
Catharina Meyners, geb. 11 Jan. 1751, over!. 11 Nov. 1793, dochter 
van Gerard Franyois Meyners en Margaretha Catharina Slegt, 2°. te 
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Rotterdam 14 Mei 1797 Anna Elisabeth Hoffman, geb. in 1753, overl. 
te Rotterdam 27 Maart 1828. 

VAN LOCKHORST, BAREND. 

Vroedschap 1814-1816, lid van den Raad der stad 1816-1827, lid 
der ridderschap van Holland, ridder in de orde van,den Nederl. Leeuw. 
Lid van de societeit Amicitia. 

Hij kocht 23 Mei 1808 een huis aan de Leuvehaven W.Z. prot. no. 
1389b, in hetwelk hij woonde, wijk C no. 299. 

Volgens testament van zijn vader, den 23 Mei 1805 gepasseerd voor 
den notaris J. P. Beyerman, komt hij in het be zit van een huis aan de 
Korte Hoogstraat no. 16, alsmede een huis aan het Achterklooster 
prot. no. 3397a l • Verder bezat hij een huis aan het Haringvliet no. 
3983a' en een aan de Glashaven O.Z. prot. no. 4874D 1a, koop 28 Febr. 
1801, verkoop 18 Maart 1807. • 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 2112. 10. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam als zoon van Huybert van 
Lockhorst en Cornelia van der Vliet. St. te Aken 14 Nov. 1831 (in de 

. doodadvertentie wordt hij genoemd: B. van Lockhorst van Toll en 
Veenhuizen, zijn vrouw: douairiere Erkelens van Kenenburg). Tr. te 
Rotterdam 27 Oct. 1794 Hermina Erkelens, geb. te Rotterdam. 

VAN NIEL, JAN JEREMIAS. 

Regent van 't werkhuis 1787-1793. Lid van de societeit Amicitia. 
Hij kocht 27 April 1780 een huis aan de Nieuwehaven N.Z. prot. no. 
3509/IO,· in hetwelk hij woonde, wijk M no. 280. Verder bezat hij een 
buitenhuis aan de Lange Warande, prot. no. 12b, gekocht 1 Maart 1787. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 11006.43 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
1100.-. 

Geboren te Batavia, als poorter te Rotterdam beedigd 14 April 1767. 
St. te Rotterdam 1 Dec. 1825, begr. 6 Dec. d. a. v. in de Groote Kerk 
Zuidpand no. 286 oud 85 jaar en 5 maanden. Tr. te Rotterdam 12 Juni 
1763, toen wonende te Amsterdam, Catharina Beuninger geb. te Rot
terdam, overl. aldaar, oud 74 jaar, begr. in bovengenoemd graf 18 Jan. 
1819, dochter van Coenraad Beuninger en Maria van Niel, ~elk echt
paar 1 Febr. 1763 testament maakte voor notaris W. Boon. 

VAN Noy, GERARDUS HENRICUS. 

Hij kocht 10 Nov. 1809 een huis aan de Wijnhaven Z.Z. oosthoek 
Glashaven prot. no. 4867b in hetwelk hij woonde, wijk A no. 343. 4 Oct. 
1809 kocht hij van Margaretha van Venroy wed van Jacobus Aenge
nent de helft van een pakhuis aan de Glashaven O.Z. prot. no. 4874b 1• 

Volgens scheiding 31 Dec. 1811 van de nalatenschap zijner ouders 
voor notaris C. H. van der Looy komt hij nog in het bezit van verschil-
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len de onroerende goederen o.a. aan de Wijnhaven Z.Z. prot. no. 4890 
en het Nieuwewerk prot. no. 411. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 368.80. 

Katholiek. Geboren te Rotterdam als zoon van Henricus van Noy en 
Anna Pelgrom. St. tusschen 1839 en 1845. Tr. 1 ° te Rotterdam 5 J uli 
1809 Maria Clara Hoogeweegen geb. aldaar 21 Sept. 1787, overl. aldaar, 
begr. 31 Maart 1813, dochter van Joannes Hoogeweegen en Margarita 
van der Lith. 2°. Maria Hendrina Marcelis, geb. te Rotterdam 14 Sept. 
1798, overl. na 1849, dochter van Petrus Marcelis en Maria Barbara 
Gielen, zij hertr. (1843?) Wilhelmus Hermanus Steurs geb. te Leiden in 
1792. 

VAN OMMEREN, JAN. 
Hij kocht 21 Sept. 1809 voor zelfbewoning een huis aan de Wijn

haven Z.Z. prot. no. 4826B 1 op den westhoek van de Groote Wijnbrug
straat, wijk A no. 417. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 671.05; bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
in hetzelfde jaar voor Vaderland en Oranje teekende hij in voor t 20.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Philippus van Ommeren' en 
Anna Verwout. Tr. de in 1812 te Rotterdam gekomen Anna Werme
ling, geb. in 1794 te Hopsten in Pruisen (R. K.). Beiden overl. na 1845. 

VAN OORDT, ADRIAAN. 
Luitenant der schutterij 1788-1794, kiezer 1816-1824. 
Hij kocht 20 Mei 1806 een huis aan de Gelderschekade prot. no. 

4011a 1, in hetwelk hij woonde, wijk B .no. 61. Voorts bezat hij een huis 
aan de Noordblaak prot. no. 4345, koop 7 Oct. 1786, aan den Visschers
dijk Z.Z. prot. no. 4388, koop 6 April 1808. 

In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 10 19.10. Bij de gehouden vrij willige inschrij ving 
voor Vaderland en Oranje teekende hij in voor t 1000.-.doch betaalde 
f 200 "met belofte die somma met f 800.- te vermeerderen bij aldien 
Zijn Eds. een gunstig fiat op zijn rekwest bekoomt". 

Geboren te Rotterdam als zoon van Hendrik van Oordt en Wille my
na van Charante. St. te Harderwijk 28 Sept. 1831. Tr. 1°. te Middel
burg 7 Jan. 1787 Johanna Elisabeth Stavorinus geb. te West Souburg, 
huize Perk, 12 Mei 1766, overl. te Rotterdam 1 Juni 1803, dochtervan 
Johan Splinter Stavorinus en Christina Claudore, 2°. te Nijmegen 15 
April 1812 Anna Maria Boonen, geb. te Nijmegen 7 Mei 1771, overl. te 
Harderwijk 13 Dec. 1850, dochter van Dr. Abraham Bredius Boonen 
en Sara Maria du Sarto 

VAN OORDT, GREGORIUS, heer van Moordrecht. 
Commissaris van het waterrecht 1786-1787, vroedschap 1787-

1795, 1814-1816, commissaris van de Wisselbank 1787-1788, kapi-
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tein der schutterij 1787-1794, weeshuismeester 1789-1794, gedepu
teerde ter dagvaart 1790, provisioneele raad 1813, 1816-1824, com
missaris voor de Financien 1814-1816, burgemeester 1818-1820, 
commissaris voor de Fabricage 1818-1824, wethouder 1824-1825, 
lid der vergadering van notabelen 1813, van de Kamer van Koophandel 
en maecenas van het Bataafsch Genootschap. 

Hij kocht 19 Juni 1799 een huis aan de Wijnhaven N.Z. prot. no. 
4181a., in hetwelk hij woonde, wijk A no. 249. In het kohier van Deuren 
en Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bedrag van t 1230.49 
en bij de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje 
in hetzelfde jaar teekende hij in voor t 1000. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Hendrik van Oordt en Wille
myna van Charante. St. aldaar 14 Nov. 1842. Tr. 1°. te Utrecht 22 Juni 
1784 Hillegonda Margaretha Adriana Gobius, geb. aldaar 24 Maart 
1757 overl. te Rotterdam 2 Dec. 1809, dochter van Mr. J ohan Frederik 
Gobius en Johanna van Malsen. 2°. te Rotterdam 30 Jan. 1811 Jo
hanna Mees geb. aldaar 6 Jull 1768, overl. 3 Mei 1849, dochter van Ru
dolphus Mees en Sara Lelyveld. 

VAN OORDT, HENDRIK WILL EM (moet zijn Willem Hendrik). 
Volgens scheiding van 31 Dec. 1805 voor notaris Martinus van Marie 

komt hij in het bezit van een huis aan de Boompjes prot. no. 4271, door 
zijn vader 10 Febr. 1758 gekocht. Hij bewoonde dit huis, wijk A no. 45. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1155.83. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Hendrik van Oordt en Wille my
na van Charante. St. aldaar 23 Maart 1854. Tr. te Rotterdam 5 Nov. 
1805 Henriette Franyoise Chabot, geb. aldaar 29 Mei ged. (Walekerk) 1 
Juni 1777, overl. aldaar 10 Jan. 1868, dochter van David Chabot en 
Martha Taudin. 

VAN Os, PAULUS THOMAS (moet zijn Paulus Tames). 
Hij kocht 3 Mei 1805 een huis aan den Delftschevaartprot. no. 1823B, 

in hetwelk hij woonde, wijk F no. 230. 
Volgens scheiding 8 Oct. 1777 voor notaris P. C. van Rijp komt hij in 

het bezit van een huis aan he~ Hang N.Z. prot. no. 4784, door zijn moe
der 30 Dec. 1765 gekocht. In diezelfde straat kocht hij 31 Oct. 1787 
prot. no. 4785 en 2 April 1800 prot. no. 4754. In de Schrijnwerkersteeg 
W.Z. kocht hij op 3 Aug, 1804 prot. no. 4637. en aan de Schiekade W.Z. 
op 1 Aug. 1805 een buitenhuis prot. no. 275a". 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen . 
voor een bedrag van t 1276.09 en bij de gehouden vrijwilllge inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar voor t 100.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Willem van Os en Christina van 
der Veur. Tr. aldaar 23 Jull 1777 Geertruy Grootenboom, geb. te Rot
terdam. Bij de volkstelling van 1839 leeft hij nog, is dan weduwnaar, 
86 jaar oud en woont in bij H. J. van der Creke, commissaris van politie. 
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VAN OUDHEUSDEN, THOMAS. 

Brandmeester 1798-1811. Woonde in den Houttuin wijk L no. 174. 
Hij kocht 19 Nov. 1779 een huis in den Houttuin prot. no. 3593 en op 4 
Sept. 1798 in dezelfde straat prot. no. 3548, op 26 Febr. 1799 een huis 
in den Rijstuin prot. no. 3739B, 9 Aug. 1794 een huis in de Oostmolen
straat no. 3544, 26 Aug. 1786 in de Mannenlaan W .Z. prot. no. 36a' -

S , 

op 2 Mei 1785 prot. no. 40a, b, in dezelfde laan verkoop 1 Mei 1797 en op 
20 April 1792 een huis aan den Goudscheweg O.Z. prot. no. 34, ver
koop 12 Maart 1799. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1126.67. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Willem van Oudheusden en 
Johanna van Soest. Tr .te Rotterdam 16 Mei 1773 Jacomina van de 
Reyden, geb. aldaar. 

VAN RUN, SJMON. 

Lid van de societeit Amicitia. 
Hij kocht 13 l\1ei 1789 e~n huis in den Rijstuin prot. no. 3734 en op 

28 Mei 1805 nog een in den Rijstuin prot. no. 3742, in hetwelkhij woon
de, wijk L no. 85. Op 20 Maart 1806 kocht hij een stuk weiland tus
schen de Kralingsche kade en de Jan van Loonslaan prot. no. 113b". In 
het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor 
een bedrag van t 1081. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Hermanus van Reyn en Corne
lia Meyer. St. aldaar 5 April 1840 oud 84 jaar. Tr. te Rotterdam 14 
Maart 1784 Margaretha Elisabeth Fredrica Overman, geb. te Cleve. 

VAN RIJCKEVORSEL, ISAAC. 

Kapitein der Schutterij 1786-1787, oudemanhuismeester 1800-
1808. Lid van de societeit Amicitia. 

Hij kocht 7 Mei 1799 eeh huis aan de Leuvehaven W .Z. prot. no. 
1373, in hetwelk hij woonde, wijk C no. 18.3 Febr. 1791 had hij aan de 
o.z. van diezelfde haven een huis gekocht, prot. no. 4190, doch 19 J uti 
1799 verkocht aan J . E. Oudemans. In het kohier van Deuren en Ven
sters van 1814 is hij aangeslagen voor een bedrag van 1675.71 en bij 
de gehouden vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje van 
hetzelfde jaar teekende hij in voor t 50.-. Geboren te Breda als zoon 
van Mr. Huibert van Rijckevorsel en Jonkvr. Charlotte Bernaige. St. 
te Rotterdam 21 Febr. 1817, oud 61 jaar. Tr. te Rotterdam 1 Mei 1783 
Cornelia Jacques, dochter van Mattheus Jacques en van Elisabeth 
Ward, geb. aldaar 12 April 1755. 

VAN STOLK, CORNELIS. 

Provisioneele raad 1795, rekenmeester 1795, oudemanhuismeester 
1795-1808, schepen 1806, municipale raad 1811-1813, lid van den 
raad der stad 1818-1834. 

Volgens scheiding 24 Dec. 1810 voor notaris J. Nozeman komt hij in 
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het bezit van de brouwerij .. de Postboorn" aan de 2e Lombardstraat, 
door zijn vader 31 Dec. 1782 gekocht, bij welke brouwerij bij woonde 
en van een huis aan de Leuvehaven O.Z. prot. no. 4955a ' wijk H no. 
200 en aan de Rotte Z.Z. prot. no. 266 a ' . 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bcdrag van 1 1575.73 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
t 300.-. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Jan van Stolk en Melsje van 
Heel. St. aldaar 10 Febr. 1837. Tr. te RotterdaIl) 29 Juni 1785. Elisa
beth Snellen, dochter van Cornelis Tobias Snellen en Hillegonda van 
der Wallen, geboren te Rotterdam 24 Nov. 1765, over!. 17 Oct. 1817 
op de buitenplaats "Schoonenberg" onder Schoonderloo. 

VAN SWIJNDREGT, LEONARDUS. 

Vendrig der schutterij 1779-1781, luitenant 1782, 1783, kapitein 
1786, 1787, 1795, municipale raad 1811-1813, kiezer 1824-1832. 

Hij kocht 21 April en 10 Nov. 1808 een huis aan de Boompjes prot. 
no. 4251a en b, in hetwelk hij woonde, wijk A no. 98 op 11 Mei 1807 een 
huis aan de Nieuwehaven N.Z. prot. no. 3513 en Jaap Quakensteeg 
.W.Z. prot. nrs. 3450/1, op 21 Mei 1799 een huis aan bet Haringvliet 
Z.Z. prot. no. 3986b, welk huis hij 13 Juli 1808 verkocht. Verder bezat 
hij een buitenhuis aan de Wafellaan prot. nrs. 66 en 67a, gekocht 17 
Maart 1801 en 22 Mei 1802. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1,1552.47. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Pieter van Swijndregt en 
Neeltje de Raat. Tr. aldaar 4 Juli 1787 Maria van der Pot, geboren te 
Rotterdam (Remonstr.) 9 Dec. 1767 dochter van Jacob van der Pot 
en Anna Bosch. 

VAN VOLLENHOVEN, CORNELIS. 

Commissaris van assurantie 1797-1803, municipaliteit 1798-1803, 
1814-1824, commissaris van de financien 1798-1803, 1813-1814, 
1824-1832, tresorier 1798, commissaris van de wissel- en leen bank 
1798, lid van den raad der stad 1813-1814, 1816-1835, vroedschap 
1814-1816, commissaris van de wisselbank 1814-1824, commis
saris van de leenbank 1814-1835, rekenmeester 1816-1820, burge
meester 1820-1824, wethouder 1824-1832 commissaris van het pest
huis 1816-1820, commissaris van cazerneering 1824-1835, lid van 
de Kamer van Koophandel en van de provinciale staten van Holland. 

Hij woonde aan het Haringvliet wijk M. no. 12, kocht 21 Mei 1778 
een huis aan de Leuvehaven prot. no. 4956 en 6 April 1798 een daar
nevens gelegen perceel prot. no. 4955a". 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van f 529.17 en bij de gehouden vrijwillige inschrijving 
voor Vaderland en Oranje in hetz~lfde jaar teekende hij in voor f 250.-
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Remonstrant. Geboren te Rotterdam als zoon van Jan van Vollen
hoven en Maria van der Hoeven. St. aldaar 22 Dec. 1835. Tr. te Rot
terdam 9 Mei 1773 Johanna Bosch, geb. 25 Maart 1754, over!' aldaar 
31 Oct. 1835, dochter van Salomon Bosch en Geertruida van den 
Hoek. 

VAN VOLLENHOVEN, FRANYOlS. 

Vendrig der schutterij 1786, lid van den raad der stad 1795-1797, 
1803-1808, weesmeester 1795-1797, 1806-1811, commissaris van 
de Leenbank 1797, 1806-1811, wethouder 1803-1806, 1808-1811, 
commissaris van het werkhuis 1806-1807, vroedschap 1808-1811. 

Hij bezat een huis aan de Hoogstraat N .Z. met zeepziederij "d'Oli
phant" prot. no. 615, waarin hij woonde, wijk G. no. 88., een in den Op
pertO.Z. prot. nr. 1980, gekocht 12 Nov. 1804,eenaanhetAchterkloos
ter prot. no. 576B, gekocht 30 April 1794, aan de Hoogstr. N .Z. de prot. 
nrs. 606/7, een aan de Botersloot prot. no. 2550, waarin de zeeperij 
"de Zon", gekocht 4 Sept: 1805, verkocht 1 Mei 1806, een buitenhuis 
aan de Wafellaan nrs. 76/77, gekocht 28 April 1787, verkocht 4 Febr. 
1801, een stuk land in Rubroek prot. no. 126, gekocht 16 Maart 1790, 
verkocht 12 Febr. 1808. Volgens scheiding van 30 Maart 1799 voor no
taris A. Westerbaan is hem aanbedeeld een huisaan de Boompjes prot. 
no. 4269a·, door zijn moeder 25 Aug. 1776 gekocht van zijn broeder 
Cornelis. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 1 1926.35 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
1250.-. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam als zoon van Jan van Vollen
hoven en Maria van der Hoeven. St. aldaar 22 Juli 1842. Tr. te Rotter
dam 28 April 1782 Margaretha Cornelia Snellen, geb. 14 Maart, ged. 
(Rem.) 30 Maart 1757 te Rotterdam, over!' aldaar 8 Febr. 1848, 
dochter van Jan Snellen en Jacoba van der Wallen. 

VAN VOLLENHOVEN, PIETER VAN DER WALLEN. 

Commissaris van het waterrecht 1778, 1779, 1782, 1783, 1785-
1787, van het zeegerecht 1795-1797, directeur der Maatschappij van 
assurantie, disconteering en beleening 1787!...-1811. 

Hij kocht 31 Jan. 1771 een huis aan de Zuidblaak prot. nr. 4034B'b, 
waarin hij woonde, wijk B no. 35. Ook kocht hij aldaar op 25 April 
1798 een huis prot. no. 4067b, dat hij 11 Jan. 1808 verkocht. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van 12447.85. 

Remonstrant. Geboren te Rotterdam als zoon van Jan van Vollen
hoven en Francina van der Wallen. St. aldaar 10 Dec. 1812. Tr. te 
Rotterdam 24 Oct. 1767 Cornelia van der Wallen geb. aldaar 15 Mei, 
ged. (Rem.) 30 Mei 1750, over!. aldaar 19 April 1816, dochter van 
Hendrik van der Wallen en Maria van der Hoeven. 
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VINK, NICOLAS (MICHIEL). 

Brandmeester 1797-1808, commissaris Van assurantie 1798, 1803-
1811, municipale raad 1811-1813, kiezer 1816-1840, lid van den 
raad der stad 1832-1840, van de kamer van Koophandel en consul 
van Sardinil!. 

Hij woonde aan de Zuidblaak wijk B no. 10. In het kohler van Deu
ren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bedrag van 
t 639.38. 

Geboren te Rotterdam als zoon van Petrus Vink en Magteld de 
Gruiter. St. aldaar 12 Oct. 1840. Tr. te Schoonhoven (aanget. te Rot
terdam 2 Oct. 1802) Swanida Anna Elizabeth Maria Hondorff Block, 
geb. te Schoonhoven (in 1782), overl. na. 1840. 

WILKENS, JOHANNES THEODORUS. 

Lid der firma's Van Baggen Parker & Co., Hubert & Co., Cremer, 
Wilkens & Co, directeur der Maatschappij van assurantie, discontee
ring en beleening der stad Rotterdam, lid der provinciale staten van 
Holland, later van Zuid-Holland, der Dubbele Kamer van de Staten
Generaal, kiezer 1824-1851, lid van den raad der stad 1826, 1838-
1851, commissaris van de kazerneering 1839-1851, van het Leproos
huis 1840-1843, van de Financien 1841-1848, leproosmeester 1843-
1851. Lid van de societeit Amicitia. 

Volgens attestatie van 17 Jan. 1809 komt hlj in het bezit van een huis 
aan de Hoogstraat Z.Z. prot. no. 175, door zijn vader 17 Dec. 1790 
gekocht, in welk huis hij woonde, wijk L no. 255. 

In het kohier van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van t 1525.88 en bij de gehouden vrijwillige inschrij
ving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde jaar teekende hij in voor 
t 200.-. 

Geboren te Dordrecht als zoon van Johannes Theodorus Wilkens 
Sr. en Johanna Agatha van Wageningen. St. te Rotterdam 25 Juli 
1864. Tr. 1°. te Rotterdam 14 Dec. 1807 Cunera Cornelia Hubert, 'geb. 
aldaar 19 Jan. 1786, overl. aldaar 25 Mei 1825, dochter van Isaac Hu
bert en Catharina Maria van Vollenhoven. 2°. te Dordrecht 8 April 
1829 Henriette Boonen, geb. aldaar 25 Febr. 1801, over!. te Rotterdam 
12 Nov. 1867, dochter van Hendrik Boonen en Arnoldina Mauritz. 

WILLEMSE, HENDRIK CORNELIS. 

Woonde in de Baan wijk C no. 583. In het kohier van Deuren en 
Vensters van 1814 is hij aangeslagen voor een bedrag van t 213.45 en 
bij de vrijwillige inschrijving voor Vaderland en Oranje in hetzelfde 
jaar teekende hij in voor t 34:9 :-. 

Katholiek. Geboren te Rotterdam als zoon van Willem Willemse en 
Joanna Berckhoudt. St. na 1839. Tr. te Rotterdam 6 Juli 1791 Jo
hanna Maria van Driel geb. Rotterdam, ged. 16 Sept. 1771 (R.K.), 
overl. v66r 1830, dochter van Boudewijn van Driel en Catharina Drie
kenburg. 

ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 14 
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ZEYLMANS, DIRK. 

In 1782 aangesteld tot makelaar. 
Hij kocht 1 Mei 1806 een huis aan de Mosseltrap prot. no. 3788, 23 

Aug. 1793 aan de Nieuwe haven N.Z. prot. nrs. 3679 en 3681, waarin 
hij woonde, wijk M no. 342, 11 April 1801 aan de Groote Wijnbrug
straat prot. no. 4826a, 2 Jull 1800 in den Oppert O.Z. prot. no. 
2017a, 7 Nov. 1803 aan de Molensteeg O.Z. prot. no. 4588, verkoop 4 
Dec. 1807, 10 Aug. 1802 aan de Zijl Z.Z. hoek Stinksteeg, verkoop 6 
Juli 1809. 

In het kohler van Deuren en Vensters van 1814 is hij aangeslagen 
voor een bedrag van f 1322.66. 

Geboren te Rotterdam als zoon van J ohan Zeylmans en Catharina 
Maria van der Does. St. aldaar, begraven in de Schotsche Kerk graf no. 
62 op 27 Dec. 1817. Tr. te 's Gravenhage 31 Aug. 1788 Jacoba Johanna 
Thierens, geb. te Utrecht 3 Sept. 1748 wed. Yman Suermondt, over!. 
Rotterdam 5 Febr. 1812, begr. 8 Febr. d.a.v. in bovengenoemd graf, 
dochter van Mr. Zeger Thierens en Cecilia van Schuylenburgh. 



III 

AFREKENING VAN DEN STADSRENTMEESTER VA~ 
ANTWERPEN OVER DE JAREN 1340-1344, MEDEGEpEELD 

DOOR W. SNITKER, AUG. DE VRIES EN J. C. WESTERMANN 

Ret manuscript, waarvan wij hieronder een afschrift geven, de af

rekening van den stadsrentmeester van Antwerpen over de jaren van 
1340 tot en met 1344, werd ons in 1927 voorgelegd door den hooglee
raar prof. mr. N. W. Posthumus. Wij dlj.nken hem voor de gelegenheid 
tot onderzoek en publicatie, die hij ons bood. 

Ret handschrift bestaat uit twee stukken perkament, waarvan het 

Mne (A) aan een kant, het ander (B) aan beide zijden beschreven is. 
Door A loopt ter rechterzij een tamelijk diepe scheur, met eenige grove 
steken gehecht, waar het schrift nauwkeurig omheen geschikt is, zoo

dat men eruit besluiten kan, dat v66r het gebruik de beschadiging 

reeds bestaan heeft. 

De inhoud geeft een samenvattend overzicht van de rekening-posten 

gedurende vijf achtereenvolgende jaren (1340-1344) van een "stat", 
die in het hs. telkens ter sprake komt doch nooit bij name genoemd 
wordt. Blad A bevat die der jaren 1340 en '41; de eerste bladzijde 

van het ander, B 1, betreft de jaren 1342 en '43; de tweede, B 2, 1344. 

De omschrijving der posten van de verschillende rekeningen gaf ons 

de aanwijzing, dat met de genoemde stad geen andere dan Antwerpen 

bedoeid wordt. Al dadelijk duidde de politieke en geographische situ a

tie, die er uit bleek, - de "hertogh", waarvan gesproken wordt; de 

heer van Oesterhout; de heer van Cuuc (Cuyk) ; het plaatsje Rumst, dat 

ter sprake komt, en dat ligt bij Lier, tusschen Antwerpen en Meche

len 1); het actief aandeel in den tocht naar Doornik, die in 1340 een 

episode was uit den strijd tegen Frankrijk, welken Eduard III, koning 

van Engeland, van 1339 af in deze streken kwam voeren "); - duid-

1) Vgl. Eugene de Seyn: Dictionaire Historique et Geographique des Communes beI
ges. Bruxelles 1925, in voce, II p. 313. 

0) H. Pirenne, Histoire de Belgique, II Brussel1908, p. 117 e.v. Vgl. Jan van Boen
dale: Brabantsche Yeesten (ed. J. F. Willems), en voorai ook van denzelfde, die ook 
Jan de Klerk, van Antwerpen, heet: Van den derden Edewaert. (Ed. J. F. Willems, 
1840). 
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den deze bijzonderheden als territorium voor de ligging der stad het 

hertogdom Brabant aan en speciaal het stedenrijk middengedeelte 
daarvan. En een onderzoek in de stedengeschiedenis van dit gebied 

leerde ons de naam J an Bode, die men in de rekening aantreft, kennen 

ais ee:tl te Antwerpen in de 14e eeuw veelvuldig voorkomende aanzien

lijke burgernaam. 

De stedelijke rekening van 1324, de oudste ons overgeleverde van 

Antwerpen, noemt een Jan Bode (en Willem van den Eechove) in 

1323 "rentmeesteren der stat" 1). En de, als bijlage van Mertens en 

Torfs' "Geschiedenis van Antwerpen" ") opgemaakte "Naemrol der 

'Schepenen" toont de telkens weer terugkeerende naam, die blijkbaar 

-eenige malen op een jongere generatie overgegaan is, van 1295 tot op 

't einde der 14e Eeuw. In 1338, '41, '42, '43 is Jan Bode schepen der 

-stad geweest. Ook in een aantal oorkonden van 1336 komt hij voor "). 
Volgens de rekening van 1340 heeft hij naar aIle waarschijnlijkheid in 
1339 de stedelijke fin ancien beheerd. 

Wil men met voldoende zekerheid kunnen aannemen, dat Ant

werpen inderdaad de bedoelde stad is, dan moeten de gegevens, die 

onze rekening biedt, overeenstemmen met wat onbetwijfelbare stukken 

leeren. Vergelijken wij daartoe de resumeerende rekening van 1340-'44 

met de stadsrekening van 1324 en met de oudst bekende, die hierna 
voIgt, de kostrekening der stedelijke wijnschenking van Antwerpen in 

het jaar 1398-'99 ') (van St. Mertens- tot St. Mertensdag). De volgorde 

der hoofden, waaronder de posten ingedeeld zijn, van die van 1324 6) 

toont groote overeenkomst met die van elk der rekeningen van 1340 
tot '44. Maar vooral moeten natuurlijk de sommale getallen der reke
ningen eenigszins, afhangend van ontwikkeling en toevallige tijdsom
standigheden, met elkaar in overeenstemming zijn. 

De totale som der ontvangsten nu bedraagt in 1324 "in payment" 

15.525 U, hetgeen - volgens de berekening, in dit stuk zelf toege-

1) Deze rekening is uitgegeven door F. R. Mertens in den Codex Diplomaticus 
Neerl. (Rist. Genootschap), 2e Serie, 4e deel, Ie afd. 1857, p. 65 e.v. Voor de geciteerde 
plaats p. 68 en 69. 

") Antwerpen 1845-'54. Deel I p. 492. Bijl. 1. Zie ook in het namenregister (Deel 
VIII): Bode. 

I) Ibid. I, p. 591 e.v.: twee maal als schepen en een keer als oppidanus antwerpien
sis. 

') Mertens en Torts : a.w., II, Bijl. I, p. 596. 
") Ontvangsten : wijn-, bier -en andere assisen, perceelenverhuur, lijftochten; uitga

ven: achterstallige schulden, jaargeld hertog, huur van's hertogs lakenhuise; lijf
tochten, "wijn, die de stat ghesent heeft", verreden, werckene, alrehande coste "om 
.der stat orbore ghedaen", salarissen. 
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past '), dat 1 U in payment, d. i. in tournoys, ' I., U groten tournoys 
waard is, - gelijk is aan 15525 : 27 = 575 U gr. van 1324. 

Wij krijgen dus den volgenden staat 0): 

Jaar 132411340 11341 11342/1343 11344/1398-'99 

Totaal der Ontvang-
sten • 575 1496 1186 977 1039 1025 U gr. 

Assisen ende scou-
den ") 470') 895 689 649 597 667 

" " Lijftochten . 103 600 357 287 441 357 
" .. 

Totaal der Uitgaven . 5761) 1558 1193 1031 1054 1039 
" " J aargeld aan den her-

tog 30 54 46 39 16 
" " Lyftochten. 291 715 746 744 753 769 
" " Present wine . 9 10 12 9 8 14 161) 
" ,. 

Verreden. 28 41 39 34 23 47 
" " Werckene .. 17 104 78 44 26 46 
" ,. 

Alrehande costen 63 (te 444 76 59') 58 131 
" .. 

Salarissen zamen) 23 

Houdt men hier rekening: 
a. met de ontwikkeling der stad in den loop der jaren (toename van 

lijftochtenkoop en -verkoop), 

b. met de veranderlijkheid van het muntwezen, 

c. met de uitzonderlijke positie, die blijkens de zeer hooge bedragen 
het jaar 1340 inneemt, 

d. met het feit dat de ot;nrekeningscoefficient van U op U gr., '/ .. , 
waarschijnlijk te gering is I}, dan blijken de rekening van 1324 en de 

') Bijv. op p. 65, 68, a.w.: "enen groten tornoysen voir 27 d. gherekent". 
I) Waarbij aIleen de pondgetallen opgegeven worden. 
") Hierbij moet men in 1324 de perceel-verhuur ook rekenen . 
• ) D.i. het bedrag in U 12713 : 27 = 470 U gr. Alle volgend.e posten van '24 wor

den verder op deze wijze herleid. 
") Hiervan is bijna 140 U wegens achterstallige schulden in "dierste summe" uit

gegeven. 
") Dit is "U gr. out". Vgl. Mertens en Torfs, a. w., II, Bijl. I. 
') Deze post vermeldt speciaal dat de salarissen er in begrepen zijn. Waarschijn1ijk 

is dit bij die van 1340, '41 en '43 ook zoo. 
I) Alhoewel de rekening van '24 haar aangeeft (zie boven). In het algemeen is in 

dezen tijd echter de verhouding als van 1 : 16, en 1 U gr. (tourn.) = 8 U holl. = 16 
U tourn. Vgl. J. Cuvelie,: Les origines de la fortune de la Maison d'Orange-Nassau. 
Contribution A l'histoire du capitalisme au moyen Age. (Ac. Royale de Belgique, Cl. des 
Lettres, Memoires, 2me serie, tome XVI, 8°, Brussel 1921) p. 43, 47, 81: waar voor 
1318 en ± 1340 deze verhouding is opgegeven. Zoo ook "De Rekeningen der graven 
en gravinnen uit het Henegouwsche huis", uitg. door Dr. H. J. Smit. 1. 1924, Rekenin
gen 1320-'21, 1325-'26, en II, 1929, Rekeningen 1333-'34 (p. 57 e.v. hoewel hier 
"den groten tornoys vor 13 d."), 1333 (p. 180), 1341 (p. 186 e. v.), 1342-'43 (p. 324 
e. a.) en 1343-'44 (p. 463 e.v.). Bij het gebruik van den coElfficient 11 .. worden de 
genoteerde bedragen voor 1324 natuurlijk grooter en daardoor te meer passend. 
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onze zeer weI bijeen te kunnen passen, en dan blijkt er geen belem

mering te zijn tot het aannemen van Antwerpen als de in de rekening 
bedoelde stad. 

Bet stuk is niet een officieele stedelijke rekening over de jaren 1340 

tot en met 1344; deze werden op rollen perkament geschreven, gelijk 

ook uit het hier volgende hs. blijkt (jaar '40). Ret is slechts een resume 

daarvan, een overzicht, door een stadsrentmeester opgemaakt. 

De rentmeesters, meestal twee in get aI, waren ambtenaren der stad 
voor het financieel beheer, rekenplichtig aan de schepenen 1); ze be
heerden de stedelijke gelden meestal met hulp van eigen kas. Daarom 

ontvangt ook waarschijnlijk Jan Bode in 1340 de 159 U 15 s. gr. terug, 

die de stad hem schuldig gebleven was tijdens zijn vermoedelijk rent

meesterschap in het jaar te voren I). 
Tenslotte past ons ook een woord van dank aan dr. Fl. Prims, ar

chivaris van Antwerpen, voor zijn belangstellende hulp. Volgens hem 
is het stuk een afrekening van een stadsrentmeester over de jaren 1340 

-1344. Als een der oudste financieele stukken aangaande Antwerpen is 

het naar onze meening waard te worden gepubliceerd. 

I. Hs. A, aan een zijde beschreven. 

(1.) In tjaer ons heren als men screef 1300 ende 40 soe ontfingh 
men van assisen ende scouden, die men der stat sculdich 
was, in den ersten 895 U 19 s. 7 d. gr. 2 engh. 

(2.) Item int selve jaer voers. waeren vercocht 72 U 2 s. gr. 
tsiaers grote lijftochten, die gouden 600 U 13 s. gr. 

Summa 1400 U 96 U 12 s. 7 d. gr. 2 sc. 
(3.) Item soe es dit der stat utegheven. In den voers. jaere ierst

werf J anne Boden van den jaere naest voreleden van scoude, 
die hem de stat sculdich bleef van horre rekenninghen, 159 
U 15 s. gr., ende van desen jaere van tshertoghen jaer
ghelde 54 U 14 s. 10 d. gr. Ende den here van Cuuc van 
scaden, die hem tstat ghedaen hadde, doen men quam van 
Doerneke te Rumste, eer dese scepenen scepene wordden, 
406 scilde, valent 27 U 18 s. 3 d. gr. Daeraf dese summe van 
al compt 242 U 8 s. 1 3) d. gr. 

-----
1) Mertens en Torfs a.w., II, p. 433. 
") Rekening 1340; een gelijk geval in die van 1324 (a.w., p. 68), Vgl. over de rent

meesters ook Lodewijk Torts: .. Nieuwe Geschiedenis van Antwerpen", Antwerpen 
1866, II, p. 35 e.v. 

3) Hier 5 doorgeschrapt en door 1 vervangen. 
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(4.) Item int jaer voers. soe gaf de stat van lijftochten, die si 
jaerlijcs sculdich es, 715 U 5 s. 5 d. gr. 10 miten. 

(5.) I tern int selve jaer verreden 41 U 8 s. 3 d. gr. 2 engh. 4 

(6.) Item int selve jaer van presendt wine 10 U 10 5. 1) 9 d. gr. 
%engh. 

(7.) Item int selve jaer van tymmeringhen, metsene, cautsie
dene ende van alrehande werckene 104 U 5 s. 9 d. gr. 
% sc. 2). 

(8.) Item van alrehande zaken, die de stat te doene hadde in 
denselven voerseiden jaere, alse van den previlegien, die de 
hertoghe der stat gaf, (ende mijn joncker~ Hoirne present
de 3», ende van allen anderen, ghelijc dat die rollen in heb
ben, coempt al444 U 10 s. 3 d. gr. 1 sc. 

(9.) Item intselvejaer soeverstorfven derstat 8lU 4 s. tsiaers gr. 
lijftocht. 

Summa 1558 U 13 s. gr. 14 miten. 
(10.) Ende aldus soe bleef de stat in den voers. jaere van inne

mene van uutghevene, ghelijc die rollen begrepen hebben, 
tachter 61 U 16 s. 4 d. gr. 2 engh. 

Summa van den uutghevene 1558 U 8 s. 7 d. gr. 
10 miten '). 

(11.) Item in tjaer van '41 soe ontfingh men van assisen ende 
scouden, die men der stat sculdich was, 689 U 6 s. 7 d. gr. 
20miten. 

(12.) Item in denselven voers. jaere waren vercocht 37 U 16 s. 
gr. tsiaers lijftochten, die gouden 357 U gr. 15 s. 7 d. gr. 

(13.) Item noch van anderen innemene met den 100 U gr., die de 
here van Oesterhout der stat leende, wand die stat die wine
assise niet vercoepen en conste, haer daermede te guvernier
ne, coemp 138 U 18 s. 11 d. gr. 1 engh. 

Summa van al den innemene van desen jaere 1186 
U 13 d. gr. % sc. 

(14.) Item der stat uutghevene van den voers. jaere ierstwerf 
van den jaere lestvoerleden van scoude, die de stat scul-

1) 14 doorgeschrapt en door 10 vervangen. 
") Behalve dit definitieve bedrag zijn er twee eerdere neergeschreven en later door

gehaaJd in den tekst. 
I) Later tusschengevoegd. 
') Dit is blijkens het schrift het eerst gevonden bedrag, dat in (9) is veranderd. 
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dich bleef in den rekenninghen, 61 U 16 s. gr. 4 d. gr. 2 sc., 
ende van denselven jaere van tshertoghen jaerghelde 46 U 
15 s. 9 d. gr. Ende van 200 U tsiaers enen groten ende 18 d. 
lijftochten, die men afquydte jeghen de Vrouwe van 
Broenchorst 1), costen 88 U 17 s. 9 d. gr. 1 engh. Ende noch 
van 1 U gr. tsiaers, dat afghequydt was jegen Janen Jans 
wive van den Baergh 2} om 7 U lOs. gr. Ende noch van 
den orloghe, dat men voer te Heneghouwenwert 3}, als van 
assisen, doe men den assisen afslaen moeste, ende dat dat
selve orloghe coste vaerende ende keerende scepenen ende 
scutters, eoemt a134 U 18 s. 4% d. gr. 4), daer de summa 
van al desen af coempt 240 U 15 s. 4 d. gr. 

(15.) Item int jaer ~oers. soe gaf de stat van lijftoehten, die si 
jaerlijcs seuldich es, 746 U 6 s. 4 d. gr. 2 miten. 

(16.) Item int selve jaer verreden in der stat orbore 39 U 11 s. 
2 d. gr. 2d. se. 

(17). Itemintselvejaervanpresentwine 12 U 6d.gr. 
(18.) Item int selve jaer van allen wercke aan de stat ghewracht, 

78 U 5 s. 11 d. gr. 
(19.) Item int selve jaer van alrehande saken, dies de stat te doen 

hadde, coemt 76 U 19 s. 11 d. gr. 20 miten. 
Summa van al den uutghevene van desen jaere 
voers. 1193 U 19 s. 3 % d. gr. 2 miten. 

(20.) Item van desen jaere gheeffent dat innemen jeghen dat uut
gheven, bleef de stat in dier rekenninghen sculdich 7 U 18 
s. 2 d. gr. 10 miten. 

(21.) Item soe verstarf der stat binnen den voers. jaere 11 U 10 s. 
tsiaers gr. lijftochten. 

II. Hs. B, aan beide zijden beschreven. B I, voorzijde: 

(22.) Item int jaer van '42 so ontfingh men van der stat assisen 
ende scouden, die men hore sculdieh, 427 U 9 s. 3 d. gr. 
14 miten 6) (Cleine assisen 222 U 2 s. 11 d. gr. 6)). 

1) Niet duidelijk leesbaar . 
• ) ? 
") Er staat henegh. 
') Doorgehaald . 
• ) Geschrapt 650 (U) 2 s. 21/.d. gr. 2 miten. 
") In margine. 
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(23.) Item in denselven jaere waren vercocht lijftochten 29 U 
8 s. 6 d. gr. tsiaers, die gouden 287 U 19 s. gr. 

(24.) Item noch van ouden scouden ende renten, die der stat in
comen es, 39 U 9 s. 9 d. gr. 

Summa van al den innemene in desen jaere voers. 
977 U 11 % d. gr. 2 miten. 

(25.) Item soe es dit der stat uutghevene in den voerseiden jaere 
van den lesten jaere naestleden vore dit jaer: van scoude, 
die deselve stat sculdich bleef in der lester rekenninghen, 
7 U 18 s. 2% d. gr. 2% sc. Ende van desen jaere van 
tshertogen ghelde tsiaers 39 U 8 s. 4% d. gr. Ende den here 
van Oesterhout, van dat hi der stat gheleent hadde die as
sisen van den winen mede te stoffeme ende in der stat or
boere ghekeent 1) in den naesten jaere voerleden, 100 2) U 
gr. 1 gr. ende 18 d. gr., valent 91 U 13 s. 4 d. gr., daer die 
summa van al desen af coemt op 138 U 19 s. 11 d. gr. 1 engh. 

(26.) Item int selve jaer voers. soe gaf de stat van lijftochten, 
die si jaerlijcs sculdich es, 744 U 30 d. gr. 2 s. gr. 2 miten. 3) 

(27.) Item int selve jaer voers. van ridene in der stat orbore 
coempt op 34 U 3 s. 7% d. gr. 

(28.) Item in desen jaere van present wine coemt up 9 U 9 s. 5 d. 
gr. 

(29.) Item van alrehande zaken, die de stat in desen jaere voers. 
te doen hadde in werckene van tymmeme, metsene, caut
siedene, coempt 44 U 14 s. gr. 2 sc. 

(30.) Item summa van alrehande saken in denselven jaere mids 
prosente den hertoghe ende solaryse dergheenre, die der 
stat dienen, ende anderen, die de stat te doen hadde, 59 U 
13 s. 5%U d. gr. 

Summa van desen uutghevene in den jaere voers. 
1031 U 2% 4) s. gr. 2 miten. 

(31.) Item ende aldus ghee£fent in den voers. jaere dat innemen 
jeghen dat uutgheven, bleef de stat sculdich 54 YI 18 d. 
% gr. 

(32.) Item soe verstarf der stat binnen desen jaere voers. 36 YI 11 
s. 8 d. gr. tsiaers lijftocht. ----

1) Verschrijving veer "gheleent". 
I) Veer de C een X deergeschrapt. 
S) Verbetering van een ander bedrag. 
') Geschrapt 10. 
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(33.) Item int jaervan'43 soe ontfingh men van der stat assisen 
ende scouden, die men daer sculdich was der voers. stat, 
597 ti 12 s. 1 d. gr. 4 miten. 

, (34.) Item in denselven jaere soe waren vercocht 42 'II tsiaers 
6 s. gr.lijftocht, die gouden 441 U 13 s. gr. 

Summa van desen innemene in den voers. jaere 
coempt all039 U 5 s. 1 d. gr. 4 miten. 

(35:) Item dit es dat uutghevene in denselven jaere voers. Van 
den naesten jaere voerleden van scouden, die deselve stat 
sculdich bleef in der lester rekeninghen, 54 U 18% d. gr. 
Ende in dit jaer soe quidte de stat 14 U tsjaers gr.lijftoch
ten 1), coemt III U gr., ende van tshertoghen jaerghelde 16 
US s. 2 d. gr. Summa hierafvan all83 U 6 s. 8 d. % gr. 

(36.) Item int selve jaer voers. soe gaf de stat van lijftochten, 
die si tsiaers sculdich es, 753 U 17 s. 2 d. gr. 10 miten. 

(37.) Item in ditselve jaer verreden in der stat orboere 23 U 13 s. 
1% d. gr. 

(38.) Item van presente wine in denselven jaere voers. coempt 8 
U 13 s. 2 d. gr. 2 engh. 

(39.) Item van allen wercken in der stat oerboere coemt van al 
26 U 5s.8d.gr. %sc. 

(40). Item van aIrehande zaken in desen selven jaere coemt 58 U 
18s. 7d.gr.1 sc. 

Summa van allen uutghevene 1054 U 14 s. 6 
gr. (1 s. 2» 2 miten. 

(41. ) Item so verstarf in desen jaere der stat 14 U 15 s. gr. tsiaers 
lijftochten. 

(42.) Ende aldus gheeffent dat innemen jeghen dat uutgheven, 
blijft de stat sculdich 15 U 9 s. 4 d. gr. % sc. 

B 2, achterzijde: 

(43.) Item int jaer van '44 soe ontfinghen 3) van der stat assisen 
ende scouden, die men hore sculdich was, 667 U 11 s. 7 d. 
gr. 19 ') miten. 

(44.) Item in denselven jaere so waren vercocht lijftochten 33 
1) Hier geschrapt: .. elc U gr. tsiaers 8 U gr." 
.) Doorgeschrapt. 
") Verschrijving voor .. ontfingh men." 
') Geschrapt 18. 
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U gr. tsiaers 6 s. gr. lijftochten, gouden 357 U 8 s. 6 d. gr. 
Summa van den al den innemene in den voers. 
jaere coemt 1025 U 1 d. gr. 19 miten. 

(45.) Item soe es dit uutghevene van den voers. jaere; van den 
jaere naestleden vore dit jaer van scoude, die de stat scul
dich was in der lester rekenninghen, 15 U 9 s. gr. 4 d. gr. 
% engh. 

(46.) Item int selve jaer van der jaerlicker lijftoch, die men op 
dat jaer goud, coempt 769 U 5 d. gr. 18 miten. 

(47.) Item int selve jaer van ridene in der stat orboere 38 U 18 s. 
9 d. gr. 13 miten. 
(tselven iaer 9 U 2 S. 6 d. gr. 1)). 
(3% dachreysen in Enghlant 4 U I8 s. 3 d. gr. 2)). 

(48.) Item van present wine in den voers. jaere summa 14 U 
16 s. 1 d. gr. 1 miten. 

(49.) Item summa van al den werckene in der stat orboere 46 U 
8 s. 10 d. gr. 5 miten. 

(50.) Item van alrehande zaken met 100 scilden, die men den 
hertoghe gaf te huesscheiden, ende van 9 U gr. tsiaers lijf
tochten, die de stat af quydte, die 5 U tsiaers gr. elc U 8 U 
gr., ende die 4 U tsiaers gr. elc U gr. 10 U, coempt 80 U 
gr. Comen alrehande zaken altemale 131 U gr. 34 miten 
ende van den solaryse, die men gaf denghenen, die der 
stat dienen, 23 U 8 s. gr. 

Summa van al den uutghevene coempt 1039 U 20 
d. gr. 3 miten. 

(51.) Item so verstarf der stat in den voers. jaere 27 U 17 s. 8 d. 
gr. 4 miten. 

(52.) Ende aldus gheeffent dat innemen jeghen dat uutgheven 
blijft de stat sculdich' 14 U 18 d. gr. 2 sc. 

* * * 
AANTEEKENINGEN 

Rekening I34o: ad 1: engh. = enghelse: een kleine munt. 
(vgl. P. O. van der Chijs: De munten der voormalige her-

1) In margine, in ander schrift. 
I) In ander schrift. 
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togdommen Brabant en Limburg, van de vroegste tijden 
tot aan de Pacificatie van Gent. Haarlem 1851, p. 157). Het 
muntwezen geeft voor deze rekening oj. geen reden tot 
nadere bespreking. 

ad 2: lij/tochten: lijfrenten (Verwijs en Verdam, Mnl. Wdb.) 
ad 3: JanneBoden: Dezewasin 1338, '41, '42, '43 schepen der 

stad; in 1339 beheerde hij als rentmeester een jaar lang 
de stadsgelden. Zie inleiding. 

Here van Cuuc: een belangrijk persoon in de politieke geschiede
nis van Brabant in dien tijd. Herhaaldelijk treedt hij op 
als getuige en medezegelaar van oorkonden. De heeren van 
Kuik waren sedert 1323 leenmannen van Brabant (Blok: 
Gesch. Ned. Volk, 3e druk, I p. 296). Otto van Kuik staat 
in den Engelsch-Franschen oorlog, met andere Brabant
sche edelen, aan Engelsche zijde (J. J. F. Wap: Geschie
denis van het land en derheeren van Cuyk. Utrecht 1858, 
p. 129). Hij is een soort zaakgelastigde van den Engelschen 
koning, en qntvangt van dien eenige malen schadevergoe
ding voor in den oorlog geleden verliezen aan landen, lee
nen en renten in Frankrijk, wegens verknochtheid aan 
Engeland. (Rymer. Foedera II, p. IV, 59 en 61; Mertens en 
Tor/s, a. w., II, Bijl. F; Wap, p. 260 en 261; Calendar 0/ the 
Patent Rolls, preserved in the Public Record Office. Edward 
III. A. B. 1338-1340, London 1898, p. 370,374,375,534; 
A. D. 1340-1343, London 1900, p. 39, 71; 1345-1348, 
London 1903, p. 26; Calendar 0/ Close Rolls, preserved in 
the Public Record Office. Edward III 1339-1341, London 
1901, p. 510, 581, 594; en 1341-'43, London 1902, p. 
43,234,296,393,606; en 1343-1346, London 1904, p. 158). 
Otto van Cuyk is in 1350 gestorven (Wap, a.w., p. 130). 
In hoeverre de schadevergoeding door den Engelschen 
koning verband houdt met de uit de rekening blijkende 
schadevergoeding, hem door de stad Antwerpen betaald, is 
moeilijk te zeggen. 

Rumste: Over Rumst, zie de inleiding en ook het register in 
Mertens en Tor/s, a.w. 

ad 5: verreden: bodeloonen e. d. (Vgl. Lad. Tor/s, a. w., II, 
p. 32 e. v.). 

ad 6: presendt wine: "eerewijn", wijnschenkkosten (t. z. p.). 
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ad 7: cautsiedene: plaveien, bestraten. 
ad 8: mijn jonckere H oirne: wie dit is, was niet te vinden. 
rollen: de rekeningen in extenso (op lange rollen perkament ge-

schreven). VgI. inleiding. 
ad. 9: Summa: dit bedrag klopt niet met de som der optelling. 

Het onder (10) genoemde weI. 
Rekening I34I: ad 13: here van Oesterhout: in dezen tijd Willem 

van Duvenvoorde, bekend grondbezitter, tevens geldschie:.. · 
ter (Over hem J. Cuvelier, a.w.). 

ad 14: vrouwe van Broenchorst: ? 
] anen ] ans wive van den Baeregh: ? 
Heneghouwen: d. w. z. in den Engelsch-Franschen oorlog, in 

1340 in Henegouwen en omstreken gevoerd. Zie inleiding. 
Rekening I342: ad. 25: sto//erne: aanvullen. 
ad 30: prosente: present, geschenk (Verwijs en Verdam). 
Rekening I343: ad 35: I83 to: een juiste optclling geeft 181 to enz. 
Rekening I344: ad 47: reysen in Enghlant: hierover was niets te 

vinden in Calendar 0/ Patent Rolls, noch in die van Close 
Rolls, noch in die van Fine Rolls. 

ad 50: huesscheiden: hovesceit, d. w. z. als gratiflcatie, als "don 
gratuit" (Verwijs en Verdam). 

lijftochten: zij gaven dus 12% en 10 % per jaar. 
Summa: opgemaakt v66rdat de in ander schrift gestelde bedragen 

ingevoegd waren. 



IV 

DE OUDST BEKENDE HOLLANDSCHE ZEE-ASSURANTIE

POLIS (1592), MEDEGEDEELD DOOR J. IJZERMAN EN 
MR. E. L. G. DEN DOOREN DE JONG 

I 

Bij de bestudeering van het omlangrijk archief, dat de geestelijke 

nalatenschap van Daniel van de,. Meulen, een der grootste kooplieden 

nit de tweede helft der zestiende eeuw, bevat, viel mijn aandacht op een 

drietal, nagenoeg gelijkluidende polissen betreffende zee-assurantie 

van 20 Januari 1592. Misschien zou ik ze ter zijde gelegd hebben, indien 

niet op alle drie de naam van !sallc Ie Maire als mede-assuradeur werd 

aangetroffen. In overleg met prof. Posthumus, die deze documenten de 

oudst bekende in Nederland opgestelde, noemde, werd tot plaatsing in 

dit jaarboek besloten. 

De drie schepen waren de Zeehondt, de Roode Hondt en de Sint 

Jacob, resp. van 100, 140 en 85 last. De namen der assuradeurs zijn 

I. Ie Maire, Embert Pellicome en Reynier de Loeker, Daniel van der 

Meulen, Jaques de Velaer en Jan Poppe. 

De beteekenis dezer vondst zal hieronder door Mr. den Dooren de 

J ong, daartoe door prof. Posthumus aangezocht, worden uiteengezet. 

lk laat hieronder de transcriptie volgen van een dezer polissen, die 

tevens in facsimile hiernaast is afgedrukt. 

De polis is naar uit het facsimile te zien is een gedrukt formulier. Het

geen daarin met de hand is bijgeschreven, is cursiefgedrukt. 

Het stuk bevindt zich in het archief van de Wees- en Boedelkamer in 

het Gemeente-archief te Leiden. J. IJ. 

POLIS VAN HANS DE WEERT 

Hans de Weertt, coopman, residerende binnen deser stede van 
Amstelredam, doett hem versekeren volghende d'usantien ende 
coustumen van der straten van Lonnen ende derborsen van Ant
werpen, te weten op ghoede ende quade tydinghe ende datt op al
sulcken rogghe als hier by hem ofte yemandt anders gheladen is, 
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toecomende den vors. Hans de Weertt ofte yemandt anders, in een 
schip ofte boott, datt Godt beware, ghenaempt den Zeehondt, 
groott ontrent hondertt last, daer schipper op is eenen Piter 
Pitersz. van Monnickendam ofte yemandt anders, zoo wie daer vor 
schipper ofte schippers souden moghen varen, uytgheseyldt we
sende uyt Zeelant naer Genua ofte Liomo. 

Welcke voorsz. resycque, pericule ende avontuere wy, onder
ges. verseeckeraers, hebben ghenomen ende nemen midts desen 
tot onsen laste te loopen van der eerster uyr ende dach aff dat de 
voorsz. coopmanschappen sijn ofte sullen gescheyden wesen uyt 
handen van u, Hans de Wertt, oft uwen commis, om met schuy
ten, schepen ofte lichters geconduceert ende gevoert te werden 
aen het boort van 't voorsz. schip ende daerin geladen sullen sijn. 

Ende sal ghedueren ter tijt toe de voorschreven goeden sonder 
eenighe schaede ofte verlies aenghecomen sullen wesen ter plaetsen 
voomoemt, ende aldaer op 't landt vrede1ycken ende vrye1ycken 
ontladen in 't vermoghen van u, Hans de Weertt voorsz. ofte 
yemandt anders, commissie daervan hebbende. Ende zijn tevre
den, dat in dese verseeckeringhe participere ende deelachtich sy 
soowel d'eerste als de laetste verseeckeraer pro rata eens yegelijck 
onderteyckeninghe: sullende 't voorsz. schip moghen vaeren voor
waerts, achterwaerts, wenden ende keeren ter rechter, ter slincker 
ende aen allen zyden ende door noot ofte met wille aennemen hoe
danighe havens ende reen als den schipper oft schipperen believen 
sal. Maer oft door noot ofte met wille de voorsz. goeden ontladen 
werden ende herladen in eenige andere schip oft schepen, cleyn 
ofte groot, 't se1ve sy doen sullen moghen uyt haer sells autoriteyt 
sonder ons consent ofte toedracht te verwachten. Ende sullen 100-
pen de voorsz. resycke ende avontuere als oft die voorsz. goeden 
noyt ontladen en waren geweest, U oock verseeckerende van der 
zee, onweder, vier ende windt, voor vrienden, vyanden, van arres
ten ende detentien van coninghen, coninginnen, princen, heeren 
ende ghemeenten, van brieven van marquen ende contremarquen, 
schelmerye ende onachtsaemheyt van schippers; bootsgesellen ende 
aIle andere periculen ende a vontueren, die de voorsz. goeden eenich
sins souden moghen aencomen, bedacht ofte onbedacht, gheenen 
uytghesondert. Wy verseeckeren u van alles ende stellen ons in u 
plaetse om ute guarenteren van allen verlies ende schade, ende 
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de voorsz. goeden yet anders overcommende, als weI ('t weIck 
Godt verhoeden wil) verbinden wy ons by desen te betalen allen 
'tghene dat een yegelijck van ons onderteyckent sal hebben, bin
nen twee eerstvolgende maenden, naerdat wy behoorlycken ghe
adverteert sullen sijn van 't verlies ofte schade. Ende in alsulcke 
geval geven wy u, Hans de Weertt, ende allen anderen voIcomen 
macht by desen die hant te mogen reycken in 't salveren van de 
voorsz. goeden ende deselfde te vercoopen ende distribueren, in
dien 't van noode is, sonder ons consent ofte oorloff te vraghen. 
Ende sullen betaelen 't principael ende d'oncosten, die daeromme 
gedaen sullen wesen, 'tsy datter yes gesalveert wert oft niet. Ende 
op d'oncosten van dien sal men ghelooff gheven denghenen, die 
dit sal ghedaen hebben op synen eedt, sonder yet daerjeghens te 
segghen, weI verstaende soo eenighe questie ter sake van desen 
soude moghen comen, sijn part yen hinc inde tevreden deselfde te 
submitteren aen ghoede mannen, hen dies verstaende. Ende hou
den ons betaelt te wesen van den prijs deser assuerancie by han
den van Bertholomeus J acquesz. jeghens zesthien ten hondert. Ende 
omme aIle prolixiteyt t'eviteren, wy mainteneren dese politie van 
assuerantie van alsoo grooter waerden als oft daerinne gheince
reert waren aIle die clausulen, die men soude moghen ymagineren 
t'uwen profyte ende tot onsen schade ofte nadeel, ende oft dit 
ghemaeckt ende ghepasseert ware voor schepenen ende openbaer 
notarissen. Aldus ghedaen binnen deser vorsz. stede van Amstelre
dam desen 20 J anuarius anna I592. 

£ 200.- Ick, Isaac le Maire, ben tevreden in dese asseurantie, die 
Godt bewaere, voor de somme van tweehondert 1) ponden 
Vlems, te wetten hondert villtich ponden voor mijn rekeninge 
ende villtich pondt voor rekeninge van F. v. P., desen 20m 

J anuario I592 in Amsterdam. -
£ I50.- Ie, Reynier de Loeker G Compangie, ben tevreden in deese 

assurantie, de Godt beware, voor de somme van een hondert 
ende vijltich ponden Vlams. Actum den 2I J anuario aO. 
I592 Amsterdam. 

£ IOO.- Ick, Emert Pellicorne, ben tevrede in dese assorrantie, die 
Godt beware, de somme van honder pont Vl. I592, den 20 

Gennaio in Amsterdam. -

* * * 
1) "hondert" in het hs. herhaald. 
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De polis, welke de heer IJzerman bij zijn nasporingen omtrent Da
niel van der Meulen ontdekte, is merkwaardig en interessant uit ver
schillende oogpunten. 

In de eerste plaats weI, omdat deze polis thans de oudste Nederland
sche is, welke tot nog toe ontdekt werd. Ais zoodanig werd tot op h~den 
beschouwd een polis van de Oost-Indische Compagnie, opgemaakt in 
1613, of, voor zoover dit slechts een oneigenlijk geval van zeeverzeke
ring is, de polis ten name van Balthasar van der Veecken (Amsterdam 
1615). 

Gezien de belangrijke ontwikkeling die onze handel ook reeds in den 
aanvang van de 16e eeuw bereikt had, moet worden aangenomen dat 
reeds veel vroeger dergelijke documenten hier werden opgemaakt. In 
de notarisprotocollen te Amsterdam zijn dan ook vele insinuaties (aan
zeggingen voor voorgevallen schaden aan betrokken assuradeuren met 
verzoek om betaling) te vinden van ouderen datum en zelfs spreekt 
Quintyn Weytsen in zijn "Tractaet van 't Recht der Nederlandsche 
Avaryen" (± 1564) reeds over een locale Nederlandsche assurantie
markt, maar tot nog toe waren geen polissen gevonden die ons in staat 
stelden iets naders van de usanties en de practijken van de Nederland
sche assurantiewereld in de 16e eeuw te vernemen. Wij bleven dus een 
heel eind achter bij Antwerpen, dat kan wijzen op een Antwerpsche 
polis van 1531; bij Frankrijk, waar men de polis per Saint Ilary vond, 
(Marseille 1584), en Engeland dat kan wijzen op een Londensche polis 
van 1547. 

Men kan hiertegenover aanvoeren dat de praktijk der assurantie, van
uit het Zuiden naar het Noorden van Europa verspreid, eerst later in 
Nederland tot bloei geraakte, maar lettende op het feit dat Hamburg, 
waar zee-assurantie geintroduceerd werd door Hollandsche kooplieden, 
al kan wijzen op polissen van 1590 (Hollandsche tekst) en 1591 (Duit
sche tekst) is het gebrek aan polismateriaal dateerende van v66r 1615, 
in Holland weI zeer teleurstellend. 

De polis ten name van Hans de Weert, gedateerd 20 Januari 1592, 
komt dus eenigermate in deze lacune voorzien, al staan wij thans dus 
nog iets bij Hamburg ten achter. 

Zeer belangwekkend is deze polis voorts, omdat zij dateert van v66r 
de eerste Hollandsche assurantiewetgeving, dat is de Amsterdamsche 
Keur van 1598, en als zoodanig een aardigen kijk geeft op de praktijk 
der zeeassurantie in den tijd tusschen de laatste Spaansche Ordonnan
tien (1571) en de eerste Hollandsche wetgeving. Elders 1) heb ik reeds 
uitvoerig betoogd hoe de zee-assurantie-usanties, uit Italie afkomstig, 
van huis uit zich door een zekere soepelheid kenmerkten en zeker elk 
idee van dwingend recht misten, maar dat bij het doordringen naar het 
Noorden, speciaal door Spaansche invloeden dezen soepelen usanties 

1) De practijk der Amsterdamsche Zeeverzekering in de 17e eeuw. Het Verzeke
ringsarchief VIII (1927). 

ECON.-HIST. JAARBOEK XVI. 15 
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een meer dwingend keurslijf werd aangetrokken. Deze disciplineerende 
invloed, welke de geheele oud-Spaansche wetgeving kenmerkte, drukte 
zelfs haar stempel op de zee-assurantiebepalingen zooals zij ten slotte 
bij ons gerecipieerd werden. Maar al trachtte de overheid aldus de be
palingen der geschreven wet te verscherpen, in de praktijk bleek men 
zich aan deze beperkende voorschriften niet te houden. Reeds vroeg 
kan men bewijzen vinden, dat het handelsverkeer in de Zuidelijke Ne
derlanden, in het algemeen toch al zich niet gewillig voegend naar het 

. bestuur van Spanje, in het bijzonder zich trachtte te onttrekken aan 
den ijzeren greep, die de Hertog van Alva ook op de zeeverzekering had 
gelegd. 

En weI trachtte men te Antwerpen aan de voorschriften der Spaan
sche ordonnanties te ontko men door een beroep te doen op de Londen
sche assurantie-beurs, waar de meer liberale assurantie-opvattingen 
(uit Zuid-Nederland overgenomen v66rdat de Spaansche opvatting op 
dit gebied haar invloed had doen gelden) zonder dwingende inmenging 
van overheidswege vrij konden voortbestaan. Aldus ontstond te Ant
werpen de formule, waarbij verwezen werd naar de "Strada de Londres 
(Lombardstreet) et la Bourse d' Anvers", welke formule zeer ten mis
noege van de Spaansche overheid ± 1550 te Antwerpen reeds burger
recht had verkregen. 

Giovanni Batista Ferrufini, de uitvinder van het registratiekantoor 
voor zeeverzekering te Antwerpen, richtte in 1556 tot Philips II een 
gloedvolle petitie niet aIleen om de vele "misbruiken" op assurantiege
bied te beteugelen, maar tevens om zijn vinding van zulk een registra
tiekantoor te verwezenlijken en hem tot hoofd van deze instelling te 
Ibevorderen. Onder de vele "misbruiken" door hem opgesomd, komt 
()ok voor de verderfelijke inroeping van het buitenlandsche recht, vol
gens de zooeven genoemde clausule. Quintyn Weytsen, in zijn hierbo
ven aangehaald werk, zegt dat deze formule ook hier (dat zou dus zijn 
Amsterdam) werd toegepast en het is interessant te bevinden, dat onze 
polis van 1592 inderdaad met een verwijzing naar "d'usantien ende 
coustumen van der straten van Lonnen ende de borse van Antwerpen" 
begint. 

De Spaansche voorschriften had den met name zich gekant tegen de 
verzekering van de volle waarde. Een zeker gedeelte, in de ordonnantie 
van 1571 nog '/,0, moest onverzekerd blijven. 

Men kan begrijpen, dat bij een in het midden der 16e eeuw reeds zoo 
vergevorderde handelsusantie als de zeeverzekering was, dergelijke 
moraliseerende voorschriften te lastig werden gevonden. 

Vrij te zijn van zulke beperkingen en vrij te zijn de volle waarde der 
te verzekeren goederen te kunnen verzekeren was m.i. een der hoofd
motieven om aldus naar "de Strate van Londen" te verwijzen. 

De polis van Hans de Weert zal dus ook, dank zij deze inroeping, de 
volle werkelijke waarde hebben verzekerd, al komt niet met zooveel 
woorden een duidelijke "taxatie"-clausule in de polis voor. Een derge
lijke "taxatie"-clausule, zooals wij die soms zeer uitvoerig in latere 
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Hollandsche polissen vinden, krijgt trQuwens eerst zin, wanneer de 
Amsterdamsche en Rotterdamsche keuren het bedrag van deverzeker
bare som gaan beperken. 

Ook wat betreft de vrijheid de voorgenomen reis te veranderen legde 
de Spaansche wetgeving beperkingen op. Ook in dit opzicht zouden de 
Hollandsche keuren aanvankelijk het Spaansche voorbeeld volgen. En 
zooals in oudere Antwerpsche polissen reeds het geval was, is ook bier 
in den tekst der polis aan verzekerde wat betreft reisveranderingen 
een groote vrijheid toegestaan. 

Hiermede moge onze toelichting volstaan wat de inroeping van de 
gecombineerde Londensche en oud-Antwerpsche usantil!n te beteekenen 
beeft. 

Nadere beschouwing van de polis-redactie geeft nog aanleiding tot 
de volgende opmerkingen: , 

1. Er is een gedt'ukt formulier gebruikt, waarvan de tekst hoofdzake
lijk overeenkomt met de redactie, welke voor de gedrukte Spaansche 
polissen toen ter tijd in Antwerpen in gebruik was. De makelaars in 
assurantil!n hadden toen reeds formulieren, waar hun naam in gedrukt 
stond. Dat is met deze polis niet het geval. WeI wordt een makelaar 
genoemd, maar de naam is met de hand bijgeschreven. De makelaar 
Bartholomeus Jacques neemt de premieschuld tegenover assuradeuren 
op zich. Uit de formuleering "ende houden ons betaelt te wesen" 
blijkt voorts, dat de assuradeuren ook van den makelaar de premie 
nog niet inderdaad ontvingen. 

2. De polis heeft een voortreffelijke omschrijving van den duur der 
verzekerde reis. De aanvang van het risico is technisch bijzonder juist 
omschreven met de woorden: "van der eerster uyr ende dach aff dat de 
voorsz. coopmanschappen sijn ofte sullen gescheyden wesen uyt handen 
van u, Hans de Werrt", en bij vergelijking met de oudere Spaansche 
formulieren te Antwerpen in gebruik, blijkt dit een Hollandsche inDo. 
vatie te zijn. Wellicht mogen wij hier denken aan verdiensten van de 
makelaars, die zich meer als de verzekerden zelf, zorg zullen hebben 
gegeven voor een goede polisredactie. 

3. Opgemerkt zij, dat deze polis (blijkens de woorden "uytgheseyldt 
wesende" in den geschreven aanhef) is gesloten, terwijl het verzekerde 
interest reeds op reis was en dat dienovereenkomstig de polis ook de 
c1ausule bevat "op goede en quade tyding". 

4. Het gedrukte formulier is korter dan de Spaansche formulieren te 
Antwerpen in gebruik, welke beginnen met een paar regels aanhef en 
daarna een ruimte openlaten voor het invullen van de verzekerde goe
deren en de verzekerde reis. Uit het bierbij gevoegde facsimile blijkt, 
dat dit gedrukte Hollandsche for mulier uit 1592 dezen aanhef mist. 

Over het algemeen dus een zekere zelfstandigheid en zelfs eenige ver
betering, welke ons nationaal gevoel van eigenwaarde streelt. 

Wat betreft de assuradeuren het volgende: het is welhaast overbodig 
eenige woorden aan Isaac Ie Maire te wijden, mede-oprichter van de 
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Oost-Indische Compagnie, later afvallige en bestrijder der Compagnie, 
die zijn eigen tocht naar Oost-Indil! uitreedde via Zuid-Amerika en 
dezen ook volbracht. Opmerkelijk is het, dat hij, behalve zijn eigen 
acceptatie van £ 150, ook teekent voor een lastgever, die hij slechts 
aanduidt met de letters F. v. P., voor een bedrag van £ 50. Wan
neer de vermelding, dat Le Maire deze £ 50 teekent als lasthebber, 
moet beteekenen dat Le Maire niet persoonlijk aansprakelijk is als 
assuradeur, is de positie van den verzekerde, die slechts te weten 
komt, dat een van zijn assuradeuren F. v. P. heet, niet erg benijdens
waard. Reinier de Lookere was een bekend koopman en ook een gezien 
assuradeur in zijn tijd. Zijn naam komt ook als assuradeur voor op de 
polis, welke gesloten werd voor de expeditie van de Cordes en de Mahu, 
welke in 1598 uit Rotterdam naar China en Japan vertrokken. 

Ook de derde onderteekenaar Emert Pellicorne is een bekende assu
radeursnaam. In de insinuaties in de Amsterdamsche notarisprotocollen 
kan men hem veelvuldig aantreffen als een der assuradeuren, die ter
dege ondervonden wat of de "perikelen der zee" te beteekenen hadden. 

Tot slot eenige bijzonderheden over de premie (16%). Wij mogen dit 
beschouwen als de gebruikelijke premie voor de verzekering van graan 
op het traject Nederland-Genua, wanneer wij letten op een Antwerp
sche polis van 1592 in 't Spaansch opgemaakt (aanwezig in de biblio
theek van het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief), die even
eens 16% vermeldt, als premie voor tarwe van Arnemuiden en Middel
burg naar Genua en Livorno. 

Werd de verzekerde reis langer, b.v. bij het traject Oostzee-Italie, 
dan steeg de premie tot 20%, gelijk te zien is in de Antwerpsche polis 
(eveneens in 't Spaanschopgemaakt en aanwezig in het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief) van 1591. 

Dat deze premies zoo hoog waren, moet men vooral wijten aan de 
omstandigheid, dat het molestgevaar mede onder deze verzekering ge
dekt was en dat dit risico zich in die tijden maar al te dikwijls manifes
teerde in de activiteit van zeeroovers en kapers. 

D. D. D. J. 



STATUTEN 
DUR VEREENIGING 

H E T NED E R LAN D 5 C H E CON 0 MIS C H

HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTlCD TE 'S-CRAVENIIAGE 

(Goedgekeurd bij Koninklijk ncsluit d.d. 8 luni 1914 S. 170) 

ARTIKEL 1. 

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

ART. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamelen, 
bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal. dat van belang 
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Neder
land en zijn kolonien in den ruimsten zin des woords. 

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

van 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 ontvaI}gen 
van archieven, schrifturen en pUblicatien van vereenigingen 
of instellingen. werkzaam op economisch gebied; 

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

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

een en ar.der 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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f. door betzij bet publiceeren van bescbeiden en ander bronnen
materiaal op het gebied der economische gescbiedenis van 
Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging, alsmede 
van wetenscbappelijke studien op dit gebied, betzij het on
dersteunen of bet bevorderen van de uitgave van dergelijke 
publicaticn. 

g. door aBe verdere wettige middelen, die tot bet doel van de 
Vereeniging kunnen leiden. 

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

Zoo mogelijk zal door de Vereeniging ook een Museum worden 
opgericht, wanrin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de 
kennis van de technische ontwikkeling en de economiscbe ge
schiedenis, zuBen 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 jaarlijkscbe contributie bedrnagt tien gulden 1). 
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door bet Bestuur te 

benoemen. Zij hebben dezelfde recbten als de overige leden, maar 
betalen geen contributie. 

Donateur of donatrice wordt men door een gift ineens van ten 
minste 1100.- aan de Vereenigipg te schenken of ten minste 
/25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

De rechten van leden en donateurs zijn gelijk, behoudens bet 
bepaalde in de artt. 9 en 10. 

ART. 8. ,Het lidmaatscbap gaat verloren: 
a. door overlijden; 
h. door schriftdijke opzegging, ten minste twee maanden v66r 

bet eindigen van het vereenigingsjaar; 
c. door ruyement door het Bestuur, inzonderbeid wegens wan-

') \ 'olgeu5 besluit der algemeene vergadcring is de con tributie 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 

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

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

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

5 jaar gekozen. Elk jaar ~reedt 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 onbepaaJden tijd door de algemeene Vergadering benoemd 
en is als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur. 

De directeur wordt zoo noodig ter zijde gestaan door een Con
servator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur. 
benoemd. 

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

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

Het Bestuur maakt v66r elke benoeming een aanbeveling op. 
De Ieden 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 
aBe bc1angrijke zaken, de Vereeniging betreffende. 

ART. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangcnomen, 
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 HuishoudeIijk Reglement, dat niet 
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten. 
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ART. 15. Een instructie betreffende het beheer en het ge
bruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld. 

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

ART. 16. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contribu
tien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

ART. 17. ]aarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene 
Vergaderinggehouden, waarindoor 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 dezc Algemecne Vergadering de vacatures, 
ontstaan door de periodicke aftreding van Bestuursleden en in 
den Raad van Advies, vervuld. 

Algemeene vergaderingen zuBen verder worden gehouden zoo 
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk oor
deelt of als minstens 25leden dit in een gemotiveerd schrijven bij 
het Bestuur aanvragen. 

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

ART. 18. AIle stemmingen over person en 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, bchoudens 

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 zuIlen, met in
achtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboe1(, hare eigendommen 
komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief 
te 's-Gravenhage voor zoover het geschriften betteft. Van de af
beeldingen en de overige eigendommen der Vereeniging bepaalt 
de Algemeene Vergadering de nadere bestemming. 
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VERSLAG VAN BET BESTUUR OVER BET JAAR 1929 

Met het organiseeren van de Intemationale Economisch-Histo
rische Tentoonstelling te Amsterdam in den zomer van het afge
loopen jaar heeft de Vereeniging met een slag intemationale be
kendheid verworven. Dank zij de pogingen van het Uitvoerend 
Comite, bestaande uit de heeren prof. dr. H. Brugmans, voor
zitter; mr. Chr. P. van Eeghen, onder-voorzitter; prof. mr. 
N. W. Posthumus, secretaris; mej. dr. Jane de Iongh, ad
junct-secretaresse; jhr. mr. L. H. J. F. van Bevervoorden tot 01-
demeule, penningmeester; C. W. H. Baard; prof. dr. F.W. Hudig; 
M. Lam Jr.; F. Schmidt Degener en W. A. Engelbrecht is het ge
lukt de meeste regeeringen van Europa tot medewerking te be
wcgen en, hoeveel moeilijkheden en teleurstellingen het deel van 
het Comite ook zijn geweest, het is mogelijk gebleken een ten
toonstelIing te organiseeren, die niet aIleen intemationaal was om
dat uit tal van landeD kunstwerken waren verkregen, maar ook 
omdat het tentoongestelde de intemationale verschillen liet zien, 
zooals deze bij de kunstcnaars in de verschillende landen tot ui ting 
zijn gekomen, als zij het economisch leven trachtten uit te 
beelden. 

Al was dus veel niet aanwezig dat de Commissie gewenscht had 
in het Stedelijk Museum te laten zien, toch gaf de Tentoonstelling 
een juisten totaalindruk van het werk der kunstenaars, die het 
economisch leven in hun kunstwerken hebben weergegeven. Wij 
meenen dit te kunnen zeggen, omdat wij ook het ontbrekende ma
teriaal, in het algemeen gesproken, kennen. De uiteenloopende 
houding van de Italiaansche, Vlaamsche, Duitsche, Nederland
sche, Engelsche en Fransche kunstenaars ten opzichte van de 
materieele levensomstandigheden vond op de tentoonstelling 
haar weerspiegeling in de volgens nationale groepen gerangschikte 
kunstwerken. 

Wij weten dus dat veel nog ontbrak, en wij staan kritisch tegen
over ons eigen werk; maar daarbij moge men toch niet vergeten, dat 
het een eerste poging was om het merkwaardige verband t usschen 



XXXVIII JAARVERSLAG VAN HET BESTUUR 

kunst en economisch leven te laten zien. Het was pionierswerk, 
met aIle moeilijkheden, maar ook met aBe bekoring ervan. 

Over het algetneen heeft het Bestuur niet over gemis aan be
langstelling tc klagen gehad. In kunsthistorische kringen was 
deze misschien het geringst; ook tijdens de voorbereiding van de 
tentoonstelling bleek ons herhaaldelijk, dat men vreemd en 
weinig lenig tegenover ons werk stond. 

Menig bekend museum-directeur, ook in het buitenland, heeft 
ons voorspeld, dat wij weinig zouden vinden, en dat uit kunst
historisch oogpunt de tentoonstelling een mislukking zou zijn. Op 
grond van deze overtuiging is ons in verschillende gevallen zelfs 
medewerkingin een of ander opzicht geweigerd! Het Bestuur meent 
te mogen constateeren, dat deze voorspellingen niet uitgekomen 
zijn. In zijn rede, die de Amsterdamsche hoogleeraar in de kunst
geschiedenis. prof. Hudig, bij de sluiting der Tentoonstellng 
heeft gehollden, heeft deze geleerde op de bijzondere beteekenis 
er van uit kunsthistorisch oogpllnt gewezen. 

In het buitenland is de tentoonstelling merkwaardigerwijze na 
de sluiting meerd2aandacht begonnen tetrekken. In verschillende 
leidende historische tijdschriften, o.a. in de Economic Histo
ry Review en in de Annales d'histoire ;economique et sociale, zijn 
er besprekingen aan gewijd, terwijl in het bijzonder uit" Amerika 
neg s'ee ::s belangstelling voor het Gedenkboek en den Catalogus 
wordt betoond. 

Het kan in dit verslag niet de plaats zijn de geschiedenis der 
tentoonstelling in details te behandelen. Wij meenen daarvoor 
naar het hierachter gevoegde tentoonstellingsverslag te mogen 
verwijzen, waarin in het kort verantwoording is gedaan van het
geen op de voorbereiding en de organisatie be trekking heeft. Hier 
moge nog in het kort op de hulp worden gewezen, die wij van ver
schillende zijden hebben ontvangen. 

De Nederlandsche Regeering, in het bijzonder het Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, alsmede dat van 
Buitenlandsche Zaken, heeft ons zooveel in haar vermogen was 
gesteund. In dit opzicht zijn wij grooten dank aan de heeren P. 
Visser, administrateur, eh~f der afdeeling K unsten en Wetenschap
pen van eerstgenoemd departement, en aan dr. J. A. Nederbragt, 
administrateur, eh~f der Directie van Economische Zaken van het 
laatstgenoemdedepartement, verschuldigd. De Nederlandsche re-
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geeringsvertegenwoordigers in den vreemde-te Berlijn, Londen, 
Parijs, Brussel,Rome,Weenen, Buda-PestenPraag-zijn wij mede 
zeerdankbaarvoor hunne bereidwillig verleende hulp. ABe hcbbcn 
door persoonlij k bezoek bij de bui tenlandsche au tori tci ten ons werk 
ondersteund. Evenzoo maken wij hier gaame melding van de mede
werking, ons verlecnd door verschillende buitenlandsche gczan
ten aan ons hoi; die van Duitschland, Frankrijk en Oostenrijk 
hebben in het bijzonder recht op onze erkentelijkheiu. Van de 
overige autoriteiten herdenken wij den steun der officieele regee
ringsvertegenwoordigers, die door een aantal regeeringen tot me
dcwerking van onze tentoonstclling waren aangewezen. Graaf Pel
lati, verbonden aan de afdeeling van Schoone Kunsten, te Rome, 
en de heer Franc;:ois-Poncet, toenmalig sous-secretaire des Beaux
Arts, te Parijs, hebben ons eveneens tot grooten dank verplicht. 
Eveneens de vele museum-directeuren, bibliotheek-directcuren 
en archivarissen van een groot aantal instellingen in Europa, die 
in rijke mate door het tijdelijk afstaan van hun kunstschatten 
aan de tentoonstdling ons werk hebben doen slagen. 

Ook een aantal particuliere personen heeft zich voor het wel
slagen van de tentoonstclling groote moeite gegeven; hen allen te 
vermelden, is onmogelijk. Met name mogen hier worden genoemd 
prof. dr. Strieder te Munchen, die midden in zijn pogingen dit 
werk door ziekte moest opgeven, maar die desniettegenstaande 
het mogelijk gemaakt hecft dat de Fugger-afdeeling zoo belang
wekkend is geworden; voorts prof. Alfons Dopsch, en zijne assi
stente dr. Ema Pat zeIt , beiden te Weenen, waarvan de laatste be
halve Oostenrijk ook Tsjecho-Slowakije voor ons doel heeft door
gezocht, mej. dr. D. Marshall te Londen, die mede maandenlang 
voor ons de Engelsche musea he eft afgezocht, ten slotte de heer 
P. J. Charliat te Parijs, die ons bij OIlS onderzoek in Frankrijk 
heeft geholpen. Naast hem mogen de particuliere eigenaars van 
kunstschatten hier dankbaar worden herdacht, die niet geaarzeld 
hebben hun waardevol bezit een tijdlang naar het Stedelijk Mu
seum te doen verhuizen. 

Twee personen hebben een geheel eenige positie in het Comite 
ingenomen. In de eerste pJaats heeft dit de heer M. Lam Jr. ge
daan, die door zijn geestdrift voor onze plannen en door zijn or
ganisatie-talent en doorzettingsvermogen de Fransche afdeeling 
tot een zoodanig succes heeft weten te maken, dat bij de opening 
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der Tentoonstelling de Fransche gezant het woord gevoerd en zijn 
waardeering voor het tot stand gekomene uitgesproken heeft. 
Misschien is het moeilijkste werk geweest de medewerking der 
Franschen te verkrijgen. De vele weken, die de heer Lam uitslui
tend in het belang van onze tentoonstelling te Parijs heeft doorge
bracht, hebben echter tot resultaat gehad, dat de Fransche af
deeling tot een der aantrekkelijkste en belangwekkendste be
hoorde. Niet aIleen wij, ook de Franschen mogen den heer Lam 
dankbaar zijn, daar ze anders zeer waarschijnlijk op onze inter
nation ale tentoonstelIing tot ons alIer leedwezen zouden hebben 
ontbroken. Door de zooeven afg::komen benoeming van den heer 
Lam tot officier van het Legioen van Eer heeft de Fransche 
Regeering diens werk geeerd. 

Als tweede persoon, aan wie het Bestuur groote verplichtingen 
heeft, moet de adjunct-secretaresse van het Comite mejuffrouw 
dr. Jane de longh worden genoemd. Maanpen lang heeft zij haar 
geheele werkkracht aan de voorbereiding gegeven en de uitge
breide correspondentie gevoerd. De zeer bijzondere sfeer van onze 
tentoonstelling is grootendeels aan haar smaak te danken. 

Ten slotte past het hier een woord van dank uit te spreken je
gens den heer C. W. H. Baard, die als directeur van het Stedelijk 
Museum ons steeds in alle opzichten ter wille is geweest en die 
ons bij het rangschikken van het ingezonden materiaal met zijn 
adviezen voortreffelijk heeft geholpen, alsmede aan den penning
meester, jhr. mr. L. H. J. F. van Bevervoorden tot Oldemeule, die 
de financieele belangen van de Tentoonstelling voortreffelijk 
heeft behartigd. 

Als eenmaal de liquidatie van de tentoonstelling afgeloopen zal 
zijn, zal het Bestuur nader kunllen overwegen wat zij verder op 
het nieuw betreden gebied, de combinatie van kunst en econo
misch leven, kan doen. Daar het financieel resultaat helaas ongun
stig was, is het niet waarschijnlijk, dat eerlang een tweede soortge
lijke tentoonstelling zal worden gehouden. Toch is er werk genoeg 
te verrichten. Reeds zijn enkele zcer voorloopige besprekingen 
gehouden over het uitgeven van oude merkwaardige handschriften 
met miniaturen, die op het economisch leven betrekking hebben. 

Ook de in het hierachter gevoegde tentoonstellingsverslag op
genomen lijst van schilderijen enz., die niet op de tentoonstclling 
aanwezig waren, kan een aanwijzing geven; misschien zal het een 
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aantrekkelijke taak blijken te zijn een tweede "Gedenkboek" sa
men te stellen, als aanvulling van het eerste, waarin de op de ten
toonstelling afwezige schilderijen gereproduceerd zouden kunnen 
worden. -

Wat de in het buitenland aangekochte collecties van boekwerken 
betreft, bleek het zeer tot leedwezen van het Bestuur niet moge
lijk deze nag in den loop van dit jaar te Amsterdam in een biblio
theekgebouw op te stellen, daar het Gemeentebcstuur van Am
sterdam gedurende het jaar 1929 de toegezegde medewerking nog 
niet kon verleenen. Verschillende moeilijkheden de den zich voor, 
die het tcr beschikking stellen van een geschikte bibliotheek
ruimte van de zijde van het Gemeentebestuur deden uitstellen. 
Eerst in het begin van 1930 kwam daarin verandering. Ret be
stuur koestert de hoop, dat de Vereeniging thans, bij het opstel1en 
van dit verslag, binnen korten tijd een zeer geschikt en aan a lle 
eischen voldoend gebouw op een der hoofdgrachten van Amster
dam als verblijfplaats voor haar thuns zeer uitgebreide bibliotheek 
zal toegewezen krijgen. Zoo spoedig mogelijk zal dan met het in
riehten van de bibliotheek worden begonnen. Nadere mededee
Hngen hierover wIlen echter eerst in het volgend verslag kunnen 
worden verstrekt. 

Van de omvangrijke publicatie op economisch-historisch ge
bied, die in samenwerking met de Nederlandsche Regeering zou 
worden ondernomen en waarover in het vorige jaarverslag werd 
gesproken, is niets gekomen. Even snel als de Regeering het ini
tiatief hiertoe heeft willen nemen, heeft zij het blijkbaar laten 
vallen. Van het betrokken departement werd berieht ontvangen, 
dat ook op de begrooting van 1930 geen gelden voor deze publica
tie zouden worden uitgetrokken. Daar het ditmaal de Regeering 
zelve is geweest, die, tereeht het belang van deze publica tie inzien
de, wenschte, dat deze niet aIleen zou gesehieden, maar oak spoedig 
ter hand zou worden genomen, en onze Vereen'ging tot samen
werking heeft uitgenoodigd, heeft het Bestuur gemeencl, dat het 
niet zijn taak was te traehten de Regeering van haar weigerend 
standpunt af te brengen. Ret Bestuur betreurt zeer dezen loop 
van zaken, daar in het buitenland s09rtgelijke publieaties aller
wege zijn verschenen en ons land derhalve een weinig fraaie uit
zondering maakt. Bovendien zouden ten behoeve van deze publi
catie thans nog waardevolle inlichtingen van personen kunnen 
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worden verkregen, die bij verder uitstel zullen vervallen. Het om
vangrijke wcrkplan, door het Bestuur in nauw overleg met de 
Regeering opgesteld, is voor onbepaalden tijd in het archief der 
Vereeniging opgeborgen. 

In het afgeloopen jaar werden de heeren M. Lam Jr. en H. R. du 
Mosch, beiden te Amsterdam, en Bern. E. Ruys te Rotterdam, tot 
lid van het Bestuur benoemd. Zij hebben tot genoegen van 
het Bestuur deze benoeming aangenomen. De heer Du Mosch 
trad door deze benoeming uit den Raad van Advies. 

Tot den Raad van Advies traden toe de heeren dr. E. G. C. 
Brunner te Utrecht, A. de Bijll Nachenius te Amsterdam, C. H. 
van der Leeuw, L. V. van Rossem en W. van der Vorm, allen te 
Rotterdam. 

In de Commissie voor de Publicatien werden de heeren dr. J. 
G. van Dillen, te Amsterdam, en dr. W. S. Unger, te Middelburg. 
gekozen. 

Het aantalleden steeg van 803 tot 850. 
Voorts teide de Vereeniging 14 donateurs en 36 donateurs voor 

het leven, tegen resp. 14 en 34 in 1928. Het aanta) donateurs van 
het Publicatiefonds bedroeg 50 tegen 51 in 1928, dat van het 
Boekenfonds 89 tegen 73 in 1928. In het geheel werd dus van 
1039 personen contributie of een dona tie ontvangen, tegen 989 
in 1928. 

Het door den directeur uitgebracht versiag voIgt achter het 
aan het bestuursverslag toegevoegde verslag over de tentoonsteI
ling. 

Het Bestuur van het Nederlandsch 
Economisch-Historisch Archief. 

(w.g.) H. BRUGMANS, voorzitter. 
(w.g.) N. W. POSTHUMUS. Ie secretaris. 
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IUSTORISCHE TENTOONSTELLING AMSTERDAM - 1929 

De I n t ern at ion ale E con 0 m i s c h-H i s tor i
s c h e Ten too n s tell i n g, welke de Vereeniging ill den 
loop van dit jaar organiseerde, en waarvan in het vorig jaarver

'slag reeds melding is gemaakt, was van 4 Juli-15 September 
1929 in het Stedelijk Museum te Amsterdam te bezichtigen. Over 
de werkzaamheden, die tot de totstandkoming dezer Tentoon
stelling hebben geleid, moge hier het volgellde worden medegc
deeld. 

Toen het Bestuur er zich in principe me de had vereenigd te 
trachten een Tentoonstelling te organiseeren, die de ontwikkeling 
van het economisch leven in Europa aanschouwelijk zou voor
stell en , werd in October 1928 een aanvang gemaakt met een al
gemecn ondcrzoek, teneinde vast te stellen, of inderdaad vol
doende belangrijk materiaal te vinden zou zijn om de groote on
kosten, aan het organiseeren eener Tentoonstelling verbonden, 
te rechtvaardigen. Allereerst werden de op het Archief in den 
Haag aanwezige document en en boeken van uit dit oogpunt na
gegaan, daar de opzet der Tentoonstelling aanvankelijk beperk
ter was dan hetgeen de werkzaamheden tenslotte tot resultaat 
hadden. Zoo werden dan ook in de eerste plaats verschillende bi
bliotheken en prentenverzamelingen doorzocht, terwijl de vaklite
ratuur zooveel mogelijk werd geraadpleegd. Bij dit eerste onder
zoek werd geprofi teerd van de hulp van den heer H. van der Bij 11, lid 
der Vereeniging, wiens ondervinding op ten toonstellingsge bied hem 
in staat stelde verschillende waardevolle aanwijzingen te geven. 

Naarmate het onderzoek vorderde, bleek duidelijk, dat inder
daad een groote hoeveelheid materiaal ter illustreering der eco
nomische gcschiedenis bijeen te brengen zou zijn en dat dit materi
aal voor een groot gcdeelte zou kunnen bestaan uit schilderijen en 
prenten. Het karakter der Tentoonstelling zou daardoor komen te 
verandcren, daar tevens duidelijk was geworden, dat documenten 
en boeken, hoe belangwckkend ook op zichzelf, meer de aandacht 
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zouden h'ekken van deskundigen dan van het algemeen publiek, 
waarvoor tenslotte de Tentoonstelling bedoeld was. Het onder
zoek werd dan ook voortgezet in de richting eener art i s tie k e 
ten too n s tell i n g, voornamelijk bestaande uit schilderijen, 
die niet alleen economisch-historisch, maar ook kUIlsthistorisch 
belangrijk zou zijn. 

De catalogi der voornaamste Europeesche schilderijencollccties 
werden geraadpleegd en hieruit bleek, dat in Nederland, maar 
vooral ook in het buitenland, veel belangwekkend materiaal aan
wezig was. Teneinde met het buitenland in contact te komen werd 
in December 1928 een schrijven gericht tot een vijftigtal deskun
digen, hoogleeraren in de economische geschiedenis en directeuren 
van bibliotheken in de voornaamste landen van Europa, aan wie 
om inlichtingen betreffende de verblijfplaats van schilderijen en 
andere stukken verzocht werd. Van verschiIIende dezer deskundi
gen werden waardevolle aanwijzingen ontvangen. Het bleek ech
ter wenschelijk te zijn direct in verbinding te komen met de groote 
Europeesche musea. 

Intusschen was de tijd gekomen ook de verdere organisatie ac
tief ter hand te nemen. Een U i t v 0 ere n d Com i t e werd 
gevormd, waartoe toetraden: prof. dr. H. Brugmans, voorzitter, 
mr. Chr. P. van Eeghen, ondervoorzitter, prof. mr. N. W. Pos
thumus. secretaris, mej. dr. Jane de Iongh, adjunct-secretaresse, 
jhr. rnr. L. H. J. F. van Bevervoorden tot Oldemeule, penning
meester, C. W. H. Baard, prof. dr. F. W. Hudig, M. Lam Jr., F. 
Schmidt Degener, allen te Amsterdam, en W. A. Engelbrecht te 
Rotterdam. De Minister van Buitenlandsche Zaken, de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen en de Minister van 
Handel, Landbouw en Nijverheid, de Commissaris der Koningin in 
de Provincie Noord-Holland alsmede de Burgemeester van Am
sterdam werden bereid gevonden het b esc her m h e e r
s c hap der Tentoonstelling op zich te nemen. Bovendien werd 
een E e r e-C 0 mit e gevormd, waarin de Vertegenwoordigers 
der Nederlandsche Regeering in het buitenland, zoowel a1s een 
aantal gezanten van vreemde mogendheden te 's-Gravenhage zit
ting namen. Voorts werd een Per s-C 0 mit e gevormd, terwijl 
een aantal vooraanstaande persoonlijkheden in Nederland zich 
tot een A I gem e e nCo mit e vereenigden. Hun namen zijn 
in den later gepubliceerden Catalogus der tentoonstelling opgeno-
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men. Op initia ticf van den Penningmees ter werd tevens een Wa a r
borgfonds gevormd. 

Inmiddels bleek het wenschelijk te zijn, dat de organisatie in 
het buitcnland zooveel mogelijk werd gecentraliseerd. Gednrende 
de maand J anuari werd in verschillende landen van Europa een 
deskundige bereid gevonden het onderzoek naar geschikt mate
riaal voor de Tentoonstelling op zich te nemen. De vollcdige me
dewerking van het De par t e men tva n B u i ten 1 an d
s c h e Z a ken werd verkregen, en teneinde de medewerkers 
in het buitenland zooveel mogelij k te steunen, werd door de Ver
tegenwoordigers onzer Regeering de aandacht der vreemde Regee
ringen op de Tentoonstelling gevestigd en werd tevens om actieve 
medewerking van regeeringswege verzocht. Het was tevens nood
zakelijk, dat eenige leden van het Comite persoonlijk de belangen 
der Tentoonstelling in het buitenland behartigden. Hiertoe ver
trok de Secretaris in het begin van J anuari naar I tal i e, waar 
hij allereerst een onderhoud had met den voorzitter van de Inter
nationale Kamer van Koophandcl, Z. Exc. A. PircHi te Milaafl, 
en voorts te Rome besprekingen hield met den N ederlandschen 
Gezant aldaar, jhr. mr. A. van der Goes en met den kabinetschef 
van Z. Exc. Mussolini, den heer Mameli. Tengevolge van deze be
sprekingen werd Graaf F. Pellati, verbonden aan het Departe
ment van Onderwijs, door de Italiaansche Regeering aangewezen 
om een inzending voor de Tentoonstelling te vormen. Als grond
slag hiervoor kon het Uitvoerend Comite hem reeds een Jijst van 
verlangde stukken verstrekken. Dr. G. J. Hoogewerff, directeur 
van het Nederlandsch Historisch Instituut te Rome, werd be
reid gevonden Graaf Pellati bij zijn onderzoek medewerking te 
verleenen, terwijl Jhr. W. F. Roell, destijds secretaris aan de 
Nederlandsche Legatie te Rome, op zich nam als trait-d'union 
tusschen het Uitvoerend Comite en den Italiaanschen regeerings
vertegenwoordiger te fungeeren en tevens den financieelen kant 
der voorbereiding te regelen. Hiertoe werd te zijnen gunste door 
den Penningmeester een crtdiet geopend. 

Voor het Z u ide 1 ij k dee 1 van D u its chI and 
stelde prof. dr. Jacob Strieder, hoogleeraar te Munchen, zich be
schikbaar om een lijst van voor de Tentoonstelling geschikte 
voorwerpen samen te stellen, die tezamen een "Fugger-kamer" 
zouden vormen. De secretaris van het Uitvoerend Comite onder-
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nam in Februari een reis naar Duitschland, waar hij besprekingen 
bield met den Nederlandschen gezant te Berlijn, mr. J. P. graaf 
van Limburg Stirum, en tevens een onderhoud had met een verte
genwoordiger der S 0 v jet Rep ubI i e k, den heer Alexei 
Swiderski, president van het Instituut voor Kunst en Literatuur 
te Moskow, die, toevallig te Berlijn aanwezig,eveneensmedewer
king aan de Tentoonstelling toezegde. Voorts werd mevrouw Mar
garete Feldhaus bereid gevonden in een aantal schilderijen-ver
zamelingen "an Mid d e n-D u its c h ] and een onderzoek 
naar materiaal in te stellen. Voor he t No 0 r del ij k dee 1 
van D u its chI and stelde aanvankelijk prof. dr. F. Rorig, 
hoogleeraar te Kiel, zich beschikbaar, met wien prof. Posthumus 
bij zijn bezoek aan Duitschland eveneens besprekingen hicld, 
evena]s met den archivaris der stad Lubeck, Staatsrat dr. J. 
Kretzschmar, die eveneens zijn medewerking aan een Noord-Duit
sehe afdeeling toezegde. Toen prof. Rorig zieh vcrhinderd zag de 
centrale leiding van de organisatie dezer afdeeling op zich te ne
men, trad Staatsrat Kretzschmar voor hem in de plaats, die het 
plan eener "Hanze-kamer" uitwerkte. 

Inmiddels waren door de adjunct-secretaresse in Januari de 
voornaamste Ned e r I and s c hem use a bezocht en was 
met de direeteuren overleg gepleegd inzake het in bruikleen ver
werven van de in aanmerking komende stukken. De heeren F. 
Schmidt Degener, hoofddirecteur van het Rijksmuseum. jhr. D. C. 
Roell, conservator aan het Rijksmuseum, prof. dr. W. Martin, di
recteur van het Mauritshuis, D. Hannema, directeur vall het Mu
seum Boymans. G. D. Gratama, dircrttul van het Frans Halsmu
seum te Haarlem, jhr. E. W. C Six. directeur van het Dord
rechtsch Museum, N. J. M. Dresch. directeur van het Stedclijk 
Museum te Alkmaar, W. Yoorbeytel Cannenburg, directeur van 
het Nederlandsch Historisch Scheepvaartmuseum te Amsterdam, 
werdl!n allen bereid gevonden stukken uit de door {len bcheerdc 
verzamelingen voor de Tentoonstelling in bruiklcen te gevcn. Zij 
en vele anderen vcrplichtten bovendien het Uitvoerend Comite 
met waardevolle aanwijzingcn betreffende de verblijfplaats van 
interessante stukken. 

Toen de werkzaamheden voor de Nederlandsche afdeeling vol
doende gevordcrd schenen te zijn, vertrok de adjunct-secretares
se in Februari "naar Eng e I and, waar zij zich in verbinding 
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stelde met dr. Eileen Power, lector aan de London School of Eco
nomics, prof. dr. T. E. Gregory, hoogleeraar aan diezelfde in
stelling, met wien de heer E. Heldring, voorzitter der Kamer van 
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam, reeds vroeger over de 
tentoonstelling had gesproken, en dr. Dorothy Marshall, welke 
Iaa tste op zich nam rna teriaal voor een Engelsche a£decling te ver
zamelen. Met medewerking van den vertegenwoordiger der Neder
landsche regeering te Londen, jhr. mr. R. de Marees van Swinderen, 
werd ('en aantal vooraanstaande Engelsche persoonlijkheden ver
eenigd tot een Comite, dat een schrijven richtte tot den Editorvan 
The Times, teneinde de aandacht van het Engelsche publiek op 
deTentoonstellingtevestigen en tevens tot daadwerkelijke mede
werking aan te sporen. De tekst van dit schrijven luidde als voIgt: 

To the Editor of The Times. Sir, - On the occasion of a Congres 
of the International Chamber of Commerce the Netherland Eco
nomic History Archives are organi!;ing an international exhibiti
on, to be held at the Municipal Museum of Amsterdam next July 
and August, to illustrate the economic development of Europe 
from medieval times to the present day. The project has the sup
port of the Dutch Government and the Exhibition will be held 
under the patronage of His Excellency the Minister of Foreign 
Affairs, His Excellency the Minister of Labour, Commerce and 
Industry, His Excellency the Minister of Instruction, Science and 
Arts, the Provincial Governor of North Holland and the Burgo
master of Amsterdam. 

Arrangements have already been made for the cooperation of 
the chief European countries. The British section of the Exhibi
tion will be mainly devoted to illustrating the period of the In
dustrial Revolution and the 19th century. It is obviously desi
rable that this section should be as good and as representr..tive as 
possible, but as it is impossible to obtain loans from the gn=:at 
national collections success will depend largely upon tIle cuope
ration of private owners, business firms and local societies, mu
seums and galleries. May we therefore ask those who possess, and 
are willing to lend, portraits and other paintings or drawings, 
prints, maps, modeJls, old pattern books &c., illustrating the de
velopment of English industry, commerce, banking and agricul
ture during this period, if they would kindly communicate with 
Miss D. Marshall, M. A., Ph. D., 20 Beaufort Gardens, London S. 
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W. 3, who has been appointed as its English representativ~ by the 
Dutch Committee which is organising the Exhibition? We are &c. 

Het schrijven was geteekend door: Sir P. Cunliffe Lister, Minis
ter van Handel, Sir Arthur Steel Maitland, Minister van Arbeid, 
Sir H. W. Beveridge, directeur van de London School of Econo
mics, Prof. J. H. Clapham, hoogleeraar te Cambridge, Prof. Hen
ry Clay, hoogleeraar te Manchester, Prof. G. W. Daniels, hoog
leeraar te Manchester, Prof. T. E. Gregory, hoogleeraar aan de 
London School of Economics, Francis v.,r. Hirst, Prof. v.,r. R. 
Scott, president van de Economic History Society, Sir Josiah 
Stamp, Prof. R. H. Tawney, The Rt. Hon. Sidney Webb en Sir 
Robert Witte. De Times voegde bij dit schrijven een hoofdartikel, 
waarin eveneens op medewerking aan de Tentoonstelling werd . 
aangedrongen. Tenslotte werd dr. Marshall als vertegenwoordig
ster van het Uitvoerend Comite bij verschillende instellingen ge
introduceerd. 

De heer M. Lam Jr., lid van het Uitvoerend Comite, had in
middels de zoo bij uitstek moeilijke organisatie eener F r a n
s e h e a f dee lin g op zich genomen. In Maart vertrok hij naar 
Parijs om de werkzaamheden in Frankrijk te regelen. De heer P. 
Charliat werd door hem aangezocht om een onderzoek in te stellen 
in de verzamelingen der Fransche provincie-steden, terwijl prof. 
H. Hauser, hoogleeraar aan de Sorbonne te Parijs, zich bereid ver
klaarde inlichtingen te verstrekken en het onderzoek zooveel 
mogelijk te bevorderen. Voorts stelde de heer Lam zich in verbin
ding met mr. E. E. Menten, toenmaals secretaris der Nederland
sche Legatie te Parijs, die bij afwezigheid van den Gezant Jhr. dr. J. 
Loudon aan den heer Charliat de noodige introducties verschafte. 

Bij een tweede verblijf te Parijs had de heer Lam tal van be
sprekingen met den Sous-secretaire aan het Ministerie van 
Schoone Kunsten en Onderwijs, den heer Fran<;:ois-Pon<;:et, en met 
den heer Pila, directeur des Oeuvres Fran<;:aises a l'£tranger aan 
het Ministerie van Buitenlandsche Zaken. Het bleek wenschelijk 
te zijn, dat de heer Lam een officieele introductie van de Neder
landsche Regeering verkreeg als vertegenwoordiger van het Uit
voerend Comite in Frankrijk. Voorzien hiervan begaf hij zich in 
April ten derden male naar Parijs, waar hij besprekingen voerde 
met den secretaris-generaal van het Ministerie van Ondcrwijs, den 
secretaris-generaal van het Ministerie van Handel, met de heeren 
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Leon, directeur-general des Beaux-Arts, Cavalier, directeur-gene
ral de l'Enseignement Technique, Verne, directeur des Musees 
Nationaux de France, en den oud-minister Clementel, president 
van de Association du Commerce Exterieur de France. Voorts 
bezocht de heer Lam verschillende musea en particuliere verza
melingen te Parijs. Gedurende een vierde bezoek aan Frankrijk 
werden besprekingen gevoerd met den Minister van Financien, 
den heer Leygues, met den kabinetschef van president Poincare 
en met de heeren Mauger, secretaris-generaal van het Ministerie 
van Marine, A. Meggle, directenr du Comite National des Conseil
lers du Commerce Exterieur de France, en Graaf d'Andigne, pre
sident van den Gemeenteraad van Parijs. Van al deze heeren. 
zoowel als van mr. dr. L. Carsten. toenmaals secretaris aan de Ne
derlandsche Legatie, mocht de heer Lam zeer veel medewerking 
en steun ondervinden. 

In Maart vertrok mej. de Iongh naar Bel g i e tot een onder
zoek naar geschikt materiaal. Zij stelde zich reeds voorloopig in 
verbinding met de directeuren der voornaamste musea en biblio
theken en was half April met het onderzoek gereed. 

In April begaf prof. Posthumus zich naar Z wit s e rIa n d, 
daar de correspondentie, door het secretariaat met verschillende 
deskundigen in dit land gevoerd, nog steeds tot geen enkel resul
taat had geleid. De secretaris wendde zich tenslotte tot dr. H. 
Ammann, staatsarchivaris te Aarau, die zich bereid verklaarde 
zoo snel mogelijk een onclerzoek in te stellen teneinde alsnog tot 
de samenstelling eener Zwitsersche afdeeling te komen. Helaas 
mocht het Co mite daarna, trots brieven en telegrammen, niets 
van de zen geleerde vernemen, zoodat, tot groote teleurstelling 
van het Comite, van de vorming dezer afdeeling ten slotte moest 
worden afgezien. 

Ook met Z wed e n werden onderhandelingen gevoerd, n.l. 
met prof. Dr. Eli Heckscher, hoogleeraar te Stockholm, die door 
de Zweedsche regeering als officieel vertegenwoordiger werd aan
gewezen. Bovendien verkreeg het Uitvoerend Comite de me de
werking van dr. John Nihlen, die onder leiding van prof. Heck
scher een onderzoek in de Zweedsche open bare en particuliere 
verzamelingen instelde. 

In Den e mar ken yond het Comite dr. Poul Nor1und, ver
bonden aan het Nationalmuseum, bereid om geschikt materiaal te 
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verzamelen. die zich in korten tijd van zijn taak kweet en boven
dien reeds toestemming tot het in bruikleen verkrijgen der ver
langde stukken wist te verwerven. De Deensche Regeering wees 
dr. Norlund als baar officieelen vertegenwoordiger aan. 

De N 0 0 r s c heR e gee r i n g bleek niet genegen te zijn 
actief aan de Tentoonstelling deel te nemen. Het scheen ook niet 
waarschijnlijk. dat veel materiaal in dit land aangetroffen zou 
worden. Van den noorschen geleerde prof. dr. Alexander Bugge 
mocht het Comite echter vee! belangstelling ondervinden. De 
Noorsche Regeering had bet voornemen prof. Bugge officieel af te 
vaardigen om de opening der Tentoonstelling bij te wonen. Deze 
zag zich echterom gez~ndheidsredenen genoodzaakt deze opdracht 
niet te aanvaarden. 

Reeds in Januari had het Uitvoerend Comite zich in verbin
ding gesteld met prof. Handelsman. hoogleeraar te Krakau. ten
einde een Pool s c b e inzending voor de Tentoonste!ling te 
verkrijgen. Prof. Handelsman vormde een Comite. bestaande uit 
een aantal directeuren van openbare musea en bibliotheken. In 
April droeg hij zijn taak over aan gezantschapsraad dr. M. Hen
zel, die door de Pooische regeering als vertegenwoordiger was aan
gewezen. en die het verdere onderzoek leidde en tevens voor de 
toestemming tot het uitleenen der stukken zorg droeg. 

In Po r tug a I had aanvankelijk prof. Alfredo da Silva, 
hoogleeraar te Porte het onderzoek op zich genomen, dien !let 
Uitvoerend Co mite tevens tot officieel regeeringsvertegenwoordi
ger had voorgesteld. Hiertoe werd echter tenslotte benoemd prof. 
F. A. Correia, hoogleeraar te Lissabon, van wien tot leedwezen en 

"bevreemding van het Comite ondanks herhaalde telegrammen 
niets meer werd vernomen. Eerst op het einde van J uli ontving 
het Comite bericht van het departement van Buitenlandsche Za
ken, dat bij Hr. Ms. Gezant te Lissabon een aantal boeken waren 
bezorgd, die ecbter niet in bet kader der Tentoonstelling bleken 
te passen, zoodat Portugal niet op de Tentoonstelling vertegen
woordigd was. Evenmin was dit het geval met Spa n j e, ondanks 
herhaalde pogingen om met enkele deskundigen in dit land in con
tact te komen. Ook van Regeeringswege werd moeite gedaan de 
medewerking van Spanje aan de Tentoonstelling te verkrijgen, en 
de Nederlandsche gezant te Madrid, W. D. H. Baron van Asbeck, 
bericbtte dat men aldaar gaarne genegen zou zijn een vertegen-
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woordiger van het Uitvoerend Comite te ontvangen. Daar hiertoe 
echter niet meer voldoende tijd beschikbaar was, wendde het 
Uitvoerend Comite zich tot den Spaanschen Gezant te 's-Graven
hage, met het verzoek alsnog pogingen in het werk te willen stel
len, teneinde het Comite in het bezit te doen komen van een lijst 
van stukken, in Spaansche verzamelingen aanwezig, welke voor 
de TentoonsteHing in aanmerking zouden komen. Graaf de Pra
dere meende echter in dezen geen resultaat te zullen bereiken, 
zoodat het Uitvoerend Comite zich helaas genoodzaakt zag van de 
vorming eener Spaansche afdeeling af te zien. 

Met A mer i k a had het Comite zich in verbinding gesteld 
door een schrijven aan een aantal historische genootschappen. 
Vit de hierop binnenkomende antwoorden bleek, dat deze ver
eenigingen slechts over zeer laat materiaal beschikten, dat boven
dien slechts van plaatselijk belang scheen te zijn. Tenslotte droeg 
prof. dr. N. S. B. Gras, hoogleeraar te Boston, de zorg voor een 
kleine op Amerika betrekking hebbende inzending aan den 
heer Howard Corning, te Boston, op. 

Pogingen om inzendingen te verkrijgen uit de B a I tis c h e 
I and e n e n Fin I and leidden tot geen resultaat. Het bleek 
niet mogelijk met een deskundige in Finland in contact te komen, 
terwijl de Finsche regeering mededeelde zich van officieele mede
werking te zullen onthouden. Voor de Baltische landen stelde de 
Nederlandsche consul te Riga, de heer Hermarck, een voorloopig 
onderzoek naar de aanwezigheid van geschikt materiaal in, doch 
zonder resultaat, zoodat ook deze landen niet op de Tentoonstel
ling vertegenwoordigd waren. De vertegenwoordiger der S 0 v
j e t-R e gee r i n g, met wien de secretaris, prof. Posthumus, 
te Berlijn over een Russische inzending besprekingen had gevoerd, 
zond in J uni een voorloopige lijst in van 49 stukken. Ondanks 
herhaald schrijven en telegrafeeren naar Moskow werd het Uit
voerend Comite daarna echter volkomen in onwetendheid gelaten 
omtrent het verloop der werkzaamheden, en daar niets meer 
werd vernomen, moest het denkbeeld eener Russische afdeeling 
helaas worden opgegeven. 

Teneinde tot de samenstelling eener 00 s ten r ij k s c he 
a f dee 1 i n g te komen wendde het Uitvoerend Comite zich tot 
prof. AU:0ns Dopsch, hoogleeraar te Weenen. De assistente van 
prof. Dopsch, dr. Erna Patzelt, nam op zich in de Oostenrijksche 
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musea materiaal voor de Tentoonstelling te verzamelen. Teneinde 
haar zooveel mogelijk behulpzaam te zijn, werd aan het Departe
ment van Buitenlandsche Zaken medegedeeld, dat dr. Patzelt 

I 

ofJicieel als vertegenwoordigster van het Comite optrad, waar-
van de Nederlandsche Gezant te Weenen in kennis werd gesteld. 
Dr. Patzelt kweet zich met veel smaak en groote kennis van zaken 
van haar taak en had in Maart een lijst van in aanmerking ko
men de voorwerpen opgesteld, die volkomen in overeenstemming 
was met de bedoeling van het Comite, en die ook bij het onder
zoek der andere buitenlandsche medewerkers als voorbeeld diende. 
Het Comite verzocht daarna dr. Patzelt ook voor T s j e c h o
S Iowa k ij e het onderzoek op zich te willen nemen, welke uit
noodiging zij, hoewel na eenige aarzeling, aannam. Inderdaad 
bleken aan het optreden in Tsjecho-Slowakije van dr. Patzelt als 
Oostenrijksch onderdaan moeilijkheden verbonden te zijn, waarop 
ook door den Nederlandschen gezant te Praag, dr. Hendrik Mul
ler, werd gewezen, doch die door de medewerking van on zen re
geeringsvertegenwoordiger uit den weg geruimd konden worden. 
Inmiddels was door de Tsjechische regeering een Comite ge
vormd, teneinde de questie der deelname aan de Tentoonstelling 
te bestudeeren; toen mej. dr. Patzelt haar werkzaamheden had 
beeindigd, kon de door haar samengestelde lijst aan den voorzit
ter van dit Comite, Dr. Mendl, worden aangeboden, die verder 
voor de toe stemming tot het in bruikleen verwerven zorg droeg. 

In H 0 n gar ij e nam mevr. Hedvig Forro het onderzoek op 
zich. Ook zij mocht bij haar taak de medewerking ondervinden 
van den Nederlandschen vertegenwoordiger te Boedapest, den 
heer C. A. R. W. G. A. graaf van Aldenburg Bentinck. Op verzoek 
der Nederlandsche Regeering werd prof. dr. Balint Homan, direc
teur van het Landesmuseum te Boedapest, door de Hongaarsche 
regeering als vertegenwoordiger benoemd. In samenwerking met 
prof. Homan werd door mevr. Forro een lijst van stukken opge
steld, waarvan verschillende uit particuliere verzamelingen. De 
secretaris van het Uitvoerend Comite reisde in de maand April 
naar Oostenrijk en Hongarije, teneincle daar met de vertegenwoor
digers onzer Regeering besprekingen te houden en de aangelegen
hcid van het in bruikleen verwerven der gevraagde stukken te 
regelen. 

Inmiddels was door het Comite een c ire u I air e betreffen-
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de het doel en den opzet der Tentoonstelling geredigeerd, die in 
het Nederlandsch, Fransch, Duitsch en Engelsch gedrukt werd en 
in ruime mate werd ver. preid. Bovendien liet de heer Lam een 
speciale Fransche circulaire drukken, die in het bijzonder tot de 
Fransche museumdirecteuren en autoriteiten was gericht. 

Het resultaat van het onderzoek der verschillende buitenland
sche medewerkers kwam geleidelijk bij het secretariaat binnen in 
den vorm van lijsten der in de verschillende verzamelingen aan
wezige stukken. Hieruit werd een keuze gedaan volgens een p r i n
c i p e, waarnaar de indeeling van het ten toon te stellen rna teriaaI 
in hoofdtrekken de volgende zou zijn. Elk der dednemende landen 
zou die periode uit zijn geschiedenis hebben te illustreeren, waarin 
het in de economische ontwikkeling van Europa de leiding had. 
Zoodoende kon een indecling naar landen worden toegepast, die 
tevens van chronologischen aard zou zijn. De I taliaansche en Bel
gische afdeelingen vertegenwoordigden de eerste periode, welke 
de Tentoonstelling aanschouwelijk zou voorstellen, de veertiende 
en vijftiende eeuw, met eenige oudere stukken. Prof. Strieder had 
het denkbeeld aan de hand gedaan voor Duitschland een Fugger
en een Hanze-kamer in te richten, terwijl de Nederlanden in de 
zeventiende eeuw zouden worden getoond. Frankrijk zou de acht
tiende eeuw hebben te illustreeren, terwijl voor Engeland de pe
riode der Industrial Revolution en daarna in aanmerking kwam. 
De overige landen waren moeilijker in deze indeeling onder te 
brengen. De stukken, ingezonden door Oostenrijk, Hongarije en 
Tsjecho-Slowakije dateerden voornamclijk uit de zestiende en 
zeventiende eeuw, die uit Denemarken en Zweden uit de zeven
tiende en achttiende eeuw. In aUe afdeelingen kwamen echter weI 
stukken uit vroegere of latere perioden voor. 

Toen een keuze uit het beschikbare materiaal was getroffen, 
deed zich de vraag voor, welke weg ingeslagen behoorde te wor
den, teneinde de gewenschte stukken voor de TentoonsteIling in 
b r u i k lee n te verwerven. In sommige landen werd voor deze 
toestemming door de vreemde regeering zelve gezorgd. Dit was 
het geval in I t a lie, T s j e c h o-S Iowa k ij e en Pol e n. 
In 0 0 s ten r ij k, D u its chI and, H 0 n gar ij c, Z w e
den, Den e mar ken e n Bel g i e werden lungs diploma
tieken Wfg de verlangde stukkcn in bruikleen gevraagd. In 
F ran k r ij k werd deze aangelcgenheid geheel behanddd door 
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het lid van het Uitvozrend Comite den heer M. Lam Jr. Daar de 
Eng e 1 s c h e nationale verzamelingen door de wet gebonden 
zijn geen stukken uit te leenen, was men daar uitsluitend op parti
culiere en stedelijke collecties aangewezen, zoodat een aanvrage 
van regeeringswege niet behocfde te geschieden. Tot ongeveer zes
tig openbare·en particuliere verzamelingen werd een verzoek om 
tijdelijken afstand van stukken gericht. De Nederlandsche gezant 
te Londen werd bereid gevonden een aantal dezer aanvragen met 
een schrijven van aanbeveling te steunen. 51echts een weigerend 
antwoord kwam binnen, hetgeen getuigt van een bereidwillig
heid, die zeker opmerkelijk genoemd mag worden. 

Ook van Bel g i e werd hartelijke medewerking ondervonden. 
Vooral het Koninklijk Museum van 5choone Kunsten te Antwer
pen, directeur de heer dr. H. A. Cornette, moge worden vermeld, 
dat aile gevraagde stukken, 21 in getal, voor de Tentoonstelling 
afstond. Meer moeite werd in D u its chI and ondervonden. 
Ondanks de bijzonder actieve medewerking van den Nederland
schen Gezant te Berlijn, zoowel als van den Duitschen Gezant 
te 's-Gravenhage, Julius Graaf von Zech-Burkersroda, ontving 
het Comite vele weigerende antwoorden, waaronder vooral de 
Hanze-afdeeling te lijden had. Geen enkel der beroemde portretten 
van Noord-Duitsche kooplieden kon worden verkregen. Ook uit 
00 s ten r ij k moest het Comite vele weigeringen ontvangen, 
zoodat slechts een klein gedeelte van het buitengewoon interes
sante materiaal tentoongesteld kon worden, hetgeen eveneens op 
de Duitsche afdeelingen een ongunstigen invloed had. In H 0 n
gar ij e werden eenige kostbare stukken geweigerd, doch over 
het aIgemeen was de medewerking zeer goed, zoodat, hoewel de 
Hongaarsche afdeeling zelve slechts klein was, verschillende ande
re afdeelingen fraaie, door Hongaarsche verzamelingen ingezon
den stukken bevatten. In F ran k r ij k was de medewerking 
zeer afwisselend. Op het gebied der geillumineerde handschriftcn 
oogstte de heer Lam veel succes. Bijzonder kostbare manuscrip
ten werden voor de Tentoonstelling in bruikleen gegeven. Ander
zijds werden echter ook vele weigeringen ontvangen, zoodat ook 
de Fransche afdeeling geen compleet beeld gaf van wat het onder
zoek had opgeleverd. Ook in T s j e c h 0-5 Iowa k ij e werden 
eenige bijzondere stukken geweigerd, ondankt het feit dat de Ne
derlandsche Gezant te Praag, dr. Hendrik Muller, zijn persoon-
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lijken invloed bij den eigenaar der stukken aanwendde. Voor het 
overige zorgde de Tsjechische Regeering voor deze aangelegen
heid. Helaas meende zij te kunnen volstaan met photografische 
reproductie's der door dr. Erna Patzelt opgespoorde stukken, 
welke het Tsjechisch Comite speciaal voor de Tentoonstelling liet 
vervaardigen, doch die te veel buiten het algemeene kader vielen 
dan dat zij tentoongesteld konden worden. 

Na de opening der Tentoonstelling kwam een kleine inzending 
van enkele portretten en documenten uit Am e r i k a aan, de 
meeste datcerend uit de 19de eeuw. Een zeer belangrijk vijftiende
eeuwsch schilderij uit een particuliere verzameling werd geweigerd. 

Helaas moest het Comite ook van Ned e r I and s c heM u
s e a verscheiden weigeringen ontvangen, waardoor verschillende 
uiterst belangrijke stukken op de Tentoonstelling ontbraken. Ge
lukkig werden echter vooral ook door particuliere verzamelaars 
veel interessante stukken toegezegd, zoodat de Hollandsche afdee
ling, hoewel verre van compleet, toch een buitengewoon fraaien in
druk maakte. 

Inmiddels had de organisatie verder voortgang gehad. Het Uit
voerend Comite had zich, na informatie bij verschillende maat
schappijen, met de Nationale Zee- en Brand Assurantie Maat
schappij in verbinding gesteld wat betreft de ve r z eke r i n g 
tegen all risks van de ten toon te stellen stukken en was met deze 
maatschappij tot een overeenstemming gekomen. Daar de direc
tie's der Oostenrijksche musea er op stonden, dat de voorwerpen 
uit hunne verzamelingen bij een Oostenrijksche maatschappij ver
zekerd zouden worden, verzocht het Comite aan dr. Erna Patzelt 
deze aangelegenheid te willen regelen. De verzekering dezer in
zending kwam bij de Phoenix A.G. te Weenen tot stand. 

De vraag, in welk g e b 0 u w de Tentoonstelling gehouden zou 
worden, maakte een punt van ernstige overwegingen uit. Het 
Comite hoopte daarvoor in het pas verbouwde nieuwe gedeelte 
van het R ij k s m use u m plaats te kunnen krijgen. In de 
eerste weken der organisatie-werkzaamheden waren door den 
voorzitter en den secretaris van het- Uitvoerend Comite daarom
trent besprckingen gevoerd met den hoofddirecteur van het 
Rijksmuseum. Tot groote teleurstelling van het Uitvoerend 
Comite bleek deze echter van meening, dat door het karakter onzer 
Tentoonstelling bezwaren aan opname in het Rijksmuseum ver-
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bonden waren. Het Vitvoerend Comite stelde zich daarop met de 
gEmecnte Amsterdam in verbinding, teneinde een aantal zalen in 
het S ted e 1 ij k Mus e u m voor de Tentoonstelling te ver
krijgen. Besprekingen met den directeur van het Stedelijk Mu
seum, den heer C. W. H. Baard, hadden tengevolge, dat de Ten
toonstelling de beschikking kreeg over een achttal zalen, zeven op 
de eerste verdieping benevens de groote tuinzaal. Tevens werd een 
vertrek in het Museum ter beschikking van het Sec ret a ri a a t ge
steld, datop 1 Junidaarzijnintreknam. Opdiendatum trad voorts 
mej. L. Spanjaard als assistente bij het Secretariaat in functie. 

De tOEgezfg~e stukken werden door de inzenders op hun daar
toe verstrEkte v rag e n I ij s ten be5chreven. Deze gegevens 
werden dEn assuradeuren verstrekt en werden vervolgens gebruikt 
tot het samenstellen van den cat a log u 5, die in twee kolom
men, in de NEderlandsche en Engelsche taal, werd uitgegeven, en 
die door de N.V. van de Garde & Co.'s Drukkerij te Zaltbommel 
wcrd gedrukt. 

De e x p e d i tie d e r v e r s chi I len d e i n zen d i n
g e n werd geregeld. De PooIsche, Italiaansche en Tsjechische 
zendingen kwamen onder gdeide van een regeeringsvertegenwoor
diger, resp. de heeren dr. Marjan Henzel, dr. Armando Formic~i 
en dr. Kamil Novotny, aan. De Oostenrijksche zending werd be
geleid door dr. Dehmel van het Kunsthistorische Museum te 
Weenen. De Antwerpsche stukken werden persoonlijk door dr. 
Cornette per vrachtauto gebracht. Vit Strassbourg kwam een 
groot schildetij onder geleide van den museumdirecteur Hans 
Hang, terwijl voorts een aantaI handschriften uit Fransche bihlio
theken gebracht werden door den heer Le Roi. De heer dr. Fink 
reisde met eenige kostbare stukken voor de Hanze-afdeeling naar 
Amsterdam, en assisteerde voorts bij het inrichten dier afdeeli~g. 
De overige inzendingen reisden aIle zonder begeleider. De zendin
gen werden bij aankomst te Amsterdam in ontvangst genomen 
door de firma Vogdpocl & Noorwegen, die verder voor het trans
port naar het Stedelijk Museum en voor het uitpakken zorg droeg. 

In de tweede helft van Juni werd een aanvang gemaakt met het 
in ric h ten derTentoonstclling. Helaasmoest de directeur van 
het Steddijk MUSEum zich met verlo! naar het buitenland bcgeven, 
zoodat hij slechts bij het begin der inrichtingswerkzaamheden 
tegenwoordig kon zijn. Daar het pcrsoneel van het Museum echter 
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over veel kennis van zaken bleek te beschikken, maakten de zalen 
tenslotte een zeer fraaien indruk, waardoor de tentoongestelde 
stukken bijzonder tot hun recht kwamen. 

Toen de inzendingen eenmaal begonnen binnen te komen, werd 
door p. of. Posthumus en mej. de longh tevens een aanvang 
gemaakt met de samenstelling van een G e den k b 0 e k in 
4° formaat, waarvan de uitgave werd opgedragen aan de N. V. 
de Bussy te Amsterdam, die het boek in exploitatie nam en 
van het Uitvoerend Comite een subsidie ontving. Een groot aan
tal photographische opnamen werd hiervoor vervaardigd. Het 
boek bevatte 56 reproducties naar de fraaiste en belangrijkste ten
toongestelde voorwerpen, benevens naast elke afbeelding een 
pagina tekst, in de Engelsche, Fransche en Duitsche taal, waarin 
een korte levensbeschrijving van den schilder of vervaardiger van 
het gereproduceerde stuk werd gcgeven, benevens een verklaren
de aanteekening omtrent de voorstelJing. Bij de opening der Ten
toonstelling was het Gedenkboek weliswaar niet gereed, doch een 
proefexemplaar kon aan de genoodigden worden getoond. 

Aan den architect H. Th. Wijdeveld was opgedragen een typo
grafisch a f f i c h e voor de Tentoonstelling te ontwerpen. Het 
resultaat was buitengewoon geslaagd en muntte uit door distinc
tie. Dit biljet werd op de stadsaanplakborden te Amsterdam, op 
de voornaamste spoorwegstations en in de groote provincie-plaat
sen aangeplakt, terwijl het bovendien aan een groot aantal zaken 
in Amsterdam en den Haag werd toegezonden, met het 'verzoek 
het in het winkelraam op te hangen. Bovendien werd het affiche 
in verkleinden vorm als transparant in de motorwagens der Am
sterdamsche tram aangepJakt. 

Eenige weken voor de opening der Tentoonstelling had de 
secretaris reeds aan een aantal vertegenwoordigers van de per s 
mededeelingen omtrent de Tentoonstelling gedaan. Op den och
tend der opening, op 4 Juli, werd opnieuw een aantal journalisten 
ontvangen, ditmaal door den voorzittcr, die een uiteenzetting van 
den opzet der Tentoonstelling gaf en de aandacht op de voor
naamste stukken vestigde. Dien middag te drie uur had in tegen
woordighcid van een groot aant .. l genoodigden, onder wie ver
schillende vertegenwoordigers van vreemde regeeringcn, de 0 f f i
c i eel e 0 pen i n g plaats. Nadat de voorzitter een inleidend 
woord had gesproken, wcrd de Tentoonstelling door den Minister 
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van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen in een rede geopend 
verklaard. Vervolgens voerde de Fransche gezant, de heer Kame
rer, het woord, waarna de genoodigden de zalen bezichtigden, 
terwijl ververschingen werden aangeboden. Om ongeveer half vijf 
was de plechtigheid afgeloopen. 

Met de officieele opening der Tentoonstelling waren de organi
satiewerkzaamheden geenszins geeindigd. De geheele T s j e
chi s c h e in zen ding kwam eerst na de opening aan, en 
moest worden ondergebracht en gecatalogiseerd. Ook een gedeelte 
der Eng e I s c h esc h i Ide r ij e n kwam te laat binnen. 
Hiervoor stelde de directeur van het Stedelijk Museum met groote 
bereidwilligheid een extra zaal ~schikbaar, zoodat de Tentoon
stelling thans over negen zalen verdeeld was. Voorts vroeg de 
catalogus, waarvan eerst een voorloopige uitgave bestond, om 
grondige herziening en aanvulling. Dederdeenlaatstedrukbevat
te 619 nummers, alsmede een:ge afbeeldingen. Tevens werden de 
werkzaamheden voor het Gedenkboek voortgezet, waarvan de 
tekst met groote welwillendheid gecorrigeerd werd door de heeren 
prof. dr. J. J. Sal verda de Grave, prof. dr. A. E. H. Swaen en 
prof. dr. J. van Dam. 

Zeer veel aandacht werd aan de r eel arne geschonken, ter
wijl tevens direct contact gezocht werd met instcllingen en ver
eenigingen. In overleg met het Comite voor Arbeidersontwikke
ling werden e x cur s i e s georganiseerd op Zaterdag- en Zon
dagmiddag, afwisselend onder leiding van mej. de longh en den 
heer H. van der Bijll. Tot een groot aantal directeuren van Middel
bare scholen en Hoogere Handelsscholen in Amsterdam en om
streken werd een schrijven gericht, teneinde de aandacht op de 
Tentoonstclling te vestigen en voor leerlingen een vcrlaging van 
den toegangsprijs van I 0.50 op I 0.25 aan te bieden. Met het oog 
op de Herstelconferentie, welke in J uti in den Haag samenkwam, 
werd daar ter stede zgowel als in Scheveningen zooveel mogeiijk 
werk van de reclame gemaakt. Helaas was de tijd der congres
leden en journalisten te veel in bcslag genomen, zoodat van een 
bezoek aan Amsterdam zoo goed als geen sprake was. Ook de deel
nemers aan het Congres der Internationale Kamer van Koophan
del, dat fcitelijk de aanleiding tot het houden der Tentoonstelling 
geweest was, hadden vrijwel geen tijd beschikbaar, zoodat ook 
van deze zijde het bezoek niet zoo was als verwacht was. 
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Een voortdurend contact met de Per s werd onderhouden. 
Zoo goed als unaniem werd de Tentoonstelling bijzonder gunstig 
beoordeeld, en ook de buitenlandsche pers wijdde er zeer waardee
rende artikelen aan. In aanmerking genomen het ongllnstige 
jaargetijde en het onderwerp der tentoonstelling mag het b e
zoe k niet on~evredigend genoemd worden. 

Behalve door verscheidene Nederlandsche en vreemde Gezan
ten werd de Tentoonstelling bezocht door den Commissaris der 
Koningin in de Provincie Noord-Holland, den Burgemeester van 
Amsterdam, den Franschen oud-minister Clemente I en door den 
heer A. Pirelli, voorzitter der I nternationa Ie Kamer van Koophan
del, die alle door de zalen werden rondgeleid. De deelnemers aan 
het Oogheelkundig Congres, dat in Augustus plaats vond( kregen 
vrijen toegang, terwijl begin September de deelnemers aan het 
Internationale Congres voor Handelswetenschappen een gemeen
schappelijk bezoek aan de Tentoonstelling brachten. Tenslotte 
kwamen verschillende buitenlandsche medewerkers naar Amster
dam om het resultaat van hun werk te zien. In het geheel \\oerd de 
Tentoonstelling door 5.427 betalende bezoekers bezocht. 

Op Zondag 15 September des namiddags te vijf uur vond de 
sluiting van de Tentoonstelling zonder eenige plechtigheid plaats. 
Op 18 September daaraanvolgende zat het Uitvoerend Comite 
met een klein aantal genoodigden aan een maaltijd in het Pavil
joen Vondelpark aan. 

De verpakking en t e rug zen din g der stukken werd 
wederom door de firma Vogclpoel & Noorwegen verzorgd. Deze 
werkzaamheden namen ruim twee weken in beslag, zoodat in de 
eerste dagen van October de meeste inzendingen het Stedelijk 
Museum wederom hadden verlaten. De secretaris begeleidde het 
Fransche materiaal tot Parijs. vanwaaruit het door een expediteur 
naar de plaatsen van herkomst werd vervoerd. De kostbare stuk
ken der Hanze-afdeeling werden door een ambtenaar van het 
Staatsarchief te Lubeck gehaald, terwijI dr. Baldan vanhet Kunst
historische Museum te Ween en zich met het toezicht op het trans
port van de Oostenrijksche inzending belastte. Dr. Spangler, 
secretaris van het Tsjechisch Comite, zorgde voor het vervoer 
zijner inzending, terwijl dr. Cornette wederom de stukken uit zijn 
Museum per vrachtauto afhaalde. De I taliaansche zending, die op 
verzoek der Italiaansche regeering in een speciale verzegelde wa-
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gen onder geleide vervoerd moest worden, werd eerst in November 
door de adjund.-secretaresse naar Florence gebracht, waar zij 
tevens bij het uitpakken en controleeren aanwezig was. Tenslotte 
werd de Poolsche zen ding afgehaald door den Pooischen regeerings
vertegenwoordiger dr. M. Henzel. 

Bij het transport der stukken deden zich geen ernstige ongeval
len v~~r. Skchts kleine beschadigingen aan lijsten enz. behoefden 
door assuradeuren te worden gedekt. 

Het fin a n c i eel e resultaat is niet gunstig geweest, zoodat 
aan het rinde der Tentoonstelling zich een deficit van 121.1 C5, 92 
voordeed. Bij het uitbrengen van dit verslag is het Uitvoerend 
Comite nog doende dit tekort gedekt te krijgen. De uitgaven be
droegen in totaal/51.312,83, tegen 130.2C6,91 aan inkomsten. 

Wanneer men zich thans afvraagt, wat de res nit ate n ge
weest zijn van deze Tentoonstelling, waaraan ruim een jaar van 
intensief werk en groote financieele offers zijn ten koste gelegd, 
kan het volgende gezegd worden. Behalve het feit dat de e c o
nom i s c h e g esc hie den i s, die een nog jonge tak van 
studie vormt, onder de aandacht is gebracht van het groote pu
bliek, zijn er voor de historische wetenschap verschillende directe 
voordeelen aan de Tentoonstelling verbonden geweest. Voor de 
eerste maal is een uitvoerig onderzoek ingesteld, welhaast over 
geheel Europa, naar materiaal dat tot nog toe vrijwel niet vanuit 
dit oogpunt was beschouwd. Dat veel belangrijks werd gevonden, 
ook al mocht het Uitvoerend Comite er niet altijd in slagen de ge
vonden stllkken voor de Tentoonstelling tt' verwerven, blijkt uit 
den Catalogus. het Gedenkboek en uit de bij dit verslag gevoegde 
lijst van geweigerde of door bijzondere omstandigheden niet aan
gevraagde stukken, waarbij tevens die voorwerpen gerekend kun
nen worden, waarvan afbeeldingen of reproducties ter beschikking 
van het Comite stonden. In het bijzonder is de aandacht gevallen 
op de geillumineerde handschriften, die in hun miniaturen veel 
interessante gegevens bevattell. Ook de collectie portretten op 
economisch-historisch gebicd, die in den catalogus is vastgelegd, 
zal van het b'Tootste belang blijken, vooral nu de historici u meer 
en meer toe overgaan hun werken van illustraties te voorzien. 

Behalve voor de economische geschiedenis heeft de Tentoon
stelling stellig ook voor de k u 11 S t g esc hie den i s haar be-
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teekenis gehad. Van de zijde der kunsthistorici werd sommige ma
len groote belangstelling ondervonden. Tenslotte is de Tentoon
stelling ook voor de Vereeniging het N ederlandsch Econo
misch-Historisch Archief van nut geweest. Ten eerste heeft 
de naam der Vereeniging, als organisatrice der eerste tentoonstel
ling op dit gebied, overal in het buitenland een groote bekendheid 
verworven. De binnen- en buitenlandsche pers heeft de Tentoon
stelling uitvoerig besproken en daardoor ook de Vereeniging meer 
bekendheid gegeven. Vervolgens is de aandacht gevestigd op veel 
materiaal, dat eventueel voor publica tie door de Vereeniging in 
aanmerking zou kunnen komen. De laatste jaren is voortdurend 
duidelijker gebleken, dat de taak der Vereeniging niet slechts in 
Nederland, maar ook in het buitenland ligt. Thans is men over 
geheel Europa in direct contact gekomen met tal van personen en 
instellingen, die de Vereeniging bij het vervullen van haar taak 
van nut kunnen zijn. Het Comite vertrouwt dan ook, dat in de 
naaste toekomst de invloed van dit contact duidelijk merkbaar 
zal zijn. 

Het valt zeer te betreuren dat de financien der Tentoonstelling 
zooveel hoofdbrekens hebben gekost, doch afgezien daarvan kan 
het Comite met voldoening op zijn werkzaamheden terugzien. Er 
moge hier tenslotte een woord van dank worden gebracht aan de 
leden van het Uitvoerend Co mite en aan de medewerkers in het 
buitenland, die met zooveel enthousiasme hun moeilijk pioniers
werk vervuld hebben, en aan de Nederlandsche Regeering, die 
geen moeite gespaard heeft om de onderneming zoo goed mogelijk 
te do en slagen. 

LIJST VAN SCHILDERIJEN ENZ., ONTBREKENDE OP DE INTER

NATIONALE ECO~OMISCH-HISTORISCHE TENTOONSTELLING 

AMSTERDAM - 1929 1) 

1. Nederland 

Rijksmuseum, Amsterdam 
Berckheyde : Gezicht op het Spaarne te Haarlem. 
Apotheose der O. I. C. 

' ) Dc opgaven betreffen aileen die landen, die op de Tentoonstelling vertegenwoor· 
digd waren. 
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Onbekend meester: Gezicht Op het eHand Amboina. 
Onbekend meester: Verschillende factorijen der O. I. C. 
Model van het eiland Decima. 
David Rijckaert III, Schoenmakerswerkplaats. 
Emanuel de Witte: Vischmarkt 
Onbekend: Port ret van Jan Pietersz. Coen. 
F. van Mieris: Kruidenierswinkel. 
Jan Steen: Bakker Oostwaard. 
Jelgershuis: De Boekwinkel van Wamars op den Vijgendam. 
Jacob van Ruysdael: Gezicht op Haarlem. 
Seb. Vrancx: Markt. 
Rembrandt: De Staalmeesters. 

Frans Halsmuseum, Haarlem 

Onbekend Schilder: Gezicht op de Bleekvelden bij Haarlem. 
Onbekend Schilder: Bierbrouwerij "Het Scheepje", Haarlem 

West-Friesch Museum, Hoorn 

Onbekend schilder: Port ret van Jan Pietersz. Coen. 
I. Ouwater: Gezicht op de markt te Hoom. , 

Lakenhal, Leiden. 

I. C. van Swanenburg: Vier voorstellingen van de "Vlaam
sche draperie" te Leiden. 
Portret van Pieter de la Court. 
J. de Baen: Vier staalmeesters van de Lakenhal. 

Mauritshuis, 's Gravenhage 

Portret van Giuliano da San Gallo. 
J. van Ruysdael: Gezicht op Haarlem. 

Museum Boymans, Rotterdam 

Emanuel de Witte: Vischmarkt. 

Verz. Ridder Pauw van Wieldrecht 

Van Ravesteyn: Portret van Reinier Adr. Pauw. 
P. Moreelse: Michiel Pauw, oprichter der W. I. C. 

Verz. J. van Reenen, Bergen 

A. V. d. Tempel: Portret van Jan Deutz. 
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Verz. Douair. de Graeff-Royer 
Onbekend schilder: Portret van Dirck Janszn. Graeff 

Verz. Enthoven, Amsterdam 
Th. de Keyzer: Overlieden van het Goud- en Zilversmids
gilde, Amsterdam. 

Stedelijk Museum, Gouda 
Vier schilderijtjes, voorstellende het bedrijf der scheeps
timmerlieden. 

Zaanlandsche Oudheidkamer, Zaandijk 
A. Salm: twee schilderingen in grauw van de walvischvangst. 
L. Oomheyn: Papiermolen "de Voorn" der firma Honigh. 
A. SaIm: Traankokerijen op Oostsanen. 

Rijksmuseum "Twenthe", Enschede 
W. van Odekercken: De man met de weversspoel. 

Museum de Waag, Amsterdam 
Jelgerhuis: De Kleine Vischmarkt 

Verz. prof. Posthumus, Amsterdam 
Anon.: De Amsterdamsche Beurs. 

2. Frankrijk 

Voor zoover in de eerste twee afdeelingen niet anders aangeduid, 
handschriften met miniaturen. 

Arsenal, Parijs. 
Livres des Profits Champetres. 
Livre d'heures de Jean de Montlu90n. 
Voyages de Marco Polo, met miniaturen. 
Le proprietaire des choses. 
Regime des Princes. 

Bibliotheque Nationale, Paris 
MS. lat. 8846, met miniaturen. 
MS. 8865. 
MS. La N aissance des Choses. 
MS. 1132 bis. 
Roman d' Alexandre. 
MS. Sainte Chapelle. 
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L' Album de Villard de Honnecourt, MS. 
Livre des Metiers d'Etienne Boileau, MS. 
Politique d'Aristote, traduite par Nicolas Oresme, MS. 9106. 
MS. fr. 2092. 
Tite Live, MS. fro 30. 
Legende de St. Denis, MS. fro 20. 
Cartulaire de Solignac. 
Charles VII presidant une Seance de la Chambre des Comp
tes, MS. fr. 
Tite Live, MS. vers 1480. 
Le Miroir Historial, MS. fro 
Quinte Curtse, dedie a Charles Ie Temeraire, MS. fro 
Bible historiale vers 1420 Ms. fro 20065. 
Le Combat des Harengs. 
MS. fro 1537 (les Artisans sous Francois I). 
Mappemonde de Sebastien Cabot des Voyages des Fran~ais 
au Canada. 
Sebastien Leclerc: Indigoterie au Senegal. 

M usee de Versailles 

Buste de J. B. Colbert par Coysevox. 
Seb. Bourdon: Portrait de Fouquet. 
Lebrun: Louis XIV retablit l'ordre dans les Finances. 
Ferdinand: Partie du portrait de Louvois. 
Claude Lefevre: Portrait de Le NOtre. 
Cochin: Portrait de Turgot. 

Archives Nationales, Paris 

Sceau des Marchands de l'Eau, de l'an 1200. 152 nr. 30. 

Musie de Cluny, Paris 

Bernard, Palissy, miniature sur velin, nr. 1818. 
Moules a Patisserie; Banque d'orfevre, 1564. 
Serie de misericordes port ant portraits d'artisans. 

Musie Carnavalet, Paris. 

St. Crepin, Enseigne de Cordonnier. 
Les bombeurs de verre (enseigne). 



HISTORISCHE TENTOONSTELLING AMSTERDAM-l 929 LXV 

Le Diacre Paris a son metier a tapissier. 
Portrait du financier Beaujou. 
Enseignes de Desrais et gravures de du Plessy-Berteaux sur 

les metiers du XVI lIe siecle. 
Larguilliere: Portrait de Boucher d'Orsay. 
Portrait du banquier Laudry. 

M usee de TOUTS 

Chaudet: Buste de Chaptal. 

Musee de St. Quentin 
Latour: Portrait d'Alembert. 
Latour: Portrait de Forbonnais. 
Latour: La Popeliniere. 

Rouen (Bibliotheque) 
Ethique et Politique d'Aristote"traduit par Nicolas Oresme, 
MS. 762. 

M usee de Rouen 
Vivien: Portrait de Samuel Bernard. 
Portrait de Nicolas Fermaniel, negociant de Rouen. 
Portrait de Boisguillebert. 
Descamps: Le Negociant. 
Velasquez: L'Homme a la Mappemonde. 
Cochin: Portrait de Beaumarchais. 
Buste en marbre de l'abbe Terray. 

Musee de Reims 
Portrait de J. B. Colbert par Philippe de Champaigne. 
Jacques Marmotte: Portrait de Re9llault Florentin, impri
meur remois. 

M usee de Nancy 
J. Breydel: La Vente du Poisson. 
Johan van Hemessen: Le Christ chassant les Vendeurs du 
Temple. 
Lambrecht: Le Marchand de Legumes. 
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Quentin Metsys: Les Compteurs d'Argent. 
P. G. van Os: Portrait de Jacques Philippe Voiart, adm. gen. 
des vivres en Hollande sous la Republique Frans:aise 

M usee de Marseille 
Fragonard: Allegorie sur Ie Commerce. 
Portrait de Borely. 

Vieux Musee, Marseille 
Portrait du negociant Lioncy, grave par Miger, 1760. 
Mogand: Les €chevins de Marseilles. 
Marseilles au XVe siecle (peinture). 

Musee de Lyon 
Brekelenkamp: Atelier d'un cordonnier. 
Grandon: Portrait de l'echevin Perrichon, XVIIIme siecle. 
Montgolfier, dessin de Lasalle. 
Berckheyde: Grande Place a Haarlem. 
Louis G. Blanchet, Portrait de Tolozan de Montfer 
Hyacinthe Rigaud, Portrait de Pierre Drevet . 
Anselme Trimolet, Interieur d'un Atelier de Mecanicien. 
Bonneville, Buste de Roland de Platiere. 

M usee de L ille 
Repas de l' Artisan. 

M usee de F ecamp 
Livres d'Heures, fin XVIIe siecle. 
Les Mages, peinture, XVe siecle. 

Musee de Cognac 
Alfred Roll, Le travail. 
Le Nain, Marchands. 

Bourges 
Vaisseau de Jacques Coeur, vitrail. 

M usee de Blois 
Rigaud, Portrait de Denis Papin. 
Ecole de Metsys: L'Usurier. 

.. 
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M usee d' A vignon 
Livre d'Heures nr. 207. 
ClEmence de Vernede de Corneillan: Portrait de Philippe de 
Girard 

Musie d'Aras 
Manuscripts XIIle siecle sur les draperies. 

Musie d'Aix en Provence 
Justus Juncker, Ie fondeur. 

Musie d'Angers 
David: portrait de Riquet 

Musie du Louvre, Paris 
Gerard Dou, Epicerie de village. 
Quentin Metsys: Le Banql\ier et sa Femme. \ 
Freres Ie Nain, Le Forgeron. 
Frans HaIs, Portrait de Descartes. 
Gabriel Metsu, Marcbe de Legumes a Amsterdam 
A. van Ostade, Negociant dans son Bureau 
Largilliere, Prevots des marchands et echevins deliberants. 
Perronneau, Portraits de Abraham van Robaix, Fabricant 

hollandais. 
Joseph Vernet, Construction d'un grand chemin, 1774. 

Colt. Baron Henri de Rotschild, Paris 
Lepicie, La Douane. 

Coli. Cahier et Martin, Paris. 
Apprenti cordonnier travaillant au chef d'reuvre, XIV. 

Ie Marquis de la Ferronais, Paris. 
Lepicie, La Halle. 

Comte d' Haussonville, Chateau de Bussy a Rabutin 
Du Plessis, Portrait de Necker. 

Comte H. de Pastre, Paris 
Fragonard, Portrait de Diderot. 



LXVIII VERSLAG AANGAANDE DE INTERNATIONALE ECONOMISCH 

Camoin, Paris 
Buste de Turgot, par Houdon 

Call. Georges Dormeuil, Paris 
Perronneau, Fabrique de Soieries. 

Call. Arthur Veil Picard, Paris 
Perronneau, Portrait de l'arrnateur Boyer 

Call. V icomte de Castex, Paris 
F onderie de canons a Douai. 

Maison Piver, parfumeurs, Paris 
Enseigne attribue a Chardin. 

Call. Duc de Clermont Tonnere, Paris 
Portrait de S. Bernard. 

Coll. Comte de Bethune, Paris 
Portrait de Sully 

3. Duitschland 

Kaiser Friedrich Museum, Be~lin 
Hans Holbein: Port ret van Georg Gisze. 
Adolf Daucher, Portretbuste van Jacob Fugger. 
Catena, Portret van Graaf Raimund Fugger. 

Staatliches KuPferstichkabinett, Neucs Museum 
Pieter Breughel, De Ymkers, penteekening 
A. Durer, Draadtrekkerij (id.) 

Landesmuseum, Braunschweig 
Lucas van Valckenborgh, Landschap met Mijn. 
Hendrik van Steenwijk de Oude, Markt. 
Hans Holbein de Jonge, Portret van Thomas Morns. 

M ecklenburgisches Landesmuseum, Schwerin 
Q. Brekelenkam, De Schoenmaker 

( 
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Kunsthalle. Hamburg 
C. Decker, Scheepswed. 

Stadtisehe Kunsthalle, Hamburg 
Hans Maler von Schwaz, Portret van Ulrich Fugger. 

Stiidelsehes Kunst-Institut: Frank/urt aiM 
Jerg Ratgeb: portret van Claus Stalburg. 

Gemaldegalerie, A ugsburg 
Brekelenkam, de Ketelsmid. 

Furstl. Fuggersehe Domanenkanzlei (Verwaltung des Fugger-Mu
seums) 

Correspondentiekast der Fuggers uit 1507 

Gemaldegalcrie, Gotha 
Adam Eisheimer, de Smid . 

.AUe Pinakothek, Munehen 
Albrech t Durer, Jacob Fugger der Reiche (niet het origin eel ?). 
Amberger, Portret van Christoph Fugger. 
Kopie naar Hans Holbein d. J., Portret van Derich Berek. 

Bayrisehes Nationalmuseum, Munelzen 
Onbekend schilder, Twee Lakenscheerders. 

St. A nnenberg, St. A nnenkirehe 
Bergmannsaltar 

4. Tsiechoslowakije 

Gemaldega lerie Rudolphinum 
Herri met de Bles, Landschap met Mijn 
Onbekend meester, 1490, Bouw van een klooster. 
Aert van der N eer, Boerenspel. 
Gabriel Metsu, de Vischvrouw. 

Nationalmuseum, Prag 
Krumauer Sammelhandschrift, Speci!' Huin. III B 10, 15de 
eeuw. 
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Liber Viaticus des Johannes von Leitmeritz, 14de eeuw. 
MS.!' F. 34, uit 1525. Koning Wenzeslaus geeft aan de Kut
tenberger mijn een mijnverordening. 

II niversitatsbibliothek, Prag 
Codex VI G 6 (15de eeuw). 

" VII C 8 (15de eeuw). 
XIA 14. I 

" XIII C 1. 

" XVII A 6. 
" XVII C 8. 

" 
XVII D 43. 

Burgarchiv, Prag 
Welislav Bilderbibel, 13de eeuw. 

Hradschin Bibliotheek van het Metropolitankapitel 
Codex G 42, 15de eeuw. 

Bibliothek des Kreuzherrensti/tes bei der Karlsbrucke 
Breviar der Kreuzherren, 14de eeuw. 

Kunstgewerbl. Museum der Handels- und Gewerbekammer 
Verschillende bekers met industrieele voorstellingen gegra
veerd. 

Museum der Stadt Elbogen 
Schilderijen uit de Hubert Kapel, 18de eeuw (mijnen). 
Tor-, Zoll- oder Mautmarken. 

"M unze" in ] oachimsthal 
Mijnkaarten uit Joachimsthal, 1589 en 1693. 

. Mijnkaart van de oude schacht, eerste helft 16de eeuw. 

Rathaus, ] oachimsthal 
Mijnkroniek van Mattheus van JoachimsthaJ, 1517. 

Klattau, Stedelijk Museum 
Stedelijk Hopmarkt-teeken, 1583. 
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Schloss M anetin, Bezirk Kralowitz 
Schilderij, 1720, Wirtschaftsbeamte iibernehmen von einem 
Bauer Getrcide. 

Stedelij k Museum te Pribram 
Gradualbuch aus Pribram, 1560. 

Schloss Raudnitz 
Pieter Breughel, Hooioogst. 
Gerard Dou, Groentenverkoopster. 
Leandro Bassano, Landarbeid, 4 sc"bilderijen. 

Bibliothek, Raudnitz 
Codex VI, Gedenkboek met Kalender. 
Dan Fr. Simalmidesa, Kurze Beschreibung der Verhiittung, 

MS. 17de eeuw. 

Schalggenwald, Stedelijk Museum 
Gedachtnisbuch des Schlaggenwalder Bergamtes, 1490-
1776. 

Seltschan, Dominialkirche des HZ. Martin 
Canzionale aus Seltschan, 1580-1594. 

5. Hongarije 

Museum der SchOnen Kunste, Budapest 
Goya, Der Schleifer. 
Jacob Grimmer, der Friihling. 

N ationalmuseum, Budapest 
Altarbild des Heiligen Miklos 

Samml. Friedr. GlUck, Budapest 
Seb. Vrancx, Der Herbst. 

Primatialgalerie, Estergom 
Thomas von Koloszvar, Der Heilige Nikolaus von Bciri. 
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6. Belgie 

Museum flantijn Moretus, Antwerpen 
Rubens: Portret van J ac. Moretus. 

" " "J ean Moretus. 
" " "Pierre Plantin. 
" " "Christophe Plantin. 

Stadsarchief, Gent 
Gildeboeken der Brouwers, Houtbrekers en Looiers, met 
miniaturen. 

Archeologisch Museum, Gent 
Toorts van het Gilde der Kraankinderen. 

" u " u II ' Touwslagers. 

" " " " " Zakkendragers. 

Musee de l'Academie, Brugge 
P. Pourbus, Portretten van den koopman J. Fernaguut en 

zijn vrouw. 

Ken. Museum van Schoone Kunsten, Brussel 
P. Breughel, Landschap met Icarus' val. 
Van Ostade en Decker: Rustende Wever. 
Siberechts, Erf van een Boerderij. 
De Momper, Landschap. 

Musies Royaux du Cinquantenaire, Brussel 
Tapisserie du Sablon: Fran~ois de Taxis, Maitre des Postes 
de l'Empire, 1518. 

Bibliotheque Royale de Belgique, Brussel 
Codex 9242. 

" 9243,9066, 11201,2, II. 158,9785. 

Coli. Mertens, St. Nicolaas ('W.aes) 
De Momper, Ploegende boer. 
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7. Oostenrijk 

Oesterreichisches Museum lur Kunst und I ndustrie, Weenen 
Gobelin met voorstelling van Landarbeiders, eind 15de eeuw. 

Gemaldesamml. des Kunsthistorischen Museums, Weenen 
Lucas van Valckenborch, Herfstlandschap met Fruitoogst. 

II II II Landschap met Wijnoogst. 
II II II Zomerlandschap met Korenoogst. 

Hans Holbein d. J.: Portret van Dirk Tybis. 
Philip W01}erman, Oogst. 
J an van Eyck, De Goudsmid Jan de Leeuwe. 
Gerard David, Portret van een Goudsmid. 

I 
Meester der Heiligenmartyrien, De Bouw van Klosterneu-
burg, 15de eeuw. 
Lorenzo Lotto, Portret van een Goudsmid. 
Herri met de Bles, Landschap met Mijn. 
Mijnkompas (Samml. fur Plastik und Kunstgewerbe). 
Gabriel Metsu, de Kantwerkster. 
Albrecht Durer, Portret van den koopman Johann Kleberger. 
Frans Snijders, Vischmarkt. 
Portretten van Columbus, Amerigo Vespucci (naar Ghirlan
dajo) en Magelhaes. 
Bellotto, Markt in Weenen, 18de eeuw. 
Domenico Feti, Markt, 17de eeuw. 

M unzkabinet des K unsthistorischen Museums 
Baret met rekenschema. 

Nationalbibliothek, Wien 
Zee-atlas van Pietro Vesconte de Janua. 
Handschrift van den Weisskunig. 
Le Roi Modus et la Reine Ratio (lSde eeuw). 

Postmuseum, Weenen 
Documenten der Turn & Taxi'schen Post. 

wallich Czerninsche Gemaldegalerie 
Annibale Caracci, Boerenopstand, 16de eeuw. 

Landesbildergalerie, Graz 
Pieter Breughel, Dorpskermis. 
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Wiener Gobelinsammlung, Kunsthist. Museum 
Serie van 12 Gobelins, de maanden voorstellend, 16de eeuw. 
Serie van 13 Gobelins met voorstellingen uit het boerenleven, 

18de eeuw. 
Drie Gobelins met hetzelfde onderwerp, 17de eeuw. 

Furst!. Liechtensteinsche Gemaldegalerie, Wien 
David Teniers, Oogst. 

8. Engeland 

Nc;.tional Gallery, London 
Ant. Moro: portrait of a Tailor. 

National Portrait Gallery, London 
T. Lawrence, portrait van C. Wheatstone. 
Ant. Moro, port ret van Sir Thomas Gresham. 
Portret van John Law. 
Woolner, Buste van Richard Cobden. 
Tullaes, Portret van Gladstone. 
W. H. Hadwood, portret van J. Wedgewood. 

Coll. Earl 0/ Jersey, Osterley Park, Isleworth 
John Roley, Portret van Sir Josiah Child. 

Art. Gallery, Birmi1'lgham. 
T. Lawrence, portret van James Watt. 
Cecil Gordon Lawson, Hoptuinen in Kent. 
S. Lane, Birmingham in 1821. 

Coll. Earl 0/ Leicester 
T. Gainsborough, portret van Thomas Coke. 

9. Amerika 

Coll. F. Lehmann, New York 
Petrus Christus: St. Eligius de Goudsmid. 

Coll. Chamber 0/ Commerce, New York 
John Trumbell, Portret van Alex. Hamilton. 
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Falguani, portret van Richard Cobden. 
Daniel Huntington, Portret van John Sherman. 

10. Zwitserland 

Gemaldesammlung, Bazel 
Hans Holbein de J., Portret van den drukker Froben. 
Holbein: Schoolmeester. 

M usee de Genh'e 
Portret van Diderot. 

11. SPanje 

Museum Prado, Madrid 
Velasquez: Las Hilanderas. (De Spinsters.) 



JAARVERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER 1929 

Niettegenstaande de organisatie van de Internationale Econo
misch Historische Tentoonstelling veel tijd en arbeid vroeg, werd 
met de uitbreiding van de verzamelingen van het Archief geregeld 
voortgegaan. 

De aanwezige archieven werden vermeerderd, terwijl op ruime 
schaal boeken werden aangekocht. Hierbij werden zooveel moge
lijk de belangen van de Tentoonstelling in het oog gehouden. Op 
verschillende kostbare werken werd daarom de hand gelegd, met 
de bedoeling ze te kunnen exposeeren. Wat het Archief in dit op
zicht heeft kunnen doen, blijkt uit den Catalogus. der Tentoon
stelling. Daarin is een aantal unica, handschriften, documenten en 
boeken te vinden, dat in de laatste jaren door het Archief is aan
gekocht. Daarnaast is de ecov.omisch-historische bibliotheek sterk 
uitgebreid, daar opnieuw een buitenlandsche boekerij is aan
gckocht. Door al deze aankoopen is de Vereeniging thans in het 
bezit van een zeer uitgebreide en belangrijke bibliotheek. 

Ook op de uitbreiding der prentenverzameling he eft de Ten
toonstelling invloed gehad. In het bijzonder met het oog daarop 
werd, hoewel de stand der geldmiddelen eigenlijk uitstel van den 
aankoop vroeg, een interessante serie Japansche prenten verwor
Yen, die, terecht, algemeene belangstelling op de tentoonstelling 
heeft getrokken. Een zoo compleete reeks van prenten, die luten 
zien hoe de Japanners ons Hollanders op Decima ill het begin der 
negentiende eeuw zagen, komt, zoover bekend is, niet voor. 

Met de aanvulling van de in vorige jaarverslagen vermelde 
koerslijsten van de Beurs te Amsterdam is ook dit jaur voortge
gaan. Een belangrijke aanwinst werd verkregen door de verwer
ving van een koerslijst uit het jaar 1609, die dus uit den tijd da
teert veer dat de nielfwe beurs was opgericht en v66r dat de ge
regelde wekelijksche koersberichten in 1613 zouden zijn versche
nen. Zeven andere dergelijke lijsten werden in buitenlandsche 
archieven aangetroffen. Hiervan werden cliches vervaardigd. 
Reeds begint deze verzameling, die nog altijd in het stadium van 
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bewerking verkeert en dus nog niet algerrieen toegankclijk is. de 
aandacht van het buitenland te trekken. O. a. werden uit E~ge
land inlichtingen hieromtrent gevraagd. Verschillende malen werd 
bovcndien door historici in buitenlandsche tijdschriften op de be
teekenis der collectie gewezen. Aan de Tentoonstelling voor Vol
kenbond en Vrede, te 's-Gravenhage, die aanvankeJijk aan het 
einde van het jaar zou worden gehouden, heeft het Archief door 
een inzending deelgenomen. 

Aangaande de verschillende afdeelingen kan het volgende wor
den medegedeeld. 

1. DE ARCHIEVEN 

De volgende nieuwe aanwinsten werden verkregen: 
1. Archief van de Oost- en Westindische opvoedingsmaat

schappij, opgericht 1851, geliquideerd in 1886. Boeken en brieven 
1851-1887. Van de erven J. T. Schuurbeque Boeye, te 's-Graven
hage. 

2. Archief Centrale Bouwvakmaterialenvoorziening C. B. V. 
Bestaat uit: 

A. Notulen algemeene aandeelhoudersvergaderingen; B. Raad 
van commissarissen; C. Id. Raad van toezicht en liquidatiecom
missie. D. Verschillende stukken. 1918-1928. Van den Secreta
ris mr. Cost Budde, Directeur Openbare Werken, te 's-Graven-
hage. ' 

3. Archief Handwerkersvriendenkring, uAdamas" 1895-1928. 
(geliquideerd). Oorspronkelijk uitkeeringsfonds bij overlijden.Van 
den penningmeester H. M. Nijkerk. Bevat boeken en stukken. 

4. Brieven en stukken betreffende de exploitatie van den Ne
derlandschen Rhijnspoorweg in de jaren 1845, '47-'49, '56-'57, 
en '59. Van Mr. H. Zillissen, te 's-Gravenhage. 

5. Aanv?lling archief Straatmakersbond over 1924-1928 en 
enkele oudere stukken. 

6. Plantagezaken van Destreux de St. Christol op St. Domingo 
b<!treffende de plantage ula MarmeIade" 1755-1801. Brievenboe
ken, brieven en officieele stukken. Zle hiervoor bIz. LXXXI. 

Een toenemend aantal bezoekers raadpleegde het Archief. Ver
schillende studenten werkten in de studiezaal gcrelegd aan hun 
proefschrift, waarvoor zij materiaal in de aanwczige archieven 
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vonden. GedeelteIijk werden ook archiefstukken van elders ten 
behoeve van verschillende personen op het Archie! gedeponeerd. 

2. HANDSCHRIFTEN EN DOCUMENTEN 

1. Transport van een perceelland bij Deventer van 1446. ,,-
2. Philippus, hcrtog van Boergondie, beleent Symon Vrederick 

Gerijtzoen met de goederen van zijn zoon Dirck van Tol, hem door 
overlijden toegekomen. 7 April 1456. 

3. Belastingheffing in Cremona door Karel V. 1542. Hs. 
4. Privilegien ende handvesten der stede Gouda. Hs. 17e eeuw. 
5. Verzameling stukken betreffende de West-Indische Compag

nie over Essequibo en Demerary. (1680-1767). 
6. Diverse stukken, meest van de Kamer van Zeeland derWest

Indische Compagnie, 1681-1761. Meest in hs. 
7. Register van de cheynsen op 't Zas (van Gent) no. 9. lIs. 

z. j. (17e ceuw). 
8. Rent~boek van de sou-rente tot Markeghem. Hs. 17e eeuw. 
9. Staat en inventaris in den boedel van wijlen Fernande de la 

Faille. Hs. z. j. (17e eeuw). 
10. Transporten betreffende het landgoed Spyckvoirde te 

Colmsgate in Overijssel 1625-1677.7 stuks. 
11. Transporten van huizen, erven en landerijen 1632-1701, 

bevattende: 
Huis te Amsterdam; Warmoesstraat 1674, 1677; perceel land 

te Schoten 1632; Perceelen land te Harderwijk 1656, 1663, 
1669; landgoed in de Overbetuwe 1659; tuin te Wilp bij Voorst 
1689; perceel land te Niebroek bij Deventer 1670; landgoed 
Nijenhuis te Colmsgate 1701; erf en goed te Colmsgate 1696; 
landgoed Oostenrijk, ibid. 1671 ; halve Wahre in de Gayermcrckt 
te Colmsgate 1689; perceelland in de BijIermermeer 1647; perceel 
land van de Dwersdijk bij Deventer 1666. 

12. Bruyard, Histoire de ce qui a He decide pour Ie bien du 
commerce pendant la guerre. 1763. Hs. 2 dIn. 

13. Consideratien van Van Imhoff. Hs. 
14. Extracten uit de resolutien der Staten van Holland bctref

fende: Commercic (1774-1782); fabrieken, trafieken en hand
werken (1775-1782); ijkmeester (1780); munt (1762-63). 

15. Brieven van WillemIV inzake de Oost-Indische Compagnie 
1749-1751. 4 stuks. 
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16. 3 Javaansche handschriften op hout in boekvorm. 
17. 12 Brieven van en over C. C. Ferrari a an Jhr. Hoeufft te 

Velzen bctreffende verbeteringen aan de gasfabriek te Alkmaar, 
1854-'55. 

18. Dossier 9ver waarde en prijzen, gedeeltelijk in druk, gedeel
telijk in hs., uit het begin der 1ge eenw. 

19. Prijscourant van Gez. Boex, Breda, van lint en band. 

3. ECONOMISCH-HISTORISCHE BIBLIOTHEEK 

Zooals in het vorig jaarverslag reeds is opgemerkt, is het aantal 
boekwerken, in het bezit van de bibliotheek, vee! f,rrooter dan dat 
der beschreven boeken is. De achterstand in de catalogiseering is 
nog altijd aanzienlijk. 

De beschrijving van de afdeelingen Italii:~, Vereenigde Staten 
en Techniek kwam dit jaar klaar. Voorts werden, in verband 
met de belangrijke buitenlandsche aankoopen, aanvullende be
schrijvingen gemaakt van de werken op het gebied der Fransche, 
Duitsche en Engelsche economische geschiedenis. Dank zij het 
Boekenfonds konden ook dit jaar weer een aantal zeldzame wer
ken worden aangekocht. Het versiag over dit fonds vermeldt deze 
aanwinsten. 

Het aantal werken van de bibliotheek nam dit jaar toe van 
9420 tot 11.029, met 12.384 titels en verwijzingen. 

Aanvulling der ondere werken betreffende de techniek van den 
handel vond zoovee1 mogelijk plaats. Van Savary's Le Parfait 
Ncgociant werden o. a . weder eenige nog niet in de bibliotheek 
aanwezige drukken aangekocht. 

De commies, de heer van Reedt Dortland, besteedde wederom 
het grootste deel l \,Tan zijn tijd aan de catalogiseering van de Bi
bliotheek. Evenals het vorige jaar werd weer een aantal boek
werken ingebonden. 

4. DOCUMENTATIE 

Van Mevrouw van Biema-Hijmans te 'sGravenhage werden de 
nog ontbrekende aanvullingen van het Steuncomite ontvangen, 
alsmede het rapport, begr~otingen en verslagen van de Bezuini
gingscommissie van de gemeente 's-Gravellhage 1919-1920. 
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5. FINANCIEEL ARCHIEF 

Ook in het afgeloopen jaar verplichtte de Nederlandsche Bank 
ons door toezending van een v.antal jaarverslagen, die zij in 
duplo had. Ruilverkeer met de Handels-Hoogeschool te Rotter
dam heeft daarentegen dit jaar niet plaats gevonden. 

Van Mr. H. Waller te Utrecht werden de jaargangen 1802-1849 
van de Prijscourant van effccten te Amsterdam ontvangen. 

6. SOCIAAL-ECONOMISCHE AFDEELING 

Evenals voorgaande jaren werd van het Centraal Bureau voor 
de Statistiek en de Koninklijke Bibliotheck, beiden te 's-Graven
hage, voor deze afdeeling geregeld medewerking ontvangen. 

Met de catalogiseering van de zeer belangrijke verzameling 
patroons- en vakvereenigingsbladen werd voortgegaan. 

7. PRENTVERZAMELING 

De reeds genoemde zeldzame reeks Japansche prenten werd 
voor deze afdeeling verkregen. 

8. MUSEUM 

Voor het Museum werden een honderdvijftigtal zeer fraaie in 
was afgedrukte zegels van de voornaamste Hanzesteden ver
krcgen. 

9. PENNINGVERZAMELING 

Ditmaal werd slechts een exemplaar verworven, een penning 
van de Kamer van Koophandel te La Rochelle (Geschenk van den 
beer P. Charliat te Parijs). 

10. punLlcATI~N 

Het verslag der Commissie voor de Publicatien bevat hie rover 
nadere gcgevens. 

Door mejuffrouw van der Burg werd een groot aantal stukken 
gecopicerd. 
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De Algemeene Rijksarchivaris verp1ichtte de Vereeniging ook in 
het afgeloopen jaar door zijne medewerking bij het tijdclijk over
orengen van archiefstukken naar het Archief. 

11. HUISHOUDELIJKE AANGELEGENHEDEN 

Enkele verbeteringen van huishoudelijken aard werden weder
om aangebracht. Het geheele huis werd van buiten gcschilderd. 
de deur nieuw gelakt. 
\ 

[BIJLAGE] 

DESTREUX DE ST. CHRISTOL 

PI.ANTAGEZAKEN 1755-1801 

De beer Destreux was beurtelings in Frankrijk (Molltauban, Nimes 
en elders) en in S. Domingo op de plantage "La Marmelade", gelegen 
bij Cap Franyais. 

Zijn correspondenten waren voornamelijk Fauquet, procuratiehouder 
op "la Marmelade", en Borel en Journeux, beiden te Bordeaux. 

Aanwezig zijn: 

1. Twee brievenboeken van Destreux no. 18 en no. 19, 1769-1780 
en 1781-1790. 

2. Facturen en cognossementen over verscheepte producten (voorn. 
koffie) van 1772-1790. 

3. Notarisprotocollen uit St. Domingo, bevattende inventarissen, 
procesakten, verkoopakten van negers, procuratien, 1755-17&0. 

4. Rekeningen-courant uit 1769, '70, '85,1800-1801. 
5. Opgaven van verrichte werkzaamheden op "La Marmelade" in 

1769-1782. 
6. Afrekenlngen van oogsten 1755-1765, 1778-1779. 
7. Prisatien 1782, 1783 en 1785. 
8. Brieven van Fauquet, "La Marmelade", 1769-1773,1775-1782. 
9 . Brieven van Borel, Bordeaux, 1769-1778, 1782, '84 en 1788. 

10. Brieven van Journeux & Co., Bordeaux, 1769-1778. 
11. Brieven van diverse personen, 1774, 1785, 1788, 1791. 



VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR DE 
PUBtICATIEN 

I. Samenstelling der C ommissie. Door de Commissie werden dr. 
J. G. van Dillen te Amsterdam en dr. W. S. Unger te Middelburg 
uitgenoodigd in haar midden zitting te nemen. Beiden hebben 
het lidmaatschap aanvaard. 

2. Economisch-Historisch J aarboek XV. In tegenstelling met 
het voorgaande Jaarboek bevat het vijftiende deel een groot aan
tal bijdragen. De inleiding van de bijdrage over de Fransche tarief
wetgeving ten tijde van Colbert werd in het Fransch gepubliceerd, 
uit overweging dat onder de Fransche historici groote belangstel
ling voor het onderwerp bestaat. 

3. Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negen
tiende eeuw. Het zesde dee! dezer publicatie is zoo goed als gereed 
gekomen. Naar de bewerker, prof. Posthumus, mededeelde, zal 
deze band O. a. de onderhandelingen met Engeland over het 
scheepvaartverdrag van 1837 bevatten, en voorts de belangrijke 
besprekingen in de jaren 1844-1850, welke met de uitvaardiging 
der scheepvaartwetten van 8 Augustus 1850 door de Nederland
sche Regeering eindigden. Ten slotte zijn in dit deel de onderhan
delingen tusschen 1850 tot 1870 opgenomen, waarbij tal van kwes
ties ter sprake zijn gekomen. 

Voor het zevende deel is al het materiaal reeds bijeengebracht. 
Het zal uitsluitend de handelspolitieke relaties tusschen Engeland 
en Nederland in Indie behandelen. Niet aIleen Java, maar ook 
Sumatra was bij deze onderhandelingen betrokken. Geheel nieuw 
materiaal over de verhoudingen met Engeland op Sumatra zal 
in dit dee I worden gepubliceerd. 

Van het materiaal voor de overige deelen is het Fransche mate
riaal, door de gebrekkige organisatie van de Fransche archieven, 
nog steeds niet compleet. Met het bijeenbrengen van het materiaa! 
in Washington over onze handelspolitieke relaties met de Ver
eenigde Staten van Noord-Amerika is een begin gemaakt, een 
aantal stukken heeft de bewerker te Washington doen copieeren. 
Het Belgische materiaal is nog zeer incompleet. 
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4. C on/1tsion de C on/usiones van Joseph de la Vega. In de bewer
king van deze uitgave is zeer tot spijt van de Commissie geen voor
uitgang gekomen. De inleiding, die in het vorig jaar reeds gereed 
gekomen en aan de Commissie toegezonden was, heeft nog niet de 
aanvulling gekregen, die door de Commissie wenschelijk werd ge
acht. Gebrek aan vrijen tijd heeft dr. Smith verhinderd dit werk 
ter hand te nemen. 

5. Het aandeel van den Amsterdamschen Handel aan den opbouw 
'Van het A merikaansche Gemeenebest. Zeer tot genoegen der Com
missie is dr. van Winter met het schrijven van zijn tweede deel in 
den loop van het jaar gereed gekomen. Het is thans persklaar. 
Naar de Commissie vertrouwt, zal het mogelijk zijn nog in 1930 
met den druk te beginnen. 

6. I ndustrieele bedrij / se"qu€tes in Nederland in de negentiende 
eeuw. Dr. I. J. Brugmans is, niettegenstaande zijn vertrek naar 
Indie, met de bewerking voor den druk van de door hem verza
melde tabellen voortgegaan. Reeds heeft de Commissie copie van 
hem uit Indie ontvangen. Zoodra de tabellen gereed zijn, zal dr. 
Brugmans zich met het schrijven van de inleiding op de door hem 
behandelde enquetes bezig houden. 

7. De bewerking van de handelscij/ers van den Tol van lerseker
oord. Dr. W. S. Unger deed in den loop van het jaar het voorstel 
de tolregisters van Iersekeroord, die zoowel voor den handel van 
Zeeland als voor dien van Antwerpen belangrijke gegevens be
vatten, uit te geven. De periode zal de jaren 1342 tot hetzij 1531 
hetzij 1585 omvatten. 

De Commissie heeft, in overweging, dat het door dr. Ungervoor
gestelde plan van uitgave een belangrijke bijdrage voor de ken
nis van den Zeeuwschen en den internationalen handel zal zijn, 
besloten het voorstel aan te nemen. Over eenigen tijd zal deze 
zich voIgens zijne belofte aan het bewerken van het reeds 
grootendeels door hem verzamelde materiaal zetten. 

8. De N ederlandsche Ceramiek. Zooals nog in het vorige jaarver
slag kon worden vermeld. is deze publicatie, thans onder leiding 
van prof. Posthumus, opnieuw ter hand genomen. Met het bijeen
brengen van stukken en het copieeren ervan aan de hand van de 
aanteekeningen van mr. A. H. H. van der Burgh hield mejuffrouw 
P. Beydals zich gedurende het afgeloopen jaar bezig. Het geheele 
materiaal, dat op dit onderwerp betrekking heeft, is zeer omvang-
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rijk. Daarom werd in den loop van het jaar besloten eerst de 
periode van 1590 tot en met het jaar 1660 te onderzoeken. Aldus 
zal systematisch worden doorgewerkt. 

Zeer tot genoegen der Commissie werd voor dezen arbeid van 
een der leden van den Raad van Advies een bijzondere subsidie 
ontvangen. 

Daar de publicatie, gezien den omvang van het aanwezige ma
teriaal, van eenigszins langen adem zal zijn, heeft de bewerker het 
wenschelij k geacht het tot nu verrichte in dit verslag vast te leggell. 

Doorgewerkt werden: 
I. NotarieeIe protocollen van Delft, (totale omvang 2000 dee

len geinventariseerd in 1925), R. A., 's-Gravenhage. 
Uit de jaren 1600-1660 werden 993 afschriften en regesten 

gemaakt en 610 uit de periode 1660-1800. 
De belangrijkste acten, zooals verkoopcontracten van plateel

bakkerijen, overdrachten op zoons, contracten van compagnie
schap, contracten met meesterknechts, beschrijving van werk-

I stukken, aankoop van grondstoffen enz., werden in extenso overge
nomen. Verkort aangeteekend werden: testamenten, huwelijksche 
voorwaarden, koopacten van huizen en terreinen, inventarissen, 
machtigingen tot inning van onbetaald gebleven leveringen enz. 

Om tot een overzicht te komen, zooveel mogelijk fabrieksgewijs, 
van het aantal personen, te Delft in deze industrie werkzaam , wer
den ook regesten gemaakt omtrent plateelbakkersknechts. Zooals 
bekend is, noemden zij zich veelal plateelbakkers; slechts in acten, 
waar ook de meester voorkomt, is sprake van knechts. 

De notarieele protocollen zijn door mr. van der Burgh zeer 
nauwkeurig geexcerpeerd, en hoewel het geheel doorlezen der dee
len af en toe iets vermeldenswaards opleverde, bleek dit in verband 
met de verkregen resultaten te tijdroovend, zoodat volstaan werd 
met het volgen zijner aanteekeningen. Deze beslaan 2000 bIz. met 
notities. De notarieele protocollen waren destijds nog niet ge
inventariseerd, zoodat vermelding der nummers van de deelen, 
waarin de acten te vinden zijn, heIaas ontbreekt. 

2. Rechterlijk archief van Delft, R.A., 's-Gravenhage. 
a. Behalve in de twee Poortersboeken van Delft, welke een 

hiaat vertoonen, werden de nieuwe poorters ook in de Kamerboe
ken door Schout en Schepenen ingeschreven, zoodat de tot dusver 
onbekende plaats van herkomst van eenige plateelbakkers kon 
vastgesteld worden. 
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Zooals reeds aan de kunsthistorici bekend is, waren cr van 1600 
-1625 ~lcchts een gering aantal meesters te Delft; hier kwamen 
nog geen nieuwe namen lJij. 

b. Resoluties van de Wet, 1603-1689. 
c. Huwelijksche voorwaarden, 1575-1601. 
d. Testamenten, 1575-1660. 
e. Cautieboeken, 1553-1660. 
f. Register :200e penning; overdracht van huizen 1647-51. 
Vit b-/ werden enkele aanteekeningen gemaakt. 
3. Privilegieboeken van Delft, 1246-1709, R.A., 's-Gravenhage. 
4. Resolnties van 40 Raden, 1575-1690, G.A.-Delft. Slechts. 

enkele verordeningen over steenbakkers en grove waren komen 
hierin v~~r. 

5. Memoriaalboeken van Burgemeesters, 1575-1673. G.A., 
Delft. Slechts verordeningen voor steenbakkerijen en over grove 
waren, waaronder ook tegels behooren, werden gevonden. 

6. Keurboeken van Delft, 1537-1780, 10 deelen, G.A.-Delft. 
Vele keuren, ook van 1611-1660, betrekking hebbende op het 
gilde, de meesters, knechts, leerjongens. bus enz. werden hierin 
aangetroffen. 

7. Het Recueil (G.A.-Delft). Eenverzamelingordonnantiesvan 
den magistraat, waaruit verschillende aanteekeningen zijn ge
maakt. 

8. Registers van Weeskamers, G.A.-DelIt. Deze zijn reeds door 
Havard bewerkt, doch zekerheidshalve nog eens doorgenomen; er 
zijn uittreksels gemaakt uit de jaren 16 18-1660. 

9. De Haardstedenregisters 1600 en 1638. G.A.-Delft. De klnp
pers zijn doorgenc.men en de plateclbakkers genoteerd (nog in de 
registers zelf na te zien). 

(De legger van de verpondingen van 1620, de registers van 
den 20en, 40en enz. penning. Consentboeken en Resoluties 
van de Wet moe ten nog doorgewerkt wordell. Er bestaat 
geen hoofdgeld-register te Delft). 
De rcquestenboeken beginnen pas 1717. 

10. Staten-Generaal: 
a. Actenboeken: diverse octrooien werden afgeschreven. waar

onder eenige onbekende. vnl. uit andere steden, zooals Enk
huizen. Alkmaar en Rotterdam. 

b. Resoluties. Enkele desbetreffende octrooien werden overge
nomen. 
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c. Requcstenboeken (IncomI?leet). Hierin werd niets gevonden. 
11. Staten van Holland en West-Friesland: 
a. Registers van octrooien: diverse octrooien werden afgeschre

ven. 
b. Indices Resoluties: v66r 1660 komen hierin slecht~ eenige 

maatregelen omtrent steen- en pannenbakkers voor, na 1660 
cen en ander betreffende de plateelbakkerijen. 

c. Rcquestenboeken: beginnen pas 1690. 
d. Dank zij den nog te verschijnen inventaris van dr. P. A. Mei

link "Holland na 1572", werden in de afdeeling Financien
Holland eenige registers van verpondingen gevonden, welke 
tot 1660 doorgenomen zijn, o. a. werden uit een register van 
verpondingen der nieuw gebouwde huizen te Delft, Haarlem 
enz. van 1655, eenige huizen van plateelbakkcrs genoteerd. 

e. Groot-Placcaatboek: aile betreffende plakkaten werden ge
notcerd. 

12. Registers Hooge Raad, 1582-1675: deze bevatten behalve 
betreffende de bekende zaak-Verstraten niets bijzonders. 

13. Hof van Holland: 
a. Civide sententien: de zaakregisters bevatten niets; het naam-

register moet nog nagezien worden. 
b. Crimineele sententien: de index 1580-1660 bevat niets. 
c. Crimineele papieren: de i~dex 1572-1660 bevat niets. 
14. Het archie! van het Hoogheemraadschap Delfland werd 

bezocht en behalve cen zeer belangrijk tot nu toe niet gepubli
ceerd request van 1627, werden eenige consenten tot afgraving 
van kleiland uit de jaren 1627-1670 afgeschreven. 

15. Wanneer bleek, dat Delftsche plateelbakkers zich in het
zelfde beroep elders vestigden, is getracht door het vcrkrijgen van 
tenminste cen desbetreffende acte uit de nieuwe plaats van in
woning, het bewijs daarvoor te leveren. De archivarissen van 
enkele steden waren zoo welwillend op verzock uittreksels of zelfs 
afschriften toe te zenden. 

G. W. KERNKAMP, Voor:itter. 
H. BRUGMANS. 

J. G. VAN DILLEN. 

LEONIE VAN NIEROP. 

N. W. POSTHUMUS, Secretaris. 
W. S. UNGER. 
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In het afgeloopen jaar is het dank zij het Bibliotheek-fonds 
wederom mogelijk gewcest een aantal zcldzame werken voor de 
bibliotheek te verwerven. Zonder deze hulp zou de Vereeniging 
niet in staat zijn geweest deze dure werken aan te koopcn 

Omtrent den aard en het belang van verschillende der in de 
twee voorafgaande jaren aangckochte werken hebben de leden 
zich op de Intemationale Economisch-Historische Tentoonstel
ling, die dezen zomer in het Stedelijk Museum te Amsterdam is 
gehouden, een oordeel kunnen vormen. Terecht trokken daar 
onder meer de aandacht der bezoekers de oudste koers!ijst der 
Amsterdamsehe Beurs uit het jaar 1535. de zeldzame tweede edi
tie der Summa Arithmetica van Pacioli (1523), het Handel-Bueh 
van Lorentz Meder van 1558 in eersten druk, vier werken van de 
zestiende-eeuwsche bockhoudknndigen Valentin Menher van 
Kempten (1556 en 1565), MelIema (1590) en Goessens (1594), de 
stukkcn over den handel uit Mexico uit de jaren 1554-1559. het 
in het Zweedsch gestelde geschrift van Willem Wsselinx over de 
Zweedsche SOdre Companiet in Noord-Amerika (1626). de Com
mission voor de oprichting van de Bank of England in 1695, de 
drie bekende Samenspraken over de tulpenspt'culatie in 1637, 
handschriften over de Amsterdamsche verftt'chniek in 1631 en 
over dt' zijde- reederij te Lyon omstreeks 1750, voorts een aantal 
edities van het beroemde werk van Jacques Savary, Le par
fait Negociant, alsmede een aantal zcldzame gebonden edi. 
ties van industrieele reglementen te Lyon uit de achttiende 
ceuw_ 

Ook van de werken, die in dit jaar door het Fonds zijn verkre
gen, waren er enkele op de Tentoonstelling te zien, zooals uit het 
ve~Iag nog nader zal blijken. 

Bij de verwerving van verschillende belangrijke werken was het 
ditmaal soms moeilijk te beslissen welk zou worden aangekocht. 
Het is niet noodig de prijzen der boeken en handschriften, die wij 
zoeken, te forceeren, en dus is herhaaldclijk van aankoop afgezien 

, 
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als wij meenden dat het mogelijk zou zijn binnen niet te langen 
tijd hetzelfde werk tegen een minder hoogen prijs te verkrijgen. 
Dit is bijv. het geval geweest met de uiterst zeldzame eerste uit
gave van Pacioli's zooeveh genoemde werk van het jaar 1494, dat 
bijna nooit op de boekenmarkt komt en een uiterst waardevolle 
aanwinst voor onze bibliotheek zoude zijn geweest. Niet minder 
dan driemaal in dit 'jaar is echter een exemplaar hiervan te koop 
geweest, tweemaal te Londen, en eenmaal te Milaan. '''.'ij hebben 
echter gemeend ditmaal de gelegenheid te moeten laten voorbij
gaan, daar het werk toch blijkbaar niet z66 zeldzaam is, als be
weerd werd en de gevraagde prijs scheen aan te duiden. 

Een lijst van onderwerpen en van boeken, aan welke wij voor 
onze bibliotheek de voorkeur geven, is opgemaakt, waamaar de 
aankoopen zich dus in het vervolg eenigszins kunnen regelen . Na
tuurlijk zal het herhaalrlelijk noodig blijken hiervan af te wijken, 
als de gelegenheid tot den aankoop van bijzondere zeldzame wer
ken zich onverwacht mocht voordoen. 

Ook in dit jaar waren enkele led en van het Boekenfonds zoo be
langstellend grootere bijdragen dan bun aandeel in de uitgaven 
toe te zeggen. Hierdoor is bet Fonds in staat gewcest enkele zeer 
zeldzamc uitgaven te verwerven. Vergrooting van het Fonds blijft 
echter gewenscbt om de belangrijke collectie die in wording is, 
naar den eisch te kunnen uitbreiden. Hoewel niet zoo uitgebreid 
als bet vorige jaar is het aangekochte naar de qualiteit van even 
groote beteekenis voor onze handeh;geschiedenis en voor de econo
mische geschicdenis in het algemeen als het in 1928 verworvene. 

In het geheel werden dit jaar achttien nummers aangekocht, 
waarvan enkeie van grooteren omvang. 

De onder nummer 18 vermelde serie Japansche prenten werd 
gedeeltelijk voor rekening van het volgende jaar aangekocht, daar 
het op het moment van aankoop resteerende bedrag niet vol do en
de was de rekening van dit jaar met den geheelcn koopprijs te be
lasten. Wegens de zeer bijzondere bcteekenis en zeldzaamheid van 
deze serie, die waarscbijnlijk in deze volledigheid unick is, is over 
dit financiec1e bezwaar heengestapt. Op de Internationale Econo
miscb-Historische Tcntoonstelling te Amsterdam was een aantal 
der meest belangwekkende prenten van deze reeks tentoongcstcld. 
De mcrkwaardige en zeer kunstzinnige afbeeldingen hebben daar 
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zcer de aandacht getrokken. Ook in de buitenlandsche pers, voor 
zoover deze beschouwingen aan de Tentoonstelling heeft gewijd, 
zijn de prenten wegens haar belangrijkheid herhaaldelijk verrneld. 
In het vanwege de Tentoonstellings-Commissie uitgegeven Ge
denkboek is een tweetal afbeeldingen uit de serie opgenomen. 

De volledige lijst der nieuw verworven werken wijst de volgen
de aanwinsten aan. 

1. a. ORDENANryAS sobre el obraje de los pannos, lanas, bonetes 
y sombreros. A vevamente hechas. De como se han de hazer 
y tennir y vender, assi los pan nos estrangeros como los 
que en es t os reynos se hi zieren. . . . F echa en Sevilla, 151 1. 

b. LEYES,-Ordenanryas prematicas y declaraciones d'las orde
nan~s antiguas q hablan del obraje d'las lanas y pannos. 
Toledo, 1528. 

2. LORENTZ MEDER. Handel Buch, darin angezeigt wird, wel
cher Gestalt inn den fiirnembsten Hendelstetten Europe al
lerley Wahren anfencklich kaufH, dieselbig wider mit Nutz 
verkaufft, wie die Wechsel gemacht, Ptund, Ellen und Muntz 
uberal verglichen und zu welcher Zeit die Merckten gewon
lich gehalten werden. Niirnberg, 1562. 

3. THOMAS MERCADO, Tratos y contratos de mercaderes. Sala
manca, 1569. 

4. COUHS VAN NEGOTIE anno 1609, den 23en November. 
5. G. E . LOHNEYSZ, Bericht yom Berghwerck, wie man dicsel

hen bawen und in guten Wolstandt bringell 5011, sampt al
len darzu gehOrigen Arbeiten, Ordnung und rechtlichcn Pro
cess. Zellerfeldt, 1617. 343 fol. 

6. Twee bladen met uit Lde hand geteekende en gekleurdc TUL
PEN, omstreeks 1630. 

7. PHIJSLlJST van koopmanschappen te Bordeaux, van 14 
Februari 1634. . 

8. JOHN LAW, Money and trade considered. London 1720. -
Dezelfde, Conseil sur Ie commerce et sur l'argcnt. La Haye, 
1720. . 

9. THE WEAVERS NEW BALLAD. London, 1720. 
10. CnARLEs KING, The British Merchant. London, 1721. 3 dIn. 
11. JACQUES SAVARY, Le parfait Negociant. Edities: te Parijs 

1724, te Geneve 1752, te Parijs 1757, te Parij5 1763, te Parijs 
1800. 
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12. ENCYCLOpF.DIE ou Dictionnaire rai~onne des sciences, des 
arts et des metiers par une Societe de gens de lettres. mis en 
ordre par DIDEROT et quant :l la partie matbematique par 
d'Alembert. Paris. 1751-1772. 28 vols. Supplement. Am
sterdam, 1776-1775.4 vols. - Tables analytiques et rai
sonnees des matieres. Paris, 1781. 2 vols. 

13. VERZAMELING BESCHEIDEN betreffende de exploitatie van 
suikerplantages op San Domingo, 1755-1801. 

14. M. POSTLETHWAYT, The universal dictionary of trade and 
commerce, translated from the French of .... M. Savary. 2e 
ed., London, 1757. 2 vol. fol. 

15. MIRABEAU, Philosophie rurale ou Economie generale et poli
. tique de l'agriculture. Amsterdam, 1763.4°. 

16. a. RECUEIL de reglemens. edits, declarations et am!ts con
cernant Ie commerce, I'administration de la Justice et la 
Police des C olollies fran<;:aises de l' Amerique ctles enga
ges, avec Ie CODE NOIR Nouv. ed. Paris, 1765. 

b. LE CODE NOIR, ou recueil des reglemens rendus jusqn'c\. 
present concernant Ie gouvernement, l'administration de 
la Justice, la Police. la Discipline et Ie Commerce des 
Negres dans les colonies fran~aises. Paris, 1767. 

17. COLLECTIE BANKBILLETTEN van de Vereenigde Staten, 1770 
-1864. 

18. jAPAxsCHE PRENTEN, uit den aanvang dernegentiende eeuw. 
28 stuks. 

Van de bovenstaande nummers bestaan er elf uit boeken. vier 
uit documenten, een nummer wordt door een collectie hand
schdften gevormd. terwijl twee nummers uit prenten en teeke
ningen bestaan. Hiervan zijn drie uit de zestiende, eveneens drie 
uit de zeventiende, elI uit de achttiende en een nummer uit den 
aanvang der negentiende eeuw afkomstig. ZooaIs uit het lijstje 
blijkt, zijn ditmaal minder dan vorige jaren werken op het gebied 
van de geschiC'denis van het boekhouden en koopmansrekenen 
aangekocht. Voor een groot dee! is hiervan het mindere aanbod 
van boeken in deze categoric de reden. 

Vier der aangekochte werken hadden betrekking op den vroege
ren handel en de handelsgebruiken, een op de economi~chc geschie
denis in het algemeen, zes nummers op het geld-, bank- en beurs-
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we7.en, een op de industrie, Mn op de technick drie op den kolo
nialen handel, een op den landbouw, een tenslotte op de ontwikke
ling van den mijnbouw. 

Van sommige der nieuw verworven nummers zijn cliches in dit 
verslag opgenomen. 

Nt. G RES E T M U LA T ROE S ESC LAY E S. 

2Z , 
JEfoujJignl. HahittUlt au Quo,r.titr d-<..,.;r,,-a;;~~r~aroiffi d~/r __ 

¢'I-o.;. J_t;l""/"':>~mific fa prlflnu DI,/aratiofl 11I/che &: vlritah/~ en tout [on conul/Il. 
we pews tits OrdOllnances OC Rlgltmcnt du Roi. F JIT. It Y ~'<')7 7 -

ep~ 

J Ii foujJignl. Syndic du Quanicr d,~ · '2' ~~ (miji~ t:VOir fait Ia 
Wrifi=iOll tit r t.tlll tk "Hahitation J~_~ _ audit Qsuznicr. 
a; ravoir UDIIVI CDnfonne afa Dlclaratiofl ci-41Jus. FJIT. II lj( aa1" ye; ISlA$!., 

Uit no. 13. . 
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Een korte toeJichting van de aangekochte wcrken moge hier 
volgen. 

No.1. Gedrukte vroeg zestiende-eeuwsche industrieele ordon
nanties zijn zeldzaam. Deze beide Spaansche pUblicaties regclen 
de industrieele verhoudingen in de lakenindustrie onder de regee
ring resp van Johanna van Castilie en van Karel V. De ordon
nan ties zijn belangrijk. omdat er aangaande de geschiedenis der 
Spaansche lakenindustrie nog weinig bekend is 

No.2. Deze editie van het Handel-Buch van Meder is een an
dere dan die in het vorig jaar werd aangekocht. Deze tweede druk, 
slechts vier jaar na den eersten verschenen. wijst er op hoezeer 
het boek door den handel werd gewaardeenl. 

No.3. Een belangrijk Spaansch werk over de toenmalige han
dclsgebruiken. 

No. 4. Deze beurskoerslijst is om verschillende redenen hoogst 
merkwaardig. Zij is weI niet de oudste. maar ze is daarentegen de 
eerste. die volledig is. De koerslijst uit 1585 bevat aileen de namen 
der ter beurze verhandelbare artikelen. die van 1586 is niet meer 
dan een dorsale aanteekening op het exemplaar van 1585. Deze 
lijst is de eerste bekende. die het smalle lange formaat heeft, dat 
de beurskoerslijsten van Amsterdam gedurende de geheele zeven
tiende en achttiende eeuw heeft gekenmerkt. De uitbreiding van 
den Amsterdamschen handel en van de Amsterdamsche Beurs is 
af te lei den uit het zeer vermeerderd aantal goederen. dat erin 
vermeld staat. Of in 1609 inderdaad de eerste lijst met dezen 
inhoud en in dit formaat is uitgegeven, is niet zeker. Merkwaardig 
is echter. dat de koerslijst nog dateert uit den tijd, voordat de 
Amsterdamsch handel zich een eigen beursgebouw zag . toege
kend. 

No. S. Het mijnwezen in de zestiende en zeventiende eeuw 
wordt in een omvangrijke contemporaine literatuur behandeld. 
Het hier vermelde werk is en door den tekst en door de a£beeldin
gen een der belangrijkste op dit gebied. 

No.6. De beide op perkament gcteekende en met de hand ge
kleurde bladen met tulpen dateeren uit het jaar 1630, toen de tuI
penspeculatie nog in haar aanvangstadium was 

No.7. Deze prijslijst van koopmanschappen te Bordeaux is een 
bewijs van de beteekenis van den handel van deze stad in het be
gin der zeventiende eeuw. Zeldzaam exemplaar met vignet. 
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No.8. Twee zeldzame boekjes van Law, het Engelsche in het 
origineel, het andere in Fransche vertaling. 

No.9. Een gedrukte ballade naar aanleiding van den windhan
del in aandeelen der Enge]sche South Sea Company. Op koper. 

No. 10. Het werk van King is voor de economische geschiede
nis van Engeland van groote beteekenis. Ret bevat een groot 
aantal gegevens, die nergens anders te vinden zijn. Van het boek 
bestaat ook een Nederlandsche vertaling uit het jaar 1728, in 2 
dIn., uitgegeven te Delft, die eveneens is aangekocht. 

No. 11. Niet minder dan veertien edities heeft het boek van 
Savary, Le P:l.rfait Negociant, in de achttiende eeuw belecfd. 
Ditmaal zijn negende, elfde, twaalfde en veertiende drukken aan
gekocht. 

No. 12. De beroemde Encyc10pMie van Diderot, waaraan 
d'Alembert heeft medegewerkt. Wat ten tijde van de publi.catie 
omtrent de techniek en de economische organisatie der industrie 
bekend was, is in dit veel omvattende werk samengebracht. De 
geheele reeks is in 35 foliobanden uniform gebonden. 

No. 13. Een groot aantal bescheiden uit de jaren 1755-1801 
aangaande de exploitatie van de Fransche plantage La M anne
lade door negerslaven op San Domingo, met tal van gedrukte lijs
ten met ingevulde staten omtrent het aanta] mannelijke en vrou
welijke slaven, alsmede dat der kinderen, voorts brlevenboeken, 
brieven en notarieele stukken, toont den omvang der slavernij in 
de tweede helft der achttiende eeuw op een der plantages op dit 
eiland onder Fransch bewind. 

No. 14. De Engelsche rlictionnaire van Postlethwayt is een be
werking van de bekende Fransche Dictionnaire universe! de com
merce van Jaques Sa vary des Bruslons. 

No. 15. Een zeldzame druk van bet werk van den Franscben 
econoom Mirabeau in 4°, uit het jaar 1763. 

No. 16. Deze twee verzamelingen van reglementen bevatten de 
bestuursmaatregelen, die Frankrijk ten opzichte van den Fran
schcn negerhandel - la traite - heeft genomen, sinds het zicb 
daarmede onder Colbert beg on bezig te bonden. 

No. 1.7- Twee serleen oude Amerlkaansche bankbilietten uit 
de pcrioden 1770-1778 en 1863-18~4. De eerste serie omvat 
zes bankbilletten van afzondprlijke kolonien, alsmedp van het 
Congres en van de United Colonies. De tweede serle bestaat uit 
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een verzameling bankbil1ctten van 50 ct. tot 100$ van de Con
federated States of America uit de jaren 1863/4. 

No. 18. Deze collectie Japansche prenten ontlcent haar betee
kenis hieraan. dat de verschillende prenten de Nederlanders ver
toonen, zooals ze door de Japanncrs in het begin der negentiende 
eeuw werden gezien. Merkwaardig is ook . dat op sommige prenten 
afbeeldingen van person en en dieren voorkomen. waarvan de aan
wezigheid in Japan verboden was. Op elke prent staat in Japan
schen tekst vermeld wat ze voorstelt. Twee prentcn zijn houtsne
den uit het einde der achttiende eeuw. 

De hierboven in het kort bcsproken nummers waren ook dit
maal van zeer uiteenloopende intemationale herkomst. Te 's-Gra
venhage werden dit jaar de nummers I, 2, 12 en 18 aangekocht. te 
Amsterdam no. 6, te Parijs nos. II, 14 en 17, te Lyon no. 16, te 
Frankfurt aiM. no. 4, te Berlijn no. 9, te Bazel no. 5, te Leipzig no. 
15, te Antwerpen no. 7, te Londen nos. 8 en 10, te Rome no. 13 en 
te Florence no. 3. 

De volgende personen zijn thans als lid tot het Boekenfonds 
toegetred('n: 

G. van der Aa. 
Dr. C. J. K. van Aalst. 
A. Andriesse. 
J. Frederik Bangert. 
Mr. H. L. de Beaufort. 
Ams. S. van den Bergh. 
S. van den Bergh Jr. 
H. F. de Beukelaar. 
D. G. van Beuningen. 
J. B. Blijdenstein W.Jz. 
H. Boekenoogen. 
Ch. E. H. Boissevain. 
W. C. Bolle. 
G. A. M. de Bruyh. 
A. de BijU Nachenius. 
M. Taudin Chabot. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. 

Mr. D. Crena de Iongh. 
Mr. D. A. Delprat. 
G. A. Dunlop. 
Mr. Chr. P. van Eeghen. 
H. G. A. Elink Schuurman. 
G. A. Elink Schuurman Duu-

ring. 
E. Enthoven. 
G. L. M. van Es. 
F. H. Fentener van Vlissingen. 
Edo Fimmen. 
Joan Gelderman. 
J ul. Ed. Gerzon. 
A. J. M. Goudriaan. 
Handel Maatschappij H. Albert 

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

Arendskerke. 
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.Gz. 
F. Lieftinck J.Hzn. 
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. 
W. Kijhoff. 
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. 
C. G. Vattier Kraane. 
J. C. Veder. 
A. W. Volz. 
W. van der Vorm. 
E. H. de Vriec;. 
Mr. Jb. WiUeumier. 
Dr. J. W. IJzerman. 

De uitga ven.die voor den aankoop der hierbovcn genoemde wer
ken uit het Boekenfonds zijn gedaan. bedragen tczamen I 5300.-. 

Het aandeel, dat voor 1929 ten laste van elk lidkomt, bedraagt 
dientengevolge I 50.-. 



BEGROOTING VOORHET JAAR 1930 

ONTV ANGSTEN 

A. Gewone ontvangsten: 
1. Contributie van leden . . . . . 
2. Contributie van donateurs . . . 

I 10.BOO.-
500.-

3. Contributie van 50 nieuwe leden . 
4. Donateurs voor het leven . 
5. Verkoop pUblicaties . . . . . . 
6. Verkoop dubbelen ...... . 
7. Subsidie van het Departement van On

derwijs, Kunsten en Wetenschappen . -
B. Subsidie van de gemeente 's-Gravenhage-
9. Boekenfonds 1930 . . . . . . . . . -

10. Bijdragen van particulieren tot voor
bereiding publicatie Nederlandsche ce-
ramiek. . . • . . . . . . . ... -

11. Bijdrage gemeente Amsterdam. • . . -
12. Jaarlijksche bijdrage Gemeente Am

sterdam voor Bibliotheek. . . . 
13. Vergoeding samenstelling register 

600.-
200.-
100.-
300.-

3.750.-
4.500.-
5.600.-

500.-
1.000.-

I.BOO.-
500.-

I 30.150.- (26.100) 

B. Buitengewone ontvangsten: 
(P ubI i cat i e f 0 n d s) : 

14. Contributie van donateurs . • . .. I 4.125.-
100.-15. Nieuw toegetreden donateurs .... 

16. Subsidie voor de pub!, betr. de Buiten
landsche Handelspolitiek (dept. van 
Buitenlandsche Zaken) . 

17. Rente ....•....•... 

Totaal . 

1.000.-
400.-

I 5.625.- (7.075) 
I 35.775.- (33.175) 

N adeelig saldo . 

Algemeen totaal . 

. I 1.000.- (BOO) 

. . I 36.775.- (33.975) 
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UITGAVEN 

A. Gewone uitgafJen: 
I. Al gem e e n: 

1. Secretariaat: 
Ie Secretaris . . . . • . . . . . • , 50.-
2e Secretaris .... .... 

2. T oelage directie voor bureaukosten 
3. Penningmeester. . .. ... .-

25.-
200.
tOO.-
300.-4. Drukwerk . . • .. ....-

5. Contributie Comite International des 
Sciences Historiques . . . . . . . . - 100.-

II. G e b 0 u w: 
6. Gebouw (Huur) 
7. Schoonhouden 
8. Licht ... . 
9. Vuur .. . 

10. Onderhoud . 
11. Glazenwasschen. 
12. Telefoon . • • • 
13. Waterleiding . 
14. Tuinonderhoud 
15. Stoker .. 
16. Gas ..... 
17. Belastingen. . 
18. Afschrijving inrichting . 

III. 19. Arc hie ff 0 n d s 

IV. Arc hie f: 
20. Handschriften 
21. Documenten 
22. Bibliothcek. 
23. Boekenfonds 
24. Handbibliotheek 
25. Afdeeling documentatie 

T ramporteeren. • • 

-:-'---=7--:-75-:-.-- (735) 

., 3.625.-
195.-
20.-

260.-
360.-
20.~ 

145.-
30.-
40.-

115.-
to.

tOO.-
200.-

, 5.120.- (4.820) 
tOO.- (100) 

. , 100.-
200.-
300.

- 6.000.-
100.
to.-

I 6.710.-



Al8urantie-po!ia 1592 



" 



( 

BEG ROOTING VOOR HET JAAR 1930 XCIX 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 

Transport .• 
Financieel Archief . 
Sociaal Economische afdeeling 
Prentenverzameling 
Museum. . 
Penningverzameling . 
Vervoerkosten . 
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 J i cat i en: 
A. Commissie voor de Publicatien: 

45. Bureaukosten. . 
46. Reis- en verblijfkosten . 

B. 47. Economisch-Historisch Jaarboek 
XVI .. 

48. Honorarium id. 
49. Overdrukken . 
SO. Cliche's . 

C. 51. Leemten overzicht . 

I 6.710.-
90.-

100.-
100.-
100.-
50.-

100.-

400.-
100.-
300.-
400.-
100.-
200.-
15.-
60.-
25.-

200.-

I 9.050.- (8.500) 

I 2.500.
- 2.340.-

40.-
50.-

I 4.930.- (4.930) 

25.-
50.-

- 4.000.-
125.-
100.-
300.-

p. m. 

I 4.600.- (4.900) 
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VII. E con 0 m i s c h-H i s tor is c h e 
Bibliotheek: 

52. Salaris ambtenaar . . . f 
53. Verslag Boekenfonds . 

1.800.-
100.-

54. Onderhoud . . . . . p. m. 

t 1.900.- (400) 
VIII. 55. Onvoorziene uitgaven t 200.- (240) 

Totaal . . . . . . f 26.675.- (24.625) 

B. Buitengewone uitgaven: 
(P ubI i cat i e f 0 n d s) : 

56. Salaris enz. beambte (f 180 + 1820) . t 
57. Salaris beambte publicatie Nederland-

sche ceramiek . -
58. Publicatie Buitenlandsche Handels-

politiek van Nederland (Werken VIII) -
59. Honorarium. .. . . -
60. Confusion de Confusiones (Werken X) -
61. Honorarium vertaling (laatste termijn) -
62. Verzendingskosten.. • •. 
63. Reis- en verblijfkosten buitenland 
64. Assistentie 
65. Copieerloon. 
66. Onvoorzien. 

2.000.-

1.800.-

4.000.-
200.-
500..

p.m. 
100.
BOO.-
200.-
200.-
300.-

Algemeen totaal 
t 10.100.- (9.350) 

. f 36.775.- (33.975) 

(De tusschen haakjes geplaatste cijfers zijn die van de begroo
ting 1929). 
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DEBET 

Algemeen. 

Secretariaat . I 12.62 
Toelage Directeur voor Bureaukosten 200.-
Penningmeester Bureaukosten 296.02 
Drukwerk Secretariaat 155.80 
Contributie Comite International des Scien-

ces Historiques . . . 100.-
I 764.44 

Gebouw. 

Huur I 3625.-
Schoonhouden 198.40 
Licht 21.40 
Vuur 301.95 
Gas . 7.96 
Onderhoud 275.60 
Glazenwasschen 11.75 
Waterleiding . 26.20 
Telefoon. 155.75 
Tuinonderhoud . 35.01 
Stoker 120.97 
Belastingen 90.20 
Inrichting (afschrijving) 210.-

I 5.080.19 
Al'chielfonds .' 100.-

Al'chiel. 

Bibliotheek. I 9107.84 
V ervoer kosten 218.82 
Onderhoudskosten, bindwerk enz .. 241.53 
Reis- en verblijfkosten . 15.25 
Bureaukosten. 274.30 
Drukwerk . 153.75 
Inrichting (afschrijving) 269.70 
Onderhoud schrijfmachines . 2320 
Assurantie . . 74,25 

I 10.378.64 

Tl'anspol'teel'en . f 16.323.27 
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T,anspOf'I ••• • 

Pe,soneel. 

Salarissen 
Zegels ouderdomsrente 
Pensioenfonds 

Publicatien. 

Economisch-Historisch Jaarboek XV 
Honorarium, idem. 
Cliche's 
Subsidie Boek Dr. M. Revesz . 

Economisch-Histo,ische Bibliotheek. 

Salaris Ambtenaar ••• 

Buitengewone. Uitgaven. 

Publicatiefonds: 

I 4840.-
47,45 
50.-

I 4.322.93 
151.94 
960,44 
200.-

I 100.-

Salaris Beambte •• •• I 2.000.-
Salaris Beambte Publicatie Nederland-

sche Ceramiek • 
Publicatie Buitenlandsche Handelspoli

tiek van Nederland (Werken VIlI). 
Publicaties Buitenlandsche Handelspoli

tiek v. Nederland. 
Reis- en verblijfkosten Bnitenland 
Assistentie correctie Werken VIII. 
Effecten. • 

CREDIT 

Gewone Ontvangsten. 

Contributie Leden 
Donateurs. 

Verkoop Jaarboek en Werken 
Subsidie van het Departement van On

dcrwijs. Kunsten en Wetenschappen. 

1.800.-

303.20 

1.000.-
505.80 
100.-
131.88 

I 10.352.-
625.-
115.30 

Subsidie van de Gemeente ·s-Gravenhage. -
Boej(enfonds . 

3.750.-
4.500.-
5.227.-

Bewaarloon Archieven. • 6 .66 

I 24.575.96 

I 16.323.27 

I 4.937,45 

I 5.635.31 

I 100.-

I 5.840.88 

I 32.836.91 
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Bcgunstigers . 
Giften .... 

Tra"sport I 24.575.96 

18.-
53.20 

Bijdragen van particuli£'ren tot voorberei
ding publicatie Nederlandsche Ceramiek -

Tcntoonstelling. • • • • • • • • • • • 

Buitengewone Ont,'angsten. 
Pu blica tiefonds: 

Contributie Donateurs. . • . • • • • I 
Subsidie Departement van Buitenland
sche Zaken ..... 
Rente .•.•.•• 
Boek Tulpenhandel . 

N adeelig Saldo . • • 

700.-
298.90 

4.225.-

2.160.-
414.74 
160.-

BALANS 31 DECEMBER 1929 

DEBET 

Archiefkas . • • . . • • 
Pen ningmecster 
Postcheque- en Girodienst 
Te verrekenen bedragen 
Effecten. . . • . . . . 
Boekenfonds. . • . . . 
Exemplaren Jaarboek en Werken . 
Archiefinrichting . . . . . . 
Meubilair en Gebouwinrichting 
Saldo vorige J aren 

1929 ........• 

CREDIT 

Amsterdamsche Bank • • . 
Te betalen posten. • • • . . . • • • 
Confusion de Confusiones (Werken IX) 
Pu blicaties Buitcnlandsche Handelspolitiek 
Archieffonds . 
Pensioenfonds . . • • • . . • • • • • • 

I 2.199:14 
231.11 

CUI 

I 25.646.06 

I 6.959.74 

231.11 

I 32.836.91 

I 

.-

71.53 
2.24 

879.76 
2.297.36 
8.454.37 
5.000.-
1.483.-
1.870.-
1.740.-

2.430.25 

I 24.228.51 

I 1.645.42 
8.423.09 
6.300.-
5.010.-
1.550.-
1.300.-

I 24.228.51 
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