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NAAMLIJST
DER LED EN VAN RET

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTOmSCH ARCHIEF
01' 31 DECEMBER 1933
BESTUUR:
Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Univer~itei!
van Amsterdam, Voo·r zitter. (1937).
FIr. ChI'. P. van Eeghen, Lid del' Directie del' N ederlandsch-Indisehe Handelsbank te Amsterdam. Ondm·-Voorzitter. (1937).
H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e Secretaris-Penningmeester. (1938).

W. A. Engelbrecht, Voorzitler del' Kamer van Koophandel en Fabrieken, te
Rotterdam. (1937).
,
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur del' Amsterdamsche Bank, te Amsterdam. (1938).
M. Lam Jr., chef del' firma M. Lam Jr., te Amsterdam. (1938).
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economisehe Geschiedl!llis
aan de Universiteit van Amsterdam , le Secl'eiaris (Apoll.?laan 72, Amslerdam. (1935).

Dr. Jane de longh, Ie Amsterdam, 2e Secl·elaressc.
Dr. C. J. K. van Aalsl, President del' Nederlandsche Handel-Maatschappij,
te Amsterdam. (1939).
A. Andriesse, lid der firma PierRon en Co., I.e Amsterdam. (1939).
Gottfr. H . Crone, Voorzitler cler Kamer van Koophandel en Fa brieken, te
Amsterdam . (1937).
F. H. Fentener van Vlissingen, Voorziller cler Internationale Kamer van
Koophandel, te Utrecht. (1939).
Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kun s ten en Wetenschappen, te 's-Gravcnhage. (1938).
H. J. H. Gelderman, te Oldenzaal. (1939).
A. J . M. Goudriaan , gcdelegcerd commissaris van Vall Nievelt en GOlldl'iaan
en Co.'s Stoomvaart Maatschappij Ie Roltm·dam. (1935).
)1r. C. H. Guepin, te Santpoort.
lIh. H. A. Hartogh, lid van de Directie del' Bank-Associ.alie Wertheim en
Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1937).
Dr. E. Heldring, lid dcr directie del' Koninklijke Nederlandsche StoombootMaatsehappij, oud-vool'zitter del' Kam er van Koophanqel P.11 Fabrieken te
Amsterdam . (1939).
Dr. H. M. Hirschfeld. Di1'ectclll'-Generaal van Economische Zaken, te 's-Gra··
venhage.
G. J. Honig, te Zaandijk. (1937).
Prof. Mr. A. C. Josephu s J·il a, sccrelaris van den Hoogen Raad van Arheid,
te 's-Gravenhage. (1937).
Dr. F. Mannheimer, chef van Mendelssohn & Co ., te Amsterdam. (1938).
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Mr. It. Mees, lid del' firma R. Mees en Zoonen, te Rolterdam. (193\).
Mr. W. Moll, Gcmcenle-archival'is van 's-Gl'avenhuge. (1938).
Dr. Leonie van Niel'op, te Ams terdam. (1937) .
W . Redelm eier, chef del' firma Albert de Bary, le Amslerdam. (1!l36) .
L. V. van R ossem, te Rotterdam.
B. E . Ruy s, lid del' Directie van de Stoomv aart Maa tschuppij ,.R ottenlamRche Lloyd". (1939) .
Alb. Spanjaard, Oucl-Vool'zitter van bet Ccn tmal Inclusll'ieel Verbollcl, tf)
's-Gl'avenhage. (1939).
Mr. P. J . C. Telrode, Directl'lll' del' Nederla nd sche Bank te Amsterdam.
(1936).
Mr. G. Vissering, Oud .. President del' Nedel'l a ndscbe B ank, te Bl oemendaa l.
(1937) .
J. IJzerman, Oud-Directeur del' Openbal'e Handelsschool te Amsterdam, te
's-Gravenbage. (1938).
R et Duyelijksch Be8/tH/1' wordt gevormd cloor de' eer stgenoe mde zeven
person en.

RAAD VAN ADVIES:
P rof. Mr. P. J. M. Aalhel'se, Oud-Mini s ler van Arbeid , Handel en N ij\ crheicl, le 's-Gruvcnhage.
Dr. E. C. G. Briinner, te Utrecht.
A. de Bijll Nachenius, te Am s terdam .
nil'. A. Ie Cosqnino de Bussy, Gemeente-a l'chiv1lris van Amsterdam.
Mr. R. Bijlsma. Algemeen Rijksarcbivaris, Ie 's-Gravenhagc.
M. T1luclin Chabot, lid del' Direclie del' Nedel'land sche Hand el-Maalsrhappij
te Amslerdam.
Prof. Dr. H. T. Colenbrander, Hoogl eeraar in de Geschiedcni s aan de Ri]ksUniversileit. Ie Leiden.
MI'. D. Crena de l ongh , Presidenl del' Nede rl a ndscbe Handel-Maatschappij,
te Am sterda m.
Dr. J . G van Dill en, oucl-ond er-directeur van de Commissie \ ' 001' 's Rijks
Geschiedkllndige Publicatien, Ie Amsterdam.
~1 1'. J. C. A. Everwijn , te Noordwijk.
Edo Fimmen, oud-secl'E' tal'is van het Iutel'l1ationaal Verhond yan Vak"el'eenigin gen , te Ams terdam.
Eduard Gcrzon , Dil'cclell r van de N.V. Gel'zon's Modemagazijn en, Ie Ams terdam.
pJ'of. Dr. Th . Goos~cns, Hoogl eeraal' in de Economischc Geschicdcnis aa lL
de Roomsch-K atholi eke Handels-H oogeschool te Tilblll'g.
1\ . F. J. H el'in ga. oud-a dministra leur, ch ef van de ufd celin g Handel van
het Dcpa l't ement van Arbeid, Hand el cn Nijvel'heid, te 's-Gravcnhage.
Pro f. Dr. A. O. Holwerda, Direclelll' rIel' Nationale J.eve nsverzekcl'ing Dank ,
to Rotkl'Clam.
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IX

K. C. Honig Mzn., te Bloem endaal.

E. H. Krelage, voorzitter yau de Algemecne Ver ceuigin g YO or Bloemboll !!ucultuur, te Haarlem.
A Labouchere, Oud-Din.'clcur der Delftsch Aardewcrkfabl'iek "De POl'\!eley ne Fles" le Delft, te Vogelenzang.
C. H. van del' Leeuw, lid del' firma Van Nelle & Co., te Rotterdam.
Dr. W. W. van del' Mculen , oud-wethouder van Onderwijs, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. F. A. MoIster , oud-hoogleeraar aan de Univcr siteit van Amsterdam, te Amsterdam:
Wouter Nijhoff, uitgever te 's-Gravenhage.
N. Oltema, notaris te Lee uwarden.
Eduard Polak, oud-wethouder van Onderwijs, te Amsterdam.
Hem·i Polak, Voorzitter van den Algemeenen N ederlalldschen Diamantbewerkersbond, te Laren (N.-H.).
Edwin vom Ralh, Lid del' firma Deichmann & vom Rath, te Amsterdam.
Jhr. D. F . Reuchlin, Directeur del' III ternationale ViRcose Compagnie, te
Rotterdam.
Mr. J . van Schevicbavcn, te Amsterdam.
},fr. J. A. von SOll sbecck. oud-secr etal"is van de Verceniging voor den Effectenhandel , te Amsterdam.
J. Strocve J.Ezn., Voorzitter van de Vereenigillg voor dcn Effectenhandel,
te Amstcrdam
Mr. P . G. van Tienhoven, Voorzittel' van dc Vereeniging lot beschel'ming
van Naluurmonumenten, tc Amsterdam.
Dr. W . S. Unger, Gemeenle-archival'is van Mic1delburg.
P. Visser, administratcur, cbef van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het Deparlement van Onderwijs, Kuustell en W otenschappen,
te 's-Gravenhage.
W. vau der Vorm, Dil'ecteul' del' Sch('cpvaar t- on Stcenkolcn Maatschappij,
te Rotterdam.
Dr. I. H. J. Vos, Lid der Tweede Kam cr der Slaten-Gencraa1, te Amsterdam.
'v. G. Wendelaar, Oud-Vool'zitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam.
Dr. F . M. Wibaut, oud-wethoudcr te Am~lerdam .

,
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COMMISSIE VOOR DE PUBUCATIEN

Prof. Dr. H. Brugmans, Voorzitl.m·. (1937).
Dr. J. G. van Dillen. (1939).
Dr. Leonie van Nierop . (1938).
Dr. W. S. Unger. (1939).
Prof. Mr. N. W. Posthumns, Scc1·ctm·is.

COMMISSIE VOOR RET ARCffTEF
Mr. ChI'. P . van Ecghen, Voofziilcr . (1937) .
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. (1938).
R. G. A. Elink Schuurman. (1939).
Prof. Mr. N. W. Posthllmus, Sccretm·is.

EERELEDEN
Prof.
Prof.
Prof.
Pro£.

Dr. Alfons Dopsch, Weenen.
Henri Hauser, Parijs.
Henri Pircnne, Gent.
Dr. Werner Sombart, Bcrlijn.

LEDEN
(Dc oprich(ers der Vcrceniging zjjn door * aangeduid .)
G. van der Aa, (I' Ollderkcrk.
Prof. Mr. P. J. M. Aalbersc, (c ·s-Gravcnhag-e.
Dr. C. J . K van Aalst, te Amsterdam.
A. Andriesse, te Amsterdam.
Mr. H. T. ARser, te Amsterdam.
L. Auerbach, te Amsterdam.
J. Bakker, te Holterdam .
A. A. H. BaIs, te Utrecht.
J. Frederik Bangert, te Amsterdam.
Mr. H . L. de Beaufort, te Amsterdam.
Jhr. Mr. Dr. J. D. R . de Beallfort, te Wassenaar.
H. van Beek , te Rotter dam .
Jhr. Mr. W. A. Beelaerts van Blokland, te 's-Gravenh ag(·.
C. Th. J. van den Bergh , Le Haarlem.
}'. Adolf L. van d('n Berg Jr., tc Moej·gestel.
S. van den Bergh Jr., te Wassenaar.
Th. P. van den Bp.rgh, te Amsterdam.
F. J . Bemhal'd, te Amsterdam.
E. Besse, Ie Amsterdam.
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H . F . de Beukelaar, te Rotterdam.
D. G. van Beuningen, te Rotterdam.
}Ir. J . W. Beren, te Amsterdam.
Mr. G. Bickel' Caarten, te Baarn.
G. Bickel' Caarten A.Jzn., te Rotterdam.
"fr. P. A. Birnie, te Twello.
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden.
J. G. Boekenoogen, te Wormerveer.
H. R. Boeree, te Am sterdam .
J . Boissevain , te Amsterdam.
R. L. Boi ~se v ain , te Amsterdam.
Prof. Dr. M. Bokhorst, I.e Pretoria.
D. Bolderley, te Am sterdam.
A. Bos Pzn ., te DordJ'echt.
H. Bos Kzn. , te Rotterdam.
H. W. Bosch, te 's-Gl'avenhage.
Mr. 'V. C. Bosman , te Alkmaar.
H. de Booy, te Amsterdam.
E . F. Botma, te Groningen.
J. D. Brand , te Overveen.
J oh. Brautigam, te Rotterdam.
J tues Bromet, te Amsterdam.
• Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam.
Dr. 1. J. Bl'llgmans, te Weltevredeu .
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Wassenaa r .
J. Brumsen, te Amboina.
Dr. E. G. C. Bl'iinner, te Utrecht.
F. de Bruyn, te Amsterdam.
I,. Biickmann, te Amsterdam .
G. H . Biihl'mann, te Overveen.
1'11'. W. B. Buma, te Marssum CFr.).
J. N. Burger, te Amsterdam.
W. Burmann , te Amsterdam.
Mr. A. Ie Cosquino de Bu ssy, te Amsterdam
C. L. Ie Cosf[llino de Bussy, te Amsterdam.
A. de Bijll Nachenill s, te Amsterdam.
H. van del' Bijll, te Amsterdam.
Mr. R. Bijlsma, te 's-Gravenhage.
D. ten Cate Brouwer, te Alfen aid Rijn.
II'. A. Cats, .te Leellwarden.
J . B. Catz, te New-York.
E. Chabot, te Rotterdam.
i\L Taudin Chabot, te Amsterdam.
F. H. Charbon, te Amsterdam.
Prof. G. N. Clark, te New Barn, near Oxford.
Jhr. Mr. Dr. J. R. Clifford Kocq van Brellgel, te Dl'iebergen.
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Mr. J. Coert, te Rotterdam.
A. Cohen, te Amsterdam .
Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen .
Prof. Dr. H . T. Colenbrander, te Lei,jen.
C. J. baron Collot d'Escllry, te Amsterdam.
Prof. Dr. J . D. M. Cornelissen, te Nijmegen.
Herbert Cremer, te Santpoort.
H. W. Cremer, te Amsterdam.
Ml'. D. Crena de Iongb , (e Amsterdam.
J. P. Croin, (e RottcJ'dam.
Emst Crone, Ie Aerdenhont.
G. H. Crone, te Amslerdam.
W. va n Dam , te Rotterdam.
P. Danz, Ie Amsterdam .
.J. W. Dekker, te Wormel'veer.
Mr. D. A. Deiprat, te Amsterdam .
Henri Dentz, te Am sterdam.
Dr. H. W. A. Deterding, te Londen
E. Diamant, te Amsterdam .
H . Diemer, te Rotterdam.
E. van Dien, te Amsterdam.
Prof. :Mr. P. A. Diepenhorst, (e Am s(erd am .
Dr. J. G. van Dillen, te Amslerdam.
VIr. N. J. van Ditmar, te Wa ssenaar.
II'. 1. Doedes, te 's-Gravenhage .
.T. G. F . Dombach, te Bussum .
B. yall Donselaar, te Rotterdam.
Mr. E. L. G. den Doorn de Jong, tc YOOl·burg.
W. J. R. Dreesmann , te Amsterdam.
Prof. II'. n. Dresden, w . i. te 's-Gra\'enhagc.
W. van Driel Jr. , te Wa ssenaar.
F. J. W. Drion, te 's-Gravenhage.
Mr. J. Dl'ost, te Rotterdam.
S. Duintjer, te Wildcnank.
G. A. Dunlop, te Amsterdam.
II'. J. van Dusseldorp, (e 's-Gl'l't\·enhagc.
,J. F. Dml'aer, te Am sterdam.
E. n. Dnyvis Tzn. , te Koog aid. Zaa n.
J. ran Eck , te Amsterdam.
E. Edershcim. te 's-Gravenhago.
* Mr. ChI'. P . van Eeghen, Ie Amsterdam.
D. C. van Eibergen Santhagens, te Amsterdam .
.1hr. MI'. P. Elias, te Bilthoven.
~ H. G. A. Elink Scbuurman, te Zeist.
Dr. S. Elzinga, to Haarlem.
W. A. Engelbrecht, to Rotterdam.
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Mr. H. J. D. D. Enschede, te Aerdenhout.
M1'. Joh. Enschede, te Haarlem.
E. Enthoven, te Baarn.
Dr. H. E. Enthoven, te 's-Gravenhage.
M. D. Enlhoven, te Delft.
G. L. M. yan Es, te Rotterdam.
L. van Essen I.zn., te Bloemendaal.
Paul D. Evans, te Burlington, Vermont (U. S. A.)
G. F. Eveleill, te Eindhoven.
*Mr. J. C. A. Everwijn, te Noordw ijk.
Q. G. van Eyden, te Amsterdam.
Dr. J . J. Fahrenfort, te Amsterdam .
F . H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht.
Edo Fimmen, te Amsterdam.
S. J. FlOrsheim, te Am sterdam .
Mr. D. Fock, te 's-Gravenhage.
R. K. Fraay, te Johannesburg (Z.-A.)
Prof. Dr. H. Frankfort, te Londen.
G. W. Frese. te Amsterdam .
Mr. Th. A. Fruin , te Rotterdam.
E. Fuld , te Amsterdam.
A. Gaastra, te Heerenveen.
E. Geelhuysen, te Amsterdam.
* Dr. H . E. van Gelder, te 's-Gl'avenhage.
Nico van Gelder, te Bloemendaal.
H. J. H. Gelderman, te OldenzaaJ.
Mr. P. S. Gerbrandy, te Sneek.
D. G. Gerrits, te Amsterdam.
Mr . .T. Gerritsz, te Haarlem.
Mr. A. W . Gerritzen, te Am sterdam.
Eel. Gerzon, te Amsterdam .
.luI. Ed. Gerzoll, te Amsterdam.
B. de Geus van den Heuvel, te AmHterdam.
A. Gleichman, te Rotterdam .
Prof. Dr. Th. Goossens, te Tilburg.
Mr. C. M. J. F. Goseling, te Amsterdam.
Prof. Dr. A. Goslinga, te Amsterdam.
"Prof. Dr. I. H. Gosses, te Groningen.
A. J. M. Goudriaan, te Rotterdam.
J . Goudslikker, te Amsterdam.
Mr. F. A. H. de Graaff, te Bloemendaal.
S. de Graaff, te 's-Gravenhage.
Tj. Greidanus, te Amsterdam.
F. I. de Greve, te Amsterdam.
C. P. II. Groenendaal, te Bussum.
Dr. W . L. Groeneveld Meijer, te 's-Gravenhage.
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MeVI'. Suze Groeneweg, te Rotlerdam.
C. W. A. M. Groskamp, (e 's-Gravenhage.
Mr. C. H. Guepin, te Santpoort.
J. D. P. Haalmeyer, te Amsterdarll .
D. H. de Haan, te Rotterdam .
.J. P. de Haan , te Amsterdam.
Jr . .T. S. de Haan, te 's-Gl'avenhage.
Dr. M. de Haas, to Tilburg.
Dr. A. Haga, te Zwolle.
J. J. Hagenbeek , te Rotlerdam.
1ft-. J. Hamburger A.Dzn., te Utrecht.
W. A. Ham elberg, te Amsterdam.
J. N. van Hanja, te Scheveningen.
A. E. Hannema, te Har lingen.
Mr. A. W. Hartman , te 's-Gravenhage.
Mr. H. A. Hartogh , (e Amsterdam.
Men . Dr. J . C. Ha rtogs, te Arnh em.
Fra.ns L. Hartong, te Holtel'tI.<tm.
Mr. F . van Hasselt, te Den Dolder.
F. van Hattum , te Beverwijk.
J. B. E. Hauet Jr. , te Rotterdam.
Dr. E. H eldring, te Amsterdam.
J. C. H. Heldring, te Amsterdam .
Mr. A. J. M. Hendrix, te Amsterdam.
Mr. A. J. van Hengel, te Weenen.
.T. F. van Hengel, te Amsterdam.
Mr. M. F . Hennus, te Hilversum.
K. F . J. Heringa, te 's-Gravenhage.
Mr. H. P . vall Heukelom, te Ams terdam.
E. Heyman, te Amsterdam.
W. A. C. Hiel, te Amsterdam.
];{r. H. C. Hintzen, te Rotterdam.
Mej. Dr. J. Hintzen, te Amsterdam.
Dr. H. M. Hirschfeld, te 's-Gravenhage.
N. J . Hocflake, te Haarlem .
"Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam.
G. P. J. Hogeweg, te Am sterdam.
Dr. C. Hoitsema, te Utrecht.
Dr. A. N. J. den Hollander, te Amsterdam.
Prof. Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam.
*G. J. Honig, te Zaandijk.
K. C. Honig Mz., te Overveen.
Th . M. Hoog, te Haarlem.
J . W. M. Hoppen, te Rotterdam.
Mr. P . R. Hoorweg, te Utrecht.
Mr. H. F. Hoyer, te Rotterdam.

.
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D. Hudig Pzn., te Rotterdam.
D. R. Hudig, te Rotterdam.
Prof. Dr. F. W. Hndig, te Am·denhout.
H. J. Huissen, te Arnhem.
Dr. C. Huysman, te Easchede.
Dr. A. W. de longh, te Amsterdam.
F. B. 's Jacob, te Staverden bij Elspeet.
Mr. Ed. Jacobson, te Rotterdam.
Mr. Richard Jans~cn, te Amsterdam.
P. J. J. Jonas van's Heel' Arendskerke, te Amsterdam.
Prof. Mr. A. M. de Jong, te Amsterdam.
Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk, te Geneve.
J. H. de .Jong, te Utrecht.
Mr. M. H. de Jong, te Am;;terda;J].
Mr. L. M. de Jong Schouwenburg, te Amsterdam.
Prof. Mr. A. C. Josepbus .Jitta, te 's-Gravenhage.
Prof. H. A. Kaag, te Tilburg.
R. A. Kaiser, te Bl()~mendaal.
F . W. Kan, te Amsterdam.
J . H. Kann, te 's-Gravenhage.
P. J. de Kanter, te 's-Gravenhage.
Dr. N. J. C. M. Kappeyne van de Coppello, te Loenen aId Yecht.
A. vall del' Kar, te Amsterdam .
J. S. C. Kasteleyn , te ·s-Gr'wenhage.
Hugo Kaufmann, te Amsterdam.
II'. A. Keppler, te Amste;:d:'.1l1.
E. S. Kerkhoven, te AmlltrJl·duUl.
C. K. K essler, te Amsterdam.
Prof. A. B. A. van Ketel, te Overveen.
H. R. E. L. Kettlitz, te Amsterdam.
T. Keuzenkamp, te 's-Gravenhage.
L. H. Kiek, te Londen.
Mr. R. E. Kielstra, te Amsterdam.
Mevr. de wed. J. H. der Kinderen-Besier, te Amsterdam.
Mr. C. A. Kingma. te Groniugen.
H. J. Klaar, te Rotterdam.
Mej. B. W. van del' }(loot Mcyhurg, te Alfen aId Hijn.
O. S . Knottnerus, te Rotterdam.
J. E. F. de Kok, te 's-Gravenhage.
H. Koopmans, te Leeuwarden.
S. Korteweg, te Rotterdam.
lh. E. J. Korthals Altes, te Amsterdam.
J. Korthals Altes, te Amstf:rdam.
G. L. Korijn, te Amsterdam.
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage.
Mr. B. H. A. van Kreel, te Amsterdam.
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M. Krell, te Amsterdam.
Johan Kuypers, te Rotterdam.
A. R. Laau, te Bloemendaal.
C. H. Laau, te Bloemendaal.
Mr. W. F. J. Laan, te Denekamp.
W. Labohm, te Amsterdam.
J. H. Lagers, te Amsterdam.
P. A. de Lange, te Heiloo.
A. Lankhorst, te Hocg.
F. Leeser, te Amsterdam.
A. J . de Lcenw, te Amsterdam.
C. H. van del' Lceuw, te Rotterdam.
E. Lemberger, te Amsterdam.
Jhr. F. J. E. van Lennep, te Am~terdam.
Mr. J. Leopold, te Rotterdam.
Dr. Ph. B. Libourel, te Delft.
Mr. A. J. S. van LieI', te Utrecht.
Mr. S. K. D. M. van LieI', te 's-Gral'euhage.
Mej. Dr. C. LigtenlJerg, te 's-Gravenhag::).
Mr. B. C. J. Loder, te 's-Gravenhage.
Mr. A. G. Lubber", te Amsterdam.
J'. W. Lucas, te Overveon ..
F. Lugt, te Maartensdijk.
H. Maasdam, te Amsterdam.
H. van Malsen, tc IJmuidon.
Mr. H. van Manen, te Zeist.
F . N. Mannaerts, to Tilburg.
Dr. F. Mannheimer, te Amsterdam.
G. H. de Marez Oyens, te Eefde, bij Zutphcn.
A. Marx, te Amsterdam.
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam .
Mr. J. L. C. van Meerwijk, te Haadem.
Mr. R. Mces, te Rotterdam.
H. Meinesz, te Vogelenzang.
A. Menko Warendorf, te Enschede.
A. Merens, te Amsterdam.
G. van Mesdag, te Hilversum.
C. E. tel' Meulen, te Amsterdam.
"Dr. W. W. van del' Meulen, te 's-Gravenhage.
J. C. van Meurs, te Rotterdam.
Abr. Mey, te 's-Gravenhage.
C. H. G. Meylink, te 's-Gravenhage.
Dr. W. Moll, te 's-Gravenhage.
Mr. I. Moller, te Amsterdam.
Prof. Mr. F. A. MoIster, te Amsterdam.
E. P. de Monehy Rzn ., te Rotterdam.
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Mr. E. P. de Monchy, te Hilversum.
H. G. J. de Monchy, te Rotterdam.
Mr. Dr. J. M. de Moor, tc Almelo.
Joh. J. Moret, te 's-Gravenhage.
Mr. J. van de Mortel, te Tilburg.
Abram Muller, te Amsterdam.
C. I. H. Miiller, te Amsterdam.
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum.
J. G. van N eerven, te Eindhoven.
A. de N eeve, te Rotterdam.
B. H. Neumeyer, te Rotterdam.
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage.
J. Nienhuys, te Amsterdam.
Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam.
* Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam.
L. B. van Nierop, te Amsterdam.
Mr. Dr. J. J. M. Noback, te Haarlem.
Mevr. A. E. Noe-Charlouis, te Amsterdam .
Mr. W. J. C. A. Nijgh, te Hellevoetsluis.
* Wouter Nijhoff, te 's-Gravenhage.
Mr. J. Offerhaus, te Rotterdam.
Phs. van Ommeren Jr., te Wassenaar.
H. W. A. van Oordt, te Rotterdam.
Mr. U :- Oppenheimer, to 's-Gravenhage.
N. Ottema, te Leeuwarden.
M. J. Overeynder, te 's-Gravenbage.
H. E. Oving Jr., te 's-Gravenhago.
Mej. S. van Oyen, te Amsterdam.
Mr. C. J . Pokelharing, te Amsterdam.
J. J. Pelt, te Bilthoven.
Mr. Dr. J. B. Peyrot, te 's-Gravenhage.
Max L. Philippsohn, te Amsterdam.
Dr. A. F. Philips, te Eindhoven.
A. Pierson, te Baarn.
L. Pieters, te Rotterdam.
M. Pimentel, te Amsterdam.
A. A. Pit, te Rotterdam.
Hugo van Poelgeest, te Leiderdorp.
Prof. Dr. G. A. van Poelje, te 's-Gravenhage.
Prof. Vincont Porri, te Tllrijn.
Dr. F. E. Posthllma, te 's-Gravenhago.
Joh. J. Posthumus, te Bentveld.
* Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Amsterdam.
E. Proehl, tc Amsterdam.
J. D. D. Pruissen, te Haarlem.
* P ..4.. Pijnappel, te Hilversnm.
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Jhr. Dr. M. R. Rademacher Scborer, te Utrecht.
Mr. C. de Ranitz, te Winsum.
"Edwin vom Rath, te Amsterdam.
P. van Ravcnswaay, te Rotterdam.
L. J. C. J . van Ravensteyn, te Rotterdam.
W. Redelmeier, te Amsterdam.
Dr. Alex. Reens, te 's-Gravenhage.
Mr. R. van Rees, te Amsterdam.
H. W. Reesink, te Zutphen.
Mevr. S. L. Regtdoorzee Greup-Roldanus, te Am sterdam.
P. Reif, te Amsterdam.
Jhr. H . J. Repelaer van Driel, te 's-Gravenhage.
Jhr. D. F. Reuchlin, te Rotterdam.
Mr. P. J . Reymer, te Hilversum.
W. B. Reynen, te Heemstede.
G. Ribbius Peletier, te Utrecht.
Dr. B. Israel Ricardo, te Amsterdam.
H. Ringers, te Rotterdam.
W. Roessingh, te Veenendaal.
J. H. Rogge H.Czn., te Amsterdam.
Mr. C. P. M. Romme, te Amsterdam.
Mr. E. G. M. Roolvink , te Almelo.
Dr. W . R!\osegaarde Bisschop, te Londen.
S. Rosenberg, te Amsterdam.
Dr. A. C. van Rossem, te Rotterdam.
L. V. van Rossem, te Rotterdam.
Prof. Mr. G. M. G. H. Russel, te Amsterdam.
B. E. Ruys, te Rotterdam .
Will em Ruys, te Rotterdam.
W. Ruys Bzn., te Rotterdam.
P . Rijkens, te Betchworth, Surrey, Engeland.
Dr. E. Rijpma, te Amsterdam .
Mr. A. E. von Sahel', te Amsterdam.
Mr. G. J. Salm, te Amsterdam.
J. Salm , te Amsterdam.
Jhr. J. A. G. Sandberg, te 's-Gravenhage.
L. H. van 't Sant, te Amsterdam.
Mr. H. M. L. H. Sark, te Wassenaar.
Mr. A. Schadee, te Rotterdam.
J. H. Scheepmaker, te Amsterdam.
Dr. A. W. Schippers Jzn., te 's-Gravenhage.
P. Schoen Pzn., te Zaandam.
Ir. J. H. Scholte, te 's-Gravenhage.
E. W. Schol"ten, te Amsterdam.
J. Schouten, te Rotterdam.
H. G. Schuddeb(>llrs, te Rotterdam.
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Mr. Dr. F. Schuylenburg c. i., te 's-Gravenhage
P. D. Schuller tot Peursum, te 's-Gravenhage.
W. Schweitzer, te Heerlen.
Sigmund Seeligmann, te Amsterdam.
Jhl'. Jan Six, te Amsterdam.
Mevr. H. von Skl'bensky-Wieseman, Praus (Sil.).
L . Slijpel', te Amsterdam.
Dr. C. Smit, le Amsterdl1m.
Dr. H. J. Smit, te 's-Gravenhage.
M. J. Smit, te Zevenbergen.
H. Smidt van Gelder, te Amsterdam.
Mej. M. G. Snuif, te Amsterdam.
A. Solleveld, te Wassenaar.
* Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam.
Mr. B. J. M. -van Spaendonck, te Tilburg.
J. C. Spangenberg, te Amsterdam.
Albert Spanjaard, te 's-Gravenhage.
I. J. Spanjaard Dzn., te Borne.
I. O. Staab, te Rotterdam.
P. N. L. Staal, te Eindhoven.
C. Stahl, te Rotterdam.
J. Stakenburg, to Rotterdam_
Mr. R. van Steed en, te Amsterdam.
Mr. M. P. L. Steenberghe, te 's-Gr3venhage.
J. Steur, te 's-Gravenhage.
Th. G_ H. Stibbe, te Rotterdam.
M. Stillebroer, te Rotterdam.
L. Stokvis, te 's-Gravonhage.
Theo Stokvis, te 's-Gravenhage.
H. Stoppelman, tc Amsterdam.
Dr. Jr. C. F. Stork, te Rengelo.
J. Stroeve J.Ezn., te Amsterdam.
R. van Straaten, te Yelp (G.)
W. J. van Suylekom, te Rotterdam.
S. W. Swaap, te Amsterdam.
Mr. A. G. N. Swart, te Wassenaar.
F. Swarttouw, te 's-Gravenhage.
J. C. Tadema, te Haarlem.
I,ouis Tas, te Amsterdam.
Mr. P. J. C. Tetrode, te Amsterdam.
H. JJ. van Tets, te Bilthoven.
Prof. Dr. J. S. Theissen, te Amsterdam.
Mr. J. P. van Tienhoven, te Amsterdam.
Mr. P. G. van Tienhoven, te Amsterdam.
Mej. Dr. E. M. A. Timmer, te 's-Gravenhage.
H. D. Tjeenk Willink, te HaaJ"lem .
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Tj. T. Twijnstra, te Wassenaar.
C. van Uden, te Amsterdam.
Dr. W. S. Unger, te Middelburg.
Mr. M. M. van Valkenburg, te Laren (G.).
T. V. Valstar, te 's-Gravenhage.
J. H . Veder, te Rotterdam.
Mr. Alb. Veen, te Rotterdam.
Prof. Dr. H. N. tel' Veen, te Amsterdam.
Ir. A. D. R. Verbeek, te 's-Gravenhage.
Dr. L. G. J. Verberne, te Breda.
L. Verwoerd, te Amsterdam.
F. P. J. Vester, te Amsterdam.
E. H. Vinke, te Rotterdam.
Dr. C. Visser, te Vlaardingen.
Mr. G. Vissering, te BIoemendaal.
C. D. van Vliet, te Bussum.
P . van Vliet Jr., te 's-Gravenhage.
A. van Vollenhoven, te 's-Gravenhage.
Prof. Dr. J. G. Ch. Volmer, te 's-Gravenhage.
G. Voorhoeve, te Rotterdam.
A. P. van del' Vorm, te Rotterdam.
Mr. A. T. Vas, te Appingedam.
Dr. I. H. J. Vos, te Amsterdam.
H. A. A. de Vos, te Nijmegen.
Mr. J. R. VOllte, te BUSSUffi.
D. de Vries, te Rotterdam.
Dr. Max de Vries, te Am sterdam.
Jacob Vriesendorp, Ie Amsterdam.
L. Vuyk, te Rotterdam.
A. M. van de Waal, te Amsterdam.
Jasper Warner, te Zwolle.
G. Warning, te Amsterdam.
R. C. Weidenaar, te Wassenaar.
Mr. W. C. W endelaar, te 's-Gravenhage
W. G. Wendelaar, te Maarn.
W. Westerman, te Scheveningen.
C. J. J . Westermann, te Hilversum.
* Dr. F. M. Wibaut, te Amsterdam.
A. H. Wichers Hoeth, te Amsterdam.
Dr. G. A. H. Wiebols, te Amsterdam.
J. Rypperda Wierdsma, te Rottedam.
Mr. Jb. Willeumier, te Baarn.
Jhr. dr. P. J. van Winter, te Amsterdam
H. Winters Mz., te VenIo.
Dr. J. Witlox, te Rotterdam.
Mr. W. J. Witsenboer, te 's-Gravenhage.
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Eduard Wolff, te Arnhem.
Dr. E. B. Wolff, te Bussum.
~fr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage.
F. L. Wurbain, Vandoeuvres bij Geneve.
N. van Wijk, te 's-Gravenhage.
Mr. N. P. C. van Wijk, te Rotterdam.
S. S. Wijsellbeek, te Rotterdam.
Jac. ,;I,Tijsman, te Amsterdam.
* J. IJzerman, te 's-Gravenhage.
N. van Zalinge, te Batavia.
Mr. J. W. van Zanten, te Rotterdam.
s. W. Zeverijn, te Amsterdam.
Jr. J. M. A. Zoetmulder, te Heerlen.
Saal van Zwanenburg, te Nijmegen.
CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN
Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
Algemeen N ederlandsch Vakverbond, te Utrecht.
Bank-Associatie, te Amsterdam.
Bibliotheek del' Gemeente Rotterdam, te Rotterdam.
Bibliotheek del' Nederlandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam.
Bibliotheek del' Vrije Universiteit, te Amsterdam.
Business Historical Society, Boston, Ma!'s. CU. S. A.).
Centraal Kantoor voor de Statistiek van het Deparlement van Landbouw,
Nijverheid en Handel, te Weltcvreden.
Gemeente-archief, te Amsterdam.
Handels-Economische Bibliotheek, te Amsterdam.
N.V. Handelsveem, te Rotterdam.
Koninklijke Bibliotheek, te 's-Gravenhage.
KOllinklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie,
te 's-Gravenhage.
Nederlandsch Instituut yan Accountants, te Amsterdam .
Nr;derlandsch Instituut voor Efficiency, te Amsterdam.
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage.
Openbare Biblioth€ek, te Arnhem.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage.
Provinciale Bibliotheek "an Friesland, te Leeuwarden.
R.K. Openbare Leeszaal "Geloof en Wetenschap", te Bergen-op-Zoom.
Roomsch-Katholiek Werklieden Verbond in Nederland, te Utrecht.
Universiteits-Bibliotheek, te Amsterdam.
Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te 's-Gravenhage.
Vereeniging voor den Effectenbandel, te Amsterdam.
Vereeniging van Oud-Leerlingen del' Openbarc Handelsschool te Amsterdam
"Hou' en Trollw", te Am~terdam.
Vrijwillige Burgerwacht, te Amsterdam.
Zuid-Afrikaansche Reserve Bank, te Pretoria.
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DONATEURS
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Friesland, te Leeuwarden.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haarlem en Oms trek en, te
Haarlem.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, te Rotterdam.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, te Leiden.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken, te Tilburg.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente, te Hengelo CO.).
B. Klaare, te Wassenaar.
F. Koenigs, te Haarlem.
Jhr. H. I,oudon, te Wassenaar.
Ph. Mees, te Rotterdam.
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.
W. Pannenborg, te Amsterdam.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. te
Utrecht.

DONATEURS VOOR HET LEVEN
Mr. J. C. de Beaufort, te Amsterdam.
Jhr~ P. H. Bicker, te Driebergen.
W. C. Bonebakker, te Amsterdam.
J. E. J . Bonnike, te Amsterdam.
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 Leis, te Kinderdijk.
G. Leonhardt, te Amsterdam.
Maatschappij del' Nederlandsche Letterkunde, te I__ eiden.
H. W. van Marle Jr., te Amsterdam.
A. C. Mees, te Ellecom.
ChI'. Moes, te Amsterdam.
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem.
B. Nierstrasz, te Tervueren.
E. A. Pan, te 's-Gravenhage.

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS
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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.
Jhr. Mr. G. C. W. van Tets van Gciudriaan, te 's-Gravcnhage.
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenhan bij Delft.
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht.
Mr. G. A. Voute, te Amsterdam.
H. C. Wesseling, te Vlissingen.

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS
Algemeene N ederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, te Amsterdam.
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage.
Deli-Batavia Rubber Maatschappij, te Amsterdam.
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam.
Randelsvereeniging voorheen Maintz en Co., te Amsterdam.
Hengelosche Electrischil en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf), te
Hengelo.
Java-China-Japan Lijn, te Amsterdam.
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, te Amsterdam.
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam.
Nederlandsche Bank, te Amsterdam.
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, tc Amsterdam.
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch-Indische Handelsbank, te Amsterdam.
Directie del' Oostersche Handel en Reederijen, te Amsterdam.
Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken del' firma Van Gelder & Zonen, te
Amsterdam.
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, te Eindhoven.
Pierson en Co., te Amsterdam.
Rotterda.msche Bankvereeniging, te Rotterdam.
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam.
Stoomvaart Maatschappij "Nederland", te Amsterda~.
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", te Rotterdam.
Thomsen's Havenhedrijf, te Rotterdam.
De Twentsche Bank, te Amsterdam.
De Twentsche Bank, te Rotterdam.
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LEDEN VAN HET BOEKENFONDS
COMMISSIE VOOR HET BOEKENFONDS

G. van del' Aa.
Dr. C. J. K. van Aalst.
A. Andriesse.
J. Frederik Bangert.
Mr. H. L. de Beaufort.
S. van den Bergh Jr.
H. F. de Beukelaar
D. G. van Beuningen.
W. C. Bolle
A. de Bijll N achenius.
1If. Taudin Chabot.
lIir. A. Ie Cosquino de Bussy.
J. W. Dekker.
G. A. Dunlop
Mr. Chr. P. van Eeghen.
H. G. A. Elink Schuurman.
G. L. M. van Es.
Edo Fimmen.
F. H. Fentener yan Vlissingen.
J. Ed. Gerzon.
Handel-MaaLschappij H. Albert
de Bary & Co.
Mr. H. C. Hintzen.
K. C. Honig }Iz.
D. R. Hudig.
W . C. Hudig
Gustaaf Jiskoot.
P. J. J. Jonas van's Heel'
Arendskerke.
J . S. C. Kasteleyn.

L. H. Kiek.
J. E. F. de Kok.
W. Labohm.
M. Lam Jr.
C. H. van der Leeuw.
Jhr. H. Loudon.
Dr. F. Mannheimer.
H. W. van Made Jr.
A. Marx.
Ml': R. Mees.
Dr. W. W. van del' Menlen.
B. Modderm'l,lI.
Mr. E. P . de Monchy.
Abram MulJer.
Mr. H. A. van Nierop.
Wouter Nijhoff.
H. E. Oving Jr.
Dr. A. F. Philips.
H. D. Pierson.
Prof. Mr. N. W. Posthumus.
Edwin vom Rath.
Jhr. D. F. Reuchlill.
O. Ribbiu8 Peletier.
L. V. van Hossem.
B. E. Ruys.
Mr. A. E. von Saher.
Mr. P. J. C. Tetrode.
A. W. Volz.
W. van der YOI'm.
Mr. Jb. Willcumier.

Het Archief is gevesligd te 's-Gravenhage, Prins Maurilslaan 53, tel.
552809.

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

srrAl'UTEN
DER VEREENIGING

RET NEDERLANDSCR ECONOMISCR-HISTORISCH ARCHIEF
GEVESTIGD TE 'S-G.RAVENHAGE

(Goedgekeurd bij Koninklijk Besluit d.d. 8 Juni 1914 S. 170 ;
K. B. d.d. 9 Juni 1931, S. 699)

-

~J bij

Artikel 1.
De Vereeniging "H e t Ned e r 1 and s c h E con 0 m i s c hHis to:r i s c h Arc hie f" is opgericht op 2 April 1914. Zij
is gevestigd te 's-Gravenhage.
Art. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamehm,
bewaren tln bewerken van het bronnenmateriaal, dat yan belang
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Nederland, N ederlandsch-Indie, Suriname en Curavao.
Art. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in eig-endom verwerven of in bruikleen ontvangen
van koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorrespondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en
publicatien betreffende bestaande of opgeheven handelsen industrieele ondernemingen enz.;
b. door het in eig-endom verwerven of in bruikleen ontvangen
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigingen of instellingen, werkzaam op economisch gebied;
c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten
betreffende de economische geschied-enis in het algemeen
en van Nederland in het bijzonder;
een en ander tel' plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeniging;
d. door het oprichten van een bibliotheek op economisch-historisch: gebied;
e. door het verzamelen van afbeeldingen enz. hetreffende de
economische geschiedenis;
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f. door hetzij het publiceel'en van bescheiden en ander brollnenmateriaal op het gebied der eoonomische geschiedenis
van Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging,
alsmede van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetzij
het ondersteunen of het bevorderen van de uitgave van
dergelijke publicaWi.n;
g. door aIle verdere wettige middelen, die tot het doel van de
Vereeniging kunnen leiden.
Art. 4. Door de Vereeniging zal een archiefgebouw worden
gesticht tel' bewaring van de door haar verkregen documenten.
Zoo mogelijk zal door de Vel'eeniging ook e'en Museum worclcn
opgericht, waarin de arbeidsmiddelen enz., belangrijk voor de
kennis van de technische ontwikkeling en de eoonomische geschiedenis, zullen worden opgenomen.
Art. 5. Ret vereenigingsjaar loopt van 1 J anuari tot ultimo
December.
Art. 6. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van 29
jaar en 11 maanden, te rekenen van den dag del' oprichting,
zijnde 2 Apil1914.
Art. 7. Leden van de Vereeniging zijn:
le. de oprichters;
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring
door het Bestuur del' Vereenigu1g daartoe worden benoemd.
De jaarlijksche contributie bE:'draagt twaalf gulden.
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door het Bestuur te
benoemen. Zij hebben dezelfde rechten als de overige led'en,
maar betalen geen contributie.
Donateur of donatrice wordt men door een gift ineens van ten
minste f 100.- aan de Vereeniging te schenk en of ten minste
f 25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen.
De rechten van leden en donaturs zijn gelijk, behoudens het
b6paalde in de artt. 9 en 10.
Ret Bestuur kan eereleden benoemen. Deze ontvangen de publicaties del' Vereeniging.
Art. 8. Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v661'
het eindigen van het vereenigingsjaar;
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c. .door royement door het Bestuur, inzonderheid wegens wanbetaling van de aan de Vereeniging verschuldigde gelden.
Art. 9. Het Bestuur bestaat uit ten hoogste veertig leden,
door en uit de leden del' Vereeniging te kiezen.
Ret Bestuur kiest uit zjjn midden een DageIjjksch Bestuur van
zeven Ieden, dat de werkzaamheden onder ling verdeelt.
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in
en buiten rechten.
Art. 10. De leden van het Bestuur word;en voor den tijd va!l
5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een
vijfde del' bestuursleden af, volgens een daarvandoor het Dagelijksch Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond
herkiesbaar.
Art. 11. De Directeur van het Archief del' Vereeniging wordt
voor onbepaaiden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd
\>on is als zoodanig lid van het Bestuur en het Dagelijksch Be-stuur.
De directeur wordt zoo noodig tel' zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten worden door hetDagelijksch Bestuur
benoemd.
Arl. 12. Er is een Raad van Advies, bestaande ujt:
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;
1). ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoemen vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen;
die zich bereid hebben verklaard hunne arohieven of ge. deeiten hiervan in het archiefgebouwder Vereeniging te
deponeeren.
Het Bestuur maakt voor elke benoeming een aanbeveling op.
De leden van den Raad van Advies hebben een raadgevende
stem in alle aangelegenheden, die door het Bestuur aan hun
oordeel worden onderworpen. Zij vergaderen ten minste eenmaal per jaar met het Bestuur, dat hen tevens op de hoogte
houdt van alle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.
Art. 13. Bescheiden, die in bruikleen worden aangenomen,
kunnen slechts met toestemming van den uitleener worden gepuhliceerd.
Raadpleging van bescheiden door derden kan de deposant van
zijn toestemming afhankelijk maken.
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Art. 14. Er zal zijn een Huishoudelijk Heglement, uat nipt
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten.
Art. 15. Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.
Voor de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.
Art. 16. De inkomsten del' Vereeniging bestaan uit contribuW:'n, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicaWin.
Art. 17. J aarlijks "'ordt in Maart of April eene Algemeene
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt
uitgebracht over den toestand en de werkzaamheden van de VeI'eeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedkeuring dazer rekening is het BestuuI' gedCchargeerd.
Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures,
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in
den Raad van Advies, vervuld.
Algemeene Vergaderingen zullen verdeI' worden gehouden zoo
clikwijls het Bestuur of de Raad van Ad vies dit wenschelijk oordeelt of als m.instens 25 leden elit in een gemotiveerd schrijven
bij het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen e'en of meer voordrachten worden gehouden over onderwerpen, verbanel houdende met den werkkring van de Vereeniging.
Art. 18. Alie stemmingen over personen geschieden, tenzij
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te
wijken, schriftelijk, over Zc1.ken mondeling.
Ane besluiten worden genomen bijl meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemmen over personen beslist het lot, over
zaken de Voorzitter.
Art. 19. Besluiten' tot verandering del' statuten, behoudens
nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Vereeniging kunnen slechts genomen worden op voorstel van het
Bestuur of van minstens 25 leden.
Art. 20. a. Bij ontbinding van de Vereeniging zuIlen, met inachtnem.ing van art. 1702 Burgerlijk Wethoek, hare eigendommen komen aan het Rijk, tel' plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te s'-Gravenhage, voor wover het geschriften betreft.
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b. De Economisch-Historische Bibliotheek zal aan de gemeente .
Amsterdam vervallen, mits op dat tijdstip de gemeente Amsterdam nog zorg draagt voor de verzameling op soortgelijke
wijze, waarop zij dit bij besluit van 26 1;fei 1930 op zich heeft
genomen.
Deze bepaling mag zonder toestemming van het gemeentebestuur "an Amsterdam niet worden gewijzigd.
c. Van de afbeeldingen en de overige eigendommen der Vereeniging bepaalt de Algemeene Vergadering de nadere bestemmingo
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Backhouden, bockhouding, adrninistratie, vcrantwoordingslel'r, het ;djn

tcge~wb9rdig allen begdppen en termen, waarmede iedel'een vrijwel dagelijka

111 contact komt en die zoo algemeen gebruikt worden, dat niemand zich

rrl~,e~ 'bewust is, van hoe betrekkelijk jongen datum deze begrippen zijn.
slcchLS weinigen weten of vermoeden, hoe achter de schijnbaar zoo alledt\agsche techniek van het boekhouden een geheele economische ontwikkeling verborgen ligt, die voor ons land tot in de zestiende eeuw, voor andere
deel~n van Europa hetzij tot in de zevenliende of achtliende eeuw,hetzij tot
in .de. Mi!ldeleeuwen tel'uggaat.
He.t . spreekt welbaast yanzelf, dat deze op zijn nauwst met den geheelen
han~el . s.amengcweven techniek in de vcrschillende stadia van zijn groei ook
een;veerspiegeling moet geven van den trap van ontwikkeling, waarop het
hand~lsleven in de opeenvo)gende achter ons liggende eeuwen stond. Velen
e nA~aronder zelfs leidende figuren in de boekhoudkundige werdd, meenden
of meenen nog, dat het zoogenaamde dubbel-boekhouden, de systematiek,
waarop Ihans alle administralie in principe berust, in een vorige eeuw aan
h,et. brein van een knap technicus is ontsproten, waarna er dan door den
tijd. a~·erlei verbeteringen in zijn aangebracht.
. .
Niets is mindel' waar. Het huidige systeem is van lieverlede ontstaan ' ui~
primitieve aanteekeningen van onzc voorouders. Eerst tegen den nieuweI'eXl
tijd,,,toen in het economisch lcven het ruilverkeer meer op den voorgrond
trad".het "wirtschaften" een voorname plaats kreeg, kwam · er vanzelf .ook
Yoor,u i,t gang' in de wijze, waarop dit "wirtschaften" door aanteekeningen
we,rd ,vastgelegd. Het ~s Italiii geweest, waar onder invloed 'van den bloeienden gOederen- en geldhandel het boekhouden tenslotte een zoodanigen trap
V;'\I1· op:twikkeling bereikte, dat een ge~loten systeem ontstond, dat spuedig
oQk ,.in, leer- en studieboeken werd beschreven en geanalyseerd. Het zijn deze
werken, die hier speciaal ODze aandacht verdienen.
' . ~ft · ,moet zeer betreurd worden, dat juist de oudste .verhandelingen over
he,t . bPllkhouden zeer slecht bewaard zijn gebleven en dat van de meesten
~~f~ : of nog slechts w~inige exemplaren zeer verspreid aanwezig zijn. Dit is
d,a?-J;Oll\. jammer, omdat doze werkjes niet alleen uit boekhoudkundig, doch
o()~ nit· ecollomisch-historisch oogpunt een belangI'ijke beteekenis hehben. Zij
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ontIeenen hun waarde in dil opzichl juist voor een groot deel aan het k.arakter, dat zij dragen als elementail'e leel'boeken VOOl' hen, die zich destijds
de koopmansadministra!ie eigen wilden maken. Uitel'aard was de leermethode
mede met het oog op de groote uitgebreidheid van den lezerskdng zeer elementair en speelde de aanschouwelijkheid de voornaamste 1'01. De analyse
ging weI heel weinig diep en bepaald·e zich hoogstens tot het opstellen van
enkele algemeene regelen over de debet-creditverhouding, hetgeen nader we I'd
gedemonstreerd aan de hand van een meer of mindel' uitvoel'ig uitgewerkt
voorbeeld, gebaseel'd op een koopmansboekhouding nit die dagen. Dit vool' ·
heeld vormt in dit eerste ontwikkelingsstadium del' wetenschappelijke !Joekhoudtechniek hef piece de resistance. Het feit nu, dat deze voo'l'beelden, blijkens de uitlatillgen in de werkjes zelve, zeer nauw bij de toenmalige handelspractijk aanslolen, maakt, dat men hier cen betl'ollwbare en zeer overzichtelijke basis van beoordeeling heef! over de grootte en den omvang, over
de samenstelling en relaties van een handelsonderneming uit die dagen.
Bovendien leeren de vijftiende en zestiend'e c(>uwsche werken op dit gebied
ook vele en typisrhe bljzonderheden over de 'hlltrekkingen tusschen de Nederlanden en Italie, twee centra van Europeesche cultuur, die op het einde van
de Middeleeuwen en bij den aanvallg van den Nieuwen Tijd een vooraal1staande rol in ons werelddeel hebben gespeeld.
Het is niet toevallig, dat het boekhouden in Nederland vroeger en ook
thans nog Italiaansch boekhonden heette. r ndien men de historie van het
hoekhonden nagaat, spreekt deze naam voor zichzelf, hij geeft als het ware
aan hoe het boekhonden, dat in de Nederlanden tijdens de zes!iende eeuw
zoo'n groote populariteit verkreeg en in deze landen in dien tijd het meest
en ook het meest principieel werd heoefend, in vorm en wezen "ltaliaan;;ch"
was.
Wanneer men onder boekhouden verstaat het maken van aanteekenillgen
op grond van plaats gehad hebbende handelstransacties, vermogensoverdracht
enz., dan is waarschijnlijk het boekhouden zoo oud als die transacties zelve.
Wij zouden daarvoor kunnen verwijzen naar de wetgcvingen vall Hammurabi
of naar uitlatingen van Strabo. Wi! men echter hoekhouden opvatten in de
meer enge beteekenis van een wetenschappelijke techniek, dat wi! zeggen van
een gesloten systeem, de zoogenaamde dubbele boekhouding, dan behoeft men
"slechts" een vijfhonderd jaar in de geschiedenis terug te gaan. Dit systematische boekhouden kan eerst dim ontstaan, wanneer er spl'ake is van een
geregelden handel, die dus in de meeste gevallen beroepshandel zal zijn.
Zoolang er nog "bij gelegenheid" handel werd gedreven, iets, wat in de Midd€leenwen buiten Italie en speciaal in Noord- en West-Europa nog schering
en inslag was, is er van continuiteit in de aanteekeningen en boekhonding
vrijwel geen sprake; een systematiek vindt men daar in dien tijd dan ook niet.
De systematiek van het dnbbel-boekhouden, waarop zooals gezegd ook
heden ten dage de mod erne bedrijfsadministratie nog herust, is vermoedelijk
ontstaan in den loop van de vijftiende eeuw. Beschreven is dit systeem voor
het eerst in de Summa de Arithmetira van Luca Pariolo en weI in het eUde
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hoofdstuk van de negende afdeeling, getiteld: Particulal'is de Computis et
Scripturis. Het is dit werk geweest, dat destijds den stoot heeft gegeven tot
het ontstaan van een geheele boekhoudJitteratuUl', die eehter in tegenstelling
met den wetenschappelijken tint, die Paciolo daaraan gaf, is toegespitst geweest op de eischen van de practijk, waardoor verhandelingen zijn ontstaan,
die weI de breede lagen van den koopmansstand een systematische en overzichtelijke boekhouding bijbrachten, doch verder aan het systeem weinig
meer wijzigden of vel'betel'den. Wanneer men el'kent, dat een juiste en systematische boekhouding van de allergl'ootste beteekenis is, niet aIleen voor
het klein-, doch vooral ook voor het groothandelsbedrijf, dan komt den
monnik Paciolo ongetwijfeld ccn zeer groote verdienste toe en kan men de
qualificatie als "de Vader van de leer van het bockhouden", die men hem
bij gelegenheid heeft gegeven, begrijpen.
Dat de invloed van Paciolo's Summa en daardoor van zijn boekhouden
groot is geweest, yaIt niet te verwonderen. De Summa is namelijk een van
de eerste werken op mathematisch gebied, die in druk verschenen (1494);
door het feit, dat het een "summa" was - het omvatte het geheele wiskundige weten van zijn tijd, van de elementairste beginselen van het rekenen
af tot de ingewikkeldste problem en - was het een vraagbaak niet aileen voor
wiskundigen en de onderwijzende klasse, doch ook voor de kooplieden, die
er behalve en naast het boekhouden allerlei gegevens op het gebied van het
handelsrekenen in aanhoffen. Dit is dan ook de oorzaak, dat het werk
"school" heeft gemaakt, zoowel in Italie als daar buiten, zoowel direct als
indirect. Voor de onmiddellijke populariseering van het boekhouden zelf
he eft Paciolo echter weinig gedaan. Voor Italie komt deze eel' toe aan Mil.llzoni, die in 1534 een "Quaderno doppio" uitgaf, een reproductie van Paciolo's hoofdstuk over het boekhouden, vermeerderd met het voorbeeld eener
koopmansboekhouding. De opgang, die dit werk maakte, blijkt uit de zeven
drukken, die het in veertig jaar tijds beleefde.
Wat Manzoni was voor Italie, was de Viaming Jan Impyn Ch;istoffels,
wiens werk in 154-3 verscheen, voor de boekhoudlitteratuur in de Nederlanden, Frankrijk en Engeland.
Over den persoon van Jan Ympijn Christoffels, of zooals hij vermoedelijk
werkelijk heette: Jan Ympens Christoffelssone, is betrekkelijk weinig bekend.
Hij was vermoedelijk Iakenkoopman te Antwerpen, waar hij omstreeks het
einde van 1540 overleed 1), nalatende een weduwe, Anna Swinters, en eenige
kinderen. Voor het overige omtrent Ympijns leven is men geheel aangewezen
op hetgeen hijzelf in zijn werk dienaangaande mededeelt. Het iaar van zijn
gfboorte is onbekend. Reeds in zijn jeugd reisde hij bIijkbaar veel, 0.:1. in
Spanje en Portugal. Van de meeste bcteekenis in dit verband is eehter, dat
hij 12 jaar te Venetie doorbracht, waar hij van "kindsbeen" af het boekhouden perfect leerde. Wanneer Ympijn dus niet al te jong gestorven is,
kan hij zeker in denzelfden tijd te Venetie geweest zijn, dat Paciolo daar
1) Zie R. de Roover, Jan Impijn, Essai historique et technique sur Ie pre
mier traite flamand de comptabilite, Antwerpen 1928.
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verloefde, al was deze in de laats te jaren van zijn leven (hij stier! omstreeks
11>14) niet daar w.o.onachtig. Ympijns Venetiaansche tijd is v.o.or de leer . e~
de .ontwikkeling van het b.oekh.ouden in West-Eur.opa en v.o.oral in de Nedel'landen van het gr.o.otste belang geweest. Hierb.oven is reeds in het k.ort
gewezen .op het c.ontact tusschen West-Eur.opa, meer in het bijz.onder de
Nederlanden en Italie, .op het einde der Middeleeuwen en in het begin van de
Nieuwe Geschiedenis. De primitieve wijze, waarop te Antwerpen - van
N.o.ord-Nederland beh.oeft in dit verband feitelijk n.og heelemaal niet ge;spr.oken te w.orden - de koopmansb.oekh.ouding plaats v.ond, m.oest iemand
als Ympijn, die z.o.olang in Venetie verbleef, weI sterk .opvallen. De gr.o.otere
Antwerpsche k.o.oplieden van die da.gen hadden vrijwel allen een Italiaansch
boekh.ouder in hUll dienst, die v.o.or hen de b.oeken bijhield. Zelf begrepen zij
er hlijkbaar niet heel veel van.
Merkwaardig is hijv.oorbeeld, dat de h.oeken van den gro.oten zestiendeecuwsohen Ant"ierpsohen drukker en uitgever Christoffel Plantijn, uit d/il
jaren 1563-1565, n.og de Italiaansohe namen dragen: "Gi.ornale de la Stam~
pa" en "Libr.o de la Stampa", en b.ovendien geheel in het Italiaansoh zijn
bijgeb.ouden. Een kasb.oek uit later en tijd, bijgeh.ouden d.o.or zijn Rch.o.onz.o.on,
is in hel Fransch .opgesteld (1576-1589). Verm.oedelijk had deze j.ongeman
el(, "b.oeckh.oudc.onste" geleerd.
Het spreekt vanzelf, dat de kleinere k.o.oplieden, die zich de weelde van
een Italiaanschen bediende niet k.onden ver.o.orl.oven, er in het algemeen maar
.of! l.os liefhehberden, en het is juist ditgene, waarin Ympijn verbetering heeft
willen brengen. Hij heeft zeer g.oed ingezien, dat hij de meer eenv.oudige
menschen niet k.on benaderen, d.o.or hen .op de wijze als Paci.olo dat tleed,
een .min ·.of meer wetenschappplijke niteenzetting van het ' stclsel der dubhel~ b.oekh.ouding vo.or te zeUen. Slechts een v.o.orbeeld kon .o.ok hier .opv.oedend werken.
.,
Z.ooals uit het hierboven vermelde reeds bleek, is .o.ok dit denkbeeld van
Ympijn verm.oedelijk niet .origin eel. Ongetwijfeld werd in de sch.olen en les~~n' te Venetie, die .o.ok Ympijn heeft gev.olgd, reeds het b.oekh.ouden .onrlerwezen aan de hand van een dergelijk v.o.orbeeld. Een tastbaar bewijs daarvo.or kan men vinden in het meC'rgenoemde b.oek, dat Manz.oni in 1534 llltgaf, en dat een dergelijk uitgebreid v.o.orbeeld bevatle. Of Ympijn in den
tijd dat laatstgen.oemd werk v.o.or het eerst uitkwam (1534) , nog te Venetie
vertoefde is zeer twijfelachtig, wat echter niet wegneemt, dat hij .ongetwijfeld· meerdere met de hand geschreven v.o.orbeelden, die in die tijden in d\1
sch.olen tel' plaatse circuleerden, .onder het .o.og m.oet hebben gehad: D.oeh
.onveranderd blijft zijn verdien8te, dat hij het illitiatief nam .om een .op
Vlaamsche t.oestanden ingesteld v.o.orbeeld .op te stellen, ten gehruike in de
Nederlanden.
.Of , het initiatief .om elil werk in druk uit te geven .ook van hemzelf .i~
uHgegaan, z.ouden wij niet z.onder meer durven beweren. Ympijn stierf in
1540 en het b.oek verscheen in 1543, "ten versoecke ende aenlegghene van
Anna Swinters del' weduwcn wijlen Jan Ympijns." Aan den anderen kant
pldt het V.o.o.f zijn eigen initiatief in de zen. als met betrekking t.ot de Fran-
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s~he vertilJiIig 1) wordi opgerrierkt: '"Hoe weI dat ickseer corts naer 'ditte sal
desghelijckx oock laten wfgaen byder hulpe Gods in de Franssoy~che oft
wa]sche tale waer in dattet hem betel' schick en sal na ghelijckenisse vande
Italiaensche sprake."

Het succes dat met het werk werd gcoogst, blijkt voldoende lIit de verta'iing in het Fransch en in het Engelsch. Deze dric boeken vormen als het
ware de directe schakel tusschen de boekhoudkundige kennis van \Vest~
Europa en die van Halle. De Nederlandsche en Fransche uitgave zijn de
oudste verschenen werken over het Italiaansche dubbelboekhouden in die
bndim, tevens ook mede van de oudst.e gedl'nkte handleidingen over deze_
teehniek buiten Italic. Sleehts enkele in het Duitseh vel'schenen weinig beteekenende werkjes zijn van ouder datum !).
De tit'll van de Nederlandsche uitgave luidt als voigt: Nieuwe Instruetie
{'.ride bewij's del' looffelijcker Consten des Rekcnboccks, cnde Rekeninghe te
houdene nae die Italiaensche maniere, allen Cooplieden, Rcnfmeesteren, Tollellar~n, Assijsmcesteren, zeer nut cnde profytelijck: Informerende eenen
yegheiijcken, hoe hy zekere ~nde perfecte Rekcninghc honden sal met doh:hel boecken nac del' manieren voors. Waerduer clek by hem solven lkhte~
lijck in allen sinen saken onde affairen groote experientie el'ighen sal. Ghelranslateert met grooter diligentien wt clie Haliaensche tale in onser spraken
duer Ja~ Ympijn Christoffels (saligher memorien) Coopman yan Antwerpen:
,b ide nu tel' liefden ende profyte des ghemeynen welvaerts eerst wtghe~
geven int Jaer 1543 3 ).
dezen 'titel blijkt reeds, dat m·en hiergeen origincele boekhoudmethQ~e
voor zieh ' heeft, 'doeh een Italiaanseh schema, dat Yoor zooyer noodig, aan
Neclerlandsehe behoeftcn is aangcpast. Rangschikking en inhoud der hoo1d7
stukken doen sterk denken aall , zijn op sommige punten zclt, identiek met
g~deelten uit het hierboven reegs genoemde hoofdstuk del' Summa yan Pa~
ciOlo. Aneen bet in bet boek opgenomen yoorbeeld is dat van ecn VlaaiTlscllC
koopmansboekhouding. Niettemin loopen de meeningen van hen, die op het
g~bied yan het ontstaan en de~ oor~prOllg van het boek,houden onder~oe,~
kingeil hebben verdeht, uiteen over de vraag of loch inderdaad het ,werl';'a~ P~()iolo de bron is geweest VOOl" Ympijn. , Ympijn zelf deelt mede, d~t
hij' zjj~ "tr~ctaei" (Paciolo: Traetatlls) gekregen heeft van Juan PaulQdi
Bianchi 'nLn Perusen (Perugia) ; hetgeen tot de veronderstelling heeft ge1eid,
aat' ae~e Bianchi een, overigens niet verder bekend geworden sehrijver ,o'~er
b:oekhoude~ in Italii~ in die periode was. Hoe het echter zij, Bianchi · kap.
w'e inig meer dan tus~chenpersoon tnssehen Paciolo en Ympijn zijn ge::
~l eest: Mogelijk was hij koopman te Antwerpen, aangezien ,i emand van' tlen~
zdfden naam ' in hel Vlaamsche voorbeeld van Ympijns boek voorkomt. ,-,
Op }]et Nederlandsche werk van Ympijn berust een belangrijk deel van de

Uit

1) Verlilbedelijk door 'hemzelf. Zie De Roover, I.e., pag. 7.
') 'Zie p,' de Waal: Van Paciolo to't Stevin, Roermond 1927, ]Jag. 92.
3) Het eenige origincel is alln,vezig in de ' Stitd'sbibJiotheek te Ant,vel'pen:
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boekhoudlitteratuur in deze st.reken in de j 6e en 17e eeuw, i'n daarmede
dUB indirect op Paciolo.
Eveneens in 1543 vel'scheen de Fransche vertaling onder den titel: NOll'
velIe Instruction, et Remonstration de lit tresexcellente science de livre de
Compte, pour compter & mener comptez, a la maniere d'Italie, moult prouffita.ble & necessaire, a tou s Marchans , Recepueurs, Fcrmiers, Maultautiers,
GI.lLeilionnail'es, & aultl'es, informant comment chascun doibt tenir & faire
comptes par livres doubles & contredoubles, a la maniere & usaige que dessusdict est, Par laquelle ung chascun par soy mesmes, pourra percebvuir,
grande experience en touttes ses besoingnes & affaires. Translatle a grande
diligence d'Itallian en Flameng & dudict Flameng en Francoys, par la vefve
de ieu Jehan Ympyn Christophle, en son vivant Marchant en la tresrenommee & bonne ville d'Anvers: Et nouvE'llement provulgucz au prouffit du
commung, en Lan de nostre Seigneur 1543').
Zijn van de Nederlandsche en Fransche uitgave nog exemplaren - zij
het dan zeldzaam - voorhanden, de Engelsche vertaling schijnt sedert eenige
jaren verdwenen te zijn. Het merkwaardige van dit, juist voor de kennis del'
oude Engelsche boekhoudlitteratuul' zoo belangrijke geschrift, is, dat het in
de Engelsche bibliographie volkomen onbekend is. Men vindt er ook bij gel'n
enkele schrijver in latel' jal'en melding van gemaakt of ernaal' verwezen,
terwijl nieltemin in dil werk, tezamen met het enkele jaren oudere werk van
Hugh Oldcastle, de schakel ligt tusschen de Italiaansche boekhouding volgens
Padolo en de latere Engelsche litteratuur en systematiek. Vooral Jame.~
Peele en de latere Gerard Malynes steunden op het werk van Ympijn. Naa~t
hen moet in dil verband worden genoemd John Mellis, wiens werk feitelijk
een hernieuwde uitgave is van het boek van Oldcastle, doch die toch enkele
bijzonderheden aan YmpijIl heeft onlleend, speciaal den dubbelen klapper. Men
is zelfs geneigd om aan te nemen, dat het werk van Oldcastle berust op dat
van Ympijn, ook al is het gedrukte Engelsche exemplaar later verschenen !).
Het laatste over·blijfsel van het werk van Ympijn in Engelsche uitgave
treedt voora:l daarom nog meer in het centrum van de belangstelling, wiji
van het werk van Oldcastle geen exemplaar meer bekend is. De Engeische
Ympijn is door een toeval in 1893 door Dr. H. BaIg ontdekt in de bibliotheek
van het Nicolai Gymnasium te Reval (EstJand), waar het samengebondeu
met drie andere werken: Schweicker's Zwifach Buchhalten van 1549, Garnersfelder's Buchhalten nach Italianischer Weise van 1570 en een werk van
een anonymus (St. Gro.), "Gospodarstwo" (de huishouding) van 1588, bleef
tot 1917. Ofschoon men aanvankelijk dacht, dat het verloren was geraakt.
schijnt het daarna te zijn overgebracht uaar een bibliotheek in Nisni Nov~
gorod, maar sinds 1924 is het opnieuw verdwenen. Dat de tekst niettemin
tot op heden bewaard is gebleven, is te danken aim Dr. O. Bauer, te Mu ..

') Exemplaren -aanwezig in de bihlintheek van het : Brit!!ch Museum- te
Londen en in de Waller!!teinsche bibliotheek te Maihingen (Beieren).
!) Prof. Volmer, die op het gebied del' geschiedenis van het boekhouden
veel onderzoekingen verrichtte, is o.m. van deze opvaUing.
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duppen (Lelland), die het geheele werk in 1910 liet copieeren, evenals het
titelblad, dat door den Russischen kunstenaar. den heer Scheverdjajev te
Moskou, in 1911 met de hand werd gecopieerd. Ret is deze copie, die gediend heeft voor de heruitgave van het hierachter volgende werk. Relaas
was dit te Reval aanwe2.ige exemplaar niet compl~et. Niet aIleen ontbreekt
het uitgebreide voorbeeld, maar ook de namen van drukker en uitgever worden gemist.
C. P. Kheil kon reeds in hetzelfde jaar, waarin het boek werd gevonden,
via cen publicatie in het Zeitschrift fiir Buchhaltung vaststeIlen, dat wij
hier te doen hadden met de Engelsche uitgave van het werk van Ympijn.
De vertaler was niet Ympijn zelf, doch een EngElIschman, die zich overigens.
op kleine ollnauwkeurigheden na, op een goede wijze van zijn taaJt...hceft
gekweten. Ook in Engeland liet in die tijden het boekhouden onder kooplieden en neringdoenden vrijwel alles te wenschen over, en het is heelemaal
!liet onmogelijk, dat het werk van Ympijn in Engeland zoolang en zoo veelvuldig is gebruikt, dat in den loop der jaren aIle exemplar en vernietigd zijn.
Habent sua, fata libelli - dit zou men wei zeer speciaal van de boekhoudleerboeken van de zestiende en zeventiende eeuw kunnen zeggen. Ret is
merkwaardig hoe de meesten van deze werken en werkjes, die toch ongetwijfeld een relatief zeer groote verbreiding moeten hebben gehad. Of geheel
ycrdw:enen zjjn Of slechts in een of twee exemplaren, die nu als reliquiecn in
de verschillende bibliotheken worden geconserveerd, voor het nageslacht bewaard zijn gebleven. ZelIs op het eenig overgebleven en overigens incomplete
Engelsche standaardwerk over het boekhouden, is dit fatum blijven rusten.
De beteckcnis van den Engelschen Ympijn voor de ontwikkeling der hoekhoudteehniek bij onzc westelijke buren is reeds meermalen uiteengezet t ). Wij
lneenen daarom hier veJ:der te kunnen volstaan met den lezer te verwijzen
nnar het hier in zijn oorspronkelijken vorm gereproduceerde boek, ook al
kon dit - zooals gezegd - geen complete reproductie zijn. Niettemin is
te.eh -op deze wijze cen uiterl'lt merkwaardig werk voor het nageslacht weer
toegankelijk -gemaakt, een werk, dat vooral ook in Nederland bewaard diende
te blijven, omdat het een Zuid-Nederlander was, die het schreef en die als
bet ware daardoor den stoot gaf tot de ontwikkeling en de richting aanWfes, waarin de boekhoudtechniek in West-Europa zich in de eerste jaren
van baar ontwikkeling zou bewegen.
P.d.W.

. J) Zie o.m. van schrijver dezes "Van Paciolo tot Stevin", pag. 92 en 95 e.v.
P. Kats heeft in The Accountant 1927, vol. 77, p. 261 en p. 287, eeil nadere
besQl1.ouwing van het werk, alsmedc een reproductie erl'an in moderne spel·
ling gegeven.
. !"
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TO THE HEDER
Like as yuto euery science is requisite a special and p,eriighl
knowledge of the same, to thentent that eche part and ,parcell
thetof haue bothe dewe proporcio and bee placed accordyhgly,
so is it moste expedient and necessary that the moste excellcntfl
~cience of kepyng accomptes and hokes of reconynges reguisite
moste chifely for the vse of Marchantes be perfightly and absolutly learned and knowen, to the intent that all their affaiees
maie bee both finely, netly and truly obserued, and that in suche
dewe order and exact maner that the Mai'chant. while he )i"u'eth
. "'.
maie knowe aswel what he oweth and is in debted to other, ,a.nd
what apperteigneth of right to, hymself: As also all other persones strangers to the saied Marchant, maie after his decc~lse
and departure out of the world (as executors and other j a(the
fiJ.'fst sight pel~ceiue and fynd euidently and plainly the 'wllOle
trade and course of his affaires and doynges, that with out any
difficulty thei maie truly minister and paie that was dewe by the
saied Marchant and also receiue and gather to the profite al:id "se
of the wife and children that whiche iustly and of righte 3,ppai.'teignecl to hym, 'The whiche maners of kepyng bokes I haue'seen
and Jmowen son dry and (liuerse marchantes so gros]y, obscurely,
and ,]ewdely kept; that after their -desease nether wife, serllauiit,
executor nor other, could by their bokes perceiue what of'f:ight
ether apperteigned to them to be receiued of other, nether,.•yhat
iustly was due by them ynto other.
., '
Wherefore consideryng the manifolde commodities thlOW iilsueth 6f the exact and diligent kepyng of a pel'fight accopl, ahd
that 5t is a rare thyng within this' realme to fynd any that '{il
suehe maner do kepe their hokes: & on thotherside, how many
discomodities, losses and encombrances growe daily by the negligence and rude maner of kepyng of disordred reconynges Rnd
accomptes, I haue of right good will and honest mynd to wardes
all Marchauntes for their vtilitee and profite set furthe this
worthy and notable woorke, coniainyng the excellente 8ci~J)cc
a,., n.4. -roa~erh~w
., .
. :M~Ll;charint
" l ' shouldkepe ~ ~ke afterth.~Jse
.
and manerof the moste famous noble and worthy Marchaunt.e s
of Italy, ga thred and compiled by the first aucthor bothe,\;itt!~ly

a
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and painfully, and written in the Italiane tOl1ngue, and after
traslated into Duche, and 'out of Duche into Frenche, and now
(for the loue I bere vnto Marchantes of Englande) translated
out of Frenche into Englische, the maner and contentes wherof
with the mistery of kepyng this reconyng, is not onely in a br~fe
some or table resited herafter, but also perticularly declared in
certain Chapiters folowyng,
Vale,
A. Ii. ;

,

Consideryng, -

THE PROLOGUE OF THE AUCTHOR _
Consideryng 110we necessarye a thyng it is to all Marchauntes
and other persones that hane to do with diuerse and sondery
affaires to learne and knowe the arte and science how to kepe a
boke of accomptes after the goodly and commendable order of
theiuilians:and oonsiderhlg also that thesame i~ very little
knowen arid vsed in these ' partes: And :6 irther callyng to In yild
how sondery and greate -learned men haue written very muche
in thesame science as Lucas de Barge, which emong other sciences' and matters conteigned in his boke named Somma de Arith.:
metica and Geometria, 'diligently hath written also of this saied
science of kepyng bokes of accomptes: Ukewise hath Ihoh 'All': '
tony Taiente of Wenise, and many other, whiche workes'thei
caus'ed to bee imprinted and set furth in the Italiane tong and
Almain speche, hoWbeit theihaue written so shorte & obscurely
that fewe or none could attain to the knowledge of thesame, ion-'
lesse 'he 'we1'e either taught by thesaid writers orels by suche
scholemasters as taught thesame science in' Italy, for profite: &
aduautage wherfore, I did indeuor my self more cler~IY ' &
plafnly to- attain thesaid science & then' to set it furth. And; sO it
happened that I came in acquaintance with a man of;.vorship
named Iuane.Pauio of B,tirlncy an ltaliane, the whiche 'labored
moi'e in the settyng flli'the of this science then all other' befcwe
hym, to thentente that men by his study and labor mightattaiil
to the,ku(}wle.dge ofthesame':And it'fortnrted me to get a: capie
of the worke of thesaid Iuan Paulo, "'ritfen iri' bis langttage;
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whiche I translated into Frenche, to the profite of them that
shall haue nede thereof, because that Frenche is nerer the Ita-liane tong, then the hie Duche or Flemische. And to thentent
that all persones might the easelyer and soner attain the knowlr
edge of this said sci-ence, here shall folowe in this treatise many
and diuerse examples, by the whiche euery man maie Ierne how
to write and coueigh his busines, deu en in like maner as .the
yongmaide lerneth her woorkes of the nedle out of her exampIers. Howbeit if to any that is wise and learned there shall
seme somwhat to lacke in this worke for the better settyng furth
of the same, suche a one I shal not onely desire to adde that
his mynd herunto, but also cOfesse that I am hound to geue
hym moste heartie thankes, & likewise are thei worthy of reproche that shall dispraise thesame, and ether cannot or will
not indeuor theselfes to make it maI'O perfigbte.
HERE.

HERE FOI.OWETH THE CONTENTES OF ALL THE
PARTES OF THIS PRESENTE WOORKE OR TREATISE.
This presente woorke is deuided in twoo principall partes,
whereof the firste parte is an informacion and instruccionexpressyng the maner and waie how to kepe a reconnyng, conteynyng XXIX Chapters.
The seconde parte shall contain examples of the saied reconynges, and first of that boke whiche is called the Inuentory.
Nexte after shall folowe an example of that hoke whiche is
called the Jornall.
And then a copie of example of the boke whiche is called the
sin.gle Register or A.B.C. seruyng to the greate hoke, marked
,~ith the t.
After shall folowe an example of the first greate boke whiche
is called the Quaderno, marked with the t.
And then shall ensue an example of the hoke called the doble
Registre or A.B.C. aperteinyng also to the greate boke marked
with thet.
And finally shall folowe the example of the newe greate boke
marked with the letter A.
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TIle ende of the contentes of all the partes of this notable
woorke.

THE CONTENTES OF THE CHAPITERS OF THIS BOKE
OF INFORMACION.
The contentes of this treatise, and to whom it shalbe proffitable a.nd what is requisite to a Marchaunt. Thie firste Chapiter.
How this present worke is deuided in twoo partes, and the
firste is the Inuentory, and what that is, and how to pro cede in
thesame ............. . ................ Chapiter
IT.
Of the seconde parte of this treaties called Disposicion or orderyng of the worke, and what bokes are requisite, and how
III.
thei shalbe called .. ...... .. ...... ..... . Chapiter
The maner of the Memoriall boke, and who maie write therin.
Chapiter
UIL
How hokes be lawfully aucthorised, and the order taken for
reconyng hokes in some places in Italy, muche to be praised.
Chap iter
V.
How to enter a parcell in the Memoriall boke.
Chapiter
VI.
Of the diuersitee of bargainyng, whiche happ'e n at the least
nyne sondery waies ............. . ... . . , Chap iter
VII.
Of the seconde boke called the Jornall, what thyng it is, and
how it ought to be kept .. . . . . . . . . . . . . . . .. Chapiter
VIII.
Of certain termes and woordes that shalbe vsed bothe in the
Jornall and greate boke ............... . Chapiter
IX.
Of the third hoke called in Italy, el Quadarno, and with US
the great boke. And of the A.B.C. belongyng to thesaid boke.
Chapiter
X.
The table.
How ye shall set ouer the parcelles of your Jornall into the
great boke and wherfore eche parcell once writte in the Jornall,
must be twise written in the groote boke.. Chapiter
XI.
How in the greate boke, the place muche or litle shalbee leaft,
of the disposicion of the parcelles, and how to remoue them.
Chapiter
XII.
H<)w to remedy and amend parcelles euill written in the boke
XUI.
by negligence , ........... : ............. Chapiter
o

o
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!' ,Of the change of the yei-e, aIi,d how to geue accompte to1'be
debitor, and to come to arest ..... ... . ... Chapiter XlIII.
How to kepe a reconnyng of a retaylyngshop, that is to saie,
to knowe what proffitecommeth thereby by sale made for re,ady
money, loane or otherwise ......... ,',.. Chapiter
XV.
Of another accompt vsed in the hoke, whiche the Italians call
PrO and Damno that we call gaynes and losse. Chapiter ' XVI.
, How to kepe accompt of Barteryng .. , , .. Chapiter
XVII.
: How to ordre and entre into the hoke, the seuerall accomptes
of a compaignie or parteners ,. ...... ... . Chapiter XVIII.
How to enter into your hoke, wares shipped or sent into any
countree, and charges of thesame .. , . , , . , .. Cbapiter
XIX.
'" Of exchange, and billes of exchange a goodly instruccion how
' XX.
thei should he entred into the hoke . .. . ,. Chapiter
,The maner how to write in the hoke, poundes, shelynges and
pence. , , . , , , . , , .. , ... .. .. , .... , , . , .... Chapiter
XXI.
, V/hat ordre ' is to he kept with hilles, euidences, actes" processes, instrumentes, protestacions, sentences, memories : and
letters missiues .. , ... , ..... , .. ,', .... , .. Chapiter
What maner of hokes are requisite,to he had to write in suche
thyngcs as is not mete to he written in the Jornall, nor in the
gr.eat 'boke ... ... ,; .... " .. , ... .. . ,., .. Chap iter XXIII.
How to close vp your hoke when it is full, and to remoua th e
]iestes of parcalles from one place to another, and to knowe what
p'roffite ye haue doen in all the tyme ye vsed thesame hoke.
,
Chapiter XXIIU.
How to ,make the hallaunce of this hoke and al other. and
how to serch the fautes, if the hallaunce agree not.
,
Chapiter
X:...\'V.
' How to cary the percelles of the old hoke into the new, and
where to write them, while tbe halaunce is in makyng; and till
the parcelles be entered into the new hoke, and how to inHtle
tnene"re hoke . ... . ... " .. ' .... , ,; .... , Chapiter XXVI.
i A certain instruccion bow t.o kepe' an accompt of cliuel~se " af\.;
faire.s .: . .'.;.,;,.,.: .'."." ....... ,-.. , Chapiter XXVlT.
A,:deda't 'acioof certain tll'ynges ",hithe are specially to' he
noted , .. .' ,. ,'" , , .. . ... ", .. , .... , . , , . . Chapiter XXVIII.
, 'The conchisiHnof the hoke of Informacion very necessal'~': to
be let-ned if jc ' cl~sire to kepe a reconnyng after the best inane~';

xxn,
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and what daungers and losses maie folowe by not kepyng a .perfight hoke ............................. Chapiter XXIX.
The ende of the table.
AN JNSTRUCCION INTO THIS WOORKE.
THE FIRST CHAPITER.

W h 'a t s hal b e con t e i ned in t his pre s ,e n t t rea':'
tis e, and tow!h 0 mit s hal b e b e h 0 u e full, an d
· w hat s h a I ben e c e s s a r y to a, Mar c han t.
.
An informacion translated out of Italian into Duche, & out
of Duche into French, and out of Frenche into Englishe, verie
nBccesary and behouefull to aI, countrees, citees, and townes,
and chiefly to those townes &. places where the trade of .MarchancUse is vsed and frequented, the whiche desire to kepe bokes
oX flccoptes after the Italian maneI': and is also very commodious & profitable to all iusticiaries, because thei maie hane
knowledge to discerne al differences and alteracions that daily
happeneth emong Marchantes, as well by faute of euill kepyng
of their bokes of accomptes as otherwise (as is vsedin Italy) as
more plainly shalbe shewed in the fift Chapiter. Also it js comITlendable to all Notaries, Renters, Fermers, Heceiuers and
other, for with the kepyng of a fewe bokes thei maie bothe write
al .their affayres without confusion, and also at their pleasures
ea;sely and lightly fund the.
, Also it is behouefull to all Schoolemaisters that exercise the
pra~tise of Ciffres, to teache children how to kepe bokes of .accomptes and rekonnynges. But aboue all, this present worke is
moste necessary for Marchaunt men, that thei maie learne herby
so to· kepe their hokes while thei liue, that thei maie iustly aske
that is their owne, and paie that thei owe, and thet after their
deseea&e, their ·wifes, seruantes, children, Executors or stranger,s, maie without confusion or long searchyng, plainly fynde
the true state of thesame Marchant, aswell what apperteigned
tohym of other, as what other oughte to haue of hym. The
lacke of kepyng hokes after suche sorte hath been thoccasion
of muche wrong doen, aswell to the daungier of the solle departed, as also to suche executors and ministers that so wrongfully
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hath ministred. Wherefore consideryng this worke to be so expedient and necessary to. Marchauntes, (although M I sa.ied
before that all other persones also maie take it as a documente
and informacion) therefore T will now intreate specially of
maters touchyng Marchandise.
And to entre to the first parte: ye must consider that in all
acc5ptes there are two speciall partes, as a debtor that doth
owe, and a creditor that doth lende, these considered, there
foloweth also to be noted two other poynctes, whiche are these,
the some of money that is owyng, and the cause and reaso why
it is oughte.
These specially remembred, ye maie then by this exemplary
eMely drawe out and entre all your reconynges.
And now to speake of a Marchant, to hym perteigneth thre
thyng~s, first a substancial stocke secondarely, knowledge in
castyng and cifryng, and thirdly knowledge of his wares Caswoll
whiche are good M whiche are profitable) and to knowe how to
enter euery sorte of those wares into his boke, that the one be not
a confusion to the other, and countre debtes losses and gaynes
M this treatise more plainly be example shal declare.
But now for as muche as in this treatise cannot be expressed
without greate prolixitie all suche bergaynes, sales, and other
thynges as maie happ'en, therfore must euery man indeuol'
hymself to note and marke the differences betwene nacion and
nacion as 'Venecians Genewayes, Floren~ines, Spaniardes, Frenchemen, Germains and Flemynges, with likewise notyng the
variances of their monyes, weightes and mesures. For there is
no science hut like as the wit of man hath attayned it, so hath
there been that daily hath added more and more therunto, and
therefore let euery man in this science apply his wit as Goo
hath geuen hym grace and knowledge, to the proffit of his neighbor, and not to his hinderance and 10sse.
And in this accompt and maner of kepyng thereof, wee will
procede accordyng to the vse of Venice, a citee of no finan renoume or litle estimacion, by the meane whereof ye shall come to
the knowledge of the custome of other famous citees and coun·
trees also.
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THE II CHAPITER.

How this present woorke is deuided in twoo
par t e s, and the firs t i s the I n u e n tor y 0 i
w hat s 0 e u e r i t b e, and how top roc e d e i n
th e sam e.
This presente woorke sbalbe deuided into twoo principall
parts. That is to wete. The Inuentory, and disposicio, of thesame, folowyug eche other by chapiters, as the presOOent table
sheweth, out of the whiche the reder maie easely pereeiue the
contentes of this present boke: That is to saie as before is rBhersOO, how to learne the right waie to kepe a boke of reconyng
with his J ornall and daily boke, with an instruecion of the
Memoriall boke the whiehe many Marchauntes vse because thei
maie write therin as thei lust. And for a further declaradon
herof there sball folowe at the ende of the Instruccion an example of the Inuentorii boke, makyng by ficcion the similitude of
a Marchaunt that newly beginneth to occupie his trade, to the
int-ente that the reader maie gette perfight vnderstandrng of
this treatite, by conferryng the exemplary that foloweth, and
also that by the meane of thesame exemplary the reader maie
learne how to ordre and dispose his businesse, for as the old
prouerbe is, there as is none ordre, there is confusion.
And now to entre the ordre of this treatise, we will firste begynne at the boke called the Inuentory, declaryng what that is,
and how ye should procede therin. But here we must haue in
remembraunee the good custome of the Italians, for the whiche
thei are worehy of muehe praise, and that is, assone as euer
thei set penne to the boke, be it of bill, letter or any other writyng, firste of all thei make a crosse t and writeth by it the
name of Jesus for a difference betwene the Turc.kes and J ewes,
wruche do not so. And afterward writeth the yere of the Incarnaeion of our Lorde as maie be seen by example, and specia.lly vpon the Inuentory and other bokes. But vpo letters Missiues Obligacios, thei write the da.ies monethes and yere and
wh~e thei be written, the w.hiche is a very redy thyng to the
reader, to knowe furthwith the date and day, and fro whence.
suche letters and billes or letters of exch'age do come. Thus returnyrig to our purpose, the truth is y the march ant man ought

"
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more diligently serue and praie to God, then other Ecclesiasticall persones or laine people, that gette not their liuynges and
charges with suche perilles and danngers as Marchantes (ioo,
aswell by sea as by lande, whiche we will now omit becanse
we will not bee tedious vnto you. Thus now to proced.e to the
firste parte of this worke called the Inuentary, whiche is 1'1'0prely as muche to saie as a descripcion o.f sondery goodes, suhstancially written and valued. makyng m\lncion of all the goodes debters, and countre d,ebters, to any person dewe of right.
And then if marchauntes will fo10we this ordra, thei must make
their Inuentary in suche wise, as in the exemplary of the 1nueIftary thei shall fynd clerely set furth right before the Jornall,
as is ought to bee, for the Jornall taketh his beginnyng out of
the Inuentary. And for to write the Inuentary, men take a small
hoke because thei maie locke it vp after it is entered into the
Jornall. And it is alwaies expedient that ye entre into. your
J ornall daily suche thynges as ether be bought, solde, receiued,
paide or deliuered, whyle thynges be freshe in memo.ry, least
by negligence and puttyng of the tyme some errors might bee
committed.
H wer likewise conuenient that the Marchaunt man should
also \lntre into his Inuentary all suche implementes of housho.ld;
plate, rentes and landes as he hath, as by the example of the
Inuentary her after folowyng mOore plainly maie apere: And alwaies duryng his life tyme, at the least once in the yere to
peruse and cast ouer his boke to se in what state and condicion
that he standeth in, and not to procede confusedly, not knowyng
whether he increase or go backward, wherby many persones
haue deceiued themselfes: But by this ordre and treatise (which
maiebe called the Marchantes glasse) that inconuenience maie
sone he remedied and holpen. It is also requisite that yo write
into your Inuentory al your iewelles and apparell, to the inh..~t
ye ma,ie kepe accompte of the charges, therof, the whiche should
be entred yerely fro.m Inuentory to. Intuentory, for men must
knowe out of the accompt of Casse in the greate boke where the
money is become as more plainly shall apere by this treatise:
For as it is aforsaid, eche parcell must bryng with it his creditor. and debitor, like as ye cannot waie hangyng waieghtes in
the one side of the balaunce excepte ye haue somewhat to
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cou.ntrepoyse it on the other side, so can there no debt growe
but by a creditor to whom it is owyng. And this shalbe sufficient of the Inuentory, referryng you to the example whiche
more plainly setteth thesame furth vnto you, wmche if ye folowe, ye shall neuer fayle to entre your thynges well, and also
haue your boke most perfightly kepte.
/

TtiE III CHAPITJ: R.

The sec 0 n d p a l' t 0 f t his pre sen ttl' eat i se is
c a I I ,e d n i s p 0 sic ion. And w hat b 0 k e s l' e h a u e
n e cl 0 0 f, and how the ish a I bee all e d.
Forasmuche as in this former chap iter and by the example
of the Inuentary whiche shall folowe in the ende of this Informacion, "-0 haue sufficiently declared by the name of a Marchaunt ,,-hom we CeLlI Antony Eliat, to the intent by hym (as
for an example) ye might perceiue the maner of this woorke,
that euery man. accordyng to his stocke and suhstance, might
knowe how to entre his Inuentory and other affaires. Therefore
now shall folo"-e how ye shall procede in the second part of
this treatise, whiche ,,-e call ,Disposicion, that is to saie, how t6'
orcb:'c and write all such e thynges as yo shall fortune to entre
into your booke. And the hetter th er ein to pro cede, it shall behou e a right Marchaunt to be in property like vnto the Kocke,
the whiche aboue al other foules is moste vigilant and kepeth
houres a,'",-ell by night as daie. The Marchaunt must in like
manel' occupy his tyme and not to forslowe or let flip any tyme"
hut alwaies to he occupied in his lmsinesse, and euer to be 8ettyng the penne to the hoke, that he maie he accordyng to the
prouerbe fabricando, fab:ri ssimus, in buildyng we become buyldel'S, also it is said that it is more painfull to become a good
Marchaunt, then to be a master of Art, or a doctor. And therefore it shalbe requisite that ye bend your self to the takyng he de
of your dooynges, and appoyncte some certain houres of the
daie or in the euenyng ordinarely to make vp your boke. A!ld
first it shalbe mete to declare vuto you what bokes ye shall vse,
Some Marchantes vse- thre bokes, and some but two, whe-rof
the- firste is called the Memoriall, and commenly is vsed in a
long and naro,,-e volume. The second is called the J ornall ' that
N ED_ ECON,-HIST. AIlCHlRF JAARBOEK XVIII.
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is, the daily boke the whiche is of the quantite and volume of a
leafe of paper in greate or small forme as the occupiyng requireth. The thirde boke is of as greate a forme as the Jornall. But
if the J ornaH contein a hundred leafes, this last boke muste contein thre hundred leafes and more, and is called the greate
boke, and herunto must be a Register or A.B.C. hounde by it
self in parchemente or strong paper, put behynde or before in
the saied greate boke without stedfa.s t fa,stnyng, because it maie
be taken out when nede is. Ye maie also cause in like maner to
be made a double Registre or A.B.C. (yery conueniente for
theim that haue greate occupiynges, and for many and diuerse
persones, as some Marchantes, Receiuers, and other haue) for
to fynde furthewith the names and surnames, be it of persones
or of wares, the whiche A.B.C so beyng furnished with the names and surnames, as in the exemplary of the double A.B.C.
shalbe shewed, ye shall then incontinent fynde that ye seke for.
And in thesame exemplary shall ye fynde written this wise a C.
whiche betokeneth the lefe where ye shaH fynd the partie or
parcell in the g,r eate boke. The exemple wherof shall folowe herafter. Howbeit many are sufficed with two bokes, and leaue the
Memorial. And in this treatise to aduoyde prolixite and tediousnesse, there halbe no more exemplers geuen but of twoo bokes,
howbeit the maner also of the first shalbe declared , Jeauyng
euery man to ,"se and take what pleaseth hym,
THE IITI CHAPITER.

Of th e m a ner of the Memorial boke and what
m a i e be,,' l' itt e nth e l' i n.
In this Memoriall boke maie bee written all maner of thynges
that daily doth happen, ether by biynges, sellynges, payments,
receptes, deliuerances of billes, assignacions, wages, labortlrs,
cariage, fraight and so furt.h, and all that belongeth or toucheth
to marcbandise. But first it is requisite that ye make the title of
your boke in tbe first leafe tbe1'of in maner as it is shewed in
the exemple of the Inuentory, Jornall and greate hoke: And
then maie ye write clerely all thynges that shall happen, .not
forgettyng the daie, yere, when, and of whom, or what, and how
mucbe, as in like manct' mnste bee written in the Jnuentory:
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And ye must entre all condicions made, aswell in biyng as sellyng: And also what broker or persone was presente. There are
some that write in the beginnyng of this boke of MemoriaH the
InuentQry, whiche I cannDt praise, fQrasmuche a.'S this boke CDmmeth daily into. the handes of euery perSQne, anid so is it 'nDt mete
that the Inuentory should. And in this boke of Memoriall, maie
write the marchant, his wife of seruauntes, the one euer 'when
the other is absent: And all thynges to be written directly one
folDwyng anQther as thei happen daily, in like maner as )Ie shall
se in the exemple Qf the JD rnall , vntill suche tyme as the Marchant hymself or some Qther apQyncted shall remQue the parcelles of his Memoriall hoke into the JQrnall, and from thtmce
into the greate hoke. And in this boke it is nQt maleriall whether
ye obserue the writyng Df any Dne sDrte Qf money or no., but
at yQur pleasure ye maie write starlyng mQney, Flemish mDney
as stuiuers, guildrens, poundes Flemishe or Brabans Dr what
other mQney soeuer be currant in that place wher the boke
shalhe kept. But in the other twoo bokeR must be written f. s. d.
Df some certain coyne, as ether sterlyng Flemish or other as
herafter shalbee shewed, and as in the preface Df the aucthQure
it is declared. And: this Memorial! boke is very necessary to' all
suche as are trQubled with greate affaires, and hath more to
dooe then maie well be auercome, as in a compaignie or fclQW
ship, thQne shall dOQe Qne th-yng here, and anQther there, and
at hQme the factoure 0.1' wife. a.nd withDut the master, and so
by this MemQriall boke shall it be seen what euery Dne did daie
by daie. And a right Marchant of Italy will not faile to write at
after nDne all thynges that he did in the forenQne. And so. diligent and painfull must all thei be that tTuly ad perfightly will
kepe their reconynges. For men haue not Angels v.rittes, but
maie fQrget. And nQW theses bDkes beyng redy to write in, that
is to saie all these three bokes afQresaid ,",rith their A.B.C. Dr at
the least theses twO. last bDkes incase men desire nQt to QCCup y
the first, ye shall cuase the outside to be marked with t and
likewise at the ende Qf yQur hQke, and at the heginnyng of
euery Ieffe Qf your bDke, that 1'e maie knowe therby Qn the out
side Qne hoke frQm another. And as these bDkes shalbe filled
and newe made, then shall you marke the seconde hoke with
the letter A. And the third with the letter B. And so continue to
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tho ende of the A.B.C. And it is very resonablo as ,re haue said
afore in the second Chapitel' that like as children begin their
first boke with the t the whiche is the triumphant signe of our
saluacion. That euen so euery good Christen man do begin with
thesame signe. It is also necessary to write in the said bakes
the nomhre of the leaues on the corner, that is to saie in the
firste bake on the one side of the boke: But in the greate hoke on
bathe sides, as shalhe shewed in the exemplary, and that for the
verifiyng and conductyng of the bake, because that the fewer
fraudes and ",ranges maie be wrought therm, albeit that it is
not requisite to doo so in the twoo first bokes, forasmuche as
thei depend wholy vpon the folowung of daies monethes and
yeres, wherby all fraudes that might bee committed in bokes are
auoyded.
THE V CHAPITER.

II

0 ".

b 0 k e s b 0 1 a w f u II y a II c tho r i sed, and a f
the ordre of some tounos in Italy.

In Italy cliuerse and many tounes haue Justices appoincted
to hero all parties and to minister in Justice suche thinges as
special Ly apperteigne to marchantes, the whiche vse is in maner
throughout all Italy, that is to saie, and in euery gr.eate toune
there is a courte hold'en whiche is called the Banke, in the whiche is determined only those thynges that apperteigne and happen by the trade a.nd doyng of Marchantes. And the iudges of
tbat courte be called the Consulles of Marchandise. And in Vvenise the place where thei kepe their court is heard by that whiche is called the Bursse, whiche is a place where Marchantes
certain tymes of the daie 1'e80rte in liko maner as thei do in
Lombard strete in London. And their court is called in the Italian tong Rialto that is in Euglishe, the Royalty. And there are
of the said Judges or Conslllles thre in nombre, vuto whom
belongeth t",oo speciall officers, the one called a Greffier, that
is a Secretary or clarke, and a Sergeant of the Werge that is
to saie, a Sergeant at the Mace. AmI' before them is declared all
differences ordrely, and when eche party hath pleded by his
attorney vntill the issue: Then are the parties or their attorneyes
assigned to go vnto the Secretary or Clerke and ther (first the
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one as the pJaintife) to write in a boke appoincted for that purpose, the final! conclusion and issue where vpon thei staye, and
likewise the defendant: at the sight wherof, immediatly the Judges procecle fo the geuyng of sentence. And vnto this office are
chosen suche men, as haue had exercise in marchandise, and
suche men as haue had good vnderstandyng in kepyng of hokes,
for al n1en almoste through Italy geUl.lth credence to their hokes,
and in 'Venice is their bokes credited and aucthorised to continue for the space of fiue yeres.
But ill Peruse is the custome to cary their hokes into the consules chamherto authorise them, that is to saie, the J ornaU and
greate hoke with the A.B.C. aforsaid, and there declareth th(lt
be wil write therin himself or els some suche persone as he will
name, and ,,-hat maner of reeonyng he wiI kepe, that is to saie,
after what money, as starlyng of Flemishe, etc. And this so deelared, the Clercke writeth his wordes before bothe the bokes,
and the daie and yere, expressing how the bokes are called and
marked, and signed with the hande of thesame Clercke, and
afterward entred into the Register or boke of entries of thesame
Clercke. But in the tounes where a'l no bokes are horne afore
the Judges, as vVenise and other, there the Marchante or he
that kepeth the boke shall title his bokes in suche sorte as the
examples folowyng do declare. And in Peruse if it fortune the
Marchante or keper of the hoke to change or dye, then he that
nexte shall kepe thesame hoke is bound to geue the Consllies
knowledge therof, and cause it there to be entered, whiche custome is muche to bepraisecl, for it is to be feared and many
Marchantes do not altogether vprightly, God amende it. An.I
this doen the Marchant goeth furth (with his affaires and husinesse) and entereth al the parcelles of his Memoriall first into
the J oruaU and so furth into the greate hoke.
THE VI CHAPITER.

How to entre a parcell into the hoke
Memoriall.
Foras muche as ""e cannot set furthe all thynges to clerely.
and for that there are diuerse which€' cannot comprehende all
perfightly 'without example. Therefore to the help of the simple
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and better declaracion of this woorke we will declare by exemple vnto you, how ye should entre a parcell into your boke, to
thentent that ye shall not faile therin. And in thenteryng therof
ye muste note that all thynges maie be written at large in the
MemoTiall, whiche when it is entred into the J ornall, maie bp
written with fe,yer wordes, referryng it to the Memoriall: and
now foloweth the exemple how ye shall entre yOUT parcelles into
your Memorial boke. As if it wer so that ye had bought certain
clothes & must entre them into your boke, ye shall entre theim
as foloweth .
Bought the vi (VI) daie of N ouembre XXIIII. clothes Parmetiere very fine of Colly Terlynke, that is to. wete. XII Blacke.
IIII. Grene, and IIIL. Blewe the piece for v. f. IIIl. s. sterlyng
to be receiued the XlIII. daie of March next folowyng, sealed
with the greate seale, to paie. xx. f. in han de and the rest at
twoo paimentes, that is to saie at Halontide next commyng, and
the other half at the feast of Easter folowyng, to be deliuered
in Spanish woolle at suche price and prices as the sorte o[
Armertyne shall then bee woorthe. And of this bergaine is witnesse Peter Dericke broker.
And after this maner and suche like, ye maie entre all your
parcelles small and greate like as the matter shaH geue occasion, for ye cannot -entre theim to plainly. And forasmuche as
the trades of Marchandise bee o.f diuerse sortes, therefore will
J here touche but some and that brefely, and specially o.f suche
as are daily exersised and vsed.
THE VII CHAPITER

Oft he diu e r sit e 0 f bar g e i n y n g, w hie he h a ppeneth at the least in nyne maners as shalbe
dec 1 a red.
H8Ife is to bee noted and considered that there is diuerse
wayes of biyng and sellyng. The first is with ready money. The
second by tyme and daies of paimente. The third in geuyng
wares for wares the whiche we call Bartery, and in Italien Barratto. The fourthe is with money, and part tyme. The fifth, with
money and some wares, or other exchaunge. The sixt is by
wares, and the rest for tyme. The seuenth by assignacion of one
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denter to another. The eight one part by assignacion of redy
money, and the other parte in wares, and tyme. And the nynth
and last is by all condicions together, in geuyng money, wares
assign!1cions, and for tyme. So that in what maner soeuer the
Marchantes dooyng bee, whether it be in biyng or sellyng, he
shall expresly and plainly write thesame in his Memoriall boke,
with the name, the place, the tyme, and the persones that were
present at the doyng therof if any wer. And if it fortune thee to
make any other bergain then the daily trade of Marchandise
requiretb, as some dooe that make a bergain in grosse with a
hoocher for all his Oxe hides, Shepes Felles, Calues skynnes,
Talowe, or any other thyng by the whole yere, then muste thou
expresly note thesame in thy Memorial, declaryng the bergain
with all the circumstances, to the intente that the daily receiptes
maie folowe in ordre bee it by numbre or waight with the value
and price thereof. And euery weke once thou sbalte briefly
entree the parcelles out of thy Memoriall boke into the Jornall
markyng and notyng where thesame is written in the Memoriall
boke, without expressyng tbe long processe thereof, for it is
inough if it bee once well entred and expressed. But thei whiche
kepe all three bokes maie not write any thyng in the Jornall,
except it be entred before in the Memoriall boke. And when ye
remoue the parcelles out of the Memoriall boke into the Jornall,
ye muste set them in ordTe that the daies maie folowe one another. And so sone as ye haue entred a parcell into your Jornall
out of your Memoriall boke, ye shall with a strick ouerthwart
put it out of your Memoriall boke least it should bee twise -entred
into your Jornall. But if the Marchant will kepe no mor'e but
two' bokes leauyng the Memoriall, tben must he entre into his
Jornall all parcelles at length in like maner as before is saied
of the Memoriall.
THE VIII CHAP ITER.

Of the sec 0 nd b 0 k e calI e d the J 0 rna 11, what
thy n g i tis, and bow i t m u s t b e 0 r d red and
k e pte.
. The seconde boke called the Jornall, behoueth to bee marked
t and also on eueryside of the leaues,

.~m the coueryng with a
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as is before saied, and .-pon the corners the numbres of the
leaues, and of euery s1'de to make firste t and the daie and
)'ere, and then the daies as thei folowe and shall happen,as in
the exemple of the Jornall shalbe shewed. And firste 1'e shall
entre the parcelles of the Jnuentory, paecell after parcell into
your Jornall, reseruyng the boke of your Jornall Inuentory to
be locked in a cheste, that it be not made comon and knowen to
all suche as shall handle or write in your boke, and to he kept
with your other "Titynges and euidences as after shalbe specified. And in kepyng of the Memoriall is it not nedeful to mab
any mencion of the Jnuentory. For the keper of the Jorna ll
boke reffereth hym to the Jnuentory, as he dooth in other thynrges to the said Memoriall boke. And it is to be noted that 1'e
must, entre the parcelles more briefly in the boke Jornall, then
in the boke MemorialI, with more mistery and fewer warder., as
more amply shalbee she,,-ecl in the exemplary. The whiche to do
are requisite certain ,,-ordes of termes Ysed by the Marchaunte.'3
of vVeni se, whiche we shall here expresse in the best wise wee
maie. Not withstandyng it framrth and soundeth better in th'J
Jtalian toung, and in the FreDche, then it dooth in our spechc
of Englishe, because our speche is longer and occupieth more
sillables.
THE IX CHAPITER.

Of twoo termes or wordes that the Italian s
v s e i nth e i I' J 0 l' n a I I b 0 k e.
And also of twoo other ",oordes whiche shailJee vsed in bothe
the bakes. And also of another woorde that shalbe vsed in hothe
the bakes, and how ye shall entre the parcelles of your JornaU
into your greate boke.
Ye must vnderstand that euery parcell whiche must be entred
into the hoke contaigneth in itself two contraries in nature the
one to the other. That is to saie a debitoI', whiche is he that
oweth, and the creditor, that is he that lendeth or that it is
owyng vnto. So shall you by these two first wordes "sed by the.Italians, that is to say, Par and A . Understande that this wordePar, be token eth the debtor. And this terme A the creditor. And
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in the places of them "-e vse as ye shal se in the exemplary. By
and To, vnderstandyng by this worde By, the debtor, and by the
worde To the creditor. Arul likewise ye maie vse the said Iwoo
termes in the parcelles of the greate boke: As in the exemplary
therof shalbe shewed. Also we must yet haue twoo other wordes
more for shortenes sake, by the whiche all men maye vnderstan de the meanynge of the keper of the boke. As in accompte
of redy money whiche euery Marchaunt daily bestoweth in his
marchandise and other affaires, and likewise receiueth and
paieth: Forasmuche as the money is alwaies kepte in some place
as Cofers or Chestes, ,,-e wil call the place that kepeth the
money by this name Casse whiche is the first worde, whiche al~
though it sound more properly in the Italian toung, yet it is
to11erable and maie be vsed with vs, and we wm likewise call
hym that hath the kepyng of the Cheste with money, the Cassier.
And then Ynderstandyng that we meane by this worde Casse,
tbe Chest that kepeth the redy money, and by the worde Cassier
he that kepeth the money, we maie procede in OUT woorke and
saie. By Casse, to George Houte, etc. as it shalbe shewed in the
exemplare of the J ornall. It is also requisite and very mete that
all parcelles entred into the .J ornall at Hie charge of the CassieI',
that is to saie of hym that kepeth the money, that thei'be entl'ed
with his owne hande, or at the least that he subscribe and affirme that thei came to hys handes and kepYllge, for no man maie
charge his Ca.c;;sier but by his hand, as shalbe shewed in the
exemplary of the J ornall.
The other ,,-orcIn, the Italians calJ] the CapitaIl, that is to saie,
the Stocke or principall that the Marchant began withall, whiche
came ether by bequest of his frendes or partlntes, or by gift, or
by mariage or els by Executorship a.c;well of wares as money.
And it is at your pleasure whether ye will vse this worde Stocke
in Englishe, or Capitale. Not withstandyng we will here vse the
worde Stocke, and not Capitall. Howbeit it is at your pleasure
to vse whiche you will.
These nn wordes vnderstande whiche shalbee vsed in this
woorke, ye maie procede to the framyng of the Jornall, bflginnyng first at the Jnuentory, in the whiche as before is saied ye
shall first make a t and then write the yere and daie, and then
in ordre write all the parcelles as thei stande in the Jnuentory,
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after suche sorte as shalbe shewed in the exemple, parcell by
parcell, and all vpon one daie, that is to saie without writyng
of any ~aie betwene the parcelles till all be written in the JornaIl. And this dooen, ye shall then entre your affaires in the
saied Jornall ordrely as the example shall teche you, the daie
firste put aboue. :F'or we must suppose that all the paTcellE¥l
written in the Jornall after the parcelles of the Jnuentory, are
suche as daily happen to all Marchantes as ye shall fin de in the
Exeplary Thenore shall ye therby consider how to write and
13ntre all like parcelles into your J ornall, and ther-fore also J
haue made an exemple of all trades for to geue you perfight
knowledge. And it is to be considered that at the entryng of a
newe parcell whiche hath not be entered before, ye must entre it
very well and plainly and at length, a'S the exemple dooth shewe
you of the Casse, declaryng in whose han des it is, that is to
saie, who the receiuer and deliuerer of thesame money is: As
also in the parcell named Capitale ye find the matteT declared
at length, that is to saie, to whom the Capitale apperteined. But
after that is once entred at length, then shal ye nede no more to
write, but only Casse doth owe, or Casse must haue. Capitall
muste haue, or Capitall doth owe, without any further addicioH
as ye shall se in ye exemplare. It is also to be noted, that when
the parcell is entred two maner of waies, as the toune of Andwarp is first entred debitoT for money in Capitall, concernyng
rente bought by Antony Eliot, tbesame parcell must so remain
and stand till the rente be receiued. And secondaTely thesaid
toune is made debitor and creditor for the arrerages of thesame
rentes, and this is of another nature, theTfore must ye alwaies
when ye write and entre suche arrerages, kepe accompt vpon
the selies bothe in your JDl'nall and great boke, or els sometyme
ye shall d-eceiue your selfes, and entree theim in contrary places,
and so must ye do in all other like thynges.
Also ye maie write diuerse sortes of money into your J ornall,
as Flemishe money, Brabans money, and Frenche money, or
any other money, so that ye declare thesame with expT~sse
woordes in the parcelles, but the somes in thende of the parcell
must alwaies be of one sorte of money, as ether Frenche, Flemishe, or starlyng as the exemplary shall shewe. And ye must
after the entraunce of euery parcell make a strike vnder it, to
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. thentent that in the voyde cometh ether vnder the parcell or in
the. margente there be no more written.
Also ye shall vse in the J ornall and great boke after the parcelles entered all that daie, to drawe twoo strikes wherin ye
shall write the daie of the moneth the next daie that ye entre the
parcelles, to thentent that it maie bothe apere euery daie what
is doo-en, and also garnishe and sette furth your boke the more
handsomely, and for breuite and shortnesse sake ye maie write
as standeth in the exemplary, VI. of Marche, as in like maner
the high Dutche ,nite.
THE X CHAPITER.

Oft he t h i r d b 0 k e call e din I tal y Qua dar n
and wit h y s the g rea t e b 0 k e and his A.B .C.

0,

The third boke after the Memoriall and Jornall, is called the
gTeate boke, as ahoue is said in the nn Ohapiter. It must be of
thesame volume and forme that the Jornall is. But it muste
conteyne three tymes so many leaues as the Jornall dooth: At
Venise thei make the greate boke as large as is possible, but the
Jornall somewhat narower, and it muste haue on euery side
twoo rules or .lines more then the J ornall as by the example 1'e
shall perciue it to he necessary. And this boke muste bee marked
with thesame marke that the J ornall is, and likewise entitled
before, but somewhat shorter. :~"or the one refe1'reth to the other,
addyng the quotaeions as ye se in the sides and nombryng of
t,h e leaues in the corners all throughout the boke before ye write
therein, because there shalbe no leaues added therunte, wherby
any deeeite or falshed maie be wrought. And then write in the
top of euery leffe, the date of our I.orde as your boke goeth
furthe from yere to yere, for some continue their bokes IIIL or
V. yere and ehaunge not. So that in the beginnyng of this greate
hoke and also of the Jornall ye d.e clare how many leaues that
yOUT bokes contain. And it is to be noted that in the greate boke
shal alwaies write the debitoI', that is he that oweth, vpon the
left side of the boke, and the creditor, that is he that lendeth or
hath the dehte owyng to hym, on the righte side of the boke as
the example declareth. And therunto must apperteigne a kalen4er, Registre or A.B.C. made of thesame largenesse that the
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boke is of or litle lesse, entitled in the beginnyng like as the
other bokes are, and this maie ye put before or behynde your
boke at your pleasure. And moste comonly these Registers he
made single, but for suche as kepe greate reconnynges and
countours, thei vse a doble Register or A.B.C. the exemples of
bothe shall in this treatise be shewed, and if the hoke he fiue Ot·
sixe hundred lefes, then shal not the syngle A.B.C. dQ very well:
Howbeit the dohle A.B.C. is vsed litle of any nacion sauyng of
the Venecians.
THE XI CHAPITER.

How

to transfer the parcelles out of the
J 0 I' na 11 i n tot h e g I' eat e boo k e.
And w her for e e c h epa I' cell set 0 nee In th e
Jornall must bee set twise in the great e
boo ke.
As by these twoo wordes By and To written in the Jornall we
ynderstand, debitor and creditor, so must ye make of euery p al'"
cell that is written in the Jornall twoo parcelles in the greate
boke: that is to sail', a dehitoT whiche alwaie must bee first entred, because he is firste named in the Jornall: And that beyng
so entered on the lefte side of the leafe, ye shall vpon another
leafe, and sometyme vpon thesame leafe (as ye shall perceiue
better by the next Chapiter folowyng-) mder the other on the
right side entre the creditor. And assone as the debitor is entred,
ye shall in the margente of the Jornall set the nombre of the
leafe where the debitor is entred in the greate hoke, and likewise ,,-hen the creditor is entred, ye shall write the nomber of
the leafe where it is 'entered vnder the debitol" dra'yYng a litle
strike betwene as this howbeit, some vse it not. Then must ye
also entre in the greate hoke at thende of the lyne that goeth
before the poundes and some of money, "pon the parcel of the
debitor, the nombre of the leafe of the creditor, and likewise in
the lyne of the creditor to write the leafe, of the debitoI', th a t
the one maie euer bee found by the other, aswell in the greate
boke a.s in the Jorna.ll, for the parcelles must ahvaies be of like
some and value, so muche as is the dehitor, so muche must be
the creditor, rememhryng alwaies that like as the bye1' is set on
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the left side, so must the seller be set on the right side, for as
before is saied, there can be no debitor without a creditor, no.
more then there can be a geuer without a taker, nor a receiuer
without a paier, wherfore in the closyng of the balaunee of the
boke thei must be bothe a like, as more largelier shalbe shewed.
It is also very conueniente that all kepers of bokes when thei
entre their parcelles out of the Jornall into the great bok~,
whether th ei be fe,Ye or many, that thei first entre one parcel
bothedebitor and creditor befo re theibegin with an y more parcelles,
for the aduoydyng of errors and inconueniences that might happen therby, and also to the intente that the debitor maie be
entred as nie the creditor as can be. Notwithstandyng when
th ere are many parcelles in the J oruaU and fo10weth one of
another, the whiche weI' mete to be set in one parcell in the
greate boke, so maie ye remoue thesame, declaryng where ye
shall find the rest of th e parcelles. And some vse to make a
strike in the top of the parcell assone as the debitor is entred,
and when the creditor is entred make another strike, declaryng
thereby tha t the parcell is truly and rightly entered into the
greate hoke, whiche ye shall plainly se by the exemplary, bothe
of that is saied before and of that shaIJ)e saied herafter : For
this informacion or instruccion is expresly to declare and geue '
knowledge how ye should vnderstand and vse the exemplary,
least many lokyng on thesame without instruccion, should Dot
attain to the knowledge therof, but should spende bothe labor
and wit in vain, like as thei haue dooen in diuerse other bokes
that hath been in this matter hertofore written so darckely and
obscurely that thei profited not the readers. Wherefore we haue
after a more ample maner and at length proceded in this informacion, trnstyng that without greate labor or long study, all
willyng persones that desireth the knowledge of this science shall
easely and lightly attain to thesame. So alwaies that ye specially
note and marke all thynges that ye shall find written in this informacion, for there is nothyng here set furthe in vain, but that
it apparteigneth to some speciall matter conteigned in this treatise. lfinally when ye haue entred all the parcelles of your Jornall into your greate hoke as is aforsaid, then must ye entre !he
names of the debitors and creditors, whether it be of Casse; Ca-:
pitllH or wares, or the names of men into your Registre or A.B.C.
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after the maner as the example folowyng shall 8hewe you, and
alwaies write the first name of the parcell first of all: And vnto
this must good heede be geuen, for men maie be deceiued therby,
and also receiue other displeasors, as hel'after ye shall well perceiue, and emong other thynges ye must beware that the nomber of the leafe and name be not entl'ed amisse, but like as thei
stande firste in the boke, so let them be first entred into the
A.B.C. euery parcell and partie vpon the letter that apparteig'neth to hym. As touchyng the accompte of Casse it shall not nede
to saie muche thereof. For the answere therunto whiche is ether
debt or credite shall sufficiently declare thesame.
THE XII CHAPITER.

How i nth e g I' eat e b 0 k e, the pIa cern u c h e 0 r
litle shalbe leaft. Of the disposicion of the
par cell e s, and how tor em 0 u e the m..
\\Then ye entre youre parcelles out of the Jornall into the
greate hoke, ye muste haue a speciall remembrance of the affaires, persones, or wares, or any other thyngs that ye entre
into your boke, consideryng whiche occupieth the boke moste,
and whiche least, that accordyngly ye maie leaue space and
place for theim in your greate boke, as Casse Capitale and othel'
like, the whiche will occupie a whole leafe, and for some other
)Ie shallieaue half a leafe or the third parte, so as the dooynges
doo require, and your discrecion shall serue. For paraduenture
if ye should procede the enteryng of parcelles wHhout suche
consideracion, ye should sometyme ether leaue to murhe rome
or to little, whiche is not to be praised, and the more conuenieritlie1' that your rome is appoincted and after filled, the better
sighte is it in your boke, and the better shewe it maketh. "6ut
how greate soeuer your affa:ires bee, ether by partie or parcell,
ye shall not leaue for one accompte an y more then one leafe,
for then might deceite be wrought. And also like as ye at lenght
\'!ntre all your parcelles into your Memoriall and Jornall, so
must you in this boke entre thesame matters as compendious
and with as fewe wordes as ye can: Howbeit some Marchauntes,
and specially snche as be parteners or kepe reconynges for corn-
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paignies do write some what at lenght in the greate boke, to
thentent that thei will not euery fote turne to the J ornall.
When the space is full and that your reconnyng doth still continne, so mnst ye cary the parcelles forwarde. And 10 do this,
ye must first some the side that hath. moste in it in a pece of
paper, and then likewise some the other side and write it vnder
the firste some, and take out the reste, and if the debt amounte
more then the credite, so shall ye set thesame rest vpon the side
that the credite is written on, after suche sorte as the exemple
in the accompt of Casse shall teche you; and then shall the somes
of bothe sides agre. And when the forsaid rest is entred, then
shall you with your pen geue a stricke ouer hothe the sides, and
cary the rest forwarde into the leafe that is nexte the last pa.rcell of the boke, for els cannot the accompte bee good, and there. •
might be thought some fraude to be therin. And if it fortune that
yo leaue to muche place or space for a percell when ye entre it
firste, and then afterward consider it, yet maie you not in thesame space entre another percell of a later date, for that weI'
also a greate faute, wherfore it wer better that so muche paper
weI' lost, then the ordinaunc'e of the boke should be broken.
THE XIII CHAPITER.

How to remedy and amend parcelles euill
w r itt e n i nth e b 0 k e b y neg 1 i g en c e.
It is to be considered that there is no persone so per fight but
that he shall some tyme misse, and entre some thyng wrong,
howbeit yet maie not that faute be taken for deceipt and fraude
so, that it be doen by ignoraunce. And if it fortune that any
parceli be eum entred by negligence, yet maie you not the1'£o1'e
blot it out, for in the boke shuld be no blottyng: but there are
other remedies q,nd ordres for it, by the whiche there shalbee no
cause to blame or suspecte the hoke. And firste ye shall vnderstande that this boke muste be kept as men vse a paire of ballaunce, that the one side bee neuer heuier or more of some then
the other, that is to saie that ye make nothyng a debte, but ye
make a credite to it as is said sufficiently before. Wherefore if
it fortune that a parcell be euill cntec.red, like as in the exemplary ye shall finde in the parcell of Jhon Leis accompt.e, whiche
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ought to haue been set vpon the accompte of Gyles Houte, YP.
muste correcte it in suche sorte as ye shall fynde it thero doen,
shewyng the cause of the faute, an.d so in all other like, for as
the 01de saiyng is, he neuer lerned that neuer erred. And thus
with addyng these fewe wordes folowyng vpon the side of the
creditor ye maie amend all falites 1): The wor-des are these, to
make a like some vnto the parcell written on the other side
marked with (t) betokenyng that it was entred by negligance,
haue I "Titten this. And this so corrected, ye mail' then entr~~
the parcell in his right place where he should haue been entred.
But if it fortune you to entre any parcell wrong into your JornaIl or Memoriall, and perceiue the same before ye entre it into
the greate boke, then maie ye strike it out in suche wise as ye
shall se doen in the Jornall the XXVII daie of June whiche is
striken out, and the cause therof shewed vndel' the parcell.
THE XlIII CHAPITER.

Oft h e c h a u n goo f the y ere, and how tog e u e
a c com t e tot h e deb ito 1', and toe 0 m e t 0 a I' est.·
In the tenth Chapiter before, ,,·e haue declared for a generall
rule,_that ye should in the beginnyng of euery leafe write the
yere of our Lor-de. But if (as it shalbee shewed herafter by
example) that the ye1'e fortune to chaunge, as in some places it
doote at Christmas and in Venice the first daie of Marche, and
in some places of Dutche land vpon good Fridaie, and Easter
daie, and here in Englad vpon OUl' La,dy daie in Lent, so must
ye set the chaunge in the margent ouer the parcell begon in the
old yere before, because in the makyng of your accompte ye
shall lightly perceiue where the yere chaunged. And if it fortune
any debtor whiche bath had long to doo with you, to come and
desire you to make bym a copie of his reconnyng out of your
boke, whiche you mail' not well saie nay, then shall you take R
lfafe of paper as great as the reconnyng doth require, and rule
it after the maner of the greate boke, except the line that serueth for the folio, for that is not requiste, and take before yon
the .Jornan and greate hoke and Memoriall boke if you kepe
I) Faultless.
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any, and so write out the whole reconnyng from parcell to parcell with the daie and yere, and cause of thesame parcelles. And
first write the debte, and then write an the right side that whiche is receiued if any wer, and so make the rest that remaigneth
dewe, like as ye do when ye set ouer the rest of any parcell that
ye remoue in the hoke. And herof in thend of the hoke shall ye
h~me h'loo examples, the one variyng some what from the other,
because somedooth it twoo maner waies, whiche bothe knowcn
ye maie take that which liketh you best.
THE XV CHAPITER.

How t 0 k e per e con y n g of are t ail y n g s hop,
that is to sa ie, to k now e w hat pro fit e co mmeth therby, by sale of redy money, loane
oro the r w i s e.
And if it shall happen any rna, exercisyng the trade of marchandisi to set vp aretailyng shop other within his hous or with.·
out, and will commit the doyng therof to his seruantes of fae··
toures which shuld make hym a reconnyng of it. The master
muste fyrste ymagyne with hymself a namefor the parti, as thus
The shop of the white Heart, of the greyhound, or black Bull,
such as the signe therof, is and to do with thesame shop as he
would do with a man vnto whom he shoulde deliuer so muche
ware. And then shall the Master entre thesame shop debitor
for all suche wares as he shall deHuer into thesame, writyng
them one after another like as ye sha! sedoen in the Inuentory.
And right oueragainst that parcell shall the master entre Casse
for creditor, i~ it be so that he hought thesame wares with redy
money, or els he shaH make that persone creditor of whom he
bought the goodes: but if that the master had thesame goo des
before in his hOllS and were before entered into his boke, then
must he make thesame goo des creditor: And whatsoeuer is ofterward deliuered from daie to daie, he shall make the shop
debitoI', and creditor the partie that it opperteigneth vnto. And
the Master shall make the shop creditor for all suche money as
he shall receiue from thence, and his Casse debitor and likewise
shall he make his shop creditor of all suche wares as he shall
ta.ke from th-ence, and him that the wares appertaigne vnto
NED. ECON.-HIST. ARCHlEF ]AARBOEK XVIII.
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creditor. Also all suche costes as the master shall do in the shop,
as the rent, seruantes wages, meate and drinke, bordyng and
trimmyng of it with other like charges, shall he entre the shop
debitor therof, and make Casse creditor, or suche as it shall apperteigne vnto.
Ye maie also make your factor debitoI', if it be so that he will
take upon hym as factor, and then should the factor be bounde
te geue and make the master an accompte. But to kepe a good
and perfite acc6mte of all suche goo des as are in the shop and
shalbe ether bought or sold, it weI' necessary that the factor
should kepe reconnyng therof as though he hymself were principall, that is to saie he muste kepe his Jornall and greate hoke,
makyng debitor euery sorte of ware, and creditor the master of
the shop. And if it fortune the factor to bye any wares hymself
with redy money, he shall make Casse creditor therof and of
all suche money as the saied factor shall paie or deliuer vnto
his master. Or if he fortune to deliuer any ware out of the shop
to his master, then shall he make his master debitor, and hym
creditor to whom the ware did apperteigne. And likewise muste
the factor kepe his reconyng of all y he shall receiue, bye or
sell daily, be it with ready money or credite, & be very diligent
in writyng that nothyng be forgotten.
There are some that would require an accopt to be made of
euery small parcell that should be sol de in the shop for redy
money, because thei would daily knowe what weI' taken and
doen, but to entree euery small parcel in the Jornal boke weI'
bothe to tedious and vncomly, wherfore ye shal kepe a boke
for that purpose whiche thei call in Italy (libro de vendita) that
is a retaile boke. And on the autside of that boke ye shall write
the retaile boke and within vpon the first leafe thereof ye shall
write the yere and so furthe the daie and the moneth, and vn,..
derneth, all that shalbe sold for ready money from daie to daie,
and ye shall put thesame money into a chest by it self till the
ende of the weke, and then shall ye some all the parcelles solde
that weke in the retaile boke and set the some vnderneth, and
after shal ye take the money out of the chest and tell it and se
whether it agre with the retaile boke as it ought to do, for there
should be nether more money nor lesse then the retaile boke
doth shewe: But if there come more money then i's written, then
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must there nedes some parcelles be forgotten to bee written, as
many tymes it happeneth, and therefore ye should not passe
aboue a daie but ye should tell your money and cast your boke,
that if any faute be, it maie bee amended while the matter is
in remembraunce, and then daily in a pece of paper, ye should
write the daily some that is bothe in your hoke and of the money, and! so let it lye in your chest till the later ende of the weke,
and this is the moste surest waie and best to be praised. And in
the ende of the weke ye shall cast euery sorte of ware by it self,
that is to saie, so many poudes, eUes or yardes, of euery sondery sorte that hath been sold that weke, and set ther with the
some of money, like as ye shall se doen in the J-nuentory, and
this doen ye shall entre it into our Journall the last daie of the
weke, writyng euery sorte by it self, and make Casse Debitor,
and the ware's that ar'e solde, one parcel after another creditor.
And then shall you with your p'ene strike out all the parcelles
in your retaile hoke solde that weke, and write vnderneth that
ye haue entered thesame parcelles into your Jornan and where
thei shall apere. Ye shall also vnderstande that all suche bokes
as shalbee kept by suche factors as kepeth retailyng shoppes,
maie be~ of a lesse volume and fewer leaues of paper then the
masters boke, for men should of all suche shoppes euery yere
make an Jnuentory of the state therof, to thenoont that thei
might perceiue whether there come any profite therby or no.
For the trade of a retailyng shop whether it be profitable or no,
shal ye not perceiue so sone as he shal that occupieth in grosse,
for he perceiueth out of hand whether he lose or gain, and at
all houres maie knowe his state, and can neuer perishe nor
come behynd hande; except it be by greate losses and eui! debitors vnto who all men are subiect, but so lightly shall ye not
perceiue your state in a retailyng shop. Wherefore all factors
and kepers of suche shoppes at thend of the yere shal make the
balaunce of their bokes, that is to saie, gather all the parcelles
together and make out the restes, and bryng theim all in one,
that is into one parcell named the balaunce of the boke and
close vp al the other parcelles like as it shalbe shewed in thend
of this boke. And herunto shalbe set all the wares remainyng in
the shop, and all debtes and countredebtes apperteignyng to the
shop, and the profite and losse that is come therby for the space
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of a yere. It shall also be couenient and mete that the factor or
seruaunt for the better kepyng of his accompte and knowledge
how to proeede therein, that he make an Jnuentory of all the
goodes and money that apperteigneth to thesame shop, euery
parcell by it self as before is declared: And then shall he se
whether it agre with the parcelles in the balaunce of his boke,
for thei muste agree or els there is somewhat forgotten or els
misreconed: And then shall the master peruse and ouerse the
balaunce of his accompte by good examinacion. And incase that
he finde profite therby, and mynded lenger to kepe thesame
shop, and willyng to let all the goodes to remain there in thesame state. Then shall the master first of all make thesame shop
creditor of all the wares that he fyndeth by the balaunce of his
boke and Jnuentory, to remain therin, and write them all in
one percell or in so many parcelles as there be diuerse sortf'S
of wares refferryng hym to the Jnuhetory. And likewise shall the
master make the shop creditor of the money that the factor hath
remainyng in the chest at that tyme, and also of al suche persones as are in debt, to the saied shop, but put all this vpon a
newe leafe, makyng a newe reconyng and accompt. And if it he
so that the saied shop do owe any thyng: he shall likewise entre
thesame shoppe debitor for thesame in the old parcell, and shall
make hym creditor in the newe parcell. Finally, the master
shall entre the shop debitor in the oide parcell for all suche
somes as shall apere by the balaunce of the boke to be profited
and gayned, and her with shall the old accompte of the shop be
made euen and closed "p, and then with your pen ye shall strike
it through. And right oueraginst it, must the master entre profite and losse and so is the accompt finished. And by this maner
of reconnyng shall the master perfightly se and knowe how his
reconyng standeth, and what profite he doth therby, and whether it be better lenger to kepe it or geue it ouer. And then
shall bothe the master and the factor beginne again anewein
like maner as thei began before, eche kepyng his boke as is
aforsaied. And this to do euery yere shalbe very mete and conuenient, for lyngeryng of reconynges causeth muche inconnenience and maket men sometyme to deceiue themselfes as ye
daily maie perceiue, for as the old prouerbe is often reconnyng
maketh long frendes, and this prouerbe is founde true many
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tymes. Therefore J counsaill all masters that thei doo oftentymes
peruse and ouerse the reconynges of their factors and seruantes,
and this instruccion shalbe no hurte vnto them, and in folowyng
the counsail themf, thei shall finde it profitable.
THE XVI CHAPITER.

Of another a c com pte v sed i n t h e b 0 k e,
whiche the Italians call Pro and Damno
t hat w e c a II gay n e san d los s e.
To come to the closyng vp of many parcelles, and chiefly
when men desire to make and close vp their reconynges and
accomptes, there is one thyng muste specially be noted, whiche
is gain and Iosse, and vpon this parcell or accompt as we will
call it, is brought the restes of all accomptes that are closed or
made vp throughout all the boke, as charges and expence,s OIl
the one side, and all that is gotten and profited by wares or
otherwise on the other side. And all suche restes must be brought
together into one parcell, and must be 'e ntred as well in debte
as in credite. And forasmuche as these parcelles take their beginnyng and spryng out of all the parcelles in the g-reate boke,
therfore it shal not be nedefull that this reconnyng of gayne a:q.d
losse he entred in the Jorn all , but it shalbe more met.er that the
other parcelles be brought furthe to this parcell, that is to sale
all the gaynes that hath been gotten by any ware that hath been
sold, the whiche shalbe entred in this parcell in credite. And all
reconynges wherin hath been 10sse and dammage shalhe entred
in this parcell in debt right oueragainst the gaines. And ' so
when ye haue entred the first parcell whiche is dammage and
JOSse, ye shall entre thesame into your Registre, declaryng the
nombre of the leafe ,,':here thesame is written as ye shall percelue doenin the exemplary.
THE XVII CHAPITER.

How t 0 k e pea c com :P t e s 0 f c h au n g e s, c a II e d
Bar rat 0 in It a IIi an.
Barteryng is none other thyng but to deliuer or chaunge one

40

JAN IMPYN

maner of ware for another with hope to recelue profite therby,
the whiche chaunceth commonly in three maners. That is to saie,
firste to detiuer ware and receiue ware. Secondare.ly to deliuer
some ware and some money: And thirdly to deliuer some ware,
some redy money and for the rest geue tyme, and receiue like
again. And in this thyng is special] heede to bee taken, for in
this maner of choppyng and chaung~7ng lieth greate hasard and
daungier, and no little deceite and falsehed is wrought therin
to the greater daunger and 1088e of the one partie aswell by the
marchantes as also by the brokers. Therfore it is a common
prouerbe in Italy "Chi barata se imbratta", that is, he that bartereth hurteth hymseli, for commonly the one partie ether for
lacke of makyng his reconyng or for not hauyng knowledge of
the wares or prises of thesame, or dooth not consider the tyme
wmche passeth and commeth, bee it long or short, (for as the
prouerbe is: The Wolueseate not the daies, for thei passe bothe
slepyng and wakyng) is euer driuen to the worsse.
Now to declare how this must be entred into the hoke, ye must
first vnderstand that there is sometymes wares deliuered for
wares whiche we call not bartry, nor is not that choppyng that
we meane here, and those wares must be entred on bothe sides
at the Marchantes price as ye maie se dooen in th€' exemplare
of Walter Mellots parcell, where eche ware is made debito l' and
creditor. But the Bartryng that J meane here, is that whiche is
made a purpose on hothe partes, the one to deceiue and beguyle
the other, the whiche maie rightly be called Bartryng. And to
entre suche maner of Bartryng into the hoke ye shall haue an
example in the greate boke in the parcell of Antony Martyns,
whereby ye maie learne to dooe all other like, by whiche doyng
}e shall alwaies perceiue whether ye gayned or lost by your
Bartryng, because it shal apere what euery ware stode you in.
And if it fortune a bergain of Bartery to bee made wherin some
money is paied and some tyme is geuen, or that there be diuerse
and sondry sortes of wares deliuered, so shal ye alwaies obserue
and kepe the maner and forme of the example of Bartryng afore
mencioned, and so entre it into your boke.
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THE XVIII CHAPITER.

How too l' d l' e and e n t l' e i n tot h e b 0 k e, t 11 e
seuerall accomptes of a compaignie or
p a l' ten e u r s.
If thre or foure parteners entre one stocke and doyng together
in marchandise, and that one accompt shalbe kept of their
doynges, ye shall firste take thesame three persones together, 8.<;
ye would saie Nicholas Rutter, Peter Strycke, Antony Eliot, and
Yf: maie kepe an accompte of them two maner of waies, that is
to saie, ether in your owne hoke wherin your owne doynges he
written, or els in a hoke hy it self specially made for their
(loynges. And if ye 'entre theim in ')'our owne hoke, ye must separate by some speciall wordas all suche wares and doynges as
apperteigneth vnto them, as these, Casse of three parteners, or
Casse of compaignie, and Clothes of compaignie, and like wise
an other marchandise that apperteigneth in any wise to the accompt of the same fe]owship or parteners, and then to kepe and
vse the ordre hefore declared in all other thynges. The whiche
oompaignie and parteners or felowship, ye shall first entre into
your boke and declare their states, condicions and agrementes,
and how thei did agree, and when to begin and how long to
continue, referryng alwaies to the instrument of Endenture of
couenauntes made betwene theim, where the couenauntes and
condicions more largely shall apere. And then 'entre the parcelles of money that euery one of theim laieth in stocke, makyug
euery one of theim creditor, and the compaignie debitor: But it
weI' better to saie Capitale of this and Capitale of that, then to
expresse their persones, for it might so be that thesame persone:>
maie haue other matters to doo, and be entred in thesame hoke
for thy:nges that shall not aperteigne to the partenership or f':!lowship, and it shall stande better in the boke to be entered th:lt
suebe a some of money or ware deliuered in stocke, namyng
thesame stocke Capitall of h.ym" then to saie otherwise. And then
shall ye entre it thus into your .TornaH.
For the doynges or partenership of Nicholas Rutter and Antony Eliot in Capitall of Nicholas Rutter that he hath laide in
for his stocke the some of - cclx. f. - £. C.Clx.
And when he hath deliuered the money, then shall you make
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Casse debitor to the parteners or felowship, and the parteners
creditor. And like wise shal ye do witJ:1 all other parcelles and :;0
continue your boke as is aforsaid and as herafter shalbe decla.red by example. Afterward shall ye 'entre the title of the grea.te
hoke thus: The greate boke of parhmers or felowship or compaignie, and in the Jornall ye shall expresse the accorde antI
couenauntes hetwene them as is aforsaid, and so procede furth
accordyng to the example. For if a man do for one or for seUim,
in the entraunce of the pareenes is alwaies one maner to be
obserued, and therfore J shall not neede to shewe any other
examples, for if ye haue the knowledge how to entre a parcel
into the Jornall and so furthe into the greate hoke, ye shall kMwe how to kepe a parteners or felowshippes aecompt.
THE XIX CliAP1TER.

J-I 0 w toe n t l' e i n toy 0 U l' b 0 k e, war e s s hip p e d
o l' sen tin t 0 any 0 the l' c 0 un t I' e e, and e h a r g e s
oft h e sam e.
When ye send any wares ouer the seas or into other partes or
countrees, then must ye kepe aecompt therof by it self, and expresse it at length in the Jornall, and so to set it ouer in the
greate hoke, in like mane I' as ye finde in the exemplare of the
voiage of Vvenise, and vnto thesame shal ye adele all the cost,~s
and expenees that came of thesame wares and marehandice.
And here must be noted that diuerse reconnynges of costes maie
be kept, as first the eostes that eommeth of all maner of marchandise, and thei must he named, Costes of marchandises like
as the example teacheth you. There is also costes of housanel
housholde as ymplementes and apparell, whiehe in Italy thei
write omittyng nothyng, kepyng for that purpose .a small boke
wherein the seruauntes from daie to daie writeth the charges and
expenees, namyng what and hmy muche and when any th yng
was bought. And then once in a moneth it is urawen out in l'l.
whole some and entred into the greate boke. But if it so weI" that
man 'would not take the pain to se and cause euery parcell to
be writen, but commit the ordryng, of the hous and charges of
thesame to the discresion of his wife. Then shal ye cause hym
that kepeth your money whiche we call here the Ca.ssire, wekely
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to deliuer twoo or three pound more or lesse as the charges of

your housholde dooth require, vnto ·your wife or suche as shal
haue the bestowyng therof, and in a some kepe his accompt saiyng in the Jornall. Costes of housholde etc. bryngyng in all that
apperteigneth to houshold, geuen by the Cassier vnto the wife
or Buche other, euery weke or euery moneth so as it is deliuered
makyng it debitor to Casse, etc. And, by this meanes shall the
('..asse be charged therwith, and in thende of the yere maie ye
knowe at your plesure what you haue spent that yere.
THE XX CHAPITER.

Oft he ex c han g e w hat i.t i 8, and the man e r to
entT'e thesamie into your hokes and to make
the bill est her eo f.
To speake of exchange whiche of the ignoraunt and rude
80rte of people is excedyngly cried out vpon, and the marchantes
that deliuer their money by exchange are called vserers and
worsse then Jnfidels, whiche vndoubtedly thei rayle against, because thei nether knowe what exchange is, nether yet how ne'ce:ssary and commodious a thyng it is. And so necessary is it for
the Marchant, that like as a ship (,,annot passe the seas without
a saile and rudder, no more can the mar~haunte trauaile countrees without exchaunge: Howbeit men maie abuse the exchange
like as thei do many other thynges, as the lawers abuse the lawe,
and the Cleargie their learnyng and so furthe. Wherefore to stop
the .mouthes of suche ignoraunt persones, here shalbe declared
whiche are tho good and profitable exchanges. And to entre
there into, ye must first consider that exchange is none other
thyng, th-en to geue and take again in thesaine place that ye
deliuered it or in some other, and this in dooen foure maner of
waies, and therefore there is foure maner of exchanges, whereof
the first is "Cambio minute vel commune": And that is the small
.exchange. The seconde is " Cambio reael", and that is the honorable or princely exchange. And the third is "Cambio sicco", and
it is the dry exchange. And the fourth is "Cambio ficticio" , and
that is a fained exchange.
The small and com men exchange is that whiche is vsed in ::til
Martes, Markettes and Faires,.where thei kepe tables of exchan-
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ge (as we in Englande likewise vse in Markettes, there are Goldsmithes whiche ether if we haue money will take it at the market
and make a bill to paie it again at London or where ye will haue
it paied, or els will lende you so muche in the Market, and take
-your bill to bee paied again at London or els where, for a reasonable profite): The whiche maner of exchange is alowed by
the Ciuils lawe as ye maie se in Hostience Monald, Reymon
Hastane, Richard "de media villa" and diuerse other.
The seconde exchange is called honorable and princely, and
this is it wherof I spake afore, that as impossible is it for a Marchante to trauaile and occupy countrees without this exchange,
as for a ship to passe the sea in good ordre without saile or
rudder. And this is very profitruble and necessary, not onely permitted and licenced, but also confirmed and established as very
good and laudable. For this maner of exchange serueth to send
or finde an-y some of money from one lande to another, as if ye
would saie I dwell here in Englande and I haue to do 'in Venic(>
with fiue hundred ducattes or fiue hundred pounde starlyng,
(whiche I maie not cary from hence, although if I might yet it
wer dangerous to cary so muche hi land so farre as that is) or at
L-yons or Rome or any other place, or that -ye owe a man in
Venice or Andwarp suche a some of money and would that he
should be paid at his daie: then maie you go to the bursse (whiche we call here 8trete called Lumbarde strete where marchantes
twise in the daie assemble) and aske for a broker the whiche
had to do with money by exchage and knowe how the exchange
goeth, and then after ye knowe how the exchange is, go vnto
some good Marchant of Venice or Andwarp and geue hym your
money, whiche ye shall deliuer sometyme to losse, and sometyme to prefite: And the marchant will geue you three billes of
exchaunge for one some of money, and then maie you s'ende the
two first billes to your creditor and with eche of them a letter
of aduise: but sende the first before by one man, and the seconde
after iby another man, and so shall your creditor bee paied and
contented. And beyng paied he aduertiseth you that wer 'his
debitor, and you beyng aduertised of the paiment therof maie
teare or cancel the third bill that is in'cyoul' kepyng. And thus
maie men send into al places all suche somes of money as shalbe
nedefull for them there to occupie, and also receiue at home
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that was owyng afarre of. And this is the maner and forme to
make a bill of exchange. N otwith standyng it frameth better in
the Italian tong because it is more compendious and shorter
then our spech is.

t Iesus Maria. Le. 12 Augusti 1546 in Andwarp, Duccates 200.
After vsance paie by this first bill of exchange on the vsance of
Nicholas de Porlyn. C.C. d:uccattes, I saie, cc. for the price here
teceiued of Jhon de Treuira, and write them vpon my accompt,
and to God I commende you.
.
By your ovvne Piero Prassano.
The second bill of exchange is worde for worde as the first,
sauyng that there is .. added these woordes in the beginnyng of
the bill: If ye hane not paied the first, paie by this second, etc.
And likewise is made the thirde, saiyng that if ye hane not paied
nether the firste nor the seconde, then p'aie by this thirde, etc.
And so beyng subscribed and superscribed, yo muste folde it long
wise in three plaites like as ye fold a letter that is sent from one
to another, and write vpon the backeside therof. To his louyng
frend Lewes of Bressa in Venice. And a little heneth vpon thesame backside, vpon the first bill write prima, vpon the second
secunda, and vpon the thirde tercia. And when ye haue these
biUes of exchange, ye shall close firste the one, and then the
oilier, in a letter, directyng them to Venise or where your businesse is, to suche persone as is there ether your frend or factor.
And though it be so that the maner and forme of a bill of exchange be here for example sette furihe after one sorte and
maner, yet the woordes of thesame haue diuerse times diuerse
significacions. As firste of the woorde vsanee, by the whiche is
meante a tyme of paimente though none bee expressed, and it
is in diuerse places diuersly vnderstande, as for example, at Venice, Florence and Rome by the name vsance is meant twoo
monethes daie of paymente nexte after the date of the bill. And,
at Lions fourtene daies and so furthe in other tounes accordyng
to their accustomed tyme. And sometyme the worde vsance is
left out, and writeth paie in suche a Warte, or within X. or XII.
daies next after the date herof, or at the sight herof, so as the
marehantes agre. And likewise is changed sometyme, if the par-
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tie to whom the bill is sente doo owe to hym that sendeth the bill,
then will he write, set it vpon your accompte. And it maie come
so to passe that the bill of exchange maie be made in suche hast
that the maker therof cannot tell of whose accompte he will set
it. And then writeth he in the bill of exchange, entre it as ya
shaIbe aduertised.
In like maner is the exchange in money made into diuerse
countrees after diuerse maners, as into Italy all in ducattes, into
l"raunce in crounes, into Eng·lande in angelles etc. the whiche
must be entered into the bill of exchange in suche maner as the
custome of that toune or countree is that it is made for. To
speake muche of the makyng of this exchange and of the fallyng
and risyng of money, it were but superfluous, for ynto Marchant
men it is knowen right well. Therefore to conclude I saie that
this maner of exchange is very commendable and to Marchantes.
Princes, Prelates and Ambassadors, whiche hath greate affaires
to do in farre countrees very expedient and necessary.
The thirde maner of exchange is called drie exchange, and
that happeneth when any hath to do with money, ether to profite thereby or otherwise to occupie thesame, so must he enquire
in 'what place he maie haue thesame with least losse, and pal'uduenture fyndeth a frende that will deliuer hym so muche money
ether at Venise, Rome or els where: then maie he occupie thesame money tow monethes while the exchange is made ouer tbether, and twoo monethes after that it is made 'while the retllrne
commeth, makyng a bit for the paiment thero{ to his frend, and
this bill sometyme is not sent ouer till the foure monethes be
past, and then must thesaid money be repaied at the price that
the last bill of aduise that shall come from the partie shall 4eclare how the exchange went, without any denial!. And it fo1'tuneth sometymc that suche money is taken vp to little 108se, and
sometyme to muche, like a.s the auenture requireth. And sornctyme also it chaunceth that suche billes be sente ouer and returned
again hy protestacion, whiche emong march antes is vsed, for the
more sauegarde least the partie should intende fraude or fo1'-:tune to die, therfo1'e is there billes returned ouer ogain that it
maie be the more diligently asked of them. It is also ,"sed that
some frende taketh a bill to bee paied in Venise, and then taketh
it vp hy excha.nge for hym that nedeth it: now if thi<l Inll ·be
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not paied at Venise as his promise was, it shalbee a shame foJ'
hym for no paimente at Venise to haue his bill returned to hym
again to London by protestacion, and specially for that rus frend
muld do no more but get hym so muche money to serue his purpose without takyng of hym any more assuraunoe then his owne
bill. And tills many Marchauntes bothe deceiue and are deceiued. But what good ordre is it that by euill men is not abused.
The fourth maner of exchange is called exchange fained and
it happeneth in this maneI'. One named Christian hath bought
certain wares of one called Reynold to the some of LXX. or
LXXX. f. And Reynold saith I must have my redy money, Christian desireth daies of paiment. Reynold answereth, I am cont-ent
to let you haue my goo des as good chepe as if ye gaue me redr
money, howbeit I haue to do with my money and cannot forb ere
it, yet notwithstandyng to do you pleasor I am content to let YOll
hane the on this condicion, that I shall take vp so muche moneY
vpon the exchange of Venise Oil' els where at your charge, and
by tills meanes shall you haue foure monethes daie of paiment.
Wherunto Christian agreeth, seing that he hath nediEl of the
saied wares, and otherwise cannot hane theim. And so Reinold
taketh obligacion that he maie take thesame money vp by exchange as is aforesaid: And thesaid Reynold feynyng to take vp
thesame money by exchange doth streight waie write or &end
vnto Yenise to a frend of his requiryng him against suche a
tyme that he will send hym a bill of exchange with an adulcc
how the exchange goeth, expressyng such a some of money as
the willeth hym to write. And thus good Christian is deceiued
with a pece of paper and feinedi wordes. And when this bill of
exchange commeth to Reynold, streight he geueth Christian
knowledge therof, declaryng the interestes andJ losse that hath
come vpon thesame, and how he is troubled and vexed for the
paiment therof, facyng and staryng out this matter and makyng
the deuill blacker then euer he was. Now if Christian baue not
money redy or hath but part therof redy, so beareth Reynold
hym in hande that this money must be taken vp again by rechange, and reherceth the interestes of the first exchange, and
now of the rechange with costes of the protestyng therof, thus
vtteryng the matter as though it had all together been a truth,
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whiche was all together built and grounded on lies, but thus
:Heinold hath gotten a good lompe beside his first sale.
This nn maners of exchange is diuersly vsed. As touchyng
how to entre a percell of exchange into the .JornaH, ye shall
finde certain examples in the exmplary folowyng. And '~hen
once ye perceiue the maner how to write and entre thesame into
your .Jornall, ye shall then procede tberin as ye do with other
parcelles.
THE XXI CHAPITER.

The man e rho w tow r i t e i nth e boo k e, p 0 u n des
she I y n g e s, and pen c e.
In Italy thei vse to write L. S. and D., before the nombre as
maie apere by the example folowyng,because thei will not darken or shadowe the some with the writyng of the poundes, shal··
ynges or pence: And therfore ye shall write in the .Jornall no
farther then to the lyne where the somes be written. And in the
greate boke to the line where the nwrilire of the leaues stande.
And it is mete that ye write alwaies the poundes, shelynges and
pence one directly vnder another as ye write cifres, that ye maie
at your pleasure without counters some vp the side of your boke.
In the .Jornall boke for shortnes sake we vse to write the nombre
and somes or all thynges within in tbe parcell in cifres or figures
of Algorisme, but at thende when we drawe out tbesame, wa
write it at length as ye maie se in the exemple.
THE

xxn

CHAPITER.

W hat 0 l' .d l' e is to b eke p t wit h bill e s, e u ide nc e s, act e s, pro c e sse s, ins t l' U men t e s, pro t e st a c ion s, sen ten c e s, m e m 0 r i e s, 11 n dIe t t e l' ."i
m iss i u es.
Touchyng letters of charge, or of secretes, ye ought to kepe
theim in sondery boxes or cofers, writyng on theim the names of
suche writynges as are conteigned within them, as Obligacions
Indentures, leases, billes payable, billes of debte, letters of attorney, acquitaunces, accomptes, letters receiued from suche a
place, copies of letters sent to suche a place, copies of court 1'01les, processes costes, sutes, couenauntes or whatsoeuer writyng
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that it be: Alwaies kepyng theim in such~ place as none haue re-;
course thether but your self, or hym whom ye haue in speciall
trust and credite. Also ye shall gather together euery moneth all
Buche letters as are written vnto you and bynde them vp in a
bondeU, and write vpon them the moneth and the yere when ye
bynd them vp: And at the yeres ende ye shall bynd all the twelfe
hondelles that ye had in the twelfe monethes in one bondell, and
writyng likewise vpon them the date and yere, that thei maie be
redy whensoeuer ye shall fortune to haue any thyng to do with
them. And when ye receiue suche letters ye, shal write the daie
of the moneth that ye receiue theim, vpon the letter and the
name of the party and the place that it commeth from. And
when suche a letter commeth that requireth answere, ye shall
then write likewise vpon thesame letter the (Laie that ye answered thesame in fewe woordes as thus, Answered the XVI of
July M. D.XLVII. And when ye receiue the letter write thus. X
M. D.XLVII. the X of July aforsaied, receiued from Anthony
Hill Marchante. The Marchauntes of Italy vse to make their
markes vpon their letters and that for diuerse causes. Thei vse
also to kepe a hoke wherein thei cause their seruauntes to copy
all letters and answers of importanc.e the whiche is very profitable for them that so do, aswell for the exercise of their 8eruauntes as for diuerse other reasones.
THE XXIII CHAPITER.

What maner of bokes are requisite to be
had to write in suche thynges as is not mete
to be written in the J 0 rna II, nor in the
g rea t e b 0 k e.
Firste it is nedefull to make a litle long boke to write in the
charges of houshold as is aforsaid, and therupon write, daily
expences of this yere, etc. Another square boke wherin sha1he
written the copy of letters and suche other thynges, and therupon shal ye write: The copies of letters, etc. Also another long
boke wherin shalbe written all small expences of marchandise,
as cariage and so furthe, because the principall boke shall not
be troubled nor bloted therwith, the whiche costes shalhe somoneQ. euery moneth or euery mart and set into the JonaH. And yet
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a litle long hoke wherin the Cassier shall daily write what that
he laieth out parcell mea Ie as he paieth it or receiueth it: That is
to saie, a .some of XX. XXX. or XL. f. more or lesse, to write
in what money he ether receiued it or paied it, and specially
when it is a great some, and that many sOrtes of money are
contaigned in it. And this is very profitable to aduoyde errors
that might happen. There is requisite also to be kept a Memoriall
hoke, when ye shall write what thynges ye lend out as hattes,
hogettes, males, botes, clokes, woodkniues or any other thyng,
and what thynges ye haue to do for your self, or for any other
person and the price that suche a ware is wont to be soide at,
and what is mete to be kept, etc. And if it be one that sendeth
muche wares into diuerse countrees then must he kepe a boke of
the contentes of euery packe and bale and their Numero and
what marke thei are marked withall. And to suche as haue great
oocupiynges is the double A.B.C. very necessarie, but not to
other.
THE XXIII! CHAP!TER.

How to c los e v p you I' b 0 k e w hen i tis
and to remoue the restes of parcelles
one p I ace to an 0 the r , and to k now e
profite ye haue doen in all the tyme ye
th e s am e.

f uJ I,
from
w hat
vsed

Whensoeuer occasion shalbee geuen vnto you to close vp your
hoke, as sometymes the death of a marchant, or the leauyng or
deuidyng of parteners or the makyng of a newe boke etc. Ye
shall here haue an instruocion how to make vp your bokes and
how to alter and change theim and to sette ouer your restes of
parcelles and accomptes that shalbe found! to remain. And first
ye shall close vp aU those percelles that are to be closed vp, .and
begin a new forme and maner of accompte in your newe boke
and call these parcelles remainyng parcelles, whiche the Italians
call Robe in monte, that is goodes that come out of restes remainyng in your old hoke, and her unto shall ye bryng al suche
goo des and wares as remain vnsolde with the waight and value
therof like as ye shall se in the Inuentory. And this do en ye
shall bryng out of the accompt of gaines and losses all suche
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n;:steis as shall remain of the parcelles aforsaid as ye shall per·
eeiuedoen in the exemple in the groote boke of Englishe cloth
etc. And in
like maner shall ye bryng the reconyng of costes and
\
expenees settyng theim vpon the debitor of gaynes and losses
and. so close theim vp. Howbeit these parcelles of profite and
Josse ne.de not to bee put in the Jornall after the opinion of
some: Notwithstanding other well expert do 'e ntre them into the
Jornall, and that for diuerse consideracions. And for that a
Mal;'chante should at no tym~ be negligent, but alwaies be dili~
gent to note and marke his busines, therfore haue I also vsed
this maner of reconyng of gaynes and losse in the JornalL And
thei IIiust be fir8te entred into the Jornall because ye maie find
tneiin in your great boke, and aftm;ward ye shall entre them into
y6m greate boke like as the exemple shal she we you. And now
when all these accomptes and parcelles be inclosed and brought
vpon the accompt of gaynes and losse, ye shall then clerely se
itnd perceiue ~That profite y halie dooen all the tyme your hoke
endutecl. And this seen, yeshall then cary thesame rest or ouer.:.
phIS to the capital Or stock of the master of the hoke, and the...:
sa:me brought into the seconde hoke shalbe so muche the more.
,

THE

xxv

CHAPITER.

How to m a k e the ball a u n ceo f t his b ok e and
iI, lI 0 the 1', and how to sea I' c he the £ aut e s, if
th e b a II a u nee a g r e e not.
' \Vhen your hoke shalliee so full that ye can write no more
the1-1n: before that ye 'entre into your'other boke, it shalbe neces.:
saiy that ye fi!;st make vp the ballatince ' of your old boke, the
'\vhiChe must he doen with greate diligence, for it must come out
so iUstly tha(the one side surlilount ·notone mite more then the
other, f01' if it doo, the keperof the boke hath committed some
ffrut~ as it is aforsaied in the XI Chapiter. And this ballaunce
shaH 1'e make in suche maner as the exemplary shall she we you,
\vh'ere ye shall finde all parcelles brought together as it wer on
heape' in one shete of paper, that is to saie, al that is owyng on
the one side, and al that is to discharge it withal on the other
side~ When ye haue doen this; then shall ye note in a paper th_e
soni'es on bothe sidies, and if the somes come bothe a like, thel1
is there none error or faute committed in your hoke, whiche sei-
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dome happeneth, (for the waies to faile and make fautes ttre
manY,and men haue not Angelles memory). Then is there no more
to do but begin your other boke as is aforsaid. But if it fortune
any faute to be made, then first searche it in the somes least thei
in remouyng from boke to boke hath been writhm amisse, and
if it be not founde there, then must you take more labor and call
one to helpe you for ye cannot do it well alone, and take first the
JornaU hoke and peruse it parcell by parcell with your greate
hoke, and euer as ye finde the parcelles entred iustly out of your
Jornall into your greate boke, so let hym that kepeth tht:) JornaU
make a pricke or poinct with a penne heard before the nombre
of the leaues that stande in the margent of the J ornall as ya se
dooen in the exemplary: and let hym that kepeth the greate boke
make likewise stricke or poyncte before the pound·es of the
greate boke as ye se also dooen in the exemplare of the greate
boke. And this shall ye examyne all your parcelles aswell in
debte as in credite till the faute be founde, and this is called
payntyng of the boke. And if it shall fortune any parcelles · to
be found; in the Jornall that are not written on both sides, but
was forgotten to be doon, then must you correct and amend theim,
as the matter shall require: Or if it shall fortune the somes to
be made greater on the one side then on the other, it must also
be corrected that euery reconnyng maie apere perfight of it self.
And likewise if any accomptes weI' dosed vp ignorantly, thei
must be brought and set vpon theo.' accompt of profite and losse
or gaynes and losse. And therefore it is necessary that ye write
the somes in a poce of paper and peruse the accompt, and se
that it come iust out before ye close vp the accompt of profite
and losse: And thus dooyng shall the ballaunce of your boke be
iuste. When you haue thus poyncted and marked all the parcelles of your Jornall boke, yet shall there remain some whiche
paraduenture are not poyncted as the somes of those parcelles
that be brought forward from one accompt to another, and parcelles that are growen by error of misentraunce, whereof is spoken in the XIII Chapiter, these muste also bee examined and
poyncted like the other. And likewise if any parcell be founde in
the Jornall the whiche is not erttered into the greate hoke, ye
muste streight waie entre thesame in his right peace, and thus
shall ye make the ballaunce of your hoke to come iust.
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THE XXVI CHAPITER.

How toe a r y the par c e'l1 e s 0 f the 0 I d b 0 k e
i n t o t hen ewe, and w her e tow r i t e the m,
whiles the balaunce is in makyng, and till
the p a I' cell e s bee n t red i n tot hen e w b 0 k e,
and how tot i tIe the new e b 0 k e.
Ye muste make the balaunce of your olde hoke with as muche
spede as ye can possible, to the entente that al the parcelles that
shall remain in the olde boke maie bee the firste that shalbe
entred in the newe, for vntill the tyme that the said ballaunce be
made, ye maie not write nether in the oide hoke nor yet in the
newe: And; therfore shal ye write all suche parcelles as shall
happen in the meane tyme in your newe Jornall til your oide
boke be made vp, and that beyng made vp, then shall ye entre
all parcelles into your newe boke in like maner as ye did before
in the old. And when you haue this doen, then must ye make the
title and superscripcion hothe of your Jornall and of your great
boke in like maner a.., ye did at the first, alteryng the name in
the writyng of the accompt in the newe boke, as thus: The hons
~ll€d the Pineapletree is debitor the second daie of Septembre
for ballaunce of the boke marked with the t etc. as ye shall
plainly perceine by the exemple: amI these parcelles haue not
to doo with the Jornall, for thei are referred at the oide boke:
a.nd the parcelles of the old boke whiche are the parcelles of the
ballaunce 8hal take their daie assone as ·the old hoke is closed
and no more written ther in. 1t is also not nedefull to wl'ite the
parcelles at length in the newe boke because thei are referred to
the old hoke wher at length thei will apere. Finally, ye shall in
the settyng ouer of . these parcelles from one hoke to another
kcpe the self ordre that you do in the Inuentory, sauyng that
the·parcelles of the Jnuentory must be entered into the Jornall,
and these parcelles of the oide boke muste not.
I haue also set you furth an example of the newe greate boke
whiche is marked with the letter A. and therin hane I set ouer
the ballaunce and restes of the hoke marked with t to thentente
ye should the better vndersta.nde all your affaires: But of the
newe Jornall nerleth no exemple, for it is all one with the old,
sauyng that where you' marked tlie other in th e title with t ye
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muste marke the newe with A. And it is to be noted that when
you alter and change your greate boke, ye muste also change all
your small bokes and marke theim with thesame marke.
THE XXVII CHAPITER.

Ace r t a i n ins t r u c c ion how t 0 k e pea n a ccom p t 0 f diu e r sea f fa ire s.
Furthermore, to the intente the reader shalbe informed in this
science as muche as in vs lieth, we
declare more vnto hym
by this Chapiter, whiche shalbee to instructe hym of certain
woordes that we vse in some acoomptes that yet wee haue not
expressed. As for example, ye shall find an acoompt that we
call stocke money, by the whiche is vnderstande all suche money
as any man hath before he begin to occupie, whether it weI' by
ware or possessions, if it weI' bij possessions then must you entre
it into your boke thus, stocke money y oommeth by rent of
suche a hons or snche land etc. whiche shalbe kept in accompt by
it self, to thentent ye shall knowe where to discharge and make
receiued snche rentes as ye shal receine therof. Ther mnst also be
an accompt kept of hons hier or hons rent that ye paie for your
hons, that one accompt be not myngled with another. And somet"'!'me ye shalbe forced to entre an accompt donble, as if ye let
out a farme, and there is reserued vnto you or els to the tenau~t,
strawe loppes of wood, pasturage etc. Then muste ye entre it firste thus, Peter is dewe to geue, for the rent of suche a farme,
addyng all the proces therof. And also ye muste make Peter
debitor or els your self debitor if ye reoeine them, OOthe for the
rent and also for suche profites as shall come therof. Ye must
likewise kepe sondery accomptes of costes and charges, as costes
of houshold, costes of Marchandise, reparacions of houses, costes
of clothes and likewise, costes extraordinary, as Christenyng of
children, geuyng to mariages and suche other like costes. And
thus all suche as are disposed to knowe all their charges that
thei spende yerely, maie after their owne myndes kepe an accompt of euery thyng senerally, to thentente euery yere thei rilaie
be certified whether thei haue profited or lost. And so maie suche
as hath an office kepe accompt therof to knowe what profite it
bryngeth , and -entre it thus, Profit by the reason of myne office
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etc. Or if ther be an), that hath a pencion, he maie likewise kepe
an acoompt of thesame and saie, Pencion b)' the rpason of my
seruice, or by the reason of my office etc. And in like maner
maie -ye seuerall-y entre euery other thyng (that maie happBn) in
to your boke, and kepe a speciall accompt there vpon, that yere1y
ye maie knowe in euery thyng what you have doen.
THE XXVIII CHAPITI:R.

A ,d eclaracion of certain thynges
are s p e cia 11 y t 0 ben 0 ted.

whiche

Ye shall entre an the debitors on the left side of your boke and
all the creditors on the right side.
Euery parcell that is entered into the greate booke muste bee
twyse written, that is to saie, assone as ye hau made a debitoI',
ye must also make a creditor.
Euery parcell aswell in debte as in credite muste oonteyne
specially three thynges, that is to saie, the daie, the some of
money, and wherfore it is.
And what daie soeuer ye entre a parcell in debte, thesame daie
must you also write thesame in credite.
Also in the ende of the parcell entered into your greate boke
of the debitor, must alwaies be expressed the nombre of the
leafe where the creditor is: And in like maner at thend of the
parcell of the creditor must 1'e write thi nombre of the leafe
where the debitor is.
The parcell of the creditor and of the de'hitor, must alwaies be
of like somes, the one nether more nor lesse then the other.
The ballaunce of the boke muste firste bee made on a leafe of
paper folded in twoo, and on the right hande must be writren all
the creditors, and on the left han de all the debitors that ye find
in the great boke and these twoo somes muste be one like the
other, that is to saie, nether more nor .lesse the one then the
other.
The acoompt of Casse must alwaies be asmuche in debte as in
credite: And in like maner must al other parcelles and accomptes
be, or els ther is some errors and fautes committed in the boke.
All parcelles written in the Jornall and greate hoke muste at
the ende there of bee sommed in one sorte of money, that is to
saie ether Flemische poundes, Frankes, duccattes or poundes
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starling: Howbeit, within the parcell ye maie write suche sortes
of money as is currant in the coutree where ye shall kepe your
boke.
Some parcelles maie be entered more shorter then other, specially whe in the beginnyng and firste parcell thereof thei bee
well expressed .a nd d~clared.
'Vhensoeuer ye sha1 entre any parcel into your .Jornal, ye
shal first aduise with your self who is to be made debitor & who
creditor, and how ye maie entre thesame parcell finely and
sentenciously and with fewe wo~des, so thatye make thesame
apere plainly and not obscurely. And much more shall you study to be briefe in those parcelles that shalbee entered in to your
greate boke.
A newe accompt muste bee ·written on a newe leafe, although
there weI' rome or space left before, because it shall nether bee
oonuenient to turne backe to a newe acoompte, nether should
the daies agree nor procede in ordre.
\Vhen the sides or any of the sides on an acc6pt be full that
ye can write no more therin, then shall ye some vp bothe the
sides, and the rest whether it bee in debte or credite ye shall set
ouer into a newe leafe, and then close vp your old acoompt or
reconyng.
Also, when any parcell by negligence is placed in the greate
b!)ke wher it ought not to be, ye shall not then blot it out to the
blurryng and defacyng of your boke, but ye shall remedy thesame otherwise as before ye are taught, and then entre it in the
right place whereit ought to be. When ye haue entred any parcell into your boke, if it fortune tb.at one worde be before another, ye shal not scrabble nor blot it out, but ye must drawe it
through with a fine strike, and then write it as it should be.
Suche persones as haue to do daily with many small parcelles
as costes of Marchandise or costes of houshold, ether with small
paimentes and small receites, it shall not be best to trouble their
Jornall therewith but kepe some litle hoke for that purpose, and
ODze in a moneth or once in a quarter some theim vp, and then
entre theim into the J ornall, and from thence into the greate
bake. If it should fortune yourgreate boke to be lost, and yet
hauyng your Jornall, ye might at your pleasure make another
greate hoke out of your Jornan.
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It is also mete that ye write the nombre of the leaues of your
hoke as ye go forward with your hoke, but before ye shall ocupie
tbe leaues ye maie not nombre them.
The J0'rnall should be written all with one mannes hade, and
likewise the greate hoke: Howbeit the greate boke maie be written with s<>ndery handes better then the J ornal.
And if it should fortune the writer 0'f the Jornal to be long
sicke or that he should dye, it weI' conuenient that the same weI'
noted in the hoke that the cause of difference of handes maie
bf: knowen.
THE XXIX CHAPITER.

The con c 1 u s ion 0 f the b 0 k e 0 fIn form a c ion,
v e r y n e c e s s a l' y t 0 bel e a l' ned, i f y e des ire t 0
kepe a reconyng after the best maner, and
what daungers and losses maie folQwe by
not k e p y n gap e r fig h t b 0 k e.
Al though that some persones will saie that it should. bee to
painfull and busy to kepe a reconyng after suche maner as bef0're we haue declared because thei are ignorant and vnderstand
it not, 0'1' els negligent and slouthful and will not learne, and as
the oLd prouerbe is, the ignQrante hateth learnyng and knowledge for that thei haue no felyng nor sauor therein: Yet will we
declare vnto you how many incomodities and displeasures maie
comevntohym that diligently and perfightly kepeth not his boke.
First it causeth trouble in mynde and disquietnes of hody with
hinderaunce in substaunce, and couseth the party to freate and
fume at his dooynges, and putteth hym self to more pain, in that
. his reconynges be not iust and perfight as his desire is, then that
it should haue been vnto hym ordrely and perfightly to haue
kept his bQke. Secondm'ely, it is great shame and dishonesty to
hym that kepeth not his hoke exactly. Thirdely the euill kepyng
there of, so vexeth the body, that it bredetlt f(Juers and deseasm;;
Fourthly it causeth losse, and last of al cometh deth whiche leueth to the worlde all thynges rawly and vnperfightly, and causeth
some in the place of (God haue mercie on his solIe) to saie the
deuill gnawe the bones of hym, and a vengeance on suche a
keper of a hoke with many other inconueniences. Then the executors dleny debtes, and claime more then was dewe: Then crieth
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out the wife for her parte: The children muste to lawe, and
before thei can attain thei muste spende more then their part
shall come vnto, because it shalbe valued and "sed at the plea:sure, of the executors, for that nothyng was plainly kepte nor
diligently written: And finally, this onely neglig-ence of kepyng
of hokes hath caused more striefe in lawe and variance of chilPren and frendes then anyone thyng in the world: Seruantes
and factors haue vndone their Masters, riche men hath sodenly
become beggers and could not tell how it should come to passe,
'tl'1-anglers and periured persones haue laughed when the p()Ol'e
and desolate hath wept and cried out, to the perill and da-unger
of their solles, and hurt and hinderance of them that wer defrauded of their right by their negligence. Now forasmuche as
so many daungers and discomodities commeth of the negligent
kepyng of reconynges, any reasonable man (consideryng thesame) me thynketh should not iudge this maner of reconyng
that we haue taught to be painfull, but should for the manifolde
comodities that it bryngeth be desirous and studious of thes/:!,me,
for it is the glass\.: of a mannes state, wherin all men maie se
clerely in what case thei stande, and other persones after theim
~aie perceiue in what state thei wer in duryng thei1· liles, and
how thei left all thynges at the houre 01 death. And therfore
haue I here to the profite and commodite of all theim that shall
haue nede therof, with greate labor and diligence translated this
worke whiche of the aucthor was first written in the Italian
tong, and out 01 the ItaUan translated into Dutche, and out of
Dutche into F1·enche , and now last out 01 Frenche into Engli$h.
In the whiche worke it is not possible to entre and geue exemple
of al affaires that might happen to a man duryng the tyme of
his occupiyng: but as I said before, be diligent in the appliyng
of your selfes to folowe and exercise this that is writte, and
then the Prouerbe shalbe lound true and ye in buyldyng we
shall become lmylders" vsyng the 1·econyng of marchandise we
shall become marchant~, and folowe the exemple of the moste
painfull diligent and worthy marchantes of Italy, who to aduoydf: Idlenes, exerciseth and bryngeth vp bothe their childron
and seruauntes in this worthy and notable labor. Thus errdeth
the instruccion, how to kepe a perfighte reconnyng and Accompte.

II
BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE MEEKRAPCULTUUR IN
NEDERLAND, MEDEGEDEELD DOOR MEJUFFROUW B. W. VAN DER
KLOOT MEYBURG
I.

Inleiding

De mededeelingllll, die in de laat~te jarcn in de dagbladen over de beJ'eiding van synthetische petroleum vel'schijnen, doen onwillekeurig denken
aan de ontdekking van 1868, to en Lieberman en Gl'aebe de alizarine, de
kleurstof uit de meekl'ap, kunstmatig wisten te bereiden. De gevolgen van
dc eerstgenoemde uitvinding moeten nog worden afgewacht, de ontdekking van de kunstalizarine heeft in geheel Europa de cultuur van de
rrwekrap, de rubia tinetol'um , Ie grollde gerieht.
De oorspronkelijke Nederlandsche naam, niet aileen van de plant in haar
geheel, maar ook van de verfstof, die uit den wortel getrokken wordt, is
mede, meede, mee I). In de practijk wordt echter (voor zoover ik heb kunnen
nagaan) steeds meekrap gebruikt. Missehien is het in vroeger tijd andel's geweest en zijn zoowel mede als krap gebruikt. In de Kroniek van Zeeland van
Jluxhorn (deel I, bIz. 112) vond ik vel'meld: "Neffens de terwe moet onder de
kostelijke vruehten, die Zeelandt geeft, ook gestelt wordendemeede en de krappe
die de Vel'Verd gebruyeken". Andere aanwijzingen, dat dit zoo is geweest, heb ik
echter niet gevonden. In het tijdschrift "Noord en Zuid" van 1886 wordt o.a.
gezegd: 't Veelvuldig gebruik van meede en krap beeft __ . _de pleonastiscbe
samenstelling doen ontstaan, die nu algemeen in gebruik is f).
De meekra.p, mee of mede, rubia tillctorum L. (Krapp, Fiirberr0lhe; ga- Bot(miscite
ranee; madder), is eene overblijvende, kruidachtige plant, die tot de familie kenmerken
del' meekrapachtigen of rubiaeeae behoort, illzonderheid tot de ond'll"- eli soorien
familie del' sterbladigen of stella.tae.
Onder den grond heeft de meekrap talrijke, vrij dikke wortelstokken en
dunne, vezelige bijwortels. Beide soorten van organ en, maar vooral de worteistokken, bevatten de bekende roode kleurstof, het doel van de teeIt 3).
I) Volgens den Tegenwoordigen Staat, deel XVI (Friesland), bIz. 590,
werd ook weI eens miede gebl'uikt.
2) I,n Noord en Zuid wordt voornamelijk gedacht aan krappe, de Hoogduitsche naam voor mede, die door den handel is toegekend aan de beste
kwaliteit van den gedroogden wortel.
') Bijzondere Plantenteelt, Bouwland IV. Tweede druk, bewel'kt (loor J.
Ell'IIla, biz. 109.
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Bovendien kende men aan de worlds een zekere geneeskracht toe, terwijl
het loof in sommige streken wei al8 veevoeder werd gebruikt. Ellema zegt,
dat in Vaucluse (Z.-Frankrijk) het loof voor groenvoer werd afgemaaid en
uaar hoog werd gewaardeerd. In ons land liet men het loof verdorren en
miste dus deze bijverdienste; aIleen trachtte men door tusschen de berlden
andere gewassen, b.v. bruine boonen, paardeboonen. mangelwortels enz. ta
verbouwen 1) , dit verlies goed te maken.
IIi warme streken, o.a. in Vaucluse, geeft de meekrap elk jaar rijp zaad.
Bij ons bloeit ze spaarzaam, aIleen in zeer warme zomers; vruchtzetting
heeft zelden plaats, behoorlijke rijping nooit. Voor vermenigvuldiging maken
wij dan ook zoo goed als uitsluitend van z.g. kiemen gebruik, dus van
afgescheurde uitloopers van den wortelstok, zelden van zaden, terwijl men
in zuidelijke streken gewoonlijk juist andersom handelt, derh alve mecr
zaait dan poot.
Over het zaaien van meekrap in vroeger tijd is mij aIleen bekend, dat
toen in 1690 2) pogingen werden aangewend om de meekrapverbouwing te
beperken, men een algemeen plant- en zaaivel'bod betreffende de meekrap
gedurende een jaar trachtte te vel'krijgen.
In 1928, toen de meekrapcultuur reeps jaren te niet was gegaan, werd
in eenige plaatsen van ons land, o.a. in de polders rond Bergen-op- Zoorn,
meekrap gezaaid. Dit geschiedde echter aIleen op contract met een textieifabriek.
Vertsl of

J. Elema zegt in zijn reeds vroeger aangehaald werk op biz. 112: "AIleen
ill bijzondere gevaIlen, b.v. in tapijtfabrieken, gebruikt men nog de meekrapkleurstof, wijl hiermede het weefsel een fraaiere gloed kan worden gegeven dan met de kunst-kleurstoffen". Uit deze mededeeling aIleen zou dc
belangrijkheid van de meekrap als verfstof kunnen worden afgeleid.
De prachtige kleuren, die in vroegere eeuwen in ons land werden vervaardigd en die in de textielnijverheid en ook in de schilderkunst werden
gebezigd, hebben in groote mate tot den roem van deze provincie bijgedragen. De naam van de middeleeuwsche draperiestad hing, volgens
Posthumus 3), voor een groot deel af van de deugdelijkheid van haar verfmethoden, van de qualiteit va.n h aal' verfsoorten en de schoonheid van haar
kleuren. De voornaamste verfstoffen waren in dien tijd het braziliehout en
de meekrap 4). Dat aan het verfproces, in het bijzonder in de textielnijverheid, groote zorg werd besteed en dat de meekrap veel werd gebruikt, blijkt
wei uit de bepalingen in de Leidsche dl'aperie-keurboeken, die door
Posthumus worden aangehaald. De roodzieders (er bestond een scbeiding tussrhen rood- en blaauwververs) 5) leverden de licht- en donkerrood getinte lakens, de houtroode, de licht en donker mederoode, de paarse, de licht en don1) J. Elema, Bouwland IV, bIz. 111.
2) Zie bIz. 74.

S) Posthumus, De Leidsche lakenindustrie in de middeleeuwen, deel T,
bIz. 50 .
• ) Posthumus, aldaar, I, biz. 52.
5) Posthumus, aldaar, I, bIz. 51.
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kl'lgroene, de gele en de hooggele of taneiten. Voor de mederoode werden, zooal:; d.e naam aanduidt, ane soorten van meekrap gebruikt,terwijl voor de paarse
lakens krap en- braziliebout als verfmiddel werd gebezigd. Ook voor het
zwartverven werd in later tijd meekrap aangewend 1). Men kende nog !liet
de v~rfstoffen, die de genoemde kleuren direct opleverden; voor de bereiding· hiervan was dus altijd toevoeging van een del" hoofdklcuren verel;;chL
Behalve als verfstof is rneekrap ook gebruikt in de geneeskunde 2). Rubia Geneestu,ctorum lcvcrde sedert de oudhcid als geneesmiddel den meekrapwol'tcl, middel
radix rubiae. Deze grondstof wordt nog steeds vermeld in het supplement
op de Nederlandsche Pharmacqpee. Aangaande de geneeskrachtige werking van dezen wortel is o.a. bekend, dat zij werkzaam is tegen rachitis,
geeizucht en jicht. Dodanaeus wijst er op, dat een aftreksel van den wortel
alsheelmiddel voor wonden dienst kan doen. Al is door het meegedeelde
voldoende duidelijk, dat door aIle eeuwen heen de meekrap als geneesmiddel
gebrulkt is, toch is het zeer twijfelachtig, of de cultuur van meekrap al,;
geneeskrachtig kruid weer zou kunnen opleven.
Uit de uitgebreide Jiteratuur, die over deze plant be staat, blijkt, dat de Geschiedenis·
meekrap sedert eeuwe~ in Europa is geteeld en dat zij uit het Oosten afkomstig is. Zeer waarschijnlijk hebben de Galliers al in de eerate eeuwen
van de Christelijke jaartelling een bloeiende meekrapcultuur gehad,3) .
'Heyd 4) vermeldt, dat de meekrap, die Europa via Alexandrie ontving,
waarschijnlijk uit Arabie kwam 5) en die v~a Cyprus uit Syrie. Het blijkt
dus, dat er reeds toen in Europa verschillende so orten meekrap verbouwd
werden en dat is door aile tijden heen zoo gebleven, ook in ona land. Zoo
verklaart de schrijver van een stull. over meekrap aan het gemeentebestuur
'van Renesse o.a., "dat er in later dagen onderscheide soorten zijn overgekomen, als Fransche nit Frankrijk, oude en nienwe Duitsche uit Duitschland, ' Elzassers uit den Elzas, Darmstiidter 6) (waarschijnlijk nit HessenDarrristad), nog later zoogenaamde Glazenmakers en groene, welke Iaatste
soort ' hier allermeest getrokken wordt" 7).
. 1) Posthumus, Bronnen van de Leidsche Textielnijverheid 1650-1702,

bIz. 551, no. 103.
2) In de bijdragen tot de geschiedenis der geneeo;kruid-cultnur in Nederland door dr: H. Cohen wordt in de bijlagen rubia tinctorum genoemd,
waarbij verwezen wordt naar het N ederlands Herbarius of Kruidboek van
1670 en den Nieuwen Nederlandschen Apothekers-Winkel van 1678.
3) Journal d'AgI"iculture et des Manufactures van 1825.
4) Heyd, Histoire du comme:r:ce du Levant, tome 2, pag. 618.
S) Dat de meekrap uit Arabie afkomstig zon zijn, wordt door Staring
reeds in het artikel: "De meekrapteeIt der toekomst" in de Volksvlijt 1873
. vermeld. Hij grondt d-eze veronderstelling op het feit, dat de meekrap, die
in het Oosten regelmatig werd geteeld, daar en aan de Middellandsche Zce
alizari heet, helgeen een Arabisch woord is.
. 8) Darmstiidter of Rijkmakers.
7) Zie A. van der Weyde, De verdwenen meekrapcultuur op Schouwen en
•
Duyveland, bIz. 15. (87).

•
62

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE

Door Staring 1) wordt "ermeld, dat reeds in de t\VaaHde eeuw dft gewa" in
Zeeland werd verbouwd. Van dezelfde meening is ook de anonieme schrijver van de Fabrijk 2), een geschriftje, uitgegeven om de Maatschappij vali
verbeterde meekrapbereiding bekend te maken, die daarvoor naar het derdo
deel van het Groot Charterboek van Van 1vfiOl~is, pag. 373, verwijst. Daar
staat echter, dat in 1380 Jan van Chaslillon de poorters van Tholen het
houden en zetten van meestoven vergunde. Dat is dus twee ceuwen later.
Volgens Guicciardini hracht het land een groote hoeveelheid meekrap
voort, gewoonlijk rl)tte geheelen, die niet aileen voor bet gebruik in het land
diende, maar ook naar fen groot gedeeite van Europa werd uitgevoerd 3).
Op biz. 267 van de N ederlandsche vertaling van dit werk treft men bij een
beschrijving van Zierikzce de volgende opmerking aan: "Hier wort noch
hedendaechs redelijcke koopmanschap gedaen,. besonder van sout ende mee,
yan weIck dit eylandt seer overvloedich is".
Boxhorn, de bekende schrijver uit de zeventiende eeuw, verzekert in Zijll
Chroniek van Zeeland, cIat de mede "uitnomende goet ende veel vallet in
de lande van Schouwen en Duyvelandt". Ook deze schrijvcr, evenal" de
reeds genoemde schrijvers, lost de vraag 1vanneer de meekrap in on'! land
iil ingevoerd en door 1vie dit is geschied, lliet op. Ook A. van del' Werde,
wiens boek "De vel'dwenen meekrapcultuur op Schouwen en DUyYelanl" nog
herhaaldelijk zal worden aangehaald, laat deze vragen onbeantwoord. Ik
zou dus met Nemnich 4) willen zeggen: "Der Anbau dieser Pflanze in Hol~
Ia.nd ist sehr alt, ungewisz abel' urn welche Zeit man damit den An(allg
gemacht hat".
De schrijver van het reeds eerder genoemde artikel in hel Journal d' Agriculture, 1825, noemt de markten van St. Denis bij Parijs als zeer beroemd
door den verkoop van meekrap; ze waren om zoo te zeggen "l'entrepOt
general des garances cultivees dans Ie nord de la France". Sedert de veertiende eeuw echter, zoo vervolgt de schrijver, hadden Belgie en vooral Zeeland zich meester gemaakt van den handel 5 ) in deze kostbare plant.
Ongetwijfeld is er in de Nederlanden, in het bijzonder in Zeeland v66r
de veertiende eeuw, v66rdat de textielindustrie in Vlaanderen en ook in
fons land een aanmerkelijke hoogte had bereikt, reeds sprake geweest van
meekraphandel. Hiervan is echler weinig bekend. Over de meekrapculluur
van de veertiende tot het einde del' achttiende eeuw zullen in het volgendo
hoofdstuk bijzondcrheden worden meegedeeld. In deze eeuwen werd de
meekrap, die in de meestoven tot poeder of tot racijn 6) verwerkt werd,
1) W. Staring, De meekrapcultllur del' toekomst, "VolksvIijt", 1873.
%) Aanwezig in het gemeente-archief van Goes.
3) Guicciardini, Descriltione di tutti i Paesi Bassi; N ederlandsche vertaling, 1612, biz. 9.
') Philipp Andreas Nemnich, Original Beitrage ZUI" eigentlichen Kenntnisz von Holland (1809), biz. 118.
5) In het laatst van de 18e en in de 190 eeuw was het weer Frankrijk dat,
met Engeland, Nederland de meeste concurrentie aandeed. Zie bIz. 98.
8) Onder racijn (racin) verstaat men den gedroogden wortel in stukjes
gebroken, maar niet tot poeder vermalen.
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na.ar de ververijen gezonden, die steeds met een textielonderneming in
r c,latie stonden. Eerst later, op het eillde van de achttiende en in het begin
van de negentiende eeuw, werd de meekrap uit de meestoven voor een
verdere bewerking naar garancinefabrieken gezonden 1) .
Ten slotte mogen hier nog eenige mededeelingen volgen over de plaatsen,
waarin volgens verschillende schrijvers meekrap is verbouwd.
Zooals algemeen bekend is, stond Zeeland VOOl' de meekrapcultuur bovenaan . In den Tegenwoordigen Staat, deel IX, wordt op bIz. 387 vermeld,
dat meekrap in dien tijd verbouwd werd, of misschien betel', dat er meesloven waren te Zierikzee, Brouwershaven, Haamstede, Renesse, Noordwelle,
Elkel'zee, Bommenedc, Dreischor, Vianen, Nieuwerkerk, Oosterland en
Bruinisse. In deze plaatsen waren (ezamen negentien meestoven. In hetzelfde werk, deel IV, wordt op blz. 27 meegedeeld, dat er behalve in
Zeelan d, ook mede werd gekwcekt in H olland, in het bijzonder in het land
van Voorne, bij den Briel.
Door Nemnich wordt behalve het land van Voorne, ook Strijen en Overvlakkee genoemd, terwijl volgens hem in Noord-Brabant dit gewas oml'ireeks 1800 lang niet meer zooveel verbouwd werd als Yl'OEger. In het
"Dor drechtR Kore-boexken" 2) yond ik in dichtvorm o.a. het volgende:
"Een kleyn stuck landts alJeen, me(e) heeH begaeft, versien,
Bewoont met Zeeusche volck.... ,
.... Doch daarin heeft ook fleur
Brabants en Vlaams frontier, an brack revier gelegen;
Een weynigh nutten sy ook van dees milden zegen;
Maar 't negen-dorpigh landt heeH hiervan d'hooghste ste,
Ret erlandt sonder stadt, het schoon beteeU Flacque:
En daarin heeft van oudts in 't reen gegaan te boven
Ret landt van Oeltjens-Plaat, 't blijkt weI aan haar meestooven" .
. Volgens den Tegenwoordigen Staat S) werd in de achttiende eeuw tijdelijk
zeUs in Friesland mee verbouwd. De aanleggers dezer kweekerijen wisten
de planten "tersilliks" 4) te bekomen en bevonden, dat dil gewas in de zavelige beste gronden goeden Vool·tgang maakte. Door verschillende tegenspoeden is echter deze CllltUur na betrekkelijk korten tijd te niet gegaan .
. De Agent van de Nationale Oeconomie Goldberg noemt in Groningen om~
slre.eks 1800 een meestoof. Bijzondel'heden zijn hiervan ' echter niet bekend.
Dat deze opsomming van plaatsen, waar meekrap voor de negentiende
eeuw werd verbouwd, volledig zou zijn, wil geenszins gezegd zijn. Ret
tegendeel is waarschijnlijk het geval. VOol: de verspreiding van de meekrapcultuur in Nederland in de negentiende eeuw zal men gegevens il! het
laatste hoofdstuk vinden.
I) Beschrijving van Randel en Nijverheid in Nederland, bIz. 519.
2) 7e druk, 1698. Aanwezig op de Economisch·Risto'rische Bibliotheilk te
Amsterdam.
.
';) Deel XVI (Friesland), bIz. 590.
" y De uitvoer van plant en of kieinen van meekni.p uit Zeeland was ver~
bod en.
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II. De meekrapcultullr in Nederland van de veertiende tot de negentiende
eeuw
VOOl' de veerHende eeuw zijn de gegevens zeer schaarsch. Het blijkt ecilter, dat de mede reeds toen een belasting-object was, wat zij door aUe
eouwen heen is gebleven. De mede werd loen met andere landbouwgewassen
gelijkgesteld, zooal;; uit de verklaring van Aelbrecht van Beier-en blijkt,. in
1380 met goeddnnken van zijn Raad en van het Gerechl van Middelburg
gegeven, "dat men van look, ajuin en meede geven zal te liend e elk jaer van
elk gemet I/S van een oude schild" 1) .
In dat zelfde jaar en wei op 7 Juni 1380 vergunde Jan van Chastillon,
graaf van Blois enz., aan de poorters van Tholen het honden en zetten van
stoven 2). Dat het werkelijk meestoven waren, die een "yghelic poerter" yan
de stede van der Tolne "bi onzen ghemeenen Gherechte", zooals het in ' het
oorspronkelijke stuk heet, mocht "zetten en houden", is zeer waaI'schijnlijk.
Van Mieris vermeldt in zijn Groot Charterboek eveneens meestoven.
Het eerste bericht, dat de gedroogde meekrap een behandeling onderging
om ze voor het verfproces geschikt te maken, dateert, voor zoover ik hel>
kunnen nagaan, uit de vijftiende eeuw. In November 1435 transpo~t(;t'rd e
namelijk een zekere KOI'stiaenssone te .... (?) yier huizen met "hofsleden,
schuren ende medemolen" 3). Toen werd de gedroogde meekrap dus gemaitm.
Te beginnen met de vijftiende eeuw is de meekrapculluur in Zeeland, de
Zuid-Hollandsche eilanden en Noordwestelijk Brabant z66 belangrijk iCeworden, dat ons land Frankrijk. zooals reeds werd gezegd, op zij streefde
en zelfs overvleugelde. Ongetwijfeld heef! de zorg van de overheid, die door
keuren, verordeningen en ordopnanWin poogde te hewerken, dat een goed,
zuiver 'product werd verVlrardigd, er toe meegewerkt, dat de inlandsche
meekrap deze vooI'aa.nstaande plaats eeuwen lang heeft kunnen beholllI.:m.

Verbouwing

Zooals gezegd, wordt de meekrap in OTIS lalld niet voortgeleeld door zaad,
looa18 in de warmere landen wei geschiedt, maar yoornamelijk door de
afzetsels, de ;oog~~aamde kiemen 4), diJ .v~n de ou'de planten worden aige~
srheurd en die gepoot worden. Het is dan ook op deze wijze, dat 'in tlns
land verschillende soorten, uit andere landen afkomstig, werden verboll wd .
en dat ook uit on,; land naar andere landen, in het bijzonder Tlaar Engeland, meekrapplanten werden uitgevoerd. Zoo werd in 1624 in Enge.land,
waar de meekrapcultuur waarschijnlijk later is ingevoerd dan in ons :Jand,
geklaagd, dat daar door ingezetenen groote partijen lanel waren bedijkt,
waarop zij bet meeplanten wilden invoeren. Inderdaad zal deze versche
grond hiervo0r we! zeer geschikt zijn geweest, zooals ook in ons Jau!I"

',vel

I

I) Inventaris van het ond-archief del' Prol'incie Zeeland (Van Viiivfiet) ;
deel III, no. 939.
2) Aldaar, no. 490. Ook aanwezig op het gemeente-archief van TholNl.
3) Inventaris oud-archief van Zeeland, no. 1251, bIz. 372.
4) De prijs van de kiemen is altijd hoog geweest. In 1492 b.v. werd' vo l:"
gens bet Dordrechts Kore-boexken voor een dozijn kiemen 16 goudguldeu
betaald, voor welken prijs toen o.a. ook een vat boter kon wordel! vel'kregen.
Een goudgulden was gelijk aan 28 stuiver.
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meekrap in pas drooggemaakte polders is verbouwd 1). In hoeverre Engelund tot het verkrijgen van meekrapkiemen van Zeeland afhankelijk was;
is nietbekend, · maar ongetwijfeld is 'Engeland voor ons -Iand -op het' gebied
van deze kleurstof geen concurrent geweest v66r de negentiende eeu\\'. Een
verbod tegen den uitvoer van kiemen 2), ploegen, eggen enz., in 1624 floor
de Staten-Generaal uitgevaardigd, had ten doel de meekrapteelt in Engeland
tegp-n te houden 3), terwijl <lit verbod ook de teelt van dit gewas in ons
land zelf heeft bel('mmerd. In streken waar men v66r de invoering Van dit
verbod, dus v66r 1624, nog niet met de meecultuur was begonnen, werd de
verbouwing van dit gewas feitelijk onmogelijk, tenzij men zich op slink~che
wijze, zooals in Friesland is geschied, de kiemen wist te versehaffen 4) .
De opheffing van het verbod van den uitvocr van kiemen in 1845 heeft,
mede in verband met de gunstige marktverhoudingen voor dit gewas, ten
gevolge gehad, dat er daarna veel meekrap in ons land is verbouwd.
Over het algemeen kan men zeggen dat meek rap op aUe gronden, zelfs
op zandgronden 5), weI verbouwd kon worden, maar dat om een rendabel
product te verkrijgen zeer "zware" gronden noodzakelijk waren, of nog iets
nauwkeuriger, het land moest zijn "verseb, hoog, weI doorvoed en open" e) .
In het bijzonder warenhet landen, waarop ook met andere landbollwgewassen, zooals koren en vIas, goede oogsten waren te verkrijgen. Uit een
briefje van een verkaveling van omstreeks 1700 - het juiste jaartal is niet
opgegeven - blijkt, dat deze gewassen inderdaad afwisselend met meekrap
wuden geteeId. De opgave luidt n.!. woordelijk: "de vierde kavel op
't nieuwe land, 5 gemcten, daar mee uitgedoIven is en toegese~d om te
vlassen" 7).
Aan de vrucbtwisseling werd dus in dien tijd niet minder aandacht bcsteed dan in latere jaren, toen het als zeer natuurlijk werd beschouwd, dat
niet altijd meekrap op een zelfde stuk kon worden verbouwd. En to'.!n in
de zeventiende eellW de goede gevolgen va,n · l)emesting ..van· bouwland mem'
en meer werden erkend, werd ook in .. dit opzjcht aan land, waar meek rap
1) Zie voor de polders, waar meek rap werd verbouwd, S. Bleekrode,
Nieuw Tijdscbl'ift, deel I, bIz. 213. Daar staat o.aa ook: ,.De meekrapculture
zoude daarenboven in de nieuwe polders een uitmuntend mid del van gr(,ndvHbetering worden, omdat het losmaken en diep omwerken del' · gronden
van deze cultuur onafscheidelijk is".
!) Groot Placael-boeck I, kol. 1164:
I) Nog in de ordonnantie omtrent de meekraphereiding en negotie \"oor
de Bataafsche Republiek van 1806 werd in art. 24 de uitvoer verb0deI} en
werd verwezen naar het plakkaat van 17 April 1624.
4) Tegenwoordige Staat. deel XVI, bIz . 590.
5) Zie antwoord op de prijsvraag van £Ie Nederlandsche Maatseha{Jpij
tel' bevordering van de Nijverheid, 1845. Daru staat o.a.: "Meekrappen op
zandgronden te teeJen geven bij voortdurende gunstige weel'sgesteldheid en
zachte winters aileen eenig resultaat, maar de ondervinding leed den krapplanter, dat men aIleen de meecu!tullr op goed gebaslardeerde gronden met
succes teeId".
') Zie Dordrechts Korc-Boexken.
') Algemeen Rijksarchicf, BinnenJamlsche Zaken, 557, inventaris K ole.
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op zou worden verbouwd, bijzondere ZOl'g besteed I); Voor zoovel' ik · heb
kunnen nagaan iii steeds stalmest gebruikt, want toen de bemesting met
kunstmest begon te komen, werd er weinig meekrap meer verbollwd.
BellJerking

Over de bewerking van het land en het daarop volgende spruiten-planlen,
het zoogenaamde kiemen zetten, zijn veel beschouwingen gepubliceerd. Elema geeft in zijn Bijzondere Plantentedt, BOllwlaud Iv , bIz. 111, de volgende beschrijving: "Wij poten", zegt de schrijver, "dus uitloopers van be"paaJde lengte, z.g. kiemen, die men tegen den tijd van het "zlltten" uit een"of tweejarige meevelden scheur!. Het "zetten" geschiedt uit de hand, in
"Mei, met behulp van cene kleine spade, die veel op den trolfel van een
"metselaar gelijkt. Daartoe trekt men over de bedden op afstanden van
,,50--80 c.M. dwarsrijen en plaatst in elke rij, op eenigen afstand van el"kander en schuin in den grond, 4 kiemen, dus in de lengle over ieder bed
,,4 rijen. Vochtig weer bevordert het aanslaan. Langdurige droogte - aan
,,kunstmatig begieten is in 't groot niet te denken - doet vele kiemen I'ter"ven; men moet dan na eenigen tijd bijplanten, in 't ergste geval omploegen.
,,'s Zomers wordt het gewas op tijd van onkruid gezuiverd en tegen den
"winter met aarde bedekt door de ruimten tusschen de bedden met een z.g.
"dekploeg lIit te ploegen. Dit geschiedt niet aIleen om de planten tegen vorst
"te beschermen, maar ook, evenals het aanaarden van aardappels, om de
"onlwikkeling van de onderaardsche organon in het volgende seizoon te
"bevorderen .... "
"Ook in den 2den en eventlleel in den 3den zomer trach! men de bedden
"zoo goed mogelijk schoon te hOlldf'n, terwijl men de tweejarige meekrap,
"die blijft staan, tegen . den 2den winter opnienw bedekt, nn echter uit
"vrees voor beschadiging met de schop .
. "Het delven van de meekrap geschiedt met eene bijzondere schop, de z.g.
,.meespade, meestal in September of October van den 2den of 3den zomer,
"zoodat het te oogsten gewas 2 of 3 zomers oud is. Dit delven is een hoogs!
,.moeilijk werk, vooral ook, wijl men de broze wortelstokken zoo min moge"lijk mag beschadigen. Deze legt men eerst in kleine eri tegen den avond
,in gi'oote hoopen, waarin ze 3-4 dagen blijvim liggen. Ze zijn dan wal
"droger en vooral taaier geworden, zoodat ze het transport beter kunnen
"verdragen".
Ik laat hier ook nog de beschrijving vplgen, ·die een meehaphandelaar
uit de zeventiende eeuw, de schrijver van het reeds genoemde Kore-boexken,
hiervan geeft.
Nadat het land in den herfst twee- of driemaal geploegd is en in bet
"oorjaar nog eens met ploegen en "eyen" behandeld is geworden, breekt,
zt:gt de schrijver, de zeUijd aan. Hij vervolgt dan:
"Nu is het meest gewoel van man, vrouw, paert en knecht,
d'een de mee-bedden ploeght, d'ander die noch oprerht,
de derde kiemen plockt, de vier de gaat ze brengen,

- -- I) J. de Kanter, die omstreeks 1800 zijn verhandeling over de mep.krap
schreef, zegt "naarmate het land sterkel' gemist is, te betel' bewas te verwarhten is".
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den vijfd' en sesten zet, den sevenden gaet plengen
het land van kiemen nat, om te doen groeien ras.
Dit is maer tot een tuigh, maer die dit mee-gewas
Wat seer bemint, sal licht vijf, ses tuygen zetten,
Hoe moet dien mee-heer dan alssins met oogh op letten,
Dat niemand daer en wacht na kiemen, bedt of bier,
't Beurt druck noch s'uytdrooght,
Na regen-plas men hier die stracks weer ondersteekt,
Daarna moet men schoon wyen, op 't miDst drie- of viermael
in d'eerste zomers-tijen. Daarna komt 't decken aen".
Met deze beschrijving komt die van De Kanter, die bijna twee eeuwell
later zijn beschouwing over de meekrap schreef, evenals die van Van der
'Veyde, die in de twintigste eeuw zijn boek over de meekrap uitgaf 1), wonderwel overeen.
Hieruit zou men de gevolgtrekking kunnen maken, dat bij de verbouwing
in den loop del' tijden weinig veranderingen hebben plaats gehad en voor
zoover. ik heb kunnen nagaan, is dit ook het geval geweest, evenals · trouwens bij de verdere bewerking van het gewas 2).
Zooals reeds in de inleiding werd meegedeeld, moeten ongetwijfeld reeds Meestoven
vroeg, ook 11.1 omdat de uitgerooide meekrapwortels in ons klimaat niet
voldoende droog kcinden worden, in de buitenlucht inrichtingcn hebben bestaan, waal'in de meekl'apwortels gereed, d.w.z. gedroogd en daarna gestampt of gemalen werden. Deze bewerkingen geschiedden steeds tegen een
afgepast loon en evenal~ er korenmolenaars zijn geweest, hebben ook verschillende personen zulk een inrichting, een meestoof genaamd, bezeten.
Voor de oprichting van zulk een stoof was echter dikwijls de toestemming
van de overheid noodig, terwijl steeds de heer en (of) de stad, eventueel het
dorp, medezegging~schap gehad hebben in de oprichting van meestoven.
Ook werden door . hen evenals door de gewone burgers weI meestoven gebouwd, die dan in veel gevallen verpacht werden.
In deze stoven werd gereed door de boeren, die in Zeeland meest allen
een "stuk meekrap" S) hadden, zooals in Friesland b.v. "een stuk" koolzaad.
Door de stoofh~uders 4) werden de meekrapwortelen opgekocht en na het
reeden konden zij "er mede leeven tot hun meeste voordeel". Om niet ge-

9 A. van del' Weyde, De verdwenen meekrapcultuur op Schouwen en
Duiveland, 1925.
2) Van de verschillende werktuigen en gcreedschapp~n, die bij deze cultUUl'. gebruikt werden, is een verzameling aanwezig op het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief in den Haag. Voor rekening van deze vereeniging zijn deze verzameld door den heel' J. W. Goemans te Renesl'le.
S) Tegenwoordigc Staat, deel XVI, bIz. 590.
4) In Zierikzee zijn de stoofmee~ters en meereeders in een gilde vereenigd gewcest. Bijzonderheden hierover zijn door dr. J. Pot in zijn bijdrage
"Midolelen van bestaan in een Zeenwsche stad anna 1576" in het Economisch-Historisch Jaarboek, deel XII, bIz. 142, niet vermeid en mij ook niet
bekend.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF JAARBOEK XVIII.
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heel van den besluurder van een stoof af te hangen, zijn in Zeeland feeds
Vl'oeg door de verbouwers van de meekrap zelf stoven gesticht.

Rechts1)orm

De rechtsvorm, die voor de meestoven werq gekozen, was wat men tegenwoordig een familie- of gesloten vennootschap zou noemen. In de zeventiende eeuw bestonden e1' in ons land, behalve in de meekrap-bewerking,
ook zulke vennootschappen in de visscherij en de vrachtvaart, terwijl de
overeenkomst tusschen de eigenaars van zoutketen, die tot ongeveer 1800 in
een gilde vereenigd waren, waarschijnlijk niet veel van die van de vennootschap del' meekrapverbouwers verschilde.
Deze overeenstemming blijkt het duidelijkst uit de hoeken, waarin per jaar
de inkomsten en uitgaven van de bedrijven werden opgeteekend. Voor de
meekrap-nijverheid was dit het Z.g. stoofboek, voor de zoutziederij het pannenboek 1). De meeste, misschien weI alII' stoven hebben voor de vennootschap
geldende grondregels gehad. Vit de notulen van aIle stoofboeken, waal'van
ik inzage heb gehad 2), blijkt, dat naar dezelfde vool'schriften werd gehandeld. De condiWln en voorwaarden, waarop op 16 JuIi 1723 een nieuwe
meestoof onder de heerIijkheid van Elkerzee is gesticht, zijn bewaard gebleven en in de bijlagen opgenomen S).
Vit artikel 1 blijkt, dat de stoof zou worden gestichl door zestien hoofdr-articipanten 4) en dat bij het staken del' stemmen de boekhouder een beslissende stem zou hebben. VerdeI' blijkt uit de verschillende al'tikelen. dat
aIle participanten ten nauwste bij het beheer van de stoof betJ'okken waren.
Elk van hen zou namelijk om beurten een jaar lang boekhouder zijn. Deze
zou dan moe ten voorschieten aIle onkosten die voor reparaliilll en loonen
moesten worden betaald, en bovendien zon hij zelf, of een door hem gemachtigde, in den delftijd in de stoof moeten zijn om "ieders beurte~' aan te
teekenen. Hij zou yo or zijn moeite en verdeI' verschot vijftig gulden genieten.
Met meerderheid van stemmen werden een drogeI', een stamper, een drijver
en verder zij, die tot den diens! van de stoven behoorden, aangesteld.
Van de verdere verpIichtingen van den boekhouder no em ik hier nog zijn
zorg, dat de "opwigte", dat is het wegen van de te bereiden meekrap, op
tijd zou geschieden. Ook zou de boekhouder rekening moeten aflegg.m in
het begin van de maand Juli van elk jaar.
Uit de statu ten van de meestoof te Renesse 5) blijkt, dat daar een vaste
boekhouder was, tegen een salaris van 10 £ Vlaams 6). Deze zou turf insl:tun,
1) In het gemeente-archief van Goes zijn over de pannenrekeningen belangrijke, nog niet gepubliceerde geg-evens te vinden. De gemeente-archivaris
was zoo welwillend er mij inzage van te verschaffen. In het panneboek
wordt de rekening icder jaar door de dekens aan de respectieve gildebroedel's gedaan.
2) De stoofboeken, waarvan ik inzage heb gehad, waren die van vereenigingen van meekl'apverbouwers. Stoofboeken van particuliere stoven zijn
mij niet bekend.
S) Rijksarchief van Zeeland te Middelburg, Nieuwe Aanwinst 1925, no.
13. - BijIage no. 3.
4) Hoofdparticipanten waren zij, die 1/16 aandrd in de stoo f bezaten.
5) Bijlage no. 4..
6) Gelijkstaande met zestig gulden van dien tijd.
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waarvoor hij bij het doen van de rekening quit an ties zou overleggen. Ret
verdere bestulIr van de stoof echter berustte bij tw.:!e met name genoemde
participanten of hun plaatsvervangers 1). Voor het geld, dat er contant
moest zijn, zou elk der participanten bij provisie 51 £ Vlaams inleggen.
Dat de vaste boekhouders overigens niet altijd met een vast he drag in
geld zullen zijn betaald, maar dat hun belooning naa,r de hoeveelheid gereede meekrap in verb and met de reedhuur zal zijn bepaald, moge blijken
uit een overeenkomst tusschen de boekhouders van de voornaamste meestoven, gelegen onder Zierikzee, Brouwershaven, Schouwen, Duivelanrl,
Bommenede en Dreischor, in 1765 tot stand gekomen 2). Deze waren met
de bestaande regeling niet tevredcn en eischten daarom van het hardgoed 8)
in plaats van tien schellingen nu i1 % schelling p er honderd en van de
rr.ullen ') in plaats van 6% schelling, 7% schelling. Bovendien zou niet
meer dan een vijfde gedeelte van het hardgoed tot mullen mogen worden
gereed, tenzij dat van de rest evcnals het hardgoed, 112/3 schelling zou
worden betaald. Deze overeenkomst werd door niet minder dan zeventien
boekhouders onderteekend, die negentien meestoven vertegenwoordigden,
'Vit het reglement of de ordre van de Nieuwe Meesloof Elkerzee i'l te zien,
dat in verband met de bovenvermelde overeenkomst der boekhouders de
participanten van deze stoof besloten hadden de reedhuur met de bov!Jnv(.rmelde bedragen te verhoogen.
AIle participanten va.n de meestoof te Elkerzee, voor welke portie zij ook
a~mdeelhouders waren 5), moeslen hun mede, die onder de heerlijkheden
va.n Elkerzee" Ellemeet, Blijdorpe en Kapelle werd gedolven, in deze stoof
laten "bereeden en brecken". In den loop van de achttiende eeuw lieten de
meeste meestoven hun participanten in dit opzicht vrij.
Bij verkoop van een portie zou dit aandeel van aIle hoofdparticipanten
worden aangeboden en indien meer dan een van hen dit aandeel zou willen
"naasten", znu (>r om geloot worden. Uit een ongedateerd stuk, dat zich op
het Rijksarchief te Zeeland bevindt, blijkt, dat een aandeel, nadat het aan
de portionarissen was aangeboden, ook eventueel in een openbare veiling
kon worden verkocht.
In geen enkele van de door mij geraadpleegde stoofboeken is iets over
de oprichtingskosten van de meestoven gevonden. Ook een kapitaalsrekening komt in de rekeningen, die ieder jaar voor de portionarissen door den
boekhouder werden opgesteld, niet voor. Deze zijn een eenvoudige opsomming van de inkomsten en uitgaven. Vanzelfsprekend wordt onder de inkomsten niets over de opbrengst van de meekrap vermeld, zooals trouwens
ook in de rekeningen van de panneboeken bij de zoutziederij niet over de
1) Oit de notulen van het stoofboek van de Zonstoof te Goes, dateerend
yan het einde der achttiende eeuw, blijkt, dat ook daar een vaste boekhouder was en dat het bestuur berustte bij twee directeuren, die geen
salaris genoten en participant en waren.
') Bijlage no. 5.
I) Hardgoed: aIle goede kwaliteiten van het meekrapproduct.
') Mul: aIle mindere soorten van het product.
I) Er waren ook participanten, die bijv. !fa part bezaten.
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opbrengst van het afgewerkte product wordt gewag gemaakt. De meekrap,
resp. het zout, bleef het eigendom van de reeders, die er naar eigen goeddunken mee handelden.
JIet "eeden

Over het reeden van meekrap bestaan vele beschrijvingen van de hand
der reeds genoemde schrijvers, waarvan die van J. de Kanter 1) weI een
van de nauwkeurigste is. Bij diens uiteenzettingen zijn ook teekeningen gevoegd, o.a. van het stamphuis, waarin de meekrap komt, nada! zij gedroogd,
gedorscht en nog eens op een eest gedroogd is. In het stampvertrek zijn, zegt
de Kanter, vier afgesloten kuipen, in welke de onderscheidene soorten der
gestampte krap gezift of, zooals de technische term luidde, gezeeit werden.
Door dit ziften 2) wordt de gestamptc meekrap in sooden verdeeld, waarover De Kanter het volgende meedeelt.
Vier onderscheiden soorten van bereide meekrap kon men tellen.
i. Onberoofde. De gedroogde hap werd tot een genoegzame fijnheid gestampt en daarna vast in vaten (voorheen in halen) gepakt. Deze vaten bevatten 900 tot 1400 ponden netto.
2. Trvee en !iBn. Onder het stampen breekt het buitenste en slechtste deel
der wortels het eerst. Wanneer dit gebroken was, werd alles weggenomen
en gezift. Het gebrokene viel door, maar het taaiere ongebrokene en betere
bleef in de zeven. Dit werd andermaal gestampt; daarna werd het eerst
gestampte en slechtere in afzonderlijke vaten gepakt, en insgelijks het
tweede en hetere. Deze soorten werden tezamen twee en een genoemd, omdat
van een geheele hoeveelheid meekrap het eerst afgezonderde en slechtere
juist het een derde, en het overige betere, twee derde van het geheel bedroeg. Doch afzonderlijk noemde men het slechtere een derde gemeene, en
de twee derde betere krap.
3. Een en een. Evenals de twee en een; doch de helfl gemeene, de wederhelft krap.
1) J. de Kanter, De meekrapteler en bereider (1802), bIz. 32 V.v.
!) Het aantal zeven uit dien tijd is mij niet bekend. Uit het jaar 1852

bestaat een inventaris van de voorhanden gereedschappen, in gebruik in
de meestoof "De Lei" te Brouwershaven. Hierin worden vermeld:
in de zoogenaamde lutze

op den dorsehvloer

twee harige zeeven
drie racine dito
drie mul dito
twee bruids dito
een vierling dito
een grool-oogige dito
een sehop tot uitscheppen van het
stampblok
een dilo (ijzeren) voor gebruik in
den eest

een windmolen
twee gemeene zeeven
twee schuur dito
een krap zift
een voerkist tot gebruik van den
drijver
een blokbak
twee houlen schoppen
zes rieken
vier vlegels met gaarden
drie houten rijven
een mesthaak
achttien stuks wannen

in ket stamphuis

drie roerschoppen
een schotboom
een houten knaap tot vullen in
gebruik

in de koude stoof

twee kruiwagp.ns
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4. Mullen. Deze verkreeg men door een nog groolere veriijning en zuivering der onberoofde en twee en Mn: de mullen waren de afval en het afschrapsel van alles. Evenwel yond men liefhebers, die deze mullen !log
lieten overstampen en verder zuiveren om er dus nog het fijnRte uit te hal en.
Voor 't overige ging er niets verloren; het stoofveegsel van den grond
werd Of onder mullen gemengd Of afzonderlijk verkocht. Ret molenvaagsel
(het stof der gestampte krap) werd ook in een vat gedaan ; men noemde dit
den "beer".
Tot zoover deze schrijver. De beschrijving, die van het proces in het
stamphuis in den "Tegenwoordigen Staat" 1) wordt gegeven, wijkt in zoover
hiervan af, dat niet in vier, maar in drie kuipen werd gezift en dat men
niet vier, maar drie soorten meekrap onderseheidde 2). Deze soorten waren:
k1Q,P, gemeene (de krap en gemeene tezamen werden "onberoofde" genllemd
en wanneer twee derde krap en een derde gemeen door elkander gereed
werden, noemde met het "twee en een") en mul. Het stoofveegsel ging zelfs
niet verloren, maar werd Of onder de mul gedaan Of "op zich zelve" verkocht.
N aast de hier genoemde so orten werd ook "corte meede" en "bullioen" of
"baellioen" gereed, twee soorten, die in qualiteit niet zoo heel veel van mul
verschild zullen hebben.
Zooals uit de bovenstaande bcschrijving blijkt, was hap de beste s~ort, die
bij het ziften het eerst in de zeven bleef en dUB van aile SOOl'ten de minste
aarde zal bevat hebben, n.l. aarde, die aaIi de wortels was blijven kleven
en die dus meegestampt werd.
Daar de meekrap bij het gewicht werd verkoeht, was de verleiding voor
dE' reeders zeer groot om er ook andere sloffen bij te doen, en een strenge
keur ten opzichte van de hoeveelheid aarde, die een meekrapsoort mocht
bevatten, was dan ook op haar plaats 3) .
Het volgende staatje geeft een overzicht van het maximum percentage
aarde volgens keurlln in de vijItiende eeuw voor plaatsen op de Zllid-Uollandsche eilanden, in Zef'land en in Noord-Brabant.
Bergen op Zoom

1441
krap
onberoofde
gemeen
korte mee
bullioen

2ti;
6

8
9 "
9 "

Brielle 1455

2H;
krap mee
gemeene mee 6 "
korte mee 7 .,

Zierikzee 1457

2 ti;
8
10

Reimerswaal
1480
2 lj;
6
10
baellioen 10
mul
16

I) Deel IV (Zeeland) , bIz. 386.
2) In het Tijdschrift Noord- en Zuid, deel 10, bIz. 362, worden ook drie
sorteeringen van mee opgegeven. Vgl. ook de ordonnantie van 1614 van
burgemeesteren en schepenen van Goes, zie bijlage r.
S) Deze heeft eehter niet kunnen verhinderen, dat er steeds klachten
over het vermengen met waardelooze stoffen en over het vervalschen van
de mee yoorkwamen. Zooals vanzelf spreekt, waren deze ' klaehten het veel~
vuldigst in tijden, dat het met de mee slecht ging en in het bijzonder in
de 1ge eellw is er over het vervalschen van de mee veel te d0en geweest.
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De locale ordonnanties bevatlen tal van regelingen in het belang der culPlaatselijke
keurell
tuur. In art. 26 van de ken l' van Reimnrswaal van 1480 leest men o.a. dat
jemand, die de mede vervalscht "mit veranderingen van teykene oft anders", gestraft zal worden met een boete van tien pond en boyendien zal hij
"lot eenwigen dagen gepriveert wesen van der mede-neringen Ie eloen!) binnen del' stede en del' stede vryheid van Reymerswale".
In de keur van Bergen-ap-Zoom van 1441 staat in art. 18: "Item wairet
dat eenich knape valsch goel reedde ofte ongelijck baelde, dairaff wude hij
Helve die boele belalen oft daervoire in del' ghevanckenisse gaen toler lijdt
dat hy off hueren meester betaelt hadden". Over het ongelijk balen wordt
in art. 8 van deze keur gezegd: "Item zal men aile balen aile ens ghelijck
maken tusschen de viere garnieren. opte boete van yier schellinghen
brabants van del' balen, opelatter gheen valsch goet oft valsche packinghe
ell is".
In de keur van Reimerswaal van 1480 heet het verdeI' in artikel 8: "Item
soe sal men reeden twee balen crappen ende die derde bale gemeene meede".
Van de maat van de verschillende balen wordt in artikel 10 en 11 vII.n
dezelfde kenr een opgave gedaan. Artikel 10 schrijft voor : "Item soe sal
men die crapbalen maken van 4 ellen ende anderhalf vierendeel lakens tot
sevendalf vierendeel breed .... ende sal men geene dwers tlaken maken, op(e
boete van 2 scellingen groeten", en artikel 11: "Item ende die balen yan
der gemeene meede sal men maken van 4 ellen ende nyet min, tot anderhalf ellen breet wesende ende nyet mindere. Desgelijcx soe sal men die balen
van der korten meeden maken van laken van ses(alf vierendeel breet ende
vier ellen een balf vierendeel min, ende dat upte boete van twee sceJliugen
groeten, als boven".
Om een goed product te verkrijgen werd er voorts ook aandacht aan besteed, dat voor bet drogen van de mee goede brandstof zou worden gebruikt.
In de keur van Reimerswaal heeHe bet b.v.: "In den eersten aile meede. die
men te Reymerswaal reedt, die sal men droegen met houdt ofte colen, alsoet
die reders dat belieft, ende mit colen upten ast, upte boete van tien ponden
swarten". In vroeger tijd is er blijkbaar ook darry gebruikt 1) .
Volgens de keur yan Goes (1622) 2) moest bet drogen geschieden "met alzulken brand als bunlieden bij de keurmeesters zal worden gcordineert". In
de meeste gevallen zal dit turf geweest zijn. Later, in de negentiende eeuw,
heeft men een tijd lang gedacht, dat steenkolen betel' zouden zijn.
In deze keur van Goes wordt ook opgegeven boeveel aarde iedere meekrapsoort mocht bevatten en het blijkt dat die hoeveelheid niet noemenswaardig van die in vroegere eeuwen verschilt. Krap mocht niet meer dan
I) In de Rechtsbronnen van Zierikzee (Oude Vader!' Rsbr.) leest men
op biz. 316 onder "mee-reen": "dat negeen poorter oft hageporte van nn
voertaen binnen den lande van Schouwen eeniyghe mee reeen oft doen
reen zall met darry, maar aileen met houdt ofte covelen ende zoe wye
bevonden worde dese voerbooden contrarie te doene, die zall verbueren
20 pond tegen den beere, ende ingevalle daerenboven anderwerfve yemande terechte beslegen worde, die en zall binnen den ' jaere nyet moegen
reen".
2) Bijlage 1.
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twce pond aarde bevaHen, onheroofde hoogstens 4 pond, gemeene meede
8 ]:'ond, korte meede en billioen niet meer dan 10 pond.
Uit deze keur blijkt, dat de reeders niet ongestraft hun mede voor een
betel' 500rt kondl'm laten keuren. Ais b.v. "krappe" wa" aangevraagd en
er bleek meer dan de toegestane twee pond aarde in te zitten, dan werd
de boete van tien schellingen VI. per baal verbeurd. Ais er echter niet
meer dan vier pond aarde in was, dan kon ze nog voor onberoofde verkocht worden. Voor het geval echter, dat er meer dan vier pond aarde in
aanwezig was, werd een boete van 20 schellingen per baal geeischt en
moest de mede als "ongekeurdt goedt" verkocht worden. Hetzelfde gebeurde natuurlijk bij een andere verhouding van de hoeveelheid aarde,
als onheroofde en als gcmeene mede was aangevraagd; bovendien, en dit
was misschicn weI de zwaarste sanctie, mocht "ongekeurdt goed" ni'~l
meer ter keuring worden aangeboden.
Behalve door plaatselijke ordonnanties, zooals b.v. die van Goes, Bergen- Algemeene
op-Zoom, Brielle, Zierikzee en Reimerswaal, is er door de overheid te keuren
allen tijde voor gewaakt, dat er van de meekrap een goed product zou
worden verkregen en het aantal keuren, dat met dit doel is gemaakt, is
dan ook zeer · groot. Als zoodanig noem ik hier de regeling van hertog
Philips van 1444 1). In deze keur wordt o.a. bepaald, dat "alle meede,
die gereyt sal worden binnen denzelve landen, gekuert ende geteykcnt
sal wesen, eel' men se vercopen ende uutvoeren sal mittel' kuere ende
tp-yken· van onser voirs. stede van Ziericxe". Deze laatste verordening,
evenals het privilege van Karel V van 1531, waarin hetzelfde werd bepaald 2), is voor Zierikzee zeer belangrijk gewecst. Maar door de andere
steden op Schouwen en Duiveland werd deze ordonnantie nadeelig gevon den en toen in 1795 de Republiek ten onder was gegaan, dacht men
den tijd gekomen om aan dit "knellend" vooschrift te kunnen ontSHappen. Voor zoover ik heb kunnen nagaan is dit echter niet gelukt
en is de verplichte keuring te Zierikzee 3) blijven bestaan, totdat in
1845, zooals bekend, aile keuren bij Koninklijk Besluit zijn ingetrokken.
In de keur van 1444 van her tog Philips wordt er ook op gelet, dat de
wortels niet te vroeg zouden worden gerooid, daar dan, zooals het in die
keur heet, de mede "hoi l' volle terminacie ende cracht niet hebben noch
gecrygen en kan". Zeer typisch is in deze keur de klacht, dat de arbeiders zoo vroeg, dat wil zeggen v66r Bamisse (1 October) , in de mee

1) De keur is als bijlage opgenomen bij Posthumus, Geschiedenis van
de Leidsche lakenindustrie, I , bIz.41S.
2) Van der Werde, De verdwenen meekravcultuur, bIz. 3 (75).
3) Over de keurmeesters van Zierikzee in de achttiende eeuw vindt men
in het werk van P . D. de V~s, Vroedschap van Zierikzee, op bIz. 525, o.a.
vermeld dat in de eerste dagen van Januari van ieder jaar door den
Raad zeven keurmeesters van meekrap werden aangesteId; sommigen
waren al jaren in dienst. Na hun eerste of na hun herbeneming kwamen
ze samen in de z.g.n. keurmeesterskamer, een vertrek acbter de voormalige waag. Daar werd dan, naar oud gebruik, 'goed gegeten en gedronken en gewoonlijk ging men laat uiteen.
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gingen werken en de dijken verwaarkosden, en weI, omdat "die aerbeydel's min pyne ende aerbeyts doen in 't delven van del' voirs. meede dan
zij sou den in die dyken, so laten sy die voirs. dijken aen te nemen te maken
ende gaen in die meede in de voirs. tijt voir Bamisse, die nutteliker is om te dyken dan om meede te delven .... ". Ook in latere ke;ren,
die op andere plaatsen, ook buiten Zeeland, betrekking hebben, blijkt het
le vroeg delven een moeilijk te regelen kwestio te zijn.
Behalve op het te vroeg delven werd waarschijnlijk ook door de landbouwers zelf, maar vooral door de overheid , or aandacht aan geschonken
dat niet te veel meekrap zou worden verbouwd. Hier deed zich dUB een
geval van productiebeperking voor.
In een brief van 10 Novpmber 1690 I) verzochlen de geinteresseerden in
de meenering het planten van mee in 1691 te verbieden en als gevolg hie1'va.n verzochten de Gecomitteerden Raden aan de Staten van Zeeland ·hun
meening hie1'over te uiten, om bij geval van overeenstemming den gedeputee1'den tel' Genpraliteit op te kunnen dragen met de Staten van Holland een gezamenlijk voorstel aan de Staten-Generaal te do en tot een
algemeen plantvP\"bod en zaaiverbod van meekrap gedurende een Jaar.
Het jaa1' 1690 was voor de provincie Zeeland wei zeer ongunstig en
in het bijzonder waren de prijzen van de verschillende landbouwgewassen
buitengewoon laag. Dit was ook het geval met de mede, "die van aile
tijdt is geweest ende noch is een van de notabelste gewassen, aen deze
provincie ende weynighe bijlegene Hollandsche eylanden genoeghsaem
aIleen eygen, ende dat deselve meede lot extra-ordinaire lage prijs ge~
daelt is, dat oversulcx weI diende gedaen te worden aIle mogelijcke voo1'sieninghe omme aIle de landtvruchten ende andere opkomsten, uyt de
landen l'esultel'ende, sooveel doenlijck tot een goede geldinge te brenghen,
dat dae1'toe weI met de meeste apparentie een aenvanck soude konnen
werden gemaeckt met de meede" 2). Het meest doeltl'effende zou zijn, daar
de lage prijzen voor een groot deel VOOl'tspl'oten "uyt de groote abondantie, van dien in voorraedt zijnde", om het "setten" van mee voor een
jaar te verbieden. :Maar een yerbod van Zeeland aIleen zou niet veel uitwE'rken en daarom werd er op aangedrongen, dat Holland insgelijks het
zetten of indoen van mee zou verbieden.
In Zeeland zijn verschillende steden en overheden over deze zaak gel'aadpleegd en Veere, Tholen en de Eerste Edele hebben respectivelijk. op
14, 21 en 23 November 1690 toegestemd. :Middelburg echter heeft geantwoord 3), "dat zoodanig yerbod merkelijk zou strekken tot nadcel ~an
't gemeen en aIleen tot yoordeel van eenige weinige, die mee hebbe·~ en
daarmee bezwaard zitten", en daar volgens dit advies het algemeen belang altijd behoorde te worden geprefereerd boyen dat van particulie~en,
wenschte Middelbnrg niet tot dit verbod mee te werken. Goes kwam tot
hetzelfde besluit in de vergadering van 25 April 1690 en weI ('mdat het
I) Aanwezig in het Rijksarchief van Zeeland te :Middelburg.
2) 24 Maart 1690. N otulen en ResolutHin van Zeeland. bIz, 45.
3) 11 November 1690. Register ten Rade, no. 20, f.22.·
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nu te laat was geworden - ook al omdat van Holland geen bericht hierover was ingekomen om het verbod van het meeplanten "zonder
schade van de go,ede ingezelenen te konnen bIj dec handt ueuwu'·l) . Zeel'
waarschijnlijk is het plan niet doorgegaan en zijn op de slechte tijden
weer betere gevolgd. De verklaring, die in dezelfde maand April 1690
door de kooplieden vau mede te Amsterdam en te Rotterdam en de meeplanters in het land van Voorne werd afgelegd, waarbij zij zich verbondeu
de mee gedurende het volgende jaar (Mei tot Mei) aan de Leidsche ververs
tegEm geen hooger prijzen te leveren dan zij op dien dag (28 April) gold,
stond waarschijnlijk in verballd met de bij de afnemers aanwezige vreea,
dat de prijzen buitensporig zouden stijgen als de beperking voortgang
zou hebben 2) .
De eenigszins uitvoerige mededeelingen over deze zaak leggen m.i. cen
on'gevraagd getuigenis af ove1; de belangrijkheid van de meekrapnering in
dien tijd, een belangrijkheid, die zij niettegenstaan'de de vele ups en downs
door de eeuwen heen heeft behouden.
In het bijzonder zijn door de Staten van Zeeland in de zeventiende
eeuw regelingen getroffen en plakkaten uitgevaardigd. Ik noem hier het
piakkaat van 13 Maart 1624, waarbij de uitvoer van kiemen, ploegen,
eggen en andere instrumenten tot den landbouw dienende, werd verboden:
Ruim een maand iater (17 April 1624) werd door 'de Staten-Generaal
eenzelfde plakkaat uitgevaardigd, zoodat nu niet aIleen uit Zeeland, zooals bij het eerstgenoemde plakkaat, maar voor het geheele land de uitvoer van de genoemde artikelen verboden werd.
In 1662 en in Hi71 hebben de Staten van Zeeland keuren uitgevaardigd
o.a. "tegens het vervalsch'en van de meede". Waaruit dit vervaischim hestand, wordt niet nader aangeduid, aneen wordt gezegd , "dat oock veeltijts de voersz. meede al te ontijdich uyt de ael'de wort gedolven, en oock
"ervolgens de meestoycn te vroegh gestoockt" 3).
Over dit te vroeg delven zijn iii, aIle eeilwen klachten yernomen en in
de vergadering del' Zeeuwsche Staten van 25 December 1698 we'rd dan
ook geklaagd; dat "de koopliederi en de bruyckel's van de mee, staende
deze duurte van de meekrappe, schandelijck konnen werden geabtseert
en bedrogen, alsoode eenjarige meede in couleur de twee- en' dryjarige
komt" te overtreffen, doch in deught verre naer !liet kan efgualiseren,
't gunt nochtans door het oogh onmogelijck konde werden onderscheyden,
aIle welcke mel:!usen en frauden de snppliantcn geerne sagen ' geremedi~
eert, en dat alsnoch een generale keure, over de geheele provincie nm
Zeelant, moght werden gestatueert. ... ",
Aan dit verlangen werd voldaan en op den 23en Seplember i699 werd
cen dergelijkc kcur uitgeYa ard igd 4). ' Deze keur beyatlc dezelfde bepalingen
I) Notulen en Resolutiiin van Zeeland, 25 April 1690, biz. 80,
l) Opgenomen bij Posthumus, Bronnen enz., IV, no. 564.
3) Groot Placaet-boeck I, kol. 3039, Zie ook Notulen cn Resolulii;I:\ yan

Zeeland, 28 September 1671, fol. 197.
4) Groot Placael-boeck lV, biz, 1661.
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als vroegere keuren. Zoo werd o.a. bepaald, dat "soo yemandt sigh vervordere de meede, gewassen in onsen lande van Zeelant uyt de aerde te
driven v66r den eersten, en vuyr in de meesloven te leggen v66r balf Septl'mber, sal kom en te vervallen voor de eerste reyse in een boete van
hondert guldens" enz.
In een ampliatie van de keul' wordt o.a, gezegd dat, daar er nog geen
keul'meesters van de mede zijn aangesteld, binnen veertien dagen eenige bekwame personen daartoe gekozen moeten worden. Verder wordt er' in
voorgeschreven, "dat geen meebalen uyt eenige stooven en sullen mogen
werden gel evert of elders vervoert, tenzij dezelve yeder na sijn soorte
eerst gekeurt en gemerckt zijn met het wapen van de stadt of dorp, daer
die bereyt en toegemaeckt zijn, met uytdruckinge van het jaar, daerin de
balen gereedt zijn".
Dat voor keurmeesters betrouwbare en bekame personen zullen zijn
gekozen, Jigt voor de hand 1), daar op hen de zorg rustte voor het nakomen van de verschillende bepalingen en verordeningen, die op de meekrap waren gesteld. Volgens den "Tegenwoordigen Staat" yond deze keuring aIleen in Zeeland plaats.
De Kanter 2) geeft van dit keuren del' meekrap in Zierikzee de volgende
beschrijving: "Uit de te wage gebragte meevaten wordt eenige hoeveelheid krap geboord. De keurmeesters wasschen die in water en proev~n
dezelve tusschen de tanden om te ontdekken, of er te groote vervalschingo
plaats heeft. Ten opzigte del' krappen mag niet meer daR twee -ponden
aarde in de honderd ponden zijn; onder de onberoofde niet meer dan agt
)londen en onder de gemeene niet meer dan twaalf ponden in 't honderd".
De stiptheid, waarmede de plakkaten del' overheid op het keuren del'
mede in het keur-coIlege te Zierikzee zijn in acht genom en, heeft volgens
De Kanter de Schouwsche mede altijd boven andere doen waardeeren.
Na doorgestane proef werden de vatcn gemel'kt met het teeken der
keur en met bet jaartal. Andere plaatsen, welke aan de Zierikzeesche
keur niet onderworpen waren, hadden hun eigen controle.
"De meehandelaars", zoo vervolgt De Kanter, "nemen door uitboring
monsters uit de vaten en bewaren die afzonderlijk in kleine op elkander
sluitende busjes, die aile tezamen wedel' in eene grootere bus worden opgesloten. Als zij elkanderen hunne monsters aanbieden, nemen zij een
zwart geschilderd plankje en storten hierop kleine hoopjes van hunne
onderschelne soorten; ... , deze soorten worden met een glad, rond, zilveren en met een handvatzeltje voorzien plaatje netjes vlak gestreken; ... ,
men kijkt, herkijkt, vergelijkt, 100ft, biedt, dingt enz., tot men den koop
eens wordt".
In de achttiende eeuw is er evenmin als in de voorgaande eeuwen in
de keuren veel verandering gekomen. WeI heeft men eenige artikelen
meer omschreven, op het misbruik zwaardere straffen gesteld, maar in bet
1) In Vos, "De Vroedschap van Zierikzee" yond ik veertien keurmeestel'S del' meekrap genoemd.
!) De Kanter, De meekrapteler en bereider, bIz. 35.
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wezen der zaak is geen verandering gekomen 1) . Te verwonder en is ' dil
eigenlijk niet, als men bedenkt, dat eeuwen lang de techniek vandeze
nijverheid dezelfde is gebleven.
In de achttiende eeuw zijn het ook weer de handelingen van "baet~
soeckende en ontrouwe persoonen", die een nieuwe regeling noodig
maken. In 1717 hebben "verscheyden koopluyden, negotierende in de meekrap binnen Amsterdam en Rotterdam" een rekest bij de Staten van Zeeland ingediend om herziening van de plakkaten van 1662 en 1671 te verkl'ijgen 2) . De rekwestr anten had den ondervonden, dat in zeer veel vaten
de mede niet behoorlijk gezuiverd was of dat men er tijdens het stampen
nog zand of klei bijvoegde om het gewicht te vermeerderen, in sam enwerking met hen die in de stoven werkten, daar deze loon naar gewicht
kregen S).
28 April 1733 is hier over ind.erdaad een nieuwe keur llitgevaardigd. Hierin
werd weer bepaald, dat krappen niet meer dan 2 pond, onberoofde niet
meer dan 8 pond, gemeene niet meer dan 12 pond aarde in het honderd
mocht bevatten. Over het beeedigen werd bepaald, dat de keurmeester~,
droger, stamper en onderman inderdaad beeedigd zouden worden en dat
v66r het einde van de maand September een bewijs hiervan, door den
secretaris geteekend, zou moeten worden ingezonden.
Als gevolg van het plakkaat van 1733 werden den 15en September van
dat jaar de namen genoemd van hen, die in Zierikzee, Brouwershaven;
Schouwen, Duiveland, Drijschor, Sonnemair en Bommenede de contriile in
loco zouden doen 4) .
In Augustus 1734 5) is opnieuw een rekeRt bij de Staten van Zeeland
ingediend en weI door "eenige der grootste geinteresseerdens in de meenel'ingh". Hierin verzochten zij aile plakkaten op de mee-nering in te
11'('kken . .Hiervan is echter niets gekomen. WeI zijn in de achttiende eeuw
geen nieuwe algemeene plakkaten meer uitgevaardigd. Eel'st honderd jaar
later zouden de bestaande regelingen opgeheven worden.
Uil de rekeningen van de verschillende stoven, die ik heb kunnen !'aad- StoolboekeK
plegen (de meeste waren uit de 18e en 1ge eeuw, slechts een enkele uit de
17e eeu w), verkrijgt men den indruk, dat ook vroeger zulke rekeningell
zullen zijn opgesleld. De oudste rekening, die ik heb kunnen vinden, is
die welke Aren Cornelisse Kole heeft gedaan over d(' teeH, die in Septem~
ber 1690 begonnen was 8) .

1) Vgl. ook F . Calland, De keur van Bergen-op-Zoom, uitgeg. in de
Handelingen van het Provo Gen. van Noord-Brabant, 1877.
') Bovendien zagen vele kooplieden er tegen op "parthijen op avanse te
koopen, sondeI' 't weIck de culture van de mee niet weI konde bestaen".
3) Zie hierv66r, bIz. 71.
4) Notulen en Resolutien van Zeeland, 15 September 1733, bIz. 407.
G) Aldaar, 5 Augustus 1734, bIz. 390.
I) Zie bijlage DO. 2. Deze rekening is opgenomen onder no. 189 in de
archiefstukken van de familie Cole (of Kole), welke zich op het Algemeen
Rijksarchief te 's-Gravenhage bevinden. In de beschrijving, welke van
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Voor zoover ik heb kunnen nagaan, waren aile rekeningen, ook die van
de familie Kole, eenvoudige opsommingen van inkomsten en uitgaven,
waarbij een kapitaalsrekening ontbrak. Het blijkt, dat in 1690 de totah~
ontvangsten van de stoof van Kole hebben bedragen (de rekeningen zijn
gesteld in guldens, stllivers en penningen) f 2031-8-8 en de uitgavcn
f 681-4-12, zoodat er een batig saldo was van f 1350-3-12. In de volgende
jaren bedroegen de ontvangst~m en llitgaven en het goed slot in afgeronde cijfers:

Jaar
Inkomsten
Uitgaven
Goed slot
1707
f 2320.f 1051.f 1269.1711
f 1223.f 558.I 665.1719
12910.11154.I 1756. 1722
11988.11025.I 963.1730
f 2284.12191.I 93.De ontvangsten bestonden in aile jaren voornamelijk uit hetgeen door
de reeders aan r eedhuur werd betaald. In 1690 waren er vijf reeders I)
en deze hadden gereed:
Hardgoed
Korl
Aren Cornelisse Kole .
19.876 pond
3.522 pond
15.202 pond
Gerrit en Kornelis J ans. den Eersamen
2.366 pond
10.375 pond
Andries van der Poel .
1.780 pond
Pieter en Aren Klase Zuder.
17.720 pond
3.236 pond
1.236 pond
4.988 pond
Teunis Lodder .
12.100,
pond
68.161 pond
deze stukken is gemaakt, wordt bij dit nummer gezegd: '"Rekeningen
van de mede, gereed in de stoof te Goeree in de teeiten, begonnen September 1690, 14 September 1707, October 1711, September 1719, September 1722 en September 1730. N .B. Gedaim door Aren CornelisseKoie,
1690, 1707, 1711 en 1719, Aren en Maria Kole, 1722, en de wedmve vim
Aren Kole, 1730".
'
1) Deze reeders waren waarschijnlijk participanten van de stoof en
deelden dus in de winst. Behalve dat de participantcn dikwijls verplicht
waren om beurten het boekhouderschap waar te nemen, hadden zij:: het
voordeel, dat zij een regeling konden treffen aangaande den tijd waarop
zij zouden kunnen reeden. In de meeste gevallen geschiedde dit , door
loting.
In het archief Kole yond ik hierover onder no. it (1731-1759) de
volgende ongedateerde, niet al te duidelijke regeling , "De participanten
van de stoof hebben geresolveert de beurten van do stool in agten
te verdelen, soodat yder agsten part, dat 10.000 pond kan re()den, sal
roogen lotim en in 't mee beurten sal moeten afreeden, soodat yde'r " beurt
gerekent werd op 5.000 pond hartgoed. Zoo het quam te gebeure ' dill
ymand maar 6.600 had, sal ten eersllin mogen afreede ... . . . , maar als
ymand meer als 6.00<i pond heeft, sal tweemaal moeten reeden, on ' di d
roeer als 11.000 heeft, moet driemaal opdoen off andel'S met yemand cen
stoof van 5.000 pond kan uytmaken. Soo het komt te gebeuren dat er agteparten bij de eygenaars niet de 10.000 niet konden voldaan werden; ~ ul
len buiteri. . .. vrij mogen komen om die te vol do en. Soo he t quam te ' gebeuren, ' datter bij de eygenaars meer als de agt beui-ten konden voldaall'
werden, sal dan inet meerder beurten moeten off konnen voldaan werden".
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. Onder hal'dgoed 1) worden alle goede kwaliteiten van den meekrap-wortel
vfrstaan, Moals hap, onberoofde (alle sorteeringen door elkaar gestalJ1pt) enz. Tot kort, ook weI mul genaamd, worden aile mindere soorten gerekend. Hoewel 1'1' aan de bel'eiding van de verschillende sorteeringen meekrap evenveel arbeid werd besteed, werd toch voor hardgoed
aJtijd een hoogere reedhuur betaald dan voor de mindere kwalitei.ten,
wa.arschijnlij1!; omdat de verkooPPl'ijs van hap, onberoofde enz., veel hoogel' was dan die van kort of mullen. In de stoof van Kole bedroe~ de
reedhuul' van hardgoed in 1690 52 en van kort 32 stuiver per 100 pond en.
Boyendien werd in deze stoof voor 1000 pond hardgoed nog 5 stuiver
extra betaald. Ook bleek voor de reeders de verplichting te hebben bestaan om voor iedere 4000 pond hardgoed een half vat kleinbier te geven,
aan welke verplichting zij ook konden voldoen door hiervoor het geld te
vI!rstrekken.
Van lateren tijd dan die waarop de archiefstukken van de Kole's be~
trekking hebben, dateeren eenige gegevens uit het boek van de stool Ie
Renesse, welke stoof, naar uit een copie van den erfrentehrief van het
land, daar de stoof op gebouwd was, blijkt, in 1723 is gesticht 2). Uit de
rekening van deze stoof over 1.790-91 is te zien, dat toen voor hardgoed
11 schell. en 8 grooten werd betaald, hetgeen gelijk staat met f 3.50, en
voor mullen 7 schell. en 8 grooten, gelijk f 2.30, alles per 100 pond.
Eenige jaren vroeger, in 1787, bedroeg de reedhuur van de stoof De Zon
te Goes VOor hardgoed 14 schell. 6 grooten, gelijk f 4.35, en voor mlllhn
7 schell. 7 gro., gelijk f 2.27 5. Het volgende staatje geeft een overzicht van
de inkomsten en uitgaven van de Zonstoof te Goes sedert 1787.
.
Inkomsten en uitgaven van de meestoof "De Zon" te Goes, 1787-18(5 8 ).

J aa"
1787
1.788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796

I

Inkom-I Uitsten
gaven

I

Slot

II
I

£, 530
1096
650
829
871
371
797
848
415
613

£ 463
723
776
762
688
419
49
743
455
556

£

67 4)
373
126
67
183
48
306
105
40
57

1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805

£, 569

822
619
953
1209
1393
730
1355
694

l

485
676
778
2441
1077
929
733
1322
633

£

84
146
159
1488
132
49 4
3
33
61

1) In het reglement of order wordt over het reeden in de Nieuwe Meestoof te Elkerzee in 1765 gezegd: Reeders zullen betalen "voor iedere 100
pond hardgoed, het zijn fijne krap, onberoofde of gemeene, voor .r eedhuur .... 10 schelJingen VIs., voor iedere 100 pond biljoen, korte of mullen,
6 schell. en 8 grooten Vlaams." Besloten werd den 12en Juli 1765, dat niet
meer dan 1/5 gedeelte van het hardgoed tot mul zou mogen worden gereed.
2) Zie bijlage 4.
( N oat 3 en <1 volgende pag.)

),

II
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Zooals in aIle stoofboeken, waarvan ik inzage heb gehad, was ook ill de
Zonstoof de ophrengst van bet reeden de belangrijkste post. In 1787
en blijkbaar reeds vroeger, want het wordt niet als iets nieuws vermeld,
zijn er reeds mullcn verstampt. Aan bet eind van dit jaal' werd steeds (,fJ
een algemeene vergadering, die een feestelijk karakter droeg en waar de
rekening behandeld werd, de hoogte van het reedgeld vastgesteld. Ook
werd op deze vergadering weI de ,.opwigte", dat is het gewicht van d':"
hoeveelheid te reeden mE'de, bekend gemaakt.
Onder de uitgaven van de stoofrekening komt voor hetgeen als belaqting
betaald moest worden, en verdeI' de kosten van ondel'houd van het gebouw
en van het aim den gang houden van het bedrijf. 'Een van de belangrijkste
·posten was het arbeidsloon van den droger, den stamper, den onderman,
de op- en afdoendel's en den drijver.
Van de loonen van de arbeiders in de mecst.;nen gceft het vo!~~(~ntle
8taat.je een overzicht:

1690

1787

1790

DrogeI'
1 171.10
1196.05
1 318.70
Stamper
1153. 10
1133.80
1 225.97
Onderman
1 76.50
1 85.1 130.30
Op - en afdoeners 1 34.10
1 58.95
1 157.60 1)
Drij vel'
_/"--..:1..:..3"-'1.'-'50'---_"""1--'...30'-'6...:...._ _--"-1_6_0_5.73
1 566.30
1 779.80
1 1468.20
In ho{)vel're de stijging van het loonbedrag een gevolg was van de tijdsomstandigheden, kan door gebrek aan gegevens niet worden nagegaan.
Ongetwijfeld heeft op de loon en de groote van de stoof ook weI eenigen
invloed uitgeoefend. Opmerkelijk is, dat de uitgaven van het loon op de
tot ale uitgaven van een kleine stoof - dat was ongetwijfeld de stoof waarvan in het archief del' familie Kole sprake is - zwaarder drukten dan
op die van een grootere stoof. In 1690 maakten de loonsuitgaven niet
mindel' dan 83 % van de uitgaven van deze stoof uit. Bij de stoven van
Goes en Renesse was honderd jaar later dit percentage respectievelijk 28 %
en 42 %, niettegenstaande het feit dat de loonen in de eerste stoof slechts
f 566.-, in de beide andere stoven respectievelijk bijna f 780.- en ruim
f 1468.- bedroegen.
De loonen van den droger en den stamper werden bepaald naar de
hoeveelheid afgewerkt product. Daar deze lieden echter ook in een klcine
stoof een goed loon moesten verdienen - van hun kennis en bekwaamheid, die zij door empiric verkregen hadden, hing het welzijn van een
stoof af ontvingen zij dan ook bijv. in de stoof, waarvan de familie
Kole boek hield, behalve het zoogenaamde "hondert gelt" ook een "lijfgeIt'!, een vast salaris dus van resp. f 90.- en f 72.- De droger en de
3) In afgeronde bedragen. De gepubliceerde cijfel's zijn die van de
exploitatie-rekening.
') Het goed slot werd onder de portionarissen verdeeld; dus over
1/12 deel £ 5.11.7.
I) In 1790 waren er 4 op- en afdoeners en 1 mandelader.
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stamper werden, zooals uit de notulen in de stoofboeken duidelijk blijkt, .
telkens voor een jaar aangesteld, wat niet wegneemt, dat een stoof dikwijls jaren achtereen denzelfden droger en stamper had. Ook de drijver
w~~ rd voor een jaar aangesteld, maar hiervoor werd meestal de laagste
inschrijver genom en. In vele gevallen was de drijver een landbouwer, die
met zijn paarden, meestal een drietal, het drijfwerk in een stoof liet verrichten. Soms, wanneer men met de inschrijving niet goed slaagde, werden
weI door de stoof zelf paarden aangekocht.
Over het arbeidsloon in de achtliende eeuw is in den inventaris-Kole
nog een en ander te vinden. In het jaar 1722 werd aall den droger voor
78.000 pond, "soo hart als kort", a 5 st. per honderd, f 195.-, aan den
stamper voor dezelfde hoeveelheid 4 st. per honderd of f 156.- betaald.
Dc onderman ontving voor zijn werk in de stoof gedurende veertien
weken en drie dagen, a 51/ 2 gulden per week, f 79.-. De op- en afdoeners van iedere 3.000 pond twee gulden, of in het geheel f 52.-. Behalve
hun loon hadden deze arbeiders ook nog eenige emolumenten, die den
naam van kleine onkosten droegen.
In de rekeningen vindt men ook vermeld wat voor het onderhoud van
de stoof aan verschillende handwerkslieden, zooals timmerman, metselaar, glazenmaker enz. is betaald en tevens wat voor verschillende benoodigdheden, als bijv. bezems en olie, is uitgegeven. Ook van de lasten, die
op een stoof drukten, wordt melding gemaakt.
Over den omvang van den handel in meekrap zijn geen gegevens gev')Il- Handel
den. AIleen kan worden vastgesteld, dat in het tijdperk 1 October 166730 September 1668 1.186.408 pond inlandsche meekrap uitgevoerd werd
van de markt te Amsterdam I). Deze hoeveelheid was naar de soorten
als voIgt verdeeld:
meekrappen en onberoofde
603.459 pond
gemeene ende korte .... .. .. . .. ... . .................. .. . 566.895 pond
mullen ....................... . . . .............. ........ . 16.018 pond
Buitenlandsche meekrap, Breslausche, waarvan 11.018 pond is uitgevoerd, uitgezonderd, was er niet verhandeld. De mededeeling, dat er geen
meekrappen uit Duitscbland en Vlaanderen waren ingekomen of uitgegaan, doet vermoeden dat dit andere jaren weI het geval is geweest.
Uit gegevens, die in de Kole-vapieren te vinden zijn, kan worden nagegaan hoe de Zeeuwsche meekrap op de markt kwam. In 1695 2 ) blijken
Gerrit en Cornelis Jansz. Eerzame 4 balen meekrap uit hun sloof, tezamen netto 5.257 pond wegende, a f 20%, dus voor f 1.097.30 verkocht te
hebben. Aan onkoslen gingen hier af f 36.85; er bleef dus over f 1060.45.
De balen werden gezonden aan Philip van LeeuweIl, waarschijnlijk een
meehandelaar. Natuurlijk werd de meekrap, hoewel een internationaal artikel, ook in de binncnlandsche nijverheid gebruikt. Roezeer de Leidsche
'ierverij bij het gebruik van de meekrap belang had, blijkt o.a. uit de reeds
1) Brugmans, Statistiek van den in- en uitvoer van Amsterdam 16671668, Bijdragen en Mededeelingen van den het Rial. Gen. 1898.
!) Archief Kole, no. 547.
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vermelde verklaring van een aantal handelaars en planters in 1690 omtrent de handhaving der toen geldende prijzen 1).
De prijzen van de meekrap zijn in de offieeele noteeringen en evenzoo
in de arehiefstukken del' familie Kole steeds per 100 pond opgegeven.
V66r 1600 beschik ik niet over een noteering, weI eehter voor 1602, toen
de prijs voor h ardgoed, twee en een, .f 18.- was, een betrekkelijk lage
prijs, zooal::; ook blijkt uit hetgeen de sehrijver van het Dordrechts-Koreboexken over de prijzen in het algemeen in dien tijd meedeelt. lk laat
hier volgen wat deze schrijver, die gedurende 28 jaar meehandelaar was
geweest, over de prijzen meedeelt. Het staatje toont aan hoe het verloop
del' prijzen van 1602 tot 1620 is geweest.

Jaar
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611

Gulden
18.17.14.15.25
14·.25
17.25
23.18.25
16.20.-

Jaar
1612
1613
1614
161 5
1616
1617
1618
1619
1620

Gulden
21.25
15.14.75
15.13.50
14.21.26.31.50

In 1620 bedroeg de prijs volgens dezen schrijver: tel' halver teeIt

.f 31.50, doch daarna om trent Vastenavond over de f 40.- per 100 pond.
De navolgende teelt 1621 was het wonderjaar van de mee 2) . Want in het
eerste van de teelt werd deze verkocht voor ongeveer f 40.-, daarna
liep de mee geleidelijk hoogeI', zoodat zij tot .f 57.- werd verkoeht en
"korte" half geld ; de twee en een werd to en voor f 60.- verkocht en
krap aileen tot f 72.- per honderd. Hij stelde daarom wegens het groot
versehil in prijs "de gemeene merekt" op f 53.-. " In 1622", zoo verteIt hij
vel·der, "was de merckt in 't eerste omtrenl f 28.-, dan 't en duel' de niet
langer, liep stadig af, zoodat die in het laatste van den teelt noeh werden
verkoeht om 14 guldens, ende ooek minder". Hij stelt daarom de prijzen
voor 1622 op f 15.-, voor 1623 op f 14.- , voor 1624 op f 17.-, voor
1625 op f 15.- en voor 1626 op f 17.-.
De volgende meeteelt 1627 was de markt "zeer variabel". Zooals deze
1) Zie hierv66r, bIz. 75.
2) Boxhorn vermeldt in 1644 in zijn Kroniek van Zeeland over deze
prijzen het volgende: "daervan het hondert wegens (ponden) ghegolden
he eft in de jaren 1621 en 1622 tussehen de 10 en 11 ponden Vlaems ... _
ende is daernaer wederom soo sehielijek.. . . in prijse vermindert, dat
men ghelijcke hondert wegens in 1623 verkocht heeft voor drie ponden
10 seheilinghen Vlaems tot vier ponden Vlaems _.. , ende in 1624 15 gul.'
den of 16 gulden". De sehrijver besluit zijn prijsopgaven met het volgende: "Sulx dat daerdool' vele rijek, maer om de onseeekerheyt van de
prijs noeh meer bijster worden".
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schrijver meedeelt: "In 't eerste werde die verkocht om 33 gulden, d~erna
Hep die op tot 54 gulden; sij daelde wederom onder de 40 gulden. Daerorn
sal ick voor gemeene marckt stellen, geiijck ick den 16en January 1628
vijf balen onberoofde verkocht hebbe aen .... van de Graaff, meekoopman
tot Rotterdam, voor 46 gulden 't hondert. Alhoewel mij van zijnentwegen
onlangs te voren was geboden om trent 54 gulden, stelle evenwel bier maar
voor 't jaer 1627 46 gulden."
"De marckt van den teelt 1628 was immers soo ongestadig, want in 't
eerst werde de mee verkocht om omtrent 40 gulden, daerna liep die af
tot 26 guldens, sij klom weder denselven teelt op 42 gulden. Ick stelle
weder voor prijs gemeen, gelijck ick twee stoven gel evert hebbe in December 1628 om wal onder ende over 32 gulden 't hondert, du ~ in 162R
32 gplden en 0 stuyver en in 1629 31 gulden en 0 stuyver".
Voor· de jaren 1624--1626 zijn ook eenige prijzen van meekrap Ie vinden
in een aantal prijslijsten van de Amsterdamsche Beurs, door dr. H. W.
Aeckerle in hel Economisch-Historisch Jaal'boek, deel 13, gepublicecrd
en weI in hel Italiaansch, waarin zijn oorspronkelijk zijn uitgegevcn, en
voorzien van inleiding en aanteekeningen. Uit deze gegevens blijkt, dat
or in het tijdsverloop van 1624 tot 1626 in de meekrapprijzen op de goederenbeurs van Amsterdam geen groote schommelingen hebben plaats gehad,
terwijl de prijzen over het algemeen laag waren. Dit was trouwims ook gebleken uit de mededeelingen van den schrijver van het Dordrechtsch
Korenboekje. Volgens dezen schrijver was de gemiddelde priji! van meekrap in de jaren 1624 tot 1626 f 15.- tot f 17.-, terwijl op de Beurs
van Amsterdam op 17 Februari 1624 voor binnenlandsche meekrap,
betere, gewone en middelmatige, resp. f 17.- , f 10.- en f 7.50 per 100
pond werd betaald 1). Meekrap uit Breslau was f 12.50 per 100 pond
geprijsd.
Hier volgen eerst de prijzen van meekrap van de jaren 1624 tot 1626
volgens de eerste prijslijsten van elk jaar.
27 FebI'. 1624 7 Mei 1624
30 Juni 1625 5 Jan. 1626
2 L. 5s.
2L.
Breslausche meekrap 50 soldi
3 L. 6 s. 8 d. 3 L. 10 s.
Inlandsche krap
3L. 68. 8d. 3L. 68. 8d.
Dito gemeen
2L.
Dito middel
28 soldi
2 L.1O s.
2 L. 38. 4d. 2L. 3s. 4d.
Dito' inferieur
28 Ii 30 s.
28 Ii 30 s.
28 Ii 30 s.
Voor latere jaren kan de volgende prijsreeks uit grootendeels nog nietgepubliceerde koerslijsten samengesteld worden 2).
20 FebI'uaI'i 1634

Meekrap
Gemeen.

nieuwe 34 Ii 35 gld. cont.
. 20 Ii 21 gld. termijn

I) Voor de berekening in Hollandsch geld is aangenomen 1 L = 1
pond Vlaamsch = f 6.-; 1 S. = 1 schelling = f 0.30; 1 d.= 1 denarius = f 0.025.
I} Aanwezig in het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te
'~-Gravenhage.
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21 September 1643
Meekrap .
· 23 gId. cont.
Gemeene
· 13 Ii. 14 gId. cont.
Breslausche
· 16 gId.
1 December 1664
30 - 26 gId.
Krap.
Onberoofde . 23 it 28 gId.
10 it 14 gid.
Gemeene
Breslausche 121,'2.13 gld.

26 Oct. 1665
53 - 37 gId.
25 it 27 gid.
9 it 14 gid.
12 ' /. , 13 gld.

16
38
29
21
12

20 Februari 1679
27 it 30 gid.
Krap.
Onberoofde . 19 a 22 gid.
11 it 13 gid.
Gemeene.
Breslausche
Korte

6 April 1682
44 a 47 gld.
34 it 38 gid.
22 it 25 gid.

1 Nov. 1683
32 a 35 gld.
23 it 26 gld.
15 it 17 gid.
10 gid.
6 it 10 gld.

Meekrap, fijn e van Zeeland
Onberoofde
Inferieure .
Korte

Juli 1674
it 41 gid.
it 33 gid.

a 25 gid.
Ii. 13 gid.

14 Juli 1703
24 it 28 gld.
16 it 21 gid.
7 it 10 gId .
3 it 6 gId.

24 .Tuli 1705
Crappen, fijne . 25 it 30 gIll.
Gemeen .
10 a 13 gid.
19 it 23 gld.
Onberoofde .
Korte of mullen 4 it 6 gIll.

22 Dec. 1708
24 it 30 gld.
10 it 14 gld.
18 a 22 gld.
3 a 6 gld.

4 Jan. 1710 ')
36 it 45 gId.
14 it 22 gIll.
27 it 34 gld.
3 it 8 gIll.

8Aug.1757
34 it 40 gId .
25 it 30 gIll.
14 it 18 gIrl.
;3 it
8 gld.

Crappen, fijue .
Gemeene
Onberoofde 24,
Korte of mullen

14 Oct. 1675
24 a 26 gid.
17 a 20 gId.
o a 12 gId
11 gid.
8 Jan. 1701
24 it 27 gld
17 a 19 gld
10 it 12 gld.

a

·6 gid

16 Mei170fj
25 it 29 gid.
18 it 22 gIll.
8 a 11 gId.
3 it 5 gId.
12 Febr. 1709
24 it 30 gId.
10 it 14 gid.
18 it 22 gid.
3 it 6 gid.

1) Vgl. nog uit het archief-Kole, no. 70: In 1722 heeft Aren Kole 2- .en
3-jarige mee gereed. Deze Ieverden op 7. tonnen onberoofde en 1 tori. nl~I,
die ·a an J ohan van der Vaart 12 Februari 1724 naar Rotterdam werden
gezonden. Op dienzelfden dag werden door M. Kole · 9 tonnen onbe;roo£de
en 1 ton mul naar Rotterdam gezonden, ook aan Johan vall del' Vaart.
Van deze tonnen werden er 7 verkocht it 211/2 gid. en 2 a 22 gid. Het
geld werd ontvangen in Augustus 1724.
Den gen April 1729 werden 5 tonnen onberoofde verkocht aan Cornelis Locker, wonendc te Zierikzee, handelaar, a f 21.-, vrij geld, mits
«ortende 1 %, dUB
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f .i)06.Nog een vat niul it 41/ 2 gId. 't hondert, komt .... .. . .. . ...... 1 :?9.60
1 -945.60
Af 1 ·percent . . .... .... .... . ........... : ........ : . . . . . . .. 1 11.15

/93;1.20
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'Over prijzen ' van meekrapop de Amsterdamsehe Beurs in later jaren
iijngeen verdere gegevens besehikbaar. In den "Tegenwoordigen Stl:l.at",
deel. 16, bIz. 590, yond ik eehter vermeld, dat de prijzen van meekrap in
Frankrijk omstreeks dez(Jn tijd sterk daalden ten gevolge van den sleehten
toestand van dit land gedurende den zevenjarigen oorIog. Voor ons land
had dit het gevolg, dat de meekrapcultuur in Friesland 1) te gronde is
gegaan, hoewel de debacle van de meekrap aldaar ook wordt toegeschreyen aim de omstaudigheid dat de teelt niet in handen was van landbouwers, maar van kooplieden, van personen dus, die met de eigenlijke verbouwing niet voldoende op de hoogte waren.
Op het einde der achttiende eeuw hebben verschillende Duitschers over
dE<n 'economischen toestand, in het bijzonder over de meekrapcultuur van
ons land geschreven. Eversmann 2) deelt o.a. mede: .,Der Krapbau in
Zeeland ist gegenwiirtig sehr ' in Verfall. 1m Kriege mit England, welches
immer den meisten gezogen ' hat, ist gar keiner dorthin gegangen, und
auch narh Deutschland wird del' Debit immerschwacher, weil dort der
Bau dieser Pflanze jiihrlich znnimmt. In del' letzten Auktion zu Rotterdam
ist der Krapp fiir die HiiHte des sonstigen Preises weggegangen, ja es
haben viele Zeelander mit Schaden verkauft, und die Interessen ihres
Kapit,,-ls obendrein verIoren . . Der Kraphiilt sich gut bis zum 4ten Jahre,
wo erwieder abnimmt. Die Zeeliinder kommen damit im Dezember nach
Rotterdam, spiiter, we~ die Wasser zu sind".
', Nemnich S) schrijft: "Der grQszte Th'e il des holliiridischen Krapps geht
nach England; daher ist Rotterdam als der Hauptmarkt dieser Waare
anzusehen. England nimmt bestiindig auch einen Theil von Elsasser
Krap, den es zu gewissen Zwecken warscheinlich nicbt entbehren kanD..
Ruszland pflegte sonst von Ainste~dam aus mit Krapp versorgt zu werden; seit einigen Jahren aber, sind viele Versendungen dahin von Rot~
tc-rdam aus, geschehen. Frankreieh nimmt wenig vom holliindischen J\.rapp;
es hedient sich eines eigenen, wie auch der Alizarjwurzeln. Deutschland
nnd die Schweisz erhalten . fortdauprd holliindisehen Krapp, wiewohl viele
F'abriken sich aucp a~ den franzosischen 'ge~ohnt h.aben.
In Rotterdam ist mir folgende Berechnung von guter Hand mitgetheilt
worden. Jahre yon geringem Gewachs, liefern 7 11 8000 Fasz; die besten
Jahre 15000; mHhin kann man, zehn Jahre im Durchschnitt das jiihr~

6 vaten

a

Tmnsport

57 st.

........................................

f
f
f

!J36.20
1'7.10
953.30

' Behalve naar Rotterdam werd de meekrap ' ook naar ' Amsterdam gezonden. Zoo werden b.v. in 1758 6 vaten naar Amsterdam aan Dufferl
gezonderi. Dtize werden verkochtvoor 201/ 2 gld. en totaal werd olltvallgen
f i.088:70 . . Aile prijzen waren berekend per 100 pond.
1) Zie bIz 63.
.
2) Eversmann , Tecbnologische Bemerkungen iiber Holland, 1792,
bli. 214.
S) Nemnicb , Original Beitriige, I.
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Hehe Quantum des holliindisehen Krapps auf 10000 Fasz annehmen.
Eins im Anderen enthiilt da,~ Fa.sz 1000 Pf.; das Fasz, (;benfalls im
Durehsehnitt bereehnet, gilt 250 fl. Das jiihrliche Totale betriige also
dritthalb Millionen hall. Gulden".
In 1798 maakte Gijsbert Karel van Hogendorp, die toen met zijn broBder
Willem de loopende zaken van het door sterfgeval opgeheven handelshuis
Sehues dreef, een reis door Duitschland om nieuwe handelsbetrekkingen
aan te knoopen en de oude te vernieuwen. 5 September 1798 sehreef zijn
broeder Willem, die in Amsterdam was gebleven, hem o.a. het volgende :
" . . .. Het zal mij benieuwen, of gij eenig voordeel uit uw verbJijf te Leipzig trekken zult. In de tegenwoordige tijden zie ik er niet veel op. Indigo
kan nog het eenige artikel zijn, missehien ook krap". Eenige dagen later
sehrijft hij o.a. in verband met de meekrap: "Daar hier reed, een caleulatie op de prijzen van de nieuwe mee gemaakt is, .... sehrijf ik (hem) 1),
dat hij voor het beloop van die som de goede gelegenheid tot inkoop kan
waarnemen, mids de groote helft altoos in onberoofde besteedende". Door
de firma van Alphen te Rotterdam o.a. werd aan de gebroeders Van
Hogendorp krap geleverd 2).
III. De meekrapcultuur in Nederland in de negentiende eeuw.
Zeker niet minder dan eenig ander artikel had de meekrap te lijden
onder den Franschen druk tijdens de Bataafsche Republiek en later
onder koning Lodewijk Napoleon en tijdens de inlijving bij Frankrijk.
If, het bijzonder is het continentale stelsel voor Engeland, het land
dat op de Rotterdamsche markt de meeste meekrap kocht a), zeer
nadeelig geweest. Cijfers van prijzen der meekrap uit dien tijd, die
dil nader zouden kunnen toelichten, ontbreken mij echter. Hoe belangrijk de handel in meekrap op de Rotterdamsche markt echter wail,
moge blijken uit de mededeeling in het Gedenkboek van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Rotterdam van 1803-1928. Hierin wordt
op bIz. 50 gezegd: "Drie vierden van den geheelen oogst aan meekrap
werden jaarlijks op de Rotterdamsche markt verhandeld".
Geheel in den geest van dien tijd was het, dat verzoekschriften, rapport.en en memories werden opgemaakt en gezonden aan overheidsIichamen, die verbeteringen in den toestand zouden kunnen aanbrengen.
Ik noem hier in de eer!'te plaats een stuk, dat aan het Departementaal
Bestuur van Zeeland was gericht 4) Dit stuk ging vergezeld van een

1) Van IJzendoorn te Rotterdam.
2) Leonie van Nierop, Brieven van G. K. van Hogendorp, EconomischHistorisch Jaarboek XV.
I) d'Alphonse zegt in zijn Aperr;u sur la Hollande (1811-1813) op bIz.
378: "La ville de Rotterdam par sa position geographique a ete Ie siege
prin~ipal du comQl.e rce de . la H~de . avec l'Ang.Iet.e rre. Nea.nmoins les
villes d'Amsterdam, de Dordt en de la Zelande y ont pris part".
4) Binnenlandsche Zaken, 458, ReI. Not. 25/7 (1804). Aanwezig op het
Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage.
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concept-ordonnantie omtrent de meekrapbereiding en handel in de ge·
heele Bataafsche Republiek. Aanleiding tot het concipieeren van dit stuk
is de omstandigheid geweest, dat eenige ingezetenen van Zeeland, die
zich bezig · hielden met de cuItuur van de meekrap, in 1700 bij een
request aan het Vertegenwoordigend Lichaam verzocht hadden "gelijke
·vrijheid in delven en reeden del' meekrap te mogen obtineren als de ingezetenen van Holland en Bataafsch Braband". Ook waren er bij den
Agent der Nationale Oeconomie klachten ingekomen van den bailluw van
Tholen over het niet keuren der mede in het land van Tholen. Tijdens
d~ behandeling dezer zaak was tevens een verzoek ingekomen van voorname
en vooraanstaande handelaars in meekrap te Rotterdam, dat maatregelen zouden worden voorgesteld om de ernstige meekrap-vervalschingen
tegen te gaan. "Wij zullen", zoo vervolgt dit stuk, "Uwe vergadering de
hoge aangelegenheid van deze zaak niet onder het oog behoeven te
brengen, daar -het Departement Zeeland een voornaam gedeelte van deszelfs welvaren aan dit belangrijk product verschuldigd is, en in hetzelve
DepattemEmt de meekrapteelt en bereiding derzelve tot de hoogste volkomenheid is gebragt, gelijk dan ook de Zeeuwsche krap boven aUe
andere bij aile volkeren beroemd en gezogt is. Wij zouden uit deze hoofde,
wanneer, gelijk in oude tijden, de meekrapteelt buiten Zeeland in de:lc
Republiek nog van weinig aanbelang was, ten aanzien der bovengeDoemde ingekomen stukken oordeelen, dat het genoegzaam ware, indien
door U.E. de plakaten van de Staten van Zeeland werden gerenoveerd
en geamplieerd op zodanige wijze als Gijl. het meest nuttig voor Zeelands ingezetenen zoudt oordeelen. Doch daar het U.E. niet minder dlin
ens bekend is, dat in de Departementen van Holland en Brabant de
meekrapteelt mede van veel aanbelang is geworden, en daar in deze
. Departementen nimmer door eenig bestuur eene ordonnantie of bepaling
omtrent deze zaak gemaakt is, of zo dit gebeurde, er zodanige bepalingell
zouden kunnen gemaakt worden, welke voor die van Zeeland belemme'rend of nadeelig waren, zo zuIt Gijl. gel'eedelijk met ons de noodzakelijkheid erkennen, dat de verorderingen, die hieromtrent behooren vastgesteId te worden, gelijkelijk gelden voor de geheele Republiek".
·7 Maart 1806 is door Hun Hoogmogende, vertegenwoordigende het
Bataafsche Gemeenebest, de concept-ordonnantie tot wet verheven. Zij was
geteekend door den raadpensional'is R. J. Schimmelpenninck.
Deze ordonnantie had op een groot aantal meestoven betrekking. De
agent van de Nationale Oeconomie 1) trof in 1808 de volgende mee..
stoven aan:
Amstelland
Maasland
32
Zeeland
35
Brabant
12

79
In de overige provincien, Utrecht, Gelderland, Overijssel, Friesland,

1) Aig. Rijksarchief, Inventaris Goldberg 192.
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Groningen, Drenthe en Oost-Friesland .w erden geen meestoven gevonden.
In het eerste artikel van de ordonnantie werd verklaard, dat iedereen
zijne meekrap~spruiten zal mogen planten of zijn kiemen mogen zetten
01' zoodanigen tijd en wijze, als hij, naarmate van het .later of vroeg~r
komend gunstig jaargetijde, zal goedvinden.
Het tweede artikel luidde als voIgt: "Een iegelijk zal, tot zoolang6
hieromtrent geene voorziening noodig zal bevonden worden, i.n het. 2de
of 3de jaar, nadat hij zijne kiemen heeft gezet, zijne meede op zooda~
nigen tijd mogen delven, als hijtot zijne meeste voordeel za.l geraden
vinden".
In het vier de artikel werden de verschillende sorteeringen genoemd,
die van de meekrap gereed mochten wor den. R et waren:
onberoofde, "zijnde het geheele voortbrengsel der plant of wortel, zonder afscheiding";
twee en een, "zijnde tweemaal zooveelkrap als gemeenen";
een en een, "zijnde een gelijke quantiteit fijn e krap en gemeene" ;
lien en twee, "zijnde een gedeelte fijne krap en twee gedeelten gemeenen".
Overigens bleef het aan een ieder vrijgelaten om de schil of buitenschors van den wortel tot verbetering van zijn mede te doen afsch'Jctln,
hetgeen dan, met den afval, de mul uilmaakte.
Nog zouden de meereeders, des verkiez.ende, hun meekrap mogen
laten reed en op racin I), "mils zuiver en onbelast van aarde".
De artikelen 6, 7, 8 en 9 handelden over keurmeesters, terwijl 12, 13,
14 en 15 de hoeveelheid aarde bepaalden, die iedere meekrapsoort
mocht bevatten, en de boeten, die op de overtredingen gesteld waren.
Deze regelingen waren vrijwel gelijkluidend met de bepalingen in de
Zeeuwsche plakkaten. Ook nu mocht krap niet meer dan twee pond
aarde op de honderd pond bevatten, onberoofde niet meer dar. acht en
gemeene niet meer dan twaalf pond op de honderd.
De artikelen 16 en volgende hadden de bedoeling de vervalschingen
tegen te gaan.
In artikel 21 werd verklaard: Het zal geoorloofd zijn, em zoogenaam de mullen te mogen laten verstampen, mits zulks gescbiedde in de
meestoven, terwijl de overgestampte mullen aan een nieuwe keuring
onderworpen bleven. Deze aldus overgestampte mullen zouden op de
meest duidelijke wijze worden gemerkt of gebrand met de woorden "over:.
gestampte mullen", zooals het ook geoorloofd zou zijn om beschadigde
vaten te ovprvullen of overpakken in andere vaten, mils zulks geschiedde
door "beeedigde stoofgewrochten", en met voorkennis en permissie van
keurmeestel's, door wien zoodanige vaten opniellw met de keur der onbruikbare vaten zullen moeten worden gemerkt.
Vol gens art. 23 zouden de keurmeesters gehouden zijn nauwkeurig
opgave te doen aan het gemeentebestuur hoeveel vaten meede, en van
1) Onder racin verstond men, zooals reeds vroeger werd gezegd, de
gedroogde wortel in stukjes gebroken, maar niet tot poeder gemalen.
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welke onder scheidene 'soorten in elke meestoof door hen gekeurd zijn, en
zouden de gemeentebesturen deze opgave jaarlijks moeten toezenden ~'.an
het departementaal bestuur, onder hetwelkzij ressorteerden.
, Art. 24 was een herhaling van 'het plakkaat van 1624, waarnaar ook
:wordt verwezen, volgens hetwelk het verboden was kiemen of wortel~
van mede buitenslands, in dit geval buiten de grenzen der Bataafsche
Republiek, te vervoeren of te doen vervoeren.
Deze ordonnantie zou in de Fransche, Engelsche en Duitsche taai
VI orden vertaald, om naar aile landen, waal'heen de Hollandsche meekl'aI>
gcexporteerd werd, te kunnen worden verzonden.
Vooral de Fran sche vertaling had reeds dadelijk nut. 1 Novembar
1807 1.) werd den koning in consideratie gegeven, daar het land van
Cads~nd (Zeeuwsch-Vlaanderen) veel mee opleverde die voor Hollandsche . mee doorging en die deze benaming vrij waarschijnlijk zou blijven
behouden, of het niet van veel belang zoude zijn zoowel voor het keizerrijk Frankrijk als het koningrijk Holland, dat de geheele cultuur en bereiding der meekrap in beida rijken aan dezelfde bepalingen onderworpen zouden zijn. 9 Februari 1808 werd door den koning besloten
hierloe bij Napoleon de noodige stappen te laten do en, ter instandhouding van het crediet der meekrap 2) .
II). den brief 3) aan den keizer werd voorgesteld "de prendre les memes
wesl,1res pour Ie Pays de Cadzand et les territoires adjacents faisaut
actuellement partie de I'Empire Fran~ais et tres interesse Ii. ce que ce
<;ommerce soit maintenu dans un etat florissant" . .
De pogingen bij het Fransche gouvernement gedaan, hebben geen
sueces gehad 4). Men scheen in Frankrijk van oordeel te zijn, dat de
vporgestelde maatregelen, hoe nuttig ook in Holland, een belemmering
"'an de nationale industrie daar te lande zouden teweegbrengen, zonder
eenig het minste voordeel aan den landbouw of aan den koophandel
t(' bezorgen.
Tegen artikel 21, waarbij onder zekere voorwaarden het overstampen
v,a n mullen werd toegestaan, hebben velen zich verzet. Reeds voor het
tot · stand komen del' wet, n .!. in November 1805, zond een dertiental
kooplieden en makelaars te Rotterdam een declaratie in bij. het gouvernem~nt, dat het hun gebleken was, dat tot handhaving van den goeden
naam van de meekrap het hoognoodig was, dat elk overstampen van
mullen ten strikste en op zware straffen werd verboden.
9 Februari 1808 werd art. 21 der ordonnantie dan ook weer ingetrokken. Maar ook het verbod van het overstampen van mullen had zijn
bezwaren. In een memorie voor den koning werden deze uiteengezeL
Deze memorie begeleidde een r equest van eenige ingezetenen van Zeeland,
die geinter esseerden waren in meestoven. Meestoven konden namelijk

1) 1 November 1807, no. 7/14. Algemeen Rijksarchlef te 's-Gravenhage.
2) Exh. 11 Februari ltl08, no. lb. Algemeen Rijksarchief.
3) St. Secr. 118, no. 3. Algemeen Rijksarchief.
4) St. Secr. 263, Lentemaand 1809, no. 112. Algemeen Rijksarchief.
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aan het verstampen van mullen iets verdienen. Maar, zoo werd in de
memorie uiteengezet, het verbod zou waarschijnlijk ten gevolge hebben,
dat de mullen naar de meestoven van het voormaJig Staats-Vlaanderlln
zouden worden vervoerd en "aldaar overgestampt, zoodat die voord~elen
elders zullen worden genoten en de overgestampte mullen evenwel in
(lmloop zullen komen en door vervalsching der merken als Hollandsch
goed zullen ter markt komen en verzonden worden 1).
Over het overstampen der mullen zeide de memorie het volgende:
,.Bij het bezigtigen der meestoof ter Tholen is het Uwe Majesteit gebleken,
dat de mullen zijn het buitenste en minstwaardige gedeeIte van de meekrap, dat dezelve niet van het overige kunnen worden afgescheiden dall
nadat de zware houten stampers eenigen tijd hebben gewerkt en dat deze
werking noodzakelijk medebrengt dat eim gedeelte kezeringen van het
binnenste wordt gebroken en onder de mullen vermengt. Deze kezeringen
heeft men ten allen tijden mogen uitziften en afzonderlijk andermaal
mogen drogen en stampen: dit no em de men overs tamp en van mullen.
Eertijds geschiedde dit zonder toezicht en zonder eenige bepaling, doch
in de wet van den 7en van Bloeimaand 1806 werd vastgesteM, dat het
door beeedigde werklieden in de meestoven moest worden gedaan".
Hoezeer de overheid in deze moeilijke jaren in den z.g. Framc:hen tijd
over de mee-negot.ie waakte, moge blijken uit de zorg, waarmee aan de
verschillende bepalingen van de ordonnantie op de meekrap-bereiding en
negotie de hand is gehouden. Zooals reeds is meegedeeld, was bij art. 23
o.a aan de keurmeesters opgedragen nauwkeurig aan het gemeentebestuur
opgave te doen van de hoeveelheid vaten mede, die door hen was gekeurd.
Het waren de departementen van Maasland, Zeeland en Braband.
waarin, zooals ook Koning Lodewijk in zijn decisie 2) van 26 Januari
1809 zegt, aIleen meestoven werden gevonden.
Van het Departement Zeeland be staat een "specifique opgaaf van de
gereede mede in de onderscheidene meestoven, gedurende den jare
11'06 3 ). (Zie volgende bladzijde.)
In het geheel is dus de gereede hoeveelheid meekrap van 34 stoven opgegeven. De Agent van de N ationale Oeconomie had in 1808 in Zeeland
35 meestoven geteld.
In de periode 1808--9 werd in de bovengemelde plaatsen minder goreed en wei totaal:
945 vaten onberoofde.
1361 vaten twee en een,
399 vaten een en een,
113 yaten een en twec,
490 vaten muI 4) .
1) Aigemeen Rijksarchief, Binnenlandsche Zaken 711.
2) Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenbage, Staats-Secretarie 177.
3)

Aldaar, Portefeuille 1804/8.

4) Aigemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, Portefeuille 180!l/1O. Binnen-

landsche Zaken 712.
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Ten gevolge van het verbod van 9 Februari 1808 werden in deze
periode geen mullen overgestampt.
Voor enkele plaatsen zijn er ook opgaven bewaard van de teelt van
vorige jaren, en weI voor de jaren 1808 en 1809. Hieruit hlijkt, dat ook
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in die plaatsen de gereed& hoeveelheid meek rap steeds kleinel' is geworden 1).
Voor het departement Maasland kan 'het volgende overzicht van de
pr oductie del' mede (in vat en) in het jaar 1808 worden samengesteld 2):

Onberoo/de
Brielle :
De meestoof achter het weeshuis
Langestraatsche Meestoof
Oude Slagveldsche Meestoof.
Nieuwe Slagveldsche Meestoof
Nieu wenhoorn .

68
25

41
61
(56.736p.)

Ooltgensplaat
In de Ooltgensplaatse Meestoof.
Bommelsche Meestoof.
Galatheese Meestoof
Galatheesedjjkse Meestoof
Nieuwe Bominelsche of z.g.
Koonings , Meestoof .
Stad aan :'t Haringvliet
Stell e ndam
Craaienisse.
Dirksland:
Fortuin Meestoof
Geldersche Meestoof
Meestoof de Hoop.
Nieuwe Tbnge
Oude Tonge
Goederee~e

Ouddorp: :
Oude Ouddorpsche Meestoof.
Braamstoof ,.
Onverwacht ,.
Oostdijksch~ Meestoof.
Oude Stoof.
Nieuwe Stoof
Sommelsdijk

.

I
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45
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3
23 (krap)
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1 (gemeen) 23 (gemeen)
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-

134

-
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-
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6

-

-

18

-

In het teeitjaar 1808-09 was de productie in deze plaatsen kleineI'.
1) Algemeen Rijksarchief, Binnenlandsche zaken en ook Rijksarchief
van Zeeland te Middelburg.
2) Algemeen Rijksarchief, Holland, no. 5537.
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Voor· het departement Brabant tenslotte waren de eijfersvoor 1808 (in vaten) :

Onberoofde
N ieu w-Gas tel
Fijnaart en Heiningen:
Oude F.i jnaartsehe Stoof .
Nieuwo Heiningsehe Stoof
Oude Heiningsehe Stoof .
Sabina Henriea Stoof
Steenbergen:
Oude Meestoof . .
' .
'.
Nieuwe Meestoof in den aan was ·
Meestoof van Kruisland . . ..
Dinte'loord:
Nieuwe ·Meestoof
Oude Meestoof .
Dinteloord

..

..

..

I Ttvee en een IE~n

~~

en een

"\1'"
.s~~
4

36

-

-

-

88
48
39
74

-

-

13
10
12
18

29
48
60

6

-

.24 v. krap en 12 v. gemeene
2 v. krap en 1 v.gemeene
8v. krap en 4 v.gemeene

86

3

83

3
61.081 pond hardgoed

19
21
27
25
(23.556p.)
23
(20.702p.)
13.731 p.

Dit overzieht is niet geheel volledig, daar 'de Agent in het Departement van Maasland eenige jaren te voren 32 en in dat van Brabant 12
meestoven had geteld. Het doet eehter zien, dat in aIle meestoven de
sorteering onberoofde het meest verwerkt werd, dikwijls ook met de
sorteeringen een en een en twee en een, tezamen als hardgoed aangeduid. Daarna volgden mullen, terwijl ook overgestampte mullen versc.hillende keeren worden 'genoemd ,
Na 1808 verminderde in aIle meestoven de geproduceerde hoeveelheidi zelfs werd in verschillende meestoven toen niets meer verwerkt.
d'Alphonse, intendant van Binnenlandsche Zaken, aan wien in 1810 door
d6' Fransche regeering opdracht was gegeven een overzicht samen to
stellen van de toestanden in Nederland en wiens "Aper!;u" in October
1813, vlak voor het einde van de Fransche overheersehing, naar Parijs
werd gezonden, noemt, als hij de meekrapcultuur in ons land behandelt, het Departement van de Monden van de Maas als de eenige streek
waar de meecultuur werd gedreven. Verder bespreekt hij ver~chill~nde
artikelen van de bekende ordonnantie op de meekrapbereiding en negotie en hij besl~it met de opmerking, dat de meekrapcultuur schade lijdt
door gebrek aan uitvoermogelijkheid. Ais oorzaken van den aehteruitgang . noemt d'Alphonse verder de belemmering van de scheepvaart,
de duurte van de brandstoffen, het verbod van uitvoer naar Frankrijk
en de concurrentie van het buitenland 1).
1) d'Alphonse, Aper!;u sur la Hollande.
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Nadat de regeering weer Hollandsch was geworden, bleef demeenegotie onder de bepalingen van de wetten van 1806 f;n 1808. Willem I,
die zooveel voor de volkswelvaart heeft willen do en, trok ook de meekrapcultuur in zijn bemoeiingen. Op 28 October 1819 werd door hem
een besluit uitgevaardigd, daar de wetten van 1806 en 1808 "door omstandigheden, welke als gevolg der meermaals veranderde orde van
zaken moe ten bes("houwd worden", zooals het in de voorrede van de wet
heet, "thans niet meer worden in acht genomen en daardoor de roem der
binnen- en buitenslands voor deugdelijk erkende N ederland!;che meekrap
grootelijks zoude knnnen benadeeld worden".
De bepalingen van dcze regeling zijn vrijwel gelijk aan die van de ordonnan tie, verschillende artikelen zijn echter wat nader gepreciseerd. Dit is
o.a. het geval met de sorteeringen, die gereed mochten worden. Zoo
werd b.v. den eigenaar toegestaan de meekrap op racin te laten reeden
en de bereide mede als onberoofde, twee en een, elm en een, en een lin
twee gecombineerd, of ook een en een en een en twee afgescheiden, als
fijne krappen en gemeene te verkoopen (art. 3 en 4), terwijl .ook de
merken, waarmee de vat en moesten worden aangeduid, in art. 9 nauwkeurig werden vermeld. Dit was het werk van de kenrmeesters, die evenals
de werklieden of gewrochten (n.l. droger, stamper en onderman) voor de
plaatselijke besturen den eed moesten afleggen.
Uit deze bepaling, evenals uit hetgeen verder werd verordend, blijkt
duidelijk de verhonding van kenrmeesters en vaklieden tot de plaatselijke
besturen en de Gedeputeerde Staten. Voornamelijk moesten de keurmeesters waken tegen de vervalschingen, die in de meekrapnegotie, zooals
rE'eds werd gezegd, zeer veel voorkwamen. In art. 8 was met betrekking
hiertoe in de laatste alinea bepaald: "Men zal vooral nauwkeurig toezien,
dat door keurmeesters geene reeds bekende of verder te ontdekken middelen
tot het beproeven der meek rap verzuimd worden; ook zal de vnurproef
kl1nnen worden aangewend ter ontdekking van den oker en van aile zoodanige vreemde stoffen, voor welke tot heden geen ander proefmiddel is
uitgevonden" 1) .
Zooals uit deze proeven blijkt, werd de mee aileen naar het uiterlijk
gckeurd, een feit, dat ook door Pringsheim wordt geconstateerd, wann{'er hij o.a. vermeldt, dat de meekrap niet chemisch werd onderzocht,
niettegenstaande jnist door Hollanders in de zestiende en de zeventiende
eeuw in het bijzonder op het gebied van de kieurstoffen-industrie belangrijke ontdekkingen zijn gedaan 2) .
Belangrijk was waarschijnlijk in de regeling van 1819 ook het artikel,
waarin over het verstampen van de mullen gehandeld werd. In artikel
13 staat woordelijk: "Desgelijks zal niemand eenige mullen mogen ver-

1) VgI. bijv. het boekje van den keurmeester (eerste kwart. der 1ge
eeuw), mij verstrekt door den gemeente-archivaris van Tholen.
2) Pringsheim, Beitriige zur wirtschaftIichen Entwickelungsgeschichte der
Vcreinigten Niederlande im 17. und 18. Jahrhundert, bIz. 31.
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stampen of vermuyeren I), noeh besehadigde vaten overvullen of verpakken, noeh zoogenaamde valsehe pakkingen maken, waardoor verstaan wordt dat de meekrap in alle gedeelten van het vat van gelijke
kwaliteit moet zijn".
Hiermede was de oude kwestie eehter nog geenszins opgelost, want
6 Augustus 1822 werd bij Koninklijk Besluit bepaald, dat het verstampen
v!ln de mullen onder zekere voorwaarden voor den tijd van drie jaren
was toegestaan 2). 1 Juli 1826 werd besloten de vergunning tot het zuiveren en verstampen der mullen van de meekrap te doen voortduren
(Staatsblad no. 15) S), terwijl 28 Februari 1834 (Staatsblad no. 7) een
nieuwe verordening op de bewerking van de meekrap werd gemaakt,
waarbij o.a. werd bepaald, dat de bovenvermelde vergunning onder
zekere bepaiingen zou blijven voortduren. Tegelijkertijd werden instrueties. tlitgevaardigd voor de keurmeesters en ook voor de drogers, stampers,
ondermans en drijvers, terwijl in 1837 de instruetie van de keurmeesters
nog eenigszins is gewijzigd. In 1845, welk jaar als het begin van de handelsvrijheid in ons land kan worden besehouwd, werden ook aile kenren
op de meekrapcultuur opgeheven (Staatsblad no. 5). Keurmeesters zijn
er toen niet meer benoemd.
Het besluit van de opheffing del' keuren werd door velen toegejuieht,
door arideren betreurd, maar was feitelijk noodzakelijk geworden sedert
de Zeeuwsehe meekrap zoovele en zoo belangrijke mededingers had gekregen. Sedert het laatst van de aehttiende eeuw, maar vooral in de
negentiende eeuw was de verbouwing van meekrap in aIle landen "an
Europa sterk toegenomen. Dit was o.a. het geval in Engeland, dat om~treeks 1800 jaarlijks voor twee millioen gulden aan meekrap uit Nederland ontving, terwijl omstreeks dezen tijd ook Frankrijk op dit gebied
van ons land onafhankelijk begon te worden 4). In het bijzonder was het
Althen, een Pers 5), die zieh bevlijligd heeft om den verbouw van meekrap in Frankrijk algemeener en nuttiger Ie maken. In het begin poogde
Althen de meekrap, die in Frankrijk in het wild groeit, door de eultuur
te verbeteren. Daarna ontbood hij eenige onsen van het zaad uit Azhi en
zaaide hiermee om te vermeer deren, zoodat hij in het vierde jaar 5.000
kiemen (afzetten) verkreeg, waarmee hij cen geheel nieuw veld op de
goederen van den graaf de Gaumont aanlegde.
Steeds meer landerijen zijn daarna voor de meekrap in gebruik gelIomen, waarbij men zieh bediende van kiemen, van inlandseh zaad en
van zaad, dat door den minister van landbouw uit Azie was ontboden:
I) Onder vermuycren wordt vervalschen bedoeld.
2) Staatsblad no. 34.

') In 1827 (Staatsblad no. 18) werd besloten, dat in de meestoven
bpwerkte raein aan een merkteeken onderworpen zou zijn.
4) Zie o.a. J. de Kanter, - De teling en de bereiding · van ~e~krap, bIz.
4 en 5.
5). Dossier van 8tukken betreffende de vervaardiging van meekrap behoorende tot het arehief der Maatsehappij voor Nijverheid en Handel in het
Nederlandseh Economiseh-Historiseh Arehief te 's-Gravenhage.
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Althen he eft nooH · het geringste onderscheid gevonden tusschen planteD.;
gekweekt nit zaad en die uit de kiemen.
Nadat de meekrap in Frankrijk gedolven was en op het land droog
was geworden, werd deze in inrichtingen hehandeld, die veel van onze
meestoven afweken 1). In deze laatste instellingen onthraken ook in de
hegentiende eeuw algemeene wetenschappelijke werkmethoden en bing
het welslagen hoofdzakelijk af van de bekwaamheid van enkele arheiders'.
In dezen tijd trad ook een naamsverandering van de meestoven op,
die in verband met de patentbelasting stond. In ' 1836 werd o.a. een patent
afgegeven voor de meestoof te Poortvliet als een meekrapfabriek !), terwijl voor het jaar 1859 een staat van de N ederlandsche fabrieken opgemaakt is vol gens de gemeente-verslagen, die aan het Ministerie van
Binnenlandsche Zaken werden gezonden 3) , waarin o.a. meekrapfabrieken en fabrieken die met de meekrapcuituur in verband stonden, worden
vermeld.
Uit dezen staat is door mij het volgende overzicht samengesteld :
. Er waren in 1859 aanwezig:
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Getneenten

.,

~
..c

...

~

~

<:>
<:>

(';5

~
~

Namen der eigenaren .

Zuid-Holland
Stad aan 't Haringvliet
Stelleildam .
Strijen
Nienwe Tonge
Oude ' Tonge.
Den Bommel
Brielle
Dirksland
Goedereede
1 Oud en Nieu w Heiningen
2 Melissant
1 Middelharnis
Sommels!lijk
1
1
1
3
1
1
2
1

9
1
6
8

27
6

7

L. H. LeUe

C. S .

12
8
12
9
13

1) In de Landhouwcourant van 1852. no. 60, wordt gezegd: De Frallsche manier van bereiding heeIt het. alleszins belangrijk voordeel, dat
zij parteien van 50 vaten van eene en dezelfde kwaliteit kan leveren.
terwijI het bij · de Zeeuwsche wijze zelden met meer dan twee vaten
volgens een monster het geval is.
!) Rijksarchief van Zeeland te Middelburg.
3) De Erven Loosjes te Haarlem. Behoorende bij de verzameling van
stukken en ' dossiers betreffende de fabricage van meekrap van de Maatschappij voor Nijverheid en Handel, op het Nederlandsch ' Econ o mi s ch~
Historisch Archief te 's-Gravenhage aanwezig.
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Gemeenten

:g
.,

~

Axel.
Bommenede."
Biervliet.
Brouwershaven
Bruinisse
Coiijnsplaat.
Drijschor
Elkerzee.
1 Ellewoutsdijk
4 Goes.
2 Tholen
2 Wissekerke .
1 IJserkerke
4 Zierikzee
1
Garancinefabriek
1 Haamstede .
1 's Heer Arendskerk
f HOlik.
"6 'Hohtenisse .
3 Kettendijke .
1 Kloetinge
1 Crabbendijkc
1 Middelburg .
1
Garancinefabriek.
1 Neuzen
2 Nieuwerkerk
1 Noordgouw.
1 Noordwelle
' 2 Oosterland
; 1- Ossenisse
3 Oud-Vossemeer.
1 Ouwerkerk
2 Poortvliet
1 Renesse .
"1 8cherpenisse
2 8t. Annaiand
2 8t; Maartensdijk
"'1" 8t. Pliilipsiand;
1 8tavenisse
1 8 toppeldijk .

~

.,. U:i
~

.0

Gelderland
1 1Tiel (Garancine- en meekr.fabr· 127 120
Zeeland
2
1
1
3
3
1
2

~

~

0
0

16
9
10
23
24
8
20
10
9
14
16
9

11

8
19
11
16
11
8
20
18
8
9
12

J

I
5

5
5
42 Dr. G. A. van Tererghem
en Co

Ocptman, Van der Vlict
cn Co

9
6
4
73
23
7
7
12
4
13
6

N amen der eigenaren

A. J . Haman qq.
16
5
4

fl

6
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" ...

~~

'"

~
..c
~
"'l1

Gemeenlen

'"

Ii: ~

0
0

~

~

Namen der eigenaren

N oord-Holland

1 Amsterdam.
1
Garancinefabriek
1 Beverwijk
1 Haarlem.
Schooten.
1 Winkel (meestoo!).

45 Mendel Bour en Co

10

Koopmans en Zocher en Co
20 Koopmans en Zocher en Co
18 Koopmans en ZocherenCo

N oord-Brabant

3
4
2
2

Dinteloord c.a . .
Fijnaart.
Halsteren
Kltllldert

27

13

26
12

7

1
2
6
1
1
4

Oisterwijk (en alcoholfabriek)
Standaardbuiten
Steenbergen.
Garancinefabriek
Willemstad (meestoo£)
Zevenbergen (meestoven)

16
14
47
9

55 30

14 A. den Engelen A.Bzn.
12 L. C. Punt
14 A. en W. Holleman
7 J . van Dorst Cz.
7 C. Kroon Cz.
7

C. van der Werk c.s.
W. C. de Lint
W. Wijtvlien
Het jaar, waarin deze staat is opgemaakt, behoort tot die jaren, waarin veel meekrap in ons land is verbouwd, niet aIleen in Zeeland, maar
ook in andere provincien. Ongetwijfeld is het herhaaldelijke onderzoek in
Frankrijk van invloed geweest, maar ook de omslandigheid dat sedert
1845 de uitvoer van krap vrij was.
Onderzoekitl Terwijl men sedert 1815 van een toeneming del' cultuur van meekrap
Frankrijk
in Frankrijk kon spreken, begon men spoedig hier te lande de gevolgen
der concurrentie te gevoelen. De prijzen regelden zich niet meer naar
het gewas in Zeeland, ook Frankrijk werd daarbij geraadpleegd. De
Zeeuwsche krap echter, algemeen gezocht en op de Europeesche markt
lang bekend, kon niet dadelijk verdrongen worden. Daarenboven moest
het Fransche fabrikaat vooroordeelen overwinnen. In Frankrijk kwamen
fabrikanten op, die de gedroogde wortels van de landlieden opkochten
en zich op de verdere bewerking toelegden. Bij hen stond op den voorgrond om door eene .m in kostbare en meer doelmatige bewerking een
goedkooper al'tikel te kunnen leveren. De wetenschap werd daar spoedig
op deze fabrieksnijverheid toegepast en met al de voordeelen daarvan
traden zij van jaar tot jaar als meer gevaarlijke concurrenten tegenover
het Zeeuwsche product op~
Naarmate deze concurrentie dieperen indruk maakle, verhieven zich
stemmen, die verandering wenschten. Van hetgeen op dit gebied is gcschicd, voIgt hier een kort overzicht.
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Nadat door de Provinciale Commissie van Landbouw in Zeeland ter
a.lgemeene kennis gebracht was, dat de cultuurkosten in Frankrijk per
bunder 10 a 12 procent hooger dan in Zeeland waren, maar daarentegen de opbrengst van gelijke uitgestrektheden grond twee derde meer
bedroegen, scheen het, alsof men meende daarmee genoeg gedaan te hebben.
In het jaar 1842 werd een octrooi verleend aan H. J. Gudde Sr. voor
het uitvinden van een werktuig tot het zuiveren der wortels en voor een
verbetering der drooginrichting enz. Dit octrooi is door een brochure aan
alle eigenaars van meestoven bekend gemaakt 1). Het doel der uitvinding was om door de machinale zuivering der wortels het schadelijke
dorschen te vervangen en door een verandering van de drooginrichtingen
de wortels met een aanzienlijke besparing van brandstof zonder nanraking van den nadeeligen rook te drogen. De kosten dezer verandering
werden voor iedere meestoof begroot op f 2500.-.
In 1845 werd door de Maatschappij van Landbouw en Veeteelt in
Zeeland een commissie van zes leden benoemd. Deze stelden zich in
verbinding met den heer Verplancke te Gent, waarover 18 Juni 1845 een
r apport verscheen, dat echter verder geen gevolgen had.
Ook zijn door de Maatschappij ter Bevordering der Nijverheid te Haarlem in 1847 prijsvragen uitgeschreven, waarvan twee antwoorden werden
bekroond.
In 1849 benoemde de Provinciale Commissie van Landbouw in Zeeland een lid om in Frankrijk een onderzoek naar de meekrapnijverheid
in te stellen. Dit onderzoek wordt ingesteld door I. G. J. van den Bosch
en L. Ph. de Lannee de Betrancourt. Zij kwamen tot de overtuiging, dat
gem is aan eigenlijke fabrikanten de oorzaak van den achterstand hier te
lande was. In 1851 werd door Van den Bosch een vennootschap tot het
stich ten van een fabriek opgericht, waarin de Fransche wijze van bewerking zou worden toegepast.
Reeds v66r dien had notaris A. L. de Kruyf te Voorst, bij Zutfen, proeven
genomen met de meekrapteeJt, vooral met het doel om na te gaan, in hoeverre de teelt van dit gewas in dit gedeelte van Gelderland met voordeel
kon plaats hebben.
Ook elders in Gelderla:nd werden proeven genomen door den heer Taats
te Doodewaart. In 1845 geschiedde de eerste aanplanting op 55 Ned. roeden. In 1846 werden 90 roeden bezet, waarvan de opbrengst hooger was
dan die, welke in Zuid-Holland meestal werd verkregen.
In het verslag van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 1847
wcordt vermeld, dat onder Wijk-aan-Zee en Duin, Beverwijk en Velzen in
de laatste jaren proeven werden genom en met het teelen van meekrap. De
heer De Bruin Prince, die zich daarop toelegde, had het voornemen om dit.
op groote schaal voort te zetten. Door de heeren Prince en Zocher werden

1) Dit octrooi is nergens toegepast noch beproefd. Het leed schipbreuk op de eigenaren, wier ouders en voorouders hun geld in de stoven
v{;rdiend had den zonder van "die nieuwigheden" iets te weten. Zie bijlage 8.
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ook proeven genomen op zandgronden onder Beverwijk, daar zij overtuigd
waren, dat hierop een goed gewas van meekrap was te verkrijgen, evenals
dit het geval was in de omstreken van Ouddorp en het eiland Goedereede.
ne proeven yielen naar wensch uit. Reeds in het najaar van 1850 werd
door de firma Koopmans Zocher & Co. een oppervlakte van achttien bunders gedolven en in 1852 werd door hen en door andere landbouwers in die
provincie ruim zestig bunders met dit gewas bebouwd 1) .
In het Nieuw Tijdschrift voor Volksvlijt van 1859 werd uit het ontwerp
van een nieuw op te riehten maatschappij ter bevordering der meekrap-culture en' bereiding in de provincie Noord-Holland het volgende vermeld.
Het was volgens het on twerp gebleken, dat de qualiteit van meekrap, buiten
Zeeland geteeld, zooals op Eyerland, in den Anna-Paulowna- en in de
Waard- en Groetpolder, onder Beverwijk, in den Haarlemmerpolder en in
het Gooiland als verwstof bij de beste Zeeuwsche merken niet achter':ltaat
e1: dat daarvoor goede prijzen zijn bedongen. De meekrapcultuur zou daareIJ.boven in de nieuwe polders een uitmuntend middel van grondverbetering
worden, omdat het losmaken en diep omwerken der gronden van deze cultuur onafscheidelijk is en door de opbrengst vergoed wordt. Bij de cuitullr
is de oprichting van droogtorens noodzakelijk. Het ontwerp bevat dus het
vClorstel: om le. in den Anna-Paulowna- en Haarlemmerpolder een droogtoren op te riebten, zoo voor eigen product als ten behoeve van andere
landbouwers. en 2e. het bereiden van meekrap-poeder in eene fabriek, waarvoor men zoude overnemen de meekrap-fabriek der firma Koopmans,
Zocher & Co. te Beverwijk, met inventaris, ad. f 28.000.-. Het kapitaal
der Maatschappij wordt dus begroot op f 120.000.-. Inderdaad zijn in
den Waard- en Groetpolder in Noord-Holland niet minder dan zeven droogtorens en een stoommaalderij opgericht, terwijl ook op Texel in deze jaren
(1850--1870), toen in ons land de meeste meekrap is verbouwd, dit gewas
in den Eierlandschen polder was geteeld, waar de heer Tanis te Ouddorp 2)
zich zeer voor de cultuur in teres seer de. In 1858 werd hier tegenover het
dorp De Cocksdorp een meestoof gebouwd, terwijl in 1870 in Midden-Eiorland een tweede meestoof gebouwd werd, waarvan de kosten f 20.000.bedroegen. In deze stoven werd racine bereid, die per schuit naar de fabriek van Palthe bij Haarlem werd vervoerd. Omstreeks 1880, toen de meecultuur hard achteruit ging, werden beide meesto~en gesloopt.
In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 9 Maart 1874 kon men hierover lezen: "Het toenemend gebruik der alizarine en daardoor veroorzaakte
lage meekrap-prijzen maken de verbouwing van 't artikel ten eenenmale
onmogelijk. Men begint dan ook nu reeds de jarige meekrap uit te ploegen;
een landbouwer had 6% bunder puike meekrap te velde, welke reeds geheeJ
zijn omgeploegd, hetgeen zeker door anderen zal gevolgd worden. En daar
niemand voornemens is in dit voorjaar kiemen te planten, zoo zal zeker de
teeIt 1874 in Noord-Holland de laatste zijn, daar men ook te Wieringen.
Texel en Anna-Paulowna-polder geen meekrap meer denkt te planten".
1) Landbouwcourant 1852, no. 60.
2) Deze inlichtingen zijn mij verschaft door inwoners van Texe!.
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Niet aileen in Noord-Holland, maar in ons gcheele land is na 1874 niet
vf?el meekrap meer verbouwd.
Toch hebben vule oude sloven (meekrapfabrieken) nog tot diep in de
negentiende eeuw met betrekkelijk weinig verminderde capaciteit kunnen
doorwerken. De stoofrekeningen uit deze eeuw vertoonen geen verschil met
die uit vroegere eeuwen, waarover reeds eerder iets is meegedeeld. Ook nu
vormen de inkomsten van het reeden de voornaamste en op eenige kleine
uitzonderingen na (huur van den 8toofhof, van eenige lokalen, enz.) de
eenige bron van verdiensten. Het bedrag, dat voor het reeden betaald werd,
vertoont over het algemeen een stijging en is voor de meeste meestoven, die
trouwens met elkaar concurreerden, vrijwel gelijk, zoowel in Zeeland als
ill andere provincies. De meestoof Welgelegen op Oud-Beierland, die in
1818 nog werkte onder het oude contract van 1771, besloot in dit jaar de
reedhuur te verhoogen en weI omdat df? turf, olie en wat meer noodig was
tot het in werking houden der stoof, veel duurder geworden was dan bij
de oprichting van de meestoof. Er zou toen betaald worden: f 34.- voor
hardgoed en f 22.- voor mullen, terwijl hiervoor vroeger resp. f 31.50 en
f 20.- betaald was, alles per 1.000 pond Ned. (K.G.). Uit de notulen van
deze stoof blijkt verder van geen verhooging van reedhuur voor 1871, hoeweI er in 1858 weI over gedelibereerd is. Toen werd echter met algemeene
stemmen besloten de reedhuren enz. onveranderd te laten. In 1871 evenwel
was men algemeen overtuigd, dat het loon van bewerking, de reedhuur, te
Iaag was. In 1870, toen er niet minder dan 50.000 K.g. hardgoed, mullen
en racine bewerkt was, bleek er toch nog een groot tekort te zijn geweest.
De reedhuur werd toen vastgesteld voor hardgoed (onberoofde) op f 62.eu. voor mullen op f 40.- de 1.000 K.G. Zoowel in deze stoof als in vele
andere werd er ten opzichte van de reedhuur verschil gemaakt tusschen
aandeelhouders en niet-aandeelhouders, die buitenreeders werden genoemd.
Voor de buitenreeders werden in deze stoof resp. voor de genoemde artikelen f 68.- en f 44.- per 1.000 K.G. berekend. Ook de aandeelhouders
moesten f 44.- betalen, indien zij van anderen mullen voor overstamping
kochten.
Veel hooger is in geen enkele stoof de reedhuur meer geworden, hoewel,
zooals uit het volgende staatje blijkt, sommige meestoven nog tot 1894
gereed hebben. In dit staatje wordt een overzicht gegeven van de totale
inkomsten van de meestoven Elkerzee en De Zon sedert 1842 1). (Zie pay.
102.)
Opmerkelijk is in dit staatje vooral de groote overeenkomst met vroegere
tijden. Ook nu wijzen de inkomsten en uitgaven geen groote verschillen aan,
waaruit m.i. geconcludeerd mag worden, dat groote winsten (verliezen) in
de meestoven ook nu niet werden gemaakt. Deze ontstonden bij den verkoop van het afgewerkte product, waarvan de verbouwer ook na de behandeling in de meestoof eigenaar was.
Het aantal werklieden, dat in de stoven arbeidde, was niet groot. In de
1) Voor 1842 beschik ik niet over een opgave van de inkomsten en uitgaven van de meestoof te Elkerzee.

102
Jaar
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
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]deestoof Elkerzee
lnkomsten
Uitgaven
/ 6906./ 5251.7252.4568." 49%.7350."
" 5074.3745."
"
7190.4512.5733.6199."
4102.3473." 3720.4777.4101.3528.- .
" 7271.5178." 2230.2219.6364." 10097." 5716.4926."
3231.3984.5063.4666.5750.4461.6816.4910."
4176.6599." 5998.3870."
" 6248.4095."
7458.5655."
9010.5443." 7335.4229." 6423.4087.-

"

]deestoof de Zon te Goes ')
lnkomsten
Uitgaven
/ 4011./ 3223.2276.2503. " 2510.2955."
2762.2744.6706.4920."
4450.4015.4338.3948."
4663.4148." 3844.4338.5405.3838." 4719.2959.5892.4171.5256.3802.5354.4536."
"
4126.2627.4444.3207.-·
5730.3840."
5631.4404."
5490.4417." 3568.3758." 5449." 3505."
., 5883.3773.5158.3998."
"
" 11278.- 2)
" 10685.-

1) Vanaf 1807, toen de rekeningen begonnen, bedroegen in deze 6toof de
inkomsten en uitgaven tot en met 18U:
Uitga·vell
Jaar lnkomsten
Uitgaven
Jaar lnkomsten
1807
1825
/4270./2487./3281./5479.1808
1826
" 4034." 1885." 2287." 4611.1809
1827
" 5302." 5311.1810
1828
" 5197." 2261." 6031." 2089.1829
1811
" 2313." 6272." 2797." 2460.1812
1830
" 3429." 4527." 2432." 3700.1831
1813
" 3376." 2458." 2509." 2641.1832
1814
" 3105." 4364." 3513." 2661.1833
1815
" 4655." 3280." 3328." 4211.1834
1816
" 4652." 4978." 2864." 2889.1835
1817
" 5794." 4961." 3905." 7071.1836
1818
" 7818." 6447." 5817." 6850.1837
1819
" 7548." 6122." 6820." 5819.1838
1820
" 5106." 5152." 4199." 4814.1839
1821
" 3977." 3335." 5082.-" 4078.1822
1840
" 4580." 3199." 3795." 6454.1823
1841
" 2995." 2720." 2901." 3081.1824
" 4585." 3264.2) Het groote bedrag van de inkomsten en uitgaven van de meestoof
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Jaar
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1678
1879
1880
1881
1882
1883
1884 .
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894

Mees100f Elkerzee
lnkomsten
Uitgaven
f 5802.f 3412.5894.3667.5948.3477.4999.3392." 4·226.3041.3038.3617." 4862.4346.4471.6097.4227.6938.5002.3083." 1611.2745.2743.1641." 932.714.456.308.43.188.76.181.36.138.25.105.150.30.2585.3037.2461.~
1674.1277.1874.2068.1395.1397.-1067.1128.1253.503.869.111.25.25.100.2958.3639.-

Mees100f de Zon 1e Goes
lnkomsten
Uitgaven

f
"
"
"
"
"
"
"

"
"
.,"
.,
"
~,

"
"
"
"
"

"
"
"

5118.4738.5834.4756.5731.7563.6320.5153.5648.4305.4153.2279. 3857.1243.1205.2291.2455.2694.2368.3383.3791.3420.2317.2274.731.60.-

462.-

f

"

"
"
"
"
"
"
"
"

4592.4227.4927.4161.5016.6428.48:!5.4780.3429.3487.2799.241.8.2624.1207.1211.1805.1887;2767.2301.2539.2343.2813.2122.1421.804.--297.-

51'1.-

stoof "De Zon" te Goes werkten twee drogers, een stamper, een ondel'man
en vier op- en afdoeners. Met den drijver meegerekend dus negen werklieden, waaronder drie vrouwen. Deze verrichtten nachtarbeid, evenals twee
mannen. Uit de 100nlijSl.t kan worden nagegaan, dat het loon niet iedilre
week even hoog was en dat aan het slot van het seizoen een afrekening
plaats had.
De laatste rekening van "de Zonstoof" te Goes is van het jaar 1893 /94 1 )
en het blijkt dat er toen nog door drie reerIers gereed is, totaal 8.422 K.G.
De droger verdiende toen .f 6.50, de stamper f 4.25 per 1000 Kg., welk loon,
zooals uit de notulen blijkt, in 1873 was vastgesteld. Ret loon van den
onderman bedroeg in de teeIt 1893/94 f 9.50 per week, terwiji de verdi ensten van den man, die op den onderman volgde, de zoogenaamde vierde
de Zon in 1865 is een gE,volg van de aanschaffing van een stoommachine.
Vgl. bIz. 104 v.V.
1) Bijlage 11.
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man, f 8.- per week bedroegen. De op- en afdoeners verdienden evenals
vroeger f 0.50 per nacht.
Groote loonsverhoogingen hebben er in de meestoven dus niet plaats gehad
en zulks voornamelijk, zooals het in de notulen van het stoofboek van
Brouwershaven in 1873 heet, "met het oog op de treurige toestand der meekrapindustrie".
Het spreekt vanzelf, dat het groote belang, dat de arbeidende klasse, zooals algemeen beweerd werd, bij de meekrapcultuur had, in de loonen, die
in de stoofboeken genoteerd staan, aIleen niet tot uitdrukking komt. ABe
la.ndarbeid was hierbij buitengesloten; het gold hier aIleen het werk in
de stoof.
BTandstoffen

Van oudsher werden de meestoven met turf gestookt, maar langzamerhand begon twijfel te ontstaan over de deugdelijkheid van deze brandstof.
In de collectie Goldberg (porte£. 50) leest men onder de oorzaken van verval: " de gebreken van de turf en derzelver minder goede uitwerking als
die van de kolen". Als middel van redres werd aangegeven: "dat de impost
OIl de kolen voor de meestoven wordt vrijgesteld, waardoor men in staat
gesteld zoude worden om kolen in plaats van turf te gebruiken en alzoo
de. meebalen beter en deugdzamer te kunnen fabriceeren".
Of inderdaad kolen voor de meekrap betel' waren dan turf is mij niet
gebleken, maar inderdaad zijn de meeste stoven er toe overgegaan kolen te
stoken. De "Zonstoof" reeds in 1811, hoewel daarna weer vele jaren turf
is gestookt. Volgens de notulen van het stoofboek te Brouwershaven van
1853 werd h et voorstel gedaan en aangenomen om in plaats van turf kolen
te gaan stoken, omdat dit voor een teelt weI f 150.- voordeeliger was dan
turf.

StoomDe stoomrnachine, die omstreks 1830 haar intrede in ons land deed I),
machine kwam ook in de rneestoven in gebruik, echter in deze bedrijven twintig of

meer jaren later. In de ledenvergadering van 18 Juni 1853 van de stoof
"Welgelegen" te Oud-Beierland werd gesproken over het stichten van een
machinaal werk en weI in verband met de vraag, of er genoeg meekrap
aanwezig zou zijn Uit een brief, die ter vergadering werd voorgelezen,
bleek dat men in de Oude Heiningsche Meestoof bezig was "een machine
daar te stellen om de groene mee tot den einde toe te bereiden en dat
zulks gecalculeerd werd 12.000.- a 13.000.- gulden te zuIlen kosten".
Naar mij is gebleken stelde men zich in de meeste meestoven met een veel
eenvoudiger inrichting tevreden.
In de vergadering werd verdeI' het feit besproken, dat vroeger uit Zeeland jaarlijks veel groene mee tel' bereiding werd aangevoerd, hetgeen toen
echter door den voortdurenden aanbouw van meestoven in deze provincie
niet meer plaats had, en dat ook ·tot voor weinige jaren uit Noord-Braban~
en voornamelijk van Willems tad en Zevenbergen aanzienlijke partijen
werden ontvangen. Dit yond echter door den aanbouw van meer meestoven
I) I . J. Brugmans, De arbeidende klasse in Nederland in de negentiende eeuw, bIz. 41.
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en vooral door de machinale stoof te Zevenbergen, niet meer plaat~ .
Bovendien was in 1852 te Klundert een nieuwe machinale meestoof opgericht. Het was dus niet te verwachten, dat men in deze streken, waar de
meeteelt meer hoofdzaak was en waar men om met meerderen spoed te
kunnen werken, allerwegen machinale meestoven bouwde, nog verder groene
mee naar verd£:r afgelegen stoven zou zenden, ook al werden deze van een
machinale maalinrichting voorzien. Daar in de gemeente zelf en ook in de
naburige gemeenten zoo weinig mee geteeld werd, dat deze op den toestand
van het bedrijf geen invloed kon uitoefenen, werd eenstemmig besloten de
stoof het volgend jaar stil te zetten.
Zoover kwam het echter niet, daar de droger met het bericht kwam, dat
hij dat · jaar ' nog weI 50.000 pond zou kunnen reed en. Ret volgend jaar
echter, 1854, deden zich dezelfde moeilijkheden voor. Toen had echter de
boekhouder een berekening ingediend van de kosten van een stoommachine
in de meestoof ter vervanging van den bestaanden paardenmolen.
In de notulen van deze stoof leest men over deze zaak het volgende:
"Hoezeer het groote voordeel tot het daarstellen van het stoomwerk in voornoemde berekening zeer uitkomt, bestond er echter nog eenige weifeling en
wordt de bedenking geopperd om het voor dit jaar of den aanstaanden teeld
nog uit te stellen . . .. , terwijl de gelnteresseerde . . . . 1) de goede uitkomst
der machinea in Noord-Braband, in verschillende gemeenten binnen weinige jaren gesticht, als doelmatig en voordeelig aanprees, is na verdere deliberatie goedgevonden over te gaan tot het opnemen der stemmen, teneinde
te beslissen, of men tot het daarstellen der 'machine zoude overgaan"
Daarop is tot den opbouw eener stoommachine van vijf paardenkrachten
tot beweging van het stampwerk besloten 2). De kosten der machine zouden
f 2.000.- bedragen. Zooals in deza stoof, is het in de meeste stoven g€'gaan. Stoommachines zijn vrijwel overal aangeschaft. Zoo is men b.v. in
de meestoof te Brouwershaven in 1859 tot het aanbrengen van een stoommachine overgegaan, terwijl in de Zonstoof te Goes in 1865 een stoommacbine is geplaatst S).
In het stoofboek van laatstgenoemde stoof komt een opgave voor van de
buitengewone uitgaven voor het stoomgemaal, waaruit blijkt, dat de aanschaffing van de stoommachine f 3.750.- kostte, terwijl aan verdere inrichtingskosten nog f 3.362.- werd besteed. De totale ontvangsten bevaUen
ook een opgave van de wijze, waarop men zich het benoodigde geld voor
de stoommachine hefft verschaft. Er is onder· de gelnteresseerden cen geldIE:ening aangegaan, tegen 5 % 's jaars. Hiervan hadden zes gelnteresseerden
icder twee aandeelen van f 500.- genom en, dus totaal f 6.000.-.
Over .h et voordeel, dat door een stoommaalinrichting, vergeleken met het
gewone drijfloon, behaald zou zijn, wordt de volgende berekening gegeven.
Het drijfloon zou bedragen hebben:
1)

Deze was voor

4/16

bij de stoof·geinteresseerd.

2) De stoommachine bracht in eenige stoven het stampwerk (Oud-Beier-

land), in andere stoven (Zonstoof) de maalinrichting in beweging.
S) Zie de tabel op bIz. 97.
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van 46.271 pond onberoofde en mullen
van 42.798 pond onberoofde uit racine
89.069 pond a f 12.- .......................... . .....
Voor onderhoud van tuig en voor SUleer

f

samen ......... .
Onkosten voor stoker, steenkolen enz. hebben bedragen ..... .

f
f

1.068.82

15.1.0:33.82
778.45 5

De winst bedroeg dus ....... . f 305.36;;
of per 1.000 pond f 3.42.
Behalve dat vele van de bestaande stoven van een stoominrichting werden
voorzien, werd waarschijnlijk voor aile stoven, die in de jaren 1860 tot 1870
nieuw zijn gebouwd, een stoommachine aangeschaft. "volgens Van der Weyde 1) bedroeg de bouwsom van een meestoof in de eerste helft der negentiende eeuw 23 tot 24 duizend gulden. De vervanging van het stampwerk
door maalsteenen met bijbouw van een stoommachine kostte ongeveer
f 6.000.-, zoodat een meestoof voor de aandeelhouders een waarde van
ongeveer f 30.000.- vertegenwoordigde. Door denzelfden schrijver worden
aeht meestoven in Zeeland genoemd, die in de jaren 1845 tot 1868 gebouwd
zijn. Van een van deze, De Zeeuw te Burght, die in 1845 is gesticht 2). bevindt zich op het gemeenle-archief te Goes de volgende kostenberehning.
Door den heer Jan van den Vliet was het kapitaal tot stichting der fabriek
"geuegotieerd" en weI tot een som van f 22.000.-, terwijl het aanta! gei"nteresseerden zevllntien bedroeg. Voor de oprichting was een perceel weiland gekocht, groot 37 roeden 20 ellen, tegen f 1.000.- per gemet. Het
leveren en plaatsen van een sloomgemaal en t.oebehooren in deze fabriek
kostte f 3.425.-.
Behalve meestoven, die de gewone meekrappoeder en die racine vervaardigden, zijn er in ons land in de jaren 1850 tot '60 verschi\l,e nde fabrieken
opgericht, die de meek rap als grondstof verwerkten. Bedoerd zijn de fahriek
(Maatschappij) van verbeterde meekrapbcreiding in Zeeland en de gar ancinefabrieken.
In 1828 nam de Fransche scheikundige Robiquet octrooi op zijll uilvinding om door zwavelzuur op eene onschadeIijke wijze de kleurstof uit de
meekrapwortel vrij te maken. Tien jaren verliepen er, alvorens de practijk
tot fabriekmatige bewerking overging. In 1847 bestonden er echter in Avignon al twaalf a vijftien garancinefabrieken, terwijl toen reeds door de
katoendrukkerijen en ververijen het meekrappoeder voor de helft door het
nieuwe fabrikaat vervangen werd. Het is dan ook de katoenindustrie, die
aan de garancinefabricatie een aanzienlijke ontwikkeling gegeven heeft. Niet
aIleen echter werd de uitvinding van Robiquet toegepast, maar men had
ook het gistingsproces in de meekrapvaten zoo weten in te richten, dat men
fleurs de garance vervaardigde, welk product met de garancine om den
voorrang wedijverde. Toen begon ook in ons land de overtuiging meer en
1) Van der Weyde, a.w., bIz. 19-21.
2) Door Van der Weyde wordt het jaartal 1868 genoemd.
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meer veld te winnen, dat de natuur- en scheikundige wetenschappen niet
langer mochten ter zijde worden gesteld, wilde men de meekrapbereiding
w(,der doen worden wat zij eenmaal was, n.!. een der rijkste bronnen van
ons volksbestaan. Te dien einde is hiertoe in 1850 door eenige personell de
oprichting van een naamlooze vennootschap ontworpen. Door 135 mann en
is het kapitaal bijeengebracht, waarmee men toen te Wilhelminadorp op
Zuid-Beveland de fabriek heeft opgericht, die voor Nederland een ouden
industrietak moest bewaren, die anders reddeloos verloren zou gaan. De
overtuiging was, heette het in de Landbouwcourant, bij hen algemeen, dat
"er iets moest gedaan worden". Terwijl toch de middenprijs der Zeeuwsche
meekrap in de laatst verloopen dertig jaren f 25.- per 50 Ned. ponden
was, was sedert de laatste vier jaren geen hoogere middenprijs dan van
f 22.- te bedingen geweest en was de meekrap tot dien prijs op dat oogenblik niet verkoopbaar, niettegenstaande de Fransche tegen 25 Ii. 30 % hoogere prijzen gretig gezocht was. Het behoud der mee-cultuur achtten de
oprichters voor Zeeland van het grootste belang, omdat in Zeeland jaarlijks
7.000 vaten meekrap bereid werden, die cen handelswaarde van meer dan·
anderhalf millioen gulden hadden, in welke waarde een zeer aanzienlijk bedrag aan arbeidsloonen voor planten, wieden, delven, vervoeren en bereiden
der meekrapplant begrepen was, die bijna geheel ten voordeele der arbeidende klasse ten platten lande kwam. Een gelukkige bijzonderheid der onderneming was, dat de bestaande stoven niet behoefden te vervallen, omdat
het drogen der groene wortels bij voorkeur in de nabijheid del' plaat~en van
productie en derhalve in de overal verspreide meestoven zou moeten geschieden. De kosten van de op te rich ten fabriek werden op f 80.000.- geraamd. De som, die men daarboven voor loop end kapitaal behoefde, was
v()oral van de daling en rijzing der prijzen van racine afhankelijk. Men
meende echter, dat een kapitaal van f 300.000.- voldoende mocht worden
geacht om een eerste fabriek te stich ten. Binnen betrekkelijk korten tijd
werd, zoowel in Zeeland als in Zuid-Holl!J.nd, in deze vennootschap yoor
i 230.000.- deelgenomen, zoodat reeds in het begin van 1851 bij notarieele
aete tot de oprichting van een Zeeuwsche maatschappij voor meekrapbereiding kon worden overgegaan.
In de Landbouwcourant van 1852 werd bericht, dat op verzoek van de
heeren O. Verhagen Phz. en J . Fransen van de Putte, beiden te Goes, bewilliging was verleend tot het oprichten eener Maat~chappij van verbelerde
bcreiding van meekrap. Ais directeur van deze Maatschappij werd O. Verhagen, fabrikant te Goes, benoemd en tot adviseur prof. S. Bleekrode te
Delft. In bet prospectus, dat de statu ten van delle Maatschappij begeleidde 1),
wordt verklaard, dat de Maatschappij ze-oveel mogelijk de landbouwers
tegemoet wilde komen door van hen den op het veld staanden meekrapwortel
aan te koopen, opdat zij niet gedwongen zouden worden om aan een meestal
geheel onbekende bewerking van hun product deel te nemen en tevens bevrijd zouden worden van de groote uitgaven voor delfloon en reedhuur, die
velen noodzaakten om van de verbouwing van dit voor de Zeeuwsche landbouwers zoo winstgevend gewas af te zien.
1) Bijlage 10.
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Daar volgens de oprichters der Maatschappij het voortdurend in werking
houden eener fabriek een hoofdvereischte was tot voorkoming van schade
of winstderving, stelden zij zich voor om zooveel mogelijk het geheele jaar
door de fabriek onafgebroken te laten werken. Ten opzichte van de arbeiders waren de oprichters zeer idealistisch gestemd. Zij hebben er n.l. naar
willen streven door afzondering van een deel der winst ten behoeve van een
arbeidersfonds bij de bij hen werkzame arbeiders den wensch te doen ontstaan de belangen der Maatschappij als de hunne te beschouwen, terwijl tevens een aantal hygienische maatregelen genomen zouden worden,
waardoor de oprichters hoopten bij te dragen tot wering en vermindering
van het dreigende pauperisme.
De rekening van het geldelijk beheer van deze Maatschappij van verbeterde meekrapbereiding van 30 April 1854 1) liep over een bedrag van
/384.765.-. De uitgaven voor de grondstof (meekrap) zijn aldus gespecifisoprd opgegeven.
Voor de kosten der aanwezige hoeveelheid gedroogde racin, eigen fabrikaat, en stavenisse. groeno meekrapwortelen, was betaald:
aan aankoop der mee te velde ... ..... ... .. .. ..... ....... . /56.233.aan delfloon idem ........... . . .. . ..... ........... . ..... . . " 17.660.aan vervoer en onkosten idem ........................... . " 3.0~11.Tezamen betaald voor de groene meekrap ..... . /76.974.Voor het bedrag van den aanwezigen voorraad 'aangekochte
racine, bestaande in 21 vaten en 122 balen . ....... . . .... . . /90.592.Onberoofde meekrap (inlandsche) ....................... .
206.Groene meekrapwortelen ................................. .
353.Buitenlandsche meekrap:
Voor de kosten van 2 balen Napelsche meekrapwortelen en
581.1 pakje zaad (door prof. Bleekrode in Marseille aangekocht 2)
Ruwe mullen .. ............ .. ...... .... ....... . . . .. ..... . " 2.815.Het ging de Maatschappij niet voorspoedig. In het voorbericht van de
rekening van 1854 werd meegedeeld, dat op 30 April 1854 volgens besluit
del' buitengewone verga de ring van den 28en April daaraan voorafgaande
het beheer op een daartoe speciaal benoemde commissie was overgegaan.
Deze maatregel heeft blijkbaal' niet kunnen help en. Misschien is er ook op
de algemeene uitnoodiging tot deelneming, die "om bijzondere redenen" eerst
in 1852 plaats had, niet voldoende ingeteekend. In ieder geval, de onderneming is mislukt.
De hoofddirecteur Verhagen is echter meekrap- en garancinefabrikant te
Goes gebleven. Hij handelde onder de firma Verhagen en Compo S), welke
firma de voormalige Maatschappij van verbeterde meekrapbereiding in Zee1) Portefeuille rekeningen Goes, aanwezig op het gemeente-archief van
Gues.
2) Zie over het zaaien van meekrap in ons land bIz. 64.
3) Extract uit de notulen van het verhandelde in de Openbare Vergadering van den gemeenteraad te Goes, 7 Juni 1860.
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land heeft vervangen. In de vergadering van den gemeenteraad van Goes
van 7 Juni 1860 is zijn verzoek behandeld om eenige perceelen land in
eigendom te verkrijgen, speciaal met het oog op het stoken van alcohol en
aanverwante fabrikaten uit het waschwater zijner garancine-fabriek. Dit
verzoek is van de hand gewezen.
Het fabrikaat der garancine-fabrieken had het voordeel, dat het de moeilijkheden wegnam, die zich in de ververijen voordeden bij het gebruik van het
meekrappoeder, zooals dit uit de meestoven werd afgeleverd. Eeuwen lang
is dit poeder in de ververijen gebruikt, waar het diende tot het verven in
vel'schillende en vaste kleuren van katoenen goederen 1). De moeilijkheden
waarover in de negentiende eeuw geklaagd werd, werden veroorzaakt door
de ongelijkheid van het verfgehalte en vooral door de onmogelijkheid om in
de verving alIe kleurstof te extraheeren. Een groot gedeelte van de kleurstof
bleef in het residu aanwezig en werd na de verving als nuUeloos weggeworpen. Om deze bezwaren te voorkomen wist en scheikundigen en fabrikanten voordeel te trekken uit de omstandigheid, dat de kleurstof voor
zuren onaantastbaar is. Door het meekrapopeder te laten koken met zuren,
om zoodoende alIe overbodige en schadelijke bestanddeelen te verwijderen,
verkreeg men de geheele kleurstof in een toestand, waarin zij zich geheel
aan de te verven goederen meedeelde. De bezuiniging hierdoor voor den
verver verkregen, was zoo groot, dat in Frankrijk verschillende groote fabrieken verrezen.
Onder de overige garancine-fabrieken in ons land kwam ook een garancine-fabriek te Haarlem v~~r . Daar was in het najaar van 1850 een dergelijke inrichting opgericht door de firma Koopmans, Zocher & Co., die tot
de eerste verbouwers van meekrap in de provincie Noord-Holland behoorde, en die in 1850 den completen inventaris eener fabriek tot meekrapbereiding te Avignon had aangekocht. Deze firma was de eerste, die in
Noord-Holland de Fransche wijze van garancine-bereiding. invoerde. Een
der gelnteresseerden had in het departement Vaucluse de toebereiding van
meekrap in onderscheidene der voornaamste fabrieken bijgewoond, on toen
de voor Nederlandsche eischen noodzakelijke wijzigingen waren aangebracht, zagen de ondernemers bun poging met een goeden uitslag bekroond.
Over de garancine-fabriek te Zierikzee yond ik in het verslag van het
Departement Zierikzee der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van
Nijverheid van 17 December 1858 het volgende 2). Deze garancine-fabriek
had een stoommachine van 20 P.K. en twee stoomketels, alsmede vier stel
rnaalsteenen mot builen, kuipen en filtreerbakkon. De hydraulische persen,
breekmachine en droogkamer hadden dat jaar 300.000 Ned. ponden garancine gemaakt en afgeleverd. De uitvoer naar Belgie bedroeg toen 16.276 Ned.
'ti; garancine, 2.397 Ned. 'ti; fleur de garance en 50% Ned. 'ti; colorine. Deze
fll.b riek had zeer onder de geldcrisis van 1857 geleden, doch werkte in 1858
weer op volle kracht.
1) Landbouwcourant 1870, no. 15.

t) Archief der Maatschappij voor Nijverheid en Handel, aanwezig in het
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief, port. 206, no. 6.
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Te Amsterdam werd 20 November 1850 een garancinefabriek opgericht
en weI ollder de firma Mendel, Bour en Co. 1). Deze fabriek werkte met een
kapitaal van f 70.000.-, waarin J. C. Sengenwald uit Straatsburg voor
f 30.000.- had deelgenomen. De overige firmanten waren A. Mendel, M. E.
Bour en H. Luden. De beide eersten hadden ieder voor f 10.000.- en H.
Luden voor f 20.000.- ingelegd. De directeuren van de fabriek, de "gerants",
waren A. Mendel en M. E. Bour, die als salaris elk een vierde deel van de
winst ontvingen. De andere helft werd onder de firmanten verdeeld. Bij de
oprichting had de fabriek een schuld van f 10.264.-, en weI bij A. Mendel
en M. E. Bour ieder een schuld van f 1.500.- en bij J. C. Sengenwald te
Straatsburg een van f 7.264.-. De fabriek was geheel naar Fransch model
ingericht.
Het volgende :;taatje toont aan hoe groot de winst, resp. het verlies, van
deze fabriek in de verF;chillende jaren is geweest.
Jaar
Zuivere winst
Verlies
Jaar
Zuivere winst
Verlies
1852
f 37.035.1865
f 8.153.4.208.181.329.1866
1.858.1853
1867
71.701.1854
f 19.401." 72.305.26.015.1868
1855
" 64.512.1869
1856
" 206.982.1870
31.678.1857
" 206.465." 7.655.1871
1858
49.075.86.045.1872
112.274.1859
15.034.1873
1860
139.096.1874
34.867.1861
79.364." 32.915.1875
1662
42.869.1876
f 11.7135.1863
f 91.243." 61.766.4.126.1864
"
In het jaar 1852, toen er een neHo winst van f 37.035.- was gemaakt,
luidde de winstverdeeling als voIgt:
A. Mendel comme gerant 1/, .. . .. ...... . .. .......... .. .... f 9.259.associe 1/14 •••.••••••.•..••.•.•.•..•...
2.645.-

f 11.904.M. C. Bour comme gerant If, . .... ... '.. ......... .... . . .. . f 9.259 .associe 1/14 .. . .. ... . ... .... ..... ... .. . ., 2.645.H. Luden comme commanditaire
J. C. Sengenwald

2/14 ••••••....•..•••.•••••••
3/14 , ••••••.•.•..•.•••..•...

f
f

11.0011.5.201.-·
" 7.936.-

f

37.035.-

I) De boeken zijn aanwezig in het Nederlandsch Economisch-Histol'isch
Archief.
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Het volgend jaar was de winst veel aanzienlijker en bedroeg, zooals blijkt,
/ 181.329.-, welk bedrag slechts in 1857 en 1869, toen de netto winst l'uim
j206.000.-bedroeg, is overtroffen. In de overige jaren bleef de winst daar soms
belangrijk beneden, terwijl in sommige jaren, n.!. in 1854, 1863, 1864 en 1876,
vorlies is geleden. In deze jaren onlvingen ook de directeuren geen ~alaris.
Het plijkt, dat toen yooral op meekrap verlies werd geleden. De bruto winst
op de garancine bedroeg in 1854 / 39.091.-, het verlies op de meekrap en
het zwavelzuur, plus de beheerkosten, de afschrijving en de interest, bedroegen tezamen / 58.491.-, zoodat het totale verlies in dat jaar /19.401.bedroeg 1).
De meekrap, die in deze fabriek, evenals in de meeste garancine-fabrieken
gebruikt werd, was voornamelijk de inlandsche 2) . Voor de Nederlandsche
meekrap waren de garancine-fabrieken het voornaamste debouche 3).
Aanvankelijk kr'egen de fabrikanten eerste kwaliteit grondstoffen, doch
allengs verminderde de goede zorg bij de bereiding van het grondpl'oduct.
De grootste klacht was, dat de meekrap te veel met aarde belast was. Men
yond, schreef M. C. Bour, meekrap in den handel, die bij het branden 20 %
of meer asch gaf. am deze bewering te staven vermeldde hij het resultaat
van de proeven van het branden op eenige kavels meekrap, die 4 en 11
April 1870 te Rotterdam geveild waren. "Niettegenstaande de herhaalde en
telkens weer herhaalde klachten Vim handelaars en fabrikanten, ondanKs
de circulaires en berichten, elk jaar door de makelaars uitgegeven en verspreid, daarenboven nog onderteekend door aIle fabrikanten en voornaamste
handelaars in meekrap, heeft dit maar al te dikwijls plaats. En het gevolg
daarvan zal zijn, dat, indien niet spoedig hierin een verandering komt, de
garancine-fabrikanten genoodzaakt zullen zijn, in navolging van andere
landen, elders hunne grondstof te betrekken, die hun hier zal ontbreken;
zulke meekrap toch is onvoldoende, ja onbruikbaar voor het vervaardigen
van goede garancine".
Zoover is het echter niet gekomen, of liever het is, zooals men weet, anders gekomen. Door de aniline-verfstoffen zijn zoowel de garancine-fabrieken
als de meestoven overbodig geworden, terwijl ook de cultuur yan aIle verfplanten in Europa en elders, bijv. de indigo-cultuur in Oost-IndHi, te niet
is gegaan 4).
1) Bijlage 11.

2) Door de fabriek werd o.a. meekrap van Zocher gebruikt.
3) Landbouwcourant 1870, no. 15. In deze courant zijn de artikelen uit

de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 5 April 1870 van de hand van M.
C. Bour overgenomen.
4)- In 1843 gaf de scheikundige Fritsche den naam aniline aan een vloeistof, die verkregen wordt door indigo (de Arabische naam van indigo is
anil) in een kokend heete en verzadigde oplossing van bijtende kali op te
lossen; opgelost zijnde wordt de vloeistof uitgedampt en eindelijk overgeha.ald. Uit het overgehaalde vocht wordt dan de aniline zuiver gescheiden.
Deze zelfde vloeislof kan echter ook, zooals o.a. door den scheikundige
Runge werd ontdekt, uit steenkoolteer worden getrokken en daar dit product in groote hoeveelheden verkrijgbaar is, werd daardoor een nieuwe
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Over hetgeen door tijdgenooten in 1873/74 hierover is geschreven, vermeld
ik het volgende.
In het begin van 1873 1 ) wist men de alizarine aIleen in het klein te
bereiden, doch spoedig gelukte zulks in het groot. De fabrieken van kooltcerproducten in het Wiipperdal legden zich met ijver op dit nieuwe veelbelovende product toe, zoodat in de eerste maanden van 1872 reeds 300 tot
500 K.G. per dag vervaardigd werd.
De vraag naar alizarine was in 1872 zoo levendig, dat deze fabrieken
daaraan niet konden voldoen. Daardoor bleven de prijzen zoo hoog, dat men
de verfstof niet anders dan voor de drukkerij kon i;>ezigen, terwijl zij v.oor
de ververijen te duur bleef. Maar in de eerste maanden van 1873 werd er
zooveel bereid, dat de prijzen de helft lager konden worden en bijna de
gE'beele Turkschrood-ververij gewonnen werd. De kunst-alizarine evenaarde
in zuiverheid en deugdelijkheid van kleurschakeeringen de uit meekrap bereide garancine 2). Het was dus slechts een kwestie van tijd, wanneer de
meekrap door de kunst-alizarine vervangen en geheel van de markt verdrongen zou worden. Op het einde van 1872 zeide men, dat het bericht van
de kunst-alizarinefabrieken een paniek in den meekrap- en garancinehandel
te N apels en Avignon veroorzaakt had. Ten onzent was da.arvan echter nog
ni.ets te bespeuren.
Het gevaar van de kunstmatige alizarine 8) voor den meekrapverbouw
~cheen volgens de Landbouwcourant van 1874 in het Zuiden van Frankrijk
steeds nog eer te laag dan te hoog geschat te worden. De Kamer van Koophandel van Avignon behandelde ten gevolge eener aanvrage van de Societe
d'Agriculture te Vaucluse dit onderwerp en kwam in hoofdzaak tot het besluit, dat de kansen op voortdurend gebruik van meekrap steeds gunstiger
werden, en dat de vrees, die de invoering van kunstmatige alizarine teweeggebragt had, zeker overdreven was. Uit mededeelingen uit groote industrieele centra, waar het gebruik van meekrap het meest ontwikkeld was, bleek,
dat de kunstmatige alizarine als verfstof bij de meekrap of zijn afgeleide
verfstoffen arhterstond; dat sommige tinten daarmee niet teweeggebragt
konden worden en dat zij de voor de groote ververij noodige vastheid
niet. bezat; dat zij slechts in gebrui.k met meekrap bevredigende resultaten gaf 4) en dus hare toepassing slechts beperkt kon zijn. De ruwe
vHfmethode te voorschijn geroepen. In 1868 werd ontdekt door welke behandeling van de aniline de alizarine wordt verkregen. (S. Bleekrode, Nieuw
Tijdschrift, 3-4.)
1) De Volksvlijt 1873, Staring. De meekrapteelt der toekomst.
2) De kleurvastheid van de anilineverfstoffen heeft echter langen tijd veel
te wens chen overgelaten.
3) Landbouwcourant, no. 12, 1874.
4) Voor het verkrijgen van sommige tinten wordt ook nu nog een zeer
kleine hoeveelheid meekrap gebruikt. Mij is bekend, dat nog in 1929 meehap werd verbouwd in de polders rond Bergen-op-Zoom en bij Goeree. Bij
Bergen-op-Zoom werd zij uitsluitend op contract verbouwd, terwijl de verbouwer bij Goeree zelf het risico droeg. Deze laatste maakte o.a. de opmerking, dat als de prijzen zoo loonend bleven, er ongetwijfeld nog langen
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gl'ondstof, het anthraceen '), zou tengevolge van de nog zeer beperkte aanvrage zeer in prijs gestegen zijn en de relatieve prijs der beide verfstoffen
zou daarom ten gunste van de meekrap uitvallen. De meekrapverbouw
scheen om die reden niet ernstig bedreigd te worden, maar het was geraden zooveel mogelijk te streven naar verlaging van de kosten van productie. Tot dit resultaat kwam ook Pernod in een aan genoemde Societe
overgelegde memorie, die echter niet geheel eensgezind luidde met die van
dfl Kamer van Koophandel te Avignon. Pernod verklaarde onder anderen,
dat men niet te weten had kunnen komen, hoeveel anthraceen de verschillende gasfabrieken jaarlijks konden leveren; de opgaven dienaangaande
waren zeer verschillend, maar hij meende, dat deze productie aanzienlijk
genoeg was om binnen de landsgrenzen op den meekrapverbouw nadeeligen
invloed uit te oefenen.
In 1875 kon dan ook de garancine-fabriek te Haarlem zich niet voldoende
meer handhaven. Noodgedwongen moest men een andere richting zoeken en
dientengevolge werd een aanvang gemaakt met de bereiding van ijzermenie
en andere aardvervcn. Later kon deze onderneming, die in 1884. in een
naamlooze vennootschap werd omgezet, tot de grootste in de verfbranche
gerekend worden, zoowel hier te lande als in het buitenland.
In het jaar 1876 is, zooals reeds bleek 2) , de laatste balans van de fabriek van
Mendel & Bour opgemaakt, maar wat er verder met deze fabriek of met de
andere garancine-fabrieken is geschied, is mij niet bekend.
Aan den wensch van Staring 3) , die in 1873 decreteerde: "de garancinefabrieken behooren te veranderen in fabrieken van kunst-alizarine", is echtel' niet voldaan. Kunst-alizarine is er, voor zoover mij bekend is, in ons
land niet vervaardigd.
Lang voordat echter de kunst-alizarine voor de meekrapcultuur nadeelige
gevolgen begon te hebben, heeft de Nederlandsche meekrap-industrie moeilijke tijden doorgemaakt. Nederland, dat op dit gebied eeuwen lang vooraan
had gestaan, kon met zijn verouderde werkwijze en de oud geworden outillage van zijn meestoven, waarin slechts zeer langzaam verbeteringen werden
aangebracht, aan de buitenlandsche concurrentie niet meer het hoofd bieden.
Toch heeft er omstreeks 1850, in het bijzonder door de oprichting van de
garancine-fabrieken, weer een herleving plaats gehad. Dat deze slechts tijdelijk kon zijn, is gebleken.
Eenige meestoven E'venwel, vooral oude stoven, die reeds vele slechte tijden
hadden meegemaakt, hebben den strijd nog lang voortgezet.
Zelfs in 1893/4 blijkt de stoof "de Zon" nog voor drie reeders totaal
8.422 K.G. gereed te hebben. Er waf; toen een nadeelig slot van f 50.- 4) .
tijd met de verbouwing van meekrap zou worden doorgegaan, en weI omdat
de bewerking van meekrapland den grond zoo uitstekend geschikt maakte
voor de uienteelt. Deze opmerking is geheel in overeenstemming met hetgeen prof. Bleekrode over de bewel'king van dit land schreef.
1) Anthraceen wordt, zooals men weet, uit de steenkoolteer van de gasfabrieken verkregen.
2) Zie bIz. 110.
3) De Meekrapteelt der toekomst ; De VoIk~vlijt , 1873, bIz. 264.
4) Bijlage 11.
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N a dit jaar heeft deze stoof niet meer gereed, maar of zij niet voor
andere doeleinden is ingericht of geheel of gedeeltelijk voor afbraak is verkocht, is mij niet bekend. WeI is door mij een opgave gevonden van den
verkoop van een meestoof te Brouwershaven in 1890. Die verkoop had
plaats, nada t o.a. reeds in 1876 "met het oog op de veel kleinere te verwachten teeld" een der drie stoven in Brouwershaven, n.l. "De Lei", niet
had gewerkt.
In het jaar 1890, toen deze stoof werd verkocht, kwam er niet veel meekrap meer op de markt en was de prijs volgens de Jaarcijfers f 35.- per
100 K.G. Deze prijs is nog in 1892 tot f 45.50 opgeloopen, maar daarna
weer gedaald, tot hij in 1902 f 30.18 bedroeg, waarna geen noteeringen in.
de J aarcijfers meer voorkomen.
In dit laatste jaar werden nog 98 B.A. met meekrap verbouwd, terwijl
daarna dit aantal nog meer achteruit is geloopen.
Geheel opgehouden heeft de verbouwing van de meekrap dus nog niet,
maar de hoeveelheid is zoo gering, dat men met recht van een yerdwenen
meekrap-cultuur kan spreken. Ook de meestoven bestaan niet meer, want
de meekrap, die nu nog wordt geteeId, wordt in andere inrichtingen gedroogd en tot poeder vervaardigd en voor het gebruik geschikt gemaakt.
In Ouddorp geschiedt dit in de cichorei-fabrieken. Hier zijn de meestoven
aHe verdwenen 1) . Toch bestaan or in ons land nog weI overblijfselen van.
In het weekblad De Prins van 26 October 1927 yond ik onder het opschrift
"De laatste overblijfselen van het meekrapbedrijf" een foto van een meestoof, thans ingericht voor landbouwschuur.
Overigens brengen de naam van een straat. te Rotterdam en van een oud
gebouw te Middelburg nog het vroegere bestaan van deze nijverheid in herillnering, die gedurende vele eeuwen een bron van volksbestaan vormde en
tenslotte in enkele jaren ten onderging.
.
B. W. v. d. K. M.

No.1. -

ORDONNANTJE OP HET REEDEN EN DE NERING VAN DE

MEDE IN DE STAD EN JURISDICTIE VAN GOES MET DE
HEERLIJKHEID VAN BORSELEN. -

1622,

SEPTEMBER

6 2).

Art. 1. In den eersten zullen alle stooffuurs 2) van nu voortaan gehouden zijn alie hunne Iffieede te reeden met alzulken
brand, als hunlied~n tot aIle tyden by de keurmeesters zal worden geordonneerd, op de verbeurte, zoo wie van hunlieden gevonden werd hierjegens gedaan te hebben, van telken reyze te
verbeuren de boete van twee ponden grooten Vlaams.
1) Inlichtingen van den heer S. Knops, Sommelsdijk.
2) Aanwezig in het gemeente-archief van Goes.
3) Stooffuur = stovers, stoofhouders.
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2. Niemand en zal vermogen eenige meede tel' stoove te brendan die tenminsten oud zijn twee somers, op de verbeurte
van dezelve meede en bovendien nog een boete van 2 ponden
VlaaJrns.
3. Item en zal ook niemand vermogen eenige meede te delven
of doen delven voor Half Oogst of na den eersten dag van Mey,
ook gean te droogen of reeden voor den 1en September, nog na
den 1en Meydag voorz., alles op de verbeurte van de meede,
buiten den voorz. tijd respectievelijk gedolven, gedroogd ofte gereed, en nog daarenboven de boete van 2 ponden Vlaams.
4. De crappe zal men reeden alzoo datter niet meer als 2 'ib
aarde in het honderd weezen zal, op de boete van 10 schellingen
Vlaams van elke baele, ende indien daar meer in is, tot 4 pond
toe, zoo zal men dezelve keuren voor onberoofde meede, ende by
zooverre daar meer als 4 pond aarde in 't honderd bevonden
wor:dt, zoo zal daaraan verbeurd worden de boete van 20 schellingen van yder baale, 'an men zal van alzulke baelen de garnieren afsnyden en 't vercoopen voor ongekeurdt goet.
5. OIl!beroofde meede zal men moeten reeden zulks dat er
niet meer als 4 pond aarde in 't honderd wesen zal, op de verbeurte van 10 schellingen van elke baele, en in gevalle daar
meer aarde in bevonden werdt, tot 8 pondt toe, zoo zal men dezelve keuren voor gemeene meede, maar zooverre daarboven de
8 pondt nog mem- aarde in waare, zoo zal daaraan verbeurt
worde de boete van 20 schellingen van yder baale, en men zal
de garnieren afsnyden ~n vercoopen voor ongekeurdt goet.
6. Gemeene meede zal men reeden dat er niet meer als S
pondt aarde in 't honderd weesen zal, op de boete van 10 schelliogen van elke baale ende waar 't datter meer inne waren, tot
10 pond toe, zoo zal men dezelve keuren voor korte meede; maar
zoo daar nog meer in ware, zal daaraan verbeurt worden de
boete van 20 sohellingen van elke baale, en men zal de garnieran afsnyden en verkopen voor ongekeurdt goedt.
7. Korte meede za.l men reeden datter niet meer als 10 pondt
aarde in 't honderd en zy, op de boete van 10 schellingen van
elke bale, maar zoo daar meer aarde in is, zal men die vercoopen voor billoen.
8. Item en zal niemand eenigerhande afgekeurde meede, die
~n
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by de keUirtmeester geoordeelt is voor ongekeurde te moeten ve1'kogt worden, wederom mogen verzakken om andermaal gekeurdt te worden, onder dekzel van een slegter specie als daarvoor die eerst gepresenteerd is, gelijk orappe voor onberoofde,
en onberoof.de voor gemeene en zoo voort, op de verbeurle van
dezelve meede, en bovendien de boete van 5 ponden VlaaJms
yder baale.
9. AIle balen zullen gelijk en even groot gemaakt worden zoo
nae doenelijk is, na het goeddunken del' keUlI"llleesters, op de
boete van 28. 6d. Vlaams.
10. Zoo eenige meede tweepakkig bevonden wordt en de agter
schooner als vooren, zoo dat nogtans daardoor geen perikel en
staedt te dugten om doolr den coOPlman bedroogen te moeten
word'0n, zal staan tot oordeel en discretie van den keurmeesters;
maar het verschil wo groot zijnde, dat d~n coopman merkelijk
daardoor zonde konnen bedroogen worden, zullen de keurmeesters in zulken geval na haar discretie dezelve in de wete wysen
en die meede doen verzakken ende andermaal tel' keure brengen.
11. De meede, die wanreed off verbrand is, daM" zulIen de
keurmeesters af ordonneeren op haar eedt, of men die zal teykermn of niet en met wat teyken, wnder tegenzeggen, ende ingevalle van schaede zullen de stofmeesters d'eygenaars van dezelve meede hun interest betalen, die 't zelve wederom zullen
verhaalen aan hunne knapen, die de voorschreve meede wanreedt ofte v0iI'brand hebhen, alles tel' tauxatie van de keurmee~
tel's.
12. Zoo ymand vals goed reed, het waare meede, billoen of
roul, dat zal !men publijcq voor het stadthuis verbranden, en
dengeenen die hetzelve goet is toebehooronde, zal verbeuren
eene boete van 5 ponden VlaaJms, en bovendien by burgemeesters en schepen<m gecorrigeert worden naar gelegendheid
van de zaak.
13. Item zal men reeden twee deehm crappe en het derde
deel gemoone, Imaar zoo daer nogtans meer gemeene waar als
bet derde deel, zoo zal den cooper voor het overschot eon derde
part rabatteeren van hetgeene de twee deelen crappe en het
derde deel gemeene door roalkanderen zijn hebbende.
14. Niemand en zal mogen eenige gereede meede uit zijn
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stoof ofte moole te doen ofte laten doen, tenzy dezelve alvorens
geteykend· zy met des stadts teyken ende des stooffuurs teyk-an,
en dat die behoorlijk zy gekeurd, op de boete van 2 ponden
grooten Vlaams, ten ware by noodt van brandt off vloedt.
15. Niemand en zal ook vermogen eenigerhande meede te
vercoopen voor beeter of weerdiger dan daarvoor die gekeurd
is, op de boete van 5 ponden grooten Vlaams. NielIlland zal ook,
wie hy zy,eenige mullen hetzy van bniten of van binnen moogen verziften of doen verziften off andere mullen, van buiten
coomende, verkoopen voor Goesse mullen, op de voorschreve
boete van 5 ponden grooten Vlaa!mS.
16. Item en zullen geen stooffuu["s of hunne knapen eenige
mullen of steerten van mullen moogen koopen, tenzy die eerst
gezakt zijn, op de boote van 20 schellingen Vlaams.
17. Item en zal niemand mogen koopen ong-ekeurde meede,
die buiten deeze keure gereedt is, omme wed~rom te verkoopen
voor gekeurd goedt, op de boete van 5 ponden Vlaams.
18. Waerdt dat ymant van buiten eenige gereede meede of
gestampte meede bragt O!illme alhier gekeurdt te worden, die
7.8.1 wezen in alzulk regt als de ande.re, welke binnen de keuze
gereedt is.
19. Item zoo ymand eenige meede kogte, binnen deze keure
gereedt ende geteykend met stads teyken, ende hy dezelve niet
zoo goed en vond als de voorschreve keure inhoudt ende daarvan alhier goedt, wettig en behoorlijk bescheydt bragt met het
merk van de bale 1), zal in dien gevalle de stad van der Goes
dat opregten en beeteren, ende waerdt dat de stadt eenige kost
of schade ter causa van dien leede, zal de voorz. stad hetzelve
verhaalen aan de keUil'TIleesteren van de meede, dezelve keurmeesters aan de stooffuurs, die de meede zullen gereedt hebben,
en de stooffuurs zullen de schaade en kosten wederoon verhalen
mogen aan hunne knapen, die dat goedt gereed zullen hebben,
ende alzulke knapen in stricter gevangenis moeten gaan totter
tijd toe dat zy bunne me esters van den stoove zuIlen voldaan
hebben.
1) In de amplialie van 23 October 1705 wordt hieraan toegevoegd: binnen
den tijdt van een maand, naal'dat hij dezelve ontfangen ofte uit de sloven
geruimt zal hebben, ende bij solemneelen eede verclaeren, dat hij dezelve
baelen niet ontpakt ofte eenigzints verandert heeft.
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20. Item en zullen de meesters van de stooven geene meede
en Imogen reeden, tenzy dat zy (des verzogt zijnde) eerst en
vooral den keurmeesters borgen zullen gesteldt hebhen Bn daarmade zy behoor.den tevreeden te zijn, te verklaeren by borge["meesters en scheprenen, op de verbeurte van 2 ponden g1l"Ooten
Vlaams, ende zonder die borge gestelt te zijn, en zuHen de keurmeesters de meede van alzulke stooffuurs niet derven keuren.
21. De keurmeesters verzogt zijnde omme te keuTen, zullen
altoos bereyd zijn, op de boete van 5 schellingen, mits hebbende
een v9["llagte weete waar ende wanneer en op wat uure zy de
meade keuren zouden, ende indien de keurmeesters daertoe op
zeekere uure ontboden zijnde end'e, aldaar koomende, niemand
van dengeenen, die hun ontbood~n heeft, en vonden, zullen alsdan alzulke defaillanten gehouden zijn den keurmeesters te
betaalen dobbel regt, eer zij keuren zuIlen.
22. Itettn en zal geenderhande meede vermoogen te keuren
dan tenminsten by twee keurmeesters 1), en men zal betalen
voor keurgelt van yedere bale 12 grooten, tot laste van dengeenen, die de keure verzoekt, ten waare anders gestipuleerst ware,
en aan de knape van reykenen 3 grooten Vlaams van idere
bale. Maar zoo de keurmeesters verzogt wOl\den om te keuren
binnen de heerlijkheid van Borsele, zuH-en dezelve in zulke ge~
val genieten boven het voorz. keurgelt elk 5 schellingen des
daags, hetzy datter veel of luttel te keuren is.
23. lte!m, zoo wie de keUil'meesters oploop deede ofte enigzints
injurieerde met woorden ofte met werken hun officien aangaande, hoedanig hetzelve zoude mogen wesen, ter causa van
de keuren van de meede, zal alzulke daaraan verbelliNln de
somma van 5 ponden Vlaams, ende bovendien arbitralijk gecorrigeert worden by burgemeesters -en scheepenen, naar gelegentheydt der zaaken.
24. De stooffuurs elk in het byzonder zullen gehouden zijn
uit het reeden van de meade de luyden hunne beurten te houden,
. ende ook gehoud~n zijn een biljet te geven (indien zij hetzelve
begeeren), daarinne stellende den dag wanneer het goed op1) In het 220 artikel is in de ampliatie van 23 Oct. 1705 hier bijgevoegd: Ende dengeenen, die de keure verzoekt, zal gehouden wesen bij eede
in handen van de keurmeesters te verclaeren, dat bij zijnder toedoen ofte
met zijnder kennisse .. . .. .
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gaan zal, en zy zuilen hun ook dien dag houden moeten, op de
boete (in pas van klagte) van 13 sohellingen en 4 grooten
Vlaams, en daarenboven den coopman betaelen moeten de costen, schaden en interesten, by hun tel" causa van dien geleeden
tel" tauxatie van de burgemeesters en schepenen.
25. Item en zal niemand, wie hy zy moogen, eenigen meede
te dll'oogen, vieren, staJrnpen, opladen of afdoen anders dan op
geoorloofde werkdaegen, op de boete van 10 schellingen by den
stooffuur, en 2 schellingen by yder van degoone die arbeydt ge·
daan heeft, te verbeuren.
26. Ingevalle oonige meesters van de stoove, goedt op zekeren
prijs aangenomen hebbende te reeden, bevonden werden van
hetzelve naderhand den cOopluyden of andere meer geeyst of
afgenomen te hebben dan den bedongen prijs, zuilen telken reyse
daaraan verbeuren eene boete van 2 ponden Vlaams.
27. Goon droogers off stampers en zullen vertmoogen eenige
ge.reooe meooe andermaal op den as te hrengen omme te herreeden ofte mengen met mullen, billoen, mulster of eenigerhande
stoffe, nog ook iemandt in oonigerhande maniere ontrouw te
doen, maar een yder het zyne te geven, op pene van by de
burgemeesters en schepenep. gecorrigeert te werden naar gelegendtheyd del" zaaken.
28. Zoo wie bevonden werdt de voorschreve droogers off stampers tot alzulke herreedinge ofte menginge verzogt te hebben,
zal verbeuren voor de eerste reyze 5 pondt grooten Vlaams,
voor de tweede reyse 10 pondt Vlaams en voor de derde reyze
arbitrale correctie.
29. :De stooffuurs zullen gehouden zijn goede zorge te draegen, dat zyluyden behoorlijk en tijdelijk voorzien worden van
brandt, ter ordonnantie van de keurmeesters, op de boete van
30 schellingen Vlaams, end'e bovendien, wodrae ymandt gebrek
by had en klagtig waar, dat de voorschreve keurmeesters den
brandt tot hunne costen zullen coopen, ende zoo zylieden weygerig waeren omme hetzelve te betaelen, zullen alsdan de keurmeesters het gelt haalen by den officier, die hetzelve wederom
twee-schat van de stooffuurs zal moeten invorderen.
30. Item zoo wie eenige stoove besteedt wordt omme te werken by de weeke, zal altijd gehouden wesen te werken twee
stooven voor een weeke.
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31. De merkyzers off teykens-zullen bewaert worden in een
koffer met twee verscheyde slooten, daarvan die het officie van
. teykenen bediendt, met een van de keurmeesters zullen hebben
elk eene sleutel van een slot, ende niemandt anders, en van het
andere sloth de twee andere keurmeesters elk een sleutel, welke
sleutel neerstig en getrouwelijk bewaard zullen worden, zoodat
altijp' een van haerlieden, die mede gestaan heeft over de
keure van de meede, daar het teyken geweest zal zijn, aldaar
zoo lange zal blyven, totdat de voorschreve merkysers wederom
behoO!I"lijk opgeslooten zullen zijn.
32. Item, zoodrae eenige andere meer gebreeke of geschillen
(de meedeneeringe aangaande) gebeurden, dat zal altijdt staan
op ,d en eedt en tot goeddunken del' keurmeeste!rS, by zooverre
zy hun des verstaan ende veI1rneten te berigten, ende indien
niet, zoo zullen zy haar beraadt haalen aan de weth deezer stede,
ende daarvan doen dat scheepenen hunJieden zullen ordonneeren.
33. Item zullen aIle baeten, in deze ordonnantie begrepen,
moeten betaalt worden, alleer dat het breukige goed uitter stoove gaat, op de boete van 20 schellingen.
34. De voorschreve keurmeesters zullen al de voorschreve boeten inwinnen by gyselingen, gelijk onze rentmeester deezer stede
domeinen inwinnen, maar zoo ymandt zijn onschuldt boode,
zoo zullen hem de schepenen ten eede steIlen, dat hy van 't geene
hem aangezegt wertdt, onschuldig is.
35. AIle boeten zullen verdeelt werden in drien, te weten het
eerste derdedeel voor den officier, onder wiens jurisdictien het
goed gereed is, het tweede derdendeel tot behoud van het weeshuis dezer stede, en het resteerende derdedeel voor de keurmeesteren.
36. Reserverende burgemeesters en sooepenen aan hun aIle
inteI'Pll"etaties van duisternisse, om die by hun verclaard te wordan met 't veranderen en ve;rmee~deren en vermin deren, altijd
wanneer 't hunlieden nae gelegentheid des tijds oorbaarlijk en
profitelijk dunken zal.
Aldus gedaan en gearresteerd by burgemeesters en schepenen
del' stad Goes op den 6en September 1622.
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REKENING VAN AREKD COlmELISZ.

KOLE VAN DE

TEELT, IN

1690

BEGONKEN 1).

Melmory van rekeninge, die doende is Aren Cornelisse Kole
van hetgene gereet is in d~n teelt, begonnen September 1690.
Ontfangen van den rendandt selfs overt" reethuervan
19876'tb hartgoet tot 52 stuvers 't hondert, komt f. 517- 8-0
N og van denselfden over 3522 'tb kort, tot 32 stuvers f. 56- 0-0
Noch 5 stuvers van ide[" dusent hartgoet . . . ... . . . .. f.
4-19-8
Van ider 4000 hartgoet een 1/2 vat kleinbier ...... f. 10-11-8
Komt same. . . . . . . . . . ..
Ontfangen van Gerret en Kornelis Jans. den Eersamen van 15202 'tb harlgoet, tot 52 stu. hondert,
komt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Nog van dezelfde over 2306'tb kort, 32 stu. 'thondert
Nog vijf stu. van ieder dusent hartgoet ..........
N og van ieder4000 hartgoet een 1/2 vat kleinibier

f. 588-19-0

Komt same. . . . . . . . . . ..
Onftange van ........ Andries van der Poel van
19375'tb hartgoet, tot 52 stu. 't hondert, komt. . ..
N og van denzelfden over 1780 ti kort, tOot 32 stu.
't hondert .................................
Noch vijf stu. van ider dusent hartgoet. ..... ....
Noch van ieder 4000 hartgoet een % vat kleinbier

f. 458- 6-0

KOomt same ............
Gntfange van Van der Poel over steen, kaersen ..
Ontfange van Pieter en Aren Klase Zuder ... over
17720 'tb hartgoet, tot 52 stu. 't hondert, komt. ..
N och van dezelfde over 3236 ti kort, tot 32 stu.
't hondert .................................
Noch 5 stu. van ieder dusent hartgoet .... .. ....
Noch van ieder 4000 hartgoet een 1/2 vat kleinbier

f. 307- 6-4
f.
1- 3-0

f. 395- 4-0

f.
f.

f.

51- 4-0.
3-16-0
8- 2-0

f. 270- 8-0
f.
f.
f.

28-16-0
2-12-0
5-10-4

f. 460- 4-0
f.
f.
f.

51- 4-0
4- 8-8
9-7-10

Komt same. . . . . . . . . . .. f.. 925- 4-2
Ontfange van Teunis Lodder over 4988 ti hartgoet,
tot 52 stu. 't hondert, kotmt .................. f. 127- 8-0
1) Algemeen Rijksarchicf, Archief van de familie Kole, inventaris no. 189.
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Noch van denzelfden over 1236 tt: kort, it 32 stu.
't hondert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f.
Noch 5 stu. van ieder dusent hartgoet .... . ..... f.
Nog van ieder 4000 hartgoet een 1f2 vat kleinbier .. f.

19- 4-0
1- 5-0
2-13-2

Komt same ............ f. 150-10-2
De geheele ontfang dezer rekeninge bedraagt .... f.2031- 8-8
Uitgeef jeg'ens den vorigen ontfang
Betaalt Pieter de Drooger tot lijfgelt ., f. 90- 0-0
Nog 2 stu. van ieder hondert, zoo hart
als korten, komt over 81141 ........ f. 81- 2-0
- - - - f . 171- 2- 0
Betaalt Henderijk de Stamper tot lijfgelt f. 72- 0-0
't Hondert gMt als boven ............ f. 81- 2-0
- - - - f. 153- 2- 0
Betaelt de onderman over 17 wecken, tot 41/2 gulden ter week, komt ...................... .... f. 76-10- 0
Betaelt aan de op- en afdoeners van 68180 ij; hartgoet, tot f. 2.- ider vijfdusent, komt . ... .... .. f. 34- 2- 0
Betaelt voor den krapzeef en .. ... . seven same .. f. 8-11- 0
Nog van seven te lassen .. ..... . .............. f. 0- 1- 0
Betaelt aan oly en anders volgens kwitancy ...... f. 7-19-12
Betaelt de bodus voor kaarsen en reusel volgens
k'''litancy .............. ... ............ . .... f. 34-14-12
Betaelt Job Jobse Kybidt de extra ordinaire verponding van de stoof, de 16e Maart 1690 ...... f. 6-16- 8
Betaelt voor drie wannen en twee schoppen en ... . f. 5-10- 0
Betaelt aan Huber Honingh voor baellaecken en
naey en . . . . garen, same .................... f. 0- 9- 0
Betaelt aan den besemmaeker voor acht bossen besems it 22 stu., komt same ................. . f. 8-16- 0
Betaelt aen den droogersvrouw voor .... besems .. f. 1- 4- 0
Betaelt Davidt de Zutter de extra ordiIiaire verponding voor de stoof .... 31 Augustus 1690 .. f. 6- 5- 0
Betaelt aen Willemse over gedaen timmerwerck in
de kouwe stoo£ volgens deklaracy en kwitancy .. f. 10- 1- 0
Retaelt Joris Harnebock over gedaen messelwerck
in de stoof volgens kwitancy ......... . ...... f. 4-16- 8
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Betaelt aan een schipper, die Henderijk de Stamper
van de Oue Tonge tot Goeree gebracht heeft .... f. 5- 0- 0
Betaelt voor vijftig decksteenen ... . ............ f. 1- 0- 0
Betaelt aan den bode tot Rotterdam om .... .. te
dachvaerden
f. 0- 5- 0
Betaelt Jan den stoelematter voor wannen te lassen f. 1-10- 0
Betaelt Aei"t Lammertse van wercken op de stoof f. 2- 8- 0
Betaelt aan bierinpost volgens kwitancy .......... fo 16- 1- 4
Betaelt voor geleeverde bieren in de stoof ..... ... f. 37-13- 0
Betaelt .... Jobse de ordinaire verponding van de
stoof van den jae!re 1690 .................... f. 6-12- 0
Betaelt aen de stadt voor 1212 tonnen turf, de duyt
ieder tonne, komt ....... . .................. f. 7-11- 8
Insgelijcks aan den penninghmeester van de ... .
een duyt op ieder tonne ........ . ........... f. 7-11- 8
Betaelt .. aan Jan Roos een sijns op een gedeelte
van de oude .... turf .... volgens 1 July 1690 f. 1-10- 0
Betaelt: noch aen dezelfde betaelt een sijns .... ,
waer het stamphuis op staet Mey 1690 ..
f. 1- 0- 0
Betaelt aen Johannes de smidt volgens deklaracy f. 7- 8- 0
Betaelt Leender. . .. over gedaen timmerwerk soo
in 't stamphuis aJs anders, volgens deklaracy fo 8- 5- 0
Betaelt Aren Klase van na de Oude Tonge te rijden
om een stamper te hueren o.
f. 3- 6- 0
Betaelt den rendant self over in de Bryel gereyst te
hebben om na een stamper te
soeken, hem _
overbragt .
fo 4- 13- 0
Betaelt Piete!r J anso Vijffer volgens accoort
fo 31-10
Nog ...... bij den anderen in sijn
f. 0-18-0
werck verdient
- - - - f o 30-12- 0
00

0
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EN VOORWAARDEN, WAAROP DE PARTI-

CIPANTEN ZIJN OVEREENGEKOMEN OM EEN NIEUWE MEESTOOF

TE

ELKERZEE. -

STICHTEN

1723,

ONDER

lULl

DE

HEERLlJKHEID

V AN

16 I).

Art. 1. Zal deze meedestoove gesticht worden bij zestien
hoofdpartisipanten, die iader zooveel onderdeelen zullen mogen
namen als te Tade zullen worden, doch niet andel's stemmen als
voor een zestiende part; en bijaldien hE!t kwam te gebeuren dat
de stemmen kwamen te staken, zoo zal den boekhouder zijne
stem vermogen te concludeeren.
2. Zal deze stoove gesticht worden in de parochie en heerlijkheid van Elkerzee, omtrent de vaart, op zoodanige plaats als
bijde hoofdpartisipanten bij. meerderheid van stemmen bekwaamst zal wOil"den geoor:deeld en met het meeste nut en profijt zal kunnen gesteld worden.
3. Zal ieder partisipant, in staat zijnde om het zelfs te bedienen, bij loting in zestien jaren eens boekhouder zijn, en dan
moeten verschieten alle ongelden en lasten, die omtrent de
stoove zoo van reparaWin, drooger, stamper, drijver, licht, vet
etc., zullen vallen, en zal voor zijne moeite en verdeI' verschot
geniet-en 50 caroly guldens, daarvoor hij ook gehouden zal zijn
zich zelf in persoon, of een gequalificeerde, altijd op den delftij:d in de stoove te laten vinden, om ieder beurte op zijn eed
aan te teekenen.
4. lZal ieder partisipant zijne meede in de voorzeide stoove
doen bereeden, op het uithalen del' baalen van zijn gereede stoove de Il"eedhure moeten betalen, tel' requisitie van den boekhoudel', en bijaldi-en de boekhouder oor:d.eelde meerder penningen
ten verval van opkomende lasten en onkosten van nooden te
hebben, zal ook zijn verdere ger'e ede meede gelijk een vreemde
moeten betalen.
5. Zal de boekhouder gehoud-en zijn aan de mede-partisipanten
in de stoove bekend te maken de reeders, die hunne meede in
de stoove gebragt hebhen, om te hooren of ffi" redenen zijn om
voor wanbetaling te vreezen, in welk geval hij, boekhoudder, bij
advis van de meeste hoofdpartisipanten gehouden zal zijn de
1) Rijksarcbief Zeeland, Aanwinsten 1925, no. 13.
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balen voor de reedhuur te arresteeren, of zal bij foute van dien
de reedhuur tot zijn last worden gebragt.
6. Zal de boekhouder zijn geauthoriseerd aHe de kleine reparati€in, aan de stoove vallende, na behooren laten doen, dezelve
met quitantie en eOOe, des verzocht zijnde, te verifieeren, maar
bijaldien eenige ,gtrOote en extra-ordinaire reparaWin of werken
moesten worden gemaakt, zal hij zulks zonder het goedvinden
van de meerderheid der hoofdpartisipanten, waarop verzocht
zijnde, niet veTmogen te doen.
7. De afgaande boekhouder zal met kennis van twee hoofdpartisipanten moeten bezorgen, dat de noodige turf voor don
aanstaanden teeld worde gekocht, opgedaan en betaald uit de
vorige reedhuur-penningen.
8. Zal de boekhouder moeten verzorgen, dat de opwigte worde gedaan op een-en behoorlijken tijd, wanneer bij meerderheid
van stemmen wederom zullen wOT'den aangenomen of geauthoriseerd gesteld om aan te nemen een drooger, stamper, drijver
. en verder die tot dienst van de stoove behooren, waarin zullen
worden geprefereerd de opgezetenen van Elkerzee, indien daartoe even nut en bekwaam zijn en! het werk willen doen voor
dezelfde prijs als de andere. Gelijk meOOe de boekhouder jaarlijks zijne rekening moeten doen in het begin van de maand
July, claar op aaht dagen te voren de hoofdpartisipanten ontbiedende tegen zekeren dag en ure biIl'Ilen de parochie en heerlijkheid van Elkerzee, zullende voor .ieder dag, dat na het expireeren van de voornd. maand July de rekening niet is gedaan,
verbeuren 5 schellingen VIs. ten profijte van den pl84tselicke armen van Elkerzee, ten welken tijde bij meerderheid van stemmen zal worden geresolveerd en geconcludeerd al wat voor de
stoove voordeelig zal worden geoordeeld. En zullen aIle compari Win en verteeringen, hieromtrent te vallen, altij.d moeten
worid€n gehouden en gedaan in eene herberg onder de heerlijkheid van Elkerzee voornoemd.
9. De boekhouder bij vooil"Val of om te aanhooren de rekeningen de hoofdpartisipanten behoorlijk geciteerd hebbende, en
iemand van hen niet oomparerende, zal eveDlWel bij, de presente
wO'l"den voortgetreden, en zullen de absente moeten prijzen en
volgen, wat bij de presente met eenparigheid of meerderheid
van stemmen zal zijn geresolveerd. Zullende dit contract en
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te stellen ordonnantie op het reeden van de eerste zestien jar-en
niet mogen worden veranderd als met eenparigheidd van aHe
de zestien hoofdpartisipanten.
10. Iemand van de portionarissen twee of meer hoofdparten
bezittende, zal zijne stem zoo menigmaal worden geteld als hij
hoofdparten heeft, zoodat nooit meerder of minder dan zestien
stemmen mogen worden garekend.
11. Zal ieder van de partisipanten verbonden zijn, die nu of
namaals zouden mogen komen, het zij voor wat portie zij partisipanten zijn, alle hun meede, onder de heerlijkheden van Elkerzee, Ellemeet, Brijdorpe en Kapelle komende te delven en
reeden, in deze stoove te laten bereeden en breeken, onder verbeurte van voor ieder gemet, bij dezelve in de vO()jl"zeide heerlijkheden gedolven en in een andere stoove gereed zijnde, te
zullen betalen ten profijte van de gemeene hoofdpartisipanttm
eene som van 15 caroli guldens.
12. Eenige portie in deze stoove wordende verkooot, zoo zal
de naast (der condiWin van verkoping onder eede van den Vtlrkooper zijnde geexhibeert) voor alIe vrienden gepresenteeT'd
worden van de respectieve hoofdpartisipanten, en meerder als
eene van hen het verkochte zestiende part willende naasten, zal
daarom tot een zestiende part worden geloot; dooh van een achtste part en meerder zuHen twee ieder een zestiende part mogen
naasten, behoudens dat bijaldien de hoofdpartisipanten goedvonden 't vockochte part voor de gemeenschap te naasten, dezelve voor een particu1ier partisipant zal worden geprefereerd.
Tot nakoming van dezen verbinden wij, ondergeschrevene partisipanten, ieder voor zijn gespecificeerde portie, onze personen
en goederen, present en toekomende. En tot meerdoc verzekering dezen met onze signature onderteekenend op den 16en
July 1723.
No.4. -

CONDITI~N EN VOORWAARDEN, WAAROP DE REEDERS

ZIJN OVEREENGEKOMEN EEN MEESTOOF IN HET AMBACHT

1723, MEl 15 1).
1. Eerstelijk niemant zal gehouden zijn eenige mee in de
stoove te br,engen, maaJl' idereen zijn vrijheyd gelaten.
VAN RENESSE OP TE RICHTEN. -

1) Boek van de Meestoof te Renesse.
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2. Yder sestiende part zal een stem habben, dog niet bij biljet
(tenzij door siekte), maar des versogt zijnde in persoon of Ben
gevolmagtigde moeten compareren.
3. Den boekhouder zal eens genieten een somma van tien
pond Vis. en zal zooveel turf aIs benoodigt opdoen en uyt de
penningen betalen, die bij kassa zullen zijn, en in zijn rekeninge
verantwoorde bij quitantie, zulks niet meeroer in 't ve!l"Schot zal
zijn dan de wekelijkse arbeyders.
4. Den boekhouder zal zijn rekeninge moeten doen v60r den
eersten September op poene van tien schell. daags langeI' duurende, en de respective participanten haaT' contingent naar de
gedane rekening moete betalen aanstonds, tenzij daar te kort
wert gerekent, zal alsdan van ydeT' del' participanten haare penningen werden opgelegt en aan den boekhouder werden betaalt.
5. De keurmeesters te stellen door de heeren van Renesse in
der tijd, mits zijnde nutte en bekwaame persoonen.
6. Zoo wanneer de verdeelinge onder de respective participanten van de stoove zijn gebragt op yder een sestiende part,
en waarvan de heeren van Renesse en SohuylenbU!l''g aIleen nog
maa r deficieeren, zal in cas van naastinge door de heeren participanten het eerste een sestiende konnen genomen werden
door den heer van Renesse, en zulks alsdan een agste part hebben, dog niet gehouden zijn hetselve te moeten nemen, maar
vermogen te laten aan den volgenden participant, de heel' Cornelis van Sclmyleniliurg of de heer Okkertse enz., en niemant
deselve begeerende, zullen de heeren paa-ticipanten hetselve onder den anderen moeten houden voor 't gemeen of aan den
kooper gelaten, zoo aIsdan bij meerderheYd zal we.rden geconcludeert. Met het tweede sestiende part zal werden gehandelt
en konnen gehouden werden of verlaten bij de heel' Van Schuylenburg aIs van het eerste sestiende part is gesegt, alsmeede
van het derde sestiende part de heer Okkertse en zoo vervolgens de verdere heeren participanten.
7. Die de naast heeft beginnende van boven naar onder, als
art. 6 is vermelt, en zijn beurt latende voorbij gaan, zal in het
volgende voorval weder de eerste keure hebben.
8. De jegen~'o9'fdige te doene zake der stoove en 't geen daartoe behoort, werden gestelt aan de heeren Cornelis Okkertse en
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Jeremias Oostdijk, en bij absentie van een derselve Cornelis van
Duyn of een ander.
9. De heer Oostdijk wert bij provisie aangestelt om de te
geven penningen (zullen bij yder der participanten onder quitantie aan den heer Oostdijk moeten bij pjl"Ovisie werden betaalt
51 pond VIs.) te betalen onder quitantie, daar het behoort,
waarvoor Oostdijk zal genieten een nieuwen hoet, tel' discretie
van de heeren participanten.
10. De heeren Ockerse en Oostdijk werden bij dezen gequalificeert alle het hout, steen, spijkers, turf en hetgeen daartoe
verde:r wert gerequireert, te koopen, betragtende de meeste
menagie.
11. Tot drooger wert aangestelt de persoon van Maarte Pater
op oonditie en manieren als voIgt. Eerstelijk zal g\lnieten yoor
het droogen van yder hondert hartgoed of biljoen nege groote
en daarenboven tot een martstuk (?) tweepond VIIs., agt halfvaten
bier en een gulden daags, te rekenen van den eersten September
tot den 15den daaraanvolgende of wanneer de eerste mee zal
werden hoven gebragt, latende verdeI' zoodanigen recognitie aan
de hee!I'en participanten als deselve na bevind van zakren zuHen
oordeelen te hebben verdient.
Tot drijver wert aangestelt Cornelis Bolle, en zal genieten van
yder hondert hrurtgoet of biljoen een schelling en daarenboven
voor lijfgelt 10 schelling en 6 schelling 8 groote voor drinkebier
en 4 schelling voor 't maken van het vaagsel.
Tot stamper wert aangestelt Cornelis van Dijke, en zal genieten voor 't breken van yder hondert hartgoet off biljoen zeve
groote VIs.
12. De opwigte als rekeninge van de stoove zal altijd moeten
geschieden op Renesse, mits dat de opwigte zal gedaan worden
gelijk het binnen de stad van Zierikzee wert gepractiseert, lln
dat de heeren participanten, woonende in de stad Zierikzee, op
de stoove haar kosten des somers zullen huuren wagens, en wintertijd schuyten om gehaalt en wederom tuys gebiragt te werden.
13. Den boekhouder zal niet vermo~n op zig te nemen hetzij
or:d inaire reparatie aan de stoove of het koopen van turf enz.
als met kennis van den afgeganen boekhouder, off in desselfs
absentie yemand van de heeren participanten.
14. Yemand, die de stoove eerst in de gang helpt, zal genieten
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tot een P'l"emie tien Zeeuwse rijksdaalders, maar in den toekomenden teelt en in gevolg van jaaren zal maar werden gegeven, die de eerste meede Doven doet, :£ 2 VIs. Maar volgens
genome resolutie van den ...... (?) 1745, zoo yemand minder
als 3.000 reed, zal maa~ genieten een premie van £ 1 VIs., en
meerder zijnde, zal blijven de premie als boven.
Alle welke voorschreve conditien wij ondergeschreve ve!l"klaare te hebben vastgestelt te onderhouden, en dat onder verband van onse persoonen en goedeNn als na regte. Des t' oirkonden geteykent den 15en Mey 1723. En was geteykent Pieter
Mogge van Renesse, C. van Schuylenburg, Cornelis Ockerse.
I,eendert Schuurbeque, C. v. Duyn, Jrem. Oostdijk, P. Brouwer,
Corn. Bolle, Rohert J. Immens, Johan. Erkelens, Johan van
der Schatte, voor mijn vader, Abraham Jumelet, Corn. Bodt,
J. Tromp.

No.5. -

OVEREENKOMST TUSSCHEN DE BOEKHOUDERS DER MEE-

STOVEN STAANDE IN DE JURISDICTIE

VAN ZIERIKZEE

EN BROUWERSHAVEN, OP SCHOUWEN

EN DUIVELAND,

ALSMEDE IN BOMMENEEDE EN
JULI 121).

DREISCHOR.

-

1765,

Wij ondergeteekende boekhouders van de meestoven, staande
en gelegen in of onder de jurisdictien van Zierikzee, Brouwershaven, mitsgaders in Schouwen, Duiveland, Bommeneede en
Dreischor, als daartoe van de gemeene gemtT'esseerdens in dezelve ie-der in den zijnen specialijk gequalficeert, verklaaren uit
consideratie van de importante schadens, welke ·onze gemelde
panden uit verscheide oorzaken van tijd tot tijd hebben geleden,
met den anderen overeengekomen en geconvenieert te zijn, dat
voortaan door ons en onze successeuren van al het hartgoet dat
van de mee, binnen deze eilanden gewassen, zal worden gereed,
inplaats van tien schellingen per hondert, welke daarvan tot
heeden is ontvangen, directelijk nog indirectelijk niet minder
1) Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage.
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zal roogen worden gevordert dan elf schellingen agt grooten
Vlaams, en van de mullen in plaats van ses schellingen agt groten, welke daarvan tot hiertoe is betaalt, niet minder zal mogen
wo~den ontvangen dan zeeven schellingen en agt groten per
hondert. Dat voorts niet meer dan een vijfde gedeelte van 't hartgoed tot mulle zal mogen worden gereed, of dat van het meerendeel evenals van het hartgoed de reethuur tegen elf schellingen en agt groten zal moeten worden gevordert en betaalt.
En dewijl aan de praecise onderhouding dezes de ondergeteekende ieder evenzeer is gelegen, hebben verder wij, ondergetee!rende, ons ieder vrij,willig overgegeeven en verbonden om telkens als wij of onze successeuren bevonden mogten worden
contrarie het voorsz. geconvenieE'rde gedaan te hebben, deswegens ten behoeve van den a'l'men der stad of plaats, waaronder
het geireekige pand is gelegen, te zullen betaalen eene sowna
van vijftig ponden Vlaams.
Tot nakominge dezes verbinden wij, ondergeteekende, in opgemelde qualiteiten onzer perzoonen en goederen als na regten,
under renuntiatie van relief en van alie excepWin, welke ons
contrarie den effecte dezes eenigszins te stade zoude kunnen
komen.
Zierikzee, den 12de July 1765.
(Was geteekend) Cornelis Donken, als boekhouder van de
buiten- en binnen-stove te Brouwershaven. W. Viergever voor
de stove te Bommeneede. Adriaan Parre, als boekhouder van
de Oostmeestove te Brouwershaven. Willem Breekpot, als boekhouder van de meestoof te Vianen. Corns. Tromp, als boekhouder van de Zonne- en Lely-stoven te Zierikzee, 1765. Albertus
van der Schatte, als boekhouder van de Starrestove te Zierikzee,
1765. Voor de stoof 't Hart te Zierikzee Hendk. Houwer. Klaas
van 't Hof, als boekhouder van de meestove te Elkerzee. Corns.
Molenburgh f als boekhouder van de stoof te Dreischor, 1765.
1. van Suuren, weegens de nieuwe meestoof te Brunisse. Cs.
Bal, boekhouder van de meestoof te Haamstede. Mars. Hoogenboom, als boekhouder van de stove te Noordwelland. Zacharias
Tuinman, als boekhouder van de Oosterlandse meestove. Corns.
d'Kanter, pro d'Wereltstove te Zlerikzee. Liev. Huibregtse voor
de stove van Nieuwerkerke in Duiveland. T. Tromp pro de stove
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te Renisse, 1765. Abraham Kempe wegens de Oude Meestoof te
Brunisse.

No.6. -

REKENING

VAN

MATTHIJS

KAKEBEKE

ALS

HOUDER VAN DE STOOF DE ZON TE GOES. -

BOEK-

1787 I).

Rekeninge, bewijs en reliqua, die bij deezen is doende Matthijs Kakebeeke in qaliteit als boekhouder van den Zonstoof,
staande aan de oostzijde van de haven deezer stad Goes, aan
de gezamentlijke porsionarissen derzelver stoof.
Met naame:
Den rendant Matthijs Kakebeeke
de heer Gerardus Peeman
de heer Willum Beyaard W z.
monsieur Gerard Bakker
schout Adriaan Kakebeeke
monsieur Jan Soutendam
de heer mr. Zaee . Ms. Rimmers
de heer J. F. Spijker, heer van Nisse
monsieur Cornelis van Damme
gezwooren Pieter Gouwe
monsieur Wm. Tickelaan
monsieur J acobus Joel
ijder voor 1/12 portie,
over zoodanigen ontfang en uitgeef, als denzelven heeft gehad
en gehouden over de jaaren en theelden 1787, gesteld in ponden, schellingen, grooten Vlaams.
Eerst den ontvang over gereede hardgoed en mullen.
Porsionarissen moeten geeven van retuure en waaggeld £ 0 :
14: 6 per 100 pond en de buitenreeders £ 0 : 15 : 6 pe.r 100
pond.
En in plaats van stads weegen 't waaggeld, waarmeede deeze
stoof door geleedene schaa<ien, veroorzaakt weegens het afbranden van den thoorn op den 24en November 1780 en dezelven
weder te laaten herbouwen door heeren Borgemeesters en Raaden dezer stad, volgens octroy dato 1781 is begunstigd met een
vrijdom van 21 jaar, waaraf a o . 1787 't 1/21 jaar.
1) Algemeen Rijksarchief.
NED. ECON.-HlST. ARCHIEF JAARBOEK XVIII.
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AO.1787.

Ontfang van gereed hardgoed van
Adriaan Kakebeeke
Monsieur Adriaan Karelse
Monsieur Job Timmerman
Mons. Jacobus Kleenputte
Mons. Willum Tiggelaan
Mons. Louwrus Oelen
Mons. Pl'. Gouwen
Mons. Willum Tiggelaan
De heel' Willum Beijaard
Idem
De heel' Jan Soutendam
De heel' J. F. Spijken
Monsieur Jakob Joel
De heel' W. D. Kraane
Monsieur Jan Zeevaard

2.732'U; a 0: 14 : 6
7.006 " ,,0: 15 : 6
6.758" ,,0: 15 : 6
1.682" ,,0: 15 : 2
5.654" ,,0: 15 : 0
5.314" ,, 0: 15 : 3
4.118" ,,0 : 15 : 0
3.576" ,,0: 14 : 6
304"" 0 : 14 : 6
2.210" ,,0: 15 : 2
1.160"" 0 : 15 : 0
2.494" ,,0: 14: 6
5.404" ,,0: 15 : 0
2.078"" 0 : 15 : 2
2.504"" 0 : 15 : 6

Zaame hardgoed 52.994 'U;

£ 19: 16: 2
£ 54: 5: 11 %
£ 52: 7: 6

£ 12 : 15:
£ 42: 8:
£ 40 : 10:
£ 30 : 17:
£ 25 : 18:
£ 2: 4:
£ 16 : 15:

£

8: 14:

£ 18: 1:

£ 40 : 10:
£ 15 : 15:
£ 19: 8:

1%
1 1/,
2%
81ft'
6%
6%
2
0
8
7
2
1 1/.

met de somma van £ 400: 8: 5% 1)

Mullen
Schout Adriaan Kakebeeke 848 til it 0 : 7 : Mons. Adriaan Karelse 1.564" ,,0: 7 : 6
Mons. Job Timmerman
980 " ,,0: 7 : 6
Mons. Jakobus Kleenputte 350" ,,0:7:4
Mons. Willum Tiggelaan
900 " ,,0:7:Mons. Lauwrus Oele
1.040" ,,0: 7 : 2%
Mons. Pieter Gouwe
872" ,,0: 7: 3
Mons. Wilh. Tiggelaan
956" ,,0: 7:De heel' Willum Beijaard
50" ,, 0:7:Idem
470" ,, 0: 7 : 4
De heel' Jan Soutendam
480" ,,0:7:3
De heer J. F . Spijken
982" ,,0: 7 :Mons. Jakobus Joel
972" ,,0: 7 : 3
De heel' W. D. Kraane
930" ,,0:7:4
Mons. Jan Zeevaard
1.040 " ,,0: 7 : 6
Zaamen mullen 12.434 til

£
£
£
£
£
£

£
£
£
£
£
£
£
£

£

2: 19: 4
5 : 17: 3
3: 13: 6
1 : 5: 8
3 : 5: 3
3: 16: 8%
3 : 3: 2
3 : 6: 11
0: 3: 6
1 : 14: 4
1: 14: 9%
3: 8: 9
3: 10: 5%
3: 8: 2%
3: 18:

-

met de somma van £ 45: 5: 9%

Zaamen den eersten ontfang. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £ 445 : 14: 3

Anderen ontfang van versta!mpte mullen en hardgoed en e.lsmeede van diegene, die niet gereed en hebben.
G~rret Spijk reed yerstampte mullen en hardgoed 19.680 til

a 0 : 7 : 6 £ pel' 100 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £ 73: 10: 0
Idem koopt een aardhoop om ... . . ................ . .... £ 10: 12: 0
I) Gelijkstaande met

f

2.402-10-1.
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Ontfangen van de heeren, die niet gereed hebben:
De heer Rimmes van een jaar ..........................
Dc heer G. P eman een jaar .... ........ .......... .. ....
Cornelis van Damme een jaar . ..... .. .. ................
Monsieur Grd. Bakker een jaar . .. .. .. .. ...... ........ .
Matthijs Kakebeeke een jaar . ............... . ... . .... ..

£
£

£
£
£

1 : 0: 0
1:
1:
1:
1:

Zaamen de tweeden ontfang ................ £ 89: 8: 0
Zoamen den tweeden ontfang .......................... £ 89: 8: Den eersten ontfang ....... . . .. .................. .... . £ 445 : 14: 3

£ 535: 2: 3

Summa totalis. . . . . . ..

Uytgeef en betalinge gedaan op ende tegens den
voorenstaanden ontfang.
Aan den drooger Cornelis Kervin voor het reeden
van 85.108'it; hardgoed en mullen it 0: 7 : 1000 'it; met . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £ 29 : 15 : 0
idem voor een fooy .......................... £ 2: 12 : 6
idem voor geleverd strooi .................... £ 0: 6: 0
Zaamen .....

£

32: 13: ()

£

22: 6: 0

Aa.n den stamper Hendrik Berkus va.n 85.108 'it;
iJ. 0 : 5 : - het 1000 'it; ...................... £ 21.: 5 : idem voor een fooy ........................ £ 1: 1 : Zaamen. . . . ..
Aan den drijver Frans Coenraad van 85.108 'it; Ii.
o : 12 : - het loo0'it; ...... . ......... .. .... ... ........
idem voor een vat oly te haalen . . ..... .. ........ .. .....
Aan Cornelis Munning als stampersknegt van 15% week
a 0 : 11 : - 's weeks .... ... . ... . . .. . ... ... . ... .... .. ..
Aan den onderman van 17 weeken a 5 g. 's weeks ......
Aan de op- en afdoeners van 65% duyzend it 0:3:- 't duyzend
Aan Cornelis de Munnink van 2 weeken en 4 dagen mee te
versetten, per quitantie ................ . .............
Aan Pieter Lanooi en Janus Reynhout weegens verdiepen
van de zaat ........................................
Aan Leendert van der Visse van delven van een put. .....
Aan sinjeur Frans Oversluijs biljetgeld van een schip turf
Voor zegels voor de afgegeevene rekening ................
Aan 's heeren dienaar haa r Nieuwejaar ............... .
Aan de heer Soutendam voor fabcrijk voor gedaane diensten
Aan Marius Kest van geleverde kaarsen en bosselwerk, bezimen, boenders enz. in 1785 en 1786, per quitantie ....

£ 51 : 0: 0
£
1: 0

£ 8: 10: 6
£ 14 : 3 : 4:

£ 9: 16: 6
£ 1 : 13 : 4
£ 18: 18: 6
£ -: 6 : 8
£ - : 3: 10
£ -: 10: 2%
£ - : 8: 10
£ - : 17 : 8
£ 10 : 4: 11

•
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Aan Willem de Wolf voor geleeverde kaarsen en verwe in
1785 en 1786 ...................... . .. . .. .. . ........
Aan N ataniel Visser weegens gedaane smitswerk . ... ....
Aan Adam Meyler van gedaane wagemaakerswerk ......
Aan Dingllnus van den Oever als smitswerk... . . . . . . . . . ..
Aan Nicolaas Pauwelijn als timmermanswerk .. . , ........
Aan Pieter van Schooten als mandemaaker ..............
Aan Jakob Kodde van geleeverde bezimen en vollaaken enz.
Aan Goverd Klemkerke als greelmaaker ............... .
Aan Jakobus den Hond van gedaane messelwerk 1785 ....
Idem aan gedaane messelwerk 1787 ....................
Aan Dingenis Boutens aan geleverd bier 1786 ............
J akobus Dominicus aan geleverd bier 1785 . ... . .........
Idem van geleverd bier 1786 . .............. . ..... ... .. ..
Idem van geleverd bier 1787............................
Pieter van Schrooten als mandemaaker... . . . . . . . . . . . . . ..
Sinjeur Gs. Peeman van geleverden oly ................
Sinjeur Jan Zeevaar een groot mediaans schrijfboek . . . . ..
Marinus Kest van geleverd bosselwerk, kaarsen, bezimen enz.
De heer A. W. van Sitters den (h)onderste penning over
den jaaren 1786 . .. ...... . ........... .. .. .. . .. .. .. ..

£

2 : 6: 4

£ 6: 1 : B
£ 1 : 0: 0

£

1: 3: 4

£ 21 : 5: 11
£
£

£
£
£
£
£

1 : 6: 0
3: 13: 6 3/,
1 : 0: 4
2: 14: 4%
1: 15: 7%
4: 10 : 10
5: 12: 4
0: 8: 0
6: 12: 5
3: 1B: 11
9: 0: 6
2: B: 8
5 : 2: 3

£

5 : 0: 9

£
£
£
£
£

£

£ 95 : 6 : 8 3/,
Aan de wed. Adriaan de J onge wegens 20 hemmers zand £ 0 : 3: 4
Den boekhouder zijn leges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. £ 16: 13 : 4
't Zegel op deesen rekeninge . ... ........ ..... ..... .. . ... £ 0: 10: %
den C.ste penn. voor den jare 1786 ....... .. . ... . . ....... £ 5: - : 9
Marinus Kets gedane leverantie ........................ £ 5 : 2 : 3
Verteerd bij het doen der laaste rekeninge . . . . . . . . . . . . . .. £ 2: 11 : -

Summa totalis
Het quade slot der vorige rekening

£ 30: -: tW.
£ 286: 17: 4
£ 176: 7: 5 1/.

Totalis uytgeef .... .... £ 463: 4: 9 1/,
Den ontfang hiervoren bedraagd . . . . . . . . . .. £ 530: 3: 11

•

Goed slot . ........... .

£ 66: 19: 1%

over 1/12 •••.•••• £ 5: 11: 7
Onderling vereffend en geliquideerd den ontfang jegens den uitgeef blijkt
mcer te sijn ontfangen dan uitgegeven eene summa van 66 ponden en 19
sch. 1 % d., hetgeen den rendant aan de portionarissen heden heeft uitgcdeelt.
Aldus gedaan, opgenomen en gesloten onder aIle behoorlijke prostatie na
stijle van rekeninge gebruikelijk en tot conformatie geteikend.
(V olgen de handteekeningen.)
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No.7. -

VERKLARING

VAN

HANDELAARS

TE ROTTERDAM

TEGEN ALLE OVERSTAMPING VAN MEEKRAP, OVERGELEGD AAN EEN COMMISSIE VAN HET GOUVERNEMENT.

-

1805,

NOVEMBER

t).

De ondergeteekenden, kooplieden, trafykanten en makelaars,
declareer'en hiermede, en zulks om te dienen waar en wanneer
men noodig oordeelen zal, dat hun zoo door eigene ondervinding
als door menigvuldige ingekomene klagten van buitenslands, en
voor zooverre zij zelve tJrafykanten zijn, bij eigen gebruik ten
volle gebleken is, dat alle meekrappen, welke van of uit mullen
zijn overgestampt, door de overstamping zoodanig in waarde
verminderen, dat dezelve (schoon voor min kundigen dikwijls
weinig of niet merkbaar) bij echte en onvervalschte meekrappen, in plaats van zich volkomen te conserveeren, zooals zulks
met echte en zuivere meekrappen het geval is, integendeel in
waarrde verminderen en zelfs dikwijls in zeer korten tijd geheel
bederven; waarom zij tot maintien van het credit van dit artikel
buitenslands 'tgene aldaar door de overstampingen reeds aanmetrkelijk geleden heeft, hoogst noodig oordeelen, dat bij eene
eventueele reforme of te vernieuwe ordonnantie op de bereiding del' meekrappen ook alle overstampingen van mullen ten
striksten en onde'r genoegzame poenaliteiten worden verboden.
Rotterdam, 25 November 1805.
Johan Verstolk en Zoonen
Viruly en Brons
Jacob van del' Pot en Zoon
Seurmondt en Kolff
Werth en Comp.
Abm. Blom en Zoon
A. Rouffaer en Zoon

Pieter Ouwerkerk en Compo
Van der Eb en Hummel
Arnoldus Tavenraat en Zoonen
Pieter Jacob Cantzlaar,
makelaar
Hugo Cantzlaar, makelaar
Philips Cauras, makelaar

I) Algemeen Rijksarchief, Binnenlandbche Zaken, no. 711.
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No.8. - BELANGRIJKE MEDEDEELING VAN H. J. GUDDE, COMMISSIONAIR IN MEEKRAP TE STEENBERGEN, AAN DE MEEKRAPPLANTERS EN EIGENAARS DER MEESTOVEN IN HET
KONINGRI]K DER NEDERLANDEN (EXTRACT). -

1842 1).

Sedert ruim dertig jaren ,d at ik in den meekraphandel en al
wat daaraan tot fabricering verbonden is, werkzaam ben geweest, heb ik mij steeds onledig gehouden met de overweging
van al datgene, hetwelk tot nut en voordeel van de meekrapplanters-d:oor eene goede en zuivere bewerking van dat produkt
kon verstrekken; en het is ten gevolge daarvan, dat ik, na vele '
aangewende moeite en kosten, eindelijk geslaagd ben om tot de
uitvinding en zamenstelling te geraken van vuurovens en an- .
dere werktuigen, welke allernoodzakelijkst moeten gehezigd
worden tot eene gelijkimatige drooging der meewortelen en de
goede zuivering derzelve, zonder dat men eenige kezar' van het
hartgoed verliest, weshalve ik de vrijheid neem het navolgende
aan hunne beiangstellende aandacht te onderwerpen.

Door vele buitenlandsche kooplieden in het meekrap-artikel
heb ik sedert vele jaren hooren gewagen van de groote 00 steeds
toenemende uitbreiding d'er Fransche meekrap-planting, en
eene dilrecte correspondentie, welke ik met handelshuizen jn
Avignon endorhoud, hebben mij van deze d'aadzaak zoodanig
overtuigd, dat ik met diegenen, aan wien de invloed bekend is,
welke de Fransche meekrap thans op de eerste fabrieksteden
van Europa uitoefent, niet zonder reden beducht ben, dat wij
het met onze inlandsche meekrappen geen tien jar'e n meer tegen
die buitenlandsche zullen kunnen volhouden (zonder nog te gewagen van de mededinging van andere landen, alwaar men ook
de meeplanting heeft ond9il'Domen), zood'a t wij dit schoone produkt van onzen landbouw, dat sedert drie eeuwen aan onze
meeplanters, het fabriekwezen, den koophandel en soheephandel en scheepvaart in Nederland zooveel welvaart heeft toegebragt, zullen zien verloren gaan, tot groot nadeel van vele belanghebbenden, waardoor tevens de waarde der landerijen ook
aanmerckelijk zal verminderen en duizende personen der arbeidzame kla.sse tot gebrek en armoede zullen vervallen.
1) Gemeentc-archief van Goes.
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Dit alles toch is te voorzien, wanneer men met den tijd niet
vooruit wil gaan, of met andere woorden, geen partij wil trekken of voordeel doen met de verbeteringen, welke allerwege,
vooral bij: het fabriekwezen, met zooveel succes zijn ingevoerd,
ma.rur bestendig op dlen ouden en gehrekkigen voet in de meekrapbereiding blijft voortwerken en geene verbeteringen in de
meestoven daarstelt; verbeteringen, waardoor de meekrapcultuur nog kan behouden worden niet aIleen, maar hetgeen daarenboven nog het middel oplevert om onze meekrapp-en de p;I"eferentieboven de vreemde hij de verbruikers te doen erlangen,
aangezien het algemeen bekenrl is, dat geene buitenlandsche
meewOil'tel de onze in kracht evenaard en er in d:en tegenwoor··
digen toestand, waarin wij ons met dit produkt bevinden,
sleehts vereiseht wordt, d'at wij in staat zijn onze meekrappen
tot zulk eemm lagen prijs te kunnen verkoopen, dat de vreemde
(in gelijke soorten gereed) daarvoor met geene mogelijkheid
zullen kunmm geleverd worden.
Om dit zoo belangrijk doelwit te bereiken behooren de meeplanters en eigenaars del" meestoven eenstemmig te we:rken en
aHe mogelijke midd.elen aan te wenden, teneinde zij zieh in de
gelegtenheid gesteld zien om hunne meekrappen, in kwaliteiten
gereed, hetzij 1/1, 2/ 1, 1f2 of onberoofde (aIle welke soorten door
hunne verhouding, bij. het reeden vastgesteld, op eene gelijke
waarde blijven) voortdurend met succes te kunnen leveren tot
den prijs van f 22.- per 50 N.P.
Bij. deze uitkomst, dunkt mij, zuIlen vele meeplanters uitroepen: "dat is onmogelijk, en wij, moeten alsdan weI van ve:rdere
voortplanting afzien", doch door de daarstelling en aanwending
van de door mij uitgevondene en thans onnrisbaar gewordene
werktuigen houden deze bedenkingen op, terwijl ik aan iede:r
meeplanter, die met de berekeningen deze cultuur grondig bekend is, de verdere beoordeeling van mijne stellingen en berekeningen gerustelijk overlaat .... .. . .
Al de voorschrevene verbeteringen bij de meestoven ingevoerd zijnde, zou menniet aIleen de meekrap tot groot voordeel
der meeplanters en eigenaars der meestoven kunnen bereiden,
maar men rou daarenboven meer egale en zuivere soorten fabrieeren en de kwaliteiten der meekrappen zouden in plaats van
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te verminderen, aanmerkelijk verbeteren, aangezien de meewortelen, welke egaal en zuiver en niet met [['ook en vuurdamp
besmet zijn, eene veel fraayere en levendigere kleur bekomen.
Dit zal de meeplanters daarenboven in de gelegenheid stellen
om met de meeplanting te kunnen volhouden en hunne meekrappen tot zulk eenen lagen prijs te kunnen levenln, dat men
zelfs geene verdere mededinging van vreemde meekrappen zal
behoeven te vreezen; terwijl wij op die wijze het vertier zullen
varzekenln en onze meekrappen op aIle binnen- en buitenlandscl:J.e markten bij voorkeur zullen worden gekocht, waardoor de
handel in dat artikel zal herleven en de speculatiegeest zal worden opgewekt.
Om hiervan overtuigd te zijn, behoeft men slechts na te gaan,
dat men in Frankrijk klaagt de meecultuur aldaar niet te kunnen volhouden, indien hunne meekl"ap (gelijk in soorten en in
verhouding der onze gereed) onder den p:rijs van 45 francs per
50 kilogrammen, hetwelk uitkomt op f 21.60 de 50 N.P., op de
plaatsen alwaar de mee gereed wordt, moet worden gekocht.
Voeg nu hierbij voor aHe onkosten, als uitgaande regten in
Frankrijk, de groote scheepsvracht en assurantie van Mairseille
tot Engeland, Amerika, Rusland, Duitschland, Zwitserland en
Belgie, hetwelk, dooreen ge['ekend, ruim f 4.50 de 50 N.P. bedraagt, en men zal ziah al dad~lijk, zoo ik vertrouw, van de
gegrondheid mijner stellingen en berekeningen kunnen overtuigen ....... .
Niettegenstaande wij nu vier achtereeJ1.volgende jaren zeer
kleine en ook misgewassen van het meekrapartikel gehad hebben, en terwijl vroeger zeUs bij €len enkeljarig klein of misgewas
de prijzen tot f 50.- en f 60.- de 50 N.P. werden geb.l"agt,
ondervindt men thans niet dan eene voortdurende stilstand op
onze markten, en de prijzen, welke, ten gevolge van nog eenige
speculatiegeest, in November 1839 tot f 37.- en f 38.- zijn
opged.Teven, hebben zich, ondanks het kleine gewas van die teelt
en de daarop ' gevolgde kleine teelden van 1840 en 1841, niet
kunnen staande houden niet aUeen, maar men heeft dezelve
wederom spoedig 110.- it 112.- per 50 N.P. zien dalen, en bijaldien de overstroomingen in Provence (Frankrijk) in het najaar van 1840 geen 2500 vaten meekrap (ieder vat weegt aldaal'
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900 kilog1ramm-en) vernield hadden, waardoor aan de meecultuur groot nadeel mede is toegebragt, zoude wij nog grootere
dating in de prijl!:en onzer meekrappen gezien hebben; want
veTmits men dezelve niet meer in de gewone hoeveelheid verbl'uikt, en de fabrikanten thans meestendeels Fransche en andere vreemde meekrappen gebruiken, indien onze prijzen in
verhouding staan tot die der vreemde meekrappen, zoo ontst.aat
hierdoor de moeyelijke afzetting van de onze·; terwijl bijaldien
men onze meekrappen, evenals in vorige jaren, nog in gelijke
hoeveelheid verbruikte, de drie kleine onbeduidende teelden van
1838, 1839 en 1840 reeds lang zouden zijn opgeruimd. De reden
waarom dit echter plaats heeft gehad, wordt, mijns inziens,
doolJ' de hiervoor gemelde opmerking omtrent de voortdurende
uitdelving der meewortel-en in het zuiden van Frankrijk genoegzaam bevestigd.
Men behoort ook in aanmerking te nemen, dat sedert de
laatste jaren de lakens, manufactu:r"en en alIe gefabriceerde
stoffen tot de laagst mogelijke prijzen worden vervaardigd en
dat de fabrikanten gevolgelijk meerendeels slechts kleine onberoofden, 1/1 en 2/ 1 gemeene en zelfs vele veTstampte mullen aanvragen, uit hoofde de fijne krappen en origineel onberoofde hen,
in verhouding der vreemde meeM'a ppen, te hoog in prijs komen
om dezelve thans te kunnen gebruiken, zoodat het, vol gens
mijne wijze van zien, volstrekt noodig is, dat de meeplanters,
door gebruik te maken van de nieuw veT'beterde drooging en
bewerking, hunne meekrap dO'e n reeden tot de soort % of 1 vat
fijne krap en 2 vaten % gemeene, in plaats van 1/1 en 2/ 1 te
reeden; waw.rdoor men dan altijd de soorten, welke dezer dagen
het meest benoodigd zijn, zal kunnen leveren en tot de hoogste
marktprijs in verhouding der soorten 1/1 en 2/1 zal kunnen verkoopen. De onberoofde kan men alsdan ook met succes blijven
leveren, omdat men in staat zal zijn gesteld deze kwaliteit almede
tot f 4.50 lager in prijs de 50 N.P. te kunnen verkoopen, terwijl
men met deze wijze van reeden ook onmiddelijk in de gelegenheid is om het groot vertier van de vreemde meekrappen te
kunnen beletten -en een grooter en zekerder aftrek voor onze
meekrappen daar te stell en ....... .
. . . . . . . . lk neem daartoe de vrijheid heeren eigenaars der
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meestoven uit te noodigen nopens het doen vervaardigen en
plaatsen der bedoelde vUUJrovens en andere werktuigen (voor
welke uitvindingen aan mij door Zijne Majesteit den Koning,
ingevolge Hoogstdeszelfs besluit de dato 23 Julij 1842, nO. 54,
een octrooi voor den tijd van 15 jaren is verleend) met mij weI
in onderhandeling te willen treden; beloven:de, na eene getroffene overeenkomst, zoo voor den prijs der te lever en vuurovens
en machines, als eene te bepa1ene som voor belooning, na behoorlijke overdraging aan Hun Ed., aHe vereischt wor.dende inlichtingen te geven en: de geheimen mijner nieuwe uitvindingen,
waaraan ik veel moeite, tijd en kosten heb besteed, open te
leggen. Hiel'doO!I" zal men zich dadelijk van derzelver allezins
goede, zuivere en nuttige werking kunnen overtuigen.
De kosten van het doon vervaardigen der vuuroyens en werktuigen, met al hun to ebehooren , zullen voor iedere meestoof de
som van 2.500.- guldens niet te boven gaan; eene uitgave,
welke (onverminderd de bij afkoop te bedingene som als belooning) voor eene zoo belangrijke verhetering, waaraan het
behoud; en de uitbreiding der meeplanting, het fabriekwez'e n en
den handel verbonden is, in de gevolgen niet te hoog geacht
worden.
De heeren eigenaars der' meestoven, welke nog voor de aanstaande teelt 1842 met deze nieuwe uitvindingen verlangen te
doon werken, worden verzocht spoedig zich aan mij te adresse1''\3n.
Ook gelieve men weI in aanmerking te nemen, dat de uitga ve
van f 2.500.- voor de vuurovens en werktuigen eigenlijk geene
uitgave is, naal'dien daarmede alleen op eene kwantiteit van
50.000 P .N. gereede meekrap jaarlijksah f 280.- aan brnndstoffen wordt uitgewonnen, zoodat deze zaak als bezuiniging
gevolgelijk daarenboven ook nog de grootste voordeelen aan de
meestoven aanbrengt.
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No.9. - INSTRUCTIE VOOR DE GEWROCHTEN 1) IN DE MEESTOOF
DE ZON TE GOES. -

NEGENTIENDE EEUW

2).

De geWJI"OChten zijn in allen deele ondergeschikt aan de directie.
Zij verleenen de noodige hulp aan den boekhouder, zoo dikwij:Ls deze door hem wordt ingeroepen.
Zij zullen de geregtigden zoowel als de buite.nreederes steeds
beleefd moeten behandelen en hunne begemien en verzoeken
aangaande het bereiden hunner producten moeten opvolgen en
daarmede te werk gaan als eene goede behandeling vereischt,
en de regelen opvolgen, welke het verwerken van elke aange·duide soort aan de hand geeft.
AIle schaden, door hunne schuld of nalatigheid aan het fa,..
brikaat teweeggebracht, zuUen zij moeten vergoeden, en kan
daarop het verdiende loon op rekening van het verschuldigde
worden ingehouden.
Aan verzoeken tot vermuyering of het verwerken der Pll'oducten op eenige van de gewone regelen afwijkende wijzen, mag
geen gevolg worden gegeven zonder voorkennis van de d:irectie.
De drooger is als bewoner der stoof aansprakelijk voor alles
wat zich in de stoof bevindt; de overige geWll'ogten staan onmiddelijk onder zijne bevelen, zoo dikwijls de directie zelve niet
in de stoof aanwezig is.
Hij is als zoodanig ook aansprakelijk voor het gebouw, wegens
alle sohaden, die door hem of de zijnen of door de gewrochten
daa'l'aan mogten worden teweeggebragt.
Hij is verpligt de geheele stoof rein en zui ver te houden en
te zorgen dat alles met de meeste orde, netheid en spaarzaamheid geschiede, aIles ten genoege van de directie.
Hij is aansprakelijk en belast met het overzigt van het geheele fa;briekaat, zoolang hij aan het hoofd der stoof staat. V<lor
zijn vertrek zorgt hij dat alIes naar genoegen van de di'l'ectie
zoowel als van de gelnteresseerden wordt geborgen.
Hij is als zoodanig ook verantwoordelijk voor de aflevering
van aIle de verwerkte producten en vermag daarvan niets afleveren zonder schriftelijke toestemming van den boekhouder.
1) Gewrochten: de werklieden.
2) Ongedateerd. - Portef. Ingekomen stukken, Gemeente-archief van Goes.
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Met de overlegging aan de directie van de voorzeide consentbilletten tot afgifte is hij aileen verantwoord. Tot zekerheid van
de trouwe nakoming van dien zal bij voortduring een derde van
zijn loon door den boekhouder worden ingehouden, en eerst na
het cindigen van de werkzaamheden in de stoof, bij het verla.ten, dat derde aan hem worden uitgekeerd, nadat hij zich omtrent de trouwe nakoming van aIle zijn veifplichtingen in het
algemeen en de aflevering der productl:ln in het byzonder aan
de directie met den boekhouder zal hebben verantwoord; terwijl
aHe nadeelen, door voormelde verzuimen teweeggebracht, in de
eerste plaats door inhouding van dat een derde zal worden vergoad, waartoe hij zich schriftelijk zal hebben te verbinden.
Hij zal gene monsters van eenig fabriekaat aan particulie'l"en
mogen afgeven dan met sohriftelijke of mondelinge toestemming
van den eigenaar van het verwerkte product.
Telkens zal doo'l" de directie aan hem kennis worden gegeven
van het invoeren van groene meede, met aanwijzing der plaats
waar die binnengevoerd moeten worden en ten wiens behoeve.
Zonder zoodanige mededeeling vermag hij het binnenvoeren
van groene meede niet goooogen, veelmin van vaten of balen
van elders ge>reedde meekrappen, mullen, bloemen of grondstoffen, van wat aard of natuux' ook, zonder schriftelijk consent
van voorzeide directie, op straffe van onver1\rijld verlies zijner
betrekking.
Van het heimelijk of tersluiks binnenvoeren van de zoodanige
door de overige gewrochten of anderen, geeft hij onverwijld
keunis aan de directie, nadat hij eerst gezorgd zal hebben, dat
deze op eene afzonde.rlijke plaats zullen zijn geborgen, zoodat
deze buiten zijne voorkennis niet kunnen worden verwerkt uf,
met het aanwezige in de stoof vermengd. Zonder schriftelijk
consent van de directie mag hij niet overgaan tot het verstampen van mullen, en in elk geval de zoodanigen niet verwerken
voor en aleer aIle in de stoof aangevoerde groene meede geheel
zal zijn afgereed.
Geen de>r gewrochten mag de hand leenen tot het vermuyeren
of vervalschl:ln van eenig fabriekaat, tenzij daartoe speciaal
schriftelijk verlof van de directie te hebben bekomen, op straffe
van dadelijk verlies hunner betrekking.
Dat verlof zal tevens inhouden de bepaalde stoofen, die ver-
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werkt of vermuyerd mogen worden en de hoeveelheid van elk,
terwjjl zij zuIlen moeten gedoogen, dat over een en ander e"cln
bepaald toezigt worde gehouden door eenen door de directie
daartoe aangewezen opzigter. Niettegenstaande zooo.anig opzigt
blijven zij verantwoordelijk voor elk vergrijp tegen het aangegeven voorschrift van qualiteit en quantiteit der te verwerken
stof; en: bij ontdekking wordt op hun de straf van ontzet uil
hunne betr'ekking evenzeer toegepast.
Eene stipte en getrouwe nakoming van deze instructie kan
alleen het vooruitzigt openen om bij eene volgende teelt voor
gelijke betrekkingen in aanmerking te komen, waartoe zij bij
het verlaten de'!" stoof zich bij de directie kunnen aanmelden.
Alvorens in dienst te treden is de drooger gehouden zich met
de directie te verstaan omtrent de aan hem uit te keer-en som
voor het benoodigde licht en wat verder door eigenaren ten
dienste der stoof geleverd wordt, hetgeen ter voorkoming van
verschil bij geschrift zal worden vastgesteld. Bij verzuim heeft
de drooger voor het bereids aangew"ende geen verhaal of regt
tot terugvordering van eigenaren.
ABe personeel, buiten den stamper, onderman en drijver, bij
de bewerking van nooden, worden door den drooger aangesteld,
onder goedkeuririg der dilrectie, staan onder zijn bevelen, en ·is
voor dezelve verantwoordelijk.
In geval van stoornis of belemmering in de ger'egelde uitoefening zijner werkzaalmheden, door geinteresseerden of buitenreeders teweeggebragt door vervoer of plaatsing hunner gereedde
of ongereedde producten, geeft de drooger onmiddelijk kennis
aan de directie, zoowel als in het algemeen van aIle voorkomende. ongeregeldheden of geschilleil met zijne onderhoorigen of
met eigenaren of buitenreeders, teneinde door tij.dige tusschenkomst daarin te kunnen voorzien.
NO.

10. -

INLETDING

OP

DE

ST A TUTEN DER MA A TSCHAPPI]

VAN VERBETERDE MEEKRAPBEREIDING IN ZEELAND. --

1852, MEl 10 t).
De overtuiging, welke meer en meer veld wint, dat de natuuren scheikundige wetenschappen niet langer mogen worden ter
zijde gesteld, wil men de meekrapbereiding in ons vader land
1) Gemeente-archief van Goes_

144

BIJDRAGE TOT DE GESCHIEDENIS VAN DE

weder doen worden, wat zij eenmaal was, namelijk een der
rijkste bronnen van ODS volksbestaan, - die overtuiging voerde
de ondergeteekenden tot het besluit, om genoemde wetenschappen in den ruimsten zin op dit onderwerp toe te passen.
Ten dien einde is door hen eene Naamlooze Vennootschap
ontworpen en, behoudens de koninklijke goedkeuring, opgerigt,
waarvan de statu ten hiernevens wO!l'den medegedeeld.
In deze statuten liggen de beginselen opgesloten, welke hen
in deze -gewigtige zaak leiden zullen,- beginselen, die de
hechtste waw.rborgen voor een welslagen der onderneming beloven, omdat zij aan eene degelijke ondervinding van latere tijden en aan den tegenwoordigen staat der wetenschap ontleend
zijn.
Zonder nu in bijzonderheden te treden ter aanbeveling van
deze voor Zeeland zoobelangrijke onderneming, achten zij het
onvermijdelijk, tot regt verstand der zaak, op oonige bepalingen
te wijzen, in deze statuten opgenomen.
Het doel der Maatschappij, in art. 1 kortelijk omschreven,
kan doen zien, dat het voornemen bestaat, zooveel mogelijk den
landman te gemoet te komen, door van hem den meekrapwortel,
op het veld staande, aan te koopen, ten einde hij niet gedrongen
zij, om aan eene hem meestal geheel onbekende frubriekage van
dit zijn voortbrengsel deel te nemen en alzoo tevens bevrijd
wOil"de van de groote uitschotten van delfloon en reedhuur, uitgaven, welke velen noodzaken, om van de vernouwing van dit
voor den ·Zeeuwschen landbouwer zoo winstgevend gewas af te
zien.
De ondergeteekenden gaan daarbij tevens van het gronddenkbeeld uit, dat, om tot eene verbeterde fabriekage te geraken, alles afihangt van de eerste drooging of de drooging der groene
wortels. Voor zoov€[' zij nu in de eerste tijdperken van het bestaan hunner inrigting geene genoegzame hoeveelheid groene
wortels daartoe zouden kunnen bezigen, zal hun niets verhindeNn ook elders zonder rook gedroogde en goed gezuiverde
racine te verwerken.
Al verder zal het weI voor geene redelijke tegenspraak vatbaar zijn, dat het voortdurend in werking houden eener fabriek
een hoofdvereischte is tot voorkoming van schade of winstderving; zij stellen zich daarom voor, om zooveel doenlijk het ge~
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heele jaar door onafgebroken hetzelfde kapitaal, dezeUde machinerie, hetzelfde gebouw, hetzelfde personeel enz. dienstbaar
te doen zijn tot het vervaardig\3n van zoodanige scheikundige
handels-artikelen, (garancine, fleurs de garance enz.) als,
overeenkomstig het standpunt der wetenschap, de behoeite van
den verbruiker en de belangen der Maatschappij zullen blijken
te vorderen.
Uit een naauwlettend onderzoek der zaak, gelijk zij in lateren
tijd is uiteengezet, zal men begrijpen, welke voordeelen eene
verbeterde bereiding der meekJI"ap reeds oplevert, als men zich
blootelijk bepaalt tot eene verbeterde en snelle drooging, machinale zuivering en doelmatige pulverisatie; en als het nu waar
is, dat de garancine-fabrieken, als op zich zelve staande etablisse-mente-n, in ons vaderland met voordeel werkzaam zijn, dan
gelooven de ondergeteekenden, ditt de vereeniging dezer werkzaamheden, onder hetzelfde bestuur en toezigt, zooeven aangehaald, dubbele waal'borgen geven zal voor een goeden uitslag,
en vermeellJen zij niet noodig te hebben hierover verder uit te
weiden.
De omschrijving van de verdeeling der over-winsten, in art.
35 voorkomende 1) levert het bewijs, dat de oprigters het be1) Art. 35 luidde:
Vande winsten, welke uit de goedgekeurde rekening blijken zuBen te bestaan, zal in de cerste plaats tot cene ~om, gelijk staande met zeven ten
honderd van het gestortc maatschappelijk kapitaal, worden uitgekeerd, zoo
voor een reserve-fonds als voor de gezamenlijke vennooten, met dien verstan de nogtans, dat een en een half ten honderd voor het reserve-fonds wordt
afgezonderd, totdat dit fonds eene som van twaalf ten honderd van het
maatschappelijk kapitaal zal hebben bereikt, als wanneer de jaarlijk5che
inkomsten daarvan onder de algemeene winsten worden gebragt.
N a aftrek van hoogstens vijf ten honderd van de alsdan overschietende
winsten, tot oprigting van een fonds, bestemd tot bevordering van den zedelijken en stoffelijkcn toestand der bij de Maatschappij arbeidende klasse,
komen die overwinsten voor zes-tiende aan de gezamenlijke Vennooten, en
voor vier-tiende ter beschikking van de ontwerpers der Maatschappij, de
heeren V e r hag e n en doctor B lee k rod e, wi en daarvoor bewijzen worden afgegeven, in den vorm door den Algemeenen Raad te bepalen, verklarende de ontwerpers (doctor B lee k rod e, \'ertegenwoordigd als voren)
uit die vier-tienden de helft te zuBen verdeelen onder de overige Leden van
den Raad, evenredig aan hun aandeel in de daarstelling der Maatschappij.
Ret Fonds, ten behoeve der bij de Maatschappij arbeidende klasse, wordt,
al8 eigendom der }.{aatschappij, door den Administrateur beheerd, en door
den Raad daaromtrent aan de algemeene Vergadering zoodanige voorstellen
gedaan, als deze doelmatig acht.
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ginsel hebben gehuldigd van tot den minsten arbeider toe, bij
allen zonder onderscheid eoen prikkel te doen geboren wordoen, om voor de belangen der Maatschappij, zooveel ieder in
zijn kring vermag, te doen ijveren, terwijl tevens eene nuttige
klasse van menschen in toepassing zuHen gebragt worden de
lessen eener doeltreffenide gezondheidsregeling; - lessen, welke
bij onze naburen zulke gezegende vruchten dragen en onder ons
tot nu toe over het algemeen zoo zeer verwaarloosd worden.
Door deze maatregelen hopen de ondergeteekenden het hunne
bij te dragen ter weringen vermindering van het zoo dreigend
pauperismus.
De inschrijvingen, aan het slot der Acte opgenomen, getuigen
voldoende van het vertrouwen, dat deze onderneming aanvankelijk te beurt mogt vallen, waarbij men in aanmerking gelieve
to nemen, dat nog geene algemeene uitnoodiging tot deelneming
heeft plaats gehad, hetgeen om bijzondere redenen eerst nu kon
geschieden.
De ondergeteekenden durven zich vleijen, dat die uitnoodiging, thans tot hunne landgenooten gebragt, belangstellingopwekken en deelneming erlangen zal.
De Leden vanden Algemeenen Raad
O. Verhagen,
C. Pilaar,
J. Fransen van de Putte,
P. Damas van Citters,
;Dr. S. Bleekrode,
J. C. van den Broecke,
Ph. van den Broecke,
honO!l"air lid

NO.

11. -

REKENING EN VERANTWOORDING GEDAAN DOOR WAL-

TER KAKEBEEKE ALS WAARNEMEND BOEKHOUDER DER

1893/4 AAN DE EIGEREKENING) 1). 1894.

MEESTOOF "DE ZON" TE GOES OVER
NAREN DIER STOOF (LAATSTE

G. H. van der Meer Mohr
Joost van Damme
Corns. van Damme
G. de Jager

1/12

aandeel

"
"

"
"
"

"

1) Gemeente-archief van Goes, Portef. Ingekomen stukken.
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!h:! aandeel
A. Pernan Kakebeeke
Wed. J. P. Kakebeeke (Erven)
"
"
W. 1. Kakebeeke Erven
"
"
3/ 12
J. M. Kakebeeke
"
1/12
W. F. K. Lenshoek
"
'Ved. P. Wisse

"

"

E e r s teo n t van g wegens reedhuur van buitenreeders bepaald VOO'l" onberoofde op f. 55.-, onberoofde mul f. 30.-, racine op f. 36.-, mullen f. 24.-, onberoofde uit racine of mul
f. 20.-; overgemalen onberoofde op f. 15.-, alles per 1000 k.g.
Namen

Onberoofde Racine Mullen Onber. uit Onb. mul Prijs Bedrag
rac. of mul
kg

C. J. Labrijn
Wed. C. Kole
F . Buisrogge

kg

kg

kg

3.907
2.161
767

kg

%00

650
550
387

kg

6.835 ........... . . . ... . ...... . ...... . f.55.- f. 375.925
1.587 " 30.-,, 47.61
De eerste som van ontvang bedraagt. ....... f. 423.53~

T wee d eon t van g van verschillende aard.
Verschillende reeders zeelen mullen, 18 balen a f. 0.20 .. f. 3.60
Firma Wed. J. C. Massee & Zn., r estt. 30 H.L. kolen
a f. 0.78 . ................ .. , ..... . ... . .. . ....... , " 21.20
Idem 2 weken huur lokalen a f. 7.- ..... ... ........ ., 14.De tweede som van ontvang bedraagt. . . . .. f.38.80
De totale som van ontvang bedraagt

f. 462.33 5

Uitgaaf en betaling
tegenover den ontvang
Bra n d s t 0 f fen.
Transportkosten 1 wagon kolen ............ . .........
8 uren staangeld wagon . ...........................
Wed. Burgs E'en wagon kolen loss en .... . ... ....... ...
C. Karelse vervoer steenkolen ......... . . . . . . . . . . . . . ..
P. C. Geysen een wagon steenkolen ... . .... . . ......

f.25.47
" 2.16
" 4." 4.,,49.18
f. 84.81

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XVIII.
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Arb e ids I 0 0 n e n.
le. Drooger M. Labeur zijne verdiensten over 8.431 kg.
onberoofde a f.6.50 per %00 kg. ........ f. 54.80
Zuiveren van 13 ballen mullen a f.0.20 .... " 3.60
--2e. Stamper M. de Raaf zijne verdiensten over
8.431 kg. onberoofde it f. 4.25 per %00 kg f. 35.83
Toeslag op het loon ...................... " -.82
--3e. Onderman A. v/d. Vliet van 27 Nov. 1893 tot 3 Jan.
1894 of 5 weken en 2 dagen it f.9.50 per week . .
4e. Vier de man J. Danielse van 27 Nov. tot 3 Jan. of
5 weken en 2 dagen it f. 8.- per week. . . . . . . . ..
5c. Op- en afdoeners 3 man van 1 Dec. tot 18 Dec. of
45 nachten a f. 0.50 per nacht ................
6e. Machinist M. Piepers vanaf 21 Dec. 1893 tot 4 Jan.
1894 of 2 wekcn a f. 8.- per week . ... ........

f 58.40

f. 36.65

" 50.67
" 42.67
" 22.50
" 16.f.226.89

F a b r i e k s k 0 s ten.
M. Labeur verschillende verschotten . . . . . . . . . . . . . . . ..
Rijksontvanger patent met kosten. .......... . ..... ...
W. de Laat de Kanter, assurantiepremie ...... . .....
Firma G. v/d Hoek, geleverde olie ................ ..
N. de Lange, bezems en gar en

f. 11.20
" 15.81
" 17.15
" 8.58
" 1.80
" 54.54

Las ten g e b 0 u wen.
Rijksontvanger, grondbelasting ......................
Idem
dO.
. . ... ... ... ... . .......
W. de Laat de Kanter, assurantiepremie ............
M. Verbrug, herstellingen aan het dak. . . . . . . . . . . . . . . .

f.
"
"
"

0.22
30.335
75.05
22.57 5
" 128.18

Adm i n i s t rat i e k 0 s ten.
Patent boekhouder 1893 . . ... ..... ..................
H. J. Molhoek verteer vergadering (3 October) .. . .....
Idem
dO.
(23 Januari) ......
Boekhouder zegel en verdere verschotten . . . . .. . . . . . . ..

0.65
" 3.50
" 3.50
" 1.41 5

f.

9.06 5
Assurantie-premie tot den datum van verkoop en levering der stoof .. ..... ... ... . . .......... ....... .... f.
DO.
dO.
inventari3 .......... "

6.25
3.9.25

Totale 80m der uitgaven ... . ........ . .... . ( 512.73 5
De totale ontvang bedraagt ......... . ..... . " 462.33"
Kwaad slot. . . ...... .

f. 50.40
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Onderling vereffend en geliquideerd, den ontvang tegen den uitgaaf, blijkt
meerder te zijn uitgegeven dan ontvangen en weI een 80m van vijfUg gulden,
t'certig cents (zegge f.50.40) zijnde per 1/12 aandeel vier gulden en twintig
cent (zegge f.4.20), welk aandeel de waarnemende boekhouder bij deze
verklaart uit handen der aandeelhouders te hebben ontvangen.
Aldus gehoord, opgenomen en gesloten onder aIle behoorlijke prote8tatien,
naar stijl en manier van rekening gebruikelijk.
GOES, 18 September 1894.
(Volgen de handteekeningen.)
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12. -

REKENING MENDEL EN BOUR

1855/54 I).

RECAPITULATIE: GARANCINE,
GARAN-

Voorraad
in bewerking.
" vaten
Inkoop
Verbruikte meekrap
zwavelzuur
"
racijn
"
Kolen
Onkosten.
Bruto-winst .

105.886 Ko.
26.533
"
13

f

173.680.09
33.811.14
"
850.-

"

1
/2 "

f
"
"

..

"
"
"
"
"

f

208.341.23
29.08
320.110.30
15.178.175
915.58
4.210.73
27.689.335
39.090.86
615.565.28
MEE-

Voorraad 1 Augs. 1853
Inkoop 1853/54.

486 vaten
1877

f

2363 vaten

f

295
2100

f

2395

f 18.639.66,1

"

210.980.41
" 400.512.54

611.492.95
ZWAVEL-

Voorraad 1 Augs. 1853
Inkoop 1853/54.

fl.

"

flesschen

1) Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's Gravenhage.

2.296.75
" 16.342.91 5
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MEEKRAP, ZW AVELZUUR
CINE

/334.885.34

Verkoop
Voorraad

" 280.679.94

/615.565.28
KRAP
Verkoop debiteuren
Verbruik garancine
Overboeking onkosten
Verlies .
Voorraad 31 Juli 1854

f 55.396.87
" 320.110.30
30:05
"
" 30.014.08
" 205.941.65

f 611.492.95
ZUUR
Verkoop debiteuren
Verbruikt voor garancine
Verlies .
Voorraad 31 · Juli 1854
Overboeking onkosten

fl.

"

"

167
1948
280

1.239.265
15.178.17 5
"
65.415
"
2.154.81
"
2.00

/

"

flesschen

2395

f 18.639,66

1
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WINSTREKE-

f

Meekrap.
Zwavelzuur .
Interest
Beheerskosten
Afschrijving .

"

"
"

"

f

30.014.08'
65.415
21.183.955
4.500.2.727.92
58.491.375

KOLEN

Voorraad 1 Augs. 1853 .
Aankoop 1853/54 .
af voorraad 31 J uli 1854

f
"

2.295.4.259.06

Overgeboekt op garancine

f .
"

6.554.06
2.343.33

f

4.210.73

f

29.844.485
2.155.15

ON KOSTEN

Voorraad materialen 1 Augs. 1853.
Gemaakte kosten 1853/54.
af voorraad materialen 31 Juli 1854
Overgeboekt op garancine .

f

1.172.44
" 28.672.045

"

f 27.689.33 5

I
I
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N I N G 1853/54

Garancine .
Overboeking reserve verliessaldo

L

f

39.090.85
5
" 19.400.52

f

58.491.37 5

III
NIEDERLANDISCHE HANDELS- UND FINANZPOLITIK UNTER
KARL V., DOOR Dr. KARL VER HEES

1. Trager der niederlandischen Handels- und Finanzpolitik unter Karl V.
1. Das System de'!' Ordonnanzen.
1m Laufe der 50 Regierungsjahre Karls V. in den Niederlanden (1506-1555) wurden je nach den augenblicklichen Bediirfnissen Massnahmen handels- und finanzpolitischen Inhalts getroffen. Sie wurden in der Form von Ordonnanzen und Edikten,
die mit der lJnterschrift eines hohen Beamten versehen waren,
herausgebracht und als Plakate an bestimmten durch Tradition
festgelegten Orten zur Verlesung gebracht oder angeschlagen.
Das Manuskript war entweder in der niederlandischen oder in
der franz6sischen Sprache verfasst. Dabei war wohl die Sprache
der Empfanger massgebend. Das Niederlandische war oft durch
franz6sische Worte entstellt. Die Ordonnanzen waren in ihrem
Geltungsbereich begrenzt, nur ausnahmsweise galten sie £iir die
gesamten Niederlande, meistens betrafen sie nur einzelne Stadtc
oder Provinzen. Zwar zeigten diese Massnahmen oft, dass die
Regierung einheitliche Regelungen in den Niederlanden e1'strebte, aber die Provinzen und Stiidte verfiigten noch liber sehr
viel Macht, vielfach sogar liber weitgehende aussenpolitische
Befugnisse. Trotz dieser Hemmungen versuchte die Regierung
die Interessen einer gefahrdeten Provinz zur Angelegenheit del'
gesamten Niederlanden zu machen. "Da die Provinzen unter
einem Monarchen stehen, sollen die Einwohner zich gegenseitig
lieben und heIfen zum Wohlergehen des ganzen Landes." 1)
Aber der egoistische Handlergeist und der Konkurrenzneid, del'
in den einzelnen Gebieten der Niederlande herrschte, verhinderte das solidarische Vorgehen. Die Ordonnanzen beriicksich-
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tigten auch die Eigenart der einzelnen Gebietsteile. Aber im Interesse der willkommenen fremden Kaufleute musste die Regierung gegen die grosse Verschiedenheit der ortlichen Vorschriften vorgehen. Denn beinahe in jeder Ortschaft galten andere
Gewohnheits~echte, die sich manchmal widersprachen, sodass
sie grosse Unbequemlichkeiten verursachten. Der fremde Kaufmann, der diese Vorschriften nur oberflachlich oder gar nicht
kannte, geriet oft in Konflikt mit den Gewohnheitsrechten, die
nicht schriftlich abgefasst waren. Karl V. schrieb die schriftliche Ahfassung zwar vor, erntete aberdamit viel Wid{lrspruch.
Trotz Wiederholung des Plakates hatten am Ende der Hegierung Karls V. nur einige wenige Ortschaften dem Befehl entsproch.en. 2) Die Gewohnheitsrechte und auch die Privilegien
der Stadte gingen den Ordonnanzen und Edikten vor. Diese
wurden nicht ausgefiihrt, wenn sie mit jenen in Widerspruch
standen. Sie traten nur dann in Kraft, wenn alIe Ratskollegien
ihre Zustimmung erteilt hatten. 3) Die Ordonnanzen erhoben
haufig kaufmannische Usancen, die im Handelsverkehr der
Fremden schon langst eingefiihrt waren, zu allgemein verpflichtenden Gese'tzen. Aus Wiederholungen Hisst sich auf Nichtbeachtung friiherer Ordonnanzen schliess'en. Urn erlassene Vorschrif!en auszufiihr{ln, mussten oft grosse Widerstande iiberwunden werden. Meist wurden alte Privilegien den neuen Or ·
donnanzen entgegengehalten.Auch gingen dieOrdonannzennicht
von einheitlichen Gesichtspunkten aus. Meistens stiitzten sich die
neuen Vorschriften auf Eingaben. Jedoch gibt es einige Ordonnanzen, die fiir die Handels- und Finanzpolitik wichtig warem,
die aus eigenem Antrieb Karls V. erIass'en worden sind. Es
kommen da hauptsachlich die Ordonnanzen vom 7. Oktober 1531
und vom 4. Oktober 1540 in Frage. 4) Sie zeigen das Verstandnis
der Zentralregierung fiir das Wohlergehen des Handels. Leider
ist haufig die Einhaltung der Vorschriften in der Praxis unterblieben. Diese Schwachen wurden ausgeniitzt auf der einen Seite
von den Fremden, die moglichst vollstandige Handelsfreiheit
durchdriicken wollten, auf der anderen Seite von den Anhangern der konservativen Stadtwirtschaft, die eine engabschliessende Zunftverfassung wieder einfiihren wollten. Daher war der
herrschende Kurs der niederUindischen Handels- und Finanzpolitik Karls V., wie aus den Ordonnanzen zu ei-sehen ist, ein
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Kompromiss zwischen Bevorzugung der Fremden und Erhaltung der Stadtwirtschaft, alle;rdings zu Ungunsten der letzteren.
1) Recueil des ordonnances des PaY'l-Bas, II. Serie, Bde 1-6, herausgegeben

von Lameere, (Laurent, Simont). Briissel 1893-1922. 3. Bd. S. 273.
t) G. A. de Meester, Karel V. en zijne Plakkaten. Nieuwe Bijdragen voo"
Regtsgeleerdheid en Wetgeving V. Amsterdam 1855, S. 289 f. und Recueil.
3. Bd. S. 265, 4. Bd. S. 233.
S) M. Loys Guicciardini, La deGr.riplion des Pays-Bas, Antwerpen 1566 (Amsterdam 1609).
4) Recueil, 3. Bd. S. 265 ff. und 4. Ed. S. 232 ff.

2. Beeinflussung der politischen Machte durch die Wirtschaft.
Die Bedeutung der Ziinfte im stadtischen Leben beruhte auf
der mittelalterlichen Wirtschaftsauffassung, die zwar nicht
mehr unbeschrankt herrschte, aber doch noch zum grossen Teil
die Geschicke von Gewerbe und Handel bestimmte. Besonders
in Antwerpen wUrde der Kampf gegen die Ziiilfte mit Nachdruck von dem Magistrat, del' durch die ZentraIregierung untHstiitzt wurde, gefiihrt, aber auch hier konnte die Macht der
Ziinfte nicht vollstandig beseitigt werden. 1) In den anderen
Stadten besassen die Ziinfte ein weitgehendes gewerbliches Monopo!. Vielfach wurden im 16. Jahrhundert die ziinftlerischen
Bestimmungen sogar verscharft. Dieses handelspolitische Mittel
wurde als letzte Rettung der wirtschaftlichen Mac:ht der Ziinfte
in den Stadten angesehen, in Wirklichkeit beschleunigte es ihren
Verfall. 2 ) Der Friihkapitalismus trug den Sieg davon.
Der Friihkapitalismus, der sich in Italien, in Flandern und
in Oberdeutschland bereits voll entwickelt hatte, brachte als
neue Basis wirtschaftlicher Betatigung die Initiative der einzelnen grossen Unternehmer. Der Kaufmann handelte nach seinem Gutdiinken. J ede Einmischung von offentlichen Korperscbaften wurde als Last empfunden und bekampft. Die wirtschaftliche Macht der Kaufleute beruhte auf der finanziellen
Abhangigkeit der Zentralregierung von den an der Antwerpener
Borse tatigen - vor aHem fremden - Handlern. Deswegen
konnte Karl V. die Verordnungen z.E. gegen die Monopole, gegen die Juden oder gegen die Ketzer in Antwerpen nicht streng
durchfiihren. Wenn die Kaufleute eine Gunst von dem Antwerpener Magistral erlangen wollt-en, dann drohten sie mit ihrer
Abreise, die einem Ruin der Stadt gleichgekommen ware. Der
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Magistrat stiitzte sich auf diese Drohung, um bei der Zentralregierung etwas zu erreichen. 3) Die fremden Kaufleuten traten
in Antwerpen gemeinschaftlich auf. Die Angehorigen eines Volkes bildeten in der Regel eine sogenannte Nation ("natie"). An
der Spitze einer jeden Nation stand ein Konsul, der als besonderes, kaiserliches Privileg die handelsrechtliche Gerichtsbarkeit libel' die Nationsmitglieder hatte. Erst in zweiter Instanz
wurde das Stadtgerieht angerufen.
Eine geistige Macht kann nur durch indirekte, moralische Beeinflussung auf die Handelspolitik einwirken. Manner del' \Vissenschaft, des politis chen und wirtschaftlichen Lebens konnten
an massgebender Stelle ihren Rat erteilen. Inwieweit diesel' Rat
befolgt wurde, inwieweit ein handelspolitischer Entschluss auf
der Mitwirkung einer geistigen Macht beruhte, konnen wir nicht
immer erkennen. Viele Verordnungen wurden auf Grund von
Ermittlungen und Berichten ungenannter Personen erlassen.
J edoch beruhten viele Ordonnanzen auf einer Eingabe, die
am Anfang des Textes erwahnt wird. Auch wird ausdriicklich
gesagt, wessen Rat eingeholt, wessen Gutachten gefordert wurde.
Gesuche konnten von jederman eingereicht werd-en; Adlige und
hohe Beamte wurden um Rat gefragt. Viel~ Gesuche wurden
besonders von Stadten eingereicht, um irgend welchen Zustanden gegeniiber, Abhilfe zu schaffen. Abel' lange nicht aIle Eingaben wurden erbOrt. 4)
Hervorragende Personlichkeiten konnt-en die offentliche Meinung beeinflussen. Auf hand'elspolitischen Gebiet gibt es z.B. pin
sehr wichtiges aus dem Jahre 1530 herriihrendes Gutachten, das
durch 14 Pariser Rechtsgelehrte liber die kanonische Zulassigkeit einer Anzahl in Antwerpen iiblicher Geschaftsarten erstattet wurde. 5) Dieses Gutachten ist auf eine Anfrage spanischer
Kaufleute zuriickzufiihren, die mit ihrem Gewissen in Konflikt
geraten waren. Die Entscheidung hat nicht nur auf die Kaufleute und damit auf d-en Handel einen Einfluss ausgeiibt, sondern auch die niederlandische Regierung erliess ihre hande1.3politischen Massnahmen im Einklang mit den Ausfiihrungen
del' Rechtsgelehrten. 6)
Die theologische Fakultat der Universitat Lowen wurde im
Jahre 1537 um ain Gutachten liber die Zulassigkeit del' Lombarden, d.h. der lombardischen Wechsler und Geldleiher er-
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sucht. Sie antwortete, dass es statthaft sei die Lombarden zu
dulden. 7) Damit war ein Kampf urn die Leihtische zwischen
Kirche und Kaufleuten be'endet. Bis dahin erlaubte die Verwaltung Leihtische aufzustellen oder verbot es, je nachdem sie die
Kirche oder die Kaufleute fiir ihre augenblickliche Politik
brauchte. Allerdings durften auch spiiter Leihtische nur mit Erlaubnis und Oktroi des Kaisers errichtet werden. 8)
1) J. A. Goris, Etudes sur les colonies marchandcs meridionales (Portugais,
Espagnols, Italiens) it Anvers de 1488-1567. Lowen 1925. S.20,
2) Henri Pirennc, Gescbichte Belgiens. Uebersetzung von Fritz Arnheim.
3. Bd. Gotha 1907. S.277,
3) Goris, a.a. O. S. 599f.
') de Meester, a.a. O. S.257.
5) Richard Ehrenberg, Das Zcitalter der Fugger, Geldkapital und Creditverkehr im 16. Jahrhundert, 2 Bde, Jena 1922. 2. Bd. S, 13,
G) Recueil, 3. Bd. S. 265ff.
7) Alexander Henne, Histoire du regne de Charles-Quint en Belgique, 10 Bde,
Briissel 1858-60. 5. Bd, S. 324.
8) Recueil, 1. Bd. S. 218, S. 164, 4. Bd. S. 81, 6. Bd. S. 208.

3. Schwierigkeiten der Durchfiihrung der niederliindischen
Handels- und Finanzpolitik wegen der WeItmachtspolitik
Karls V.
Karl V begriindete ab und zu Massnahmen mit dem Wohl seiner Lande "van herwaertsover" ("de par d~a"), wie er die
Niederlande nannte. Wenn die Wirtschaft bliihte, wenn es dem
Handel gut ging, dann konnte der Kaiser Steuern und Anleihen
verlangen. Dieser Gesichtspunkt war fiir die niederliindische
Politik Karls entscheidend. Antwerpen war der grosste Geldmarkt der Welt und da Karl V. sich in grosser Finanznot befand, brauchte er den Kredit der Antweri>ener Kaufleute. Daher begiinstigste er den fremden Handel, den Antwerpen nicht
miss en konnte. Urn dieses Ziel zu erreichen,bekiimpfte er die
Privilegien der stiidtischen Ziinfte; eine Massnahme, die sehr
gut zu seiner anderen Bestrebung passte, die Zentralgewalt zu
starken. Aber Karl V. konnte keine durchgreifenden Reformen
duchsetzen, weil er die freiwilligen Geldleistungen der Provinzen, die sogenannten Beden dringend brauchte und nur gegen
entgegenkommende Privilegien erhielt.
Die Niederlande waren nur ,ein kleiner Teil des Riesenreiches
Karls. Politisch mussten sie gegeniiber den osterreichischen und
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spanischen Besitzungen oft zuriicktreten. Allerdings blieb ihre
iiberragende wirtschaftliche Bedeutung dadurch unangetastet.
Seitdem aber Karllaut U~bereinkunft vom 7. Februar 1522 seinem Bruder Ferdinand aHe osterreichischen Besitzungen der
Habsburger iiberlassen hatte, vrorden die Niederlande entschieden in den politis chen Bannkreis Spaniens hineingezogen. 1 )
Was Philipp II. gewaltsam vollzog, bereitete Karl schon langsam VOl'. Die Nied.erlande wurden der Interessenpolitik Spaniens riicksichtlos unterworfen. In diesem Zusammenhang ist
die Feststellung wichtig, dass Spanien im 16. Jahrhundert seine
hochste politische Ausdehnung erreichte. Die spanische Politik
und diejenige Karls war zwangslaufig Weltmachtspolitik, was
sich allein schon aus der Kaiserstellung Karls ergibt. Ziel diesel'
Politik war die Herschaft in Italien, wobei Mailand und N eapel
die Streitobjekte darstellen. 2 ) Die Niederlande spielten in diesem Kampf nur eine untergeordnete Rolle, blieben aber durch
ihren Hen'scher Karl stiindig unter dem . Druck dieser Ereignisse. Sie waren die reichen Provinzen, welche die Heere mit
Lebensmitteln und Pferden versorgen mussten. An einem Handelsverkehr mit Frankreich war unter diesen Urnstan&m gar
nicht zu denken, ausserdem sollte ja das feindliche Ausland
wirtschaftlich geschwacht werden. Auch im Verkehr mit den
deutschen Staaten und Stadten gab es Schwierigkeiten, denn als
romischer Kaiser und katholischer Konig bekampfte Karl die
Reformation. Die Regentin Maria von Ungarn musste die oberdeutschen Kaufleute in Antwerpen in Schutz nehmen, da del'
Kaiser sie wegen des Schmalkaldischen Krieges aus den Niederlanden ausweisen wonte. Sie begriindete ihr Vorgehen mit
der ausschlaggebenden Wichtigkeit del' Oberdeutschen fUr die
WelthandelssteHung Antwerpens. S) Sie schickte den Staatsrat
Cornelis Scepper zum Kaiser urn ihm zur Neutralitiit gegeniibar
del' deutschen Kaufmannschaft zu bewegen.4) Karl hatte ausserdem hauspolitische Interessen im Thronfolgekampf in Danemark zu vertreten lmd unterstiitzte seinen Schwager. Diese Haltung hatte den handelspolitischen Nachteil, dass die hollandisehe Ostseefahrt zu wiederholten Malen verhindert wurde.
An dien niederlandischen Grenzen wurde viel gekampft und
in den niederlandisohen Provinzen wurde viel gepliindert. Der
schwere Kampf Karls mit Geldern, del' in der ersten Halfte des
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16. Jahrhunderts ausgefochten wurde, versetzte den Nordender
Niederlande jahrelang in Kriegszustand. 5) Die handelspolitischc
Folge dieser Kiimpfe war die Ausrufung einer Handelssperre,
die den Verkehr erschwerte. 1m Jahre 1544 wurde Geldern dann
endgiiltig den Niederlande einverleibt. Diese Gebietsabrundung
und die frliheren Erwerbungen von Utrecht und Friesland bildeten iibrigens sobald der Kampf urn die Ostseefahrt beendet
war (1544), die Voraussetzung flir die spiitere BIute Hollands.
1) Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S. 112.
2) P. J. Blok, Geschichte der Niederlande, 2 Bd. Gotba 1905, S. 376.
3) Jakob Strieder, Aus Antwerpener Notariatsarchive, Quellen zur de11tschen
Wirtschaftsgeschichte deR 16. Jahrhundert.s, Stuttgart 1930, S. XXI.
4) Rudolf Hapke, Niederliindische Akten und Urkunden zur Geschichte der
Hansa und zur deutschen Seegeschichte, 2 Bde, Miinchen u. Leipzig 1913.
1923. 1. Bd. S.447.
5) Blok, a.a. O. 2. Bd. S. 376f.

II. Vorschriften flir den Handel.
1. Vorschiften fUr die Kaufleute.
Der niederliindische Handelsstand. Das niederliindische Frerndenrecbt.
Die Inquisition al~ Handelspolitische Massnahme. Vorschriften fiir die
Handelsvertriige und fiir die N otare. Die Monopolbekiimpfung. Versicherungsordnug. Schutz des Handels in Kriegszeiten ..

Unter Karl V. blisste der niederliindische Kaufmann im Inland gegeniiber den Kaufleuten ausliindischen Ursprung,"l an
Bedeutung ein. 1m Gegensatz dazu bestand im Mittelalter in
Flandern ein wichtiger heimischer Kaufmannsstand, del' als
Verleger der Wollbearbeiter das Tuchgewerbe beherrschte. Ursprunglich gab es sogar eine fliimische Flotte, welche die Wolle
aus England holte und die fertigen Tuche in alIer Welt absetzte.
Ais die Fremden nach Flandern kamen, iibernahmen sie das
gewinnbringende, aber gefiihrliche Transportgeschiift. Die Flamen beschriinkten sich auf den lukrativen Aufkauf der Wolle
auf den Messen, verteilten die Wolle an die Verlegten, kauften
die fertigen Tuche auf, die sie wiederum auf den Messen den
Fremden verkauften. Del' fliimische Kaufmann blieb in der
Stadt oder im Land und begnugte sich damit, die Tuchproduktion monopolistisch auszubeui'en. Der vVoll- und Tuchhandel
mit den Fremden spielte sich in der Hauptsache in Briigge abo
Del' fUimische Kaufmann trat dabei als Makler im sonstigen
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Hand:elsgeschaft der Fremden auf, denn untereinander durftl~n
die Fremden keine Geschafte abschliessen. Mit dem VerfaU der
fliimischen Tuchindustrie, mit dem Schwinden der Bedeutung
Briigges als internationaler Hand(llsplatz verloren die flamischen Kaufleute ihre iiberragende Stellung. Abel' sie waren
meist wohlhabende Patrizier, die von dem Riickgang des Handels nicht so sehr betroffen wurden, da sie vielfach reich genug
waren, urn von Renten zu leben. Bereits im 15. JahThundert
war der Rentier in den Niederlanden keine Seltenheit mehr. 1)
Die nachkommende Generation im 16. Jahrhundert besass nicht
mehr den kaufmannischen Geist der Vorfahren, sie verkannt~
den in den Niederlanden sich durchsetzenden FrUhkapitalismus
und setzte sich in immer grosserem Ausmass zur Ruhe.
Wahrend in Briigge del' einheimische Kaufmann laut handelspolitischen Vorschriften der Landes- und Ortsbehorden Hir
das ordnungsmassige Zustandekommen eines Geschaftes noch
in Anspruch genommen werden musste, fiel diese Beschrankung
im freiheitlich eingestellten Antwerpen fort. Der niederlandischo
Kaufmann genoss in der Scheldestadt keinerlei Vorteile vor den
FremdeIl!. 1m! Gegentei:}, Auslander elrhielten melfach Pri vilegien,
die ihnen eine Vorzngsstellung vor anderen Auslandern und
sellist VOl' den Inlandern gewahrten. Bei diesen war das Bediirfnis nach solchen Vorteilen auch garnicht vorhanden: der
einheimische Kaufmann war in 16. J ahrhundert eine Seltenheit
geworden. Die Einwohner der Niederlande. waren auf dem Lande agrarisch, in den Stadhm gewerblich tatig. AHerdings zog
der Niederlander trotzdem seinen Nutzen aus dem Gedeihen des
Handels in Antwexpen. Er iibte Hilfsgewerbe des Handels aus,
wie z.B. das Gastwirtsgewerbe, das Maklersgeschaft u.a.m., die
sich in dier Scheldestadt zu wichtigen Erwerbszweigen fUr die
Biirger entwickelten. Die niederlandische Produktion arbeitete
vielfach fiir den Export und fand in der Handelsmetropole leicht
Absatz und Verfrachtungsgelegenheit.
Ebensowenig wie im Inlande fand man niederlandische Kaufleute grossen Stils im Auslande. Nur der hollandische Kaufmann erlangte eine stets wachs-ende Bedeutung vor aHem im
Ostseegebiet. 1m Norden der Niederlande, in den Provinzeri
Holland, Seeland und Westfriesland entwickelte sich die Schiffahrt zu besonderer wirtschaftlicher Wichtigkeit. Wahrend die
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Flamen in Briigge und die Brabanter in Antwerpen nur Hilfsdienste fiir die Handelsgeschafte der Fremden leisteten, bemiihten sich die Hollander eine selbstandige Handelstatigkeit zu entfalten. Sie veriegten sich auf den Warentransport zur See, zu
dem sie durch ihre geographische Lage besonders gut befahigt
waren. Sie waren ein Kiistenvolk an der Miindung wichtiger
Strome (Rhein, Maas, Schelde). Das vielverzweigte Delta erganzt
durch kiinstliche Wasserstrassen ergab giinstige Hafengelegenheiten. Die Wichtigkeit des Hinterlandes, die Bedeutung Briigges und Antwerpens zeigten die Richtung der Betatigungsmb~'
lichkeiten. Die Hollander zeichneten sich als kUhne Seefahrer
und als tiichtige Kaufleute aus. Auf dem Gebiet des Schiffbaues
waren sie ebenfalls leistungsfahig. rhre Fahrzeuge entsprachen
der neuesten Verkehrsentwicklung jener Zeit. Seit dem 13.
Jahrhundert traten die Hollander neben den Hansen im Ostseehandel auf. 2) 1m Laufe des 15. und besonders des 16. Jahrhunderts gewannen sie eine standig wachsende Bedeutung im
Austauschverkehr zwischen Nordost und Siidwest. Karl V. (wie
auch spater Philipp II) und die hollandischen Statthalter, unter denen Hoogstraten besonders hervortrat 3), haben die 08tseeinteressen dieser Untertanen mit Umsicht und! Nachduck vertreten, obwohl die Weltmachtspolitik, die sich gegen Frankreich
richtete und um ltalien kampfte, sowie die dynastischen Interessen in Danemark und auch die Unterstiitzung del' Hansen als
fremde Kaufleute in den iibrigen Teilen der Niederlande, den
}i'orderungen einer hollandfreundlichen Handelspolitik zuwiderliefen und daher eine durchgreifende Uilfe der Zentralregierung zugunsten der Ostseefahrt hemmten. Infolgedessen gab es
in der ersten Halfte des 16. Jahrhunderts viele Kampfe um die
Herrschaft in der baltischen See. Holland wurde dabei stark in
Mitleidenschaft gezogen. Erst nach endgiiltigem Abschluss
(1544) dieser Fehden stieg die hoUandische Ostseefahrt zu ihrer
grassten Bedeutung, wie dies auch statistisch aus den Sundzollregis tern zu erkennen ist. 4) Der Transport von Holz und Korn
aus den baltischen Landern nach den Niederlanden und der Py ..
renaenhalbinsel und von Salz als Riickfracht war das Hauptbetatigungsfeld der Hollander. Der Ostseegetreidehandel Wi8
iiberhaupt der ganze nordische Handel befandt sich schon im
'10. Jahrhundert iiberwiegend in Amsterdams Randen. 5) Die
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holliindische Handelspolitik bemiihte sich, fur ungestorte Fahrt
durch den Sund zu sorgen und miissigen Zoll an dieser Meer'enge zu erlangen. Um dies en Aufgaben gerecht zu werden,musste mit den Hansen und mit den Danen eine Einigung erzielt
werden. Die Hansen beherrsohten im Mittelalter den Ostseehandel und sahen ungern wie sich die Macht des unliebsamen Konkurrenten vergrosserte. Die Danen waren die Herren am Sund,
mit diesen musste ein gutes Einvernehmen herrschen, da sonst
die Gefahr einer Sperrung des Sundes bestand, wodurch der
hollandische Ostseehandellahmgelegt wurde. 6)
In Brugge durften die Fremd'en ohne Inanspruchnahme eines
Biirgers als Vermittler keine Geschiifte untereinander tiitigen_
In Antwerpen fiel mese Beschrankung fort. Es war eine ganz
allgemeine Erscheinung des friihesten Mittelalters, dass der
Fremde als ein Feind und Rechtloser, mindestens als ein
Hochstverdiichtiger betrachtet wuI\de. In der allerersten Zeit
musste jeder einzelne Kaufmann slch das Recht des Handelns
erkaufen, spiiter erwarben sich ganze Stadte und Landesteile
einen Geleitsbrief. 7) Aber der Export driingte die Flamen
dazu, nachdem sie seThst im Auslande geduldet wor®n waren,
auch Fremde bei sich zu dulden, und als die Flamen nicht
mehr sellist ausfuhren, waren sie sogar auf die Fremden angewiesen. Daher erkliiren sich die fruhzeitigen Bestrebungen, den
Handelsverkehr der Fremden zu erleichtern. Stuck fur StUck
erO'berten sich die Fremden im Laufe der Zeit neue Privilegien
von den Flirsten und von den Stadten. Diese gaIten aber nur
flir eine Nation. Die Fremden wurden also ungleich behandelt,
je nachdem welche Privilegien sie genossen. 1m 16. Jahrhundert war bereits eine weitgehende Angleichung der Privilegien
zu erkennen. AIle fremden Kaufleute durften in den Niederlanden Handel treiben. Es gehorte zur Grundanschauung der niederliindischen Handelspolitik lIDter Karl V., dass die fremden
Kaufleute in das Wirtschaftsleben der Niederlande hineingehorten. 8 ) Nur wenn sie Landguter kaufen wollten, und wenn sie
nicht stiindig in den Niederlanden wohnten, mussten sie die aU3driickliche Genehmigung des Landesherren einholen. 9) Charakteristisch fUr Antwerpen war, dass die fremden Faktoren grosser auslandischer Handelshauser dauernd ihren Wohnsitz in
den Niederlanden aufschlugen. Viele Fremde, besonders SpaNED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XVIII.
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nier erwarben das Antwerpener Biirgerrecht und heirateten
Niederlanderinnen. Ihre Kinder blieben in den Niederlanden
als vollgiiltige Niederlander. Man fand sie haufig als Gewerbetreibende.
Die Kaufleute waren als besonderer Stand anerkannt. Auch
Fremde durften in den Niederlanden Handel treiben. Aber als
die Inquisition gegen Ende der Regierung Karl V. in den Niederlanden eingefiihrt wurde, wurden scharfe Bestimmungen
gegen Ketzer erlassen und auch ketzerische fremde Kaufleute
wurden von den Ordonnanzen betroffen. In Antwerpen allerdings wollte del' Magistrat nicht allzu scharf gegen die Reformierten vorgehen, urn den Handelsverkehr nicht zu schaden. 10)
Del' Kaiser musste es sich gefallen lassen. Er ordnete an, dass
die durchreisenden oder nul' voriibergehend in Antwerpen anwesenden "unkatholischen" Kaufleute nicht belastigt werden
sallten. 11) Wenn aber Fremde dauernd in del' Scheldestadt zu
wohnen beabsichtigten, muss ten sie schworen, katholisch zu leben. 12) Die Regentin Maria von Ungarn war tolerant in Religionsfragen und massigte nach Kraften die Durchfiihrung der
scharfen Dekrete Karl V. gegen die Reformation und ihre Anhanger. 13) Ihre Haltung war durch ihre personliche Einstellung
gegentiber der Reformation bedingt und sie wurde auch durch
die dringenden Eingaben Antwerpener Kaufleute und des Antwerpener Magistrats bestarkt, die ihre Privilegien als Hindernis fUr die Ausfiihrung del' Ordonnanzen anfiihrten. Erst unter
Philipp II. wurde die Inquisition riicksichtslos durchgefiihrt mit
dem Ergebnis, dass die meisten fremden Kaufleute auswandClrten 14 und Antwerpens Stern langsam sank.
Nur wenige Vorschriften wurden unter Karl V. von der Zentralregierung flir die gesamten Niederlande erlassen. Sie' waren
nur Anfange und richtungsgebende Versuche fiir eine spatere
Entwicklung. Sie wandten sich an die Kaufleute, sie schrieben
gewisse Formen ihres kaufmannisohen Auftretens vor, sie verlangten, dass die Beschaffenheit der Waren den Vereinbarungen und Gewohnheiten entsprachen. Besonders wichtige Vertagsschliisse wurden gesetzlichen Normen unterstellt.
Die Formen des Handels befanden sich noch in mancher Hinsicht ill Anfangsstadium. Die Vertrage, welche die Kaufleute
miteinander abschlassen, waren nicht immer eindeutig. Fal-
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schungen waren sehr leicht moglich und kamen auch oft vor.Daher wurde vorgeschrieben, dass bei Prozessauseinandersetzungtln an den niederUindischen Gerichtsh6fen wegen Gesellschaftsfl'agen nur notariell beurkundete Akten berucksichtigt werden
konnten. Diese Vorschrift erhohte die Bedeutung del' Notare,
ihre SteHung wUl"de entsprechend genau geregelt. 15) Sie mussten bei einem Gerichtshof zugelassen sein. Nur ehrenwerte Personlichkeiten, die zu dem Amt befiihigt waren, sollten erwiihlt
werden. Der kaiserliche Rat und die provinzialen Richter -waren mit der Zulassung betraut. Zeitweise wurdie das Recht, Notare zuzulassen an Cornelius Vander Loghenhagen und seine
Sohne iibertragen als Belohnung fUr treue Dienste. 16) Die Notare muss ten Register und Protokoll von allen Vertriigen, Testamenten und anderen Akten, die sie empfingen und abfertigten,
fiihren und in zeitlicher Reih-enfolge registieren. Am Ende eines
jeden Stiickes musste das Register vom N otar unterschriebe~
werden. Siimtliche Akten waren sorgfiiltig aufzubewahren. Dieser Vorschrift ist es wohl zu verdanken, dass viele N ota;riatsurkunden heute noch erhalten sind. 17) Es war den Notaren
verboten, irgend ein Stuck zu empfaIigen und abzufertigen fUr
und von unbekannten Personen, es sei denn, dass ehrenwerte
Zeugen erkliirten, dass die Partei in Wahrheit die Person wall',
die sie angab zu sein. Auch diese Erkliirung-musste schriftlich
niedergelegt werden.
Aber die Notare wurden oft von Kaufleuten ausgenutzt, urn
verbotene Geschiifte, die mit Hilfe einer offiziellen Stelle nicht
getiitigt werden konnte, in eine giiltige Vertragsform zu bringen. In der Weise wurd-en viele Monopole und monopolartige
Vereinbarungen (Kartelle) in den Niederlanden und besonders
in Antwerpen abgeschlossen.
Die offentliche Meinung wandt sich gegendie Monopole. Auch
der deutsche Reicbstag nahm gegen sie SteHung. So war der
Kaiser gezwungen, die Monopole zu verdammen. 18) Auch in
<lien Niederlanden erliess er Ordonnanzen zur Bekiimpfung dieser Uebel. 19) Die Ausfiihrung dieser Plakate stiess aber auf erhebliche Schwierigkeiten. Die Veroffentlichung wurde in Antwerpen hinausgeschoben. Die angedrohten Massnahmen gelangten nicht zur AusfUhrung, weil die BefUrworter der Monopole
es verstanden, den Kaiser heimlich aber deswegen doch sehr
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wirksam fUr sich zu gewinn-en. Der Furst war gezwungen, we
Kaufleute zu schutzen, da er die Monopole schuf und sie gegen
Hingabe einer entsprechend grossen Darlehnssumme den Kaufleuten gewahrte. 20)
Kollegien von fremden Kaufleuten, Gesellschaften oder Vereinigungen an der Borse Cauch vereinzelte Niederlander) schlossen sich zum Aufkauf von Lebensmitteln oder anderer Waren
zusammen. Sie hielten dann die Waren eine Zeitlang zurUck,
wiihrend Knappheit und sogar Not immer fiihlbarer wurde.
In dies em Augenblick wurden die zUrUckgehaltenen Waren zu
einem hohen, un vern unftigen und willkurlichen Preis dem Verbrauoher aufgezwungel1l. Manchmal wurde del' giLeichzeitige
Kauf anderer Waren zu teuren Preisen als Bedingung fur die
Abgabe des monopolisierten Gutes gestellt. Dieses Gebahren
wurde durch die Plakate 19) verboten.
Das Pfeffermonopol aus zweiter Hand in Antwerpen wurde
durch die Ordonnanzen gegen die Monopole kaum be.rtihrt. Anders stand es mit dem fUr die Tuchweberei sehr viel gebrauchten
Alaun. Um zu verhuten, dass der Alaunabsatz in den Nied8rlanden in eine Rand gerate, wurde er von Staats wegen verpachtet 21). Der Staat verpflichtete den Pachter, vernunftige
Preise zu verlangen. Aber um die Mitte des 16. Jahrhunderts
hatten die Schetz Cein niederHindisches Handelshaus) doch wieder den Verbrauch und zwar sowohl in den Niederlanden, als
auch in Italien und England in Randen. 22) Trotz der Monopolverbote schutzte die Zentralregierung die "Steinwerke" Limburgs. 23) Der Verkauf von Galmei wurde ftir das brabanter Gabiet undi fUil' die Lander jenseits del' Maas dies en Steinwerk-en
reserviert. Wieder beherrschte die Firma Schetz diese Gruben
monopolistisch. 24) Auoh die Post hatte ein Monopol, das allerdings noch haufig durch das Botenwesen durchbrochen wurdie. 25)
Raufig wurden Notare in Anspruch genommen, urn Versicherungsvertrage abzuschliessen odeI' besonders um bei del' Erftillung solcher behilflich zu sein. Versicherungsvertrage wurden abgesohlossen auf Warentransporte sowohl zu Lande als zu
Wasser. Beide Verkehrswege waren zu jener Zeit unsicher.
Strassenrauber pliinderten die mit Waren angefiiliten Karren.
Seerauber bemachtigten sich del' Kaufmannsschiffe. Die Gefahr
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erhohte sich noch durch die Kriege. Die Feinde beraubten zu
Lande reisende Kaufleute oder kaperten zur See einheimische
und befreundete Schiffe. Besonders in der Seeversicherung biirgerten sich grosse Missbrauche ein, denn es herrschte in dieser
Beziehung uneingesohrankte Freiheit. 26) Auch der Antwerpener Magistrat erkHirte, dass er nicht zustandig sei in &eerechtlichen Angelegenheit~n und verwies die Prozesse an die konsulare Gllrichtsbarkeit. Diese liberale Politik fiihrte zu einer vollsta.ndigen Anarchie auf diesem Gebiet. Die Versicherungsbriefe
wUil'den missbraucht. 27) Wenn ein Schadensfall eintrat, wurden
allerlei Ausfliichte und Griinde gesucht, um der Zahlungsverpflichtung zu entgehen. Deshalb wurde im Jahre 1537 befohlen,
dass Verpflichtungen, die durch Verkauf eines Versicherungsbriefes fiir Schiffe oder Kaufmannswaren zu Vlasser oder zu
Lande eingegangen word~n waren, vertragsgemass erfiillt werden mussten. Binnen zwei Monaten nachdem der Versicherungs fall eingetreten war, musste die Entschadigung bezahlt
worden sein.
Andere Missbrauche bestanden darin, dass Kaufleute falsche
Angaben machten, um grosse Versicherungen auf Schiffe zu
erhalten, die sie dann den Feind~n oder Piraten auslieferten. 28)
Daher wurde im Jahre 1549 bestimmt, dass niemand 'sich liber
den halben Wert seines Schiffes gegen Schotten oder "andere"
Seerauber versichern durfte und dass die Kaufleute ein Zehntel des Warenwertes (gerechnet nach dem Einkaufspreis) unversichert lassen mussten. 29) Erhoffte Gewinne und Lohne der
l\fatrosen konnten nicht Inhalt eines Vel'sicherungsve<rtrages
sein. Wenn ein Kaufmann trotz des Verbotes sein Schiff versiehert hatte, ohne diese Vorschriften beriicksichtigt zu hab\lll,
so war der ·Versicherer, wenn das Schiff und die Giiter verloren gingen, nicht verpflichtet zu zahlen, auch dann nicht,
wenn eine Klausel im Kontrakt vorhanden war.
In Kriegszeiten zogen Truppen durch das I,and. Es liess sich
dabei nicht vermeiden, dass die Einwohner durch Einquartierung en und Verproviantierung der Truppen litt~n. In jener
Zeit mussten Soldnerheere vom Landesfiirsten geworben werden. Der Herrscher war yom guten Willen fremder Mensch€n
abhangig, die nur um Geld dienten. Vaterlandsliebe oder Hingabe an eine gate Saohe fielen dabei ganz weg. W'e nn deil' Sold
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nicht rechtzeitig gezahlt wurde - eine haufige Erscheinung,
die die Finanznot am grellsten beleuchtet - verweigerten die
Soldaten den Dienst, sie gingen sogar zum Feind tiber, wenn
dieser besser zahlte. Dass trotz der Geidschwierigkeiten Soldnerheere vom Fursten eingestellt werden konnten, wird nur
durch die Hoffnung auf Beute erkIart. FUr den Handel war es
wkhtig, dass er gegen die Raublust der Soldaten geschutzt wurde. Die Kaufleute soUten, wie eine kaiserliche Ordonnanz anwies, von den Kriegsleuten nieht belastigt werden. 30) Urn den
einheimischen Handel nicht zu schadigen, war es verboten, Beute in Flandern zu verkaufen. Andererseits wurde der Handel. in
Anspruch genommen, weil die Heere verproviantiert werden
mussten, und naturgemass die Lebensmittel an die Orte ge'schafft werden mussten, wo sich die I,ager befanden, Grosse
Vergiinstigungen wurden gewahrt, damit die Lieferung in genugender Menge und zur reehten Zeit und zu einem annehmbaren
Preis erfolg-en konnte. Der Kaiser und die Statthalter gaben
Briefe an Kaufleute und Marketender, die Sicherheit, Schutz
und ZoUfreiheit sicherten. Diejenigen Kaufleuten, dil~ Leibensmittel fUr das Heel' des Kaisers brachten, durften weg-en Schulden nieht aufgehalten werden. Den Fuhrleuten wurde die
Pflicht auferlegt, dies en Handlern zu Bedingungen eines Maximaltarifs zu befordern. Zeitweise wurden dieselben Privilegien
denj-enigen Kaufleuten gewahrt, die das englische Heer mit Lebensmitteln versorgten.
1) Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 49.
2) Dietrich Schafer, Der Kampf urn die Ostsee im 16. und 17. J ahrhundert,

Historische Zeitschrift, 83. Bd. (N. F. 47. Bd.) 1899 S.429.
3) Vgl. den Briefwechsel zwischen Hoogstraten und der Regentin Marie von

Ungarn bei Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd.
4) Dietrich Schafer, Die Aufgaben der deut~chen Seegeschichte, Hansische

Geschichtsbliitter, XV. Bd. 1909 S.1-12.
5) W. Th. Wenzelburger, Geschichte der NiederIande, 1. Bd. Gotha 1879

S.812.
6) Vgl. unten, IV. 1.
7) Georg Schanz, Englische Handelspolitik gegen Ende des MittelaIters, 2

Bde Leipzig 1881 S. 6.
8) Rudolf Hapke, Die Regierung Karls V. undo der europaische Norden,

Liibeck 1914 S. 55.
8) Henne, a.a. O. 8. Bd. S. 223.
10) Felix Rachfahl, Wilhelm von Oranien und der niederIandische Aufstantl,

3 Bde, Halle 1906, 1 Bd. S.313 .
11) Recueil, 6. Bd. S. 101.
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(2) Goris, a.a. O. S.577 und Recueil, 6. Bd. S. 110.
13)

14)
15)
16)

17)
18)

19)
to)
21)

U)
23)

24)
25)
26)

27)
28)

29)

SO)

J. J. Altmeyer, Histoire des Relations Commerciales des Pays-Bas avec
Ie Nord de l'Europe, Briissel 1840, S.190.
Henne, a .a. O. 9. Bd. S.99. Vgl. iiber die Auswanderung Goris a.a. O.
S.90.
Recueil, 3. Bd. S. 265.
Goris, a.a. O. S.90.
Vgl. Stieder, Notariatsarchive, a.a. 0., auch bei Goris, a.a. O. oft angefiihrt.
Ueber die Bekiimpfung der Monopole in Deutschland und ibre Wirkungslosigkeit vgl. Jakob Strieder, Studien zur Geschichte kapitalistischer
Organisationsformen, Monopole, Kartelle und Aktiengesellschaften im
Mittelalter und zu Beginn der Neuzeit, 2 Auf. Miinchen u. Leipzig 1925,
S. 63f und S. 70ff.
Recueil, 3. Bd. S. 265, 4. Bd. S. 34, S. 232, S. 329, S. 394, 5. Bd. S. 23,
6. Bd. S. 136.
Strieder, Studien, a.a. O. S. 70.
Recueil, 1. Bd. S. 113.
Strieder, Studien, a .a. O. S. 182.
Recueil, 1. Bd. S. 670.
Strieder, Notariatsarchive, a.a. O. S. XXXVI.
Recueil, 5. Bd. S.39, 6. Bd. S. 199, S. 201, vgl. Henne, a.a. O. 8. Bd
S.392.
Goris, a.a. O. S. 187 und S. 180.
M. Th. Goudsmit, Geschiedenis van het nederlandsch Zeerecht, 1. Bd.
Haag 1882, S. 205.
Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 321.
Recueil, 6. Bd. S.9, Wiederholung und Vervollstiindigung S. 163.
Recueil, 1. Bd. S. 220, S. 231, 2. Bd. S. 110 und oHere Wiederholung der
Ordonnanz, S. 230 auch ofters, 5. Bd. S. 52, 2. Bd. S. 230.

2. Vorschriften ftir den Warenverkauf.
Geld- und Miinzpolitik. Maass- und Gewichtsordnung. Erhaltung der
Warengiite. Ueberwachung der Gold- und Silberwaren. Verbot ketzerischer Bucher. Waldpflege und Holzhandel. Getreidepolitik und Getreidepreispolitik.

N eben der sorgsamen Regelung der Formen der Beziehungen
der Kaufleute untereinander wurde eine N euordnung des Geldwesens der Niederlande angestrebt. Die hiiufigen Ordonnanzen
iiber mtinztechnische und geldpolitische Fragen beweisen dies,
Obgleich die Reglementierung mit der wir1:schaftlichen Entwicklung nicht Schritt hielt, wurden einigen Massnahmen getroifen,
urn d.as Geldwesen den veriinderten Verhiiltnissen anzupassen.
Gold, Silber und Kupfer waren durch die immer grossere
Durchdringung des Handels mit dem friihkapitalistisohen Geist,
'Varen geworden, die je nach den Marktverhiiltnissen im Preise
stiegen oder fielen. Karl V. setzte aber immer wieder einen amtlichen Kurs ftir die verschiedenen Mtinzsorten fest. Die geord-
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neten VerhaJtnisse auf diesem Gebiet bildeten eine del' wichtigen Voraussetzungen flir die Ellite des Handels. Del' Carolusgulden, die Haupthandelsmlinze war bei den Kaufleuhm sehr
beliebt. 1)
Hand in Hand mit del' Regelung des Geldwesens gingen die
Bemlihungen del' Zentralregierung dahin, den Warenverkehr in
geordnete Bahnen zu lenken. Denn die Kaufer beanspruchten
mit Recht die Lieferung einer zweck- und vertrags'e ntsprechenden Ware. Abel' ohne Hilfe del' offentlichen Gewalt war eine
Sicherstellung dieses Anspruchs nicht erreichbar. Karl V. versuchte die Einhaltung von gesetzlichen Quantitaten und QualiHi ten zu erzwingen.
,Die Maass- und Gewichtsordnungen setzten auf Grund bestehender Usancen die Mengen und Gross'en fest, in denen 'Varen zu liefern waren. Sie schafften durch die offentliche Aufsicht gewissermassen Normen, die eine Festigung des flir den
"\Varenverkehr so notwendigen Vertrauens herbeiflihrten. Die
Maasse und Gewichte wurden offentlich geregelt, waren also nie
individuell frei bestimmbar. Daher mussten die privaten Maasse
und Gewichte den gesetzlichen Bestimmungen entsprecnen. Muster del' amtlich festgesetzten Maasse und Gewichte befand'en
sich in den Rathausern einzelner Stadte. Abel' noch wies jedes
kleine Gebiet eigene Maass- und Gewichtseinheiten auf. Es
herrschte in diesel' Beziehung ein grosses Durcheinander. Flir
eine gedeihliche Ausiibung des HandeLs war dieses System wenig giinstig, denn die Versuchung zur Unehrlichkeit in den
kaufmannischen Beziehungen lag beidiesen Verhaltnissen nahe.
Die liberlieferten Maass- und Gewichtseinheiten gab en oft Anlass zu Irrtiimern, die flir die Beziehungen zu fremden Kaufleuten nachteilig waren, weil diese jene Gebrauohe des Landes
nicht odeI' nul' oberflachlich kannten. Deshalb wurden einzelne
Vorschriften zur Verbesserung del' Maass- und Gewichtszustande verfiigt.
Dnter Karl V. wurde bestimmt, dass zum Wiegen yon Gold
und Silber nul' die sogenannten Gewichte von Troyes gebraucht
werden durften 2). Damit wurde die quantitative Einheit, die in
dem fiir das Geld- und Miinzwesen so wichtigen Handel zu gelten hatte, fiir die gesamten Niederlande einheitlich geregelt.
In del' Handelsmetropole Antwerpen war das Bediirfnis nach
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Yereinheitliehung des Maass- und Gewichtswesens oosonders
gross. Dort wurden aueh zuerst aIle Gewiehte behordlieh genau
bestimmt. 3) Eine besondere Kontrolle tiber Gewiehte und Wagen wurde eingeriehtet. 4) Aufgabe der "keurmeesters" war es,
die Durehfiirung dieser Vorsehriften zu liberwachen. 5) Um
Schmuggel und Missbraueh zu vermeiden, wurde die Reehnungskammer und der Rat von Brabant mit der Bestrafung
der Uebertreter betraut. 6) Fiir Gent wurde spater eine ahnliche
Ordnung erlassen. 7)
Tuehe, die aus England naeh Antwerpen kamen, wurden auf
ihre Maasse nachgepriift. Falls sie nieht die Lange aufwies·en,
welehe die fremde Plombe angab, wurde haufig ein Teil des
Kaufpreises abgezogen und ausserdem wurden die Kosten fiir
das Naehmessen dureh beeidigte Tuehmesser dem Verkaufer
angerechnet. 8) - Wein in Fassern, die nieht daB Kennzeichen
eines vereidigten Eichers trugen, durften in Brabant nicht verkauft werden. 9) - Die Herstellung und die Ausfuhr von Heringstonnen, die nieht die iibliehe Grosse hatten, wurde verboten. 10) Das Verbot ging auf eine Besohwerde fremder Kaufleute zuriiek, die sieh darliber beklagten, dass die Tannen kleiner geworden waren als fruher.
N eben der Quantitat der Waren, die dureh Mass- und Gewiehtsordnungen gewahrleistet wurde, spielte die Qualitat eine
grosse Rolle. Durch besondere Kennzeichnungen der Waren wurde die Einhaltung einer bestimmten Qualitat gefordert. Esentstanden "Markenartikel". Diese Mal'k(l~ sind nntwendig, nm die
gute Ware von Naehahmungen und Falsehungen zu unterseheiden. Die Marken haben aber nul' daull einen Zweck, wenn sie
insbesondere gegen unlautere Konkurrenz dureh gesetzliche
Vorschriften gesehiitzt werd·en. Die politisehen Maebte der Niederlande unter Karl V. sicherten den Marken einen ausgedehnten Schutz.
Das Goudabier wurde in allen Provinzen in Tannen, die besonders gezeiebnet waren, verkauft. Es kam vor, dass leere Tannen mit anderem Bier gefiillt und als Goudabier angeboten
wurden. Dies wurde streng verboten. 11) Es wurde vorgeschrieben, dass die leeren Tannen sofort zuriiekgeschickt werden sollten. AehnUehe Ordonnanzen sehutzten die Biere von Meenen 12)
und Briigge. 13)
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1m Tuchgewerbe spielten die Marken eine hervorragende
Rolle. Die Tuchballen wurden mit einem Bleisiegel verschlossen.
J ede Tuchsorte, jede Produktionsstatte besass ein verschiedenes
Siegel. Ein besonderes Privileg war erforderlich, um einen
Stempel zur Markierung der Tuche pragen zu durfen. 14) Nachahmungen wurden bestraft. 15) Auf dem Lande durften die
Handzeichen, die in den "guten Stadten" angewendet wurden,
nicht nachgeahmt werden. 16)
Das 16. Jahrhundert war das 'Zeitalter des Ueberganges vom
Pergament zum Papier. Papier wurde immer mehr zum Drucken und zum Schreiben gebraucht. Es kam mehrma.Is vor, dass
Kaufleute schlechtes Papier anboten, das nur einseitig beschrieben werden konnte. Oft waren die Muster oder die obersten
Blatter gut, wahrend die iibrige Ware minderwertig oder unbrauchbar war. Alte, gute Marken wuvden zum Beispiel dazu
verwendet, um schlechtes Papier damit zu zeichnen. In einer
Ordonnanz des Kaisers iiber die Einfuhr und d'en Verkauf von
weissem Papier im Herzogtum Flandern wurden diese betrugerischen Machenschaften verboten und unter Strafe. gestellt. 11)
In der Freiheit von Turnhout wurden jahrlich vier Burger
von den Sch6ffen und Geschworenen gewahlt zur Prufung und
Kennzeichnung der zum Verkauf gelangenden gegerbten FelIe. 18) Diese Massnahme wurde auf Ansuchen del' Gerber eingefiihrt, da infolge del' Konkurrenz die markenlosen Felle in Brabant schwer verkauft wurden.
Bereits im Ja.hre 1502 war ein Plakat fur die Gold- und Silberschmiede erlassen wo~den. Unter Karl V. wurd€n dann 1515,
1541 und 1551 Ordonnanzen auf diesem Gebiet herausgebraoht. 19) Das Versilbern und Vergolden von Kupfer und Zinn
war verboten, es sei denn, dass eS sich urn kirchliche Gegenstande odeI' urn Pferde- und Wagenschmuckung handelte. Es
war festgestellt worden, dass Schalen, T6pfe, Ringe, Ketten und
Halsbander vergoldet oder versilbert und als echt verkauft wurden. Del' Handel in echten Gold- und Silberwaren litt darunter
umsomehr, als die Schmiede keinen Punzierungsstempel gebrauchten. Daher wurde vorgeschrieben, dass die Schmiede sich
Stempel anschaffen sollten. Die Marke sollte dem Dekan der
Gilde bekannt sein, der Gehalt an Gold und Silber musste an-
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gegeben werden und Sachverstiindige mussten es abschiitzen und
markieren.
Einige andere Waren unterlagen zeitweise ebenfalls der besonderen Fursorge der Zentralregierung.
Der Handel mit Buchern wul'de kontrolliert und eingeschrankt. Diese Massnahme stand im Zusammenhang mit del'
Bekiimpfung der Reformation. Karl schrieb die Beschlagnahmung aller lutherischen Bucher und Schriften VOl'. Sie sollten
offentlich verbrannt werden. Ferner wuroe verboten, irgendwelche Bucher zu drucken, zu verkaufen, zu kaufen oder in Besitz zu halten, die den Heiligen Stuhl oder die geistliche Autoritiit angriffen. 20 ) Ein Katalog aller verbot-enen Bucher, del'
von der thoologischen Fakultiit del' Universitiit Lowen zusammengestellt worden war, wurde einer Ordonnanz angefiigt. So~
wohl Druckereien als Buchhandlungen wurden streng bewacht.
Alle BUcherverkiiufer mussten ein Inventar der Bucher, die sie
besassen, den Gerichten vorlegen. 21) Auch die Einfuhr von Buchern und Bildern wurde iiberwacht.
Auch der Holzhandel unterlag mehreren Bestimmungen. Da
der Kaiser und sein Hof besonders gern zur J agd gingen, wurden Sonderverfiigungen erlassen, um den Baumbestand der J agdreviere zu schutzen. Ohne Erlaubnis durften keine Biiume gefalIt werden. Der Holzhandel wurde unter Aufsicht gestellt.
Diese Aufgabe der Staatsverwaltung war um so leichter zu erfullen, als viele Forsten kaiserliche Domanen waren. 22) Del'
Verkauf von Holz aus dem alljiihrlichen Schnitt war eine nioht
unhedeutende Einnahme des Furst-en. In der Niihe von Briissel
befindet sich der schone Wald von Soignies. Sein Bestand wurd{1 erhalten durch vorsorgliche Massnahmen. Die Verkaufer von
Brennholz zu Brussel mussten nachweis en, woher das Holz
stammte. 23) Auch in Flandern wurde der Verkauf von Brennholz geregelt, wobei betont wurde, dass die festgesetzten Maasse
eingehalten werden musste. Gleichzeitig wurden Vorschriften
fiir den Handel in sonstigen Brennmaterial, wie Torf, Reisigbun del und Roggenstroh erlassen. 24) VOl' aHem musste der
Wald VOl' den Eingriffen del' Kriegsleute geschutzt werden. Es
war Soldaten untersagt, Biiume zu fiillen. Den Einwohnern
wurde verboten, Holz von den Truppen zu kaufen. Allen Holzhandlern del' Provinz Hennegau wurde befohlen, den Offizie-
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ren del' Verwaltung unter Eid iiber die Herkunft del' Ware
Aufschluss zu geben. 25) Als Ausnahme und Zeichen ganz besonderer Gunst wurde den Einwohnern Luxemhurgs, die durch
Brande heimgesucht worden waren, erlaubt, Holz aus d-en no.manenfo['sten zu entnehmen, urn ihre Hauserneuaufzubauen. 26 )
Trotz des Waldreichtums, del' in den Niederlanden herrschte,
wuroe Bauholz flir die Schiffe, die in Holland gebaut wurden,
aus den Ostseelandern eingefiihrt. 27)
1m aUgemeinen regelte die Zentralregierung dan Fischfang
und den Fischhandel, besonders den des Herings. 28) Fisch war
ein besonders wichtiges Nahrungsmittel fiir die Bewohner del'
Kiisten. In einem del' seltenen Friedensjahre gewahrten Karl V.
zugleich mit dem Konig von Frankreich · Sicherheitsbriefe fiir
den Heringsfang. 29 ) Abel' die Kriege beschrankten die Ausfahrt
der Fischerfahrzeuge, wodurch auch del' Fischhandel verhindert wurde. Schotten und Seerauber iiberfiehlen und pliindE'rt-en die Fi'lcherboote, daher sollten sie nicht einzeln und ohne
Schutz ausfahren, sondern sie sollten bewaffnet werden. ~O)
\Vegen eines Krieges mit Frankreich wurde der Heringsfang
der Hollander unter den Schutz von Kriegsschiffen gestellt. Solange die Kriegsschiffe nicht bereit waren, war die Ausfahrt
uberhaupt verboten. 31) Spater wurden drum noeh zur Erganzung dieser Vorschriften genaue Anweisungen gegeben, wie sieh
die Schiffe flir die Heringsfahrt bewaffnen mussten. 32) Au('.h
sonst wuroe der Fischhandel geregelt. Eine Vorschrift lau!ete,
dass Kaufleute Fische nicht mehr auf See kaufen durften. Die
Fischer erhielten Weisung, den Fang - besonders -den des Herings - in den offentlichen Verkaufsstellen der Stadte und Ha,.
fen an der Kiiste von Flandern zu verkaufen und zu verteilon.
Da.neben Il'egelten besondere Vorschriften die Grosse und Maschenweite der Fischernetze. 33 ) Diese letzteren Massnahmen
sind durch den Kampf del' Stadte urn das Zunftrecht zu ('1'kliiren.
Die wichtigsten Beschrankungen, die unter Karl V. auf dem
Gebiete des Warenverkaufs auferlegt wurden, bezogen sich auf
den Getreidehandel. Die Niederlanden waren auf Getreideeinfuhr angewiesen, da die inlandisehe Erzeugung flir <Len gross en
Verbrauch nicht ausreichte. Getreide wurde nicht nur zu Mehl
und Boot, sondeI'll auch zu Bier und Essig verarbeitet. Die gros-
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se, gewerblich tatige Bevolkerung konnte nicht mit der einheimischen Produktion von Getreide versorgt werden. Die vielen
al'siissigen fremden Kaufleute und die vielen Reisenden mussten auch im Lande ernahrt werden. Hierzu kamen haufig die.
SOldnerheere des Kaisers und gelegentlich die Streitmacht des
Konigs von England. Die Versorgung mit Brot steUte also eine
del' Hauptsorgen des Landes dar. Die Kriege mit Frankreich
und Einfalle des Herzogs von Geldern zerstOrten die Felder, beraubten die Kornmagazine und schrankten dadurch die Produktion ein. Daher war die hollandische Schiffahrt von so grosser Bedeutung flir die gesamten Niederlande. Die Hollander
holten aus del" Kornkammer Europas, aus den baltiscben Lan·
d€il'n, meist i.iber Danzig, grosse Mengen von Getreide heran.
Abel" Streitigkeiten mit den Hansen und mit den Danen beeintrachtigten die Osteefahrt. Sobald die Kornsendungen aus dem
Osten abel" ausblieben, machte sich sofort eine Getreidenot beme;rkbar, die sich in einer Teuerung und Verknappung del" Vorrate auswirkte. In den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts
wurde del' Mangel urn so mehr empfunden, als schlechte Ernten
die Lage verschlimmerten. Die Getre1deknappheit wurde dazu
noch von Kaufleuten zu Spekulation ausgenutzt. Sie kauften
die wenigen, noch verfiigbaren Vorrate an Getreide auf und
hielten diese Mengen zuriick, bis die Not am grossten war und
die Waren zu jedem Preis genommen wurden. Alle Behorden
traten gegen Auswiichse diesel' Art auf. Getreide kaufen, nul"
zu dem Zweck, urn es wieder zu verkaufen, wurde verboten.
Eine Transportleistung zum niederliindischen Heimatort und
Verteilung von grosseren Mengen Getreide an kleine Verbraucher im Inlande war notwendig, urn mit Getreide handeln zu
durfen. Die politis chen Machte ve;rsuchten, den Kornmangel
durch verschiedene Vorschriften zu mildern. Eine Kontrolle
wurde einge:richtet. Einschrankung des freien Handels und
Zwangsmassnahmen zur Beeinflussung del' Produktion eroffneten eine niederlandische Getreidepolitik. Inventare i.iber die
Mengen Getreide, die noch im ganzen Lande vorhanden waren, wurden von den Behorden aufgestellt. 34) Del' Getreidehandel wurde beaufsichtigt und an die freien Markte gebunden. 35 )
Zuwiderhandlungen wurden mit Beschlagnahme undJ mit kfuperlicher Ziichtigung bestraft. Alles Getreide, das in Speichern
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und Scheunen der- Adlichen der Kloster, der Spitale, der Biirger und Rentner aufgestapelt war, musste abgeliefert werden.
Diese Massnahmen wurden mit ausserstoc Strenge in allen Provinzen durchgefiihrt. Auch der Verkauf lebensnotwendiger Waren wurde behordlich geregelt. Die Verarbeitung des Getreides
zu Mehl, Brot, Bier, Essig u.s.w. wurde beaufsichtigt bzw. eingeschrankt oder verboten. In Hennegau durfte zeitweise Essig
aus Getreide nicht gewonnen werden. 36) Die Magistrate der
meisten Stadte schrankten den Gebrauch von Weiz'en in den
Brauereien ein und verboten manchmal die Fabrikation von
Starkbieren. 37 ) Ueber die Lagerung der Waren wurden Vorschriften erlassen. Diejenigen, die mehr Getreide besassen, als sie
bis zum September brauchten, mussten es zu angemessenen
Preisen verkaufen. 3&) Die Kontrolle ging so weit, dass in Notzeiten sogar der private Verbl'auch eingeschrankt wurde. Bei
Mahlzeiten, Hochzeiten und ander-en Festen durften nur eine
gewisse Anzahl von Gasten eingeladen werden, damit nicht auf
einmal zuviel konsumiert werde. Dies war eine in den Niederlanden unpopulare und sicher oft umgangene Vorschrift.
Die behordliche Beaufsichtigung des Getreidehandels erstreckte sich auf die Preise, indem Maximaltarife vorgesehen
wurden. Verteuerungen, die durch die Not entstanden waren,
waren rein marktmassig bedingt durch geringes Angebot und
lebhafte N achfrage. Dieses geringe Angebot wurde kiinstlich
durch spekulative Aufkaufe noch mehr eingeschrankt. Da die
Not nioht selten Unruhen verursachte, wurde alles versucht,
um eine weitere Teuerung zu vermeiden. Es wurde vorgeschrieben, dass die Getreidevorriite zu verniinftigen Preise verkauft
werd~n sollten. Privilegien, die von einzelnen Ziinften als Argument gegen die Einmischung der Behorden in die Preisbildung entgegengehalten wurden, wull'den zeitlich aufgehoben. 39)
Die Ordonnanzen sahen Bestimmungen zur Unterdriickung monopolistischer Tendenzen im Iebensmittelhandel vor. 40 ) Die
Offiziere und Rechtsleute doc wichtigen Stadte erhielten vom
Kaiser Vollmachten, um Maximaltarife durchsetzen zu konnen. 41 ) Diese letzte Bestimmung hatte dadurch besondere Bedeutung, weil sie raumlich und zeitlich unbegrenzte Geltung
haben soUte. Einige andere Erla..."8e ordneten ahnliches fUr einzelne FaIle an. Als die Regentin Maria von u,ngarn ihre Resi-
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denz von Mecheln, wo ihre Tante, die Regentin Margarete von
Oesterreich regiert hatte, na0h Briissel verlegte, wurden Tarife
flir die dem Hof zu lieferndenLebensmittel und auch flir die
W ohnungen der Beamten aufgestellt, damit die Regierungsleute
nicht iibervorteilt wiird.en. 42 ) Die Wohn-.und Verpflegungskosten
d er Kriegsmannschaften und ihrer Pferde in Gasthii usern durften
die festgesetzten Preise nicht iibersteigen. 43) So gar im freiheitlichen Antwerpen sah sich der Magistrat gezwungen, gewisse
Preistaxen fUr Brot, Wein und Bier einzufUhren. 44) Trotz der
hiiufigen und vielseitigen Kontrollen, Einschriinkungen und
Verbote war die Getreidepolitik und "insbesondere die Getreidepreispolitik doch als Ausnahme im Rahmen der niederliindischen Handelspolitik unter Karl V. zu betrachten. In normal en
Zeiten wurden aIle Massnahmen aufgehoben oder gemildert oder
wenigstens ihre Uebertretung stillschweigend ged.uldet.
1) Niiheres vgl. Gottfried Pusch, Staatliche Miinz- und Geldpolitik unter den
burgundischen und habsburgischen Herrschern, besonders unter Karl V.
in den Niederlanden. Miinchen 1933.
2) Recueil, 1. Bd. S. 114.
.
3) Recueil, 1. Bd. S. 569.
4) Goris, a.a. O. S . 21.
&) Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S. 308.
e) Recueil, 2. Bd. S. 55.
7) Recueil, 5. Bd. S. 475.
8) Strieder, Notariatsarchive, a.a. O. viele Beispiele u.a. S.137, 141, 146,
148 usf.
9) Recueil, 1. Bd. S. 192.
10) Recueil, 1. Bd. S. 213.
11) Recueil, 1. Bd. S. 312 und Wiederholungen.
12) Recueil, 6. Bd. S. 159.
13) Recueil, 6. Bd. S. 438.
14) vgl. Recueil, 4. Bd. S. 20.
15) vgl. Recueil, 5, Bd. S. 375.
Ie) Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S.309.
17) Recueil, 3. Bd. S. 62.
18) Recueil, 6. Bd. S. 265.
19) de Meester, a.a. O. S. 258f.
20) Recueil, 2. Bd. S. 70, 3. Bd. S. 262, 5. Bd. S. 112, 6. Bd. S. 55.
21) Recueil, 4. Bd. S. 61.
22) Guicciardini, a.a. O. S. M .
23) Recueil, 2. Bd. S.49.
24) Recueil, 1. Bd. S.207, S. 452, 3 . Bd. S. 77.
25) RecueiJ, 5. Bd. S. 24.
26) Recueil, 6. Bd. S. 432.
27) Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S. 291.
28) Henne, a.a. O. 8. Bd. S. 339.
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30)
31)
32)

33)
34)

35)
36)
37)

33)
3D)
40)

(1)
(2)
(3)

(4)
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Recueil, 3. Bd. S. 553.
Recueil, 6. Bd. S. 102.
Recueil, 6. Bd. S.260, S.313, S. 358, S.439.
Recueil, 6. Bd. S. 480.
Recueil, 1. Bd. S. 130, 2. Bd. S. 329, 4. Bd. S. 73.
Recueil, 2. Bd. S. 131, vgl. auch Henne, a.a. O. 4. Bd. S.80.
Recueil, 2. Bd. S.43, S.112, vgl. auch Henne, a.a. O. 3. Bd. S. 17.
Recueil, 5. Bd. S. 243 und iifters.
Henne, a.a. O. 4. Bd. S.80 und 5. Bd. S. 308.
de Meester, a,a. O. S. 259 und Recueil, 6. Bd. S.424.
Recueil, 1. Bd. S. 378.
Recueil, 1. Bd. S. 379.
Recueil, 3. Bd. S.265.
Recueil, 5. Bd. S. 456, S. 464.
Recueil, 5. Bd. S. 58.
Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S.308.

3. Vorschriften fUr den stadtisehen Handel.
Die Zunftvcrfa.ssung. Der Gewerbeschutz. Die Stapelrechte. Die Bekiimpfung del' stiidtischen Schutzpolitik. Die Neuordnung in Gent durch
die "Carolina". Die Sonderstellung Briigges und Antwerpens.

Eine Sonderstellung im Rahmen der niederlandisehen Wirtsehaft des 16. Jahrhunderts nahm der stadtisehe Handel ein.
Hier befanden sich zahlreiche Uberlieferte mittelalterliche Gepflogenheiten. Die in sich gescblossene Stadtordnung und der
enge Zunftgeist konnten sich jn den einst bliihenden Tuchstad!..
ten Flanderns ungehemmt entfalten. Immer noch musste unter
Karl V. jader Handwerker in einer Stadt der offiziellen Zunft
seines Gewerbezweiges angehoren. Das Lehrlings- und Gesellenwesen war behordlich geregelt. Befiihigungsnachweise wurden
verlangt. Die Zanl der Meister war beschrankt. Die Ztinfte hildeten ein massgebendes "Glied" del' Biirgervertretung. Dar
stadtisehe Magistrat wurde in seiner Wirtschaftspolitik von den
Zlinften beeinflusst. Der Handel der Handwerker unterstand
dar stadtischen KontroUe. In den meisten Stadten setzten die
Scnoffen die Preise ftir die Waren fest. Es bestand Hallenzwang. Einige Stadte verftigten tiber verschiedene Stapelrechte.
Der Handelsverkehr der Fil'emden untereinander war Uberhaupt unterbunden, eine Ware durfte nur an einen Btirger abgesetzt werden. Die Stadte umgaben sich mit Schutzzollen. 1m
Umkreis der Stadte durfte nux das stiidtische Gewerbe die Bedurfnisse der Einwohner befriedigen. Auf dem platten Lande
wurde jedes Gewerbe unterdriickt. Die Handwerker und mit
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ihnen die Stadtverwaltungen waren jedem Fortschritt abgeneigt
und hielten an der Zunftverfa.ssung UThd an den alten "Freiheiten" festl).
Diese geschloss"ene Stadtwktschaft, in der die mittelalterliche
Wirtschaftsauffassung herrschte, war in den Niederlanden des
16. Jahrhunderts an verschiedenen Stellen durchbrochen. Aber
ihr Geist lebte weiter als Ideal der sUidtischen Handwerker, und
bei jedar Gelegenheit wurde versucht, die friihere Ordnung
wieder herzustellen. Del' Kampf der Stadte urn die alte Gewerbeverfassung war eine nioht zu unterschatzende Hemmung
dar zentralistischen und kapitalistischen Entwicklung. Die
Stiidte wurd:en in ihrem Kampfdurch die staatliche Finanznot
unterstiitzt. Urn eine Geldhilfe von den Stadten und Provinzen
erla.iJ.gen zu konnen, musste die Zentralregierung Zugestandnis.se mach en und Privilegien zum Wohl del' Ziinfte und del'
Handwerker gewiihren.
Politisch waren die Stiidte nicht mehr unabhiingig. Der Zentralismus der Landesregiocung war schon so weit fortgeschritten.', dass er in den einst so selbstiindigen Stadten umfangreiche Rechte besass. Besonders spielte das Bestatigungsrecht des
FUrsten eine grosse Rolle. Aenderungen und Erneuerungen der
fruher unantastbaren Privilegien waren unter Karl V. gang und
giibe. Die Tendenz del' Zentralregierung ging dahin, den ,Zunftzwang mit d-en Beschriinkungen flir den Handel zu brechen.
Aber . die stiidtischen Gewerbetreibenden durften es nicht allzu
sahr marken, denn wirtschaftlich liessen sich die Handwerker
noch lange nicht entbehren und sie waren immer noch eine wirtschaftliohe Macht, die ihren Willen z.B . durch Streik durchzusetzen vermochte. In einer Reilie von Fallen waren die Stiidta
zu Ungunsten des platten LaThdes odeI' des fremden Handels
begiinstigt worden. Verkaufsverbote innerhalb eines bestimmten Kreises urn die Stiidte waren ein beliebtes Mittel, urn den
stiidtischen Handel zu schiitzen. 1m Umkreis von einer Meile
urn die Stadt Ypern durfte niemand eine Schenke halten, brauen, Weine oder Kriiuterbier verkauf-en. 2) 1m unmittelbaren
Bereich del' Stadt Doornik durften keine Brauereien errichtet
werden und wedel' Bier noch Wein verkauft werden. 3) Ausserdem wurden in Briissel, Enghien, Gent, Groningen, Lowen,
Mecheln die Bierindustrien geschiitzt und auf dem Lande rings
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XVI1I.
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herum SO viel wie moglich untel'driickt. 4) NUl' so konnte del'
Bierhandel mit den auslandischen Bieren in Konkurrenz treten. Eine kaiserliche Ordonnanz verbot den Verkauf von Getreide, Hanf und Garn auf dem platten Land von Dendermonde
und ,reserviert das Monopol fUr diese Ware den Stiidtern, sowie
den anderen privilegierten Miirkten des Landes. 5 ) Urn das Handwerk von Dixmuiden zu schiitzen, wurde die Auslibung jedes
Gewerbe.s im Umkreis einer halb'en Meile urn die.se St1lidt fii.r die
Zeit von 20 Jahren verboten. 6) Auf del' anderen Seite waren
Schutzmassnahmen zu Gunsten bestehender Industrien notwendig, weil del' einheimische Handel und das einheimische Gewerbe zuriickgingen. Die beriihmte flamische und Briisseler
Teppichindustrie war gegen Mitte des 16. Jahrhunderts im
Biickgang begriffen.7) Die Farbereien verloren mit del' Tuohindustrie an Bedeutung. 8) Die stiidtischen Magistrate suchten
das Gewerbe durch alle moglichen Massnahmen zu schiitzen,
da die einstige Stiirke del' Stiidte auf ihrer industriellen Bliite
beruhte. Subsidien, Priimien und Verhote waren die Mittel, die
angawandt wurden, urn den vollstandigen Niedergang der Gewerbe zu verhindern. Aussel'dem iibe·r wachten die stadtischen
Magistrate die Quantitiit und die Quruitiit del' hergestellten Wa...
reno Dies kam den Konsumenten zu gute, abe.,r auch Handel ·
und Gewerbe wurden dadurch VOl' unlauterer KonkuITenz geschiitzt. Besonders wurde de;r Handel mit Lebensmitteln von del'
Orstpolizei kontrolliert. Dazu wurden Inspektoren und vereidigtn Pl'obierer angestellt.
Als weitere Massnahme wul'1den von del' Zentralregierung
Stapelrechte gewiihrt, urn den stiidtischen Handel zu schiitzen.
Wiederum waren es das platte l,and und del' fremd.e Handel, die
unter der Begiinstigung zu lei den hatten. Das Stapelrecht einer
Stadt bestandt darin, dass an ihr keine Ware voriibergefiihrt
oder durch ihr Gebiet hindurchgebracht werden durfte, ohne
eine gewisse Zeit zum Offentlichen Verkauf an den von ihr Z.l
diesem Zweck bestimmten Pliitzen ausgelegen zu haben. Del'
Stapelzwang erstreckte sich sowohl auf die zu Wasser als auf
die zu Lande beforderten Waren. Man kannte sogar Stapelstrassen, d.h. Heer- und Landstrass'en, die nach del' Stapelstadt
fiihrten und unter Strafandrohung von den Fuhr- und Kaufleuten benutzt werden mussten. Die Stapeleinrichtung erleich-
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terte die Kontrolle des Zollwesens und ermoglichte infolgedessen
eine hohe Belastung der Stapelwaren. Die Stapelkaufleute hatten das grosste Interesse daran,dass der Schmuggel hintan
gehalten wurde, weil sonst infolge der Konkurrenz del' Schmuggler der Preis herabgedriickt wurde.
1m Jahre 1494 war Brugge zum Stapelplatz fur spanische
Wolle bestimmt worden, um den Handel dieser zuriickgehenden
Stadt wieder zu beleben. 9) Ausserdem bekam Briigge d.en nor~
lichen Stapel fur franzosische Weine,10) Chimay besass den
sUdlichen. 11 ) Fur die aus Frankreich, Spanien und Portugal
zur See eingefUhrten Weine war Middelburg Stapelort. 12) Antwerpen hatte den Stapel fur Alaun 13) und den Getreidestapel
fUr Brabant. 14) Fur Holland und Seeland befand sich der Getreidestapel in Amsterdam, wo sich auch d,er Stapelplatz fur
Rolz und Flacbs befand. Dordrecht besass immer noch den Stapel fur alles, was an Getreide, Korn, Holz u.s.w. ·d en Rhein und
die Maas heruntergebracht wurde und insbesondere fur Rheinweine. 15 ) Holz und Hafer, die auf der Merwede oder der Lek
befordert wurden, mussten vor dem Weitertransport zuerst in
Dordrecht feilgeboten werden. 16) Fur Welschflandern, Artois
und Hennegau befand sich del" Getre1destapel in Douai 17). Gent
besass einen Stapel fUr das auf der Leye, Schelde und Lieve
beforderte Getreide. Ath hatte einen Stapel fiir die Leinwand
der Umgebung.
Die Sonderstellung, die der stiidtische Handel im Rahmen
der niederlandischen WiMschaft des 16. JahrhuI1derts einnahm,
wurde im librigen von der Zentralregierung bekampft, besonder auch dadurch, dass neue Industrien auf dem platten Lande
zugelassen und unterstutzt wurden, entgegen den bestehenden
stadtischen Privilegien. Es entstand die Teppichindustrie, die
Spitzenkloppelei und vor allem die Leinwandindustrie, die g~
fordert wurde dJurch einen ausgedehnten Flachsanbau. 18) Auch
die Tuchmacherei verbreitete siGh auf dem Lande. Die Einwohner des platten Landes von Aelst dudten Teppiche herstellen gem ass den Vorschriften der Handwerker von Oudenaerde. 19 )
Das Monopol der stadtischen Zunft wurde dadurch durchbrochen. Kleiderkaufleute erhielten das Recht, fertige Kleider aus
neuen, d.h. auf dem Lande verfertigten Stoffen zu verkaufen, 20)
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obwohl diese Bestimmungen den verbrieften Rechten des stiidtischen Schneidergewerbes widersprachen.
Aber nur ganz allmahlich wurdendie stadtischen Privilegien
von der Zentralregierung durchbrochen. Bei der N euordnung in
Gent jedoch ging der Kaiser personlich radikal vor. Wichtige
Meinungsverschiedenheiten iiber Privilegien und darauf folgende Unruhen in Gent waren der Anla.ss fUr die Neuordnung.
Jedes "Glied" der Staude Flanderns war berechtigt, die Zahlung einer von den iibrigen Gliedern bewilligten Bede zu verwei-gern. 21 ) Dies war ein Privileg, das die Stadte 1m Jahre 1477
von Maria von Burgund unter anderen abgerungen hatten. Auf
dieses Privileg beriefen sich die Genter, als sie sich 1m Jahre
1537 weigerten, eine Bede zu zahlen, die anlfu3slioh eines Einfalies Franz 1. in die Niederlande von der Regentin Maria von
Ungarn gefordert und von den iibrigen Gliedern bewilligt worden waren. Maria stellte sich auf den Standpunkt, da.ss die
Mehrheit der Gliep.er fUr die rechtsgiiltige Bewilligung der
Steuer geniigte und ordnete daher die Erhebung auch in Gent
an. Langwierige Auseinandersetzungen waren die Folge dieser
Meinungsverschiedenheit. 1m Jahre 1539 gab es dann Unruh en
Verordnungen ohne die ausdriickliche Erlaubnis des Herrsche:rs
loser Gewalt und legte dar Einwohnerschaft eine grosse Geld~
busse auf. Die Privilegien, Rechte, Freiheiten und Gewohnbeiten wurden samtlicb abgeschafft. Die sta dtische Verwaltung
wur,de der Zentralregierung unterstellt. Eine Zitadelle wurde
in der Stadt erbaut. 23) Eine Verfassung, die sogenannte Carolina, wurde am 20. F,e hruar 1540 gegeben. Die Ziinfte "vurden
von 53 auf 21 reduziert. Die Schoffen durften fortan weder
Verordnungen ohne die ausdrijckliche Erlaubnis des Herrschers
oder des Provinzialstatthalters erlassen, noch irgend eine neue
Steuer ohne besonderes Oktroi einfiihren. 24) Wer ein J ahr in
der Stadt wohnte, konnte die Biirg,e reigenschaft erwerben. Urn
die Geldbusse bezahlen zu konnen, mussten aIle moglichen Mittel angewendet werden. 25) Renten wurden ausgeschrieben.
Steuern wurden auf Konsumgiiter und auf jedem Schornstein,
aus dem Rauch aufstieg, eingefiihrt. Gleichzeitig wurden auch
andere flamische Stadte, die sich an den UDl1ljhen beteiligt hatten, bestraft. Deynze, Geraardsbergen, Hulst, Kortryk, Meenen, Ninove, Oudenaerde, Ronse, Ypern muss ten Geldbus-
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sen leisten, und der Kaiser behielt sich iiberall das Recht
vor, die Privilegien, die Polizei und die Verwaltung der Ge-meinden zu andern. Mit dem Genter Aufstand und seiner Unterdriickung war die Stadtepolitik und die Einmischung der
Ziinfte in das offentliche Leben in den Niederlanden endgiiltig
erledigt. 26) Von nun an waren es nur die standischen Vertreter der Provinzen, die gegen die zentrale Gewalt auftraten.
Briigge nahm von jeher eine Sonderstellung unter den niederlandischen Stiidten ein. 1m Mittelalter war diese Stadt einer
der wichtigsten Handelsplatze Europas. Auch wirtschaftlich
war sie das Venedig des N ordens, der Lagunenstadt beinahe
ebenhiirtig. Die fremden Kaufmannschaften eroberten sich in
Briigge im Laufe der Zeit verschiedene Privilegien. Vor aHem
war dar sonst verbotene Handel von Gast zu Gast verbrieft. 27)
AUerdiings musste ein Burger als Makler das Geschaft vermitteln.
1m 16. Jahrhundert hatte Briigge eine gewisse Bedeutung VOl'
aHem im spanischen Wollhandel, aber die einstige wirtschaftliche Elute der Stadt war voriiber; del' hohe W ohlstand war
geschwunden. Handel und Verkehr gingen immer mehr zuriick.
Daher wurde von der Zentralregierung und auch yom Stadtmagistrat versucht, rnittels handelspolitischer Massnahmen den
vollstiindigen Niedergang aufzuhalten. Diese Massnahrnen standen im grossen und ganzen in Widerspruch zu del' sonst in den
niederlandischen Stiidten iibligen N eigung fUr Schutzzolle.
1m Prinzip wurde an der Zunftverfassung festgehalten, aber
die einengenden, ja abschliessenden Schranken wurden aufgehoben. Handwerker, die sich in Briigge niederlassen wollten,
konnten dies ungehindert tun, sie brauchten nur die kleine Ge-biihr von 5 Solidi als Kostenbeitr8!g fiir die Zulassung zu zahlen. 28) Die Erwerbung des Biirgerrechtes wurde weitestgehend
erleichtert. Urn das darniederliegende Tuchgewerbe zu beleben,
wurde eine Priimie von einern Dukaten dernjenigen ange-boten,
der in Briigge ein Stuck Tuch anfertigen wiirde. 29) Man versuchte die Seidenindustrie anzusiedeln, aber obwohl die Strassen von Bettlern, d.h. von Arbeitslosen, die auf Unterstiitzung
angewiesen waren, wimrnelten, fehlten die notigen Arbeitskraft6 in den Seidenmanufakturen. Ein weiterer Versuch, die einzeIn en Gewerbezweige in Briigge zu erhalten, bestand darin,
dass die Einwohner die englischen Tuche verbesserten, fiirbten,

184

NIEDERL. HANDELS- UND FINANZPOLITIK UNTER KARL V

scherten und walkten. Doch diese Massnahmen blieben ebenfalls ohne viel Erfolg. 30) Schon im 16. Jahrhundert fing Briigge
Iangsam an, sein'e n wirtschaftlichen Schlaf anzutreten, del' ihm
einmal den Beinarpen "die tote Stadt" bringen sollte.
Auch Antwerpen nahm in Rahmen der niederHindisohen Stadto eine Sonderstellung ein. Wiihrend die handelspolitischen
Massnahmen zu Gunsten Briigges aus einer verzweifelten Gegenwehr gegen ein'e n bald unabwendbaren Niedergang entstan.den waren, verhalf die freiheitliche Einstellung Antwerpens der
Scheldestadt zu unvergleichlicher Hohe. Der Verkehr der Fremden wurde durch die Behorden erleichtert, anstatt wie es in
den meisten Stiidten des Landes sonst geschah, erschwert Zll
werden. Allen fremden Nation-en wurden gleichmiissig Privilegien erteilt. Ein neues Borsengebaude wurde von aer Stadt errichtet, urn den Kaufleuten entgegenzukommen. Hauser wurden zur Verfiigung der Englander, Portugiesen und Hansen
gestellt. Die Erlangung des Biirgerrechtes wurde erleichtert. Es
g-eniigte, wenn einige Biirger fiir den Fremden Biirgerschaft
leisteten. Der Fremde musste dann einen Treueid schworen und
6 Dukaten an die Stadt zahlen, ferner die herkommliche Gebuhr d er Zunft, der er beitreten wollte, entrichten. 31) Wenn
del' neue Biirger .aber nicht aus Brabant stammte, konnte er
kaine stadtischen Aemter bekleiden, jedoch fiel diese Beschrankung fiir seine N achkommen fort. 32) 1m iibrigen wurde ein
weitgeh-endes "laisser faire" geiibt, man mischte sich in Angelegenheiten der Kaufleute nach Moglichkeit wenig ein. Grosstenteils waren sogar die Massnahmen des Magistrats auf Wiinsche und Anregungen der Kaufmannschaften zuriickzufiihron.
~3) Das Maklergewerbe war frei. Fiir Geld-, Edelmetall- und
Wechselverkehr gab es praktisch keine Beschrankungen, auch
der Zahlungsverkehr auf den Messen und auf der Borse erfolgte
bargeldlos durch Ueberweisung. Auch das Wirtsgewerbe kannte
keine Vorschriften, wie es in ander-en Stadten iiblich waren. 34)
Mit diesen fiir die damalige Zeit einzig dastehenden Vorziigen
ausgeriistet, erlebte Antwerpen im 16. Jahrhundert einen beispielosen Aufschwung, der den Namen der Scheldestadt in der
ganzen VI[ eIt beriihmt machte.
1) Pirenne, a .a. O. 3. Ed. S.271.

2) Recueil, 2. Bd. S. 274, S. 411, vgl. 6. Bd. S. 239.
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3) Recueil, 2. Bd. S.309, 3. Bd. S.317, S. 377.
4)

Blok, a.a. O. 2. Bd. S. 605, Recueil, 4. Bd. S. 151, S. 409, Rachfahl, a.a

O. 1. Bd. S. 297.
5) Recueil, 4. Bd. S. 193.
6) Recueil, 3. Bd. S.414.
7) Blok, a.a. O. 2. Bd. S. 605.
8) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 295.
9) Rachfahl, a .a. O. 1. Bd. S. 319.
10) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 271.
11) Recueil, 5. Bd. S.359 (Bestatigung).
12) Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S. 297.
13) Goris, a.a. O. S. 206.
14) Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S.297.
15) idem.
16) K. Th. Wenzelhurger, Geschichte der Niederlande, 1. Bd. Gotha 1879,
S.813.
17) Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S.297.
18) Paul Oswald, Belgien, Aus Natur und Geisteswelt, 501. Bd. L,:lipzig u.
Berlin 1915, S.56.
19) Recueil, 5. Bd. S. 137.
20) Recueil, 3. Bd. S. 535.
21) Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S. 149.
22) M. Gachard, Relation des troubles de Gand sous Charles-Quint, Briissel
1846, S. II.
23) Gachard, a.a. O. S. III.
24) Henne, a.a. O. 7. Bd. S.80.
2.) Henne, a.a. O. 7. Bd. S. 105.
26) Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S. 158.
27) Rudolf Hapke,. Der deutsche Kaufman in den Niederlanden, Leipzig 1911,
S.13.
28) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 291.
29) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 271f.
30) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 291.
31) Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S. 313.
32) Henne, a.a. O. 5. Bd. S.267.
33) Goris, a.a. O. S. 6.
34) Ehrenberg, a.a. O. 2. Bd. S. 8.

4. Vorschriften fiir den marktmassi'g en Handel.
Die Handelsfreiheit als Voraussetzung fiir den marktmiissigen Handel.
Die Handelsfreiheit in Briigge und Antwerpen. Die Errichtung und
Organisation von Miirkten, Messen und Borsen.

Markte, Messen und Borsen bediirften zu ihrer Existenz eines
gewissen Grades von Handelsfreiheit. Darin unterschied sich
der marktmassige Handel von d'e m gewohnlich gebundenen

st.adtischen Handel. Gewerbetreibende waren ortsgebunden und
mussten sich Vorschriften gefallen lassen. Die Besucher von
l\Iiirkten, Messen und Borsen dagegen kam-en von auswarts und
mussten angelockt werden. Das geschah durch Gewahrung von
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mehr oder weniger Handelsfreiheit. Die gewohnlichen Markte,
die fast iiberall vorhanden waren, bedurften zu ihrem Zustandekommen und ihrer Entfaltung am wenigsten Handelsfreiheit.
Die Markte passten. sich dem gebundenen Verkehr der Umwelt
am meisten an. DafUr war aber auch ihre Bedeutung fUr die
Wirtschaft des Landes nur gering. Sie dienten vor aHem dem
kleinen. Austauschverkehr zwischen Stadt und Land. 1hr Wirkungskreis war auf ein verhiiltnismiissig kleines Gebiet (die
Umgebung des Marktortes) beschriinkt. Messen dagegen brauchten viel mehr Handelsfreiheit, schon allein wei I sie langere
Zeit dauerten. Die fremd·en Besucher del' Messe mussten sich
mehrere Wochen in der Stadt aufhalten. Wahrend dieser Zeit
waren daher verschiedene Einschrankungen, die sonst im Handelsverkehr der stadtegebundenen Wirtschaft iiblich waren,
aufgehoben. Aber sobald die Messe geschlossen war, traten sie
wieder in Kraft. Der Wirkungskreis des Mess·e n war sehr verschieden, je nach ihrer Bedeutung. Briigge, Antwerpen, Bergenop-Zoom, Middelburg u.a. hatten internationalen Ruf.
Borsen brauchten zum Unterschied von Messen vollstandige
Handelsfreiheit. 1) Denn sie mussten fast taglich und dauernd
stattfinden. Allerdings konnte diese Freiheit ortlich gebunden
sein und von gebundenen Verkehr umgeben sein.
Die Freiheiten von Briigge waren nur messemiissig. Zwar
blieben im Mittelalter die Fremden das ganze J ahr hindurch in
Briigge trotz der Beschrankung des HandeLs, weil sie viele Privilegien genossen, die sonst fast nirgends im Norden und Westen Europas bestanden. Auch im 16. Jahrhundert war die Ste,l lung der fremd-en Kaufleute in Briigge gegeniiber dem Mittelalter kaum verschieden. Dagegen stand Antwerpen im Z~tchen
des borsenmassigen Handels. Diese Ausnahmestellung del'
Scheldestadt in der Mitteder noch mittelalterlich gebundenen
Welt wurde durch das Verstandnis des Magistrats fiir die
Wiinsche der Auslander begriindet und begiinstigt durch das
Wohlwollen der Zentralregierung. Maximilian war von den
Briiggern gefangen gehalten worden, wah rend Antwerpen ihm
geholfen hatte. Urn sich an Briigge zu rachen und urn sich Antwerpen erkenntlich zu zeigen, verlieh er aIle Privilegien, die
Fremde in Briigge erhielten, auch an Antwerpen. 2) Da Antwerpen schon vorher viele Vorrechte besass, iiber die Briigge
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nicht verfiigte, und der Magistrat an aIle, diE' sich in ihren
Mauern zu Handelszwecken niederliessen, Vorteile gewahrte,
hatte Antwerpen seitdem viel mehr Handelsfreiheit zu bieten
als Briigge, eine Tatsache, die fUr das Emporwacbsen dter
Scheldestadt massgebend wnrde. Philip der Schone versuchte
im Jahre 1498 den Handel der fremden Kaufleute in Briigge
zu fordern, indem er einige neue Pri vilegien erteilte und Massnahmen ergriff, urn die Versandung des Zwijns zu beseitigen,
abel" ebensowenig wie er die Versandung verhindern konnte,
konnte er den Niedergang Briigges aufhalten. 3) Auch spater
getroffene handelspolitische Rettungsversuche der Zentralregierung und des Briigger Magistrats konnten keine Hilfe schaffen. Antwerpen hatte so viele Vorteile, die Briigge nicht ersetzen konnte, dass an einen Konkurrenzkampf zwischen beiden garnicht zu denken war. Briigge wnrde einfach von Antwerp-en erdriickt.
Markte und Messen waren auf Grund von Privilegien des
Landesherrn ins Leben gerufen worden. Wahrend des Mittelalters war kaum eine andere Entstehungsart moglich. Durch
das Oktroi des Fiirsten wnrde ein Markt oder eine .Messe eingerichtet. Natiirlich muss ten sie - wenn sie gedeihen soUtendie wirtschaftlichen Voraussetzungiln fiir diesen Rechtsakt harben. Bei Ablauf des Privilegs musste die Urkund8 erneuert bzw.
bestatigt werd-en. Markte wurden einmal wochentlich oder einmal
jii:hrlich veranstaltet. Einige waren auf bestimmte Waren beschrankt, es gab z.B. Pferde-, Tuch- und Ledermarkte. Das
Marktwesen wnrde von Karl V. nach und nach neu organisiert. 4) Bei jeder Gelegenheit anlassig del" EinfUhrung oder
Bestatigung eines Marktes wurden neue Satzungen gegeben,
oder die vorhandenen geiindert. Der Verkehr auf dem Markt
wnrde durch das Marktrecht geregelt, das bestimmte, wie die
Geschafte abzuwickeln waren. Del" Markt war nicht nur eine
Einkaufs- und Verkaufsgelegenheit, sondern es bestand fiir verschiedene Waren die Vorschrift, dass sie nur auf dem Markt
gehandelt werden durften. Diese Massnahmen dienten aber auch
zur besseren Kontrolle des Verkaufs. Ausfuhr und Aufkauf
konnten eventuell verhindert werden. Bei Getreide, bei Vieh
und insbesondere bei Pferden war diese Marktbeobachtung
wichtig 5).
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In den Messestadten trafen sich sowahl fremde Wle einheimische Kaufleute. Der Handelsverkehr fand in grosserem Masstab als in den Marktplatzen statt. Vor aHem dauerten die
Messen viel langer, wurden aber dafiil' weniger oft abgehalten.
In der Regel fanden alljahrlich eine bis zwei Messen statt. Die
Festlegung der Messe war ein wichtiges fUrstliches P:rlvileg. 6 )
Von del' Festlegung -einer giinstiger Zeit hing haufig del' Erfolg der Messe abo Laut allgemeiner Vorschrift soUte eine Messe
hochstens 6 Wochen dauern. Die ersten 13 Tage waren berechnet fUr die Hinreise der Kaufleute und die Heranschaffung
ihrer Waren usw. In den folgenden 14 Tagen wurden die Wa~
ren ausgestellt und Geschiifte abgeschlossen. Die innerhalb der
6 W owem iibrigbleibende Zeit war fiir die Riickreise der Kauflcute bestimmt. Allen Kaufleuten, ausser Feinden, Verbannten
und Fliichtlingen wurde sicheres Geleit gewahrt. Auf Ansuch-en
wurde im Jahre 1508 in Briigge eine Messe von 6 Wochen einge£iihrt. 7) Auch diese Massnahme sollte den Briigger Handel
beleben. Trotzdem sank im Laufe des 16. Jahrhunderts der
Verkehr immer mehr. Die Kaufleute hielten es nicht mehr fUr
lohnend, di.e Messen zu besuchen. Standige Anwesenheit oder
das Erscheinen fremder Handler zu Zeiten ausserhalb der MesS0. war erst recht nicht mehl' allgemein Uhlich. lZu Gent, Kortryk, Lille, Ypern wurden viel mehr Geschafte auf d-en kurzen
Jahrmarkten abgeschlossen, die an zwei oder drei Tagen um
einen Festtag stattfanden, als auf den Messen in Briigge. Daher
erlaubte del' Kaiser dem Magistrat der Stadt die Dauer der
zwei Messen zu hegrenzen. Die 14 Verkaufstage jeder Messe
'mrden auf 6 Tage reduziert. 8) In Antwerpen dagegen drangte
die Entwicklung zu entgegengesetzten Massnahmen. 6 W oehen
geniigten dem lebhaften Handel nicht mehr. Zwar musste die
Zentralregierung auf Veranlassung del' anderen Stiidte gegen
die langere Dauer del' Mess-en einschreiten, 9) abel' es war weniger der Warenvekehr, der die Antwerpener Messen zu Bedeutung brachte; vielmehr wurden die Zahlungstermine zu!'
Hauptsache. Seitdem die Messen auch als Termine fUr die
Riickzahlung del' Regierungsanleihen dienten, wurden sie oft
willkiirlich hinausgeschoben. 10) Die eige:Q.tliche Messe kam nul'
noch fUr den englisch-en Tuchhandel in Betraeht. In den 40.
Jahren des 16. Jahrhunderts wurden die wichtigen Messen von
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Bergen-op-Zoom nach Antwerpen verlegt, nachdem schon friiher die Zahlungstermine nach del' Scheldestadt verlegt worden
wa.ren. 11) So bestanden in Antwerpen 4 Messen nehen der Borse und dem beinahe sHindig stattfindenden Markt. Wiihrend
der Messezeit durften ohne Unterschied alIe Personen kommen
und in Antwerpen wohnen, und dann mit Giitern und Waren
in voller Sicherheit nach Hause zuriickkehren, ohne dass sie
wegen Schulden oder wegen sonstiger Angelegenheiten wahrBnd
der ganzen Reise belangt werden konnten. 12) Wenn der Herrscher Interesse am Handel einer Ware hatte, so beschriinkte eT
d~IT'en Verkauf auf Markt- oder Messeplatze, urn ohne Schwierigkeit eine Uehersicht libel' Angebot und N achfrage zu erhaJten. Besonders wurde der fiir Heereszwecke so wichtige Pferdehandel zeitweise auf Messen beschriinkt. 13)
Wiihrend Miirkte und Messen meistens zeitlich besohriinkt
waren, versammelte sich die Borse fast tiiglich. Er war daher
auch lohnend sich dauernd an einem Borsenort niederzulassen .
Borsen sind bekanntlich Markte, auf denen mit vertretbaren
Giitern gehandelt wird. Entweder ist die Ware iilberhaupt nicht
am Verhandlungsort oder nul' Muster werden gezeigt. Das Letztere war bei den damaligen Messen noch nicht del' Fall. Daher
ist die Einrichtung einer Borse als grosser wirtschaftlicher
Fortschritt zu bezeichnen. VOl' allem gelangten die Finanzgeschafte durch ihre Zentralisation in den Borsen zu grosser Bedeutung. Hier wurden Anleihegeschiifte und Rentenkiiufe verhandelt und zum Abschluss gebracht. Bereits in Briigge gab es
eine Borse fUr die Geld- und Wechselgeschiifte der ltaliener.
Aber es war nur ein Anfang. Eine Borse, die alie KaufIeute
vereint hiitte, existierte in Briigge nicht. J ede Kaufmannschaft
oder Nation, wie man die organisierten fremden KaufIeute einer Gegend nannte, hielt sich an hestimmten, getrennten Platzen im Kaufmannsquartier auf. 14) In Antwerpen gab es eine
KaufmannsbOrse schon in der zweiten Hiilfte des 15. Jahrhunderts. Sie wurde wahrscheinlich im Jahre 1460 vom Antwerpener Stadtrat in guter Lage eingerichtet mit der ausdriicklichen
Bestimmung, dass sie zur Forderung des Handels dienen sollte. 15) 1m Jahre 1531 wurde dann ein priichtige neue Borse errichtet, die den Kaufleuten alIer in Antwerpen v,e rkehrenden
Nationen zur Verfiigung stand. 16) Nach ihrer Vollendung wur-
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den Finanzgeschafte nur noeh in der Borse erledigt. 17) Dieses
Borsengebaude wullde das Vorbild fi.ir die spateren Amsterdamer und Londoner Borsen. Die Kaufleute hatten eine Bitte urn
ein grosseres Borsengebaude eingereieht. Ein Protest der N achbarn der alten Borse, die sich geschadigt fiihlten, blieb erIolglos. Die innere Ordnung der Borse wurde durch Polizeiverord'nungen geregelt. 18)
1) Ehrenberg, a .a. O. 1. Bd.,S. 50f.
2) Goris, a.a. O. S. 38.
3) Blok, a.a. O. 2. Bd. S. 601.

') Goris, a.a. O. S. 20.
5) Recueil, 2. Bd. S. 481 und ofters, 3. Bd. S. 272.
8) Recueil, 1. Bd. S. 465, S. 653, 2. Bd. S. 100, 6. Bd. S. 1 LB.
7) Recueil, 1. Bd. S. 66.
8) Recueil, 2. Bd. S. 502.
9) Recueil, 1. Bd. S. 39S, S. 684.
10) Ehrenberg, a .a. O. 2. Bd. S. 2.
11) Ehrenberg, a.a. O. 2. Bd. S. 13.
12) Guicciardini, a.a. O. S. 90.
13) Recueil, 4. Bd. S. 386.
14) Hapke, Der deutsche Kaufmann, a.a. O. S. 12.
15) Ehrenberg, a.a. O. 2 .Bd. S.10.
18) Recueil, 6. Bd. S.397.
17) Henne, a.a. O. 5. Bd. S.319.
18) J. Denuce, De beurs ,'an Antwerpen, Oorsprong en eerste Ontwikke!ing,
15. en 16. eeuwen, Antwerpsch Archievenblad, 2. Reihe, 6. Jahrg. 1931,
April, S. 88, 102££ u. 109ff.

5. Vorschriften fur den internationalen Handel.
Die freiheitlichc Tendenz. Einfurbeschrankungen als Folge der Kriege.
Regelung der Alauneinfuhr. Ausfuhrbeschriinkungen als Folge der
Kriege.

Die Ein- und Ausfuhr sowie die Durehfuhr von Waren aHar
Art war in den Niederlanden des 16. Jahrhunderts im allge,meinen erlaubt. Nur die i.ibliehen Zolle waren zu entrichten
und die Stapelrechte einzuhalten. Es zeigte sich also hier durchaus eine freiheitliehe Tendenz. 1m Mittelalter dagegen umgab
sich jede Stadt mit hohen Zollmauern, die nicht selten fi.ir einzelne Warengattungen prohibitiven Charakter annahmen. Die
autarke Stadtwirtschaft konnte auf Produkte weiter 'entfer.n t
liegender Gegenden verziehten und wehrte sich im Interesse
der Zunftverfassung gegen eine Konkurrenz, die nur gefahrlich
"'ellden konnte. Die Niederlande hatten schon immer fiir den
Export gearbeitet. 1m Mittelalter war es vor ailem die flandri..
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sche Tuchindustrie, die Ausfuhrware herstellte. 1m 16 . .Jahrhundert kamen die Teppichwirkerei, die Spitzenfabrikation, die
KupferschUigerei, das Biergewerbe als Exportindustrien hinzu
und auch die Ausfuhr von Heringen in verschiedener Form
eriangte Bedeutung. Hand in Hand mit der Zunahme des Gewerbefleisses stieg die Bevolkerungsdichte. Die landwirtschaitliche Produktion konnte die Massen von gewerblichen Arbeitern
nicht erniihren, und die Einfuhr von Lehensmitteln in den Niederlanden war um so notwendiger. Der Import und Export war
allgemein sehr lebhaft, d'enn ein grosser Teil der Handelsbliite
Antwerpens beruhte auf dem Durchfuhrhandel. 1) Die Waren der
ganzen Welt erschienen auf den Miirkten der Scheldestadt, urn
in allen Teilen der Welt wieder abgesetzt zu werden. Diese grossartige Entfaltung des Handels wurde erst durch die "freihiindlerisch" eingestellten Politik der Zentralregierung und des Antwerpener Magistrats, die viele Pivilegien fur fremde Kaufleute
genehmigten, ermoglicht. Diese Bemuhungen waren deshalb
von Erfolg gekront, weil gute Beziehungen zwischen Heinrich
VIII. von England und Karl V., bestanden. 2) Auch der meist
friedliche Verkehr mit Deutschland trug viel dazu bei, den
Handel in Antwerpen zu intensivieren.
Einr- und Ausfuhrbeschriinkung:en blieben also Ausnahmen,
obgleich sie verhiiltnismiissig oft vorkamen. Schuld dar an waren vor allem die hiiufigen Kriege. Mit Frankreich war der
Handelsverkehr sehr erschwert. Bei jedem Kriegsausbruch
wurde die Einfuhr aus Fankreich verboten und die franzosischen Kaufleute mussten die Niederlande verlass-en. Besonders
!itt der Handel mit franzOsischen Weinen unter diesen Verhiiltnissen. 3) Die 'Z entralregierung bekiimpfte den franzosisch'en
Weinhandel gem, weil sie an einer Forderung des deutschen
und spanischen Weinhandels unmittelbar interessiert war; 4)
war doch Karl deutscher Kaiser und Konig von Spanien. Besonders wurden Rheinweine eingefiihrt. 5) Die franzosischen
Weine erfreuten sich aber in den Niederlanden einer allgemei.:.
nen Be!iebtheit, auch war die Einfuhr von Wein aus den d-en
Habsburgern genehmen Liindern teuer, sodass viel Schmuggel
in den Grensgebieten zUJ; See und auf sonstigen Umwegen (iiber
neutrale Liinder) vorkam. Auch in 'Uebergangszeiten zv.rischen
Krieg und Frieden wurde der Weinhandel mit Frankreich er-
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schwert, indem er nur auf Grund kaiserlicher Privilegien betrieb-en werden durfte. Dazu war eine scharfe Kontrolle notig.
AIle Weine mn..'lSten in geeichten Gefiissen gehandelt werden. 6)
Wenn die Einfuhr aber erlaubt war, wurde ein Zoll auf franzosische Weine erhoben, 7) die in Briigge oder Chimay gestapelt
werden mussten. Auoh wurde von der Zentralregierung verlangt,dass sie zu angerrtessenen Preisen verkauft wurden. Diese
Massnahme richtete sich gegen den Aufkauf, gegen die Gesell-,
schafts- und Monopolbildung im Handel mit franzosischen Weinen. 8) Es wurde auch vorgeschrieben, dass nur Franzosen
Wein einfiihren durften. AdJige und Priilaten allein durften
Wein aus Frankreich einfiihren und zwar fiir den eigenen
Verbrauch. Auf der anderen Seite erlaubte der franzosische
Konig die W,e inausfuhr nul' d'enjenigen Kaufleuten, die ein
konigliches Privileg hatten. So gelangten nur schlechte una
verhiiltnismiissig teure Wein nach den Niederlanden. 9) N eben
Wein wurde auch hiiufig das franzosische Salz in den Niederland(;)n verboten. 10)
Wiihrend des schottischen Krieges durfte niemand mit schottisch-en Kaufleuten oder mit Kaufleuten, die mit Schotten verkehrten, Handel trelien. Dagegen war der Zuriickkauf von
Schiffen, die durch Schotten gekapert worden waren, erlaubt.
Auch Ausliindern war es verboten, schottische Waren nach den
Niederlanden zu bringen. 11)
DieAuseinandersetzungen der Niederlande mit Diinemark und
der Hanse liihmte die holliindische Ostseefahrt und beeintriichtigte damit die Einfuhr von Getreide und von Holzprodukten.
Viele ausliindische Biere wurden in den Niederlanden getrunken, sodass die Biereinfuhr betriichtlich war. Die inliindischen Biere waren an sich leichterer Qualitiit. HinZll kam, dass
aus Furcht vor Getreidemangel hiiufig von stiidtischen ' Magistraten, einige Male sogar von del' Zentralregierung verboten
wurde, starke Biere zu brauen. Dadurch wurde die einheimische Industrie zu Gunsten der ausHindischen Konkurrenz unterdriickt. J edoch bewirkten die Auseinandersetzungen mit der
Ransa und die Unteribrechung des Handels mit dem Norden,
eine Erhohung del' Anzahl del' inliindischen Braucreien, ferner
eine Verbesserung des produzierten Bieres. Rand in Hand damit verringerte sich die Einfuhr und seit 1543 fingen die Nie-
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derlande an, Biere in Rheinland, Frankreich, Portugal und Spanien ahzusetzen. Die Stiidte begannen dann, die stiidtische Bierindustrie durch Privilegien zu fardern und durch Verdreifachung der Zalle auf fremde Biere die ausliindische Konkurrenz
zu schwachen. 12)
Eine besondere SteHung im internationalen Handel nahm
die Buchereinfuhr ein. Die Ordonnanzen gegen die Ketzer und
ihre Schriften wandten sich an den internationalen Buchhandel. Die Buchereinfuhr wur,de kontrolliert. AIle Bucher, die im
A uslande gedruckt wordtm waren, mussten, bevor !'lie in den
Niederlanden eingefUhrt wurden, den JustizhOfen gemeldet werden mit Angabe der N amen der Autoren, des behandelten Themas und der Druckart. Allen reformationsfreudlichen und verdachtigen Buchern wurde die Einfuhrerlaubnis verweigert.
Die Zentralregierung iiberwachte die Einfuhr VOIl Monopolwaren, um Preistreibereien zu vermeiden. AIlel'dings waren die
Einfuhrbeschrankungen sehr gering, da die Monopolinhabel' es
vel'standen, die Gunst des Kaisers zu erlangen. 1m intel'nationalen Handel war insbesondere die Regelung der Alauneinfuhr
bemerkenswert. Del' Alaunimport war ein Regal del' niedel'Hindischen Regierung, sie verpachtete dasselbe an Syndikate
y'on Kaufleuten. 14 ) Fruher gab es nur orientalischen Alaun, der
sich in den Handen der Turken befand. In der Mitte des 15.
Jahrhunderts wurde im papstlichen Tolfa Alaun gefunden. Um
den Handel von Tolfa zu begiinstigen legte Papst Paul II. das
Interdikt auf Stiidte, die orientalischen Alaun einkauften. Julius II. erneuerte es im Jahre 1507. 15 ) Daraufhin erliess die
Vormundschaft Karls eine Ordonnanz, die den ausschliesslicher.
Kauf und Gebrauch des Alauns der apostolischen Kammer zur
Vorschrift machte. Gleichzeitig wurd~ eine Taxe auf dieses Alaun
g,elegt, die. einige Jahre spater auf die Halfte l'eduziert wurd,e. 16 ) 1m Jahre 1491 hatte Antwerpen das Stapelrecht fUr Alaun
erhalten, wobei der Kaiser Maximilian einen Zoll beim Verkauf
erhob. 17 ) 1m Jahre 1510 wurden die Pachter der apostolischen
Kammer als alleinige Vel'kauf(>I' von Alaun in den Niederlanden anerkannt. 18) Sehastiano de Quinterys de I.ode, Burger von
Neapel, schloss am 22. November 1521 einen Vertrag mit dem
Kaiser uber den Verkauf von Alaun ab. 19) SpateI' wurde der
Beriihmte Antwerpener Finanzier Gaspar Ducd aus Pistoja
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Generalpachter ftir Alaun. 20) Die Affaitadi scheinen sich auch
eine Zeitlang an der Pacht des niederlandischen Alaunmono, pols beteiligt zu haben. 21) Die Schetz aus Antwel'pen verftigten
vermutlich tiber ein Monopol in der Alaunproduktion, wenigstens war der Verbrauch der Niederlande, Italiens und Englands in ihren Handen. 22 ) 1m Jahre 1544 erliess der Kail':el'
cine Ordonnanz, in der das Alaunmonopol verboten wurde. 23)
Urn das Verbot wirkungsvoll durchfiiliren zu konnen, schloss
der Kaiser einen Vertrag mit dem Faktor der Grimaldi, Lucian
Palavicini beztiglich des Alauns ab. 24 ) Als ein Krieg mit Frankreich die Einfuhr von spanischen und italienischen Alaun erschwerte, diese Ware abel' in den Niederlanden nicht entbebrt
werden konnte, so wurde erlaubt, dass hamburgische oder sonstige ostlandische Kaufleute, die Alaun aus Antwerpen bezogen
und die Taxen bezahlt hatten, dieses Alaun in den Niederland,en
wieder einfiihrten, ohne ein zweites Mal den Zoll bezahlen zu
mtissen. Es wurde vorgeschrieben, dass sie das Alaun in Antwerpen zu verniinftigen Preisen verkaufen durften, so lange die
Grimaldis das Alaun nicht heranschaffen konnten. 25)
Die Ausfuhr aus den Niederlanden wurde im allgemeinen
nicht behindert. Das entsprach den niederlandischen Bediirfnissen, denn verschiedene Gewerbezweige arheiteten ftir den
Export und weil del' Durchfuhrhandel sehr wichtig fUr Antwerpen war. Nul' einzelne Ausfuhrbeschrankungen wurden in
Kriegszeiten aus milWirischen Grtinden erlassen. Die Waffenfabrikation hltihte hauptsachlich in Mecheln. Karl V. hess seine
meisten Kriegswerkzeuge von dort kommen. 26) Abel' del' Feind
solIte nattirlich keine Waffe und, Munition aus den Niederlanden erhalten. Da Umwege eingeschlagen wurden, urn den Feind
doch zu versorgen, Vlrurde die Ausfuhr ofters verboten. 27) Salpeter und Kanonenpu~ver durft'en tiberhaupt nicht hergestellt
werden und wenn das schon geschehen war, nicht ohne Erlaubnis des Herrschers in den Handel gehracht werden, dasselbe
galt auch fUr die gesamte Artillerie. 28) In diesem Zusammenhang wurde auch die Ausfuhr von Edelmetallen verhindert. 29)
Die belgischen Pferde sind bertihmt, ihre Zucht nimmt in
der landwirtschaftlichen Produktion einen bedeutenden Platz
ein. Durch die haufigen Kriege war del' Pferdeb~arf ftir miliHirische Zwecke erhehlich. Daher wurde von Karl V. vor jeder
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kriegerisehen Aktion die Pferdeausfuhr verboten. 30) Beson-ders
wurde del' Vel' kauf von Fohlen und von Pferden, die weniger
als fiinf Jahre alt waren, iiberwaeht bzw. die Ausfuhr verboten. 31) Der inlandisehe Pferdehandel wurde an die Markte gebun den, weil die Mar ktbehorden ihn aus demselben Grunde
kontrollieren mussten. Die Uebertretung des Pferdeausfuhrverbotes wume mit grossen Strafen belegt, die absehreckend wlrken sollten. 32) Trotzdem wurden immer wieder Pferde ausgefiihrt, wenn es nieht direkt ging, dann dureh Sehmuggel odeI'
auf Umwegen. 33) Urn die Auslieferung von Pferden an den
Feind einzusehranken, verlangte Karl V. von den deutsehen
Kaufleuten einen Eid, die in d-en Niederlanden gekauften Pferde nieht nach Frankreich zu verkaufen, und er forderte im Bedarfsfall eine Kaution als Garantie fiir die AusfUhrung dieses
Verspreehens. 34) Aueh in Friedenszeiten wurde der Pferdehandel nach fremden Landern dureh einen Zoll eingeschrankt. 35)
Kriegszeiten sind Notzeiten. Die Ein- und Ausfuhr ging aueh
dann zuriiek, wenn sie behordlieh nicht verhindert wurde. In
nieht autarken Landern, wie die Niederlanden im 16. Jahrhundert, bestand die Gefahr der Verteuerung der Lebensmittel
und del' Hungersnot, da viel Getreide aus dem Osten eingefiihrt
we~den musste. Wenn diese Lieferungen ausblieben mrd die Vorrate sehwanden, litt das ganze Yolk. Die Zentralregierung versuehte diese Uebelstande dureh rechtzeitige Leben8mittelausfuhrverbote zu mildern, die dureh die langen Auseinandersetzungen
Hollands mit Danemark und del' Hanse haufig wiederholt werden mussten. 36) Besonders erstreekte sieh die Fiirsorge des
Landesfiirsten auf Herbeisehaffung von Getreide, MOOI und
Brot; Bemiihungen, die von den Provinzen und Stadten fa.;;t
immer eifrig unterstiitzt wurden. Auch .wurden Pramien fUr <tie
Einfuhr von lebensnotwendigen Waren versprochen und ausbezahlt. 37) So war es eine grosse Gnade der Regentin Maria,
als siedem Faktor des Konigs von Portugal zu Antwerpen J oh.
de Rebello wegen Kornmangels in Portugal die Ausfuhrerlaubnis fiir eine gewisse Menge Korn erteilte. 38 ) Als Karl V. die
Regentin ersuehte, zwei Getreideschiffe naeh Spanien zu senden, antwortete Maria, dass sie zwar gehorehen wiirde, aber
dass sie fiirehtet, dass dadureh Getreidenot in den Niederlanden
ausbrechen konnte. Daraufhin stellte del' Kaiser die Abfertigung
NED. ECON.-lliST. ARCHIEF ]AARBOEK XVlII.
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der Getreideschiffe der Regentin anheim. 39 ) Die Ausfuhrverbote
wurden aber selbstverstandlich trotz alier Bewachungs- und
Strafmassnahmen (Konfiskation und korperliche Strafen) iibertreten, zuweilen sogar mit Wissen der kaiser lichen Beamten
und zum grossen Verdrusse der nichtbeteiligten Kaufleute. 40)
Wahrend des schottischen Krieges mussten die Kaufleute, die
ausfiihren wollten, Kautionen stellen, die sie zuriickbeka:m~n,
wenn sie durch ein Zeugnis beweisen konnten, dass die Waren
in befreundeten und verbiindeten Landern verkauft worden
waren. 41) Zur besseren Durchfiihrung des Verbotes wurde verla.ngt, dass niederlandische Schiffe b~niitzt werden sollten. Nur
wenn nachgewiesen war, dass es unmoglich war, einheimische
Schiffe zu bekommen, durften Giiter und Waren auf fremden
Schiffen befordert werden. 42)
I) Rachfahl,. a.a. O. 1. Bd. S.322.
I) Ernest van Bruyssel, Histoire du Commerce et de la Marine en Belgique,

3 Bde, Briissel 1861, 2. Bd. S. 289.
3) Recueil, 2. Bd. S. 227 und oftere Wiederholung.
4) Henne, a.a. O. 3. Bd. S. 281.
8) Recueil, 1. Bd. S. 56, S. 163.
7) Recueil, 1. Bd. S.56. S.163.
7) Recueil, 5. Bd. S. 581, 6. Bd. S. 389.
8) de Meester, a.a. O. S. 260.
9) Henne, a.a. O. 4. Bd. S. 119.
10) Recueil, 2. Bd. S. 146, S. 333, 4. Bd. S. 15.
II) Recueil, 6. Bd. S. 10.
t!) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 308.
IS) Recueil, 3. Bd. S. 262, 4. Bd. S. 61.
If) Ehrenberg, a.a. O. 2. Bd. S. 14.
15) Goris, a.a. O. S. 205£.
18) Recueil, 1. Bd. S.87, S. 284.
17) Goris, a.a. O. S.206.
16) Recueil, 1. Bd. S. 113.
19) Recueil, 2. Bd. S. 236.
10) Goris, a.a. O. S. 208.
fl) Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 321.
12) Strieder, Studien, a.a. O. S. 182.
13) Recueil, 5. Bd. S. 83, 6. Bd. S. 136.
24) Recueil, 6. Bd. S. 179, vgl. Goris. a.a. O. S. 208.
25) Recueil, 6. Bd. S.377, S.480.
28) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 301.
27) Recueil, 1. Bd. S. 218 und oftere Wiederholung.
28) Recueil, 1. Bd. S. 170, S.439f.
_
29) Henne, a.a. O. 5. Bd. S.323, Rachfahl, a.a. O. 1. Bd. S. 296 und
2. Bd. S. 429.
10) Recueil, 1. Bd. S. 282 und ofter:;.

Rec~eil,
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Recueil, 1. Bd. S. 657 u. O.
Recueil, 6. Bd. S. 129, S.257.
33) Recueil, 6. Bd. S. 331.
34) Henne, a.a. O. 4. Bd. S. 51.
35) Recueil, 1. Bd. S.47 u. O.
36) Recueil, 1. Bd. S. 31 u. O.
37) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 185.
38) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S. 372.
39) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S. 386, S. 389, S. 390.
40) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S. 26.
41) Recueil 6. Bd. S.10.
42) Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 321.
31)
32)

III. Finanzpolitik.
1. Finanznot und Geldbedarf.
Die Staatskasse, ihre

Au~gaben

und ihre Einnahmen.

Die Ausgaben des Staates waren im 16. Jahrhundert sehr
stark gewachsen. Die grossen Kri ege , die Karl infolge seiner
Weltmachtspolitik Iuhrte, erforderhm grosse Geldmittel, da die
Soldnerheere unterhalten und bezahlt werden mussten. Das Riesenreich Kaiser Karls eriorderte eine grosse Anzahl von Beamten fUr die Verwaltung der verschiedenen Lander. Die mittelalterliche Gewohnheit, Adel und Geistlichkeit, die Heeres- und
Verwaltungsdienste leisteten, dureh Lehen zu belohnen, verschwand mit dem Aufkommen der Jur1<;ten und Soldner. AIle
erhielten Geldeinkommen. 1) Dabei war ihre Zahl im Vergleich
zum Mittelalter erheblieh mehr gestiegen, als es im Verhaltnis
zur Vergrosserung des Staates zu reehtfertigen gewesen ware.
Dies hing mit den Auffassungen der Renaissance zusammen,
die immer mehr Raum gewannen. Grosse Prunksucht herrschte
in der Hofhaltung. Ein grosses, praehtiges Gefolge begleitete
Karl auf allen Reisen und Feldziigen. Kunst und Wissensehaft
v,"1lrden gefordert. Riesenbauten wurden erriehtet. Auch die Re.gentinnen der Niederlande umgaben sieh mit dem Luxus der
Renaissance. In den Residenzen wurde sehr viel Verschwendung getrieben. Diese iibermassigen Ausgaben mussten aber
bezahlt werden. Eine gereehte Verteilung der Lasten hatte sieh
ergeben, wenn die Ausgruben der einzelnen Territorien nur dem
betreffenden Land auferlegt worden ware. Das war aber nieht
der Fall. Die Niederlande mussten mehr hergeben, und das niederlandisehe Geld wurde auch dazu verwendet, deutsehe und
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spanische Ausgaben zu decken. 2) In Deutschland hatte Karl V.
als Kaiser nur sehr w\'lnige Einnahmen und auch in Spanien
stiessen Gelderhebungen auf grosse Schwierigkeiten, da jede
Geldhewilligung von den "Cortes" genehmigt werden mussten
und die klein\'ln SUJ1lIIlen, die zur Auszahlung kamen, nur in
grosseren Abstiinden zu erhalten waren.
Die Niederlande dageg\'ln waren r eich. Rier war am meisten
Geld herauszuholen. Tm Mittelalter waren die gewohnlichen EinDahmen des Fiirsten die Domanen. Aus der Bewirtschaftung
oder del' Verpachtung von Landereien, Bergwerken und Miihlen
£lossen die Einkiinfte fUr den Staat. Ausserdem kamen der VeI'kauf von Rentenbriefen, die Miinzherstellung und die Verpachtung verschiedener Gerechtigkeiten, wie z.B. die Gefangnis-oder die Wagegerechtigkeit als Geldeinkommen fUr den Staat
in Frage. 3 ) Aber im 16. Jahrhundert reichten aHe diese Einkiinfte bei weitem nicht aus, um den ausserordentlich grossen
Geldbedarf zu deckeD. Neben den Akzisen, die hauptsachlich der
stadtischenFinanzverwaltung zu gute kamen,bildeten seit langer
Zeit die "Beden", die von dJen Standen bewilligt werden mussten, eine wichtige Rilfsquelle fUr die Staatskasse. Diese freiwilligen Steuern waren eigentlich nichts anderes wie del' Preis,
den die Stande d.h. die Provinzen und insbesondere die Stiidte
fUr das Fortbestehen ihrer Teilnahme an der Landesregierung entrichteten. 4) Karl gewiihrte irgendwelche Privilegien,
die von den Standen verlangt wurden, und die der freiheitlichen Handelspolitik widersprachen, urn sich finanzielle Einkiinfte zu sichern. Del' Widerspruch in einzelnen handelspolitischen Massnahmen unter Karl V. ist oft durch die Finanznot zu erklaren. Denn auch die fremden Kaufleute in Antwerpen wurden aus finanzpolitischen Erwiigungen begiinstigt. Ein
bedeutender Teil des Geldbedarfs wurde oorch Kreditinanspruchnahme gedeckt. Die grossen Anleihen wurden an del'
Antwerpener Borse entweder von den Kaufleuten selbst odeI'
wenigstens durch ihre Vermittlung gewiihrt. Die Ausdehnung
der Anleihewirtschaft war ein besonders schlimmes Zeichen del'
Finanznot. DeI' gestiegene Geldbedarf und die schlechte Finanzverwaltung, die auf Bereicherung deren hinzielte, die sie in
Handen hatten, odeI' von ihr begiinstigt wurden, waren die
Ursacilen dieser zerriitteten Verhaltnisse. 5)
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1) Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S.9f.
2) Paul Fredericq, De Nederlanden onder Keizer Karel: de eerste dertig
jaren der 16e eeuw. Uitgave van het Willemsfonds, Nr. 110, Gent 1885,

S. 191.
3) Guicciardini, a.a. O. S. 54.
4) Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S. 168.
5) Karl Baumgarten, Geschichte Karls V., 3 Bde, Stuttgart 1885 bis 1892,
2. Bd. S. 106f.

2. Steuern.
Akzisen. Beden. Sondersteuern. Kirchenzehnten.

Akzisen sind Verbrauchsteuern, die im Innern des Landes
erhoben werden. Die Zentralregierung gewiihrte Akzisen als
Privilegien. Wein, Bier, Tuche, Stoffe waren die hauptsiichlich~
sten Artikel, die von einer Akzise erfasst wurden. 1) Die Akzisen
waren nicht fUr die gesamten Niederlande bindend, sondern
nur fUr dttln betreffenden Ort, der ein Privileg bekam. Wieder··
holt versuehte die Zentralregierung allgemeine Akzisen einzufUhren. 1m Jahre 1523 wurde ein Akzise auf Bier, Wein und
Tiere erhohen, aber sie war nur von kurzer Geltungsdauer. 2 )
1m Jahre 1543 wurden Akzisen auf Bier, Wein, Wollen- und
Leinentuche, Seide, Samt, Damast, Sehlachtvieh und auf Sa.lz
festgesetzt. 1m niichsten J~hre wurden wiederum Akzisen fUr
drei Jahre bewilligt, doch besehriinkte sich der Kreis der steuerpflichtigen Waren nur noch auf Bier und Wein. Die niichste
allgemeine Akzise wurde auf We in flir die Dauer von vier J ahren von der Zentralregierung eingefuhrt und nach Ablauf auf
weitere vier Jahre verliingert. Die allgemeinen Akzisen waren
also nur einige wenige Ausnahmen. In der Regel galten Akzisen
nur flir einen Ort. Die Umgehung der Akzisen wurde bestraft.
Waren, die in einer Stadt unter die Akzise fielen, durften ungeStempelt nieht in der Umgebung verkauft werden. S) . Oft teil':'
ten sich Zentralregierung und Ortschaft den Ertrag aus einer
Akzise. Es kam vor, dass der Kaiser auf seinen Auteil gegen
entsprechende Vergutung verzichtete. 4) Beamte des Kaisers
oder der Provinz'en waren von den stiidtischen Akzisen befreit 5),
auch andere Privilegierte, so z.E. die Hansen in Antwerpen
oder die Priilaten und das Kapitel von St. Benno in Gent. 8)
Die Geistliehkeit genoss zum Teil Akzisenfreiheit, aber nur ein
gewisses Quantum von Wein war frei, fur grosseren Mengen
mussten auoh sie die Akzise entrichten. 7) Da die EinfUhrung
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von Akzisen von der Genehmigung der Zentralregierung abhing, mussten alIe DiffeTenzen, Abiinderungen und Verliingerungen von Akzisen der Zentralregierung vorgelegt werden. S)
Neue oder zusatzliche A.kzisen durften nur dann eingeflihrt
werden, wenn ein gerechtfertigter Grund es flir notwendig f'rscheinen liess. Briisse1 hatte finanzielle Be1astungen, die allmiihlich abge10st werden mussten. Dazu durfte diese Stadt zwolf
Jahre lang Weinakzisen erheben. 9 ) Enkhuisen batte in Krieg
und Sturm Schiffe verloren. Umden Verlust wieder einzuho1en,
,d urfte die Stadt die Bierak:zise erhohen. 10) Bewilligte Beden
mussten beschafft werden. Eins der Mittel dazu war die Einfiihrung oder die ErhOhung von Akzisen. 11) Es war eine Se1tenheit, wenn einmal eine Akzise herabgesetzt wurde. In Gent
wurde die Fleischakzise herabgesetzt, da der F1eischhande1 lieber in akzisenfreien Stiidten wie Oudenaerde, Deynse, Eecloo,
N evele, Wetter-en, Everghem u.a. ubersiedelte. Auch glaubten
die Gesucbsteller, dass die Taxenminderung keine Einnahmeminderung bedeuten wiirde, da sie hoff ten , durch diese Massnahme den Verkehr zu erhohen. Sie hatten bei der Verpachtung
der Bierakzise die gleiche Erfahrung gemacilt, d.h. trotz Taxenminderung trat eine Einnahmeerhohung ein. 12) Die Erhebung
der Akzisen wurde von Beamten durchgeflihrt, doch verbreitete
sich die Verpachtung immer mehr. 13 ) In einzelnen Fallen ist
€ S oft schwer zu beurteilen, ob eine Abgabe eine Akzise oder ein
Zoll war. Es ist zweifellos, dass Akzise und Zoll auf die gleiche
Ware am sellien Ort nebeneinander vorkamen undovon einander
garnicht getrennt werden konnen.
Die Niederlande waren Bedeliinder. Der Furst durfte eine
Steuer ford ern , das geschah in der Form, dass er die Generalstande einberief. Die Stande durften zu der Forderung des Fiirsten Stellung nehmen und ihren Standpunkt vorlegen. Sie hatten
das Recht, Beden zu verweigern oder zu vermindern. Der Herrscher musste mit den von den Stiinden gewiihrten Summen zufriaden sein. Ein Herabsetzen der Forderung trat fast immer
ein. 14) Beden waren keine stiinrugen Steuern. Sogar Philip II.
gelang es nicht, eine stiindige Steuer, den zehntan Pfennig, einzuflihren und dieser Versuch war einer der bedeutsamen Grunde fur den Aufstand der niederliindischen Provinzen gagen
Spanien. Praktisch waren die Beden aber doch so gut wie stiin~
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dige Steuern, denn der FUrst durfte die Stande einberufen, so
oft er wollte. Gewohnlich wuroe ein Einberufungsgrund angegeben. Herrscherwechsel, Reis-en des Fiirsten oder - dJas haufigste - Krieg waren die iiblichen Anlasse fiir Booeforderungen. 15) iDie Beden waren fiir die Staatskasse nicht nur unentb ehrlich , sondern sie waren sogar die wichtigste finanzielle
Hilfsquelle. Infolgedessen konnte die Zentralregierung nur sehr
schwer eine Schmalerung der Vorrechte der Stiinde anstreben. 16)
Der Fiirst erhielt keine Bede ohne Entgegenkommen seinerseits. 17) Die-Beden reichten bei weitem nieht aus, -urn -den Geldbedarf zu decken. Vor allem wurden sie nach Meinung und Bedurfnis der Zentralregierung nicht schnell genug gewahrt, 80dass oft Vorschiisse von Antwerpener Bankiers genommen werden mussten, die dann durch die Einbezahlung der Beden getilgt
wurden. 18) Die BewiUgung der Beden beruhte auf einem langwierigen Verfahren. Die Stande sandten Vertreter in die Landesversammlung. Die Vertreter hatten nur ganz eng bestimmtfm
Vollmachten, die sie nicht iiberschreiten durften ohne Genehmigung der Stande. Daher kam es manchmal vor, dass ein Beschluss der Generalstiinde erst nach 6 monatlichen Verhandhmgen zustande kam. 19 ) Man verlangte vom Yolk iibergrosse
Geldsummen. Edelleute und Pralaten, die von allen Steuern
befreit waren, stimmten den fUrstlichen Forderungen zu. Die
Burger machten Schwierigkeiten. Sie mussten aber auch aIle
Belastungen tragen,die durch Kriegsverheerungen noch vel'mehrt wurden. Trotzdem die Zentralregierung wegen ihrer Finanznot so wenig auf die Beden verzichten konnte, kamen doch
einzelne Befreiungen vor. Ein grosser Uufall duroh Brand,
Deichbruch oder Krieg war ein Grund, urn eine Bede zu erlassen. Bouvignes wurde im Jahre 1554 zerstort, Luxemburg von
Branden heimgesucht, daher wurden die Einwohner fUr die
Zeit von zwanzig Jahren von jeder Bede befreit. 20)
Die Verteilung der Beden ging in jeder Provinz nach der
"Transportordnung" vor sich. Die Transportordnung war eine
gesetzliche Verteilung der Lasten, die standig in Kraft bUeb,
sodass jede Ortschaft immer im Voraus wusste, weichen Anteil
sie. an einer bewilligten Bede zu tragen hatte. 21) Seit 1408 war
die Verteilung gleich geblieben. Eine Ordonnanz von 1515 ernannte eine Kommission, urn die Transportordnung von Flan-
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dern zu erneuern. 22) Zwei Jahre lang erkundigte sie sich uber
den Stand del' Zahlungsfahigkeit, den Wert und der Grosse del'
Guter jeder Stadt, jeder Burgvogtei, jeder Pfarrei. 23) Dann
wurde die neue Transportordnung von Flandern von Karl b{'statigt. 24) Flandern war im Mittelalter die erste und reichste
Provinz der Niederlande. 1m 16. Jahrhundert sank ihre politische und wirtschaftliche Bedeutung, aber sie behielt doch eineli
Teil des alten guten Rufes. Daher bildete die flandrische Transportordnung die Grundlage, auf welcher die Anteile der anderen
Provinzen festgestellt wurden. 25) Sobald die Staude eine BOOe
bewilligten, musstedas Land die Gelder eintreiben. Dabei kamen immer wieder Schwierigkeiten vor, da sicill die Verhaltnisse
des Landes dauernd anderten. Deshalb mussten auf Gesuche hin
Ausnahmen bewiIligt werden. Teile von Veranlagungen und von
Repartierungen mussten neu angeordnet werden. 26) 1m Jahre
1550 schrieb die Regentin Marie Massnahmen VOl', urn die
Transportordnung von Flandern und damit del" gesamten Niederlande zu revidiel"en. 27) Die vier Glieder von Flandern gaben
ihr Urtell liber die vorgeschlagenen Aenderungen abo Daraufhin
ernannte Maria eine Kommission, die den Transport zu erneuern hatte. Schliesslich wurde me neue Verteilung der Beden
duch Ordonnanzen angeordnet. Die Beden wurden am Anfang
der Regierung Karls fur drei ode!" vier Jahre gewahrt. Sie
wurden so haufig wiederholt, dass oft zwei oder drei zu gleicher
Zeit nebeneinanderliefen. Nach dem Jahre 1530 kamen mehf
sechsjahrigen BedJen vor. 28)
Bei ofterer Wiederholung der Beden stiess die Erhebung auf
grosse Schwierigkeiten. Daher mussten manchmal Sondersteliern eingefiihrt werden, bis die geschuldete Summe bezahlt \Va.I".
Auch Akzisen wurden eingefiihrt, urn Verpflichtungen nachkommen zu konnen. Bei dieser Sonderbesteuerung kamen Hiirhm vor. Daher sah sich die Regentin veranlasst, den flamisch~n
Gliedern zu verbieten, die Steuern so zu verteilen, dass das flache Land die grosse L~t trug zum Vorteil der Stadte. Grossfll'e
Stadte hatten Steuererlasse durchgesetzt, die aber nicht von
der Gesamtsumme der Beden in Ahzug gebracht werden durften, sondern von den Dorfern und kleineren Stadten getragen
werden mussten. 29) Schon in normalen-Zeiten stiess die Steuerre-gelling auf erhebliche Schwierigkeiten. Besonders die Frage
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del' Steuerhefreiungen, die auf alten Privilegien beruhten, war
schwer zu lasen. 1m 16. Jahrhundert wurde bestimmt, dass die
Befreiten sich der ordentlichen Rechtssprecilung unterwerfen
mussten. 30) Die Geistlichkeit wurde zuerst zu Steuerleistungen
herangezogen. SpateI' wurde auch del' Adel nach einem ersten
unfruchtbaren Versuch endgiiltig der Steuerhoheit unterworfen. 31) AIle spateren Bestrebungen der Geistlichkeit und des
Adels mit dem Ziel neue Befreiungen .durchzusetzen, wurd,e n
von del' Zentralregierung energisch zurUckgewiesen. Sagar ein
Gesuch der Bettelorden von Flandern wurde ahgelehnt. 32) Die
Erhebung der Steuern war oft mit Willkiir verbunden. Karl V.
versuchte dies en Zustand abzuandern. In Flandern soUten die
Zahlungen del' Betrage, die dem Herrscher zufielen, durch die
Ortsoffiziere, also dort wo die Steuerzahler wohnten, erhoben
werden. 33) Die Steuereinnehmer wurden kontrolliert. Die Finanzverwaltungen Yon Briissel, Mecheln und Antwerpen WUI'den geandert. 34) Die Anlasse, um Sondersteuern zu erheben,
waren sehr verschieden, z.B. um Kriegsschiffe zu unterhalten
odeI' urn KanaJe zu bauen USW. 35 ) AHe moglichen Steurarten
wurden versucht. Eine aussergewohnliche Steuer, die sich nach
Vermogensdeklarationen richtete, wurde im Jahre 1515 von
Holland und Friesland bezahlt. 36) 1m Jahre 1552 wurde eine
Steuer auf jede Herdstelle (Sehornsteingeld) erhoben. Um eine
geforderte Bedesumme zu decken, wurde manchmal ein Mor'gengeld erhoben: man erhob eine Steuer von 10 % Ws Ertrages
des "Einkornmens vo.n der Morgenzahl" oder gestaffelt naeh
Bodenqualitiitsgruppen. 37)
Es war iiblich, dass die Kirehe Zehnten vorn Ertrag erhob.
Nicht nur Steuel'hinterziehungen von Seiten der Untertanen,
sondern auch zu grosse Steuerforderungen seitens der Kirche
kamen VOl'. Die Einfiihrung von neuen Zehnten, sowie die Errich tung von frommen Stiftungen wurde verhindert. 38) Ein
Edikt Karls V. vom Jahre 1520, das grundlegend war fUr die
Zehnten, verbot, andere Kirchensteuern zu erheben als diejenigen, die seit 40 Jahren und mehr erhoben wurden. 39 ) Aber im
Jahre 1530 wurde festgestellt, dass neue Felder und Tiere den
Zehnten unterlagen, obwohl sie 40 Jahre vorher noch nieht
bestanden. Eine Ordonnanz von 1548 regelt u.a. auch die Bezahlung der Zehnten. Urn die Zehnten zu erheben, wurde der
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Kirchenbehorde erlaubt, vereidigte Einnehmer anzustellen.
Auch konnten die Untertanen zur Zahlung gezwungen werden.
1) vgl. Recueil, 1. Bd. S. 665, 2. Bd. S. 250. 4. Bd. S.412 usw.

2) H. Terdenge, Zur Geschichte der hollandischen Steuern im 15. und 16.

3)
4)
5)
8)

7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

14)

15)
18)

17)
18)

19)
20)

21)

")
13)
24)
25)
28)
27)

28)
29)
30),
31)

32)
113)

34)
35)

S8)
S7)

38)
38)

Jahrhundert, Vierteljahrsschrift fur Sozial- und Wirtschaftsgeschichtc,
18. Bd. Stuttgart 1925, S. 112f.
Recueil, 2. Bd. S.494, 3. Bd. S. 19, 6. Bd. S.26.
Recueil, 3. Bd. S. 194.
Recueil, 3. Bd. S. 204, 4. Bd. S. 378, 6. Bd. S. 385.
Henne, a.a. O. 5. Bd. S.274; Recueil, 5. Bd. S. 25.
Theissen, a.a. O. S. 137.
Recueil, 2. Bd. S. 113, 3. Bd. S. 523, 6. Bd. S. 382.
Recueil, 2. Bd. S.577.
Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S. 441.
Recueil, 4. Bd. S.474, 5. Bd, S.56, S.90.
Recueil, 6. Bd. S. 430.
Terdenge, a.a. O. S. 143.
Henne, a.a. O. 7. Bd. S. 130; J. J. Blok, De financiiin van het graafschap
Holland, Bijdragen voor vaderlandsche geschiedenis en oudheidkunde, 3.
Reihe, 3. Teil, Haag 1886, S.69.
Blok, De financien, a.a. O. S. 63 u. 65.
Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S. 168 u. 249.
Blok, De financien, a.a. O. S. 73.
Pirenne, a.a O. 3. Bd. S.266.
Blok, De financien, a.a. O. S. 70f.
Recueil, 6. Bd. S.432, S.377, S.487; Terdenge, a.a. O. S. 157.
Henne, a.a. O. 7. Bd. S. 130;
Recueil, 1. Bd. S.402.
Henne, a.a. O. 2. Bd. S. 126.
Recueil, 1. Bd. S. 591.
Henne, a.a. O. 7. Bd. S. 130
Reclieil, 1. Bd. S. 621, 6. Bd. S. 19ff.
Recueil, 6. Bd. S. 38, S. 39, S. 78, S. 104f£.
Blok, De financien, a.a. O. S. 76f.
Recueil, 5. Bd. S. 85; Terdenge, a.a. O. S. 157.
Recueil, 1. Bd. S. 400.
Terdenge, a.a. O. S. 150ff u. 154f£.
Recueil, 6. Bd. S. 297.
Recueil, 1. Bd. S. 401.
Recueil, 1. Bd. S.87 u. 0.; 6. Bd. S.457, 5. Bd. S.413.
Recueil, 5, Bd. S. 380, 6. Bd. S. 355 u. 0.
Blok, De financien, a.a. O. S. 123.
Terdenge, a.a. O. S. 106f.
Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S. 235.
Recueil, 2. Bd. S.23, 3. Bd. S.51, 5. Bd. S.470, 6. Bd. S.359.

3. Zoile.
Binnenzolle (Zollstiitten und Stiidtezolle). Aussenzolle.

Unter Karl V. gab es in den Niederlanden eine grosse Anzahl
von ZOllen, die d-en Verkehr innerhalb der Landesgrenzen er-
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heblich hemmten. 1m Jahre 1523 btellten deshalb .die Vei'tretel'
Brabants bei den GeneralsUindenden Antrag, einen Bund del'
Provinzen zu sehliessen mit dem Ziel, sich in Kriegszeioon gegenseitig zu helfen, das Munzwes-en zu verbessern und die Binnenzolle abzuschaffen. 1) Holland, Hennegau und Artois stimmten zu, abel' Flandern verweigerte die Beteiligung, weil die
Grafschaft in diesem ,Z eitpunkt die Ausfuhr von Getreide nach
anderen Gebieten verhindern wollte. An diesem Widerstand
scheiterte dann diesel' Antrag, del' eine Zollvereinheitlichung
ermoglicht hatte. So blieb die alte Ordnung in Kraft, nach welcher Zolle bei del' Beriihrung bestimmter Orte, an bestimmten
Zollstiitten zu entrichten waren. Zolle waren als Wegegebuhren,
als Briickengelder odeI' als Beitrage fUr Schutz und Sicherheit
bezeichnet. Es waren aber nul' Vorwande, die Hingst nieht mehr
gaIten. Del' Finanzzweck, die Einnahme stellte den wirklichen
Grund fUr EinfUhrung und Erhebung von Zollen dar. Auf
Fliissen und an Wegen wurd€n sie fUr einige Waren erhoben.
Kaufleute, Schiffer und Fuhrleute muss ten in erster Linie die
Zo11e entrichten. Sie rechneten abel' die Abgaben in ihre Praise
ein, und walzten so diese Last auf die Verbraucher abo Nul'
wenneine Absatzstockung eintrat, waren die Bezahler del' Zolle
die Leidtragenden. Urn dieses Risiko nicht eingeh-en zu mussen,
vermieden viele Fuhrleute die Hauptstrassen und gingen damit
den Zollstiitten aus dem Wege. Zwischen KoIn und Antwerp(m
suchten sie sogar die sandigen Nebenwege del' Kempen auf. 2)
Die Z-entralregierung ergriff Massnahmen, urn die Umgebung
del' Zolle zu verhindern. Z.E. wurde der grosse Landzoll, del'
zu MecheIn erhoben wuroe, geschutzt, oder in Antwerpen wurden Anordnungen getroffen, urn den Schmuggel entgegenzutreten. Urn den Zoll eines Ortes zu siehern, wurde er oft mit einem
Stapelzwang verbunden, so z.B. fUr alIe Waren, die <Lurch die
Provinz-en Luxemburg und N amur eingefUhrt odeI' ausgefUhrt
wurden. Massnahmen muss ten ergriffen werden, urn den Zoll
auf del' Schelde in Seeland zu schutzen. Bei N acht odeI' Sturm
wurnedie Sche1de ohne Bezalliung an del' Zollstatte passiert. :l)
Urn den Verkehr z~erleichtern und u~ das Prinzip d,e r
grosstm6glichen Handelsfreiheit zu verwirklichen, wurden Zollbefreiungen als PrivHeg erteilt. Margarete VOn Oesterreich gab
bekannt, dass alle diejenigen, die von Brabant zur See oder
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umgekehrt auf <lei- Honte fuhren, vom Landzoll befreit wurden.
wenn sie nicht umluden. Die Schiffe, die zwischen Brabant und
Bergen-op-Zoom verkehrten, ohne dariiber hinauszufahren,
'wurden ebenfalls vom ZoU befreit. Diejenigen Kaufleute, di{'
Lebensmittel dem Heere verschafften, ermelten kaiserliche
Schutz- und Freibriefe, sodass sie iiberhaupt keine Zolle zu bezahlen hatten. Die Einwohner von Mecheln hatten von jeher das
I'rivileg dm" Befreiung von Landzollen und unter Karl V. wurdf: dies auch bestatigt. Eine Ma..,snahme der Regentin Margarete, die das zuriickgehende stadtische Tuchgewerbe in Flandarn schiitzen solIte, bestimmte, dass Handler mit flamischen
Tuchen nur den Landzoll von Seeland zu entrichten hatten. Das
Getreide, dR.., von der Abtei von St. Truiden kam, saUte nach
einem Befehl des Rates von Bra:bant vom Landzoll, der in Leau
erhoben wurde, nicht erfasst werden. Zweifellos soHte durch
diese Massnahme die Verteuerung und Verknappung des Getreides vermieden werden. Die Baumaterialen flir die Befestigung der Stadt Antwerpen waren von allen Zollen befreit, sie
durften unterwegs nicht aufgehalten werden, kein Privileg durfte von ander-er Seite gegen diese ausserolldentliche Massnahme,
die durch die Kriegspolitik diktiert war, geltend gemacht werden. 4) Wenn auch viele Befreiungen von· ZoUen ausgesprochen
wurden - ausser den genannten kamen kleinere Befreiungen
lokalen Charakters vor - so schritt Karl V. doch auch gegen
unberechtigte Befreiungen ein. Die Einwohner von Aachen gaben vor in den Niederlanden Zollfreiheit zu geniessen. Die Zentralregierung widersprach und untersteUte die Aachener den
Zollen. Wahrend der Minderjahrigkeit Karls waren nach seiner
Meinung zuviel Befreiungen ausgesprochen worden. Daher widerrief eT sie. 5)
Der Landzoll von Brabant war, wie zu jener Zeit allgemein
Uhlich war, verpachtet. Die Zentralregierung befahl, dass die
Pachter keine N euerungen einfiihren durften ohne Erlaubnis
und es wurde ibnen zur Pflicht gemacht, die Abgaben so zu
erheben, wie die Vorganger es seit 20 Jabren getan hatten. Offenbar geniigte mese Massnahme nicht, urn die Missbrauche zu
beseitigen, denn bald darauf erliess' der Kaiser eine Ordonnanz,
in der der grosse Landzoll von Brabant reformiert wurde. Spater setzte er dann zu Antwerpen eine Kammer fiir den Landzoll
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ein. Die Bauern durften demnach ihre Posten nach Gutdiinken
stellen. Es war den ortlichen Magistraten verboten, sich tiber
rue Landzollfragen zu informieren: dieses Recht wurde dem
Kaiser vorbehalten. Die Bauern und ihren Agenten, die der Kaiser unter seinem Schutz stellte, solIten von den Magistraten
unterstiitzt werden. Eventuelle Missbriiuche konnten nur dem
Generalstaatsanwalt des Rate..'l von Brabant zur Anieige gebracht Wlerdoen. 6)
Der Kaiser gewiihrte Zolle an Stiidte als Privileg. Wein, Geb'eide, Wolle, oder aIle Waren, die auf einem Weg oder einem
Fluss durch eine Stadt verkehren, wurden erfasst. 7) Einfiihrungen, Bestiitigungen und Aenderungen von Zollrechten mussten Von del' Zentralregierung erlassen werden, urn Giiltigkeit zu
erlangen. Die Gewiihrung von Zollprivilegien wurde von der
Regierung als Finanzmittel ausgenutzt. Das Briickengeld von
Lier wurde der Stadt tiberlassen gegen einen jiihrlichen Beitra:g von 125 Gulden. Der "Futseltol" wurde vom Kaiser aufgegeben
gegen eine ewige Rente der Stadt Lowen. Karl gab auf Ersuchen
des Grafen von Nassau fUr die Zeit von drei J ahren an die Stadt
Breda die Erlaubnis, frei durch die Zollschranken von Geersvliet mit Schiffen und Giitern zu fahren nach einer Bezahlung
yon 18 Pfund grosse Fliimisch pro Jahr. Dieses Privileg wu.r-de
dann auf 16 Jahre ausgedehnt. Ais eine Pest ausbrach und (Jin
grosser Brand SchMen angerichtet hatte, wurde die iZahlung
der Ablosung erlassen. Spiiter wurde das Privileg nochmals auf
10 Jahre var-liingert gegen einen jiihrlichen Beitrag von 25
Pfund. Der Anteil der Regierung an Stadtzollen wurde hiiufig
der betreffenden Stadt, jn der die ZOlle e;rhoben wurden, verkauft oder verpachtet. Auch gewisse Domiinenrechte verkaufte
der Kaiser z.E. an die Stadt Briigge gegeneine jiihrliche Hilfe
von 4000 Goldflorinnen. Auch durch Gewiihrung von Zollprivilegien tibte die Zentralregierung Var-kehrsfiirsorge aus. So wurde del' Stadt Thienen erlaubt, SchiffahrtszOlle auf der Geet zu
erheoon, als Gegenleistung musste die Stadt die Schleusen und
Briicken in gutem Stand halten. Notlagen wurden beriicksichtigt, das haben wir bereits bei der Befreiung VO'Il Breda gesehen. Auch in Geraardsbergen, das durch Brand und grosse
Lasten gelitten hatte, wurde das Zollrecht aus dies em Grunde
erweitert. 8)
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Zolle auf Einfuhr und Ausfuhr spiel ten in den Niederlanden
eine geringe Rolle. Unter Karl V. wurden nur von Zeit zu Zeit
Tax'en von 1/2 bis 6 Prozent des Wertes del' Wa'I"en erhoben. 9 )
A uch fiir den Aussenhandel waren die BinnenzOlle, die iiberall
ohne Unterschied erhoben wurden, eine grosse Belastung. Abel"
die Zollbefreiungsprivilegien, die den Fremden zugute kamen,
urn nach Antwerpen zu fahren, waren nUT einige del' viehm
Vorziige, welche diese Stadt vor allen anderen heraushob.
1) Fredericq, a.a. O. S. 191.

2) Strieder, Notariatsarchive, a.a. O. S. XXV ; Mone, Verkehrswesen yom 15.
bis 17. Jahrhundert, Zeitschrift fiir die Geschichte des Oberreihns, 12. Bd.
2. H. S.137.
S) Recueil, 4. Bd. S. 65, S. 79, 6. Bd. S 217, S. 464.
4) Recueil, 1. Bd. S. 35, S. 65, S. 548, 2. Bd. S. 110, S. 338 (vgl. 1. Bd. S. 703),
3. Bd. S.564, 4. Bd. S. 457.
S) Recu eil, 1. Bd. S. 189, S. 405.
8) Recueil, 2. Bd. S. 268, S.464, 3. Bd. S. 79, S. 368, S. 150.
7) Recueil, 1. Bd. S. 256; Henne, a.a. O. 5. Bd. S. 270.
Recueil, 4. Bd. S. 200, S. 221, 5. Bd. S. 359, S.486, 6. Bd. S. 40.
~) Recueil, 2. Bd. S. 363, 5. Bd. S. 73 ; D. Th. Enklaar, Stukken betreff ende
den vrijdom voor Breda van de toll en te Geersvliet en te Iersekeroord uit
de 15. en 16. eeuw, Economisch-historisch Jaarboek 15. Bd. S. 307-325,
S. 3Hff, S. 314ff und S. 317ff; Recueil, 2. Bd. S. 147 (vgl. Gori s, a .a. O. S. 21) ,
3. Bd. S.474, 6. Bd. S. 1, S. 302, S. 368.
') Goris, a.a. O. S.21 u. S.329ff, Vgl. Recueil, 6. Bd. S. 189.

4. Kreditpolitik.
Gliiubigerschulz. Wucher- und Zinsregelung. Das grosse Finanzgcschiift.
Der Renlenkauf. Die Anleihewirtschaft.

Kreditgewahrung beruht auf dem Vertrauen in die Zahlungsfahigkeit, Zahlungswilligkeit und den Zahlungszwang des
Schuldners. 1 ) Es gehorte zu den Aufgaben del' offentlichen Gewalt, Zwangsmittel fiir die Eintreibung von Zahlungsv9ll'pflichtungen zur Verfiigung zu stellen. Die GIaubiger mussten in
ihrem Vertrauen gesvhiitzt werden. Anderseits musste del'
Schuldner dazu erzogen werden, nul' dann Kredit in Anspruch
zu nehmen, wenn er die Riickzahlung gewahrleisten kann. Man
verurteilte die bankrotten Kaufleute um so strenge:r, als ihre
Zahlungseinstellung oft die Folge von gewagten Spekulationen
war. 2) Daher wurden unter KaTl V. Vorschriften gegen saumige Schuldner erlassen.
Del' Magistrat von Antwerpen erliess Massregeln gegen die
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Bankrotteure. Wer fluchtig war, wurda offentlich aufgefordert
zuruckzukehren und die Sohulden zu bezahlen, widrigenfalls
seine Verbannung ausgesprochen wurde: dann verfielen die
Guter des Fluchtlings seinen Kredito'l'en. Karl V. trat ebenfalls
scharf gegen Kaufleute auf, die ihre Zahlungen einstellten. Sie
wuroen behandelt wie offentliche Diebe. Die Gewohnheit, Wechsel- oder Warenschulden zu Messeterminen zUTiickzuzahlen,
wurde offiziell als bindend anerkannt. Da die Ordonnanzen nicht
befolgt oder zu Gunsten der BankTotteure und Fluchtlinge verkehrt ausgelegt wuroen, verscharfte Karl seine Drohungen. Die
Kaufleute, die sich vom Wohnsitz entfernten, ohne zu bezahlen
ode.r den Kreditoren zu genugen, und heimlich ihre Guter versandten oder verbargen, urn die Glaubiger zu betriigen, wurden
als StrassenraubeT und Feinde behandelt; sie wurden zum Tode
mit <tern Strang verurteilt. Es kam vor, dass Kaufleuie ihre
Frauen am Gewinn beteiligi'en oder ihnen grosse Geschenke
machten, nicht so sehr "urn eine gute Ehe zu haben" sondern
urn ihren Besitz auf diese Weise zu retten. Diese Maohenschaften wurden verboten: nur das eingebTachte Gut der Frauging
beim Konkurs VOl', sonst wurden zuerst die Glaubiger befriedigt.
Auch bei Vermogensauseinaruiersetzungen infolge eines Todesfalles wurden die Erben erst nach Befriedigung der Glaubiger
bedacht. In den Ordonnanzen wurde ofters wiederholt, dass
Verpflichtungen und Versprechungen. die von Kaufleuten unterzeichnet waren, unbedingt auch ewgehalten werden mussten. 3) ·Die Zahlungsarten der Wechsel und der Schulden waren
gtenau festgelegt. 4) Die Antwerpener Gewohnheitsrechte erlaubten den Glaubiger, einen saumigen Schuldner zu verhaften, 80fern eT nicbt Antwerpener Burger war, denn diese konnten nur
mit Zustimmung des Magistrats oder im Fane einer Flucht belangt werden. 5) Die Folter konnte aber nUT <lann angewandt
werden, wenn dem betreffenden Kaufmann die Biirgereigenschaft entzogen wurde. 6) Wenn man den Schuldner selbst nicht
ergreifen wollte, so konnte man mit stadtischer Erlaubnis sich
an seine Giiter halten. 1m iibrigen wurden die stadtischen GerichtshOfe in Anspruch genommen. 7) Aber hier wurde sehr
langsam gearbeitet. Die Parteien soUten sich moglichst ohne
Urteilsspruch einigen, wahrend der secbs oder acht Wochen
Aufschnb, die man regelmassig gewahrte.
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Die politis chen Machte gaben also den Glaubigerll Schutz. Abel'
auch den Schuldnern wurde gewissermassen dadurch geholien,
dass eine Wucher- und Zinsregelung eingeflihrt wurde, die die
Ausnutzung wiTtschaftlich Schwacher verhinderte.
Zinsnehmen war im Mittelalter sowohl durch weltliches als auch
durch kirchliches Verbot nieM erlaubt. Uebertretung wurde als
\Vucher bezeichnet und bestraft. Trotzdem wurde vie I und oft
Geld auf Zins genommen. Es war Uhlich, d-en Zins zu umgehen,
denn die Geldgeschiifte konnten im Wirtschaftsleben nieht entbehrt werden. Man half sich aueh mit Juden und Lombarden,
die zeitweise ein Privileg auf diesem (labiet besassen. Das Zinsverbot und die BehandJung des Zinses als Wucher war gemeingut der gesamten mittelalterlichen Christenheit. Daherstifteten
viele Kaufleute in ihren Testamenten und auf dem Strerbebett
grosse Summen, urn ihr Gewissen von dem "ungerechten Gut,
falls sie solches in ihrem Besitz haben soUten", zu entlasten.
Aueh in Antwerp-en im 16. Jahxhundert kam dies oft vor.8)
Urn so wichtiger war die Regelung, die Karl im Jahre 1540
in den Niederlanden traf. 9) Sie war eine Bresehe in die Mauer
des mitteltalterlichen Zinsverbotes. 10) Allerdings erschienen die
Massnahmen Karls als Privileg flir Kaufleute. Nur diese, wenn
sie untereinander handelten, durften einen Zins von jahrlich
12 % vereinbaren. Nichtkaufleute dagegen durften ein-en Zins
filr Darlehen nieht fordern. Bei Zuwiderhandlungen wurde die
Summe besehlagnahmt, die Schuldigen wurd~n als Wucherer
bestraft. Die mittelalterliche Ordnung blieb also fur sie bestehen, abel' sie wurde, wie auch schon friiher, umgangen. Das
Zinsdarlehen, das Privatleute an Kaufleute und Bankiers gaben, wurde Depot genannt, und was Uher die Satze verlangt
wurde, galt als Provision. Als weitere Ausnahme vom Zi~ver
bot erlaubte Karl V. den Edelleut-en und den Personen, die von
Renten lebten, Darlehen zu einem Satz von 6-6% Prozent jahrlich auszuleihen. Es wurde dabei ausdrucklich betont, dass diese Ausnahmen kein W ueher waren. 11 ) Ein Zinsfuss von 12 %
war fUr die damalige Zeit sehr wenig,die tatsaehlieh·e n Satzewaren bedeutend hoher, abel' gerade etwa urn 1550 v.erminderte
sich del' Zinsfuss von anfanglich 50 % auf 20 %. 12) Del' gesetzliche Zinsfuss hatte besond·e re Bedeutung fUr die Staatsanleihen, obwohl die Kaufleute es trotzdem fertigbrachten, die
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sta&tliche Finanznot auszunutzen und hohere Zinssatze aufzuzwingen. Die Lombarden durften viel mehr verlangen als die
anderen, namlic:h 33 %, in Wirklichkeit schwankte ihr Zinssatz
von 30 bis 50 %. 13) Daflir gaIten sie auch allgemein als Wucherer, die nur geduldet wurd(ln.
Karl V. als Kaiser und Konig, die Zentralregierung, die Provinzen und Stadte traten als Kreditnehmer auf. Sie nahmen den
Kreditmarkt weitestgehend in Anspruoh. Als Vermittler zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer wurden Makler und Beamte angestellt. Diese hatten es zur Aufgabe, Kapitalisten ausfin-dig zu machen, urn dann die Verbindung zwischen Geldgeber
und N ehmer herzustellen. Haufig traten sie auch selbstiindig
auf dem Markt und schlossen im eigenen Namen abo Ihr eigener
Kredit kam so den Kreditnehmern zu gute. Ausserdem gaben
diese Vermittler oft Vorschiisse aus eigenen Mitteln. 14) Daher
war es Uhlich, dass diese Beamten aus dem Kaufmannsstand
genommen wurden. So war z.B. Lazarus Tucher 15) ein bgriibmter Finanzagent der ,zentralregierung an der Antwepener Borse.
Er sammelte die Kapitalien der oberdeutschen Kaufleute lInd
stellte sie zu grosseren Anleihebetragen zusammen. Sein Nachfolger wurde Gaspar Ducci, der ebenfalls einen bedeutenden
Platz. in der Antwerpener Finanzgeschichte einnimmt. Auch die
Konige von Portugal und England nahmen den Kapitalmarkt
der Scheldestadt in Anspruch. Letzterer sehickt als Makler den
spateren Finanzminister Elisabeths, Thomas Gresham, naeh d-en
Niederlanden. Die Borse Wa;!' namlieh der Platz, an dem diese
Gesehiifte verhandelt und abgeschlossen wurden. Alles was UThmittelbar oder mittelbar mit dem Staatskreditgeschaft zu tun
hatte, trug dazu bei, die Bedeutung der Antwerpener Borse zu
steigern. Nicht nur durch die Grosse des Geschiiftsumfangs und
durch seine Bedeutung flir die damalige Welt war die Borse der
Scheldestadt eine wichtige Erscheinung der allgemeinen Wirtschaftsgeschiehte, es bildeten sieh auch borsenmassige Geschaftsfo:rmen dort aus, die spater in Amsterdam ausgedehnt und verfeinert wurden.
Kredit wurde im 16. Jahrhundert entweder als Rentenkauf
ode als Darlehen gegeben. Rentenkallf war Hergabe von Kapitalien gegen Zllsicherung von Leibrenten oder ewigen Renten. 16)
AIle Kreiss del' Bevolkerllng, sofern sie liber fllissige Geldmittel
NED. ECON.-HIST. ARCIDEF ]AARBOEK XVIII.
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verfUgten, beteiligten sich mit Vorliebe am Rentenkauf. liine
Tilgung war zwar immer vorgesehen, wurde aber von der Regierung allzu gern ver,gessen. 17) Wenn d er Furst eine Rentezu
seinen Gunsten Verkaufte, dann fundierte er die Schuld, indem
er eine Provinz oder eine Stadt zur Bezahlung von Renten \'eranlasste, iibeYlvies aber dafUr den Stadten neue Einnahmequellen. Bei den Stiidten bildeten die Rentenkaufe die normale Art
der Versehuldung. 18) Bei Erbrenten zahlte die Stadt 6if4 %, boi
Leibrenwn 121/2 % fUr das empfangene Kapital. 19) Die Provinzeen fUhrten oft Renten ein, urn bewilligte Beden zu einem
Teil aufzubringen. 20) Wenn Renten eingefUhrt wurden, muss ten
Kaufer gesueht und gefunden werden. Da es nicht immer leieht
war Renten unterzubringen, wurden manchmal Zwangsmassnahmen ergriffen. 21 ) Renten wurden nieht immer zu fiskalischen Zwecken eingefiihrt; Gent z.B. erriehtete mit Erlaubnis
Karls Renten zum Bau von Kanalen. Die Stadt Damme bei
Brugge durfte Renten einfiihren, weil die Stadt dureh den wirt,...
schaftlichen Riickgang Briigges an Bedeutung verlor und ihre
Schulden nieht zahlen konnte. 22)
Eine Anleihe war H ergabe von Kapitalien gegen Zins und
Sicherstellung durch Biirgschaft oder Pfand. Kapitalkraftige
Kaufle.ute waren die hauptsaehlichsten Geldgeber. Wenn Karl,
der grosste Kreditnehmer, eine Anleihe aufnehmen wonte, dann
musste er r egelmassig Sicherheit stellen. Domanenanteile oder
Einkiinfte wurden verpachtet odeI' ein PIand (Juwelen odeI'
sonstige Kostbarkeiten) gegen die gewunsehte Summe hingegehen. Der Thronfolger musste die Sehuldscheine mit unterschreiben oder hochste Beamte oder Grosswiirdentrager iibernahmen
die Biirgschaft. Es kam ferner vor, dass die Stande einer P.rovinz sich von Anfang an fiir eine Schuld ihres Fiirsten verbiirgten. Viel haufiger geschah das von Seiten einer angesehenen
Stadt, VOl' aHem von Antwerpen. 23) Diese letzte Biirgschaft
wurde von den geldgebenden Kaufleuten bes<mders g&rn gesehen, da fiir die Sehulden der Stadte jeder einzelne Biirger mit
seiner Person und mit seinem Vermogen haftete, sodass die
]'orderungseintreibllng eventuell durch Gefangennahme erfolgen konnte. 24) Fur Beden, die zwar bewilligt waren, aber noeh
nieht eingegangen waren, mussten die niederlandisehen Stan de
Obligationen an der Antwerpener Borse aufnehmen. Die hoch-

NIEOERL. HANOELS- UNO FINANZPOLITIK UNTER KARL V

213

sten Staatsbeamten und Magnaten nahmen Obligation en fUr
Rechnung der Regierung auf. Die niederliindischen Rentmeistub;riefe war~n Privatobligationen der Generalsteuereinnehmel'
der einzelnen niederliindischen Provinzen fUr Rechnung der
Regierung. Die Rentmeister waren abel' die eigentlichen Schuldner, sodass der Landesherr nicht fUr sie eintrat, als sie ilu:'e
Zahlungen einstellt-en. 25)
Kredit wurde gewiihrt mit der festen Hoffnung auf Ruckzahlung, abel' die Finanznot war so gross, dass diese immer wieder
hinausgeschohen werden musste. Neue Schulden wurden eingegangen, urn alte zu begleichen. Urn einige Wochen zu gewinnen
und dann bessere Anleihemoglichkeiten zu haben, wurden Zahlungsfrist-en del' Antwerpener Messen, die meist als Ruckzahlungstermin ausgemacht wurden, von der Zentralregierung versehoben. Die einzige sichere Riickzahlung wurde durch die Bedeeinnahmen gewiihrleistet. Auch Stiidte litten unter Riickzablungsschwierigkeiten. Fur Damme und fUr Lier z.B. musste
Karl V. die Bezahlung der Schulden um sechs Jahre verschieben. 26) Die Schuldenlast der Regierung hiiufte sich unter Karl
derart, dass kaum zwei .Jahre nach seiner Abdankung del' erste
nied~landische Staatsbankrott als einzige vorliiufige Losung
der Finanznot erkliirt werden musste. 27) Die gross-en fremdGn
Kaufleute, die vielfach erst durch die Bemuhungen des Staates
und seiner Vermittler in das Finanzgeschiift hineingezogen worden waren,28) waren die L~idtragenden. Fur viele bedeutete der
Staatsbankrott den Ruin.
') Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 18.
Goris, a.a. O. S. 19.
I) Recueil, 1. Ed. S. 464, 3. Bd. S. 265, 4. Bd. S.232, S. 15, S.26; Goris, a.a..
O. S.354.
4) Recueil, 4. Bd. S. 338, 6. Bd. S. 204.
5) Goris, a.a. O. S. 335.
ft) Guicciardini, a.a. O. S. 108.
7) Goris, a.a. O. 357f.
B) Strieder, Notariatsarchive, a.a. O. S. 18 u. ii.
9) Recueil, 4. Bd. S. 232.
10) Ehrenberg, a.a. O. 2. Bd. S. 115.
11) Goris, a.a. O. S 348ff und Guicciaridini , a.a. O. S. 120.
12) Pirenne, a.a. 0 3. Bd. S. 266.
I') Goris, a.a. O. S.348.
14) Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 26.
15) Ehrenberg, 1. Bd. S. 249 u. 2. Bd. S. 30ff.
!)
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18) Ehrenberg, 1. Bd. S. 29ff.
17) Terdenge, a.a. O. S.131.
18) Ehrenberg, 1. Bd. S. 38.
19) Rachfahl, 1. Bd. S. 312.
ZO) Blok, a .a. O. De financien, S. 125.
Z1) Terdenge, a.a. O. S.127.

Recueil, 5. Bd. S.383, S. 413 usw. ; 6. Bd. S. 13.
Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 24f.
Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 19.
Ehrenberg, a.a. O. 2. Bd. S.27.
Z8) Recueil, 1. Bd. S. 32, 6. Bd. S. 13.
Z7) Pirenne, a.a. O. 3. Bd. S.267.
28) Jakob Strieder, Staatliche Finanznot und Genesis des modern en Grossunternehmertums, Schmollers Jahrbiicher, 1925, I. S.434.

22)
2S)
24)
25)

IV. Beziehungen zu fremden Machten.
1. me Hansen und der Kampf um die Ostseefahrt.
Die Hansen, ihre Stellung in den Niederlanden, ihre Beziehungen zu
Briigge und Alltwerpen. Der hollandisch-hansische Gegensatz, die Sundfrage. Der danische Thronfolgestreit in seiner handelspolitischen Bedeutung.

1m Mittelalter nahmen die Hansen unter den fremden Kaufleuten in Flandern und besonders in Brugge neben den Italien ern den ersten Platz ein. Das hansische Kontor in Brugge
hatte grosse Bedeutung flir die Geschichte des Randels. Der
konservative Geist, der sie veranlasste, in dem gegebenen Umfang und an dem gewohnten Ort weiter ihren Handel zu treiben,
liess sie an veralteten Handelsmethoden festhalten. Anstatt sich
den veranderten Verhaltnissen anzupassen, versteiften sie .'lich
auf die alten Traditionen. Jedoch war im 16. Jahrhundert ihre
wirtschaftliche Tatigkeit noch bedeutend. Die Regierung Karls
V. war flir die Hansen eine Zeitder Hemmnisse handelspolitischer Art. Die vielbesprochene und umstrittene Verlegung des
Brugger Kontors nach Antwerpen kam erst im Jahre 1546 zustande, also zu einer Zeit, als die Scheldestadt fast auf dem
H6hepunkt ihrer wirtschaftlichen Elute stand. Brugge dagegen
wies nur noch einen kiimmerlichen Rest seines ehemaligen
Glanzes innerhalb seiner Mauern auf. Dass die Verlegung des
hansischen Kontors erst so spat zustande kam, lag auch an den
Bemuhungen der Brugger, die Hansen zum Bleiben zu bewegtln
und an den langen Verhandlungen, die n6tig waren, um zu einer
Einigung mit Antwerpen zu gelang\ln. 1m Jahre 1530 schickte
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Brugge zwei seiner Magistratsbeamten nach LUbeck, urn dem
Hansebund zu bewegen, in ihre Stadt zuruckzukehren; sie versprachen u.a. die Abschaffung allar' Zolle auf Bier und auf die
aus Frankreich eingefiihrten Weine. 1) Die Vorzlige, die Antwerpen bot, waren aber noch grosser. 2) Sawohl die hansischen
Kaufleute als auch ihre Guter sollten besonders geschutzt werden. Eigene Gerichtsbarkeit del' Nation wurde zugestanden.
Korporationsrechte wurden gewahrt. Fur Lebensmittel, die die
Hansen selbst verbrauchten, wurde Akzisenfreiheit versprochen.
Die stiidtisch'en Ahgaben und Beschriinkungen beim Kauf und
Verkauf, bei Warenbeforderungen usw. wurden ermiissigt. Auch
Maklergehuhren waren nicht voll zu bezahlen. Eigene Arbeiter
durften im hansischen Dienst verwendet werden. Die Stadtverwaltung versprach riohtige Bedienung del' Stadtwage. Angriffe
auf die hansischen Privilegien soUten mit Hilfe del' Stadt zuruckgewiesen werden. Auch bei Schuldeintreibungen sollten die
Hansen bevorzugt werden. Diese Privilegien bewe-gten nun das
Brugger Kantor, nach Antwerpen Uberzusiedeln. Schon viel
£ruher, niimlich in den Jahren 1315 und 1409, eLann 1437 und
'schliesslich 1481 waren bedeutende Zuge-stiindnisse von d'en
Landesfiirsten gewahrt worden. 3) Von der Strudt war seit 1468
ein Haus "die Klause" den Hansen als Geschenk liberlassen
worden. 4) Daher verkehrten schon immer viele Hansen in Antwerpen. Abel' lange Jahre hestand ein Feindschaft, die eine
Unterbrech.ung des Verkehrs zur Folge hatte.
Die Hansen empfanden die holliindische Ostseefahrt als drUckende Konkurrenz. Die wachsende Bedeutung del' N ordniederHinder im Transporthandel erfiillten sie mit grosser Sorge urn
ihre wirtschaftliche Macht und auch urn ihre Existenz. Denn,
wenn auch del' Handel del' deutschen Hansestadte nieht absolut
zUrlickging, so verminderte er sich doch. relativ und urn die
Mitte des 16. Jahrhunderts waren die Holland,e r die fiihrende
Handelsmacht in del' Ostsee. S) Die niederliindische Schiffahrt
wurde von Bewohnern des flachen Land.es betrieben, die neben
dem Wassertransport auch die Fischerei, besonders d'e n Hel'ingsfang, austibten. Hierin lag eine Ueberlegenheit der niederHindisohen Seesch.iffahrt und: eine Schwache del' Hansen. 6)
Schon lange vordem Anfang der Regierung Karls V. gab es
Auseinandersetzungen zwischen Hansen und HoWindern. 7) Die
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Hansen beharrten auf ihren Privilegien. Die Hollander verlangten Handelsfreiheit. Viele Verhandlungen wurden gefiihrt, urn
Beschwerden und Wiinsehe zu besprechen und urn eine neue
Ordnung in den niederlandisch-hansischen Verkehr zu bringen. Jedoch konnten sich die Parteien nicht restlos einigen. Nur
kurzfristige Verlangerungen von sogenannten Stillstanden karmen zustande.
Die .sundfr'age war der Kernpunkt der handelspolitisehen
AuseinaIlJdersetzungen zwischen Hansen und HoUand,ern. Der
Eingang in die Ostsee konnte umgangen werden. Der Transport
konnte von del' Trave bis zur Elbe Uber die Oldesloer und Lauenburger Strasse gelenkt werden. 8) Aber der Weg war umstiindlieh und teuer, besonders wegen der zwei Umsehlagplatze. Je<loch bedeutete er das Sehieksal del' Grosse LUbecks. Die vermittelnde Tatigkeit zwischen Ost- uruL Westmeer libel' diese
Landstrecke verhalf dem Hansebaupt zu seiner Bedeutung. Deshalb bereitete Liibeck und mit ibr die wendischen Stadte der
Sundtahrt so viele Schwierigkeiten als moglicb. Sie versuchten,
wiihrend der Kriege den Sund zu sperren und sonst den Sundverkehr zu besch.ranken. Gewisse Warengattungen sollten wenigsoons der Strasse von der Tra ve zur Elbe vorbebalten werden.
Auch so Ute die Scbiffzabl auf dem Sund kontingentiert werden.
Die erste Forderung war nieht ganz unberechtigt, da die befriedeten Landstrassen grOsse-re Sieherheit fiir wertvolle Stiickgiiter ooten als die gefiihrliehe Seefahrt. Da;gegen eignete sich del'
Seeweg, del' keine Umladung erfoooerte, besser fiir scbwere
Massengiiter, wie Getreide, Rolz und Salz.
Wahrend des Zeitraumes von 1442 bis 1534 kam es wiederholt zu kriegerisohen Zusammenstossen, Kapereien und regelrechten Fehd·e n zwischen Hansen und Hollandern. Eine niederHindische Randelsflotte wurde im Jahre 1511 nordlieh von Rela
gekapert und die sieh hieran anschliessenden Streitigkeiten wurden erst 1514 durch den Waffenstillstand von Bremen abgeschlossen. Urn das Jabr 1523 entstand,en Schwierigkeiten am
Sund wegen der Entthronung des KOnigs Christian II. von Diinemark. In den Jahren 1533 bis 34 wurde dann noch einmal
eine scbwere Fehde ausgetragen, wobei LUbeck fast ganz allein
stehen musste. Das bing damit zusammen, dass die ostbaltiscben
Stiidte mit Danzig an der Spitze sich von der Bevormundung
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durch die wendischen Stadte losreissen wollten. Auch war darmals eine revolutioniire Regierung unter Wullenweber am Ruder in Lubeck. Die Streitigkeiten waren nie mit einer solcheD
Heftigkeit und so lange gefiihrt worden, wenn nieht die danische
Frage zu gleicher Zeit ihrer Losung entgegengesehen hatte. Die
Bund.e&genossenschaft oder der Angriff Danemarks gab Lubeck
die Moglichkeit, den handelspolitischen Kampf ins Politische zu
.iibel'tragen.
Del' danisch-lUbische Konflikt von 1509 machte den Anfang.
Die Sundschiffahrt wurde von den Liibeckern verboten, angeblich um Danemark zu schadigen, in Wirklichkeit abel' hatte nur
Holland zu leidBn. Zwar war die Beltdul'chfahrt freigegeben
worden, aber del' Belt konnte den Sund nicht ersetzen. Daher
begannen die Niederlander Repressalien auszuiiben wegen der
Delastigung und d.er gewaltsamen Behinderung ihrer Schiffahrt.
Antwerpen beschlagnahmte wendisches Gut. 9) Als Gegenmassnahme wurde von LUbeck im Jahre 1511 eine grosse hollandische Flotte, die durch den Sund die Heimfahrt antreten wollte,
bei Hela durch einen U eberfall teils vernichtet, teils erbeutet,
nur wenige Schiffe entkamen. Die Handelspolitik del' heiden
Konkurrenten bewegte sich in den nachsten Jahren in 'dem alten
Fahrwasser: ZoUerhohungen auf der einen, Erneuerungen der
fremdenfeindlichen Abwehrvorschriften auf der anderen Seiteo 10) Der Ausbruch neuer Zwistigkeiten beruhte wieder auf
Schwierigkeiten in Danemark.
Christian II. von ·D anemark hatte die Schwester Karls V.,
Isabella von Burgund, geheiratet. Die Hollander erhofften viel
yon dieser Verbindung, da Christian, alser noch Statthalter
von Norwegen war, im Jahre 1507 den Amstel'damern ihre norwegischen Privilegien, besonders in Bergen bestatigt hatte. 11 )
Yom Beginn del' Schiffahrt durften sie dort handeln und zur
Bewachung ihrer Ware drei bis vier Kaufleute wahrend des
,\Tinters zuriicklassen. Ebenso war ihnen Freiheit vom Standrecht zugesichert worden. Starb einer von ihnen im danischen
Reiche, so soUten die Erben seine dort befindlichen Guter erhalten. Als nun Christian Konig wurde und sich mit Isabella verheiratete, waren die Beziehungen am Anfang ausserst herzlich.
Aber bald ergaben sich Schwierigkeiten. Laut Ehekontrakt
musste Karl V. einen Teil der Mitgift Isabellas auszahlen, je-
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doch unterblieb die Zahlung. 12 ) Daher liess Christian II. im
Jahre 1519 alle nie'd erlandischen Sohiffe kapern und verschloss
den Sund fiir die Niede1"lander. Sofort wurden Repressalien
ausgefiihrt und Verhandlungen eingeleitet. Als dann Karl versprach, in Raten zu zahlen, wurde der Verkehr wieder eroffnet.
Zu del' Zahlung wurden holliindisChe und friesis che Beden hergenommen, den Rest hatten die wichtigsten Stadte aufzubringen.
Christian versuchte, die Hilfe del' Niederlander zu erhalten,
als er im Jahre 1523 aus seinem Konigreich fliehen musste. 13)
Er hatte namlich Stockholm und Kopenhagen zu Stapelpliitzen
machen wollen, um den russischen Handel in danische Rande
zu bekommen, aber dadurch geriet e1" in Streit mit der Hanse
und mit Holstein, und da er von einem grossen Teil seiner Untertanen wegen seiner Willkiirherrschaft gehasst. wuroe, konnte
er sioh nicht wehren und musste fliehen . 14) Er landete in Vere.
Zwar unternahm Karl V. nichts gegen Christian, aber er tat
auch nichts fUr ihn. In der Zwischenzeit eroherte Friedrich 1.
von Holstein Kopenhagen und wurde Konig von Diinemark. Bei
seinem Regierungsantritt offnete er seine Hafen fUr die niederH.i.ndischen Kaufleute in der Hoffnung, eine Einmischung Karls
in seinem 'Zwist dadurch zu verhindern. Als aber del' entthronte
Konig in Seeland riistete, sperrte Friedrich den Sund. Er schloss
gleicb.zeitig ein Biindnis mit dien Hansestiidten und einer Reihe
deutscher Fiirsten. Als Repressalien beschlagnahmten die Hollander die Giiter der Hansen, die in ihren Hafen lagen. Viele
liibische Schiffe wurden gekapert und nach Antwerpen oder in
seelandische Hafen gefUhrt. N ach Verhandlungen wurde dann
ein Vertrag abgeschlossen, der aber jedesmal sogleich wieder
gabrochen wurde, wenn die Danen von Christians Vorhereitungen hOrten.
1m Jahre 1531 riistete Christian nun wirklich,lS) wodurch die
Handelsbeziehungen der Niederlande mit dem Norden aufhorten. Aufgehetzt durch den Herzog von Geldern erschien Christian mit bewaffneter Rand in Holland und erzwang sich we
Hilfe.Riistungen,Proviant und Schiffe mussten von den Stiidten
zu seiner Verfiigung gestE'llt werden. Der Kaiser hatte dem Hof
von Holland Weisungen gegeben, und hatte betont, dass die hollii,ndischen Stadte keine Schiffshilfe an Christian leisten durften. 16) Die Stiidte handelten lediglich unter dem Zwang Chris-
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tians. Dieser segelte nach Danemark, aber vergeblich versuchte
er, sein ehemaliges Konigreich zu erobern. Er wuroe gefangen genommen und im Schloss Sonderburg eingesperrt. 17) Der
Kaiser nahm sich des gefangenen Konigs nicht an, sondern
versuchte im Gegenteil, Friede mit Friedrich 1. zu schliessen.
Abe.r die Danen wollte zwar den Flamen, Brabantern und Seeland,e rn die Ostseefahrt erlauben, verweigerten dies jedooh den
Hollandern, angeblich urn sie fur die an Christian gewahrte
Hilfe zu strafen, in Wahrheit naturlich, urn den unhequemen
Konkurrenten de.r Hansen am Sund solange wie moglich fernzuhalten. Diese Gelegeniheit henutzte die Regentin Maira von
Ungarn, urn die unzertrennliche Verbundenheit der Interessen
der gesamten niederlandischen Provinzen zu beweisen. Sie liess
uberall zum Krieg rusten. Hansische Schiffe wurden gekapert.
Lubeck dagegen versuchte, Uneinigkeit zu sa'en. Es hatte vom
Konig von Danemark einen Pass erhalten, dessen Vorzeiger 23
Getreideschiffe nach Briigge durch den Sund verschiffen konnteo 18) Auch in gross'e ren Dingen wollte LUbeck Brugge zu J)ienste sein, es hoffte, Brugge werde als Gegenleistung sich der hansischen Kauneute in den Niederlanden annehmen. Doch kam es
zu keinem offenen Kampf, da Friedrich I. am 10. April 1533
starb. Sein Sohn, Christian IlL, erbat kaiserlichen Schutz, urn
dJen danischen Konigsstuhl zu erhalten. Da stand LUbeck mit
seinem Gegensatz zu Holland allein da. Die Niederlande soblossen mit Danemark eln Abkommen ab, wonach der Sund und die
Ostsee fur die Schiffe alIer Niederlander offenstand·en. Auch
mit LUbeck kam einstweilen ein Vertrag, der Handelsfreiheit
gemass den alten Rechten und Privilegien vorsah, zustande.
Aber im J a:hre 1535 entstand noch einmal ein Kaperkrieg, der
durch den Sturz Wullenwebers in LUbeck beendet wurde. 19)
1m Jahre 1543 wurden die hollandischen Schiffe fur kurze Zeit
von den Danen gekapert, aber dieses Mal waren die Hansen
und auch LUbeck unbeteiligt. 20) 1m Vertrag zu Speyer (1544),
der den Kampf urn den danischen Thron beendete, vel"briefte
die danische Krone Karl V. fUr seine niederlandische Untertanen Freiheit der Sundschiffahrt. 21)
Die Waffenstillstands-, Friedens- und Stillstandsverhandlungen wiihrend der ganzen Konfliktzeit wurden durch die Vermittlungsstellung Hamburgs. erleichtert. Auch die Hansestadt
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Koln trat als Vermittler zwischen LUbeck und d'en ostlich der
Zuidersee gelegenen hansischen Stiidten. Die SteHung dieser
Stiidte war besonders schwierig, da sie gleichzeitig dem niederliindischen Staatsverband und 'd er Hanse ang·ehorten. Durch die
geldrischen Kriege WUiI'de die Unsicherheit noch erhoht. Besonders litt die Schiffahrt Overijssels unter diesen Verhiiltnissen.
Der Kornhandel war fiir die holliindische Ostseefahrt von allergrosster Bedeutung. Jedesmal, wenn Sundsperre verkiindet
wurde, oder wenn holliindische Getreideschiffe von den Hans-en
gekapert oder in Ostseehiifen zuriickgehalten wurden, ,rurde der
Kornmangel in den Niederlanden fiihlbar und machte sich im
Getreidepreis bemerkbar. Daher war das Interesse der Volkes
an den Beziehungen zu Diinemark und zu den Hansen sehr lebhaft und aus diesem Grunde griff die Zentralregierung auf Betreibender holliindisch-en Provinzialverwaltung immer wieder
zu Repressalien. Holland, in dem sonst autonome Regungen
herrschten, stellte sich unter dem Schutz der Zentralregierung,
wiihrend del' Landeshe:rr, der im allgemeinen seine Rechte in
den Beziehungen zum Auslande betonte,erst auf Anruf wartete,
urn einzugreifen. 22) Der Getreidepreis war das treibende Moment fiir das Ergreifen handelspolitischer Massnahmen auf
niederliind~scher Seite.
1) Henne, a.a. O. 5. Bd. S.273.
2) Walter Evers, Das hansische Kontor in Antwerpen, Kieler Dissertation,
1915, S.17.
3) vgl. Hansisches Urkundcnhuch II. No. 226, V. No. 874, X. No. 886, Urkundenhuch der Stadt Liibeck VII. S.746, Hanserezesse III. 1. No. 253.
4) Evers, a.a. O. S. 12.
5) Schafer, Der Kampf, a.a. O. S.429.
6) Dietrich Schafer, Die Aufgaben der deutschen Seegeschichte, Hansische
Geschichtsblatter, 15. Bd. 1909, S. 8.
7) vgl. Ludwig Lahaine, Die Hanse und Holland von 1474 bis 1525, Hansische Geschichtsblatter, 23. u. 24. Bd. 1917/1918, S.227.
8) Rudolf Hapke, Die Sundfrage und der hollandisch-liibische Kcnflikt auf
der Tagung zu Kopenhagen (April 1532), Zeitschrift des Ve~'eins fUr Iiibische Geschichte und Altertumskunde, 14. Bd. 1. H. 1912, S. 91ff.
9) Hanserezesse III. 6. 1899, S. IX.
10) Friedel Vollbehr, Die Hollander und die Hanse, Pfingstblatter des hansischen Geschichtsvereins, Blatt 21, 1930, S. 62f.
11) Lahaine, a.a. O. S. 258.
12) van BruysseI, a.a. O. 2. Bd. S. 271f.
13) Henne, a.a. O. 4. Bd. S. 11.
14) Theissen, a.a. O. S. 103.
15) Henne, a.a. O. 6. Bd. S. 5.
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16) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S. 4.
11) van Bruyssel, a.a. O. 2. Bd. S. 326.
18) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S.34.
19) Henne, a .a . O. 6. Bd. S. 56 u. 126.
20) Altmeyer, a.a. O. S.463.
21) Vollbehr, a.a. O. S.69.
22) Rudolf Hapke, Die Regierung Karls V. und der europaische Norden,
Lubeck 1914, S. 155.

2. Die Obeil'deutschen und die Schwierigkeiten del' Ostlandreise.
Die handelspolitische Bedeutung der Oberdeutschen in Antwerpen. Die
Folgen der Einfalle des Herzogs von Geldern fUr den Handel in den
Niederlanden. Die Wirkungen des geldrischen Erbfolgekrieges fUr den
oberdeutschen Verkehr nach den Niederlanden.

Wahren:d die Obel'deutschen im Mittelalter den grossen Handel nach Venedig leiteten, blieben sie im Grossen und Ganzen
von Briigge fern. Die Lagun:enstadt an de'T Adll'ia war das Ziel
ibrer Reisen. Dort kauften sie die orientalischen Gewiirze ein,
dart verkauften sie die Erzwaren, die sie aus Tirollilld Ungarn
holten. Eine nicht geringe Anzahl JUDger Kaufleute zogen dorthin, urn ihre kaufmannische Lehrzeit zu veJ.'lbringen. Am Anfang des 16. Ja:hrhunderts anderten sich die Verhaltnisse. Antwer~n iibernahm nicht nur die Stellung Briigges als fiihrende
wirtschaftliche Macht, sondern ver'drangte auah zum grossen
Teil Yenedig. Insbesondere waren es die Ooordeutschen, die
sich Antwerpen zuwandten. Die Gewiirzeinfuhr aus Indien, die
in del' Scheldestadt zum Verkauf gelangte, zog sie hierher. Abel'
auch die giinstige Absatzmoglichkeiten fiir Metall und Barchent
ill der neuen Handelsmetropole begiinstigten diesen Entschluss.
Den Ausschlag jedoch gab die hervorragende Bedeutung 'd er
Antwerpener Borse. Die finanziellen Beziehungen der Oberdeutschen zu den politischen Machten wiesen von selbst auf die
Errlchtung von Niederlassungen in de'll vornehmsten Finanzplatz del' Welt. Die Grosse der Kapitalien und der Unternehmergeist del' Augsburger und Niirnberger Kaufleute bewirkten,
dass diese Jahrzehntelang eine bervQ['Ta~nde Stelle in Antwerpen wie auch auf dem zweiten europaisahen Borsenplatz
jener Zeit, Lyon, einnahmen. Die Oberdeutschen hatten zu dem
raschen Aufbliihen beideT' Finanzzentren besonders viel beigetra;gen. 1) Durch ihre finanzielle Macht wirkten sie auf die
Handels- urrd Finanzpolitik der niederlandischen Zentralregie-
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rung ein. Der Kaiser war in seiner Finanznot auf die Hilfe del'
Kaufleute an der Antwerpener Borse angewiesen. Als Karl V.
anliisslich des Schmalkaldischen Krieges der Regentin Marie
befahl, aIle protestantischen deutschen Kaufleute aus Antwerpen auszuweisen, weigerte sich diese den Befehl auszufiihl'en,
mit dem Hinweis auf die Wichtigkeit dieser Kaufleute flir die
Scheldestadt. 2) Ihr Abzug wiil'de dem Ruin der Stadt gleichkommen. Auch sonst war die Abreise del' fremden Kaufleut9
p.ine wirksame Drohung, urn handelspolitische Zugestandnisse
durch die Vermittlung des Antwerpene:r Magistrats von der
Zentralregierung zuerhalten. 3) Eine unmittelbare Einwirkllng
der Kaufleute auf Karl V. ermoglichte das ausged€hnte Anleihegeschaft der Krone mit den Oberdeutschen. Der Kaiser
s("hlitzte die Kaufleute gegen die Antimonopolbewegung, urn sich
ihre wertvolle finanzielle Hilfe weiter zu sichern. Entgegen den
Anschauun~n des Mittelalters setzte Karl einElU gesetzlichen
Zinsfuss fest, urn die Geschafte seiner Schiitzlinge vor aller
WeIt zu rechtfertigen.
So wichtig di€ Stellung der Oberdeutschen in Antwerpen war,
so unsicher war die Verbindung der Scheldestadt mit Innel'deutschland. Duroh Geldern wurden die nor.dliohen Provinzen
von den slid lichen getrennt, wodurch der friedliche Verkehr
dieser Lander untereinander und mit Deutschland erschwert
war. 4) Das ganze Gebiet urn die IZuidersee musste wahrend der
Regierung Karls V. immer mit Einfallen des Herzogs von Gel'dern rechnen, die urn so schlimmer waren, als zu j·ener Zeit die
l.inverletzlichkeit des Privateigentums noch nicht gewahrleistet
war. Die nordlichen Niederlande mit Amsterdam kamen am;
diesem Grunde und wegen der Schwierigkeiten der Ostseefahrt
nicht zu einer wirtschaftlichen Entfaltung. Die Angst urn Hab
und Gut wurde durch wiederholte Pllinderungen und iZerstorungen em Dauerzustand und hielt jeden Handelsgeist zuriick.
Alles Denk€n war auf Abwehrbereitschaft eingestellt. Der Handel mit landwirtschaftlich\3n Produkten litt besonders unter diesen Ve:r:haltnissen. Der stark bevolkerte Sliden und Westen
konnte Vieh, Kase und Butter, die der auf Landwirtschaft und
Viehzucht eingestellte Norden und Osten erzeugte, sehr gutgebrauchen. Aberdie Heranbringung dieser Produkte war nicht
durchfiihrbar, solange die Zuidersee und ihre Umlande nicht
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befriedet waren. me handelspolitische Stellung der nordostlichen Provinzen war im 16. Jahrhundert noch eigenartig. Sie
waren vor nicht allzu langer Zeit burgundisch, bzw. habsburgisch geworden. In oon ScheldehaJen wurden ihre Einwohner
noch als Auslander betrachtet; sie muss ten d.as Ankergeld bezahlen; ihre Stiidte waren Mitglieder der Hanse. 5) Diese Sonderstellung war nul' durch die Abtrennung dieser Provinzen von
den iibrigen habsburgischen Niederlanden durch das unabhangige Geldern zu erklaren und zu verstehen. Die Sellistiindigkeit
wurde dadurch so lange ermoglicht, dass Frankreich den Herzog in seinem Kampf unterstlitzte. 6) Durch die geldrische Gefa,h r wax'der Landweg von Antwerp'e n nach Deutschland unsicher. Es kam vor, dass Soldaten des geldrischen Herzogs die
Reisenden auspliinderten und Losegelder verlangten. Als die
HElII'ren von Nassau, Qhievres und Berghes, im Jahre 1511 aus
Deutschland zurlickkehrten, liessen sie zuerst den Weg untersuchen, ehe sie ihn beschritten. 7) Der Verkenr' wurde noch mehr
erschwert durch die Ausrufung einer Handelssperre. Die Fuhrloute bzw. die Kaufleute mussten eidlich versichern, dass die
\Varen, die sie nach Antwerpen hTachten odeI' von dort holten,
nicht Eigentum von Einwohnern von Geldern waren. 8)
In den ersten Jahrzehnten des 16. Jahrhunderts lagen die
Schwierigkeiten der Ostlandreise in den ,Niederlanden sellist.
Wahren:d des ge1drischen Erbfolgekrieges dagegen entstandren
umfangreiche Verkehrsstorungen am Rhein, also an del' Haupthandelsstrasse jener Zeit. Der Weg von Italien und von Augsburg und Nlirnberg nach den Niederlanden flihrte liber die
Rheinstrasse. Der geldrische Krieg und Handelssperren als politische Zwangsmittel flir kurze Zeit unterband,en oder erschwerteD! den Handel und oon Transport. Man versuchte den Verkehr
aufrecht zu erhalten durch Umgehung des Kriegs.sohaup!a.tzes,
was ein grosser Ausfall an Zolleinnahmen flir die Kudlirsten
del' Pfalz und Mainz war. 9) Aber der Versuch scheiterte. Erst
der Friede brachte geordnete Verhaltnisse in den deutsch-niederlandischen Handel libe;r Land zurlick. 1m Jahre 1540 \Vurden Geldern und Zlitphen an Karl abgetreten. Damit wurden
die Niederlande abgerundet. Die Mlindungsarme des Rheins
waren im Besitz des Kaisers. Die Ostlandreise konnte ungestort
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vor sieh gehen. Die 'endgiiltige Verstandigung erfolgte im Jahre
1544 in Speyer. 10)
1) Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 246.
2) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S.446 ; vgl. Strieder, Notariatsarchive, a.a.
O. S. XXI.
3) vgl. Goris, a.a. O. S. 599.
4) Paul Heidrich, Del' geldrische El'bfolgestreit 1537-1543, Beitl'age zur
deutschen Territorial- und Stadtgeschichte, 1. Serie, L. Bd. Kassel 1896,
S.4.
5) Hapke, Die Regierung, a.a. O. S. 56 u 69f.
8) Theissen, a.a. O. S.45.
7) van Bruyssel, a.a. O. 2. Bd. S. 254.
8) Strieder, Notariatsarchive, a.a. O. S. XXLV.
9) Albert Huyskens, Die Krisis des deutschen Handols wiihrend des geldrischen Erbfolgekrieges 1542-1543, Annalen des historischen Vereins
fiir den Niederrhein, Heft 81, S.46f., S.53; Mone, a.a. O. S. 135.
10) Heidrich, a.a. O. S. 107.
Ueber die Handelsvertragspolitik zwischen England und den Niederlanden, iiber die englische Nation in Antwerpen vgl. Georg Schll;nz, Englische
Handelspolitik gegen Ende des Mittelalters, 2 Bde, Leipzig 18Rl, insbesondere 1. Bd. 1. Abschnitt, der auch separat erschienen ist. vgl. ausserdem
S. van Brakel Gz., Die Entstehung und Organisation der Merchant Adventurers, Vierteljahrschrift fiir Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 5. Bd. 1907,
S.418.
Ueber die italienischen, spanischen und portugiesischen Nationen in
Briigge und Antwerpen vgl. Goris, a.a. O.

3. Frankr·eieh.
Beschriinkung des Handels zu Lande und zu Wasser durch die andauernden Kriege. Stellung der franz@sischen Kaufleute in den Niederlanden. Der Verkehr von Antwerpen mit Lyon.

Der Handel zwischBn Frankreieh und den Niederlanden
konnte fast nieht zur Entfaltung kommen, da immer neue Kriege die kaum gekniipften Bande wiM'e r zerrissen. Karl V. erliess
handelspolitischeMassnahmen zu Ungunsten del' niederlandisehfranzosisehen Beziehungen, da die Kriegspolitik solches Vorgehen verlangte. Das Wohl der niederlandisehen Wirtschaft
musste in diesem Fall zuruckstehen. Besonders streng waren
die Massnahmen auf dem Gebiet der Waffen-, Pferde- und Lebensmittelausfuhr. Auch wenn sie allgemein erlassen worden
waren, richteten sie sich in der Hauptsache gegen Frankreich.
Auf der anderen Seite erliess der franzosische Konig ahnliehe
Vorschriften fur den Handel nach den Niederland'en, sodass
offiziell der Verkehr oft ganz unterhrochen war. Aber der
Schmuggel bllihte. Die lange, offene Grenze bot viele Gelegenheiten, die Verhote zu umgehen. Das war auch wabrscheinlich
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der Grund, weshalb die Ordonnanzen so oft wiederholt werden
mussten. Aber aucb. in Friedenszeiren war eine Wied9!J.'aufnahme der Randelsbeziehungen nicht immer moglich. Prohibitive
Massnahmen wurden aufrecht erhalten. An der Grenze durfte
Handel getrieben werden, aber kein Franzose durfte nach den
Niederlanden, keine NiederHinder nach Frankreich gehen, es
sei denn, dass eine ausdriickliche Erlaubnis der Regierung VO!I''lag und wenn Sicb.erheitsbriefe und Passe ausgegeben worden
waren. 1) Lange bevor ein Krieg durch Waffengewalt eroffnet
wurde, wurtde der Verkehr unterbrochen, wurden niederlandische Waren in Fankreich, und franzosische Waren in den niederlanden beschlagnahmt. Repressalien, sagte Karl V. in einer
Ordonnanz, sind das einzige Mittel, um durchzugreifen, da die
franzosische Regierung "unverniinftig" ist. 2 ) Mitten im Frieden
zu einer Zeit, als Freundschaft zwischen Karl V. und Frankreich herrschte, kamen doch viele Kapereien und Pliinderungen
vor, die eine Menge von langwierigen Prozessen nachsichzogen.
Karl liess daher eine besondere Kommission zur schnelleren
Erledigung diesel' FaIle einberufen. 3) Der wirtschaftliche
Kampf dauerte langer als die schon sehr hiiufigen und langen
kriegerischen Auseinandersetzungen.
Der Wasserweg wurde zum Schmuggel gebraucht. Rier wa.r
die Durchfiihrung der Kontrolle viel schwieriger. Schiffe, besonders auslandische, konnten mit Waren, die in den Niederlanden erworben worden waren, nach Frankreich segeln. Die Ve1'bote der
Regierung '~vurden umgangen durch Vermittlung frem.
der Kaufleute, die auf Umwegen die fl'anzosische Kiiste erreichten. Karl V. versuchte gegen diesen Schleichhandel aufzutreten.
Die Offiziere, die die Ausfiihrung der Verbote du1'chzusetzen
hatten, wurden auf die indirekten Wege, durch neutrale Lfinde([" und durch solche Lander, die dem Kaiser nioht unterworfen waren, aufmerksam gemacht. 4) Er verlangte z.B., dass die
deutschen Kaufleute, die Pferde in den Niederlanden kauHen,
sich unter Eid verpflichten soUten, sie nicht nach Frankreich
weiter zu verkaufen, und im Bedarfsfalle zwang er sie eine
Kaution als Garantie fiir die Einhaltung dieses Versprechens
zu entrichten. 5) In Friedenszeiten solite der Niederlander es
nicht wagen, nach Frankreich zu fahren, da man iiber die friedtlichen Absichten der Franwsen stets im Unklaren war. Daher

.
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empfahl die Regentin lieber naeh Spanien oder England zu reisen. 6) Einmal einigten sieh Karl V. und Franz 1. von Frankreich liber einen bes<;ilirankten Seehandel, indem sie varsehrieben, d.a.ss nur 3--4 Schiffe in einem Hafen kommen durften,
aber da.ss die Mannschaften nicht an Land gehen durften.. 7) In
Kriegszeiten, die man fUr die Regierungszeit Karls V. bein.ahe
als normal ansehen darf, war die allgemeine niederlandische
Schiffahrt durch die franzosisehe Kaperei bedroht. An der flamischen. Kiiste wurden. sowohl Einheimisehe als auch Fremde
beraubt. Die Westfahrt hatte unter diesen. Verhaltnissen viel zu
leiden.. Deshalliergingen Ordonnanzen liber Bewaffnung del'
Schiffe und iiber gemeinsame Ausfahrt. Trotz dieser Vorsiehtsmassregeln kamen viele Kapereien vor. Aber auch die Ostfahrt
war vor den Franzos-en. nicht sicher. Norwegenfahrer wurden
angehalt~n und gefangen genommen. 8) Die Heringfischerei in
der Nortdsee hatte einen schweren Stand. Schutzmassnahmen
mussten ergriffen werden, urn wenigstens von Zeit zu Zeit das
Erwerbsleben zur See, das besonders fiir die Hollander so unentberhlich war, zu ermoglichen. 9)
Die Stellung der franzosischen Kaufleute in den Niederlanden war sehr schwierig und m'@ist konnten sie nicht lange dort
verweilen. Daher kam es, nie zur Bildung einer Nation in Antwerpen. Wenn ein Krieg anfing, wurden sofort aIle Geleitsbriefe, die gewiihrt worden waren, widerrufen. Die franzosischen Kaufleute wurden aus den Niederlanden ausgewiesen,
sie hatten das Land innerhalb 8 Ta gen zu verlassen, und den
Untertanen wurde jede Beziehung mit den Feinden untersagt. 10)
Das Privateigentum wurde nicht geschont. Die Giiter der Franzosen WUI"den beschlagnahmt und die Einwohner wurden aufgefordert, del' Regierung anzugeben, wo solche Giiter vorhanden
waren. 11 ) Aber wenn Friede geschlossen wurde, wurde auch
verhandelt liber die besehlagnahmten Waren, die freigegeben
,,'erden sollten. 12) Dann kamen franzosisehe Kaufleute in den
Niederlande zuriiek. Mit del" Zeit war ihre Stellung in den Niederlanden doch so wichtig gewol'lden, dass Karl V. spater nicht
mehr wagte, einfach aIle franzosischen Kaufleute auszuweisen.
Er beschrankte im Jahre 1551 den Ausweisungsbefehl auf solche Franzosen, die erst seit einem Jahr in den Niederlanden
wohnten. Diejenigen, dip sieh schon Hinger hier befanden, durf-
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ten ~ichweiter in den Niederlanden aufhalten, aber sie mussoon
siOO wi den Behorden melden und Treue schworen. 13)
. .N:ttwerpen war der grosste internationale Borsenplatz der
damaligen Welt. Nur flir ]'an~reiOO galt er niOOt. Der Konig
VO:Q. ; Frankreich hatte einen eigemm Borsenplatz in Lyon geschaffen. Lyon hatte eine grosse Bedeutung im 16 . .Jahrhuu'dert erlangt, obwohl Antwerpen durch seine iiberragende 8tellung als Handelsmetropole Lyon bei weitem iiberfliigelte. Kaiser Karl war auch immer bestrebt, den Lyoner Messen abbruch
zu tun; ein Bestreben, das sOOliesslich die bedeutsame Errichtung ·der Genueser Weohselmessen veranlasst hatte. 14) Karl .
verbot den Einwohner der Ni~derlande, ihre Wechsel zu Lyon
zu verhandeln, sie soUten es vielmehr in Augsburg tun. 15) Die
Bankiers und Wechsler durften keine Geschafte zu Gunsten des
Kon,igs von Frankreich machen. 16) Aber ein Geldarbitragegeschaft zwischen den zwei bedeutenden BorsenpUitzen setzte sich
trotzdem durch. Gaspar Ducci, der im Dienste der niederliindiscij.en Regierung stand, hatte diesen Geschiiftszweig betrieben
und war wohl deswegen aus der Finanzwelt geschieden. 17) 1m
Jahre 1542 wuI'lde er Generaleinnehmer der Abgaben von den
Geleitsbriefen, welche die niederliindisOOe Regierung fiir die
ausnahmsweise Gestattung des verbotenen Handelsverkehrs mit
}1'rankreich ausstellte. Diese Eigenschaft brachte ihm die Moglichkeit zwischen Antwerpen und Lyon zu arbeiten, was aber
schliesslich dann zu seinem Verhiingnis wume.
. 1) vgl. Recueil, 6. Bd. S. 281.
2) Re«ueil, 6. Bd. S. 80.

3) Recueil, 6. Bd. S. 100.
. 4) Recueil, 6. Bd. S. 188, 4. Bd. S. 408.
5) Henne, a.a. O. 4. Bd. S. 51.
8) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S.373.
7) Recueil, 6. Bd. S. 281.
8) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S. 429.
8) Hapke, Akten, a.a. O. 1. Bd. S. 523.
10) Recueil, 2. Bd. S. 276.
11) Recueil, 2. Bd. S.500, 4. Bd. S. 397.
12) Recueil, 6. Bd. S. 54.
13) Recueil, 6. Bd. S. 192, S. 218.
U) Ehrenberg, a.a. O. 2. Bd. S.74.
15) Recueil, 6. Bd. S. 224f.
16) Recueil, 2. Bd. S. 514.
17) Ehrenberg, a.a. O. 1. Bd. S. 315f. u. S.312.
NED. ECON.-mST. ARcmEF )AARBOEK XVlII.
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Beurteilung deT niederliindischen Handels- und Finanzpolitik
unter Karl V.
Der vorliegende Versuch, die iiusserst vielfiiltigen Ursachen
und Wirkungen, die der niederHindischen Handels- und Finanzpolitik unter' Karl V. eine bestimmte Richtung gegehen haben, zusammenzufassen, stosst auf erhebliche Schwierigkeiten .
. Die Vielheit der Interessen des einzelnen Wirtschaftsgruppen, der sich ergebende Kampf zwischen ,d en verschied.enen
Nutzniessern dieser Handels- und Finanzpolitik, ja die sogar
sich widersprecb.ende prinzipielle Einstellung musste zwangsliiufig ein uneinheitliches Gesamtbild geben. Zentralregierung,
Stiinde, und Stadte, daneben auch die Kaufleute standen sich
in einem stiindigen Kampf gegeniiber, trotzdem oft genug ihre
Interessen ineinander griffen. So kam es vor, dass sclmtzzolla,rtige Privilegien, weitgehende Befreiungen von vielen Lasten,
ferner Begiinstigungen oder Einschriinkungen des Handels n~
ben und gegeneinander erlassen 'wurden, Die Durchfiihrung der
handels- und finanzpolitischen Prinzipien des Kaisers, der
grossten Macht in den Niederlanden, wurde wiederum durch
Hausmachtsinteressen gehindert. Aber auch kriegspolitische
Massnahmen und die finanzielle Abhiingigkeit des Staates VO!!
allen m6g1ichen Gruppen undGebilcLen wirktensichhemmendaus.
Neben all diesen Motiven gingen die zentralistischen Bestrebungen einher, die niemals abeT' so stark hervortraten, als dass
sie eine einheitliche Charakteristik der Handels- und Finanzpolitik ergeben hatten.
Diese Schwierigkeiten blieben aber nebensiichlich newn der
grossziigigen und durchgreifenden Begiinstigung des internati()lnalen Handels in Antwerpen. Die Scheldestadt war im 16. Jahrhundert der Bannertriiger einer freiheitlichen Politik. Auf diese
}'reiheit stiitzte sich die wirtschaftliche Eliite unter Karl V.
Ungliickliche politische Ereignisse haben es verhindert, dass
die Nieder1lande diesen interessanten undfii'rd!iespatere Zeitrichl...
tllngsgebenden Vorsprung beibehalten und ausbauen konnten.
Die wirtschaftliche Betiitigung hatte aber in dieser vom Standpunkt der wirtschaftlichen Entwicklung noch friihen Wirtschaftsperiode bereits eine Form erreicht, die erst in spiiterer
Zeit in anderen Wirtschaftsgebieten festgestellt werden kann.

IV
DE SPECULATIE IN TULPEN IN DE JAREN 1636 EN 1637 (III),
MEDEGEDEELD DOOR PROF. MR. N. W. POSTHUMUS
.

.

De hierachter afgedrukte stukken zijn als een vervolg op mijn vroegere
publicaties over de tulpenspeculatie in de Jaarboeken van 1926 en 1927 te
beschouwen. Dat ik deze aanvulling geven kan, dank ik aan de welwillendheid van dr. J. G. van Dillen, die ze mij ter publicatie afstond.
De stukken hebben op de periode 1626--1638 betrekking; de band die ze
verbindt, is hun gemeenschappelijke herkomst. Het zijn aIle Amsterdamsche archivalia. Dit is voor een groot deel hun bijzonder belang. Tot nu toe
is onze kennis aangaande de speculatie te Amsterdam niet zeer groot, hoewei er onder de in .Jaarboek 1927 gepubliceerde stukken ook eenige van
AllIsterdamsche herkomst waren.
Men kan nie! verwachten, dat deze kleine bundel notarieele proto~ollen
een geheel nieuw licht op de speculatie in tulpen werpt. De waarde ervan
ligt grootendeels hierin, dat sommige verschijnselen voor Amsterdam bevestigd worden, waarvan wij reeds wisten dat ze zich te Haarlem hadden
voorgedaan.
De eerste stukken dateeren uit den !ijd, toen er van een eigenlijke speculatie nog niet kon worden gesproken; voor het jaar 1626 is de prijs van
vijftig of zestig gulden voor een zeldzame tulp niet als buitengewoon hoog te
be6chouwen 1). De acte van 1636 2) laat reeds den groei der speculatiewoede
zien; het zijn dan eenvoudige lieden, die den geheelen voorraad bollen met
ala hun afzetsels, onverschillig hoe zij heetten, den geheelen tuin dus, voor
een ronde som gekocht hebben, een som die zij na het uitbreken van de
crisis niet meer kunnen voldoen 8). Verder zijn er andere speculanten: ,.signeurs", "eersaeme" heeren, naast een wijnkooper, een kruidenier uit Alkmaar, en den reeds van vroeger bekenden rector van de Latijnsche school
in die stad.
Reeds aan het eind van 1634 blijken openbare verkoopingen plaats gevon den te hebben, die hier voor het eerst vermeld worden 4) . Dit wijst op
het algemeen worden van de speculatiezucht en stemt overeen met den tijd,
die in mijn vroegere publicatie is genoemd.
In later tijd kwam ook de verkoop in de herberg voor. Zooals het
veilen in de acte wordt uiteengez'et, geleek de manier waarop de ~ vel'koop geschiedde, bijzonder veel op het z.g. in het ootje verkoopen 5), dat in
1) Vgl. nos. 1 en 2.
2) No. 3.
8) No. 10.
') No.2.
5) Zie de verklaring hiervan in het Economisch-Historisch Jaarboek XII,
bIz. 12 V.v.
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Haarlem in zwang was. In beide gevalien was er sprake van personen, die
bollen aan den meest biedende wilden verkoopen.
Het trekgeld, dat aab. den hoogstbiedende werd uitgekeerd, vindt men ook
in deze acten vermeld 1); ook de wijnkoop wordt genoemd 2). Dat dit bedrag,
dat bij eIken koop door den kooper werd betaald, te Amsterdam nog aan de
armen uitgekeerd en niet in de bijeenkomst door de aanwezigen verteerd werd,
wijst misschien op een rustiger atmosfeer dan te Haarlem. Overigens liepen de
prijzen hoog genoeg. Het Z.g. pondgoed was al bekend; de prijs van een
pond z.g. Zwitsers liep al tot twaalf honderd gulden op S). Ook de koop per
duizend aas had zijn intrede al gedaan 4). Ret in betaling geven van waardevolle goederen, zooals schilderijen of graan, blijkt vooral in Amsterdam
voorgekomen te zijn 5).
Na het uHbreken van de crisis, dus na 3 Februari 1637, kwamen ook de
Amsterdamsche speculanten in betalingsmoeilijkheden. De meeste konden
of w:ilden niet betalen; een wilde slechts onder voorwaarde, dat hem binnen
een jaar tijds twintig procent winst door den verkooper zou worden gegarandeerd 8)! Voor de verkoopers was soms de resolutie der Staten van Holland
van 27 April 1637 een richtsnoer 7); zij behielden dus na sommatie aan den
kooper de bolien, of weI er kwam een minnelijke schikking tusschen kooper
en verkooper tot stand, waarbij de eerste door de betaling van een zeker
bedrag zich van zijn schuld bevrijdde 8), al of niet met de hulp van scheidsliaden.
Uit het laatst gepubliceerde document 9) blijkt, dat te Alkmaar na de crisis
d'.l opvatting heerschte, dat de vroeger tot stand gekomen contract en nietig
waren 10).
N. W. P.

NO.

1. -

INSINUATIE VAN NOTARIS J. WARNAERTSZ. TE AM-

1626,

STERDAM. -

OCTOBER

8 11 ).

Op huyden etC. hebbe ick ter presentie ende uyten versoecke
van Sr. Isack Casteleyn, coopman alhier, getransporteert ten
woonplaetse ende neffens den persoon van Sr. Mercus Corneliss. Flora ende vanwegen als boven hem geillsinueert navolgende.
Alsoo hy, insinuant, opten 18en Junius 1625 aen U vercooht
heeft drie Admiraelen ten pryse van 180 g., te betaelen in sesse
1)

No.5.

2)

No.6.

S)

Nos. 5 en 6.

4)

No.7.

6) Economisch-Histori8ch Jaarboek XIII, bIz. 17 (no. 8) en 36 (no. 28).
I) No.9.
7) Afgedrukt in Economisch-Historisch Jaarboek, XIII, bIz. 59.

8) No. 12.
D) No. 13.
Ik maak hier van de gelegenheid gebruik een drukfout in mijn tweede
bijdrage (Jaarboek XIII, 1927) te herstellen. In no. 46 moet in het opschrift
"Rotterdam" door "Haarlem" worden vervangen.
11) G. A. Amsterdam, Prot. not. Jan Warnaertsz, no. 661.
10)
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maenten, ende daernae in de maent November noch aen D vercocht 200 bloemen tsamen voor 20 g., daerop Gy alleenlijck betaelt heht 10 g. 10 st., ende dewyle Gy tot noch toe in gehreecke
sijt gebleven hem,insinuant,syne vordere penningen te betaelen,
niettegenstaende hy D tot verscheyden reysen dam-omme vruntelijck heeft aengesproocken, soo versoed hy, insinuant, nochmaels door my, notaris, by desen prompte ende datelycke betalinge van syne onbetaelde penningen ende by vordere faute,
weygeringe ofte uutstel protesteert hy, insinuant, uutdruckelijc
by desen van allen costen, schaden ende interessen, daerdeur
alTede gehadt, gedaen ende geleden ende noch te hebben, te
doon ende te lyden totte effectuele betalinge toe omme sulcx
alles te vervolgen ende verhaelen daer ende soo hy, insinuant,
tc rae de sal vinden. Waerop de voors. Mercus Corneliss. seyde:
de bloemen en sijn niet dispoost geweest, ick heh 't hem daechs
naer den ontfanck 'geseyt ende gepresenteert twee van de Admiralen te betaelen ende hem wedel" te leveren off in goede
l1llannen te commen, daermede ick bestaen mach.
No.2. -

INSINUATIE VA'N"·NOTARIS' J. VAN ZWIETEN TE AM-

STERDAM. -

1634. DECEMBER 19

I).

Op huyden hebbe ick, notaris etc., my ten versoucke van Sr.
Abraham de Goyer ........ (getransporteert) hy ende nevens
Sr. Philips MetSue, 'als procuratie hebbende van Abraham de
Schilder, synen swager, ende deselve geinsinueert ende aengedient 'tgeene volcht.
Alsoo Ahraham de Goyer 2) in de openbare vercopinge, den
17en Mey des jaers 1633 by Abraham de Schilder gehouden,
gecocht heeft twee tulpaen, die in 't opveylen genoumt ende
vercocht wierden voor de Paragon Schilder, ende nae den ontvanck bevonden hebbende niet te sijn daervooren hem d' voors.
twee tulpaen vercocht sijn, maer andere te wesen, dye in coleuren gelijck, maer seer ongelijck in waerdie sijn, soo heeft
Abraham de Goyer voorn. 'tselve in de voorleden bloemtijt DE.,
als hebbende procurati~ van Abraham de Schilder, DE. swager, (verclaert) ende doen ter tijt, alsoock daernaer, dickwils tot
1) G. A. Amsterdam, Prot. not. J . van Zwieten, no. 863. fo1. 405 vo.
2) Vg1. Economi~ch-Historisch Jaarboek, XIII, bIz. 66, 67.

232

DE SPECULATIE IN TULPEN IN DE JAREN

1636 EN 1637

antwoort van UE. gecregen, dat UE. 'tselve met hem, de Goyer,
sout :effrenen. Ewe de Goyer, siende,. dat men hem laet lopen son~
der 't voors. te effenren, seyt, dat hy de planten saIl bewaren, totdat
hy wegen 't voors. saIl sijn gecontenteert ende daereniboven betaelt sijn de schaden,die aen de voors. tulpaen comen ende groyen
saIl, off anders, dat hem de geoochte tulpaen sullen sijn gelevert,
ende protesterende voorts van aIle 'tselve ende van alle costen,
schaden ende intresten, daerby geleden ende noch te lyden,
want deselve tulpaen ten voUen betaelt sijn aen de vendumeester
volgens ende naer luyt de naervolgende acte van specificatie:
Den 17en Mey 1633 sijn ten versoucke van Abraham de Schilder varoocht dese naervolgende tulpaen ende dat voor gereet
gelt, mits dat degeenren, dye suffesante borgen stellen, sullen
genieten den tijt van ses weecken.
Abraham de Goyer.
1 Paragon Schilder tot f. 50 : - : f. 41 : - : 1 Paragon dito tot
f. 91 : - : Alie 'twelcke by de voorn. Willem Met.sue gehoort ende h(>m
copie van 't bovengesehrevene gegeven sijnde, seyde, dat hy
hOODde ende sach.
No.3. -

VERKLARING VAN NOTARIS J. VAN ZWIETEN TE AM-

STERDAM. -

1636,

SEPTEMBER

16 I).

Op huyden soo bekenden Claes Jansz. eude Marritje Machiel<;,
tsamen man en HOU, verkocht te hebben aen Jan Munter ernie
Pleter Di:rcksz. tesamen ende elex in 't besonder, die mits desen
in cope aennemen aHe de tulpaeboUen, affsetsels ende sayelingen, hoe die genaempt soude mGgen wer.den, die tegenwoordioh
staen in de thuyn, achter aen het huys gelegen, daer de vercoopsters 2) wonen, cleyn ende groot, affsetsels, sayelingen,
sooals deselve tegenwoordich sijn soowel in de aerde als in patten geplant, deselve te leveren ter goeder trouwen tot believen
van' de coopers in de bloemtijt ontrent st. Jacob toeoomende 3)
off eerder ende dat vool' de somme van 14 p. VI., daervan de
\

1) G. A. Amsterdam, Prot. not. J. van Zwieten, no. 865, fo1. 169 vo.
2) Sic.
S) 25 J uli.
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helft gereet betaelt is in 't bywesen van my, notaris, ende de
ander he1ft., sijnde 7 p. VI., soo wanneer als de copers de leste
gekochte bollen, affsetsels off sayelingen ten tyde voors. halen
sull-en. Voorts soo sal de kopers vrystaen t'allen tyde tot haer
believen de voors. bollen met gedeelte te mogen halen, alsmede
omme na de voors. gekochte bollen, affsetsels off sayelingen te
graven soo diep ende in sulcken vougen als sy sullen goet ende
geraden vinden, verbindende tot naercominge van 'tgene voors.
staet hare personen ende goederen.
No.4. -

VERKLARING VAN NOTARIS J. VAN ZWIETEN TE AM-

STERDAM. -

1637, JANUARI 5

I).

Contract tusschen Nicolaes Block en Jan Munuit. Block doel
aan Munuit de huur van een huis over. Voorts zal Block 40 it
br; pond slechte sticksyde le1.'eren en voorts behandigen aIle de
tulpahollen, die tegenwoordich in sijn comptoir leggen, -ende sal
Sr. Jan Munuit deselve bollen stellen in sijn tuyn. Ende aIle
hetgene by de vercoopinge daervan proced.eren sal, dat sal by
de voorn. Jan Munuit ende Sr. Block halff ende halff genoten
ende geproffiteert worden.
No.5. -

VERKLARING VAN NOTARIS

STERDAM. -

1657, FEBRUARI

J.

VAN ZWIETEN TE AM-

112).

Op huyden compareerde etc. Jan Jeuriaensz. de Meyer, wonende alliier, out omtrent 24 jaren, ende heeft by waxen woorden in plaetse ende onder presentatie van ede solemneel ten
versoecke van Davidt van de Cruys getuyght, verclaert ende
geattesteert hoe waer is dat hy, getuyge, op Vrydach 3) des
a vonds sijnde in de herrebe:rge, genaempt "De Mennoniste
Bruyloft", staende in de Oudebruchsteech alhier, aldaer op het
versoeck van de persoonen ende bloemisten, doen ter tijt present, als opvey1der hem aen de taeffel neder,geset heeft 'omme
op te veylen de tulpabollen, die d'e-en en d 'ander van de presenten vercoopen wilden aen de meest biedende, welcken vol1) G. A. Amsterdam, Prot. not. J . van Zwieten, no. 866, fo1. 69.
2) G. A. Amsterdam, Prot. not. J. van Zwieten, no. 866, fo1. 26.
3) 6 Februari 1637.
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gende hy, getuyge, van den requkant last gecregen hebbende
orome sen pont tulpabollen, genaempt Switsers, op te veylen,
heeft hy, getuyge, de voors. tulpaibollen opgeveylt met byvoeginge dat soo wie het hoochste bodt voor het voors. pont tulpabollen
quame te bied~n, een schellingh tot treckgelt naer ordinaris stijl
hebben soude. Ende naerdat by verscheyde bloemisten, daer
present, voor deselve tulpabollen bodt op bodt was gooaen ende
deselve verhoocht waren tot 1.060 g., heeft doen enen Jaques
de Poor, wonende binnen deser stede, staende op een banck het
l~tste bodt noch verhoocht ende voor het voors. pont tulpabollen
geboden 1.065 g. Ende a1soo den requirant de voorn. Jaques de
PoeT' deselve pont tulpabollen gunde eIlide met de coop geluck
w~nschte, heeft J.a ques de Poer de schelling, voor treckgelt opgestelt, ontfangen ende behouden.
No.6. -

J. VAN
11 I).

VERKLARING VAN NOTARIS

STERDAM. -

1637, FEBRUARI

ZWIETEN TE AM-

Op huyden compareerde etc. Sr. Pieter van de Cruys, wonende binnen deser stede, out omtrent 30 jaren, ende heeft by
",are woorden in plaetse ende onder pl'esentatie van ede solemneel ten versoecke van Sr. Adriaen de Bosschen, won~nde tot
Haerlem, getuycht, verclaert ende geattesteert hoe waer is, dat
op den sevenden van dese maent den requirant by hem, getuyge,
ter Beurse alhier gecomen is ende heeft by hem, getuyge, gebracht Joost van Cuyck, ende die by hem, getuyge, sijnde, heeft
den l'equirant hem, getuyge, in 't bywesen van de voors. van
Cuyck versocht, off hy oock wilde sijn borge worde ende beloven
tot verseeckeringe van de voorn. van Cuyck inne te staen voor
de leveringe van een pont tulpabollen, genaempt Switsers, die
den requirant seyde des daechs te vooren aen de voorn. van
8uyck voor 1.100 g. verkocht te hebhen. Ende naerdat hy, getuyge, toegestaen hadde wegen de leverantie van de voors. tulpabollen inne te staen ende den requirant daerop aen de voorn.
van Cuyck versocht habbende, dat hy aen sijn syde nu mede, als
bedongen was, oorge soude stellen, soo heeft den voorn. van
Cuyck, die alvoren toestont de voors. tulpabollen gekocht teo
hpbben, geseyt: "ick en ben mette borge - denoterende hem,
1) G. A. Amsterdam, Prot. not. J. van Zwieten, no. 866, fol. 26 yo. ·
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getuyge - niet tevreden, iek wil borge hebben naer mijn contentement", waerop voorts by hem, getuyge, geantwoort sijnde,
dat hy tew'eden was tot sijn, van Cuyex, verseeekeringe te
namptiseren 1.200 g., seyde van Cuyek: "ick moet my bedeneken".
Waernaer als opten elfden van de voors. maent February
1637 mede voor my, notaris, ende getuygen vooren genoempt,
gee-ompareert enide verse-henen is Johannes van Westrenen,
wonende alhier, out omtrent 28 jarren ende heeft mede by ware
woor:den in plaetse ende onder presentatie van ade solemn eel
ter requisitie als boven getuyeht, verclaert eOOe geattesteert hoe
waer is dat hy, ,getuyge, op Vrydaeh voorleden 1) tegBns den
Rvont geweest is in de herreberge in de Oudebruchsteech, genaempt "De Mennoniste Bruloft", alwaer mOOe present wae;..·
ren verseheyde personen ende bloemisten ende onder anderen
den requirant, alsmede Joost van Cuyek, ende heeft den requi,rant in 'tbywesen van hem, getuyge, aen den voorn . .Joost van
Cuyek vercocht een pont tulpabollen, genaempt Switsers, vo.o r
de somme van 1.100 g., te leveren in droge bollen als de bol in
de bloem is, met conditie dat de voorn. requirant van de leverantie ende de voorn. van Cuyek voor de betalinge suffisante
borge soude stellen. Het is oock sulex dat hy, getuygen, den
yoorn. cooper de hant gegeven ende met de coop geluekgewenseht heeft, daerover hy hem, getuyge, bedanekte. Ende is
voorts de wijncoop, naer ordinaris gebruyek twe sehellingen
voor den armen, als reen gootspenning by de voorn. van Cuyck
als cooper van de voors. tulpabollen betaelt.

No.7. -

INSINUATIE VAN NOTARIS J. WARNAERTSZ. TE AM-

STERDAM. -

1637,

MEl

6 2).

Op huyden henbe iek etc. my ten versoecken van d'eersa~me
Direk Arentsz. Bosch 8) getranspol'teert neffens den persoon van
Sr. Jan Pietersz. Neekevelt ende vanwegen als boven hem geinsinueert ende voorgehouden 'tgundt voleht.
1) 6 Februari 1637.
2) G. A. Amsterdam, Prot. not. J . Warnaertsz., no. 674, fo1. 186 vo .
S) Vg1. no. 8.
.
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Alsoo hy, insinuant, aen D, gelnsinueerde, vercocht heE1ft
eenige tulpen, als een Anvers, een Torlon, een gemarmelde
Goyer ende duysent asen Perls, en dat de voors. tulpen tegenwoordich in blommen staen, soo ve:rsoeckt hy, insinuant, dat D,
geillsinueerde, believe die te comen besichtigen ende ontfangen
ende de beloofde cooppenningen betalen, ende by weygeringe of
nalaeticheyt protesteert, dat hy tot Dwen costen ende last en
deselve tulpen sal beneffiWiren, vercoopen of aen hem nemen
in ge,volge van de resolutie van Ed. Mo. Heeren Staten van Hollandt ende West-Frieslandt in dato den 27en Aprillestleden 1)
ende het cort aen D verhalen ende voorts van allen costen,
schaden ende inter essen.
No.8. -

INSINUATIE VAN NOTARIS ]. WARNAERTSZ. TE AM-

STERDAM. -

1637,

MEl 9

2

).

Notarieele aanzegging namens Direk Arentsz. Bosch 3) aan
Anthony de Man. De insinuant h1eeft aan Anthony de Man verkocht diversche tulpen van verscheyden sooMen, bedragende de
cooppenningen derselven omtrent 1.200 guldens. Daar de tulpen
nu in bloei staan, verzoekt hij den geinsinueerae deze te komen
bezichtigen en ontvangen en de koopsom te betalen. Bij weiuering of nalatigheid proiesteert hij etc.
De vrouw van De Man antwoordt, dat zij deze insinuatie aan
haar man bij diens thuiskomst zal overbrengen.
No.9. -

INSINUATIE VAN NOTARIS ]. WARNAERTSZ. TE AM-

STERDAM. -

1637,

MEl

14 4 ).

Op huyden hebbe ick etc. my ten versoecke van Sr. Paulus
de Hooge getransportee:rt neffens den persoon van Sr . Jan
HenJdric.sz. Admirael 5 ) ende vanwegen als boven hem gelnsinueert ende voorgelesen 'tgundt volcht.
Sr. Paulus de Hooge, gesien hebbende de insinuatie ende
I) De resolutie is door mij in Economisch~ Historisch Jaarboek, XIII, bIz.
59. afgedrukt. Zij is ook in het Groot Placcaetboeck, II, kol. 2363, te vinden.
2) G. A. Amsterdam, Prot. not. J. Warnaertsz ., no. 674, fol. 193 YO .
S) Vgl. no. 7.
4) G. A. Amsterdam, Prot. not. J. Warnaertsz., no. 674, fol. 193.
5) Vgl. Economisch-Historisch Jaarboek, XIII, bIz. 18, 22, 46, 68, 69.
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protestatie dOOT U, Jan Hendricxsz. Admirael, op den negenden
d€ser door den notaris GijsbeTt Vliet aen hem gedaen doen, ende
daerop antwoordende, seyt, dat soo wanneer Ghy p:resteert ende
suffisantelijck voor de naercominge van dien den respondent
hebt gerustgestelt, dat hy aen de gecochte bloemen, in Uwe insinuatie gemelt, sal winnen binnen een jaer van dato van de coop
af twintich ten hondert, hy, insinuant, bereyt is datelijck te ontfangen ende te betaelen de bloemen van U op conditie als boven
gecoc:ht, ende soo Ghy van Uwer zyde van 'tgeene. voors. tf) presteren of voor de nacominge van dien suffisantelijck te verseekeTen in g~breke blijft, protesteert den respondent ter contrarie
eE'rst van nulliteyt van Uwe voors. insinuatie ende proteste, wydars dat het niet aen hem, maer aen U gebreeckt dat het contract, by den respondent met U gemaeckt, niet en we.rt punctelijck naergecomen, gemerckt den respondent in 't gereeden gelde
met opene beurse U door my, notaris, gepresenteert (he eft) aen
te tellen de cooppenningen, by hem belooft voor de voors. bloemen, behoudelijck dat Ghij presteert sulcx Gy hebt belooft, ende
soo Gy daeraf blijft in gebreeke, protesteert den respondent wyders noch van aHe costen, schaden end,e interessen.

Hierna volgt een acte van 9 Juni 1637, waarin Jan Hend1·icxz. Admirael verklaart bereid te zijn ket wntract na te
komen entie heeft ten dien fyne sijn voors. insinuatie gedaen,
opdat UE. in conformite van 't voors. contract, indien 't UE.
goet docht, de bloemen, doen die in bloem stonden, soudet roogen romen besien, van meninge sijnde deselve oock aen UE.
volgens 'tselve contract op behoorlycke tijt in drooge bollen te
leveren.
NO.

to. -

VERKLARING VAN NOTARIS J. VAN ZWIETEN TE AM-

STERDAM. -

1637,

JUNI

20 1)

Op huyden compareerden etc. Claes Jansz., ter eenre, ende
Pieter Dirsksz. soo VOOT hemselven alsmede hem starck makendE' voor sijn swaeger, Jan Munter, tel' andere sijde, enlde verclaerden metten anderen verdragen te sijn, dat de eerste COmparant .behouden sal aUe de tulpboHen, die tegenwoordich noch
by hem berusten, sonder dat de twede comparant daeraan yet
1) G. A. Amsterdam, Prot. not. J . van Zwieten, no. 866, fol. 170.
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sullen reserveren, ende sal voorts hiermede voldaen ende betaelt
sijn de vorenstaende coopcedulle 1) , sulcx dat door de twede
comparant daeruyt niet verder van de eerste comparant sal
mogen geeyst werden, maer quyterende den anderen aen beyde
syden van alles innestaende VOOT naermaninge, ende op versoeck van partyen voorn. de vorenstaenrle acte geroyeert, belovende oversulcx daeruyt den e'en noch d€n anderen niet meer
te eysschen off doen eysschen, onder het verbant ende subjectie
als na reehte .

•
NO.

11. -

INSINUATIE VAN NOTARIS J. JACOBS TE AMSTER-

DAM. -

1637,

JUNI

27 2).

Op huyden hebbe ick, notaris etc., my metten getuygen naergenoemt getransporteert ten huyse van Jan Haes, wijncooper,
ende doende mijn exploit, vermits hy niet thuys en was - soo
&ijn huysvrouw verclaerde - aen deselve syne huysvrouw, hehbe haer in den naeme ende vanwegen Sr. Dirck van dell" Cooghen, als 't recht ende d'actie hehbende van Pieter Vetbroeck,
geinsinueert ende voo:rgelesen 'tgeene voIght.
Uyt crachte van seeckere aucthorisatie, op den 27en Aprilis
lestleden verleent, volgens seeckere appostille van de Ed. Gro.
Mo. Heeren Staeten van Hollandt ende West-Vrieslant op seeckere requeste, aen H .Ed.Gr.Mo. gepresenteert by de principale
gelnteresseerdens aen de plantinge, voortteelinge ende vercooppinge der bloemen, residerende in de meeste steden van Hollandt S), wert U by desen door my, notaris, vanwegen den insinuant in voors. qualite gei"nsinueert, dat Ghy in gevolghe ende
conformite van deselve aucthorisatie het gansche verval van
den Vic~Roy sult hebben comen te ontfangen ende promptelijck
te hetaelen, alsoo 't hoogh tijdt wert ende is, dat die dient opgenomen te werden, alsoo by faute van dien den insinuant tegens
"UE. sal procederen mOOe in conformite van de voors. aucthorisatie, protesterende dienaengaende van behoorlycke ende' tydelijcke insinuatie, alsmede van allen costen, schaeden ende interes sen ende ,"oorts als nae rechte.
I) No.3 .

.

~)

G. A. Amsterdam, Prot. not. Jac. Jacobs, no. 415, fol. 501.

S) De resolutie is afgedrukt in Economisch-Historisch Jaarboek XIII,
bIz. 59.
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Alie 't weIck by de huysvrouwe van den voorn. Jan Haes gehoort sijnde, antwoorde, dat sy sulcx niet en conde onthouden
ende dat sy haeren man ten huyse van my, notaris, send~n souden 1).
NO.

12. -

SCHEIDSRECHTELIJKE UITSPRAAK. TUS 12).

1637,

AUGUS-

, Alsoo quesWin eIl/de diffocenten waren ontstaen tusschen Wilhelmus Tyberius 3), rectO[' van de Latijnsche Schoole tot Alckmaer, tel' eenere, eDide Jan Henricksz. Admirael, ter ander~n
syde, over coopen van tulpen, de reeckeninge diesaeIl/gaende
tusschen partyen openstaende, mitsgaede:rs d'obligatien, claerover woo.ersijts gepasseert, soo is 't dat, naedien volgende den
rBnvoye van de Ed. Gerechte deser stede, in dato den 1gen
Maert 1637, partyen ten wedersyde aHe haere quesWin ende differenten diesaengaen:de tusschen hl,lIl, contendenten, openstaende, vrywilliah, absolutelijck ende fynalycken hadden verb lev en
ende gesubmitteert in ons ondergeschreven, als goede mannen
in den gemelte renvoye vermelt, ende by ons gelet sijnde op aIle
stucken, bescheyden ende documenten, wooersijts geproduceert
ende daerop voorts te letten stonde, voor uytspraecke verclaert
hebben, gelijck wy verclaeren mits desen, dat de gellIlelte Jan
Henricksz. Admirael aen den VOOTn. Wilhelmus Tyberius, rector, voor aIle pretentien ende wes sy van den anderen: hadden
tl3 eyschen soo uyt crachte van de gemelte obligatien als de
reeckeninge, daerover openstaende, sal goet doen ende betaelen
de somme van 375 car. g. eens, te betalen van dato deses binnen
den tijdt van tien naestvolgende maenden, waermede aIle questiEin ende differenten, diesaengaende tussc:hen partijen tot desen
huydigen daege gevaIlen, sullen sijn ende blyven gea.ssopieert
ende te niet, mitsgaeders d'obUgatien, wedersijt8 gepasseert, gecasseert, crachteloos ende van geender waerde. Aldus getermit) Onder deze acte staat nog het volgende: "Daernaer op den eersten der
maent July daeraenvolgende hebbe ick, notario, op 't versoeck van den voorn.
Dirck van der Coogen copye van de voors. insjnuatie aen den gemelten Jan
Haes thuysgesondon, ten eynde hy dezen aengaende geene cause van ignorantie soude hebben te pretenderen".
I) G. A. Amsterdam, Prot. not. Nic, Jacobs, no. 416, foL 76,
3) VgL Economisch-Historisch Jaarboek XIII, bIz. 47.
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neert ende uytgesp:roocken by ons, ondel'geschrevenen, als goede mannen.
(w. g.) Franek van doc MeH
( " ) J. v. Clyenberg
NO.

13. VERKLARING VAN NOTARIS
- 1638, FEBRUARI 23 1).

P. CARELS TE AMSTERDAM.

Adrriaen Jansz., kruid-enier, burger van Alkmaar, verklaart
op verzoek van de VToun' van Wouter Bockis So1zaep, n'onenda
te Leeuwarden, dat hy, getuyge, in den verleden jare 1637 binnen de stat Alckmaer handelende in tulpaan, verscheiden menigvuldige poelen 2) ende soorten van tulpen en bollen, so pontgoet als anderen, finalijck verkocht heeft, merckelycke sommen
van penningen importer·ende, te leveren als de wIlen bequaem
sijn om op te nemen mit de aerde ende dan contant te betalen,
suI x elckanderen ter goeder trouwe belooft hebbende, ook daervan schriftelycke contracten ende bondige obligaWin opgezegt
ende wedersijts onderteikent, ende dat even wei dies alles niettegenstaende niemant van al degene daer hy, getuyge, dienangaende mede gecontracteert heeft, de koop met hem en heeft
afgemaeckt nogh goon bollen ontfangen, veel min iets betaelt
of enigh contentement gedaen, dewyle sodanige contracteurs in
blommen tot Alckmaer in 't gemeyn elkandeT'en daervan niet en
leveren nogh en geven, maer sodanige handel voor nul ende
geender weerden agten.

1) G. A. Amsterdam, Prot. not. Pieter Carels, no. 730, fol. 520.

2) Poelen = pollen.

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1931

Het afgeloopen jaar is voor de Vereeniging niet gcmakkelijk
geweest. De alom heerschende malaise heeft een groot aantal
leden doen besluiten voor hun lidmaatschap te bedanken, terwiil
ook de jaarlijksche bijdragen aan de bijzondere fondsen, die voor
bepaalde doeleinden waren ingesteld, sterk verminderd zijn. De
cultureele en wetenschappelijke taak, die de Vereeniging zich
heeft gesteld, kan daardoor nog slechts met groote moeite worden vervuld. Het Bestuur doet daarom bij den aanvang van dit
verslag een dringend beroep op de leden, de Vereenigitlg in staat
te stellen haar werk te blijven voortzetten.
In het afgeloopen jaar is, onder de leiding van den architect
A. A. Kok, de verbouwing van de perceelen voor de EconomischHistorische Bibliotlreek te Amsterdam to't stand gekomen, waartoe de Vereeniging door de gemeente Amsterdam in staat was ge-steld. De inrichting der bibliotheek kon intusschen een aanvang
nemen. Deze werkzaamheden hebben vanaf Maart geduurd en
waren bij het einde van het verslagjaar bUna ufgeloopen. Reeds
einde Mei bleek het mO'gelijk de bibliotheek, zij het O'P eenigszins
primitieve wijze, te openen, en in het bijzonder vO'or studenten
toegankelijk te stellen. Met de officieele opening zal moeten worden gewacht tot aan de rangschikking van de boeken de laatste
hand is gelegd. De opstelling hiervan vindt plaats onder de leiding van onze bibliothecaresse, dr. Jane de longh, die, zoodra
de verbouwing dit toeliet, dagelijks in het gebouw aanwezig
was. Reeds thans is het bezoek aan de Bibliotheek alleszins
bevredigend.
De regeling met de gemeente Amsterdam komt practisch hierop
neer, dat de Vereeniging voor de aanschaffing der boekwerken enz.
zal zorg dragen, zooals zij dit tot dusver deed, terwij! de gemeente als bijdrage in de verdere onkosten een jaarlijksche subsidie van vier duizend .gulden zal verleenen. Uiteraard zou het
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XVIII.
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voor de Vereeniging niet mogelijk zijn geweest, zelfs afgezien
van de thans heerschende crisis, haar budget met de exploitatie
van een bibliotheek te belasten. De regeling met de gemeente
Amsterdam is tot /Uiting gebracht in de nieuwe, bij K. B. van
9 Juni 1931, S. 699, goedgekeurde statuten, waarin de ontbinding der Vereeniging vo!gens art. 20b thans aldus is geregeld:
"De Economisch-Historische Bibliotheek zal aan de gemeente Amsterdam vervaIIen, mits op dat tijdstip de gemeente Amsterdam nog zorg draagt voor de verzameling op soortgelijke
wijze waarop zij dit bij besluit van 26 Mei 1930 op zich heeft
genomen."
Bij schrijven van 17 Juli 1930 had het gemeentebestuur reeds
vooraf medegedeeld, dat het zich met deze redactie kon vereenigen.
In verband met de nieuwe opstelIing der Bibliotheek doet
het bestuur thans een beroep op de leden om boekwerken, die
het gebied der Bibliotheek raken en door hen kunnen worden
gemist, aan de directie toe te zenden.
Naar men weet was het aanvankelijk het plan eenige localiteiten in de Bank van Leening voor de bibliotheek beschikbaar
te steBen. Met het oog hierop was indertijd door het bestuur
een subsidie-aanvraag ingediend. Nadat bij het gemeentebestuur
bezwaren waren gerezen om de Bank van Leening voor dit doel
te gebruiken, werd de Vereeniging door de gemeente in staat
gesteld de tegenwoordige, grootere perceelen te betrekken. De
oorspronkelijke opzet bleek daardoor te klein te z.ijn. In het
grootere gebouw kon, in verband met de noodzakelijke contrale,
met een ambtenaar niet worden volstaan. Vandaar dat het Bestuur zich to,t het gemeentebestuur wendde met het verzoek de
subsidie zoodanig te vermeerderen, dat de aanstelling van een
tweeden ambtenaar, die ook bij ziekte van den eerste zou kunnen invaIIen, mogelijk zou worden. Het bestuur heeft tot zijn
genoegen gezien, dat het aangevraagde bedrag van twee duizend gulden op de begrooting uitgetrokken, en door den gemeenteraad aangenomen werd.
De ruimte in het Archiefgebouw in den Haag, die door de
overbrenging van de boeken vrijgekomen was, werd spoedig
door eenige omvangrijke nieuwe archieven in beslag genomen.
Daar de huur van het Archiefgebouw in het volgende jaar
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afloopt, zal overwogen moeten worden, of voortzetting der huur
van het bestaande gebouw, dan wei het zoeken van een nieuw
archiefgebouw de voorkeur verdient.
Van de vreemdelingen, die dit jaar van hun belangstelling in
het werk der Vereeniging blijk gaven, moeten in het bijzonder
de leden van het International Scientific Committee on Price
liistory worden genoemd. Een nauwere samenwerking tusschen
deze internationale commissie en de Vereeniging is tot stand gekomen, door de benoeming van prof. Posthumus tot lid van het
comite. In verband hiermede kan tevens de oprichting van het
Nederlandsch Instituut voor Prijsgeschiedenis worden vermeld,
dat in overleg met onze Vereeniging is gesticht. met evengenoemde als leider. De band tusschen dit instituut en de Vereeniging
zal door ons medelid, den heer M. Lam Jr., worden gevorrnd.
Een uitgebreid overzicht van de werkzaamheden der Vereeniging werd verstrekt aan wijlen prof. O. des Marez te Brussel,
als materiaal voor een door dezen geleerde in te dienen rapport
in de bijeenkomst van het Comite International des Sciences
liistoriques, te Budapest.
De plannen, om tot de oprichting eener internationale economisch-historische vereeniging te geraken, namen vasteren vonn
aan.
Op de ledenvergadering werden de heeren W. Redelmeier tot
lid van het Bestuur, mr. D. Crena de longh tot lid van den Raad
van Advies benoemd. Beide heeren hebben hunne benoeming
aangenomen.
In het afgeloopen jaar heeft de Vereeniging het verlies van
twee leden van het bestuur te betreuren gehad: Rud. li. du Mosch
en prof. mr. M. W. F. Treub. Vooral van den eerstgenoemde
heeft de Vereeniging menig blijk van sympathie ontvangen.
Tot tweede secretaresse van het bestuur werd mejuffrouw
dr. Jane de longh benoemd.
In de samenstelIing der Commissies voor het Archief en voor
de PublicatH!n kwam geen verandering.
liet aantal leden onderging een sterke vermindering; het
daalde van 848 tot 731, of met 117. De Vereeniging tcide verder
14 donateurs en 37 donateurs voor het leven, tegen resp. 15 en
38 in 1930. liet aantal donateurs van het Publicatiefonds daalde
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dit jaar van 40 tot 32, dat van het Boekenfonds bedroeg 78 tegen
88 in 1930. Van 892 personen werden derhalve contributies of
donaties ontvangen, tegen 1029 in 1930.
Het door den Directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter.
Het Bestuur van het Nederlandsch
Economisch-Historisch Archief
(w. g.) H. BRUGMANS, Voarzitter
(w. g.) N. W . POSTHUMUS, le Secretaris

•
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Het grootste deel van het jaar werd besteed aan het gereedmaken van den catalogus van de boekenverzameling v66r het
transport ervan naar Amsterdam. Grootendeels is dit gelukt, zoodat bij de opstelling der boeken in Amsterdam zal kunnen worden
nagegaan wat aanwezig is. Slechts de algemeene handboeken', de
uitgebreide brochurenverzameling, alsmede de omvangrijke collectje betreffend~ het verzekeringswezen zijn nog niet in den catalogus opgenomen. De laatste maanden van het jaar ziin heengegaan met het inpakken der boeken in ongeveer 275 kisten en
trommels, waarin de bibliotheek is vervoerd.
Zorg, dat een groot gedeeIte van het archiefgebouw nu leeg
zou zUn, behoeft niet te bestaan. Zooals uit de hieronder volgende
lijst van aanwinsten · blijkt, zijn enkele zeer omvangrUke archieven verworven, die de ontstane leegten geheel vullen. Verblijdend is, dat ten opzichte van het bewaren van grondmateriaal
der directe belastingen de medewerking van het Centraal Bureau
voor de Statistiek is verkregen.
Behalve de archieven zal in den Haag ook de documenten-verzameling bIijven en evenlZoo de stukken, die voor een toekomstig
museum zijn verkregen.
Dat door split sing het werk van den directeur zeer is toegenomen, is zeker. Oelukkig kan hij in de naar Amsterdam overgebrachte bibliotheek een zeer groot deel van het werk overlaten
aan de bibliothecaresse. dr. Jane de longh.
Het bezoek aan het archief was ook dit jaar zeer bevredigend.
Herhaaldelijk werden archiefstukken geraadpleegd, terwiil wij
door uitleening aan andere archiefdepots zooveel mogelijk hun,
die het archief niet geregeld konden bezoeken, bij hun studies
tegemoet ziin gekomen.
Merkwaardigheidshalve moge hier vermeld worden het bezoek
van den heer O. Sundquist uit Stockholm. Deze heer was reeds
sinds geruimen tijd zoekende naar papieren, die ongeveer een
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eeuw geleden in het bezit waren geweest van een Rus. Door tusschenkomst van een medium vernam hij, dat het oude kistje,
waarin deze papieren zich eertijds had den bevonden, op ons archief aanwezig was. Inderdaad bleek bij zijn bezoek, dat wij in
het bezit waren van een dergelijk kistje, dat de initialen van den
Rus droeg. Naar de papieren wordt nu langs denzelfden weg
verder gezocht.
In verband met de reorganisatie werd den heer van Reedt
Dortland eervol ontslag als commies verleend.
Omtrent de verschillende afdeelingen kan het volgende worden
medegedeeld.

1. ARCHIEF.

De voIgende aanwinsten werden verkregen:
1. Archief van de Vereeniging van Teekenaars van het Kadaster. Bevat de correspondentie van 1897-1930, en het tijdschrift
Kadaster, 1906-1928.
2. Archief van de firma Parqui, Hagen &. Co. in Iiq., in caoutchouc, gutta-percha en asbest te Rotterdam. Opgericht 1896,
geliquideerd 1931. Bestaat uit: hoofdboeken, bijboeken, magaziinboeken, copieboeken en ingekomen stukken (30 kisten).
3. Archief van het Collegie "Zeemansvoorzorg" te Harlingen in
liq., 1851-1931. Bestaat uit: kasboeken, ledenregisters, notulenboeken, copiehoeken, ledenlijsten en reglementen. Ontvangen van
den heer A. :E. Hannema te Harlingen.
4. Archief van de Hulpbank te Harlingen, 1853-1923 (geliq.).
Bevat diverse boeken, verslagen en reglementen. Ontvangen \'an
den heer Y. van Slooten te Harlingen.
5. Archief van de Zeeuwsche Voeder- en Kunstmesthandel v/h
S. &. M. Boogert tt' Middelhurg, geliquideerd in 1931. Het zeer
omvangrijke archief bestaat uit hoofd- en bijboeken, magaziinboeken, copieboeken en ontvangen stukken van hoofdkantoor en
filialen (85 kisten).
6. Grondmateriaal betreffende de directe belastingen, 19131920. Verkregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
J. Onverzegeld:
1. Grondbelasting
2. Personeele belasting

Staten nos. 3, II, 35,
nos. 6, 7, 7a, 8,
no. 7b,

1915t/m 1920.
1915t/ m 1920.
aileen 1920.
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3. RijksinkomstenbelastingStaten no. 36,
• nos. 57, 58,
4. Verdedigingsbelasting II.
no. 36
5. Vermogensbelasting
nos. 18, 49,
• no. 59,
6. Verdedigingsbelasting lb.
nos. 18, 49,
no. 59,
7. Kwade posten
Grondbelasting
no. 34,
Personeele belasting
no.30,
no. 53,
Rijksinkomstenbelasting
Verdedigingsbelasting II • no. 53,
Vermogensbelasting
no. 63,
Verdediglngsbe1asting Ib • no. 63,
8. Successiebelasting
nos. 120, 121, 121b,
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1915/ 16t/m 1919/20
1916/ 17t1m 1919/20
1916/ 17 tjm 1919/20
1918/ 19t/m 1919/20
aileen 1919/20
1918/ 19 en 1919/20
all een 1919/20
1913 ti m 1919
1913 tjm 1919
1915/16 tim 1919/20
1916/17 tim 1918/ 19
1918/ 19 en 1919/20
1918/ 19 en 1919/20

122,123, 123b, 123c,
138,
1918 en 1920

II. Verzegeld.
l. Rijksinkomstenbelasting •

2. Vermogensbelasting
3. Verdedigingsbelasting Ib •

nos. 59, 60, 61,
no. 62,
nos. 47,48, 48a, 48b,
no. 66,
nos. 47, 48,48a, 48b,
no. 66,

1916/ 17t/m 1919/20
1915/ 16t/m 1917/ 18
1918/1 9 en 1919/20
1916/ 17 en 1917/ 18
1918/ 19 en 1919/20
1916/ 17 en 1917/ 18

7. Serie ontwerpen tot verkaveling van de Wieringermeer van
1913-1929. Plan I-VIII (vastgesteld plan). Ontvangen van het
Ministerie van Waterstaat.
8. Grootboek van een wijnkooper te Leiden over de jaren
1804--1817. Hierin brieven over de zaak, gericht aan van Raalte
(1809) en de Tombe (1817). - Aangekocht.
9. Verschillende dossiers van faillissementen, curator mr. J. A.
MoIster te Amsterdam (1848-1889). Ontvangen van prof. mr.
P. A. MoIster te Amsterdam.
10. Stukken betreffende de plannen voor den aanleg eener
rivierwaterieiding te Amsterdam. Uit de papieren van mr. J. A.
Moister. Ontvangen van denzelfde.
2.

tiANDSCtiRIFTEN EN DOCUMENTEN.

1. Te.r nagedachtenis van P. L. Braunsberg, 1816. (Hs. in facs.).
In bruikleen ontvangen van den heer F. L. Wurfbain, door bemiddeling van dr. Leonie van Nierop te Amsterdam.
2. Pinancieel Weekblad van het Nieuws van den Dag, 18931898. Ontvangen van mr. C. C. D. Ebell te 's-Oravenhage.
3. Delftsche Courant, 31 Augustus 1805. Oeschenk van dr. H.
E. van Gelder te 's-Oravenhage.
4. Uitnoodiging tot deelname in geldleening en vrijwillige bij-
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drage, vastgesteld bij wet houdende belasting op de bezittingen.
Maart 1844. - Aangekocht.
4. Catalogus Oinghams(stoffen) 1927.
3. ECONOMISCH-tIISTORISCHE BIBUOTHEEK.

Het aantal in catalogus gebrachte werken van de bibliotheek
nam toe van 15.800 tot 17.700, met 19.684 titels en verwiizingen
Ten geschenke werden ontv.mgen van den heer M. Lam Jr.
te Amsterdam de volgende belangwekkende boeken:
A. B. de Boot, Le parfaict joaillier, 1644;
Dav. Jeffries, Traite des diamants et des perles, 1753; .
A. F. Lindley. Adamanita. The truth about the South African
diamond fields, 1873;
Hany, Traite des caractcres physiques des pierres precieuses.
1817;
O. Bugge, Edelsteine (ongev. 1913);
John Mawe, Treatise on diamonds, 1823;
L. Lannay, Les diamants du Cap, 1897.

Een uitvoerige beschouwing over de geschiedenis van de nieuw
betrokken perceelen verscheen in het Mei-nummer van het
Maandschrift Amstelodamum van de hand van den heer J. F.
L. de Balbian Verster.
4. . DOCUMENTATIE.

In de afdeeling documentatie kwam in het afgeloopen jaar
geen verandering.
5.

FINANCIEEL ARCtlIEF.

Ook dit jaar werd door de Directie der Nederlandsche Bank en
door de firma E. S. Orobio de Castro en Zn. te Amsterdam een groot
aantal oudere jaarverslagen van verschillende ondernemingen aan
het Archief afgestaan, welke in dankbaarheid werden aanvaard.
6. SOCIAAL-ECONOMISCHE BIBLIOTHEEK.

Wederom werden van de Koninklijke Bibliotheek, het Centraal
Bureau voor de Statistiek en van den hoofdinspecteur van den
Arbeid te Amsterdam aanvullingen van oude jaargangen van
vakbladen ontvangen.
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7. PRENT -VERZAMELING.

Door aankoop te Berlijn werden voor deze afdeeling eenige
prenten: verworven.
8. MUSEUM.

De museum-verzameling werd dit jaar verrijkt met eengie
oude katoendrukblokken, geschenk van den heer P. J. Charliat te
Parijs. Voorts werden door aankoop in Veere een aantaI houten
vormen. oudtijds in gebruik bij de banketbakkerij, verworven.
9. PENNING-VERZAMELING.

Aanwinsten voor deze afdeeling werden niet verkregen.
10. PUBLICA TIEN.

Voor het in bewerking zijnde volgende deel der Werken verpJichtte wederom de Aigemeene Rijksarchivaris, prof. Fruin, de
Vereeniging door de tijdelijke deponeering van archief-materiaal
in het Archief te vergemakkelijken.
11.

HUISHOUDELI.JKE AANGELEGENHEDEN.

Wegens het afioopen van den huurtermijn van het Archiefgebouw werd de vraag onder oogen gezien of voor het Archief een
andere huisvesting te 's-Gravenhage zal moeten worden gezocht.
Besprekingen over dit punt zijn gaande.

VERSLAG OVER HET BOEKENFONDS

De heerschende crisis heeft ook aan de lei ding van het Boekenfonds inperking van uitgaven voorgeschreven. WeI zijn er in
de eerste helft van het afgeloopen jaar nog belangrijke werken
aangekocht, maar de daarop nieuw ingetreden achteruitgang in
den algemeenen economischen toestand heeft ons de verplichting
opgelegd den aankoop van boekwerken voorloopig zoo goed als
geheel na te laten, hoe begeerenswaard sommige publicaties
ook voor onze bibliotheek waren. Teneinde, deze soberheid ook
tg,e nover de leden van het Boekenfonds tot uiting te brengen is
door het Bestuur besloten het dit jaar voor den aankoop besteede
bedrag over twee jaren te ve,rdee!en.
Ook op andere wi.ize is naar bezuiniging gestreefd. In tegenstelling met de overige. jaarverslagen zijn in dit verslag geen
cliche's van aangekochte werken of documenten opgenomen en
is ook de eenvoudige leeren rug van den omslag door een van
papier vervangen.
De boekenprijzen schijnen betrekkelijk slechts weinig den invloed der crisis te hebben ondervonden. Zeldzame boeken zijn
r;og altijd niet goedkoop. WeI krijgt men eenigszins den indruk,
alsof het aanbod van de soort van boeken, die voor ons van belang zijn, iets minder is geweest. In hoeverre dit een voorbijgaand
verschijnsel is, kan uitteraard reeds nu moeilijk worden beoor.cleeld.
De reeks werken, die in het afgeloopen jaar is aangekocht,
vormt een beiangrijke aanwinst voor de reeds bestaande verzameling. Dat zich onder de nieuwe aanwinsten eeNi aantal boeken
bevinden, die zonder de tusschenkomst van ons Boekenfonds in buitenlandsch bezit zouden zijn gekomen, moge ook ditmaal worden
geconstateerd. Onzen ieden zijn wij dankbaar, dat zij ons in staat
hebben gesteid dit cultureele werk voort te zetten. Ook in dit jaar
gaven enkele leden bliik van hun belangstelling, door cen grootere
bijdrage toe te zeggen dan hun aandeel was.
Het aantal aangekochte werken bedroeg ditmaal in het geheel
dertig. Wij laten hieronder de lijst der 'eerste helft onzer aanwin-
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sten volgen; in het volgende jaarverslag zal die der andere helft
worden meege·deeld.
Gekocht zijn:
1. Alcala, Tractado de IDS prestamos que passan entre mercaderes y tract antes. TDledD, 1546.8°.
2. Nicolo. Tartaglia, Gene.ral trattato di numeri et misure. Vinegia, 1556. fol.
3. Le livre du Consulat conoonant les loix, ordonnances, statutz
&. coustumes touchant les contractz, marchandises, negociapatrons de navire &. autres mariniers: nDuvellement traduict
de language. Espagnol &. Italien en FranCDYs. 1577. 4°.
4. Thomaso Mercato, De' Negotii et contratti de mercanti et de
negotianti. Tradotto dalla lingua SpagnuDla nella volgare
Italiana. Brescia, 1591. 4°.
5. Abraham Ortelius, Theatrum Orbis terrarum. Antwerpen,
1603. fol. Met l18 gegraveerde prenten, met de hand gekleurd. - Bijgevoegd:
a. Parergon, Antwerpen, ca. 1600. Met 35 kaarten en 3 gezichten;
b. NDmencIator Ptolemaicus. Antwerpen, 1603.
6. P. 1. Marperger, Moscovitischer Kauffmann. Liibeck, 1705.
8°. Bijgebonden: liistorischer Kauffmann. Liibeck &.
Leipzig, 1708.
7. P. J. Marperger, Neu-eroffnetes liandels-Bericht ode.r wohlbestelltes Commercien-CoIIegium. liamburg, z. j. 4°. Waarin
verder:
8 a. ZuHinglicher VDrrath unte.rscheidlicher von denen beriihmtesten Universitaten und liandels-PHitzen iiber allerhand die
Kauffmanschafft betreffende Vorfalle eingeholten Responsorum und kauffmannischer Pareres. liamburg, 1709. .40.
b. Prodomus Gae.rtnerianorum. z. j. 4°.
c. Erlauterung der liamburger und Amsterdamer Waaren PreizCouranten, und der in diesen beyden, wie auch in einigen
andern vornehmen Handels-Stadten wochtentlich gedruckt
ausgegebenen Gelder und Wechsel-Cours-Zetteln. z. j. 4°.
d. ErHiuterung der hoHandischen und sonderlich der Amsterdamer W aaren, Geld- und Wechsel-Preisz-Couranten. z. j. 4°.
9. P. J. Ma rperger, Schlesischer Kauffman oder ausfiihrliche '
Beschreibung der schlesischen Commercien. Breslau und
Leipzig, 1741. 8°.
10. F. Frisius, Der vornehmsten Kiinstler und Handwerker Ceremoni al-Politica. Leipzig, 1708. 4°.
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11. N. Magen, Allgemeiner Kauffmann, worin enthalten das nach

12.
13.
14.

15.

wahren Grundsatzen dargethane. theoretische und praktische
der Handlung; eine Untersuchung der Natur und des Wesens
der Banken; ihres Vermogens, Nutzens, Einflusses und Wirkung; ilberhaupt die. Errichtung und Wirksamkeit der Banken
zu London und Amsterdam. Berlin, 1763, 4°.
1. E. Kruse, Allgemeiner und besonders Hamburgischer Kontorist Hamburg, J782/83. 2 din. 8°.
1. Chr. Herrmann, Allgemeiner Contorist. Le.ipzig, 1878-1792. 4 din. 4°.
Prijscourant van Koopmanschappen te Amsterdam, 26 Augustus 1799. (Cours van koopmanschappen, premit!n van assuraniH!n, wissel en specit!n, tot Amsterdam.)
Der Nordamerikaner. Nos. 1-52. 6 April 1833-24 Miirz
1834. St. Gallen. 0 .

Twaalf van deze viiftien numme,r s bestonden uit boeken, een is
een document, terwiil er voorts een atlas en een weekblad bij is.
Vier werken dateeren uit de zestiende eeuw, een: uit de zeventiende, en negen uit de achttiende. terwiji een nummer in de
negentiende eeuw is verschenen. De hierbovel1l afgedrukte lUst
laat zien, dat een betrekkelijk groot aantal werken wederom op
de geschiedenis der handelstechniek en der handelsusances betrekking heeft.
Vier we.rken hebben den koophandel in het algemeen tot onderwerp en zes de handelsgebruikel1i, een de beurs, een de scheepvaart, een de emigratie, een het handwerk en een de oude geographie.
Een korte bespreking der hierboven genoemde. aanwinsten
moge hier volgen. .
Als algemeene opmerking moge voorafgaan, dat blijkens de lijst
ditmaal vooral werken over handel en handelsgebruiken enz. van
Spaansche en Duitsche herkomst zijn aangekocht.
No. 1. Is een oud Spaansch boekje over de handelsusances,
in vier hoofdstukken behandeld, 8 104 bl. groot.
No.2. lIet werk van Tartaglia, dat uit twee. deelen bestaat, is
van algemeene bekendheid, en. is op het biizondere gebied dat
het behandeIt, van grooten invloed geweest.
No.3. Een oude, zeldzame Fransche uitgave van het boek van
het Consulaat der Zee, waarin het zeerecht van dien tijd is behandeld.
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No.. 4. Er zijn op het gebied van het oude koopmansrecht verschillende Spaansche werken verschenen. Het boek van Mercado
behoort tot de bekendste. Er moge hier naar het verslag van het
Boekenfonds over 1929 worden verwezen, waar de aankoop van
een oude uitgave van het werk van Mercado in het Spaansch
- van 1569 - is vermeld.
De Italiaansche vertaling wijst op de beteekenis, die aan het
werk van Mercado werd toegekend.
No.5. Een rUk versierde editie van den atlas van Ortelius met
het Parergon en den Nomenclator. Met frontispice, wapens van
Philips V van Spanje, portret en 118 gegraveerde kaarten. Het
geheeI is gebonden in wit perkamenten band met gouddruk.
No. ~9. Deze vier nummers vertegenwoordigen de belangrijkste werken van Marperger, die in zijn tijd in Duitschland cen
der eersten op het gebied der handelskennis was. Zij behooren tot
de belangrijkste uitingen van de opkomende belangstelling in de
handelswetenschappen in Duitschland. Marperger was uitnemend
bekend met den handel en de handelsgebruiken der verschillende
nationaliteiten. In het bijzonder blijkt hij ook van den handel van
Amsterdam en de ingewikkelde techniek die daar heerschte, op de
hoogte geweest te zijn. De hier vermelde nummers 8e en d getuigen
hiervan. Het zijn hoogst zeldzame geschriften. Terwiil het eerste
(c) zich voornamelijk met Hamburg bezig houdt, is het tweede
(d) uitsluitend aan de markt-techniek, die te Amsterdam heerschte, gewijd. Beide werkjes komen in den handel bijna nooit v~~r.
De jaren van publicatie ontbreken voor beide. Aangenomen mag
worden, dat ze in denzelfden tijd als de overige werken van
Marperger zijn verschenen, dus tusschen de jaren 1705 en 1723.
No. 10. In dit boekje, groot 940 bladzijden, zijn de gebruiken
van de verschillende handwerken of gilden beschreven. Een groot
aantal uitslaande houtsneden zijn in het zeer zeldzame werk
opgenomen.
No. 11. Het boek van Magen behoort tot de serie werken, die
in de tweede helft der achttiende eeuw in Duitschland zijn verschenen en cen onderdeel van den handel, in den wijdsten zin
genomen, behandelen. In dit werk worden meer in het bijzonder
de banken te Londen en te Amsterdam in haar organisatie en
werkwijze besproken.
No. 12. Het boek van Kruse was in zijn tijd de alge}peene
vraagbaak over vraagstukken van de wisselpraktUk. Zelfs Hollandsche auteurs. die in het algemeen zeer goed gelnformeerd
waren, gebruikten Kruse als bron.
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No. 13. Herrmann's Allgemeiner Contorist behandeJt soms zeer
uitvoerig de handelsgebruiken van bijna alle handelsplaatsen ter
wereld. Over den Amsterdamschen handel bevat het boek zeer
waardevolle gegevens.
No. 14. Deze uit het einde der achttiende eeuw dateerende Amsterdamsche beurskoerslijst is een merkwaardig exemplaar. Tot
nog toe werd aangenomen, dat de ge.drukte officieele prijscouranten na de vestiging der Bataafsche Republiek niet meerverschenen
waren. Dit blijkt onjuist te zijn. De hier vermelde. prijscourant
is dus de jongste, die zich in het bezit ouzer Vereelliging bevindt. De vraag rijst nu, tot hoe lang men met het uitgeven
van dergelijke. beurskoerslijsten is doorgegaan. Het is denkbaar,
dat de Prijscourant nog den tijd van het herstelde Koninkrijk
heeft bereikt.
No. 15. Der Nordamerikaner is een tot nu ook in de bestaande
bibliografische literatuur onbekend tiidschrift ter bespreking van
de emigratie. naar Noord-Amerika. Of er meer dan een jaargang
van verschenen is, is onzeker. De uitgever is nergens vermeld. Of
het op de laatste bladzijde aangekondigde vervolg verschenen is,
kon nie.t worden vastgesteld. Uniek exemplaar.
Ook ditmaal waren de meeste aangekochte stukken van internationale herkomst. Het nummer 2 werd te Amsterdam, de nos. 1,
3 en 10 te 's-Gravenhage aangekocht. Te Antwerpen werd no. 14,
te Parijs no. 4, te Berlijn de nos. 6, 9 en 11, te Leipzig de nos. 7,
8 en 13, te Hamburg no. 12, te Florence no. 5 en eindelijk te
Weenen no. 15 aangekocht.
De uitgaven, die door het Bibliotheekfonds voor den aankoop
der in het vers!ag vermelde werken werden gedaan, bedroegen
in totaal f 4825.-. Hiervan komt de helft, of f 2412.50, voor
rekening van het jaar 1931. Dientengevolge bedraagt het aandeel,
dat voor 1931 ten laste van elk lid komt, f 24.60.
Namens het Bestuur
N. W. POSTHUMUS
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1. Samenstelling der Commissie. Deze was dezelfde als in het

vorige jaar.
2. Economisch-Historisch Jaarboek. Zeer tot leedwezen der
Commissie kon het zeventiende deel van het Jaarboek niet v66r
het einde van 1931 verschijnen. Het bleek, dat het groote aantal
statistieken, dat in dit deel is opgenomen, meer tUd van correctie
en bewerking vereischte d?_n aanvankeIijk werd gedacht.
Wederom kon een bijdrage over de honderd hoogst aangeslagenen in 1813 in een Nederalndsche stad worden verkregen.
Ditmaal was het Middelburg, waarvan de lijsten met toelichting
konden worden gepubliceerd. De aanstaande bewerking van een
dergelijke lUst van 's-Gravenhage, door den gemeente-archivaris
mr. W. Moll, kon door dr. Leonie van Nierop worden medegedeeld.
3. Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Nadat in 1931 het zesde deel, dat het materiaal

aangaande de betrekkingen tusschen Nederland en Groot-Brittannie gedurende de jaren 1827 tot 1870 bevat, is verschenen,
werd door prof. Posthumus met de schifting en aanvulling van het
materiaal van het zevende deel voortgegaan. Dit zal de bescheiden
bevatten, die op onze handelspolitieke verhoudingen met Engeland
in Oost-lndie betrekking hebben. Mejuffrouw dr. Jane de longh
verleende hierbU haar assistentie.
4. Confusion de Confusiones van Joseph de la Vega . Wat de
Commissie in haar vorig jaarverslag heeft gemeend eindelijk te
mogen voorspellen, is in vervulling gegaan; het derde en vierde
hoofdstuk zijn, dank zij de zeer gewaardeerde medewerking van
prof. dr. W. E. J. Kuiper thans van toelichtende noten voorzien,
waardoor de talrijke verwijzingen van de la Vega naar Grieksche
en Romeinsche schrijvers grootendeels terecht zijn gebracht.
Met den druk zal begonnen worden, zoodra de toestand der
financien dit zal toelaten.
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5. Het Aandeel van den Amsterdamschen Handel aan den opbouw van het Amerikaansche Gemeenebest. Door de reis van

jhr. dr. P. J. van Winter naar IndH! in de tweede helft van het
jaar is er eenige vertraging in de correctie der drukproeven gekomen. In elk geval zal het boek nog in den loop van 1932 kunnen verschijnen. Eenige moeilijkheid hebben de aan het werk
toe te voegen kaarten opgeleverd. Wegens de noodzakelijke bezuiniging moest het aantal hiervan in overleg met den schrijver
worden beperkt.
(i Industrieele bedrijlsenquetes in Nederland in de 19de eeuw.

Zooals reeds in het vorige jaarverslag kon worden medegedeeld,
is de copie van dit werk door dr. I. J. Brugmans geheel persklaar gemaakt. De Commissie betreurt het zee,r, dat met het
ter perse leggen van deze belangrijke publicatie nog niet kon
worden ,begonnen, daar de, financien der Vereeniging dit thans
niet toelaten. Wanneer de tijden beter zUn gew.orden, zal nader
overwogen kunnen worden, op welke wijze het bijeengebrachte
omvangrijke materiaal kan worden gepubliceerd. Reeds werd
omtrent een uitgave in 4° formaat een voorloopige overeenstemming met den uitgever bereikt.
7. De bewerking van de handelscijlers van den Tol van lerseker-

oord. In verband met de moeilijke tUdsomstandigheden heeft de
Commissie gemeend den bewerker, dr. W. S. Unger. in overweging te moe ten geven de hierop betrekking hebbende stukken
aan de Commissie voor 's Rijks Oeschiedkundige Publicatien ter
uitgave aan te bieden, daar onze Commissie voorloopig geen
kans zag deze publicatie tot stand te brengen.
8. De Nederlandsche Ceramiek. Tot October 1931 is aan deze
publicatie door mejuffrouw P. Beydals geregeld gewerkt. Daar
de stukken tot het jaar 1660 toen zoo goed als geheel waren
bijeengebracht en gecopieerd, is met deze voorbereidende werkzaamheden opgehouden. Oetracht zal thans worden dit materiaal.
voorzien van een kunsthistorische inleiding, van de hand van
prof. Hudig, en van een economisch-historische, door prof. Posthumus geschreven, buiten de financieele verantwoordelijkheid
van de Vereeniging door een uitgever te doen uitgeven in een
vorm, die met het belang van het werk overeenkomt. Voorloopige
besprekingen zijn hierover reeds gehouden. Later zal de voortzetting van het werk kunnen worden overwogen.
In het Gemeente-archief te Delft werden doorgewerkt:
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a. Register van huizen, gebouwd 1637-1653, no. 486;
b. Lijst van huizen, in 1654 door het springen van een kruithuis
verwoest, no. 506;
c. Register der met losrente belaste huizen, ongev. 1630, no.
731;
d. Register van den 50sten penning over 1580, no. 1750;
e. Register van den 100sten penning over 1580, no. 1751;
i. Register van den 50sten penning over 1599-1601, no. 1752;
g. Resoluties van de Weth 1689-1781, no. 2002.
Uit c, een protocol van huizen, werdel1J eenige gegevens overgenomen, terwijl resoluties uit g genoteerd werden.
Nog niet doorgenomen zijn v66r 1660:
Het Loopende Memoriaal, 1587-1660, no. 408;
hieruit zijn door mr. J. Soutendam in den Nederlandschen
Spectator van 1870 alle kunstenaars genoemd; hij heeft
sIechts een plateelbakker gevonden. Het is echter de vraag,
of hij alle namen van plateelbakkers kende.
Maanboeken van de Thesauriers, 1596--1660, no. 676;
Koopbrieven vanaf de zestiende eeuw;
Dit is een zeer groote verzameling, welke nog in bewerking is. Eengedeelte van den klapper is gereed.
In het Algemeen Rijksarchief te 's-Oravenhage werden doorgewerkt:,
Ald. Financie-Holland:

. a. Kohier der verponding van 1627, no. 159;
b: Kohier der verponding van de nieuw getimmerde huizen
volgens resolutie van 1654, no. 161;
c. Kohier van de afgezande landen, 1659, no. 162;
Holland na 1572:

Verponding op de huizen van 1578, no. 1290.
Vit deze registers betreffende verschillende 's teden in Holland
_
werden eenige biizonderheden overgenomen.
Voortgezet werd het onderzoek in het Weeskamer-archief van
Delft, tijdelijk gedeponeerd in het Algemeen Rijksarchief.
a. Doorgezien werden ongeveer honderd portefeuilles, welke
nog geheel ongeordend waren, inhoudende inventarissen, boedelrekeningen eI1lZ. Hieruit werden excerpten en aanteekeningen
gemaakt v66r 1660, terwiiI acten betreffende plateelbakkers na
1660 genoteerd werden.
b. In de portefeuilles onder a genoemd werden :tangetroffen
een namen-index en een register van belaste huizen. Deze bleken
te behooren tot de registers van comparitie van ongev. 1550-NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XVIII.
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1618, gered uit den brand van het stadhuis te Delft in 1618. Deze
23 registers, grootendeels losse, door elkaar Iiggende, gehavende
bladen, bevinden zich in 10 pakken.
Tengevolge van verschillende rampen is er te Delft betrekkelijk
weinig materiaal uit de jaren omstreeks 1600 voorhanden; dus
zal - na inventarisatie, welke kort gel eden is ondernomen een verdere raadpleging der geordende registers van comparitie
v66r 1618 zeer z~ker de moe'ite loonen.
Vit de bovenvermelde indices werden de noodige aanteekeningen gemaakt.
Tenslotte werd al het bijeengebrachte materiaal zooveel mogelijk fabrieksgewijze verdeeld met het resultaat dat gevormd zijn:
aanvangende 1600-1660: 20 dossiers,
..
1661-1680: 10 dossiers,
"
1681-1710: 3 dossiers,
behelzende de geschiedenis van dertig plateelbakkerijen, twee
theepotbakkerijen en een werkplaats van korten duur.
Aangevangen is met de voorloopige beschrijving derwerkplaatsen
tot ongeveer 1660 met bijbehoorende genealogieen van de plateelbakkersfamilies en schetsjes van de ligging en uitbreidiqg der
werkplaatsen. Wanneer dit voor aIle plateelbakkerijen geschied is,
zullen hierin verwerkt zijn de levensbiizonderheden van aIle
meesters, eigenaren (winkelhouders) en meesterknechts, ingeschreven bii het St. Lucasgilde te Delft volgens het Gildeboek,
handschrift van de Koninklijke Bibliotheek te 's-Gravenhage. Van
1600-1660 staan in het Gildeboek ongeveer 75 meesters en winkelhouders vermeld.
Verder werden eelinge dossiers gevormd, behelzende:
a. Algemeene bijzonderheden over Delft;
b. Het St. Lucasgilde te Delft;
c. Inventarissen met porceiein en aardewerk;
d. Octrooien en consenten (aardewerk, porcelein en ontgronding) ;
e. Pottenbakkeriien;
f. Arie Cornelisz. Cater, bekend pottenbakker te Delft;
g. Willem Jansz. Verstraten, bekend Haarlemsch plateelbakker;
h. Diverse acten, voornamelijk betreffende twijfelachtige werkplaatsen;
i. Verval (moet na 1660 nog aangevuld worden).
Het overblijvende materiaal bestaat uit eenige portefeuiIles
met acten in chronoiogische volgorde, meest betreffende knechts
van wie nog niet uitgemaakt is in welke plateelbakkerijen zij
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werkzaam waren ten tijde van het opmaken der acten. Hieronder
bevinden zich echter ook gegevens omtrent twee plateelbakkerijen
te Haarlem, twee plateelbakkerijen te Harlingen, geexploiteerd
door Delftenaren en betreffende de oprichting van een plateelbakkerij te 's-Gravenhage, alles in de eerste helft der zeventiende
eeuw.
9. Publicatie van de Amsterdamsche Beurskoerslijsten. Zooals
nog in het vorig jaarverslag is medegedeeld kon deze door prof.
Posthumus voorgestelde publicatie den steun van het International
Scientific Committee on Price History ~erkrijgen, voor zoover het
be.trof het verzamelen en bewerken van het prijsmateriaal. Vooral
wordt er door het internationale comite nadruk op gelegd, dat
lange reeksen prij.zen van de voornaamste artikelen worden bijeengebracht. Daar Nederland thans in het Comite is opgenomen)
is samenwerking daarmede ve.rzekerd.
fen aantal nieuwe beurskoerslijsten is dit jaar gevonden.
Daarnaast wordt thans de bestaande historische literatuur systematisch op prijsnoteeringen doorgezocht. Ook met het archiefonderzoek is een begin gemaakt.
10. Leemtenoverzicht. In haar vergadering van Maart verzocht
de Commissie haar leden dr. J. G. van Dillen en dr. W. S. Unger
te trachten een voorloopig schema van een overzicht der leemten
in onze kennis der economische geschiedenis van Nederland op
testellen. Deze heeren hebben toegezegd hierover een voorloopige bespreking te houden.
G. W. KERNKAMP, Voorzitter.
H. BRUGMANS.
J. G. VAN DILLEN.
LEONIE VAN NIEROP.
N. W. POSTHUMUS, Secretaris.
W. S. UNGER.
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ONTVANGSTEN

A. Gervone ontvangsien:
1. Contibutie van led-en ..........
2. Contributie van donateurs . . . ..
3. Contributie van nieuwe leden ..
4. Donateurs voor het leven ......
5. Verkoop publicaties ........ ...
6. Verkoop dubbelen ..... ... ... .
7. Subsidie v/h Depart. v. Onderw.,
Kunsten en Wetenschappen . ..
8. Subsidie Gemeente 's-Gravenhage
9. Boek-enfonds 1932 .... .. ... ...
10. Subsidie Gemeente Amsterdam
voor Bibliotheek ... .. .. . .....
(30 .340)

11.
12.
13.

14.

f
-

8.600.400.50.p.m.
p.m.
100.-

-

5AOO.4.500.2.180.-

-

6.000.-

f

27.230.-

B. Buitenge'wone Ontvangsten:
(P ubi i cat i e f 0 n d s)
Contributie van donateurs ., .. f
Nieuw toegetreden donateurs .. Subsidie voor de publicatie betr.
de Buitenlandsche Handelspolitiek (Dept. van Buitenl. Zaken Rente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.500.100.-

f

3.625.-

(5.100)

2.025.p.m.

Totaal .......... .. ....... . (35.440) f 30.855.N adeelig saldo .... ... ..... . (4.740) - 1.783.(40.180)

f

32.638.-

BEGROOTING VOOR RET JAAR

1932

LI

UITGAVEN

A. Geruone uitgaven:

1. Algemeen:
1. Secretariaat:
lste secretaris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
2de secretaris .. ... '...... .... .. . .. . .... ..
2. Toolage directie voor bureaukosten ........
3. Penningmeester ............... . ..........
4. Drukwerk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
5. Contributie Comite International des Sciences Historiques . ......... .. .. '. ..........

f
-

50.25.200.100.100.-

-

50.-

(675)

f

525.-

6. Huur gebouw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f

3.468.200.-

II. Arc hie f g e b 0 u w.
7. Schoonhouden . . ... :..... .. ......... . .... -

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Licht ..... .. .... . ........... .. ..... .. ...
Vuur .. . ........... .. ... .. ... . ...... ... .
Onderhoud.............. . ....... . ..... . ..
Glaz'enwasscben .... . , .............. .... ..
Telefoon .... ... ... .. ........ . ..........
Waterleiding . ... . ....... . ....... . , .... .
Tuin ... . ....... ....... ... ... .... ........
Stoker ............ .. .... . .. ... ..........
Gas . . , .. ....... . .... .. .. .. ...... .. ......
Belastingen .. .......... .. . ...............
Afschrijving inricbting ................ . . .

-

(4.825)

f
f

4.773.-

f

25.-

19. III. Arc hie f f 0 n d s . . ,' ......... '... .

-

100.-

260.60.20.145.30.90.115.10.75.-

200-

100.-

IV. Arc hie f:
20. Handschriften ..... .. . . .. .. .... . , ... . ....
21. Docunienten . ..... . ...... ... .. . ......... .

22. Afdeeling documentatie ..... .. .......... '. 23. Prentverzameling ........... . ......... . .. 24. Sociaal-economische afdeeling . . . . . . . . . . . .. -

25.10.-

25. Museum ........... . .. ...... ... . .... . . .. -

125.20.p.llj.

f

205.-

Transporteet'en .. .. .. .. ........ ....
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f

26. Penningverzameling ... . ................. 27. Vervoerkosten .......................... .. 28. Bindwerk ............................... 29. Onderhoud prentenverzameling .. .......... 30. Archiefcommissie ............. . ...... .. ..31. Assurantie

205.10.50.175.p.m.
25.30.-

f

495.-

,D irecteur ................ .. ... ..... ...... f
Beambte . .......... . .................... Zegels ouderdomsr-ente .................... IZiekte-verzekering en pensioenfonds ........ 36. Commies .. ...... ...... ............ .. ... .

2.500.400.40.-

f

3.490.-

f

25.50.4.400.125.50.--

TranspCYrt ...... . ... .. ... ....... ..

(2.175)

V. Personeel:

32.
33.
34.
35.

(4.930)

50.500.-

VI. Pub 1 i cat i en:
A.

Commissie voor de PublicaWin:
37. Bureaukosten ........ .. ...... .. ......
38. Reis- en verblijfkosten .. ... ... .... ... .
B. 39. Economisch-Historisch Jaarboek XVIII. .
40. Honorarium id. ..... . ............ ....
41. Overdrukken...... . .... . . . ... ..... ...
42. Cliche's .... . ..... ... .. ....... . ......
C. Leemtenoverzicht . . ......... . ............
44. Steun wetenschappelijke publicaties ....
45. Subsidie Instituut voor Prijsgeschiedenis.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

-

f

-

-

300.p.m.
100.25.-

(5.250)
VII. E con 0 m i s c h-H i s tor i s c he
Bib 1 i 0 the e k:

f

4.675.-

Boekenfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bibliotheek .. ... .. ..... .. ....... ... .. .. . .
Boekhandelaar, schuld ....................
Bindwerk ... .. ......... .......... .... . ..
Verslag Boekenfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bureau-onkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f
-

2.200.400.285.50.25.235.-

Transporteeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f

3.195.-

f

BEGROOTING VOOR HET JAAR

1932

LIII

Transpcrrt ... ... .. .. ..............

f

3.195.-

Salaris bibliothecaresse . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Salaris assistente . ...................... .
Concierge ... . ............. . ..... .. ... . . .
Vuur ...... . ........ . ..... . .. . .. . .... . ..
Licht ....... . ...... . ... : . . ......... . ....
Gas ......... . .... .. ...... . .............
Telefoon . . ...... ... . . ...................
Waterleiding .... .. ... . ..... . ...... ... ...
Schoonhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Tuin-onderhoud . ............ . ... . ..... ..
Assuranetie .. . .... _...... ... ....... .. ... .

-

2.400.1.600.625.400.300.50.200.50.100.50.60.-

(10.375)

f

9.030.-

63. VIII. S c h u 1 d del gin g 1. E. H. T. (2.250) -

1.650.-

52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

(j4. IX.

0 n v0

0

r zien e u itga ven

(200)-

500.-

f

25.238.-

f

2.000.4.500.-·
200.100.100.300.-100.p.m.
100.-

Totaal ..... . .. .. ..... . .... (30.780)

B. Buitengervone u#gaven:
(P ubI i cat i e f 0 n d s):
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.

+

Salaris enz. bearnbte Cf 1820
f 180) . . . . ..
Publicatie van Winter dl. II Werken IX) . .
Honorarium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Confusion de Confusiones (Werken X) .... ..
Verz-endkosten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Reis- en verblijfkosten buitenland . . . ... ....
Assistentie ..... . ................. . _ ....
Copieerloon . . . . ....... _.. _............. .
Onvoorzien .. .... ..... . . . ...... .. ...... . .
Totaal .... . ...... . .... . ..

(9.400)

Algemeen totaa l ... .. ...... (40.180)

-

f
f

7.400.32.638.-

De tusschen haakjes geplaatste cijfers zijn die van de begrooting 1931.

J A A R R EKE N I N G 1931

DEBET
Alg9'l'neen.
Secretariaat ... . .............. . ....
Toelage directeur voor bureaukosten..
Penningmeester, bureaukosten .......
Drukwerk secretaiaat ..... . .. " .. . ..
(Contributie Co mite International des
Sciences Historiques) . . . . . . . . . . . . .
Gebouw.
Huur ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Schoonhouden .. m ...... .. ........ ,.
Licht ... . . . ................. .. . . ..
Vuur ..... . . .... ............. ... . .
Gas . . . . .. . . .......... .......... . ..
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glazenwasschen . . . ........... .. ....
Waterleiding .. .. .... .. ......... . . .
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tuinonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Stoker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Belastingen .. . . .. ................. .
Inrichting (afschrijving) .... ... . ....
Archicffonds

.f
-

22.200.255.91
34.100,-

---- f

f
-

611.91

3.625.194·.20
23.05
239.10
6.96
61.10
3.23.55
118.74
28.28
138.83
88.77
200.-

----f

4.747.58

. . ...... . ....... ..... ....... -

100.-

Archief.

Vervoerkosten . . . ....... . ...........
Onderhoudskosten. bindwerk v. Archief
Reis- en verblijfkosten . .............
Bureaubehoeften ................ ....
Drukwerk .. . ....... .... . ... ........
Inrichting (afschrijving) .... ........
Onderhoud schrijfmachine . . . . . . . . . ..
Assurantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

.f
-

161.35
100.30
:323.95
140.12
39.55
240.18.60
29.91

- - - - f 1.053.78

Tm nsporteeren . ... .. .. . .. . .... .. .. . .

.f

6.513 .27
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LV

Transport ........ . ..... . ...........
Personeel.
Salaris directeur .. . ... .. ...... .. .. .f 2.500."
commies.. . . . . . . . . .. ...... - 2.340.Zegels ouderdomsrente . . . . . . . . . . . . .. 31.20
Pensio-enfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. bO.-

.f 6.513.27

- - - - . f 4.921.20

Publicatien.
Economisch-Historisch Jaarboek XVII .f 4.500.Honorarium, idem .......... . ..... 86.77
Cliche's ................... . ......
155.Steun wetenschappelijke publicaties.. 100.Subsidie Instituut v. Prijsgeschiedenis 179.10

- - ----.f 5.020.87

Economisch-Historische Bibliotheek.
Bibliotheek ............ . .... . ... . f 7.595.67
588.25
Verslag boekenfonds .... . ......... .
1.bOO.Salaris ambtenaar .... . .......... .
626.-Concierge ....... . .. .. ....... . ... .
V·u ur ............. . ............. .
430.35
176.38
Telefoon ....... .. .... . .. . .. .. .. . .
14.75
Tuin ... . ..... . . . ................ .
127.82
Bureaukosten . . . ....... ... ..... .. .
110.Gas, licht en water . ... . ...... . . . . .
448.Bindwerk .. . .................... .
17.85
Onderhoud ... .. . .. . ...... .. ..... .
Assurantie .. . . .. ........ . . .. ... . . .
40.-·
268.21
Vervoer kosten . . . . . .. . ............ .
Schulddelging I. E. H. T. 1)
Aankoop-kosten Bibliotheek

- - - - .f 12.213.28
.f 2.316.42
.f 451.65

Buitengewone Uitgaven.
Salaris beamhte ..... , " .... .. ..... f 2.000.Salaris beambte Publicatie N ederlandsche Ceramiek .. . ............... - 1.350.Transporteeren . . . . . . . . .
I) Van de schuld, groot
1931 afgelost.

f

f

3.350.-

12.928.-, werd volgens de schuldregeling in

Aan den heer M. L. Jr . . . . . .......... .. ........... . ...... f
Aan de Nederlandsch-Indische Iiandelsbank . . ............ BHift af te lassen . ......... . ... .. ... . ............. . .... ..

1.000.1.346.42

.f 10.581.58
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Transport . . . . . . . . . . . . . . ..
Publica tie Buitenlandsche Handelspolitiek Id. VI (W. VII) .... . .......
Verz-endingskosten . . . . . . . . . . . . . . . ..
Assistentie correctie Werken IX . . . ..
Copieerloon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Effecten, koersnadeel ...... ... .....

f

3.350.-

- 4.345.10
221.03
100.24.79
870.62
-

- - - - . f 8.911.54
.f 4D.378.23

CREDIT
Gewone Ontvangsten.
Contributie leden ....... . ..........
"
donateurs ........... . ..
Verkoop enz. Jaarboek en Werken .. .
(Subsidie van het Departement v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen)
Subsidie v. d. Gemeente 's-Gravenhage
Boekenfonds ......................
Bijdrage Gemeente Amsterdam ineens
Bijdrage Gemeente Amsterdam voor
Bibliotheek ........ . ...... . . .. ..
Vergoeding samenstelling register . . ..
Bewaarloon archiev-en ..............
Begunstigers ........... .. ..... .. ..
Verkoop dubb~len ............ . .. . ..

.f
-

9.880.525.55.4D

6.000.- 4.500.- 4.925.- 1.000.- 2.666.547.25
13.33
33.-180.35

- - - - .f 30.32.5.33

Buitengewone Ontvangsten.
Publicatiefonds :
Contributie donateurs .. . .. .. ..... .f. 3.300.Subsidie Departement van Buitenlandsche Zaken . . . . . . . . . . . . . .. - 1.500.Subsidie pnblicatie Buitenlandsche
Handelspolitiek ......... . ..... - 1.000.Confusion de Confusiones ...... . . - 2.300.Rente .. . . .. .. . ....... . ........... 319.59

- - - - . f 8.419.59

Nadeelig saldo ................ . .... .. .... . . " -

1.633.31

.f 4D.378.23
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LVII

B A LAN S PER 31 DEC E M B E R 1931
DEBET
Archiefkas ............................... . ..
Penningmeester .. .. ............. . ........... .
l'ostcheque- en Girodienst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Te verrekenen bedragen .................... . .
Effecten - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Boekenfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Exemplaren Jaarboek en Werken ......... ... ..
Archiemnrichting ............................
Meubilair en gebouwinrichting ..... ... .........
Nadeelig saldo vorige jaren .. . .... . f 2.539.76
"
1931 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.633.31

.f

112.40
67.26
801.08
- 2.010.24
- 7.755.- 4.825.- 1.636.- 1.360.- 1.330.-

----.f

4.173.07

.f 24.070.05

CREDIT
Amsterdamsche Bank .. ...... ... .... .. . ......
Te betalen posten .................... .... ....
Confusion de Confusiones (Werken X) ..........
Publicaties Buitenlandsche Handelspolitiek .... ..
Archieffonds ................................ .
Pensioenfonds ...............................

.f
-

6.749.38
6.160.67
4.000.4.010.1.750.-

1.400.-

.f 24.070.05

I

VERSLAG VAN IiET BESTUUR OVER 1932

liet jaar 1932 is voor de Vereeniging gyen goed jaar geweest.
De ongunstige conjunctuur onttrok haar telkeJ1lS steun, die haar
reeds langen tijd was verleend. Bijna op aIle gebied moest het
bestuur zijn bemoeiingen tot veel geringer Lomvang terugbrengen;
het aantal leden nam sterk af en de subsidies werden aanzienlijk
verlaagd. Daardoor moest ook in onze publicaties een groote
vertraging intreden en de aankoop van riieuwe boeken voor de
bibliotheek eveneens besnoeid worden. Slfchts op een punt was
er toenemende activiteit. De malaise, die ons zooveel ontnam,
voerde ons te zelfder tijd talrijke, soms omvangrijke archieven
toe, die in het archiefdepot onzer vereeni~jng een plaats zochten.
liet behoeft nauweliiks te worden gez.egd, Id at de opname hiervan
veel hoofdbrekens heeft gekost; slechts met groote moeite en met
verplaatsing van reeds aanwezige archieven bleek het mogelijk
het verworven materiaal op te steIlen en een begin van ordening
te geven.
Daar in den laatsten tijd bij het aanbieden van oude archieven
herhaaldeliik als voorwaarde werd gesteld, dat wij gedurende den
wetteliiken termijn van dertig jaar ook he jongere gedeelte van
het archief zouden bewaren, ook al hadden sommige afdeelingen ervan voor ons geen historische waarde, is in deze gevallen van den regel afgeweken deze archieven geheel kosteloos
op te nemenen is als beginsel aange ~ omen, dat het billiik
i~ dat aan de Vereeniging voor het op zich nemen van een
dergeliike extra-verplichting een vergoed~ng ineens moet worden uitgekeerd.
Wat het bezoek aan onze twee instellingen, het archiefgebollW
te 's-Gravenhage en de economisch-histbrische bibliotheek te
Amsterdam betreft, dit was alleszins bevredigend. liet spreekt
vanzelf dat ditmaal de nog nieuwe bibliotheek biizondere belangstelling trok.
Zooals reeds in het vorig jaarverslag werd medegedeeld, ein-

I

I
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digde Op 30 September 1932 de tienjarige termijn van de huur
van het archiefgebouw. In verband met de tijdsomstandigheden
was het bestcur van oordeel, dat het niet geraden was thans
een ruimer en dus waarschijnIijk duurder pand te zoeken. Na
eenig onderhandelen bleek de eigenaar bereid een huurreductie
toe te staan, terwijl de nieuwe huurtermijn op vier jaar werd
bepaald.
Nauwelijks waren wij er aldus in geslaagd onze lasten eenigszins te verminderen, of. het bestuur werd door het bericht opgeschrikt, dat het gemeentebestuur van 's-Gravenhage van plan
was den gemeenteraad voor te stellen onze subsidie niet aileen
met een derde deel te verminderen en dus van f 4500.- op
f 3000.- te brengen, maar daaraan nog de mededeeling toe te
voegen, dat het in het voornemen van B. en W. lag desubsidie
na 1933 niet meer te continueeren. Het was van .den aanvang af
het bestuur niet duidelijk waarom B. en W. van 's-Gravenhage
deie uiterst radicale besnoeiing van de subsidie wilden voorstellen, omdat deze niet in overeenstemming met vroege·r gemaakte
afspraken was. Daar deze aangelegenheid voor onze vereeniging
van groot belang is, mogen hier nogmaals de feiten volgen.
Bij de oprichting der Vereeniging verklaarde de Regeering
zich bereid financieelen steun te verleenen, mits het Archief te
's-Gravenhage werd gevestigd. Deze voorwaarde werd door ons
aangenomen, nadat het gemeentebestuur van 's-Gravenhage zich
bereid verklaard had ons huisvesting te verleenen. Ais zetel der
Vereeniging is daarop in de statuten 's-Gravenhage aangewezen.
Eerst, in 1913 nog. is een localiteit in het gemeente-archief betrokken, daarna, toen dit alras te klein werd, een de gemeente
toekomend perceel aan de Prinsengracht 11. Toen dit gebouw
na eenige jaren werd afgebroken, werd in overleg met het gemeentebestuur getracht een ander · geschikt gebouw te vinden.
Dit bleek toen echter niet mogelijk. De gemeente verklaarde zich
daarop bereid de Vereeniging een subsidie te verleenen, die voldoende zou zijn om een geschikt gebouw te huren en dit op
eenvoudige wijze te exploiteeren. Hiervoor bleek een jaarlijksch
bedrag van f 4500.- noodig en met ingang van 1 October 1922
werd het tegenwoordige archiefgebouw voor tien jaar gehuurd.
Reeds bij de toen gevoerde besprekingen werd er onzerzijds bij
herhaling op gewezen, dat het bij een instelling aIs de onze niet
in de eerste plaats ging om al of niet subsidie, maar hoe het ons
toevertrouwde wetenschappeIiike en uniek historische materiaal
bewaard kon blijven; dat wij ook met een gemeente-gebouw te-
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vreden waren, maar dat het daartegenover niet aanging een eens
in de gemeente gevestigd omvangrijk A ~chief dakloos te laten ,
Wat in 1922 reeds gold, gold in 1932 veel sterker. Onze archieyen ziin in de afgeioopen tien jaar zeerl aanzienlijk uitgehreid,
zoodat op 1 November 1932 reeds ongeveer 1800 strekkende meter
aan archieven aanwezig was. Daar onze subsidies grootendeels
voor bijzondere doeleinden verleend worden, is het voor de Vereeniging volkomen onmogelijk zeU de kosten van een archicfgebouw te dragen. Bij intrekking van de subsidie zou dus de zeer
omvangrijke verzameling in letterlijken zin op straat komen te
liggen. Oelukkig echter is het zoo ver ni ~ t gekomen. Bij nadere
inlichting onzerzijds bleek het gemeente*stuur bereid zich tot
de meegedeelde vermindering der subsidie te beperken. Naar
het bestuur vertrouwt zal de gemeente 's{Oravenhage ook in de
toekomst de zorg voor onze instelling op de tot dusver gevolgde
wijze op zich willen nemen, te meer, daar deze geheel past in
het cultureele milieu, dat in de laatste ti~ntallen van jaren met
zooveel zorg in 's-Oravenhage is opgebouwJ. Aan on zen kant
ontbreekt elke neiging om den Haag te verlaten .

. I
I

De inrichting der Economisch.nistoriscre bibliotheek in Amsterdam heeft in 1932 haar beslag gekregen. Aile boeken zijn uit
den Haag hierheen overgebracht. Wat dala r nog is achtergebleyen, zijn oude vakvereenigings- en patroqnsbladen, die voor de
goede ordetijdelijk achtergehouden werden om de inrichtingsmoeilijkheden te Amsterdam niet te verg~ooten. In dit verband
kan op de verheugende omstandigheid w?rden gewezen, dat er
in overleg met den wethouder van Ondeuwijs met de Universiteits-Bibliotheek samenwerking is verkr~ren om trent het verzamelen van deze periodieken. De gemeente Amsterdam hezit
daarvan een uitgebreide collectie, die vQor de geschiedenis der
vakbeweging en patroonsorganisaties van Igroot belang is. Deze
verzameling zal in onze bibliotheek wortlen ondergebracht en
kan met hetgeen door ons reeds aan oudJ reeksen is verkregen
~n met het nieuwe dat nog steeds verwJ,rven wordt, een zeer
.
belangrijke historiebron op dit gebied wor den.
De officieele opening der bibliotheek we d in den loop van het
jaar om verschillende redenen telkens uitgesteld. Bij het schrijven
van dit verslag heeft zij echter reeds plaats gehad. De openingsrede is daarbij door den Burgemeester gehouden, die onze vereeniging hierdoor ten zeerste aan zich heeft verplicht.

JAARVERSLAG VAN RET BESTUUR

LXI

Door de ledenvergadering werden de heeren Gottfr. H. Crone.
L. V. van Rossem en mr. G. Vissering tot leden van het bestuur
benoemd. Deze heeren namen deze benoeming aan. De heer W.
A. :Engelbrecht, tot nu toe lid van het bestuur, verplichtte ons
door zijn bereidwilligheid lid van het dagelijksch bestuur te willen worden. Dit verheugt ons te meer, omdat er in onze vergaderingen weI eens stemmen zijn opgegaan dat wij met Rotterdam te weinig contact hadden. Het Bestuur hoopt, dat
door deze benoeming de reeds talriike banden, die wij met Rotterdam hebben, niet alleen zullen worden gehandhaafd, maar ook
versterkt. Wij hebben ons nooit een locale vereeniging~ hetzij een
Haagsche of Amsterdamsche gevoeld, maar een organisatie, die
de wetenschappelijke belangen uit een algemeen Nederlandsch
oogpunt wilde behartigen.
Ais lid van den Raad van Advies verI oren wij door overlijden
de heeren C. L. Bressers en dr. J. W. IJzerman. De heeren K. C.
Honig Mzn. en prof. dr. Th. Goossens traden aIs nieuwe leden
tot den Raad toe.
In de samenstelling der Commissie voor het Archief en voor
de PubIicatH!n kwamen geen wijzigingen.
Het aantal Ieden verminderde wederom gevoelig, het daalde
van 731 tot 590. De vereeniging teIde voorts evenaIs in 1931 15
donateurs en 37 donateurs voor het leven. Het aantal donateurs
van het Publicatiefonds daalde van 32 tot 22, terwijl dat van het
Boekenfonds van 78 tot 72 verminderde. Van 736 personen werden derhaIve contributies of donaties ontvangen, tegen 892 in
het voorafgaande jaar.
Het door den Directeur uitgebracht versIag voIgt hierachter.
Het Bestuur van het Nederlandsch
:Economisch-Historisch Archief.
H. BRUGMANS, voorzitter.
N. W. POSTHUMUS, Ie secretaris.

VERSLAG VAN DEN DIRECTE0R OVER 1932

Het jaar 1932 is voor een groot deel een uiterst druk jaar
geweest. Het vervoer van de bibliotheek nam veel meer tijd in
beslag dan oorspronkelijk was geschat en telkens moesten nog
aanvullingen worden nagezonden. Toen eindelijk de boeken verstuurd waren, kwamen eenige .omvang~ijke archieven de vrij
gekomen ruimte onmiddeIlijk opeischen. ~n deze aanwinsten kon
.alleen een zeer voorloopige ordening worden aangebracht. Teneinde ruimte te winnen en deze nieuwe archieven beter te bewaren,
werd er toe overgegaan de oorspronkelijke slecht onderhouden
archiefomslagen van de dossiers te verwijderen en deze in nieuwe
kartonnen omslagen te ordenen. Met dit werk, dat nog lang niet
is beeindigd, zal ook in 1933 worden voortgegaan.
Wegens de inkrimping van het persondel kwamen deze werkzaamheden grootendeels op de schouders van mejuffrouw W.
van der Burg neer, die slechts gedeelt~lijk hiervoor hulp van
anderen verkreeg. Zij hielp verder de be!zoekers voort, die ook
dit jaar in bevredigend aantal opdaagden. Haar nieuwe functie
vervulde zij zeer ten genoege van den directeur.
Evenals het vorige jaar werd ook dit~aal weer grondmateriaal van het Centraal Bureau voor de Statistiek ter bewaring
ontvangen.
·
I
De omvangrijke en bijzonder fraaie cbUectie betreffende de
f'ransche industrie, die dank zij den finandieelen steun van eenige
belangstellende leden der Vereeniging te Pariis kon worden aangekocht, werd door mejuffrouw A. Stolp gei'nventariseerd.
De verschillende afdeelingen ontvingen de hieronder vermelde aanwinsten:
1. ARCHlEf

Verkregen werden:
1. Archief van de firma A. Menalda en Zonen, wijnhandelaars
te Leeuwarden, door bemiddeling van het lid van onzen Raad
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van Advies notaris N. Ottema te Leeuwarden. Het archief loopt
over de jaren 1840 tot 1869 en omvat:
1. Voorraadboek 1855 tot ongeveer 1860.
2.
idem
1860"
"
1865.
3. Entrepotboek 1841"
"
1856.
. 4.
idem
1860"
"
1865.
5. Factuurboek 1848"
"
1857.
6. Factuurboek met Harlingen van 1848 tot ongeveer
1860.
7. Dito van 1861 tot ongeveer 1869.
8. Debiteurenboek van 1857 tot ongeveer 1864.
9. Dito van
1860""
1865.
10. Contr6leboek van
1853"
"
1865.
11. Kassaboek
1851""
1859.
12. Onkostenboek (met opschrift A. Menalda Groningen
2 Febr. 1824) van 1844 tot ongeveer 1862. In dit boek
komen recapituleerende cijfers voor van 1827 af.
13. Accijnsboek met de stad Leeuwarden 1865.
14. Kopyboek van brieven van 1848 tot ongeveer 1865.
15. Missivenboek van 1853 tot ongeveer 1865.
16. Dito van 1860 tot ongeveer 1863.
17-27. Een elf tal kwarto en kleine boekjes betreffende
import en accijns over de jaren 1859-1869.
2; Archief der Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, ontvangen van haar directie en van de Kasvereeniging. De eerste periode
van de bank ontbreekt. Het zeer omvangrijke archief begint ongeveer met het jaar 1890.
De Vereendging heeft contractu eel op zich genomen een aantal
boeken gedurende dertig jaar te bewaren. Elk jaar vervalt ongeveer een dertigste deel hiervan.
3. Een aantal bescheiden en circulaires van de Ontvang- en
Betaalkas, van den heer P. de Clercq, te Zeist, die een aanvulling
voor de oudere geschiedenis van het hierboven vermelde archief
vormen.
4. Boeken van Ontvangsten en Uitgaven van wijlen A. J. Graaf
Twent van Rozenburg uit de jaren 1774, 1778, 1794, 1807 en
1809~ waaronder: administratie van de buitenplaatsen "De
Paauw" en de "Raaphorst", onder Wassenaar, van twee boerderijen 1802 en volgende jaren, een tiendboek, een goederen- en
effectenboek 1811 v.v., een effectenbo·ek Ketwich en Voombergh
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XVIlI.
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te Amsterdam enz. Geschenk van den heer 1. W. Boers te
vliet.

tI~en

5. tIandelsboeken en bescheiden betref~ende de familie Crol11melin. Geschenk van dr. C. A. Crommeli te Wassenaar.
6. Grondmateriaal betreff~nde de di ecte belastingen, 1921.
Verkregen van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
I. In onverzegelde verpakking
1. Orondbelasting
Staten nos. 3, 11 , 35.
Dienst
1921
2. Personeele belasting
• nos. 6. 7, 7 h, 7 b. 8,
•
1921
3. Rijksinkomstenbelasting
nos. 57, 58, 36,
Belastingjaar 1920/21

4. Dividend- en Tantiemebelasting
5. Verdedigingsbelasting 11

•

6. Vermogensbelasting

7. Verdedigingsbelasting Ib
8. Kwade posten
Grondbelastlng
Personeele belasting
Inkomstenbelasting
Vermogensbelasting
Verdedigingsbelasting Ib
9. Successiebelasting (oude
wet)

"

2. Vermogensbelasting
3. Verdedigingsbelasting

1919
1920
•
1921
Belastingjaar 1920/21
1920/21
1920/21

no.
no.
no.
no.
no.

Dienst
1920
•
1920
Belastingjaar 1920/21
1920/21
1920/21

34,
30,
53,
63,
63,

Dienst

nos. 120, 121, 122,
123, 123b, 1123c,
Ka1enderjaar 1921

10. Successiebelasting
(nieuwe wet)

II. In verzegelde verpakking:
l. Rijksinkomstenbelasting

no. 7,
no. 7,
no. 7.
nos. 36,
nos. 18, 49, 59,
nos. 18, 49, 59,

nos. 120, 1 ~ 1, 122,
123, 123b, 123c, 138,

•

1921

nos. 59, 60, 61,
Belastingjaar 1920/21
no. 62,
1918/ 19
1920/ 21
nos. 47. 48. 48a, 48b.
no. 66,
1918/ 19
1920/21
nos. 47, 48, ~8a, 48b,
no. 66.
1918/ 19

7. Stukken over landverpachtingen, tie~den, verkoopen, grondlasten uit 1800 enz., rakende de adm ~nistratie van het vermogen van de familie van Wee!, te Midd ~lharnis, omstreeks 1850.
Geschenk van mr. W. 1. C. A. Nijgh te ~ ellevoetsluis.
8. Aanvulling van het archief van de Internationale TuinbouwtentoonsteJling van 1877 te Amsterdam. Door bemiddeJing van
den heer E. tI. Krelage, te tIaarlem.
9. Oude papieren van de familie Boterkoper (overdrachten
van huizen en pakhuizen enz.). Geschenk van den heer dr. W.
Thibaut, te Maassluis.
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10. Oude papieren betreffende verschillende economische aangelegenheden in de tweede helft der negentiende eeuw. Geschenk van prof. MoIster te Amsterdam.
2. liANDSCliRIFTEN EN DOCUMENTEN

1. Outste keurboec van Delft van omstreeks 1360. tis. uit de
achttiende eeuw; 120 fol.
2. Supplement to.t de priviIegien en handvesten mitsgaders
authentieke stukken rakende de stad Delft. tis. uit de achttiende
eeuw.
3. Van Alkemade en van der Schelling, Memoriaal van veel
oude handvesten, geregtigheden, resolutien, aadelijke brieven en
verdere gewigtige stukken raakende het Stigt en de stad Utrecht.
tis. uit de zeventiende eeuw.
4. Keurboec der stad Leyden" 1579. tis. uit de achttiende eeuw;
110 fol.
5. tiandvesten en privilegien der stad van den Brielle. tis. uit
de achttiende eeuw.
6. Aanteekeningen van loonen van kleermakers te Amsterdam, verzameld voor de Tentoonstelling van tiuisindustrie, in
1909 te Amsterdam gehouden. Geschenk van den heer C. 1. P.
Zaalberg., te 's-Gravenhage.
7. Een cheque van 2 December 1851. Geschenk van den heer
P. Jochemse, te Utrecht.
8. Een zeer omvangrijke en tevens belangrijke verzameling
handschriften en documenten, te Parijs gekocht, die op den toestand der industrie in Frankrijk in de achtitende eeuw be trekking /J J /J ,.L. ~
heeft, afkomstig van den Inspecteur der Manufactures Bruyard, ~ ~
die in de tweede helft der achttiende eeuw de sft'il l in h6o'h waarschijnlijk ten dienste van de uitoefening van zijn functie
he eft bijeengebracht. De co.llectie, die in het geheel ongeveer
twaalf honderd nummers omvat, bestaat in de eerste plaats uit
een groot aantal handschriften over d~n toestand van de Fransche industrie en den Franschen handel. In het bijzonder zijn de
opstelIingen der handeisbalans van belang, waarvan er tusschen
1767 en 1780 elf van de veertien aanwezig zijn, voI belangrijk
statistisch materiaal. De gedrukte documenten bestaan voornamelijk uit reglementen, die door de verschiII.ende regeeringsorganen voor de industrie zijn uitgevaardigd en dus deels van
locale, deels van nationale herkomst zijn. De geheele overheidszorg voor de industrie blijkt uit deze stukken. In de collectie
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zijn voorts in het bijzonder de kaarten l er verschillende industrieele rayons van belang, die als OUdstl kaarten eener fabrieksinspectie ziin te beschouwen.
De verzameling bestaat uit de hieronde volgende onderdeelen:
I. BALANCE DU COM ERCE
(Handschriften)

Aantal
stukken

Objet general dll commerce

1767, 1768, 1769,
1770. 1771, 1773,
1774
Objet du commerce de la Prance avec I'Angleterre 1777

Balance du commerce. - Recapitulation de
leur de to utes les marchandises

If

7
1

va-

Balance du commerce. - Etat des Direction
Commerce de DlInkerque

176S, 1770, 1771,
1773, 1774
5
1778-1780
3
1768 (a 1771),1774.
1777 a 1778, 1780 ·1

Comparaison du commerce de Ja Prance avec
l'Etranger
1767-1768, 1771--

Extrait de la balance du tommerc~
Extrait de la balance du commerce (Soye)
'E xtrait de Ja balance du commerce, etoffes d'or,
d'argent et de soye
Etat des etoffes de Lyon
I
Etat des marchandises de Lyon
Etat des marchandises venues de l'etranger
Etat des cotons files et en laine
Etat des marchandises sorties pour I'etrangtlr de
Marseille
Etat des entrees de 1776 qui excedent bea coup
ceux de 1778 etc.
Etat des marchandises de I'Amerique
Tableau de la progression annuelle (Observat ons)
Tableau de la progression annuelle des mar handises de I'Angleterre
Tarif des droits
Etat des sucres
Prais du riz et du sucre
Raport du commerce

1772, 1775-1776,
1776--1777, 17771778, 1778-1779,
1779-1780, 1780
-1781
8
(j
1768, 1773, 1774
1778, 1779
2
1771-1781
1755-1775
1754-1775
1764-1779
1782

1
1

1

1781
1776--1779
1782
1710-1782

5

1

1710-1730

1
1763-1768
1777-1780

1
1
4
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Observations sur la balance du commerce et
Memoires
1773-1781
(1775 manque)
10
Apercu de la balance du commerce
1789
1
Observations sur Ie travail de la balance du COI114
merce
Memoire et autres documents sur la balance du
1759, 1779, 1781,
commerce
1782, 1791
6
Arrest du Conseil d'Etat (sur la balance du
commerce)
1716-1780
4
1716-1782
Lettres sur la balance du commerce
10
Objets varies sur la balance du commerce
6
Bureau general de la balance du commerce
1788
1
Reglement, fait par Ie Roy
1788
1
II. ALOEMEENE TEXTIELINDUSTRIE
(Oedrukte stukken)
Ordonnance de !'Intendant de: PI andres
Picardie
Rouen
Bretagne
Alencon
Orleans
Tours
Bourges
Poitiers
La Rochelle
Bordeaux
Limoges
Montauban
Cadiac
Languedoc
Arrest du Conseil d'Etat
Nous Rewart Mayeur Eschevins etc. de Lille
De par M. Ie Bailly de Reims

1733
1
1754-1757 2
2
17521
1747
1
1738
1
1751
1742-1747 2
1747- 1749 2
1743- 1750 2
1736- 1752 2
1745-1754 il
1746-1749 3
1745-1749 2
1
1759
1743--1746 2
1666-1786 25
1745
1
1734
2

Manufactures

Arrest du Conseil d'Etat
Lettres Patentes du Roy

1736-1787 15
1779-1786 4

Declaration du Roy
Instruction
Ordonnance de Sa Majeste
Documents sur les manufactures de Roubaix
Poix, Luneville etc.

1749
1780-1781
1777
1780
1782

1
2

1
1
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Rethel
Cambray
Avesnes
St. Quentin
Rouen
Paris
Bretagne
Lemans
Amboise
Tours
fontenay
Poitou
Lusignac
Lyon
Troyes
Chalons
Champagne
Champagne et Picardie
Documents sur I'inspection des manufactures
Documents sur I'inspection des manufactures pas dates
Letters sur I'inspection des manufactures
Privilege
Tableau du nombre des metiers battans
Comptes des etoffes
Objets divers sur les manufactures
Arrest du Conseil d'Etat
Documents sur les ouvriers manqueurs de travail
Caisse philantrophique
L'amateur de la prosperite de france
Memoire sur la filature
Necessite d'un regime
Traite histori'lUc Silr la foi~c de Beau.::aire
Avant-propos historiqllc
Memoire sur Ie ~Ol1verneTt!ent des It'anufactures
Memoire sur l'administration du commerce et des manufactures
Privileges et exemptions de droits de la Compagnie
des Indes

1780- 1783

2

1789
1786
1783
1783
1788
1783?

2
1
1

?
1787
1781-1784
1786

1
1
4
1

1784
1784
2
1764-1815 26
16
1778-1790 7
1764
1
1778-1788
I
1787
1
6
1716-171
7
178
3
1789
1759
1756
1734
1780
1769

III. WOLINDUSTRIE
Ordonnance de !'Intendant de: flandres
Picardie
Soissons
Rouen
Paris

1733
1
1717-7163 15
1748-1750 3
1723--1760 11
1745-1773 5
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1749-1765
1731-1749
1743-1751
1744
1742-1749
1736-1742
1737
1744-1746
1737-1745
1744-1763
1724-1754
1728-1766
1750-1751
1743-1751
1745
1744
1737-1750
1744-1755
1666-1786
~rret du Conseil d'Etat
'" ~t
-Patentes du Roi (aan Vall R.obais 1743)
1737-1781
.,....e.,.--Reglement (Extrait des Registres de ' l'tl~tel de Ville) 1742-1747
Z Nous Rewart Mayeur Eschevins etc. de Lille
1718-1749
De par Ie Roy (Extrait des Registres du Greffe de la
Police de Sedan
1744-1749
Caen
Aleneon
Orleans
Tours
Bourges
Poitiers
La Rochelle
Bordeaux
Limoges
Montauban
Languedoc
Navarre
Province
Dauphine
Grenoble
Moulins
Bourgogne
Champagne
,

De par Ie Roy Monsieur Ie
Bailly de
Metz
1735
De par Ie Roy Reglement des
Reims
Etoffes
1750
Ordonnance de M. Le Vincelegat
Avignon
1734
Jugement du Commissaire
1716
1690
Edit du Roy
Instruction
?
Creation de I'Ecole de Pilat~re en Laine
1789
Privileges
. 1665, 1696, 1691-1734, 1726
Memoires .Generales concernant la faeon d'appreter les
laines et draps de la manufacture d'Elbeuf
174'[
Reponse d'une lettre de Commission
1741
Statuts et Reglements pour la fabrique de Sedan
1666
Statuts et Reglements de la ville d'Abbeville
1670
Tableau de labonneterie de Champagne
Divers

S

7
4
1
4
2
2
7
18
39
4
Z"

3
1
1
3

4
97
18
6
16
2
1
1
1
1
1
1
4

1
1
1
1
2

TafJisseries

Ordonnance de l'Intendant
Arrest du Conseil d'Etat
Lettres Patentes du Roy

1744
1664-1745
1732-1737

1

6
3
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Edits du Roy
Ordonnance (Statuts et RegIements)
Privilege

1667
1665
1713

1
1
1

1736-1746
1750

3
1

1744-1747
1745-1781
1745-1781

3
9

Pluche

Ordonnance de I'Intendant
De par Ie Roy

Picardie
fIandres

Velours

Arrest du Conseil d'Etat de la Manufacture Royale
Etoffes

Arrest du Conseil d'Etat

9

IV. KATOENINDUSTRIE EN LINNENINDUSTRIE
Ordonnance de !'Intendant de: flandres
Havnaut
Picardie
Soissons
Rouen
Caen
Bretagne
Alen~on

Orleans
Tours
Poitiers
Bordeaux
Montauban
Languedoc
Navarre
Daupnine
Grenoble
Lyons
Bcurgogne
Troyes
/
.

.,.-/

Arrest du Conseil d'Etat
Lettres Patentes du Roy
RegIement de Police et des Manufactures concernant
Ies toiles demi-hoIIandes et trufettes
Nous Rewart Mayeur Eschevins etc. de LiIle
Ordonnance de Police de Saint Quentin
De par Ie Roy et Messieurs les Conseillers-Maire, Rouen
Sentence de I'H6tei de Ville Rauen
Ordonnance de I'HOtel de Ville Rauen
Ordonnance et reglement de BeaujoIIois
Instructions sur Ie blanchissage des toiles de chanvre
et de lin

1733-1752 6
1752
1
1744-1751 8
1745-1751 4
1723-1766 13
1746-1764 3
1743-1768 10
1735-1766 16
1756
1
1742~ 1751

9

1749-1752 2
1754-1763' 2
1744-1750 4
1737
1
.t
1750
1732-1753 2
1745
1
1743-1753 3
1
1755
1
1748
1670-1789 82
1736-1784 23
1765
1743-1744
1752
1750
1750
1750-1753
1739

)

3
2

1
1
Z

1
}
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Documents sur toiles

Rouen
Versailles
Tours
Troyes
Reims
Gonde

1

1769

1
1

1742-1752
1748
1746
1754

9

1731-1748

1

Machines it carder Ie coton
Note pour fabriquer un pique

Passementiers et tolliers
Ordonnance de I'Intendant, Rouen
Arrest du Gonseil d'Etat
Declaration du Roy
Reglement de I'H6tel de Ville de Rouen
Recueil con tenant la deliberation de la Gommunaute
des Marchands de la ville, Rouen

1

Toiles et etoffes de la Chine et des Indes
Arrest du Conseil d'Etat
Edit du Roy

1686-1738 23
1726
1

V. ZIJDE-INDUSTRIE.
Ordonnance de l'Intendant de: Picardie
Tours
Languedoc
Montauban
Dauphine
Arrest du Ganseil d'Etat
Lettres Patentes du Roy
Memoire instructif par l'Intendant de Languedoc
Nouveaux Reglements pour la fabrique de Nimes
Reflections sur l'etat actuel du commerce de soierie
Documents sur la fabrique de Lyon
fragment
Memoire sur l'envoi des echantiIlons de la fabrique de
Lyon

1749-1763 5
1740-1745 3
1724-1753 7
1745-1749 4
1748
1
167{}-1786 12
1737
1
1751
1
1741
1
1
2

1

1760

1

1744-1750
1735-1756

4

1711

1

1720-1751

9

1785-1787
1774

1
1

VI. ALLERLEI INDUSTRIEEN

Matieres colorantes
Ordanance de I'intendant, Languedoc
Arrest du Ganseil d'Etat
Reglement
Cuir
Arrest du Conseil d'Etat
Articles
Etat des cuires
Memoire

2

J

J
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Note des peaux tannees a Troyes
Fayence
Arrest du Conseil d'Etat
Huile
Arrest du Conseil d'Etat
Lettres Patentes du Roy
Mines
Arrest du Conseil d'Etat
Lettres Patentes du Roy
Documents variees

Papier
Ordonnance de l'Intendant, Navarre
Arrest du Conseil d'Etat
Et ,des papeteries en Champagne
Savons
Arrest du Conseil d'Etat
Pour les manufactures de savon
Ardoises
Arrest du Conseil d'Etat
Barbiers
De par Ie Roy
Quincaillerie
Arrest du Conseil d'Etat
Eau de Vie
Arrest du Conseil d'Etat
Reductions des liqueurs
Boulangers, Fourniers etc.
Ordonnance de !'Intendant

/'
/

/

I

\

I

1749-1787

2

1774
1754

1
1

1775
1694
ongedateerd
1741
1776
1789
1790

1
1
2
2

3
2

1743--1767 5
1697-1777 . 10
1669-1754
1688

3
1

1740
1725

1

1743

1

1682-1720

3
1

1744

1

1560-1777

1

1742, 1743

2

1781, 1782
1781, 1782
1782
1779, 1780

2
2
1
2

1779
1719

1
1

VII. INDUSTRIE, ALGEMEEN

Table des reglemens des Manufactures
Table des reglemens des Manufactures pour la suite
non imprime
Arrets qui me manquent pour completer Ie nouveau
code des reglemens pour les manufactures
Arrets qui manquent
Recueil des reglemens concernant les manufactures
Sommaire des nouveaux ft!glemens des manufactures
Table des edits, declarations, arrets du conseil et lettres patentes
Table des arrets au Conseil
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VIII. ALOEMEEN ECONOMISCHE STUKKEN (handschrift)

Etat des Oeneralites, elections ets.; Etat par estime du
produit du Timbre royal dans chacunes des generalites
Discours de Mr. Ie president de Nicolay a Mr. de
Sourgreux
Division des Provinces relativement aux droits des
fermes du Roy
Etat des dispositions imprimees concernant les rentes
Dispositifs d'arrets
Extrait de la protestation de M. Bergasse contre les
assignats monnoyes
Les francs critiques des ouvrages de Mr. Necker
Lettre de Marquis de Carraciolli a Mr. d'Alembert
Lettre au Roi
Memoire donne au Roy par M. Necker en 1778
Memoire sur l'interet de I'argent en fait de commerce
(par Turgot)
Memoire contenant la forme d'une regie
Remonstrances de la Cour des Aides de Paris
Suitte des gabelles
Sur la mort de M. Trudaine 1769
Tabel pour la reduction des quarts de minot
Tarif reductions des florins de liollande

~

Fot-ns

1785
1781
1788

1771

•

De par Ie Roy et Monsieur Ie Prevost de Paris
Arrest de Ia Cour du Parlement

f

1687
1715-1726

1716
1760

2
1

1730-1742

2

Faillites

Arrest du Conseil d'Etat

Divers

-t

/-

Ordonnance touch ant les observations des fetes et
dimanches
Ordonnance de Sa Majeste (Desordres des cavaliers
en auberges
1723

1
1

Commerce de Dunkerque
Arrest du Conseil d'Etat
Lettres Patentes du Roi
Declaration du Roi
Copie de 'la lettre de M. Chamillart
Memoire pour la Ville de Dunkerque

1681-1722 10
1721-1775 2
1662-1700 2
1702
1
I

Relations commerciales
Arrest du Conseil d'Etat

1669-1787 12

Contrebande.
Arrest du Conseil d'Etat
Declaration du Roy
Ordonnance du Roy

1728-1752
1729-1752
1743

5
2

1
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ImpOts

Arrest du conseil d'Etat du Roy

1718-1749

9

1777--1778
1718

5
1

Droits

Lettres Patentes du Roy
Edit du Roy (Etablissement d'une Jurisdiction)
Bestiaux
Arrest du Conseil d'Etat
Memoire Instructif
Document
Etats
Direction de Lyon
Apperc;u de I'Etat de situation des Finances
Diversen

1724-1775 12
1775
1
1

1789

1
1

4

________IX. KAARTEN
Beauvais et Grandvilliers, Reunies Berry, Bourbonnois et de l'EJection, etc.,
Romorantin
Bordeaux
Dauphine
Montauban
fragment de Gascogne
Sedan
Abbeville
~ x.

CORRESPONDANCE DE BRUYARD

~XI. CORRESPONDANCE VARIEE

1739-1817 83
ongedateerd 10

1725-1813 25
ongedateerd 3

9. Verzameling bescheiden van den hoofdinspecteur van den
Arbeid te Amsterdam.
10. Als verlies moet ditmaal het rekeningboek van het Barkschip
"Laurens Koster", worden vermeld, dat door den heer H. Dunlop te Brummen eerst in bruikleen werd afgestaan, maar thans
door hem is teruggevraagd.
3. DOCUMENT ATIE

Deze afdeeling ontving het afgeloopen jaar slechts geringe
aanvulling.
4. fINANCIEEL ARCIiIEf

Evenals in de vorige jaren werden door de Directie der Nederlandsche Bank en van de firma E. S. Orobio de Castro en Zn.

,
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te Amsterdam oudere jaarverslagen van ondernemingen aan het
Archief afgestaan.
5. SOCIAAL-ECONOMISCtlE AfDf.ELlNO

Met completeering werd geregeld voortgegaan. Het voornemen
is in den loop van 1933 de afdeeling naar Amsterdam te doen
overgaan.
6. PRENTENVERZAMELING

Enkele interessante geschenken (foto's) van dr. W. S. Unger
teo Middelburg werden hiervoor ontvangen.
7. MUSEUM.

Hierin kwam geen verandering.
8. PENNING-VERZAMELING

Aanwinsten werden niet verkregen.
9. tIUIStIOUDELIJKE AANGELEGENtIEDEN

Eenig,e kleine hersteIlingen werden aan het archiefgebouw
aangebracht. Met den ~fIoop van den tienjarigen huurtermiin
zijn de markiezen, waarvoor aan den eigenaar een jaarlijksche
afkoopsom moest worden betaald, definitief in het eigendom
der Vereeniging overgegaan.

•

VERSLAG OVER DE ECONOMISCH-liISTORISCHE
BIBLIOTHEEK

De jaren 1931 en 1932 hebben voor de Bibliotheek een ingrijpende verandering mede gebracht. Nadat in 1931 het gebouw te
Amsterdam was ingericht en de boekerij daarheen was overgebracht, kon er in 1932 een aanvang mee gemaakt worden de Bibliotheek in dienst van het publiek te stellen. De opstelling der boeken
kwam overeen met die welke in den Haag gebruikt was, dus naar
landen, terwiiI verder eenige afzonderlijke afdeelingen de werken bevatten, wier inhoud minder aan een bepaalde nationaliteit
gebonden is. Dit zijn voornamelijk de afdeelingen Geschiedenis
der techniek, Geschiedenis der handelswetenschappen, Geschiedenis der landbouwtechniek en het Verzekeringswezen. Dit zecr
tijdroovende en belangrijke werk werd met groote toewijding
onder leiding van dr. Jane de Iongh verricht.
Op 1 Januari 1932 trad mevrouw A. Adama van Scheltema als
assistente in de bibliotheek in functie. Zij werd belast met de zorg
voor de Sociaal-historische afdeeling, die mede de vakbladen
omvat.
De Vereeniging yond voorts mej. G. Proctor en mej. O. de
Heer Kloots bereid als volontair eenige dagen per week in de
Bibliotheek werkzaam te zijn. Mej. de Heer Kloots moest haat
taak spoedig nederieggen. In haar plaats werd tot ons genoegen
mevr. A. E. Noe-Charlouis bereid gevonden om enkele dagen
per week in de Bibliotheek te assisteeren.
Gedurende het jaar 1932 werd voortgegaan met de plaatsing
der boeken en het catalogiseeren van de nog onbeschreven werken, terwiiI tevens een begin werd gemaakt met het grondig
herzien van den systematischen catalogus en het in overeenstemming daarmede wijzigen van de opsielling der systematisch
gerangschikte boeken. Met dit werk wordt geregeld voortgegaan,
doch daar het zeer tijdroovend is, zal het ongetwijfeld nog een
aantal jaren duren, eer de systematische catalogus beantwoordt
aan de eischen die de economisch-historische wetenschap stelt.

ECONOMISCH-HISTORISCHE BIBLIOTHEEK
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Hoewel de officieele opening der Bibliotheek om redenen van
internen aard in 1932 nog niet kon plaats vinden, zoodat de instelling nog niet die bekendheid had, welke zij verdiende, nam het
bezoek gedurende dit jaar zeer bevredigend toe. 340 personen
maakten van de studiezaal der Bibliotheek gehruik, terwijl 326
werken werden uitgeleend. De toename van het bezoek moge blijken uit een vergelijking van de cijfers voor Februari 1932 en 1933,
toen respectievelijk 14 en 103 personen de Bibliotheek bezochten.
Met verschillende bibliotheken en archieven hebben zich levendige relaties ontwikkeld. In het bijzonder verplichtte de rijksarchivaris in Noord-Holland de lezers der Bibliotheek door het
zen den van talrijke archivalia.
Met zeer veel voldoening kan worden geconstateerd dat de
Bibliotheek reeds nu een centrum van wetenschappelijk leven in
ons land· en voor velen een kostbare bron is geworden van informatie, die zij nergens elders zouden kunnen vinden.
Voor de Bibiiotheek werden -schenkingen ontvangen van de
volgende personen en instellingen, aan wie hier oprecht dank
moge worden gezegd:
H. van der Bijll, A. Merens, mej. Joh. van Nierop, dr. E. Rijprna, messrs. d'Erlangers Ltd. te Londen, de Handels-Economische
Bibliotheek, de International Industrial Relations Institute, het
Mundaneum Wien, Weenen.
In het bUzonder moge hier de -schenking van de omvangrijke
collectie der State Papers uit de negentiende eeuw worden verr
meld, die door bemiddeling van den Britschen consul-generaal te
Amsterdam, den heer Laming, van de Britsche regeering werd
ontvangen.
Mevrouw Scheltema legde zich met groote animo toe op het
verzamelen van brochures, boeken en tijdschriften ter aanvulling van de Sociaal-historische afdeeling en mocht er in slagen
van allerlei kant schenkingen te ontvangen.
De eerste, die zich interesseerde voor deze afdeeling, was dr.
Henri Polak. Hij zond groote pakken brochures en kranten uit
de negentiger jaren, daaronder b.v. ook de Nieuwe Tijd in zijn
tweeden wekelijkschen vorm compleet. De eerste uitgave van
De Nieuwe Tijd als weekblad heeft hij ook toegezegd. Verder
zond hij ons een zeldzaam blaadje "De Roskam", waarvan maar
een nummer verscheen.
Een tweede groote aanwinst vormt de brochurenverzameling,
die dr. F. M. Wibaut afstond en die een belangrijke completeering is voor onze verzameling.

LXXVIII

VERSLAG OVER DE

Ook de heer A. H. Gerhard stelde veel belang in deze afdee·
ling en stond telkens weer een deel van zijn belangrijke verzameling aan ons af, waarin zeldzame kranten, brochures. strooibiljetten enz. te vinden zijn. Ook ontvingen wij van hem ' een
serie internationale en Duitsche congresverslagen.
Dr. Dan. de Lange Jr. stond ons jaargangen af van verschilJende periodieken, met de belofte van verdere toezending.
De heer Zwalf van de I. T. F. zorgde er v~~r, dat wij de ouderc
Dublicaties van dezen bond ontvingen. voorzoover ze nog beschikbaar waren. De nieuwe worden ons regelmatig toegezonden.
De heer F. van der Goes deed ons enkele belangrijke brochures
toekomenVoorts werden geschenken ontvangen van de heeren H. Canne
Meyer, S. R.. de Miranda, mejuffrouw Henr. van der Mey en de
fa. W. L. en J. Brusse. Verschillende tiidschriften en bladen
konden worden gecompleteerd.
Een uiterst belangrijken uitbouw verkreeg de Bibliotheek door
de plaatsing van de bibliotheek over Twente en aanliggend gebied
van wijlen den heer C. J. Snuif te Enschede in ons gebouw. HoeweI de tegenwoordige eigenaren nog geen definitieve beslissing
meenden te kunnen nemen aangaande de plaats der definitieve
vestiging van de verzameling, heeft de directeur gemeend, niet
de kans voorbij te mogen laten gaan deze belangwekkende verzameling van werken betreffende een uit economisch-historisch
oogpunt belangrijk gebied van ons land voor het wetenschappelijk
onderzoek te Amsterdam te behouden. De verzameling van den
heer Snuif bestaat zoowel uit oudere, meest zestiende- en zeventiende-eeuwsche handschriften, als uit monografieen en bronnenpublicatien aangaande de geschiedenis van Twente, Westfalen
enz. De collectie wordt thans door mej. M. Snuif beschreven en
ge'inventariseerd, terwUl het in de bedoeling ligt de fiches der
verzameling in onzen kaartcatalogus op te nemen. Wij twijfelen
er niet aan, dat ook al bestaat nog onzekerheid omtrent de uiteindelijke vestigingsplaats, de verzameling belangrijke diensten
aan het wetenschappelijk onderzoek zal kunnen verle,e nen en
niet eelli doode coUectie zal worden, die de verzamelaar alIerminst van zijn verzameling wenschte te maken. WU gelooven dan
ook dat door haar opname in het organisme onzer bibliotheek de
collectie Snuif tot haar recht zal komen.
Het nog altijd losse contact met de Universiteit werd versterkt
door de vestiging van het Economisch-Historisch Seminarium
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in een kamer der Bibliotheek. liet behoeft niet te worden betoogd, dat de voorstelling, aIsof de Bibliotheek een officeeI of
zelis maar semi-officieel onderdeel der Universiteit zou zijn
geworden, van allen grond ontbloot is. De Bibliotheek staat
volkomen vrij tegenover de Universiteit. De eenige band is een
persoohlijke, zoolang de directeur tevens hoogleeraar aan de
Universiteit is, en nu, sinds kort, die van huisvesting van het
Seminarium.
Een tweede gast is het Nederlandsch Instituut voor Prijsgeschiedenis, waarover reeds een en ander in het vorige verslag
is medegedeeld. De belangstelling. die het instituut voor een specia aI, maar belangrijk onderdeel der economische geschiedenis
koestert, verklaart onze bereidwilligheid deze insteIUng een onderdak te verleenen.
Aan het einde van het verslagjaar werd een nieuwe relatie
met het Museum filr Bildstatistik te Weenen gemaakt. Wij hebben aan dit instituut voor haar exposities op het gebied d'e r
figurenstatistiek gastvrijheid in onze tentoonsteIlingsruimte aangeboden. Daar deze statistieken grootendeels de economische
verschijnselen ook van vroeger tijd in beeld willen brengen, achtte
de directie een vruchtbare samenwerking mogelijk. Door hun
markante en frissche kleurenuitbeelding kan deze vorm van statistische weergave ertae medewerken de belangstelling vaar de
ecanomisch-histarische verschiinselen te vergrooten. Met den
directeur van het Museum, dr. Neurath, werd een regeling ten
aanzien van eventueele tentoonstellingen getroffen.
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Naar de leden van ons BO'ekenfonds zich uit het vorig jaarverslag zullen herinneren, is met den aankoop van zeldzame boekwerken in het afgeloopen jaar niet voortgegaan. De nog altijd
heerschende crisis heeft dO'en zien hoe juist het is geweest aIle
niet werkelijk noodzakelijke uitgaven te doen O'phouden. Ook de
tijdelijke opieving in den zO'mer heeft O'ns niet van houding doen
veranderen.
Er zou dan ook weinig te vermelden zijn, als dit verslag niet
een opgave rimest brengen van die werken die, hoewel reeds in
1931 gekocht, ter ontlasting van de rekening over 1931 op die
van 1932 zijn gebracht. In het vO'rige verslag werd reeds me degedeeld, dat het in 1931 voor den aankoop besteede bedrag over
twee jaren zou wO'rden verdeeld.
Dit jaarverslag kan derhaIve kort zijn. BiizO'ndere ervaringen
op de nationale O'f internatiO'nale boekenmarkt werden niet verkregen.
De hieronder vO'Igende Iijst der nieuw verworven boekwerken
vermeidt ook ditmaal een aantal geschriften, die voor de Bibliotheek van groot belang zijn. Voor de stu die van het ecO'nomisch
verIeden kunnen zij als belangrijke aanwinsten worden beschouwd.
Aangekocht werden:
1. Ludovicus LazarelIes, Opusculum de bombyce (1495), 4°.
2. Johann Podtler, Rechenbuch fUr die anfahende Rechner auf
Oesterrcichische, Passawerisch, B6hemische, Ungerische,
Schwaitze, Niirnbergische und Venedische Miintz und Masz
gerechnet, sampt den Welschen Practica. neben andern nothwendigen Regeln, auff mancherlay Kaufmanshandel und Gewerb etc. Passaw, 1583, 4°.
3. Co'rso di piu sO'rte mercantie quello che vaglionO' in Venetia.
17 Februari 1588 en 5 Mei 1600, fO'I.
4. Pierre de Savonne, L'arithmetique corrigee et augmentee de
nouveau. Traictant de divers trafficques de marchandises et
chasctln d'iceux des regles qui y sont necessaires outre la reduction des monnayes, auInages et PO'ids, regles de changes
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10.
11.

12.
13.
14.
15.
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et escontes. Quelques remises et traittes desdits changes. Etc.
Lyon, 1597. 8°.
Joh. Cl. Risingh, Itt Uthtogh om Ki6p-Handelen eller commercierne medh thesz bestand, uyttor oeh wesentelige deelar,
som aro warorne penningarne och waxelen etc., korteligen
sammanfattet. Stockholm, 1669,8°.
Simon Stevin, Materiae politicae. Vorstelicke bouckhouding
in domeine en finance extraordinaire op de ItaIiaensche wyse.
Tweede druk. 's-Gravenhage, 1689, 4°.
Instruction generale sur la jurisdiction consulaire avec un
recueil des edits, declarations etc., donnez en faveur de
messieurs les juge et consuls de la Bourse commune des
marchands de la ville de Bordeaux:
a. Nouvelle edition, Bordeaux, 1703, 4°.
b. Nouvelle edition, Bordeaux, 1708, 4°.
c. Nouvelle edition. Bordeaux, 1724, 4°.
d. Nouvelle edition, Bordeaux, 1738, 4°.
e. Nouvelle edition, Bordeaux, 1762, 4°.
f. Nouvelle edition, Bordeaux, 1763, 4°.
g. Nouvelle edition, Bordeaux, 1765, 4°.
h. Nouvelle edition, Bordeaux, 1771, 4°.
J. Moulinier, Le grand tresor des marchands, banquiers et
negocians etc. et des arts et metiers. Avec un nouveau traite
sur Ie commerce. Bordeaux (1704), 4°.
Statuts et reglemens pour la manufacture des draps de Carcassonne. Carcassonne, 1746, 4°.
Descriptions des arts et metiers. 32 vol. Paris, 1764-1776,
roy. fol.
Samuel Ricards Handbuch der Kaufleute oder allgemeine
Uebersicht und Beschreibung des Iiandels der vornehmsten
europaischen Staaten. Nach der sechsten ganz umgearbeiteten
Ausgabe tibersetzt von Th. Ii. Gadebusch, 2 TIe. Greifswald,
1783-1784, 4°.
Laurent Lipp, Guide des negocians dans toutes leurs entreprises mercantiles, 2 vol. Montpellier. 1793-1796, 4°.
J. Jepson Oddy, European commerce 'shewing new and secure channels of trade with the continent of Europe. London,
1805, 4°.
Prijscourant van koopmanschappen te Amsterdam. 1810.
Een collectie van 184 circulaires en prijscouranten, uitgegeven
door katoenmakelaars te Liverpool tusschen 1819 en 1836.
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16. a. Ch. fourier, Traite de l'association domestique-agricole.

2 tomes. Paris, 1822, 4°.
b. Ch. fourier, La Phalange. Journal de science sociale. 3e
serie, tome I-VI. Paris, 1840-1842. 4°.
Evenals vorige jaren bestond het meerendeel der aangekochte
nummers uit boeken; met dertien was dit het geval. Twee nummers bevatten gedrukte circulaires, een is een periodiek. Een
werk dateert uit het einde der viiftiende eeuw. drie iuit de zestiende, slechts twee uit de zeventiende, zes uit de achttiende en
vier uit de negentiende eeuw.
Ook ditmaal hebben verschillende werken op de geschiedenis
der handelstechniek en handelsusances betrekking.
Niet minder dan zeven boekwerken hebben de handelsgebruiken tot onderwerp, twee den koophandel, drie de beurs, drie de
industrie en een ten slotte de sociale ideeen van Fourier.
Ook ditmaal moge hier een korte bespreking der zooeven vermelde aanwinsten volgen. Blijkens de lijst zijn dit keer vooral
werlren van fransche herkomst aangekocht.
No. 1. Dit werkje is het oudst bekende over den zijdeworm, den
bombyx. Het telt 11 bladziiden (Graesse. IV, 129.)
No.2. Een oud, zestiende-eeuwsch boekje over koopmansrekenen.
No.3. Deze twee Venetiaansche prijscouranten zijn zeer zeldzaam. Z~ji vermelden in 3 kolommen de namen van honderd
koopmanschappen, die op de goederenbeurs te Venetie
verkocht werden. Het formaat lijkt op dat van de oudste
Amsterdamsche priiscourant van 1585.
No.4. De Savonne is een der bekende schrijvers over koopmansrekenen en den wissel. Het werk wordt niet bij Reymondin vermeld. Graesse, 6, 286, noemt aIleen den eersten
druk van het jaar 1565.
No.5. De Zweedsche econoom Risingh behandelt hierin onder
meer den wissel. Werken van Risingh treft men niet
veel aan.
No.6. Een der geschriften van dezen beroemden Nederlander
over het dubbel boekhouden. Het eerste stuk draagt
den titel: "Van de Coopmansbouckhouding", het tweede
"Bouckhouding in domeine op de Italiaensche wijse".
De eerste druk van dit werk verscheen in 1608. De druk
van 1689 is niet bii Bierens de Haan vermeld.
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No.7. Deze acht deelen vormen een interessante serie van opeenvO'lgende drukken van de Instruction Generale,
waarvan de eerste druk waarschijnlijk nog in de zeventiende eeuw verscheen. Deze edities laten de' O'ntwikkeling van de beursorganisatie te Bordeaux in den loop
der achttiende eeuw zien.
. No.8. Een der belangrijke Fransche werken over de praktijk
van den handel in Frankrijk in het begin der achttiende
eeuw. De verhouding van het boek van Moulinier tO't het
standaardwerk ,,Le parfait negociant", van Savary zal
nader moeten worden onderzocht. Savary heeft meer de
algemeene organisatie en de gebruiken van den handel,
Moulinier daarentegen de praktijk, dus meer in het bijzonder het handelsrekenen en boekhouden behandeld.
No.9. De maatregelen van Colbert hebhen het ontstaan van cen
natiO'nale Fransche lakenindustrie sterk bevorderd. De
belangrijkste concurrente van de Hollandsche lakenniiverheid was Carcassonne, waar van 1666 af een belangrijke industrie werd opgebouwd. De publica tie, waarin
aUe op deze industrie betrekking hebbende ordonnanties
tot 1746 zijn opgenomen, is uiterst zeldzaam. Helaas
ontbreken er vier bladzijden aan. Het geheele werk telt
546 bladziiden.
No.. 10 . .Deze callectie van werken over de industrie in de achttiende eeuw is niet compleet. Een volledige serie komt
echter zoo. gaed als niet in den handel voor. De volgende
branches ziin behandeld.
Amidonnier; Ancres (fabrique des); Baurrellier et SeIlier; Brodeur; Cartier; Cartannier; Chamaiseur; Chapelier; Charbonnier; Charbon de Terre; Chaufournier;
Colles (art de faire les); Cordonnier; Carroyeur: Cautelier; Cauvrier; Cuirs dares (art de faire les); Cuivre
(art de canvertir Ie); Distillateur-Liquoriste; Epinglier;
Fer (Forges et Faurneaux); Fer fandu (art d'adoucir Ie);
Fil-de-fer; Hongroyeur; Indigatier; Instruments d'astronamie; - de mathematiques; Maroquinier; Megissier;
Menuisier; Meunier, Vermicellier et Baulanger; Microscope; Papetier; Parcheminier; Peinture sur verre et Vitrier; Pipes a tabac; Plombier; Porcelaine; Potier de
Terre; Raffinage de sucre; ReHeur; Savonnier; Serrurier;
Tanneur; Teinture en Soie; Tonnelier; Tourneur; Tuilier
et Briquetier; Vitrier; Traite General des Peches.
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De auteurs hiervan zijn: Duc de Chaulnes, Courtivron,
Demachy, Duhamel du Monceau, Fougeroux, Garsault,
Hulot, Lalande, Levieil, Malouin, de Milly, Morand, Nollet, Perret en Roubo.
De werken van Samuel Ricard genoten onder de kooplieden der achttiende eeuw een grooten roep. Zijn Traite
general du Commerce, waarvan de eerste druk in 1700
werd gepubliceerd, verscheen in 1705 in tweeden en in
1732 in vijfden druk. In 1781 verscheen een zeer verrneerderde uitgave. De hier vermelde Duitsche vertaling van
de zesde editie getuigt van de beteekenis, die ook in de
kringen van den Duitschen handel aan Ricard's werken
werd toegekend.
In dit boek behandeIt Lipp den handel en de handelsorganisatie van 126 steden op het einde der achttiende
eeuw.
Het boek van Oddy is vooral van beteekenis door de talrijke handelsstatistieken die het bevat.
In het vorige jaarverslag werd de aankoop van een prijscourant van de Amsterdamsche goederenbeurs van 26
Augustus 1799 vermeld. De vraag werd toen gesteld hoe
lang nog met het uitgeven van dergelijke beurskoersliisten
is doorgegaan. Het toeval he eft ons nog een latere prijslijst in de handen gevoerd, ditmaal van December 1810.
Het blijft onzeker of er nog niet latere prijscouranten
zijn verschenen. Misschien is tijdens de annexatie bij
Frankrijk het uitgeven van deze prijslijsten gestaakt;
een besluit dienaangaande is echter niet bekend.
Deze uitgebreide collectie bestaat grootendeels uit gedrukte prijscouranten, door katoenmakelaars aan hun
clientele rondgezonden. De verzameling als geheel genomen kan als een gids van den toestand der Amerikaansche katoenmarkt te Liverpool worden beschouwd. Robert Leech Jr. te Greave bij Rochdale heeft de collectie
bUeengebracht, die uit de volgende onderdeelen bestaat:
George Holt & Sons,
Weekly Circular:
29 Aug. 1834- 29 April 1836
(70 nos. van de 88); 29 Juli, 5
en 26 Aug. 1836.
Annual Summary:
1831- 1835; 1834 ontbn;ekt.
Uitgegeven op 31 December
van elk jaar.
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Liverpool Prices Current. Dit was een circulaire van ongeveer twintig gecombineerde
firma's.
Weekly Circular:
22 Aug.-5 Dec. 1834 (13 nos.
van de 15); 16 Jan., 6, 13, 20
Febr., 3 Apr., 18 Dec. 1835;
29 Jan., 12-26 Febr., 18, 25
Maart, 6 Mei, 8 Juli 1836.
William Bower &. Sons,
5 Dec. 1834, 13 Febr. 1835-16
Weekly Circular:
Apr. 1835 (9 nos); 30 Oct., 13,
20 Nov., 18 Dec. 1835-12
Febr. 1836 (9 nos.), 31 Maart
12, 19 en 26 Aug. 1836.
Colin Campbell &. Co.,
16, 30 Oct., 6, 13 Nov. 1835, 4
Weekly Circular:
Dec. 1835-8 Jan. 1836 (5
nos.), 29 Jan., 26 Febr., 11
Maart-29 April (6 nos.), 26
Aug. 1836.
Annual Summary:
1819 en 1824--1834 (1826 en
1828 ontbreken).
Issac Cooke &. Sons,
14 Nov., 12 en 31 Dec. 1834;
Weekly Circular:
24 April, 8 Juli, 5 Aug. 1836.
31 Dec. 18.35.
Annual Summary:
Haigh &. Franceys,
Weekly Circular:
19 en 31 Dec. 1834, 6 Febr., 31
Dec. 1835, 25 Maart, 22 Juli
1836.
Annual Summary:
31 Dec. 18.35.
Thomas Tattersall, Son &. Co.,
Weekly Circular in ms.: 29 Jan., 4 en 31 Maart, 29
April, 8 JuJi 1836.
Marriott &. Rogers,
Annual Summary:
1 Jan. 1835.
Bolton, Ogden &. Co.
Circular:
7 Jan. 1835.
Gil &. Syers, Annual,
Summary:
31 Dec. 1835.
In denzelfden band zijn bovendien de volgende be!.
langrijke papieren ingebonden:
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John Burn: Cotton Yarn, and Manufactured Cotton
Ooods, exported from the different Ports of London,
Liverpool, Hull and Ooole. Jan.-June 1833. Compiled from Custom House Reports .... Manchester.
John Burn: Cotton Yarn Exported in the first six months.
of the Years 1833 and 1834 from Liverpool, London,
Hull and Ooole. Compiled from Custom House Reports. . .. Manchester.
Statement of the Prices of British Staple Articles ....
from 1826 to 1833. [Uittreksel uit de] Companion to
the Newspaper, London, Charles Knight.
Comparative Statement for the last five years of the
Imports, Stocks, and Prices of the Principle Articles
of Foreign Produce, at Liverpool, with the Consumption of 1832 and 1833. [Uittreksel uit Meyer's Mercantile Advertiser. Liverpool, Jan. 13th, 1834].
No. 16. Het traite is de eerste druk van een belangrijk werk van
den Franschen utopist Fourier. In de Phalange werden
diens sociale ideeen verkondigd.
De aangekochte nummers waren ook ditmaal van internationale herkomst. Te 's-Oravenhage werd no. 6 gekocht, in het buitenland daarentegen: no. 1 te Florence, nos. 2 en 5 te Weenen,
no. 3 te Venetie, nos. 4, 7, 8, 9, 10, 12 en 16 te ParijS!, no. 6 te
Stockholm, no. 11 te Berlijn, no. 14 te Antwerpen en nos. 13 en
15 ten slotte in Londen.
De volgende personen waren in 1932 lid van het Boekenfonds:
O. van der Aa
Dr. C. J. K. van Aalst
A. Andriesse
1. Frederik Bangert
Mr. H. L. de Beaufort
S. van den Bergh Jr.
H. F. de Beukelaar
D. O. van Beuningen
J. B. Blijdenstein W.Jz.
tI. Boekenoogen
Ch. E. tI. Boissevain
W. C. Bolle
O. A. M. de Bruyn

A. de Biill Nachenius
M. Taudin Chabot
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy
Mr. D. Crena de longh
Mr. D. A. Delprat
O. A. Dunlop
Mr. Chr. P. van Eeghen
H. 0. ' A. Elink Schuurman
O. A. Elink Schuurman Duuring
E. Enthoven
O. L. M. van Es
F. H. Fentener van Vlissingen
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Edo Fimmen
Joan Oelderman
Jul. Ed. Oerzon
A. 1. M. Goudriaan
Handel Maatschappij H. Albert
de Bary &. Co.
C. O. Harrenstein
Mr. H. C. Iiintzen
K. C. Honig
D. R.. Hudig
W. C. Hudig
Oustaaf 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
F. Lieftinck 1.Hzn.
Jhr. H. Loudon
F. Lugt
Dr. F. Mannheimer
O. H. de Marez Oyens
H. W. van Maile Jr.
A. Marx
Mr. R. Mees
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H. Meinesz
Dr. W. W. van der Meulen
B. Modderman
Mr. E. P. de Monchy
Abram Muller
Mr. H. A. van Nierop
Dr. Leonie van Nierop
B. Nierstrasz
W. 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
O. Ribbius Peletier
L. V. van Rossem
B. E. Ruys
Mr. A. E. von Saher
Albert Spanjaard
J. Stroobach
Mr. P. J. C. Tetterode
C. O. Vattier Kraane
A. W. Volz
W. van der Vorm
Mr. Jb. Willeumier

Naar reeds is meegedeeld, zal dit jaar over de tweede helft
van het bedrag, dat in het vorig jaar voor den aankoop van boekwerken is besteed, worden beschikt. Het bedrag hiervan is
f 2412,50, zoodat het aandeel van elk lid evenals het vorige jaar
f 24,60 bedraagt.
tIet zal van het verdere verloop der conjunctuur afhangen
wanneer wederom een jaarverslag zal verschijnen. Voorioopig
zullen geen "nieuwe aankoopen door het Boekenfonds plaats vinden; een verslag kan dan achterwege blijven.
Namens het Bestuur,
N. W. POSTHUMUS

VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN

1. Samenstelling der Commissie. In de samenstelling der Commis-

sie kwam geen verandering.
2. Economisch-Historisch Jaarboek. Wegens de malaise en den

toestand der financH!n onzer vereeniging, die de grootste
voorzichtigheid gebood, werd op voorstel onzer Commissie
door de laarvergadering besloten voor 1932 geen laarboek
te laten verschijnen. Of in 1933 het laarboek zal verschijnen.
is nog onzeker.
3. Buitenlandsche Handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Dank zij den steun van het Departement van Bui-

tenlandsche Zaken kon met het verzamelen van materiaal
voor het zevende deel, zii het ook in een langzamer tempo
dan tot nu toe geschiedde, worden doorgegaan. Gedeeltelijk
is het verzamelde reeds persklaar gemaakt.
4. Confusion de Confusiones van Joseph de la Vega. liierover zijn
ditmaal geen nieuwe mededeelingen te doen.
5. Het aandeel van den Amsterdamschen Handel aan den opbouw
van het Amerikaansche Gemeenebest. tIet is de Commissie

een biizonder genoegen te kunnen mededeelen, dat bij het
schrijven van dit jaarverslag het werk van dr. van Winter
zoo ver is gevorderd dat het kan worden afgedrukt. In
April 1933 zal het waarschijnlijk aan de leden kunnen worden toegezonden.
6. De Nederlandsche ceramiek. Zooals reeds na het vorige verslag
te verwachten was, stonden de werkzaamheden voor deze
publicatie geheelstil.
7. Publica tie van de Amsterdamsche beurskoerslijsten. De bewerker, pro·f. Posthumus, is nog altijd bezig met het opsporen
van nieuwe prijslijsten van de goederenbeurs te Amsterdam.
felkens worden nog nieuwe lijsten gevonden, meestentiids
III hetbuitenland. De koerslijsten, die tot nu toe gevonden
zijn, worden hieronder met hun vindplaatsen vermeld:
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1585,
1609,
1619,
1624,
1625,
1626,
1631,
1632,
1633.
1634,
1638,
1642,
1643,
1648,
1649,
1650,
1652,
1664,
1665,
1669,
1671,
1674,
1675,
1676,
1677,
1679,
1682,
1683,
1689,
169 ,
1692,
1701,
1703,
1705,
1706,
1708,
1709,
1710,
1718,
1719.
1722,
1728,

N.:E.H.A.
idem
Sevilla
Florence
idem
idem
Brussel; Antwerpen
idem
N.:E.H.A.
idem
bekend door een facsimile
(defect) N.:E.H.A.
(N.:E.H.A.)
Dordrecht
idem
idem
idem
N.:E.H.A.
idem
Dordrecht
idem
N.:E.H.A.
idem
Antwerpen
idem
N.:E.H.A.
idem
idem
(defect) Antwerpen
Amsterdam
idem
N.:E.H.A.
id., Dantzig
idem
idem
idem
idem
idem
Stockholm
gedrukt in boek
Amsterdam
N.:E.H.A.

1731, Amsterdam
1732, idem
1733, Weenen
1734, idem
1735, Amsterdam
1736, idem
1737, idem
]738, idem
1739, idem
1740, idem
1741, Weenen
1742, idem
1743 idem
1747, idem
1748, Stockholm
1753, Amsterdam
1757, N.:E.H.A.
1765, Amsterdam
1777, Amsterdam
1778, idem
1782, Amsterdam; N.E.H.A.
1788, gedrukt in boek
1790, Middelburg
1791, idem
1792, idem
1793, idem
1794, idem
1795, idem
1796, idem
1797, idem
1798, idem
1799, idem
1800, idem
1801, Kopenhagen
1802, 'i~em
1803, idem
18044, idem
1805, idem
1806, Kopenhagen
1807, idem
1810, Middelburg
1811, N.:E.H.A.
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Het contact met het International Scientific Committee on
Price History, waarover in het vorig jaarverslag mededeelingen
zijn gedaan, bleef ook dit jaar gehandhaafd. Naar het zich laat
aanzien zal het Internationale Comite er ook naar 's treven de
publicatie van de door haar leden verzamelde prijsgegevens te
publiceeren, dit in strijd met het vro·e ger medegedeelde. Daar
het doel onzer Vereeniging echter is de prijscouranten der Amsterdamsche goeder,enbeurs als zoodanig uit te geven, loopt het
doel van Comite en Vereeniging uiteen.
Daar nog teIkens prijslijsten worden gevonden, is er geen reden
tot spoedige publicatie te besluiten, zeIfs aI zou de stand der
geIdmiddelen dit toestaan. Later zal echter te overwegen zijn,
of aBe lijsten moeten worden uitgegeven dan weI of niet kan worden voIstaan met het afdrukken van een prijscourant uit elk
jaar en de bewerking der overige lijsten. VooraI op het eind der
achttiende eeuw is het aantaI IUsten zoo taIrijk, dat het doelIoos zou zijn deze aile te publiceeren. Van sommige jaren zijn er
dan zeIfs wekelijksche of twee-wekelijksche complete serien.
G. w. KERNKAMP, v,ooriUter,
H. BRUGMANS,
J. G. VAN DILLEN,
LEONIE VAN NIEROP,
N. W. POSTHUMUS, secretaris,
W. S. UNGER.
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ONTV ANGSTEN

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9:

A. Gewone ontvangsten:
Contributie leden .. .. ..
Donateurs ......... . ..
Contributie nieuwe leden
Verkoop dubbelen .. . ...
Verkoop publicaties ... .
Subsidie v. h. Departement v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen.
Subsidie der Gemeente
's-Gravenhage . . . . . . . ..
Boekenfonds ..........
Subsidie der Gemeente
Amsterdam voor de Bibliotheek .... .... .....

f
-

6.888.450.-150.-·
50.p.m.

- 5.000.- 3.000.- 2.400.-

- 5.100.-

B. Buitengervone Ontvangsien:
(P u b lie at i e f 0 n d s)
10. Contributie donateurs
Publicatiefonds ....... f 1.575.11.. Subsidie voor de publicatie betr. de Buitenlandsche Handelspolitiek van
Nederland (Dept. v. Buitenlandsche Zaken) .... - 1.500.Transporteeren . . . . .. f26.063.-
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Transport
126.063.12. Vergoeding voor opneming archieven ........ p.m.
13. Rentevergoeding . . . . . .. 200.Totaal ............. 126.213.- (j30.885.-)
Nadeelig saldo ..... - 1.398.- (- 1.783.-)
Totale uitgaven ...... 127.611.60 (j32.638.-)
UITGAVEN

A. Getvone uitgaven:
1.

2.
3.
4.
5.

I. A I gem e en:
Secretariaat:
1e secretaris ........
2e secretaris ..... ...
Toelage directie voor bureaukosten ... . ........
Penningmeester .... .. .
Drukwerk ............
Contributie Comite International des sciences Historiques ........ .. ....

f
-

50.-25.-

-

200.100.50.-

-

50.·-

---1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

II. Arc hie f g e b 0 u w:
Huur gebouw ... . ..... . 1 3.000.Schoonhouden . ........ 150.Licht .......... ..... 50.Vuur ..... ............ 150.Onderhoud en rekken .. 150.Glazenwasschen ....... 20.Telefoon .............. 120.Waterleiding .......... 25.Tuin . ....... .. ....... 40.Stoker ...... . .. ..... .36.-

Transporieeren .. .... 1 3.741.-

475.- (j 525.-Y

. I
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1933
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Transport .......... I 3.741.16. Gas . . ......... . ...... 10.17. Afschrijving inrichting ., 100.-

--I
18. III. Arc hie f f 0 n d s ..

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.
32.
33.

IV. Archief:
Handschriften . .............
Document-en ................
Documentatie
Prentverzameling ........
Periodieken ..................
Penningverzameling . . ..
Vervoer kooten ..................
Bindwerk . ...................
Portefeuilles .......... .. ....
Archie!-commissie .....
Assurantie ................ ..
..........

0 .<

I

100.-

I

25.50.10.50.15.10.100.50.100.-25.-30.-

-

-

V. Per son eel:
Directeur . . ... ......... I
Bearnbte ........ '... ... Zegels ouderdomsrente .. Ziekteverzekering en pensioenfonds .... .. ...... -

3.851.- (f 4.773.-)

f

100.-)

I

465.-1

495.-)

950.200.40.50.-

11.240.- (f 3.490.-)
VI. Pub 1 i cat H~ n:
A. Commissie voor de Publicatien:
34. Bureaukosten ......... f
35. Reis- en verblijfkosten .. 36. B. Cliche's -en foto's . .. . 37. Economisch~Historisch
Jaal'boek XVIII ....... -

25.50.100.-

p.m.

----I

175.- (f 4.675.-)

XCIV

38.
39.
4-0.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
4·7.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
56.
55.
57.

BEGROOTING

VII. E con 0 m i s c hH ] s tor is c h e B ibHotheek:
Boekenfonds ..........
Bibliotheek ............
Rekening boekhandelaar.
Bindwerk . . . . . . . . . . . ..
Verslag boekenfonds ....
Bureau-()nkosten ......
Huishoudelijke uitgaven.
Salaris bibliothecaresse ..
Salaris assistente ... ...
VeFgoeding volontaire ..
Con.cierge . . . . . . . . . . . ..
Vuur .................
Licht . . . . . . . . . . . . . . . ..
Gas .... . .............
Telefoon ..... . .. .. ....
Waterleiding . .... ... ..
Schoonhouden . . . . . . . ..
Tumonderhoud . ... ....
Onderhoud ........... .
Assurantie .. ... .... . ..

1933

1 2.400.- 1.000.500.100.25.300.25.- 2.280.- 1.425.90.561.60
500.300.75.200.50.75.30.50.(l0.-

110.046.60 (f 9.030.-)
58. VIII. S c h u 1 d d e 1gin g I.E.H.T. ........ 1 1.500.59. Aflossing boekenaankool> . . . . . . . . . . . . . . . .. - 1.500.-

---f
60. IX. 0 n v 00 r z i en e
u i t g a v en. . . . . . . . .. -

3.000.- (f 1.650.-

J
300.-

---I

300.- (f

500.-)
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1933

Transport . ................. ... /19.652.60

Cf 25.238.-)

B. Buitenoenxme uitgaven:

(P ubI i cat i e f 0 n d s):
61. Salaris enz. beambte
J 1729 (+ 1 180.-) 1 1.909.62. Publicatie van dr. Winter dl. II . . . . . . . . . . . . .. - 4.150.63. Honorarium .......... 150.64. Confusion de Confusiones p.m.
65. Verz-endingskosten .. "... 10.0.66. Reis- en verblijfkosten
binnenland . . ......... . - 800.67. Reis- en verblijfkosten
400.-buitenland ............ 68. Copieerloon ........... 150.69. Assistentie ......... . . .
300.70. Onvoorzien ........... 100.-

--I

8.059.-Cf 7.400.-)

Totale uitgaven ........ .. .. 127.711.60 (:f32.638.-)
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DEBET
Algerneen
13.86
Secretariaat .... .. . .. ........ . .... J
Toelage Directeur voor Bureaukosten. - 200.Penenrgmeester, Bureaukosten ..... - 129.99
18.80
Drukwerk .......... . .... .. .. . .... .
(Contributie Comite International des
Sciences Historiques . . . . . . . . . . . . .
50.-

----J

Gebouw
Huur ~ebouw . ...... . .. . .. . . . . .. . .
schoodhouden . . .... . ............ . .
Licht ........ . ........... . . .. .. . .
Vuur .1... . .... . .... .. .. .. . . .. · .. . .
Onder~oud ..... . . ... . .... .. ..... .
Glazenrwasschen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoqn ... . .... . .. .. . . ........ . ..
ater[e~ding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
'ruin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Stoker ......... .. ... . . ..... ......
Gas ........ . ... .. .... . . .. . . .. . ...
Belastingen . . . . . . . . . . . . . . . . .
Afsch~jving inrichting . . . . . . . . . . . . .

m

1l:l2.65

J 3.468.75
-

213.49
23.134.70
62.84

-

7.-

-

127.23.70
33.95
81.67
12.07
79.12
203.20

----J

Archieffonds

4.470.49
100.·-

Archie!
Vervo~rkosten . .... .. .. .......... . .

J

Onderl;lOudskosten, bindwerk enz . .. . .
Reis- en verblijfkosten ... . .. . . . . . .. ,
Bureaubehoeftcn ..................
Onder~oud schrijfmachine .. .. ... . ..
Assurantie .... .. ..... . ...... . .....
Afschrijving inrichting ... .... . . ....

-

Tt'ansporteeren

-

118.14
176.13
121..
114.42
16.60
24.89
221.94

----1
.. . ........... . ..... .. 1

793.12
5.776.26

__ _I
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1952

XCVII

Transport ....... .......... . .... ....
Personeel
Salaris Directeur ... . ... . ..........
"
Be8Jrnbte ....... . ..........
Zegels Ouderdomsrente ...... .... ..
Ziekteverzekering ... . .......... ... .
Penisoenfonds .. ..... ........ . ....
Commies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

f
-

f

5.776.26

2.500.191.50
31.25
29.34
20.- 500.-

----f

3.272.09

f

1.650.11

Publicatii~n

Economiseh-Historisch Jaarboek .... . . .... ....

Economisch-Historische Bibliotheek
Bibliotheeek ...... ....... ..... .. .. f
Onderhoudskosten, bindwerk enz ... ; . Verslag Boekenfonds .......... ..... Afschrijving Boekenfonds . . . . . . . . . . . BurealJk)nkosten ........... .. ..... Salaris bibliothecaresse ............ "
assistente .... . . ..... . : . . . .. Concierge ........... . .. .. ........
Vuur ............ . ... .. ......... .
Heht, Gas & Water . . . . . . . . . . . . . . . .
Telefoon .. .. .................... . . Schoonhouden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Tuinonderhoud .... . ... . , ........ . . Assurantie .. .. . . ... .. . . . ...... . .. Reiskosten .... ............ ...... . . Onderhoud gebouw .. ... .. . . ..... .. Vervoerkosten .... . ...... .. . . ... '" -

5.622.76
24.30
46.75
1.342.20
350.75
2.200.-1.500.628.490.50
456.33
198.57
48.23
55.40
49.77
4.58
19.90
158.77

----f

Schulddelaing I.E.H.T. :. . .. ............ -

11.988.81
1.650.-1 )

Buitengen'one Uitgaven
Salaris Beambte .. .. .............. .J 2.000.Assistentie Correctie Werken IX .... - 100.Interest ..... ... .. . ..... .. ........ - 493.09

- -'- f
f
f

Voordeelig saldo .... .. .. . .... ........... ....

1) Afge\ast in 1932: .... . . . .............

f

1650.-

Blijft af te lassen ..... . ..... . . . . ... f 8931.58

2.59:3.09
2.384.24
29.314.60
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1932

CREDIT
Gewone. Ontvangsten
Contributie leden ...... .. ..........
"
donateurs ... ... ........
Verkoop enz. Jaarboek en Werken ...
"
dubbelen. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsidie Departement van Onderwijs,
Kun~ten en Wetenschapp-en . . . . . ..
Subsidie Gemeente 's-Gravenhage .. ..
"
"Amsterdam voor
Bibliotheek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Bewaarloon archieven .... .... ......
Begunstigers .... . ......... _... . ...

18.444.- 550.40
60.75
52.70

- 5.400.- 4.500.- 6.000.20.33.- - - / 2 5.060.85

Buitenyervone Ontvangsten
Publicatiefonds :
Contributie donateurs . . ... . . . ..... . f 1.925.Subsidie Departement van Buitenlandsche Zaken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 1.500.Effecten, koersvoordeel ... .... .... . . - 828.75

- - - - I 4.253.75
.f 29.314.60

B A LAN S PER 31 DEC E M B E R 1932
DEBET
Archiefkas .............. . .. _. . . . . . . . . . . . . .. f
Postch~que- -en girodienst ...... . . . . .. ...... . Te verrekenen bedragen ...... . ........ .... .. Effecten .. . ................ . . . ........ ..... Boekenfonds .. . . ... ............ .. ..... . .... Exemplaren Jaarboek en Werken .. .. ........ Air chi efinrichting ......... .... ... .... .. .... Meubilair en gebouwinrichting . . . . . . .. . ..... Saldo vorige jaren ........... . .... f 4.173.07
" 1932 ........... . .. ........ - 2.384.24
-- -

f
1) Hierbij rekening boekhandelaar ....

f 8.758.14

46.54
1.002.16
10.459.371)
8.583.75
2.123.60
1.688.1.688.-

1.170.1.788.83

28.062.25
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CREDIT

Penningmeester ..
f
90.17
Amsterdamsche Bank ...
3.860.63
Te betalen posten
12.831.451 )
Confusion de Cqnfusiones (Werken X) . ... .... - 4.000.Publicaties Buitenlandsche HandelspolitIek ..
4.010.Archieffonds
1.850.Pensioenfonds ..
1.420.0
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-

0

0

-
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0

•

0

0

0

0

-

0

•

•

•

•

••

0

0

0

0

•

-

f

1) tIierbij rekening boekhandelaar .... J 8.758.14
Overige rekeningen voor de Bibliotheek - 658.48
laarboek XVIII, Ie helft
0

0

•

0

0

00.0.0

••••

-

2.0000-

28.062.25

VERSLAG VAN HET BESTUUR OVER 1933

Evenals de vorige jaren deed de malaise ook in het afgeloopen jaar haar invloed op de financien der Vereeniging gevoelen. Opnieuw bedankten vele leden en opnieuw werden verschillende subsidies verminderd. Dat de zorgen van het bestuur
en in het bUzonder van onzen penningmeester voor de Vereeniging hierdoor aanmerkelijk toenamen, behoeft nauwelijk."
betoogd te worden. Een niet onaanzienlijk te'kort in de jaarrekening kon nochtans niet voorkomen worden.
Als lichtpunten staan hiertegenover het toenemende verzoek
om oude archieven in ons archiefgebouw op te nemen en het
toetreden van enkele. nieuwe leden. Naar men zich zal herinneren
was hiervan in 1932 wegens de crisis geen sprake.
Als g~volg van onze besprekingen met het gemeentebestuur van
's-Gravenhage werden ons in het begin van 1933 twee localiteiten
ter besclhikking gesteld om daarin archieven te plaatsen. De
eerste ruimte, die. de bovenverdieping van een gemeenteschool
in de Colencostraat vormt, is, in overleg met het gemeentebestuur, voor de plaatsing van het zeer omvangrijke archief
der firma Scheurleer en Zoonen bestemd. Met ons achtte het
gemeentebestuur het van belang dat dit archiief, dat met name
ook voor de locale geschiedenis van den Haag van groot belang
is, voor het Iatere historische onderzoek bewaard zou blij.ven.
De tweede archiefbergplaats bevindt zich boven het nieuwe
schoolgebouw in de Hilversumsche straat, die, eveneens in overleg met het gemeentebestuur, voor de opname van de archieven
die nog niet voor historische .~nderzoekingen kunnen worden
opengesteld, bestemd is. Deze regeling geldt voorloopig tot 30
September 193& en loopt dus tegelijk met de huur van ons
archiefgebouw in de Prins Mauritslaan af.
Het bestuur vleide zich, dat hiermede de verhouding met de
gemeene 's-Gravenhage op een eenigszins rustiger voet dan in
het voorgaande jaer was gekomen, toen immers van de zijde
der gemeente met het intrekken der subsidie met het einde van
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1933 werd gedreigd. Op het onverwachtst werd deze hoop
echter in de tweede helft van December verstoord. Er verscheen
een voorstel van B. en W. aan den Raad, waarin o.a. werd
voorgesteld onze subsidie als een memoriepost op de begrooting
van 1934 uit te trekken. Hoewel het duidelijk was, dat hierbij
een vergissing in het spel moest zUn, daar het gemeentebestuur
ons bij de vroegere besprekingen had toegezegd de subsidie
tot den bovengenoemden termijn. van 30 September 1936 te
laten voortduren, heeft dit voorstel ons heel wat beslommeringen gekost. De subsidie van drieduizend gulden, het vorige
jaar reeds van f 4500.- tot dit bedrag verminderd, kon echter
niet intact worden gehouden. De reductie, die ons werd opgelegd,
bedroe.g tien procent.
Een tweede teleurstelling bereidde ons het Departement van
BuitenIandsche Zaken door de subsidie voor de publicatie van
de Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw in te trekken Blijkbaar wordt te bevoegder plaatse
nog niet beseft welk waardevol materiaal deze publica tie voor
onze toekomstige handelspolitiek ten opzichte van het buitenland
bevat. Alsof dit alles nog niet genoeg was werd de subsidie,
die het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
ons verleent, opnieuw met een tiende gedeelte verlaagd.
In den loop van het jaar werd ons het verzoek gedaan, of
wij niet aan de bibliotheek van de Domela Nieuwenhuis Stichting
een plaats in onze Economsch-Historische Bibliotheek wilden
geven. Daar deze bibliotheek oudere werken op het gebied van
de geschiedenis der arbeidersbeweging bevat, verklaarden wij
ons daartoe niet ongenegen. Van de zijde der Stichting werd
er waarde aan gehecht dat de bibliotheek als een geheel bijeen
bleef. Op de volgende voorwaarden is daarop een overeenkomst
tot 's tand gekomen. Onze Vereenigin~ stelt het tot nu toe niet
in gebruik genomen tuinhuis voor de bibliotheek der Stichting
beschikbaar, waarin tevens enkele meubelen, die aan wijlen
Domela Nieuwenhuis behoorden, geplaatst zuBen worden. Daartegenover stelt de Stichting de gelden, waarover zij jaarlijks
vervoegt, te onzer beschikking om daaruit boeken ten behoeve
van haar verzameling aan te koopen. Het minimum-bedrag hie.rvan zal f 1200.- zijil. De aankoop geschiedt door onum directeur.
Deze overeenkomst is voor den tijd van tien jaar gesloten.
Het bezoek aan ons Archief te 's-Gravenhage en onze Bibliotheek te Amsterdam gaf opnieuw reden tot voldoening. Hier
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moge vermeld worden, dat. de Commissie voor het Archiefwezen,
die door het Comite International des Sciences fIistoriques benoemd is, zich voor de inrichting van ons Archief zeer heeft
gei'nteresseerd.
Overeenkomstig het besluit der bestuursvergadering werden
in 1933 geen boeken ten laste van het Boekenfonds gekocht.
Met de Maatschappij voor Nijverheid en Handel werd over·
eengekomen, dat een door haar aan te wijzen bestuurslid in ons
bestuur zitting zou hebben. Het belangrijke oude archiet, dat de
Maatschappij aan onze zorg heeft toevertrouwd, deed een
nauwer contact wenschelUk achten. De algemeene vergadering
vereenigde zich met ons voorstel, waardoor mr. C. ·H. Ouepin
voortaan lid van ons bestuur zal zijn. Als nieuw lid trad voorts
de heer F. H. Fentener van Vlissingen tot het bestuur toe. Tot
nieuwe Ieden van den R.aad van Advies werden de algemeene
rijksarchivaris mr. R.. BiiIsma en de heeren E. H. Krelage en mr.
P. O. van Tienhoven benoemd. De heeren Kernkarnp en Sneller
traden als leden van het bestuur af.
In verband met de noodzakelijkheid bezuiniginge'n in te voeren
zijn thans aile salarissen met tien procent verminderd, el1 zijn
vroeger lin het uitzicht gestelde salarisverhoogingen achterwege
g;ebleve9'
Het aantal leden der Vereeniging daalde van 564 tot 5.06, terwijl dat per donateurs, donateurs voor het leven, leden van het
Publicatiefonds en leden van het Boekenfonds resp. 23, 37, 22 en
77 bedroeg, of tezamen 655, tegen 728 in het voorafgaande jaar.
Het verslag van den Directeur voIgt hierachter.
Het Bestuur van he;!
Nederlandsch Economisch-Historisch Archief:

, I'

H. BRUGMANS, voorzitter,
N. W. POSTHUMUS, eerste secretaris.
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In de twintig jaren van het bestaa!1 van het Archief is de
omvang der nieuw verkregen archieven niet zoo groot geweest
als in het laatste jaar. In de eerste plaats is dit te danken aan
het verwerven van het zeer groote archief der firma Scheurleer
en Zoonen te 's-Gravenhage, waarvan het eerste deel, tot en
met het jaar 1903, in onze bewaarplaats. werd opgenomen. tIet
is waarsc.hijnlijk dat in 1934 een verder omvangrijk gedeelte,
tot 1929, zal ontvangen worden. Daarnaast werden vele andere
archieven verkregen. Voor zaover deze janger dan dertig jaar
waren, werd voar het bewaren een geringe vergoeding gevraagd ter tegemoetkaming in de kosten. Vaor de plaatsing van
deze archieven werd een gedeelte van de zeer graate ruimte
op de bovenverdieping van het schaolgebouw in de lIilversumsche straat ingericht. Deze localiteit, waarvan de vloer van beton
is, heeft een afzanderlUken toe gang en is geheel afgeslaten van
het overige deel van het gebouw. lIaar oppervlakte bedraagt
70 X 12 of 840 M2. Vit ons archiefgebouw in de Prins Mauritslaan is het archief der Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam
daarheen overgebracht, daar dit voor een groot deel tot den
laatsten tUd behoort, alsmede dat der fa. Gebroeders Chabot te
Rotterdam. Verder z,ijn ook de hieronder sub 2 en 3 vermelde archieven in deze ruimte geplaatst en zeer voorlaopig gesorteerd.
In ons gebouw in de Prins Mauritslaan werd voortgegaan
de daar aanwezige archieven voorloopig te ordenen, de talrijke
pakken te sorteeren en het geheel in daarvoor nieuw aange~
schafte portefeuilles op te bergen. Vaor ~it doel zijn thans
reeds bijna duizend portefeuiIIes gebruikt, wat op den grooten
omvang van dezen ardeningsarbeid wiist. Meiuffrouw van der
Burg zag zich dit jaar geheel alleen voor de taak gesteld dit
werk te yerrichten, de bezoekers bij te staan en de nieuwe
archieven in -de twee schoolgebouwen in ontvangst te nemen en
te doen opstellen. Een woord van bUzanderen 1af moet haar
voor haar werk toegekeiId worden.
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Voor verschillende wetenschappelijke studies werd van het
Archief doorloopend gebruik gemaakt.
Enkele afdeelingen verkregen aanwinsten, die hieronder zijn
vermeld.
2. ARCHIEf.

Verworven werden:
1. Aanvulling van het archief der firma Gebroeders Chabot,
te Rotterdam, over de jaren 1911-1922.
2. Aanvulling van het archief der firma Jan Havelaar en
Zoon, tel Rotterdam, over 1911-1922.
3. Archief der Cooperatieve Beetwortelsuikerfabriek "Zee.
land" GJA., te Bergen-op-Zoom. .
4. Archief der firma Scheurleer en Zoonen, ± 1840-1903,
ontvangen van de liquidateuren.
5. Arf hief der Oostersche Hypobheekbank teo Amsterdam,
ontvangen van den liquidateur mr. dr. C. Sleeswijk.
6. Aahvulling van het archief der firma Parqui en Hagen,
te Rotterdam.
7. Art hief van de Scheepswerf De Nagtegaal, door bemiddeling van den directeur van het Scheepvaart-Museum ontvangen
van den heer J. F. Meursing, te Amsterdam (negentiende eeuw).
8. Archief der firma Hormann, machinefabriek, te Utrecht,
sinds ± ~890.
9. Rekeningboek van de timmer- en houtwarenfabriek Bakker en de Vries te Wormerveer, 1896. Geschenk van den heer
J. H. Bakker Hbz. te Zaandam.
10. Archief der Zuider-Zee Vereeniging, door bemiddeling
van prof. dr. Ii. N. ter Veen. Tot dit archief behoort ook het z.g.
Buma-arfhief, 1884-1893,dat de voorgeschiedenis der Zuider-Zee
Vereeniging behandelt.
2. liANDSCliRlfTEN EN DOCUMENTEN.

Verkregen werden:
1. Doktersrekeningen van omstreeks 1795. Geschenk van
wijlen dr. C. C. Delprat te Amsterdam.
2. Koopcontracten
van huizen te den Briel, uit de jaren
I
1681, 1686, 1694, 1722, 1735, 1745, 1757, 1763, 1775. Geschenk
van dr. Dobbelaar, aldaar.
3. Bons voor brood en zeep enz. uit de oorlogsjaren. Geschenk van denzelfde.
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4. Koopacte van een huis te Utrecht. 1646. Geschenk van
dr. N. B. Tenhaeff te 's-Gravenhage.
5. Beschrijvingsbrief der Gecommitteerde Raden aan Burgemeesteren en Regeerders van Leiden ter oprichting der WestIndische Compagnie, 30 Maart 1622. (Hs.) Gekocht op veiling.
6. Twee contracten van tontine tusschen twintig deelnemers
ter aankoop van een actie in de Oost-Indische Compagnie. Z.j.
(Zeventiende eeuw). Gekocht op veiling.
7. Polissen van verzekering. 1769 en 1788. Id.
8. Verschillende bescheiden uit het bezit van prof. Suringar.
Geschenk van mevrouw de wed. Suringar, te Wageningen.
Van de overige afdeelingen verdient vermelding, dat de
sociaal-economische afdeeling in den loop van 1933 geheel naar
Amsterdam is overgegaan.

VERSLAG OVER DE ECONOMISCH-IiISTORISCHE
BIBLIOTHEEK

Het j~ar 1933 was in de Economisch-Historische Bibliotheek
door groote activiteit gekenmerkt. Deze werd in Januari reeds
ingezet, to.en op den 28sten van die maand de Burgemeester
van Amsterdam in tegenwoordigheid van een groot aantal genoodigden de officieeIe opening der Bibliotheek voltrok. Het
Bestuur ziet op dezen dag met zeer veeI voldoening terug. Het
aantal personen, dat aan de uitnoodiging tot bijwoning dezer
feestelijkheden gchoor had gegeven, was buitengewoon groot.
Nadat d~ Voorzitter de aanwezigen we!kom had geheeten, sprak
de heer de V!ugt de openingsrede uit, waarna de Directeur in
een toespraak het ontstaan der Bibliotheek schetste. Na afioop
der openjngsp!echtigheid werd een thee aangebnden, terwiiI vervo!gens een rondgang door het gebouw werd gehouden.
De officiee!e opening heeft er veel toe bijgedragen aan de
Bibliotheek meer bekendheid te geven. Niet aneen dat het aantal
studeerenden dat van de verzameling gebruik maakte, sterk
toenam, oak het boekenbezit groeide aan door tallooze schenkingen van dikwijls zeer belan):!:riiken aard. Het beschrijven en
pJaatsen dezer aanwinsten nam een groot deel van den tijd in

bes!ag. De Vereeniging was ZOJ gelukkig verschillende volontairs
tot hu!p bereid te vinden, waardoor de werkzaamheden op de
Bibliotheek althans eenigszins met den groei van het bo ekenbezit gelijken tred hielden. Behalve van mevrouw A. E. NoeCharlouis en mej. G. Proctor, die oak reeds in 1932 enkele
dagen der week in de Bibliotheek assistentie verleenden, werd
bovendien de medewerking verkregen van de dames S. Barendrecht en B. J. van der Heijden, die. beiden dagelijks den
gehee!en dag aanwezig waren. Voorts was de heer S. Waas
behulpzaam bij het ordenen en beschrijven der tallooze vakbladen, die in den loop van het j aar uit 's-Gravenhage werden
overgebracht. Het spreekt vanzeif, dat deze verhuizing zeer
vee! tijdroovend werk meebracht.
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De herziening van densystematischen catalogus en de wijziging, in overeenstemming daarmee, van de opstelling der
boeken, werd voortgezet, doch moest vaak wijken voor de
beschrijving der nieuwe aanwinsten. Dit alles geschiedde onder
leiding van dr. Jane de longh.
Teneinde aan de Bibliotheek meer bekendheid te geven, werd
aan een daartoe opgericht Co mite toestemming gegeven de
lokalen der Bibliotheek te gebruiken voor de inrichting van een
Overijselsche Folkloristische Poppententoonstelling. De opening
van deze tentoonstelling, die van 10 tot 22 Juni met zeer veel
succes gehouden werd en ruim 2000 bezoekers trok, geschiedde
door mevr. C. de Vlugt-Flentrop, terwiil de heer J. J. van Deinse,
Conservator aan het Rijksmuseum Twente te Enschede, een
voordracht hield over folklore en kleederdrachten van Overijsel.
1841 person en bezochten in 1933 de Bibliotheek voor studiedoeleinden, tegenover 340 in 1932. Een groote vooruitgang dus.
410 boeken werden uitgeleend, tegenover 326 in het vorige jaar.
Talrijke archivalia werden van verschillende openbare archieven
ten behoeve van bezoekers der Bibliotheek in bruikleen ontvangen.
Behalve talrijke kleine schenkingen van lezers en vrienden
der Bibliotheek werden grootere schenkingen ontvangen van
de volgende personen en instellingen: I. de Bruyn, H. van der
BUll, J. H. Cohen Stuart, dr. E. Heldring, mr. G. Vissering,
Handels-Economische Bibliotheek, alsmede van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken te Amsterdam. Van deze laatste instelling werd het zeer omvangrijke oude boekenbezit toegezonden
gekregen.
De sociaal-historische afdeeling, onder leiding van mevrouw
A. Adama van Scheltema, mocht zich het afgeloopen jaar in
veler belangstelling verheugen -, zoowel het aantal bezoekers
als het aantal schenkingen steeg aanmerkelijk.
De eerste vrienden van deze afdeeling: dr. F. M. Wibaut,
dr. H. Polak, W. H. Vliegen en A. H. Gerhard lieten ook dit
jaar weer van hunne belangstelling blijken. Dr. Wibaut schonk
een zeer fraaie collectie oude tijdschriften en boeken, waaronder o.a. Le Pere Peinard en La Sociale. Van dr. H. Polak
ontvingen wij weer allerlei bijzonderheden, waaronder de tweede
jaargang van den Nieuwen Tijd (eerste periode.). Ook de heeren
Gerhard en Vliegen zonden allerlei belangrijke aanvullingen en
beloofden verdere toezendingen. Mevr. Henr. Roland Holst
zond een prachtige collectie boeken en tijdschriften, voor een
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groot deel Rusland betreffend. Mej. Clinge Doorenbos stond
zeldzameI .bladen uit de nalatenschap van dr. H. Gorter aan
ons af. De heer Joan Nieuwenhuis verblijdde ons met een serie
zeldzame kiesrechtbladen uit de jaren 1885--1990 en zeer zeldzame Hollandsche brochures. De hee,r I. O. Keesing zond ons.
een interessante verzameling op economisch-historisch en
sociaal-historisch gebied. Mr. B. G. Stibbe vulde de Neue Zeit
voor ons aan met een serie gebonden deelen en zond daarbii
een verzameling brochures. De heer J. A. van Zutphen gaf ons
uit zijn oud brochurenbezit. De heer J. Timp en mevr. Donia
zonden ons een prachtige serie gebonden bladen. Ook van den
heer H. IA. Wakker mochten wij dit jaar weer zeer belangriike.
bijdragen ontvangen en de heer A. Sterk stond het brochurenbezit VaI;l zijn vader aan ons af. Dr. H. de Man, dr. M. van
der Goes van Naters, dr. C. H. Ketner, O. Hos, J. H. Smith,
J. van Loo, Tm. Querido, J. F. Ankersmit, H. Canne Meyer,
H. S. Arbeid en vele anderen zonden belangrijke bijdragen. De
Alg. Ned. Bouwarbeidersbond stond een groote collectie oude
vakbondsbladen af. Van binnen- en buitenland ontvingen wij
kosteloos allerlei persberichten en vele bijzondere bladen, die
voor de latere geschiedenis van dezen tijd zeIdzaam materiaal
zullen vqrmen.
Het bezoek aileen aan deze afdeelig bedroeg meer dan 900
personen
Op het Iaatst van het jaar werd van dr. J. F. M. Sterck te
Heemstede een groote en uiterst waardevolle verzameling
brieven ontvangen ter plaatsing in de Bibliotheek. Zij bevatten
de correspondentie van de Ieden der firma De VoOys, diamantkooplieder te Amsterdam, tusschen de jaren 1864 en 1875.
,

VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN

1. Samenstelling der Commissie. Aan het einde van het afge-

loopen jaar trad de voorzitter, Prof. Kernkamp' af, zeer tot leedwezen der Commissie. Een aanvulling in de vacature heeft nog
niet plaats gevonden.
2. Economisch-Historisch laarboek. In verband met de voortdurende. malaise en den zorgvoUen financieelen toestand der Vereeniging werd het door Bestuur en Algemeene Vergadering raadzaam geacht het Jaarboek ook in 1933 niet te laten veerschijnen. Als
uitgave van de. Vereeniging kon aan de leden het werk van
dr. van Winter worden toegezonden, zoodat zij niet zonder
eenige publicatie vanwege de Vereeniging zijn gebleven. Er
bestaat gegronde hoop, dat de uitgave van het Jaarboek in 1934
hervat zal worden.
3. Buitenlandsche handelspolitiek van Nederland in de negentiende eeuw. Zeer tot teleurstelling der Commissie werd in

September l.l. van het Ministerie van Buitenlandsche Zaken de
mededeeling ontvangen, dat de -subsidie voor deze publicatie
niet meer op de begrooting voor 1934 zou worden uitgetrokken.
Een paging om althans een gedeelte van het vroegere bedrag,
groot f 1500.-, .toegezegd te krijgen, leed schipbreuk. De toestand is nu deze, dat de eene partij, met wier steun deze publicatie is begonnen, niet meer meewerkt, terwijl de financH!n
der Vereeniging niet toelaten, dat de totale kosten ervan op
haar schouders worden gelegd. Zoo heeft zij den bewerker, prof.
Posthumus, moeten berichten, dat de publicatie althans voorloopig zal worden gestaakt. Dat dit ook voor de Commissie een
teleurstellend resultaat is, is begrijpelijk. Zes deelen zijn verschenen en een uigebreid materiaal ook voor de volgende deelen
is reeds door den bewerker verzameld en zelfs gedeelteliik
voor het zevende deel persklaar gemaakt. Aan dezen arbeid
wordt nu plotseling een einde gemaakt.
4. Het aandeel van den Amsterdamschen handel aan dten
opbouw van het Amerikaansche gemeenebest. Zooals reeds in
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het vorige verslag kon worden aangekondigd, kon in Mei van
dit jaar het tweede deel van het omvangrijke werk van Dr. van
Winter aan de leden worden toegezonden. Het stemt de Commissie tot groote voldoening, dat dit belangrijke en goed geschreven historie-werk onder haar auspicif!n tot stand kon
komen. Door de aan het werk toegevoegde kaarten is de, voor
de publicatie uitgetrokken, toch reeds hooge begrootingspost
(f 4160.-) nog met ruim f 550.- overschreden.
5. Publicatie van de Amsterdamsche koerslijsten. Het gelukte
den bewerker, prof. Posthumus, in het afgeloopen jaar nog een
groot aantal nieuwe prijslijsten van de goederenbeurs van Amsterdam I op te sporen. In Stockholm werd er een honderdtal
uit de eerste helft der zeventiende eeuw gevonden. In Amsterdam een uit het jaar 1694, terwijl tenslotte een groot aantal
lijsten tusschen 1734 en 1790 in Batavia aanwezig bleek te zijn.
In verband met deze nieuwe aanwinsten kan thans het volgende
overzicht worden opgesteld, waarbij tevens de vindplaatsen zijn
opgegeven:
1585,
1609,
1619,
1624,
1625,
1626,
1628,
1630,
1631,
1632,
1633,
1634,
1635,
1636,
1637,
1638,
1640,
1641,
1642,
1643,
1645,
1646,
1648,

N. E. H. A.
N. E. H. A.
Sevilla
Florence, Stockholm
Florence, Stockholm
Flqrence

N. E. H. A.
N. E. H. A., Stockholm
Brussel, Antwerpen,
Brussel
[Stockholm
N. E. H. A.
N. E. H. A.
N. E. H. A., Stockholm
N. E. H. A., Stockholm
Stockholm
Stockholm en 1 facsim.
Stockholm
Stdckholm
Stockholm
N.~. H. A., Stockholm
N. E. H. A., Stockholm
Stqckholm
Dordrecht, Stockholm

1649,
1650,
1651,
1652,
1653,
1654,
1664,
1665,
1669,
1671,
1672,
1674,
1675,
1676,
1677,
1679,
1682,
1683,
1689,
1692,
1694,
· 1701.
1703,

Dordrecht,
Dordrecht,
N. E. H. A.
Dordrecht
N. E. H. A.,
N. E. H. A.,
N. E. H. A.
N. E. H. A.
Dordrecht
Dordiecht
Stockholm

Stockholm
Stockholm
Stockholm
Stockholm

N. E. H. A.

N. E. H. A.
Antwerpen
Antwerpen
N. E. H. A.

N. E. H. A.
N. E. H. A.

(defect), Amsterdam
Amsterdam
N. E, H. A.
N. E. H. A.
N. E. H. A., Dantzig
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1705,
1706,
1708,
1709,
1710,
1718,
1719,
1722,
1728,
1731,
1732,
1733,
1734,
1735,
1736,
1737,
1738,
1739,
1740,
1741,
1742,
1743,
1744,
1746,
1747,
1748,
1750,
1751,
1752,
1753,
1754,
1755,
1756,
1757,
1758,
1760,
1761,
1762,
1763,
1764,
1765,
1766,
NED .

N. E. H. A.
N. E. H. A.
N. E. H. A.

N.:E. H. A.
N.:E. H. A.
Stockholm
gedrukt in boek
Amsterdam
N. E. H. A.
Amsterdam
Amsterdam
Weenen
Batavia, Weenen
Batavia, Amsterdam
Batavia, Amsterdam
Batavia, Amsterdam
Batavia, Amsterdam
Batavia, Amsterdam
Amsterdam
Batavia, Weenen
Batavia, Weenen
Ween en
Batavia
Batavia
Batavia, Weenen
Batavia, Stockholm
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia, Amsterdam
Batavia
Batavia
Batavia

N.:E. H. A.
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia, Amsterdam
Batavia
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1767,
1768,
1769,
1770,
1771,
1772,
1773,
1774,
1775,
1776,
1777,
1778,
1779,
1780,
1781,
1782,
1784,
1785,
1786,
1787,
1788,
1789,
1790,
1791,
1792,
1793,
1794,
1795,
1796,
1797,
1798,
1799,
1800,
1801,
1802,
1803,
1804,
1805,
1806,
1807,
1808,
1810.
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Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia, Weenen
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia, Amsterdam
Batavia, Amsterdam
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia, Amsterdam
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia
Batavia, Amsterdam
Batavia
Batavia, Middelburg
Batavia, Middelburg
Batavia, Middelburg
Batavia, Middelburg
Batavia, Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
Middelburg
l(openhagen
Kopenhagell
Kopenhagell
Kopenhagen
Kopenhagen
Kopenhagell
Kopenhagell
Amsterdam
Middelburg
VIII

CXII

J1 ARVERSLAG DER COMMISSIE VOOR DE

1811, N. E. H. A.
1812, gedrukt in periodiek

PUBLICATI~N

1813, gedrukt in periodiek

Op het oogenblik zijn ongeveer drieduizend verschillende prijslijsten van de Amsterdamsche goederenbeurs teruggevonden.
6. Vermeld moge nog worden, dat in den stand der voorbereiding der andere in het vorige jaarverslag vermelde uitgaven geen verandering is gekomen. De Confusion de Confusiones, de Nederlandsche ceramiek, alsmede de publicatie van
dr. I. J. Brugmans over de Nederlandsche bedrijfsenquetes wachten voor publica tie. aile op een verbetering van de financieele
middeler der Vereeniging.
H. BRUGMANS, voorzitter,
J. G. VAN DILLEN,
LEONIE VAN NIEROP,
N. W. POSTHUMUS, secretaris,
W. S. UNGER.

BEGROOTING 1934

ONTVANGSTEN
Ontvangsten:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.

Contributie lede,n ......
Donateurs . ...........
Contributie nieuwe leden
Verkoop dubbelen . . ....
Verkoop publicaties ....
Subsidie v. h. Departement v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Subsidie der Gemeente
's-Gra venhage . . . . . . . ..
Subsidie der Gemeente
Amsterdam ....... . ....
Contributie donateurs Pu~
blicatiefonds .......... .
Vergoeding voor opneming archieven ........
Boekenfonds . . . . . . . . . . .
Fonds "Vrienden der Bibliotheek" . . . . . . . . . . . ..
Rentevergoeding . . . . . ..

f
-

6.000.400.200.50.p. m.

- 4.500.- 2.700.- 5.100.1.350.-

-

800.p. m.

-

25.50.-

Totaal. ... f 21.175.N adeelig sal do.... 629.Totale uitgaven ....

f

21.804.-

Cf 26.313.-)
Cf 1.398.-)
Cf 27.711.-)
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.1934

UITGAVEN
I. A 1 gem e en:
1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Sec~etariaat:

le secretaris .... .. ..
28 secretaris ....... .
Toelage directie voor bureaukosten ............
Penningmeester .... . ..
Drukwerk ... . .........
Contributie Comite Internktional des Sciences
Histpriques . . . . . . . . . ..

25.25.-

-

100.100.100.-

-

50.-

----I

400.-

II. Arc hie f g e b 0 u w:
HUy gebouw . . . . . . . .. 1 3.000.Schoonhouden .. ... .... 175.Licht . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.Vuur .. ............ .. 100.Onderhoud . . . . . . . . . . .. 100.Glazenwasschen . . . . . .. 10.Telefoon ........ .. . . .. 100.Watbrleiding . . . ...... 25.Tuin . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.Stoker ...... .. ....... 75.Gas ........ . ......... 10.Afschrijving inrichting.. 100.---/3.745.-

18. III. Arc hie ff

19.
20.
21.
22.
23.
24.

1

0

1

nds.

IV. Arc hie f:
Handschriften .. .. ....
Documenten .. .. ......
Documentatie .........
Prentverzameling ......
Periodieken . . . . . . . . . ..
Bureaubehoeften ......

-

50.-

TranspCYrieeren ....

1

50.-

1

p. m.
p. m.
p. m.
p. m.
p . m.

50.-

Cf

47;:'.-)

Cf 3.851.-)
Cf

150.-)

BEGROOTING

25.
26.
27.
28.
29.

Transport .... , ... 1
Vervoerkosten ... ... . .
Bindwerk ............Reis- en verblijfkosten .. Archiefcommissie ...... Assurantie ..... .... ... -

cxv

1934

50.50.25.400.p.m.
30.-

----I

555.-

Cf

465.-)

V. Personeel:
30. Directeur ...... . ..... 1 1.750.31. a. Commies ........... - 1.304.b. Idem reisko&ten .... 500.32. Zegels ouderdomsrente.. 40.33. Ziekteverzekering en
75.Pensioenfonds ........----/3.669. - Cf 3.490.-)
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
4:3.
44.
45.
46.
47.
48.

VI. Pub 1 i cat iii n.
Publicatie-Commissie
Cliche's en foto's ......
Economisch-Historisch
J aarboek XVIII . . . . . . .
Verzending Jaarboek ..
Assistentie ........ ... .
VII. E con 0 m i s c hHis tor i s c h e B ib 1 i 0 the e k:
Boekenfonds . ... ......
Bibliotheek . . . . . . . . . ..
Rekening boekhandelaar
Bindwerk ............
Verslag Boekenfonds ., .
Bureau-onkosten ......
Huishoudelijke uitgaven.
Salaris bibliothecaresse .
Salaris assistente ......
Vergoeding volontaire ..

Tmnsporiee'ren ....

1
-

25.25.-

- 1.400.75.100.---/1.625.-

-

p. m.
300. 375.50.p. m.
350.50. 2.280. 1.425.50.-

1

4.880.-

/
-

---

Cf

175.-)

BEGROOTING

CXVI

...... ..

f

Concierge ............
Vuu~ ................
Licht ............• . . .
Gas ...... . ...... .. ..
Telefoon ..............
Wati rleiding . .. . . . . ..
Schoonhouden ........
Onderhoud ......... . ..
Tuinonderhoud . . ......
Assurantie . . . . . . . . . ..
Vervoerkosten ........

-

['ransport

49.
50.
51.
52.
53.
. 54.
55.
56.
57.
58.
59.

-

1934

4.880.520.400.200.75.250.50.50.-

25.25.60.25.-

---f
60. VIlli. S c h u 1 d d e 1gin g I.E.H.T. . ... .. .. f
61. Aflossing boekenaankoop -

62. IX. 0 n v 0

0

6.560.- Cfl0.046.-)

1.000.4.000.-

---f

5.000.-

Cf

3.000.-)

r zi en e u i t ga ven

f

200.•

Cf

200.-)

Totale uitgaven ....

f

21.804.- C.f27.711.-)

J A A R R EKE N I N G 1933

DEBET
Algemeen..
Sec;retariaat ....................... f
Toelage Directeur voor Bureaukosten. Bureaukosten Penningmeester . . . . . .. Contributie Comite International des
Sciences Historiques ..............

9.95
199.93
91.14
50.-

----f

Gebouw.
Huur gebouw ......................
Schoonhouden ....... .. ...... .. ... .
Licht .. ... . ............. ..... ......
Vuur ........... . . . ... ........... ..
Onderhoud .... ... .................
Glaz-enwasschen ....................
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Waterleiding ......................
Tuin .. .. ............ . ... . . . .......
Stoker .... . ..... . ... . ............ .
Gas ...............................
Afschrij,ving inrichting .. .... ..... ...

f
-

3.000.- '
190.53
20.60
122.70
63.69
4.80
84.65
22.80
28.58
36.8.46
212.23

----f

Archieffonds

3.795.04

100.-

Archie/.
Vervoerkosten ....... .. ........ .. .. f
Bureaubehoeften . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bindwerk .........................
Portefeuilles ....................... Afschrijving inrichting .............. Transporteeren

351.02

166.23
124.27
22.50
139.30
228.30

---I

680.60

.f

4.926.66

; .... . ........... .. ..... . .

JAARREKENING
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1933

f

4.926.66

----f

2.979.38

Transport . ... .................... . .... ..
Per~oneel.

Salaris pirecteur ......... ....... ..
"
:J3eambte en reiskosten id.....
Zegels Ouderdomsrente . . .... . ......
ZiE)kteverzekering ........ ........ ..
Pensioenfonds ......................

f

949.99
- 1.909.43.30
27.09
50.-

Economisch-Historische Bibliotheek.
.. ........... .... ... .. .. f 2.004.05
Verslag 13oekenfonds ................ 41.95
354.67
Bureau-qnkosten ...................
Salaris Bibliothecaresse ............. - 2.280."
Assistenten. . . . . . . . . . . . . . . . . - 1.425.Vergoedfulg volontaire . . . . . . . . . . . . . .. 70.Concierg~ .............. .. . . .......
562.10
Vuur ........................ ... .. .. - 362.Licht .. l. .. .. . ....... ... ... . ....... 99.17
Gas ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 79.10
Water ...... .... .................. 47.90
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 280.94
Schoonhouden ..................... 39.85
34.95
Tuinonderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 64.78
Onderhoud gebouw .. ....... ......... Ver.voer~ost.~n .. :........... . .......
226.68
HUlshou~ehJke Ultgaven . . . . . . . . . . . . .
175.32
Afschrij~ing voorraad J aarboeken ....
812.Gedenkboeken .. - 158.Bibliothe~k

"

"

----f

Schulddelging I. E. T. H.
BUi1engervone Uitgaven.
Copieerkpsten ... ... ........ .. ......
Honorar}um dr. van Winter . ... ....
Publicatie
""
"
....... ,
Assurantie ........ .... ..... ..... ..
Inter est ........ .... .... . .... ......
Effecten, koersverlies . . . . . . . . . . . . . . .
Reiskosten buitenland . . . . . . . . . . . . . ..
binnenland ...... . ..... ..

"

1) Bliift af te lassen

f

7431.58.

9.118.46
1.500.- 1

f

200.- 150.- 4.735.15
72.38
- 156.19
- 101.25
- 398.25
- 862.60

---f

6.675.82

f

25.200.32

JAARREKENING
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CREDIT

Gemone Ontvangsten.
Contributie leden ....... .. .........
"
donateurs . .. . . . . . . . . . . ..
Verkoop dubbelen ........... . ......
Subsidie Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen
Gemeente 's-Gravenhage ."
"
"
Amsterdam
voor
"
Econ.-Hist. Bibliotheek ....
Bewaarloon Archieven .... .. ........
Bijdragen begunstigers ..... . ...... ..
Boekenfonds ....... . ....... ... .....

f

6.768.-

-

435.37.85

- 5.000.- 3.000.- 5.100.50.23.- 229.80

----f

20.643.65

Buitengemone Ontvangsten.
Contributie donateurs Publicatiefonds ....... . . .
Subsidie Dep. van Buitenlandsche Zaken. . . . . . .. Nadeelig saldo .................. ... ..... . . .. -

2.350.1.500.1.706.67

.f

25.200.32

cxx

]AARREKENING

1933

B A LAN S PER 31 DECEMBER 1933
DEBET
Ras Archief ..................... .. .f
" . Eoon.-Hist. Bihliotheek . . . . . . . .. " Penningmeester................ -

65.17
101.32
14.72

- - - - f 181.21
-1:20.2!t
Postcheque- en Girodienst .................. .. Amsterdamsche Bank .... . . ........... ...... . 668.72
Te verrekenen bedragen 1 ) . . • • • • • • . . . . . . • • • • • . - 11.080.18
Effecten ................................... - 8.482.50
876.Exempla'ren Jaarboeken -en Werken .......... Archief-inrichting ...... .......... ........... - 1.270.Meubilair en gebouwinrichting ................ 990.Saldo verlies vorige jaren .......... .f 1. 788.83
Verlies 1933 ....................... - 1.706.67
- - - - f 3.495:50
f 27.473.31)
CREDIT
Te betalen posten 1) ..........................
Confusion de Confusiones (Werken X) ........
Publicaties Buitenlandsche Handelspolitiek . . ..
Archieffonds ................... ~ . . . . . . . . . . ..
Pensioenfonds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

1) Hierbii rekening boekhandelaar

f

7.258.04.

f 16.043.35
-

4.000.4.010.-----,
1.950.1.470.-

f

27.473.35

,•

