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op 1 JULI 1935
BESTUUR:
Prof. Dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Universiteit
van Amsterdam, Voorzitter. (1937).
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der Directie der Nederlandsch-Indische Handelshank te Amsterdam. Onder-VoorzUter. (1937).
H. G. A. Elink Schuurman, Accountant te Amsterdam, 2e Secrelaris-Penningmeester. (1938).
W. A. Engelbrecht, Voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken, te
Rotterdam. (1937) .
Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur der Amsterdamsche Bank, te Amsterdam. (1938) .
.M:. Lam Jr., chef der firma M. Lam Jr., te Amsterdam. (1938) .
Jhr. dr. P. J. van Winter, te Amsterdam. (1939) .
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Geschiedonis
aan de Universiteit van Amsterdam, le Sec1'etaris (Apolll)laan 72, Amsterdam).
Dr. C. J . K. van Aalst, Oud-President del' Nederlandsche Handel-Maalschappij, te Amsterdam. (1939).
A. Andriesse, lid der firma Pierson en Co., te Amsterdam. (1939).
Mr. H. T. Asser, directeur del' Nederlandsche Lloyd, te Amsterdam.
Mr. J. Bierens de Haan, te Haarlem.
Gottfr. H. Crone, Voorzitter der Kamer van Koophandel en l~abrieken, te
Amsterdam. (1937).
F . H. Fentener van Vlissingen, Voorzitter del' Internationale H:amer van
Koophandel, te Utrecht. (1939).
Dr. H. E. van Gelder, Directeur van den dienst van Kunsten en Wetenschappen, te 's-Gravenhage. (1938).
Mr. H. A. Hartogh, lid van de Directie der Bank-Associatie Wertheim en
Gompertz 1834 en Credietvereeniging 1853, te Amsterdam. (1937).
Dr. E. Heldring, lid der directie del' Koninklijke Nederlandsche StoombootMaatschappij, oud-voorzitter der Kamer van Koophand el tm Fabrieken te
Amsterdam. (1939).
Dr. H. M. Hirschfeld, Directeur-Generaal van Economische Zaken, te 's-Gravenhagc. (1938).
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G. J. Honig, te Zaandijk. (1937).
Prof. Mr. A. C. Josephus Jita, secrctaris van den Hoogen Raad van Arbeid,
te 's-Gravenhage. (1937).
Jbr. F. J. E. van Lennep, lid del' firma Patijn, van Notten & Co. , te
Amsterdam. (1939).
Dr. F. Mannlieimer, chef van Mendelssohn & Co., te Amsterdam. (1938).
Mr. R. Mees, lid der firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1939).
Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. (1937).
W. Redelmeier, chef der firma Albert de Barr, te Amsterdam. (1936).
L. V. van Rossem, te Rotterdam. (1940).
B. E . Rurs, lid der Directie van de Stoomvaart Maatschappij ,.Rotterdamsche Lloyd". (1939).
Alb. Spanjaard, Oud-Voorzitter van het Centraal IndustrHiel Verbond, te
's-Gravenhage. (1939).
Mr. G. Vissering, Oud-President del' Nederlandsche Bank, te Bloemendaal.
(1937).

A. W. Wichers Roeth, te Amsterdam. (1940).
Het Dagelijksch Bestutlr wordt gevormd door de eerstgp,noemde acht
personen.

RAAD VAN ADVIES :
Prof. Mr. P . J . M. Aalberse, Oud-Minister van Al'beid, Handel en Nijverheid, te 's-Gravenhage.
Dr. E. C. G. Briinn er, te Utrecht.
A. de Bijll Nachenius, te Amsterdam.
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, Gemeente-archivaris van Amsterdam.
Mr. R. Bijlsma, Algemeen Rijksarchivaris, te 's-Gravenhage.
M. Taudin Chabot, lid der Directie der Nederlandsche Randel-Maatschappij
te Amsterdam .
Prof. Dr. R. T. Colenbrander, Roogleeraar in de Geschiedenis aan de RijksUniversiteit, te Leiden.
Mr. D. Crena de l ongh, President del' Nederlandsche Randel-Maatschappij ,
te Amsterdam.
Dr. J . G van Dillen, oud-onder-directeur van de Commissie voor 's Rijks
Geschiedkundige Publicatien, te Amsterdam .
Mr. J. C. A. Everwijn, te Noordwijk.
Edo Fimmen, oud-secretaris van het Internationaal Verbond van Vakvereenigingen, te Amsterdam.
P rof. Dr. Th. Goossens, Roogleeraar in de Economische Gesehiedenis aan
de Roomsch-Katholieke Handels-Roogeschool te Tilburg.
K . F. J . Heringa, oud-a.dministrateur, chef van de afdeeling Handel van
het Departement van Arbeid, Handel en Nijverheid, te 's-Gravenhage.
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IX

:Mr. H. C. Hintzen, lid der firma Mees & Zoonen, te Rotterdam.
Prof. Dr. A. O. Holwerda, Directeur der Nationale Levensvel'zekering Bank,
te Rotterdam.
K. C. Honig Mzu., te Bloemendaal.
E. H. Krelage, voorzitter van de Algemeene Vereeniging voor Bloemboll&ncuituur, te Haadem.
A Labouchere, Oud-Dircctcur del' Delftsch Aardewcrkfabriek "De Porceleyne Fles" te Delft, te Vogelenzang.
C. H. van der Leeuw, lid der firma Van Nelle & Co., te Rotterdam.
Dr. W. W. van der Meulen, oud-wethouder van Onderwijs, te 's-Gravenhage.
Prof. Mr. F. A. MoIster, oud-hoogleeraar aan de Universiteit van Am~terdam, te Amsterdam.
Wouter Nijhoff, uitgever te 's-Gravenhage.
N. Ottema, notaris te Leeuwarden.
Eduard Polak, lid van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland , te Am sterdam.
Dr. Henri Polak, Voorzitter van den Algemeenen Nederlandschen Diamanf:bewerkersbond, te Laren (N.-H.).
Edwin vom Rath, Lid der firma Deichmann & vom Rath, te Amsterdam.
Jhr. D. F. Reuchlin, Directeur der Internationale Viscose Compagnie, te
Rotterdam.
Mr. J. A. von Sonsbeeck. oud-sccretaris van de Vereeniging voor den Effectenbandel, te Amsterdam.
J. Stroeve J.Ezn" Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel,
te Amsterdam .
Mr. P. G. van Tienhoven, Voorzitter van de Vereeniging tot bescherming
van N atuurmonumenten, te Amsterdam.
Dr. W. S, Unger, Gemeente-archivaris van Middelburg.
p, Visser, administrateur, chef van de afdeeling Kunsten en Wetenschappen van het Departement van Onderwijs, Kunsten en Wctenschappen,
te 's-Gravenhage.
W. van del' Vorm, Directeur del' Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij,
te Rotterdam.
Dr. I. H. J . Vos, Lid del' Tweede Kamer del' Staten-Generaal, te Amsterdam.
,V, G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vereeniging voor den Effectenhandel, te Brussel.
Dr, F. M. Wibaut, oud-wethouder te Amsterdam.
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COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN
Prof. Dr. H . Brugmans, Voorzittel·. (1937).
Dr. J. G. van Dillen. (1939).
Dr. Leonie van Nierop. (1938).
Dr. W. S. Unger. (1939).
Prof. Mr. N. W. Posthumus, SeC1·etaris.

COMMISSIE VOOR HET ARCHIEF
Mr. Chr. P. van Eeghen, Voorzitter. (1937).
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. (1938).
H. G. A. Elink Schuurman. (1939).
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Secretaris.

EERELEDEN
Prof. Dr. Alfons Dopsch, Weenen.
Prof. Henri Hauser, Parijs.
Prof. Dr. Werner Sombart, BerIijn.

LEDEN
(De opricbters der Vereeniging zijn door
G. van del' Aa, Lage Vuursche.
Prof. Mr. P . J. M. Aalberse, te 's-Gravenhage.
Dr. C. J. K. van Aalst, te Hoevelaken.
A. Andries!le, te Amsterdam.
Mr. H. T. Asser, te Amsterdam.
L. Auerbach, te Amsterdam.
A. A. H. BaIs, te Utrecht.
J. Baruch, te Buenos-Ayres.
Mr. H. L. de Beaufort, te Hilversum.
H. van Beek, te Rotterdam.
C. Th. J. van den Bergh, te Haarlem.
F. Adolf L. "an dpn Berg Jr., te Moel'gestel.
S. van den Bergh Jr., te Wassenaar.
Th. P. van den Bergh, te Amsterdam.
F. J . Bernhard, Ie Amsterdam.
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam.
D. G: van Beuningen, te Rotterdam.
Mr. J. W. Beyen, Ie Amsterdam.

* aangeduid.)
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Mr. G. Bicker Caarten, te Baal'll.
G. Bicker Caarten A.Jzn., te Rotterdam.
Mr. P. A. Birnie, te Twello.
Prof. Mr. D. van Blom, te Leiden.
J. Boissevain, te Amsterdam.
R. L. Boissevain, te Amsterdam.
Prof. Dr. M. Bokhorst, te Pretoria.
D. Bolderley, te Amsterdam.
A. Bos Pzn., te Dordrecht.
H. Bos KZll., te Rotterdam.
H. W. Bosch, te 's-Gravenhage.
Mr. W. C. Bosman, te Alkmaar.
H. de Booy, te Amsterdam.
E. F. Botma, te Groningen.
J. D. Brand, te Overveen.
Joh . Brautigam, te Rotterdam.
Jules Bromet, te Amsterdam.
* Prof. Dr. H. Brugmans, te Amstel·dam.
Dr. 1. J. Brugmans, te Weltevredell.
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Wassenaar.
J. Brumsen, te Amboina.
Dr. E. G. C. Briinner, te Utrecht.
F . de Bruyn, te Amsterdam.
L. Biickmann, te Amsterdam.
G. H. Biihrmann, te Overveen.
Mr. W. B. Buma, te Marssum (Fr.).
J. N. Burger, te Amsterdam.
W. Burmann, te Amsterdam.
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, te AmlSterdam
C. L. Ie Cosquino de Bussy, te Amsterdam.
A. de Bijll N achenius, te Amsterdam.
H. van del' BijU, te Amsterdam.
Mr. R. Bijlsma, te 's-Gravenhage.
D. ten Cate Brouwer, te Alfen aId Rijn.
Ir. A. Cats, te Leeuwarden.
J. B. Catz, te New-York.
M. 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 Breugel, te Driebergen.
Mr. J. Coert, te Rotterdam.
A. Cohen, te Amsterdam.
Prof. Mr. I. B. Cohen, te Groningen.
Prof. Dr. H. T. Colenbrander, te Leiden.
C. J. baron Collot d'Escury, te Amsterdam.
Prof. Dr. J. D. M. Cornelissen, te Nijmegen.

XI

XII

NAAMLlJST DER LEDEN

Herbert Cremer, te Santpoort.
H. W. Cremer, te Amsterdam.
Mr. D. Crena de Iongh, te Amsterdam.
J. P. Croin, 1e Rotterdam.
Ernst Crone, te AerdenhouL
G. H. Crone, te Amsterdam.
D. H. van Dam, te Amsterdam.
P. Danz, te Amsterdam.
J. W. Dekker, te Wormerveer.
Mr. D. A. Delprat, te Amsterdam.
Henri Dentz, te Amsterdam.
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, te Amsterdam.
Dr. J. G. van Dillen, te Amsterdam.
W. N. J. van Ditmar, te Wassenaar.
Ir. 1. Doedes, te 's-Gravenhage.
B. van Donselaar, te Rotterdam.
Mr. E. L. G. den Doorn de Jong, te VOOl·burg.
W. J. R. Dreesmann, te Amsterdam.
Prof. Ir. D. Dresden, w. i. te 's-Gravenhage.
W. van Driel Jr. , te Wassenaar.
F. J. W. Drion, te 's-Gravenhage.
Mr. J. Drost, te Rotterdam.
S. Duintjer, te Wildervank.
G. A. Dunlop, te Amsterdam.
J. F. Duwaer, te Amsterdam.
E. G. Duyvis Tzn., te Koog aid Zaan.
J. van Eck, te Amsterdam.
E. Edersheim, te 's-Gravenhage .
.. Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam.
D. C. van Eibergen Santhagens, te Amsterdam.
Jhr. Mr. P. Elias, te Bilthoven.
~ H. G. A. Elink Schuurman, te Zeist.
Dr. S. Elzinga, te HaarIem.
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam.
Mr. H . J. D. D. Enschede, te Aerdenhout.
Mr. Joh. Enschede, te HaarIem.
E. Enthoven, te Baarn.
Dr. H. E. Enthoven, te Baarn.
L. van Essen Lzn., te Bloemendaal.
Paul D. Evans, te Burlington, Vermont (U. S. A.)
G. F. Evelein, te Eindhoven.
* Mr. J. C. A. Everwijn, te Noordwijk.
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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. Fliirsheim, te Amsterdam.
Mr. D. Fock, te 's-Gravenbage.
Th. Folkers, te Leiden.
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-Gravenhage.
Nico van Gelder, te Bloemendaal.
H. P. Gelderman, te Oldenzaal.
Mr. P. S. Gerbrandy, te Sneek.
D. G. Gerrits, te Amsterdam.
Mr. J. Gerritsz, te Haarlem.
Mr. A. W. Gerritzen, te Amsterdam .
Ed. Gerzon, te Amsterdam.
Jul. Ed. Gerzon, te Amsterdam.
B. de Geus van den Reuvel, te Amsterdam.
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. Goudstikker, te Amsterdam.
Mr. F. A. R. de Graaff, te Bloemendaal.
Tj. Greidanus, te Amsterdam.
F. I. de Greve, te Amsterdam.
C. P. H. Groenendaal, te Naarden.
Dr. W. L. Groeneveld Meijer, te 's-Gravenbage.
C. W. A. M. Groskamp, te 's-Gravenhage.
Mr. C. R. Guepin, te Santpoort.
J. D. P. Haalmeyer, te Amsterdam.
D. H. de Haan, te Rotterdam.
J. P. de Haan, te Amsterrlam .
II'. J. S. de Haan, te 's-Gravenbage.
Dr. M. de Raas, te Tilburg.
Dr. A. Raga, te Zwolle.
Dr. L. Hamburger, te Scheveningen.
W. A. Hamelberg, te Amsterdam.
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J. N. van Hanja, te Scheveningen.
A. E. Hannema, te Harlingen.
Mr. A. W. Hartman, te 's-Gravenhage.
Mr. H. A. Hartogh, te Amsterdam.
Frans L. Hartong, te RotterllaDl.
Mr. F. van Hasselt, te Den Dolder.
F . van Hattum, te Beverwijk.
J. B. E. HauiH Jr., te Rotterdam.
Dr. E. Heldring, te Amsterdam.
J. C. H. Heldring, te Amsterdam.
Mr. A. J. van Hengel, te Weenen.
J. F . van Hengel, te Amsterdam.
Mr. M. F. Hennus, te Hilversum.
K. F. J. Heringa, te 's-Gravenhage.
Mr. H. P. van Heukelom, te Amsterdam.
E. Heyman, te Amsterdam.
W. A. C. Hiel, te Heemstede.
Mr. H. C. Hintzen, te Rotterdam.
Mej. Dr. J. Hintzen, te Amsterdam.
Dr. H. M. Hirschfeld, te 's-Gravenhage.
C. Hirschler, te Haarlem.
N. J. Hoeflake, te Haarlem.
* Mr. P. Hofstede de Groot, te Amsterdam.
G. P. J. Hogeweg, te Amsterdam.
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.
Mevr. de Wed. mI'. A. Th. ten Houten, te Wintcrswijk.
D. Hudig Pzn., te Rotterdam.
D. R. Hudig, te Rotterdam.
H. J. Huissen, te Arnhem.
Dr. C. Huysman, te Euschede.
Dr. A. W. de longh, te Amsterdam.
Mr. Ed. Jacobson, te Rotterdam.
Mr. Richard Jans&en, te Amsterdam.
C. H. A. J. Janssens, te Tilburg.
Jhr. Mr. B. de Jong van Beek en Donk, te Geneve.
J. H. de Jong, te Utrecht.
Mr. M. H. de Jong, te AmO'terdam.
Mr. L. M. de Jong Schouwenhurg, te Amsterdam.
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Prof. Mr. A. C. Josephus Jitta, te 's-Gravenhage.
Prof. H. A. Kaag, te Tilburg.
R. A. Kaiser, te Bloilmendaal.
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 Vecht.
A. van del' Kar, te Amsterdam.
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gntvenhage.
P. Kats, te Voorburg.
Hugo Kaufmann, te Amsterdam.
11'. A. Keppler, te Amste.. d:tlIl.
C. K Kesler, te Amsterdam.
frof. 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. del' Kinderen-Besier, te Amsterdam.
Mr. C. A. Kingma. te Groningen.
H. J. Klaar, te Rotterdam.
Mej. B. W. van del' Kloot Meyburg, te Alfen aid Rijn.
O. S. Knottnerus, ta Rotterdam.
J. E. F . de Kok, te 's-Gravenhage.
J. A. Kolkman, te Utrecht.
H. Koopmans, te Leeuwarden.
S. Korteweg, te Rotterdam.
J. Korthals Altes, te Amsterdam.
G. L. Korijn, te Amsterdam.
Prof. Dr. J. Kraus, te 's-Gravenhage.
Mr. B. H. A. van Kreel, te Amsterdam.
M. Krell. te Amsterdam.
Johan Kuypers, te Rotterdam.
A. R. Laan, te Bloemendaal.
C. H. Laan, te Bloemendaal.
Mr. W. F. J. Laan, te Denekamp.
W. Labohm, te Amsterdam.
J. H. Lagers, te Amsterdam.
P . A. de Lange, te HeHoo.
A. Lankhorst, te Haeg.
A. J. de Leeuw, te Amsterdam.
C. H. van del' Leeuw, 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.
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Mr. A. J. S. van Lier, te Utrecht.
Mr. S. K. D. M. van Lier, te 's-Gravenhage.
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhagc.
Jhr. H. Loudon, te Wassenaar.
W. Lucas, te Overveen.
F. Lugt, te 's-Gravenhage.
H. Maasdam, te Amsterdam.
H. van Malsen, te IJmuiden .
Mr. H. van Manen, te Zeist.
F. N. Mannaerts, te Tilhurg.
Dr. F. Mannheimer, te Amsterdam.
A. Marx, te Amsterdam.
Mr. Aug. Matthes, te Soerabaya.
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam .
Mr. J. L. C. van Meerwijk, te Haarlem.
Mr. R. Mees, te Rotterdam.
H. Meinesz, te Vogelenzang.
A. Menko Warendorf, te Enschede.
A. Merens, te Amsterdam.
C. E. ter Meulen, te Amsterdam.
• Dr. W. W. van der Meulen, te 's-Gravenhage.
Abr. Mey, te 's-Gravenhage.
Dr. W. Moll, te 's-Gravenhage.
Mr. A. J. Moll Schnitzler, Le Aerdenhout.
Mr.!. Moller, te Amsterdam.
Prof. Mr. F. A. MoIster, te Amsterdam.
E . P. de Monchy Rzn., te Rotterdam.
Mr. E. P. de Monchy, te Hilversum.
H. G. J. de Monchy, te Rotterdam.
Mr. Dr. J. M. de Moor, te Almelo.
Joh. J. Moret, te 's-Gravenhage.
Mr. J. van de Mortel, te Tilburg.
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum.
J. G. van Neerven, te Eindhoven.
A. de N eeve, te Rotterdam.
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenhage.
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.

J:
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Mr. M. Oppenheimer, te 's-Gravenhage.
N. Ottema, te Leeuwarden.
M. J. Overeynder, te 's-Gravenhage.
Mej. S. van Oyen, te Amsterdam.
Mr. C. J. Pekelharing, 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.
L. van der Pol, te Rotterdam.
J. Post, te Amsterdam.
Dr. F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage.
Joh. J. Posthumus, te Bentveld.
* Prof. Mr. N. W. Posthumus, te Amsterdam.
E. Proehl, Ie Amsterdam.
J. D. D. Pruissen, te Haarlem.
*P. A. Pijnappel, Le Hilversum.
Jhr. Dr. M. R. Rademacher Schorer, te UtJ'echt.
Mr. C. de Ranitz, te Winsum.
* Edwin yom Rath, te Amsterdam.
P. van Ravenswaay, Le Rotterdam.
L. J. C. J. van RavensLeyn, te Rotterdam.
W. Redelmeier, te Amsterdam.
Mr. R. van Rees, te Amsterdam.
H. W. Reesink, te Zutphen.
Mevr. S. L. Regtdoorzee Greup-Roldanus, te Amsterdam .
.Thr. H. J. Repelaer van Driel, te 's-Gravenhage.
•Thr. D. F. Rellchlin, 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 .
.T. H. Rogge H.Czn., te Amsterdam.
Mr. C. P. M. Romme, te Amsterdam.
Mr. E. G. M. Roolvink, te Almelo.
S. Rosenberg, te Amsterdam.
L. V. van Rossem, te Rotterdam.
Prof. Mr. G. M. G. H. Russel, te Amsterdam.
Willem RllYs, te Rotterdam.
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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-Gl'avenhage.
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-Gravenhagc.
P. Schoen Pzn., te Zaandam.
Ir. J. H. Scholte, te 's-Gravenhage.
E. W. Scholten, te Amsterdam.
J. Schouten, te Rotterdam.
H. G. Schuddebeurs, te Rotterdam.
Mr. Dr. F . Schuylenbul'g c. i., te 's-Gravenhage
Sigmund Seeligmann, te Amsterdam.
Jhr. Jan Six, te Amsterdam.
Mevr. H. von Skrbensky-Wieseman, Praus (Sil.) .
L. Slijper, te Amsterdam.
Dr. C. Smit, te Amsterdam.
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 Spanjaal'd, te 's-Gravenhage.
I. J . Spanjaard Dzn., te Borne.
P. N. L. Staal, te Eindhoven.
C. Stahl, te Rotterdam.
J. Stakenburg, te Rotterdam.
Mr. R. van Steeden, te Amsterdam.
Mr. M. P. L. Steenbel'ghe, te 's-Gravenhage.
J. Steur, te 's-Gravenhage.
Th. G. H. Stihbe, te Rotterdam.
L. Stokvis, te 's-Gravenhage.
Theo Stokvis, te 's-Gravenhage.
H. Stoppelman, te Amsterdam.
J. Stroeve J.Ezn., te Amsterdam.
H. van Straaten, te Velp (G.)
S. W. Swaap, te Amsterdam.
Mr. A. G. N. Swart, te Wassenaar.
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F. Swarttouw, te 's-Gravenhage.
Louis Tas, te Amsterdam.
Prof. Dr. J. S. Theissen, te Amsterdam.
Mr. J. P. van Tienhoven, te Amsterdam.
Mr. P. G. van Tienhoven, te Amsterdam.
H. D. Tjeenk Willink, te Haarlem.
Tj. T. Twijnstra, te Wassenaar.
C. van Uden, te Amsterdam.
Dr. W. S. Unger, te Middelburg.
Mr. M. M. van Valkenhurg, te 1aren (G.).
T. V. Valstar, te 's-Gravenhage.
J. H. Veder, te Rotterdam.
Mr. Alb. Veen, te Rotterdam.
Prof. Dr. H. N. ter Veen, te Amsterdam.
Ir. A. D. R. Verbeek, te 's-Gravenhage.
Dr. 1. G. J. Verberne, te Breda.
E. H. Vinke, te Rotterdam.
Dr. C. Visser, te Vlaardingen.
Mr. G. Vissering, te Bloemendaal.
C. D. van Vliet, te Bussum.
A. van Vollenhoven, te 's-Gravenhage.
G. Voorhoeve, te Rotterdam.
A. P. van der Vorm, te Rotterdam.
Mr. A. T. Vos, te Appingedam.
Dr. I. H. J. Vos, te Amsterdam.
H. A. A. de Vos, te Nijmegen.
Mr. J. R. Vofite, te Bussum.
D. de Vries, te Rotterdam.
Dr. Max de Vries, te Amsterdam.
Jacob Vriesendorp, te Amsterdam.
1. 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. Wendelaar, te 's-Gravenhage
W. G. Wendelaar, te Brussel, Vorst.
Prof. dr. Hans van Werveke, st. Denys-Westrem, Gent.
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 Venlo.
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Dr. J. Witlox, te Rotterdam.
Mr. W. J. Witsenboer, te 's-Gravenhage.
Dr. E. B. Wolff, te Bussum.
Mr. J. Wolterbeek Muller, te 's-Gravenhage.
F. L. Wurbain, Vandoeuvres bij Geneve.
N. van Wijk, te 's-Gravenhage.
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam.
N. van Zalinge, te Batavia.
Mr. J . W. van Zan ten, te Rotterdam.
S. W. Zeverijll, te Amsterdam.
Saal van Zwanenburg, te Nijmegen.

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN
Aigemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam.
Bank-Associatie, te Amsterdam.
Bibliotheek del' Gemeente Rotterdam, te Rotterdam.
Bibliotheek del' Nederiandsche Handels-Hoogeschool, te Rotterdam.
Bibliotheek del' Vrije Universiteit, te Amsterdam.
Business Historical Society, Boston, Mass. (U. S. A.).
Centraal Kantoor voor de Slatistiek van het Departement van I,andbouw,
Nijverheid en Handel, te Weltevreden.
Handels-Economische Bibliotheek, te Amsterdam.
N.V. Handelsveem, te Rotterdam.
Koninklijke Bibliotheek, le 's-Gravenhage.
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ncd.-Indie,
te 's-Gravenhage.
Nederlandsch Instituut van Accountants, te Amsterdam.
Nederlandsch Instituut voor Efficiency, te Amsterdam.
N ederlandsche Vakcentrale, te Amsterdam.
Nieuwe of Litteraire Societeit, te 's-Gravenhage.
Openbare Bibliotheek, te Arnhem.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te Dordrecht.
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's-Gravenhage.
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden.
R.K. Openbare Leeszaal "Geloof en Wetenschap", te Bergen-op-Zoom.
N.V. Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam.
Roomsch-Katholiek Werklieden Verbond in Nederland, te Utrecht.
Universiteits-Bibliotheek, te Amsterdam.
Verbond van Nederlandsche Werkgevers, te 's-Gravenhage.
Vereeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam.
Vereeniging van Oud-Lcerlingen del' Openbare Handelsschool te Amsterdam
"Hou' en Trouw", te Amsterdam.
Vrijwillige Burgerwacht, te Amsterdam.
Zuid-Afrikaansche Reserve Bank, te Pretoria.

NAAMLIJST DER DONATEURS

XXI

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 Omstrekcn, 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 Tuburg.
Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Twente, te Hengelo (0.).
B. Klaare, te Wassenaar.
F. Koenigs, te Haarlem.
Ph. Mees, te Rotterdam.
Nederlandsche Gist- en Spiritusfabriek, te Delft.
W. Pannenborg, te Amsterdam.
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen. ta
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 der Nederlandsche Letterkunde, te Leiden.
H. W. van Marie Jr., te Amsterdam.
A. C. Mees, te Ellecom.
Chr. Moes, te Amsterdam.
Nederlandsche Maat8chappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlcm.
B. Nierstrasz, te Tervueren.
E. A. Pan, te 's-Gravenhage.
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H. D. R. van Peski, le Berlijn.
H. D. Pierson, te 's-Gravenhage.
J. L. Pierson, te Baarn.
H. C. Rehbock, te Amsterdam.
P. J. Roosegaarde Bisschop, te Overveen.
Dr. W. Roosegaarde Bisschop, te London.
H. Smulders, te Schiedam.
Jhr. Mr. G. C. W. van Tels van Goudriaan, le 's-Gravcnhagc.
H. Tutein Nolthenius, te Vrijenhan bij Delft.
Utrechtsche Hypotheekbank, te Utrecht.
Mr. G. A. Voiite, te Amsterdam.
H. C. Wesseling, te Vlissingen.

DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS
Algemeene N ederlandsch-Indische Electriciteit Maatschappij, te Amsterdam _
Bataafsc.he Petroleum-Maatschappij, te 's-Gravenhage.
Deli-Batavia Rubber Maatschappij, te Amsterdam.
Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, te Amsterdam.
Handelsvereeniging vool'heen Maintz en Co., te Amsterdam.
Hengelosche Electrische en Mechanische Apparaten Fabriek (Heemaf), teHengelo.
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, te Amsterdam.
Nederlandsche Handel Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch-Indische Escompto Maatschappij, te Amsterdam.
Nederlandsch-Indische Handelsbank, te Amsterdam.
Directie der Oostersche Handel en Reederijen, te Amsterdam.
Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma Van Gelder & Zonen, taAmsterdam.
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, te Eindhoven.
Pierson en Co., te Amsterdam.
Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij, te Rotterdam.
Stoomvaart-Maatschappij "Rotterdamsche Lloyd", t~ Rotterdam.
De Twentsche Bank, te Amsterdam.

LEDEN VAN HET BOEKENFONDS
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COMMISSIE VOOR RET BOEKENFONDS

G. van del' Aa.
Dr. C. J. K. van Aalst.
A. Andriesse.
Mr. H. L. de Beaufort.
H. F. de Beukelaar.
D. G. van Beuningen.
W. C. Bolle
A. de Bijll Nachenius.
M. Taudin Chabot.
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy.
J. W. Dekker.
G. A. Dunlop
Mr. Chr. P. van Eeghen.
R. G. A. Elink Schuurman.
Edo Fimmen.
F. H. Fentener van Vlissingen.
J. Ed. Gerzon.
Handel-Maatschappij H. Albert
de Bary & Co.
Mr. H. C. Hintzen.
K. C. Honig Mz.
D. R. Hudig.
W. C. Hudig
J. S. C. Kasteleyn.
L. H. Kiek.
J. E. F. de Kok.

W. Labohm.
M. Lam Jr.
C. H. van del' Leeu w.
Jhr. H. Loudon.
Dr. F . Mannheimer.
H . W.' van MarIe Jr.
A . Marx.
Mr. R. Mees.
Dr. W. W. van del' Meulen.
Mr. E. P. de Monchy.
Mr. H. A. van Nierop.
Wouler Nijhoff.
H. E. Ovillg .Jr.
Dr. A. F . Philips.
H. D. Pierson.
Prof. Mr. N. W. Posthumus.
Edwin vom Rath.
Jhr. D. F . Reucblin.
G. Hibbiu8 Peletiel'.
L. V. van Rossem.
B. E. Ruys.
Mr. A. E. von Saher.
Mr. P. J. C. Tetrode.
A. W. Volz.
W. van der Vorm.
Mr. Jb. Willcumier.

Het Archief is gevestigd te 's-Gravenbage, Prins Mauritslaan 53, teL
552890.
Het Archief is geopend van v.m. half tien tot n.m. vijf uur.

STA1'UTEN
DER VEREEN lGING

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF
GEV ESTlGD TE 's GRAVENHAGE
(Goedgekeurd bij K Ollinklijk Besluit d.d. 8 Juni 1914 S. 170; aangev. bij
K. B. d.d. 9 Juni 1931 , S. 699)

Artikel 1.
De Vereeniging "H e t Ned e r 1 and s c h E con 0 m i s c hHis tor is c h Arc hie f" is opgericht op 2 April 1914. Zij
is gevestig,d te 's-Gravenhage.
Art. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamel-en,
hewaxen en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van N ederla nd, N ederlandsch-Indie, Suriname en CuraQao.
Art. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken:
a. door het in ei~ndom verwerven of in bruikleen ontvangen
van koopmansarchieven, handeLsboeken, handeLscorrespondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en
ptiblicatien 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 geschiedenis in het algemeen
en van Nederland in het bijzonder;
een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Vereeniging;
d. door het opricht-en van een bibliotheek op economisch-historisch' gebied;
e. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de
economische geschiedenis;
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,. door hetzij het puhliceeren van bescheiden en ander broo- .
nenmateriaal op het gebied der economische geschiedenis
van Nederland, al of niet in eigendom der Vereeniging,
alsmede van wetenschappelijke studien op dit gebied, hetz-jj
het ondersteunen of het bevorde'l'en van de uitgave van
dergelijke puhlicatien;
y. 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 Vereeniging ook een Museum worden
opgericht, waarin de arbeidsmiddelen eoo., belangrijk voor de
kennis van de technische ontwikkeling en de economische ge.schiedenis, zuBen worden opgenomen.
Art. 5. Het vereenigingsjac'u' loopt van 1 J anuari tot ultimo
December.
Art. 6. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van ~9
jaar en 11 maanden, te rek.enen 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' Vereeniging daartoe worden be-noemd.
De jaarlijksche contributie bt'draagt twaalf gulden.
Er kunnen zijn correspondeerende laden, door het Bestuur te
benoemen. Zij hebhen dezelfde rechten als de overige leden,
maar betalen goon contributie.
Donateur of donatrice wordt men door een gift ineens van ten
minste f 100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste
f 25.- jaarlijks aa.n de Verooniging te betalen.
De rechten van leden en donaturs zijn gelijk, behoudens het
bepaalde in de artt. 9 en 10.
Ret Bestuur kan eereleden benoemen. Deze ontvangen de publicaties del' Verooniging.
Art. 8. Het lidmaatschap gaat verloren:
a. door overlijden;
b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden v66r
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.
Het Bestuur kiest uit zijn midden een Dagelijksch Bestuur van
7.even laden, dat de werkzaamheden onderling ve~deelt.
Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in
en buiten rechten.
De leden van het Bestuur ontvangen geen honorarium.
Art. 10. De leden van het Bestuur worden voor den tijd van
5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een
vijfde der bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dagelijksch Bestuur op te maken rooster. De aftredenden zijn terstond
herkiesbaar.
Art. 11. De Directeur van het Archief del' Vereeniging wordt
voor onbepaalden tijd door de Algemeene Vergadering benoemd
en is als zoodanig als secretaris aan het Bestuur en het Dagelijksch Bestuur toegevoegd.
De directeur wordt zoo noodig tel' zijde gestaan door een Conservator, door het Bestuur te benoemen.
De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur
benoemd.
ATt. 12. Er is een Raad van Advies, bestaande uit:
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen;
b. ten hoogste vijf door de Algemeene Vergadering te benoemen vertegenwoordigers van vereenigingen of instellingen,
die zich bereid hebben verklaard hunne archieven of gedeelten hiervan in het archiefgebouw del' Vereeniging te
deponeeren.
Het Bestuur maakt vaar elke benoeming e'en aanbeveling op.
De laden van den Raad van Ad vies hebben een raadgevende
stem in aIle 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 aIle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende.
Art. 13. Bescheiden, die inbruikleen worden aangenomen,
kunnen slechts met toestemming van den uitleener worden gepubliceerd.
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Raadpleging van bescheiden door derd-en kan de deposant van
zijn toestemming afhankelijk maken.
Art. 14. Er zal zijn een Huishoudelijk Reglement, dat niet
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statuten.
Art. 15. Een instructie betreffende het beheer en het gebruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld.
Voor de publicaWin, door de Vereeniging uit te geven, zal een
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld.
Art. 16. De inkomsten del' Vereeniging bestaan uit contribuHen, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicaWin.
Art. 17. J aarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag ,vordt
uitgebracht ovm" den toestand en de werkzaamheden van de Ver""
eeniging in het afgeloopen jaar en rekening en verantwoording
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goedhuring dezer rekening is het Bestuur geMchargeerd.
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 verde:r worden gehouden zoo
dikwijIs het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk 001'deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven
bij het Bestuur aanvragen.
In een Algemeene Vergadering kunnen e'e n of meer voordrachten worden gehouden Qver onderwerpen, verband houdende met den werkkring van de Vereeniging.
Art. 18. AlIe stemmingen over personen geschieden, t-enzij
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te
wijken, schriftelijk, over zaken mondeling.
AlIe besluiten worden genomen bijl meerderheid van stemmen.
Bij staking van stemm-en 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. ct. Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met inachtneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendom-
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men komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijksarchief te s'-Gravenhage, voor wover het geschriften betreft.
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 rut bij besluit van 26 Mei 1930 op zich heeft
genomen.
Deze bepaling mag zonder toestemming van het gemeentebestuur van Amsterdam niet worden gewijzigd .
c. Van de afbeeldingen en de overige eigendommen cler Vereeniging bepaalt de Algemeene Vergadering de nadere bestemmingo

BIJDRAGEN
TOT DE
ECONOMISCHE GESCHIEDENIS VAN NEDERLAND

I
DE HONDERD HOOGST AANGESLAGENEN TE 's-GRAVENHAGE IN
1813 (LISTE DES CENT PLUS FORT CONTRIBUABLES DE LA COMMUNE DE LA HAYE) , MEDEGEDEELD DOOR Dr. W . MOLL
IKLEJDING

In de uitYoerige en belangrijkc inleiding tot hare mededeeling
van de lijst del' honderd hoogst aanges1a.genen te Amsterdam in
1813, te vinden in het elide dee 1 van dit Economisch-Historisch
Jaarboek, heeft mejuffrouw Dr. J~eonie van Nierop op duidelijke
wijze yerklaard waarom in 1813 lijsten del' honderd, in 1812
del' 600 hoogst aangeslagenen resp. in de grootere Communes
en in de Departementen werden samengesteJd. Jk mag mij dus
ontsJagen rekenen van de taak clit in het algemeen uiteen te
zetten\.
enkele woorden vermeld worden, ,rat mij
Slechts moge met <
in het hijzonder over het ontstaan van de lijst del' 100 van de
Commune de la Haye en van die del' 600 van het Departement
des Bouc.hes de la Meuse is bekend geworden.
Het eerst, dat het Haagsche gemeentebestuur over deze lijsten
hoorde, was toen o}.l 2 November 1811 bij den Maire een brief
inkwam van den Prcfet, waarbij een aantal van denzeliden dag
gedateerde aanplakh iljetten werd toegezonden, die bevatten een
"berigt wegens hetgeen geobserveerd moet worden door sommige
del' geenen welke ondee de 600 meest be.Jasting opbrengende
hehooren" 1). Van deze biljetten werden op 7 Novemher 5 exernplaren aangeplakt; er stond in te lewn dat "op het oogenblik
dat de lijst del' 600 meest opbrengenden in de directe helastingen
definitievelijk zal worden gearresteerd", zij die ook in andere
Departementen belasting betaalden werden uitgenoodigd hiervan
aangifte te doen.
1) Gem. Archicf F 250 no. 500a.
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Op 14 Januari 1812 ontving de Directeur des Contributions
Directes, naar uit zijn op het Algemeen Rijksarchief bewaarde
lJapieren 1) blijkt, een verzoek van ·dBni Intendant de l'Interieur
om zoo snel mogelijk de lijst del' 600 hoogstaangeslagenen te
zenden en tevens de lijst del' 100 hoogstaangeslagenen van aBe
Communes van meer dan 5000 inwoners, waar den Haag onder
behoorde.
De aanvankelijke belofte van den Directeur om voor 7 Pebruari aan dit verlangen te voldoen kon niet worden nagekomen. Er volgde een aanmaning en op 12 Maart kwamen de
concept-lijsten dan ook werkelijk bij den Intendant binnen.
Reeds den volgenden dag werden zjj teruggezonden om nog
enkele aanvullingen bijl te voegen en eenige dagen later weruen
zij wederom vastg'eSteld. Ecihter werd op 3 April aIleen de lijst
del' 600, als voldoende afgewerkt, aan den Intendant de rInterieur toegezonden. Deze lijst, te Parijs op 11 April 1812 definitief vastgesteld, we I'd in Mei op de Imprimerie N ationale gedrukt. Er zijn eenige exemplar,en van bewaard gebleven 2).
Zoo was dan de lijst del' 600 tot stand gebracht. Maar met de
lijsten del' 100 hoogstaangeslag1e nen zou het mindel' vlot gaan.
Zooals wij zagen werd reeds op 14 Januari 1812 op :000 spoedig mogelijke inzending aangedrongen. Eig,enlijk was als uiterste termijn 31 Januari gesteld, waarop dan de Directeur des
Contributions ook deze lijst vaal' 7 Februari toezegde. Toen
echter niettegenstaande verscheidene rappels de lijsten del' 100'
hoogstaangeslagren\en te onvolledig bleven en maar niet verbeterd werden, bemoeide de Ministre de l'Interieur zelf er zich
mee. Zoowel op 1 :April al., op 26 Mei vroeg hij er den Intendantnaar, maar deze was eerst op 5 Juni in staat de lijsten te expedieer:en, al zag hij zelf in, dat ze nog geenszins in orde waren
en dus niet goed bruikbaar. Daarom vroeg hij op 16 Juni nogeens met nadruk aan den Directeur des Contributions wanneer
de definitieve lijsten te wachten waren, waarop deze twee dagen
later berichtte, dat ze nu dan toch spoedig geheel gereed zouden
zijn.
Deze verklaring echter getuigde van te groot optimisme. OIl'
1) R. A. Holland no. 5664. 5665. Zie ook no. 2343.
2) O.a. Gem. Arch. Bib!. B c 230.
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;) Juli, 10 Augustus en 5 September werd weer over het uitbiijven der Iijsten gecorrespondeerd, maar steeds bleef succes
uit. WeI eehter schijnt de Haagsche lijst in Juli 1812 in concept
gtreed te zijn gekomen. Tenminste wanneer op 14 April 1813
de Maire van den Haag in verband met de samlflnstelling van
de garde d'honneur aan den Directeur des Contributicms Directeg inzage vraagt van de lijst del' 100 hoogstaangeslag;enen van den
Haag 1), wordt hem op 19 April de lijst ter inzage toegezonden,
de lijst "redigee par Ie controleur et M.M. les Percepteurs de
cette ville au mois de juillet 1812" 2). Maar, voegt de Directem
er bij: "Pour assurer son exactitude aujourd'hui il serait necessaire d'en faire une nouvelle Revision". Op 22 April stuurde
de Maire de concept-lijst terug. Helaas hield hij er blijkbaar
geen afschrift van en het is met mogen gelukk'en deze conceptlijst op het Algemeen Rijksarchief terug te vinden. VerdeI'
weten wij. aIleen, dat de definitieve lijst eerst op 30 Juni 1813
is vastgesteld geworden en te den Haag bij Guinta d' Alhani
gedrukt 3).
Onmiddellijk na het verschijnen van de Iijst der 600 hoogstaangeslageIl!en van het Departement zette men zich tot het
samenstellen van een nieuwe lijst. Ret heeft goon zin de correspond<en,ltie daarover mer nader 'te
beschouwen. Immers we verneI
men op 19 April 1813 - de Maire had toen ook om deze Iijst gevraagd - dat men met het samenstellen nog niet gereed is en
blijkbaar heeft deze lijst het nimmer tot vaststelling en puhlicatie gebracht.
RieTonder vindt men nu allereerst afgedrukt de lijst del'
100 hoogstaangeslagen Hagenaars. De lijst is helaas lang niet
zoo volledig en daardoor instructief als de Amsterdamsche: ze
bestaat evenals de Rotterdamscheenkel uit namen en voormmen. Evenals mijn Rotterdamsche ambtg-enoot in het XVle
deel van dit Jaal'boek gedaan heeft, heb ik getracht de lijst
zooveel mogelijk te completeeren. Daarom heb ik haar aangevuld met de beroepen, de geboortedataen de leeftijden Cop 30
Juni 1813) del' genoemden. Deze lijst is in de tweede plaats
1) Gem. Arch. F 30t.
2) Gem. Arch. F 267 no. 1039.
S) Gem. Arch. Bibl. B c 223.
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hiel'achter gedrukt. Jk ben er niet in geslaagd aUe beroepen en
geboortedak'1 te "inden. vVaar alletm het geboortejaar, niet de .
datum, bekend was, heb ik naa eden juisten leeWjd op 30 Juni
1813 slechts kunnen gissen. Daarom is dclarachter dan oen
Yl'aagteeken geplaatst.
De namen en voornamen zijn na tuurlijk in deze door mij
vervaardigde lijst niet weergegeven op de eenigszins zonderlinge, sorns zeUs hepaald onjuiste wijze del' officieele lijst. Ik
heb ze zooals het behoort en naar N ederlandsche schrijfwijze
gespeJd, waardoor de alphabetiscbe ordening vooral bij de namen niet het ,"oon-oegsel m ,1l is verloren gegaan.
In de del'Cle plaats \"jndt men hieronder een uiHreksel uit de
lijst del' 600 hoogstaangeslagenen "an het Dcpartement des
Bouches de la Meuse. lk heb alle Hag-enam's daaruit overgenomen. Het zijn er meer dan 100 n.1. 110 1 ). Niet alleen komen
Ct' dus meer nam~n op voor dan op de lijst del' 100, maar deze
100 komen lang niet alle op de lijst del' GOO yoor. Inderdaad
zijn er slechts 53 op beide lijsten vermeld. Dit behoeft ons ruet
tf: verwonderen. In de inleiding Vaal' de Amsterdamsche lijst
heeft mejuffrouw Van Nierop dit op het eerste gezicht zonderliIlge yerschijnsel voldoende yerklaard. In het geheel maken wij
door deze uitg-ave dus kennis met 157 Haagsche rijkaards uit
1812 en 1813.
Tenslotte vjndt men nogafgedrukt €oen lijst del' 10 hoogstaangeslagenen, vastgesteld op 9 Juli 1813 door den sous-prefect
van het arrondissement den Haag. vVaar deze lijst yandaan
komt is niet bekiend. In 1858 is zij ten geschenke gegeven aan
de verzamelingen van de Vereeniging tot beoefening del' geschiedenis van de stad 's-Gl'avenhage en met het archief dezer
vereeniging in 1885 op het Haagsehe gemeente-archief beland 2).
Het goede yoorheeld van de uitgevers del' Arnstel'damsche en
Rotterdamsche lijsten volgend heb ik aan deze uitgave een lijst
toegevoegd met bijzonderheden betl'effende de op de lijsten del'
100 ,e n 600 hoogst aangeslagenen voorkomende Hagenaars. Ret
1) Eigenlijk 111, maar een persoon Dirk van Boelzelaer van Kijfhoek is
blijkbaar tweemaal vermeld.
2) Gem. Arch. Bibl. L f 15.
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is niet volkomen gelukt over alle 157 iets mee te deelf)n: van
J. 1. van del' Rout bleek niets te yinden. Voor deze opgaven
it" vooral met vrucht gebruik gemaakt van de registers met
transporhm van onroerende goederen. Daardoor bleek het mogelijk van de meesten na te gaan welke huizen en grondstukken
zjj hebben bezeten en wat zij er voor betaalden of bij verkoop
kreg13n. Ook werd het verpondingsregister "an 1806 1) benevens
de bevolkingsregisters van 1823 en 1830 2 ) gel'aadpleegd, waaruit nog vele gegevens over onroerend eigendom na 1811 bleken.
Echter staan daarbij natuurlijk geen koop- en verkoopprijzen
vormeld. Ret op het Algemeen Hijksarchief berustende Hegistre
Civique 3) yan 1811 werd doorzocht ; het registernummer van
degenen die werden aangetroffen ",erd vermeld, eyenals hun
beroep voor zoover aangegeven. De gehoortedata van het Hegistre Civique bleken in verscheidene geyallen onbetrouwbaar.
])0 ambten en ,,·oonplaatsen ,,·erden zooveelmogelijk uit heerenboekjes en almanakken aangevuld. VerdeI' ,yerd van de J aarboeken der Vereeniging "die Haghe·', yan de biografische
woordenboeken en nog talrijke andere weI' ken een dankhaar
gebruik gemaakt.
De data van geboorte, hmyelijk en oyerlijden 'rerden allereerst uit Adelsboek en Patl'iciaat yerkregell. Vorder ,yerd zooveel mogelijk in doop- en trouwboeken gezocht. De oyerlijdensdata werdp,n in de registers yan elen Burgerlijken Stand nagegaan. Zoo ,yerd veel gevonden, maar toch bleef nog yeel ontbreken. Het feit dat de klapper op de doopboeken op het Haagsche gemeente-archief nog slechts in hewerking is - die op de
huwelijken en het begraven zijn voUooid - maakte dat Yerscheidene doopen zonder te tijdroovend onderzoek niet gevonc1en
konden worden.
Evenals mijn Rotterdamsche amhtgenoot zal ik het voorbeeld
van mej. Van Nierop om in de inleiding tot deze uitgaYe een
aanzienlijk gedeelte del' verschafte gegevens te verwerken , niet
kunnen volgen. Slechts zij het veroorloofd zeer in het kort te
wijzen op enkele markante verschillen tusschen de tot dusver
gepubliceerde Amsterdamsche en Rotterdamsche lijsten en de
1) Gem. Arch. T. R. 2919.

2) Gem . Arch. Lecsz.

3) H olland no. 5833.
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Haag-sche, die hierachter voIgt. Dit vooral daarom, daar ook
hieruit zoo duidelij,k het verschil tusschen de twee groote handeissteden en het zooveel klein ere en geheel anders geaarde den
Haag kan blijken.
In Rotterdam zijn bijna aHe, ongeveer 90 der 100, hoogstaangeslagenen kooplieden of fabrikanten, in Amsterdam zijn
het er ongeveer 60. Van de 156 Hagenaars echter zijn er slechts
12 bij handel en nijverheid betrokken.
Daartegenover komen er op de Haagsche lijst veel meer leden
van aristocratische gesiachten v~~r. Niet minder dan 43 zijn
van ouden adel of zouden na het einde der Fransche overheersehing bij dle n Nederlandschen: adel worelen ingelijfd. In Amsterdam zoowel als in Rotteradm zijn dit er slechts 4. Een typeerend onderscheid inderdaad.
In d,en Haag vindt men ook betrekkelijk veel gestudeerden;
er staan 55 juristen, 5 medici en 2 theologen op onze lijsten. In
Amsterdam daarentegen compareeren slechts 10 juristen en 1
medicus op de lijst. Den Haag is dan ook van ouds de stad del'
ambtenaren; 59 del' hoogstaangeslagenen hebbeneen of ander
openhaa,r ambt bekleed, 35 hebhen vroeger of later deelgBnomeo
aan de plaatselijke regearing.
Vermoedelijk bestonden in den Haag ruet zulke groote inkomens als in Amsterdam. Nu de lijsten hierover geen gegevens
verschaffen kan dit ruet nauwkeurig worden nagegaan. Maar
toch mag men dit concludeeren nit het feit, datderijke Ha~enaars
in oyer het algemeen veel goedkooper huizen woonden dan de
Amsterdammers. Van 53 woonhuiz.en zijn de koopprijzen bekend. EElll slechts heeft f 50.000 gekost, eon is er van f 32.000
en cen van f 30.000, terwijl slechts 9 huizen van tusschen
f 20.000 en f 30.000 voorkomen. De meeste, 23 in getal, hebhen
prijzen liggend tuschen de f 10.000 en f 20.000. De overige 18
hnizen hlijven daar nog onder. Het Amsterdamsche heeid is geheel andel'S en toont aanzienlijk hoogere cijfers. Daar komen
huizen van f 77.000, f 76.000, f 75.000, f 65.000 en f 62.000
voor, verscheidene van tusschen f 50.000 en f 60.000 en geen
enkel beneden de f 10.000.-.
Ook is het opvallend, dat waar 39 der 100 Amsterdammers
buitenverblijven in den omtrek van de stad bezaten, slechts 19
der meer dan anderhalfmaal zooveel Hagenaars landgoederen
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dicht bij de stad - meest in Voorburg, soms ook in Rijswijk en
aan den weg naar Scheveningen - hadden. Ook hieruit blijkt
mind ere gegoedheid, al zal het feit, dat het den Haag van 1813,
kleine plaats met fraaie omstreken direct buiten de singels,
wat natuurschoon betreft zooveel meer was bevoorrecht dan
Amsterdam, hiertoe stellig hebben bijgooragen.
Zoo leveren onze lijsten meer dan een bewijs voor de speciale
zijden del' Haagsche samenleving.
Zeer vele hoogstaangeslagenen woonden in de wijken, waar
men voor kort nog vele vermogende lieden, nu nog de meesto
patridsche woningen kan aantreHen. Op Lange en Korte Voorhout woonden er 28, aan Langen en Korten Vijve:l.'b erg 16 en
G aan de Prinsessegracht. Het feit dat 12 aan de Prinsegracht,
11 in de Wagenstraat en 7 in het N oordeinde woonachtig waren
bevestigt, dat dit in het eerste gedeelte van de 1ge eeuw nog
voorname woonbuurten waren.
Ook in den Haag doet zich de achteruitgang van de waarde
del' huiZltml in den li'ranschen tijd in het bijzonder voelen. De
medegedeelde koopsommen doen dit duidelijk zien. Omstreeks
1810, toen voor het eerst sedert eeuwen de centrale regeering
niet meer in den Haag gevestigd was, schijnt het laagste punt
bereikt te zijn. Verschillende woningen word'en dan verkocht
voor nauwelijks meer dan de helft van de prijzen, die er 10 of
mee!' jaren tevoren voor waren betaald.
W.M.

DEPARTEMENT DES BOUCHES DE LA MEUSE.
IISTE
des cent plus fort contribuables de la commune de la Haye 1).
Numel"Os
d'Oide

Noms

P renoms

1 Bastert.
2 Bichelberger.
3 Bichon visch.
4 Boetzelaer. (de)
5 Boetzelaer. (de) de kyfhoek
6 Boyer de camprieux

Antoine Eygide
Matthieu
Jacques Sebastiaan
C. C. Vintcent
Thierry
Barthlomee

1) Gem. Bib!. B c 223.
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d'Ordre

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
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Noms

Bylandt (de) de marienweerd.
Caan.
Cloterboke.
Collot d'escury de sliedrecht.
Dacosta
Dekok
Dekruif
Demist.
Dendekker.
Desmeth.
Detune.
De vries robbe.
Diert.
Edersheim.
Eelties.
Gohier.
Goldberg.
Groen van prinsterer.
Haagen.
Habraken.
Handel.
Happel.
Hartman.
Hartog.
Hasselman.
Hebert.
Heeckeren (de) de Cloese.
34 Heeneman.
35 Heymans.
36 Hoefnagel.
37 Hope.
38 Huygens.
39 Jochems.
40 Kam.
41 Ke-izer.
1~2
Koekehakker.
43 Kolemans.

Prenoms

Guill. Otto Henri
Henri Adrien
Caspar
Jan Martin
Abraham Suasso
Ysbrand
Guillaume
Jacques Abram
Jacques
Theodore
Jacques
Antoine Abram
Piere Judocus
Meyer
Albert
Marc Louis Dani el
.Tean
Pierre Jacques
Chretien Godfroi
Martin Joseph
.Jean Philippe
Hemigius Adolph
C'Jlarles Antoine
Abraham
Thierry
Daniel
Louis
Daniel Jacques
Isaac
Pierre Jean
Archebald
.Tean
Joachim
Jean
Pierre
Jean
Gilbert
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NumelOS
d'Ordre

44
45
46
47

!,,8
49
50
51
52

53
54

55
56

57
58
59

60
61
6~

63
64

65
06
67

68
69

70
71
72

73
74
75

76
77
78
79

80

Noms

Kortz.
Kretsmar .-an veen.
JJavoine.
Lampsins.
Ligtenberg.
Maarschalk.
Meerman (comte de)
Mejan.
Mertz.
Myne.
Hepelaer de Driel.
Romsminckel.
Salvador.
Schepman.
Schlosser.
Schlosser.
Scholten .
Schwnrtsma n.
Sillevis.
Slieher.
Sloet d·olclmtenJJorch.
Spoors.
Steengracht d'oostkapeUe.
Steengracht cl'oosterland.
Stenfurt.
Struik.
Suerdfeger.
Swaan.
Teunissen
Tieleman.
Twent de kortenhosch.
Vandekasteele.
Vandergoes.
Vandergoes.
Vanderhout.
Vanderkemp.
Vandermeulen.
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Pn'moms

Jean Adam
Jacques Charles
Pierre
Appollon J ean Corn.
Gerard
David
Jean
Henry Ven,'ey
Jean Conrad
Adrien
Okker
Joost
Mo'ise
Henry
J can Philippe
Pierre Chretien
Gorn. Ant. Fannius
Jean Gebriel
Leonard
Jean
Antoine
.Jacques
Jean
Nicolas
Harmen
Gauthier
.Jean Guill. Dubbing
Henry
Corneille
Theodore
Jacques Antoine
Leonard
Franc
Philippe Jacques
Jean Corneille
Jean Corn.
Jean
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Numeros
d'OI'dre

81
82
83
84
85
86
7
8
9
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Noms

Prenoms

Vanderveen.
Vandewalle
Vandewatering.
Vandoeveren.
Vandrunen.
Vaneck.
Vanhees.
Vanhogendorp.
Vanlimbul'g.
Vanmeurs.
Vanolden.
Vanoosthuyse de rysenburg.
Vanschinne.
Vanschuilenburch de bommenede.
Vanson.
Veldhorst.
Vrydag.
Walland.
'Veve.
Willer.

I,eonard
J acques Joseph
Isaac
Corneille Emile
Jean
Jean Franl;ois
Jean
Gysbert Charles
Thomas
Jacques
Rudolph
Pierre Judocus
Isaac
Frederic Pierre
Pierre Thomas
Thierry Guill.
Joske
Jean
Mathieu
.Tean Jacques

Fait arrete par nous Auditeur au Conseil d'Etat PrMet soussigne,en execution de l'art. 11 de l'acte des constitutions de
l'Empire du 16 thermidor an 10, et des articles 75, 77, 78 79,
et 80 du reglement du 19 fructidor de la meme annee.
A la Haye, Ie 30 jour du mois de juin 1813.
G. DE STASSART.
Ala Haye, chez les Freres GIUNTA d'AI.BANI,
Imprimeurs de la Prefecture et des Mairies .
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Noms

1 Basters
2 Bichelberger
3 Bichon Visch
4 Boetzelaer
5 Boetzelaer
6 Boyer de Campriellx
7 Bylandt
8 Caan
\) Cloterbooke
10 Collot d'Escury
11 Dacosta
12 !Cock
13 Kruyff
14 Mist

15 Dekker
16 Smeth
17 Detune
18 Vries Robbe
19 Diert van Melissant
20 Edersheim
21 Eeltjes
22 Gohier
2" Goldberg
2 t Groen van Prinsterer
2 ~ Haagen
6 Habraken
'7 Handel
'8 Happel
29 Hartman
· 0 Hartog
3 L Hasselman
32 Hebert
3~ Heeckeren
3 4 Heeneman
~ 5 Heymans
36 Hoefnagel
3 7 Hope
8 Huygens
39 Jochems
40 Kam
<\. [ Keizer

Prl'moms

1815

Qualifications,
professions ou
fonctions actuelles

Anthony Egidius
pikeur
:M:atthells
koopman
.J acob Bastiaan
raadsheer
Coenraad Carel Vincent v. ritmeester
Dirk van
oud-mlHltmeester
Bartholomey Lourent
lid Munic. Raad
Otto Willem Hendrik van oud-ambtman
lid Munie. Raad
Hendrik Adriaan
lid Depart. Bestuur
Casparus
raadsheer
Hendrik
bankier
Abraham Suasso
lid Munic. Raad
IJsbrand de
Willem de
Jacob Abraham Uitenoud-regent
hage de
koopman
Jacobus den
Theodorus de
rilrneester
Jaques
boekhandelaar
Arnoldus Abraham de
koopman
Jacobus Petrus Yvo
rechter
Meyer
koopman
~ [o elenmaker
Albert
Marcus Lodewijk Daniel advocaat
Johannes
makelaar
Petrus Jacobus
geneeskundig inspecteur
Christoffel Godfried
koopman
Martin Joseph
logementhouder
Jean Paul
logementhouder
Remigius Adolfus
juwelier
Charles Antony
lid Munie, Raad
Abraham
koopman
Didericus
geneesheer
Daniel
Lodewijk van
kapitein
raadsheer
Daniel Jacob
geneesheer
Isaac
apotheker
Pieter .Jan
koopman
Archibald
notaris
Johannes
bankier
Joachim
bchanger
Johannes
. aannemer
Pietcr

15
Age
Epoque de la I"·mlll'e
naissance
annies

.'

13
10
6
12
15
4
23
29
31
5

Oct.
Nov.
April
Juni
April
Jan.
Febr.
Maart
Dce.
Jan.
Febr.

Dec.

1733
1746
1752
1776
1746
1770
1750
1755
1741
1740
1764
1741
1772

79
66
61
37
67
43
63
58
71

73
49
7Z?
40

64
1765 48?
1779 33
1782 30
1771 41
1774 39
1768 44
1751 62?
1781 32
1763 50.
1764 49
1740 . 73?

30 Allril 1749

16 Aug.
4 Aug.

17 Aug.
3 Jan.
30 Aug.
11 Oct.
3 Mei
5 Mei

5
28
16
31
30

FebI'.
Juli
Sept.
Juli
Juni

6 Sept.
6 Juli
18 Juni
3 Aug.
31 Aug.
7 Aug.
16 Maart
21 Mei
6 .Tan .

1759
1769
1747
1753
1743

54
43
65
59
70
-

1768
1767
1756
1767
1747
1739
1766
1773
1760

44

45
57
45
65
73
47
40

53
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Noms

-1·2
1.3
4.4
45
4·6

47
1(8

JjJl

50

51
52

53
5!,
5.'}
5(;

;.7
flO

59
GO
fil
62
(13

64c
05
66
(17
G8
(19
70

71
7~

73
71t

75
76
77

78
70
RO
81
R2

8:3

Koekebakker
Koolemaus
Kortz
Kretschmar
Lavoine
Lampsins
Ligtenberg
Maarschalk
Meerman
Mejan
Mertz
1iyne
Repelaer
Romswillckel
Salnldor
Schepman
Schlosser
Schlosser
Scholten
Schwartzmann
Sillevis
Slicher
Sloet v. OldruitenlJorch
Spoors
Steengracht v. OoslkapeU e
Steengracht
Stenfert
Struyck
Suerdfeger
Swaan
Teunissen
Tieleman
Twent v. Korlenbosch
Kasteele
Goes
Goes
Hout
Kemp
Meulen
Veen
Walle
Watering
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Qualifications,
professions ou
fonctions actuelles

Pr6noms

Age
Epoq ue de la N°7~t
naissance
aDDru

Jan
Gijsbert
koopmal1
Johan Adam
Jacob Charles van
adjunct-maire
25
Pierre A.
AppolJonius Jan COl'neiis Coli d-regen t
18
mI'. timmerman
Genit
!,
bicrhrouwer
David
ond-regent
Johan
1
(j
Hendrik Verwey
advocaat
Johan Coenraad
kolenhandelaar
3
Adrianus
notaris
30
Ocker
olld-regent
17
20
Joost
advocnat
Mozes
14
Hendrik
advocaat
Johan Philip
110gementhouder
6
Philip Christiaan
logement houder
25
Comelis Anthony Fannius advocaat
1
Johan Gabriel
wijnhandelaar
.11
Leendert
beurtschipper
20
.Tan
maire
113
Anthony
ontvanger van de loterij 2
Jacobus
oud-lid v.h. Staatsbewind il

I

Johan
Nicolaas
Harmen
\Vonter
Willelll Jacobus Dubbing
Hendrik
Cornelis
Theodowo
Jacob Antho n y
Leonardus van de
Franc van del'
T'hilippe Jacques van del'
Jan Cornelis van del'
Johannes Cornelius v. d.
.Johannes van del'
Leend erd van del'
.Jacobus Josephus van de
I~aac van de
.

lid Munic. Raad
ond-regent

1763
Junl

1764

50'?

49

1752
:I<'obr. J754
1731
Juli
1774
Nov. 1753
Aug. 176S

61'?
59
82'?
48
59

Ang.
Juli

69
77

Oct.
Dec.

No\,.
Oct.
Jan.
Dec.
No\·.
Jail.
JllJi
Mei
Sept.

1743

1735
J759
1745
1748
1749
1745
1775
1767
1737
1753
1745
1769
1754

44

53
67
M

64?
67

38
45
75
60
67

44
58

1782

30

1754

58

17.1,3

'iO?

1.3 Nov.

1,55

57

25 April
:2 Mei
!) Juli

1739
1763

74

1776
1743

36

26 Jnlli 1757
5 ;\<Iaart 1752

56
61

11 Jnli
27 No\·.

llolaris
agent v. d. kazerneering

bl'oodbakker
kruidenier
ontvangcr del' domeinen
advocaat
Ihesaurier
oud-secr etariH Rckenkamer
vice-president Rechtbank
mI'. melselaar
kaarsenfabrikant
koopman
nolaris

I

28 April

50
70

Il FebI'.

l768

55

21 Oct.

1751

61

30 Nov.

1750
1755
1, 52

62
57

Aug.
8 Ang.

60
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Nom s

4 Doevel'en
1:'5 Dnmcn
86 Eck
87 Hee8
3 Hogendorp
9 Limburg
vO Meurs
~l Oldon
92 Oosthuyse
fl3 Schinne
9 4 Schn y lenbuI'ch

UO Son
,)6 Veldhorst
97 Vrijdag
J8 Walland
,9 Weve
~
100 Willer

Pnlnorn s

COl'lleli s Emilius van
Johann es va ll
Jan Fran<:ois van
Johan van
Gijsbel't Kal'el van
Thomas van
Jacob us van
Rudolph va n
Petrus Jlldocus van
Tsaac van
Fnu1Qois Piene Guillaume van
Pie leI' Thom as van
Dirk Willcm
,Toost
Jo hanncs
Mattheu8
Johan Jacob

1813

15

Qualifications,
professions ou
fOllctions actuelles
lid Munic. Rand
collccteur .i. d. lolcl' ij
notaris
lid Munic. Ra mi
ond-regent
advocaat
molenaar
-

lakenf.abl'ikant
mairc
lid MUllic. Rand
Ilolatis
~talhouder

nota'ris

-

Age
I
Epoque de la
I naissance

lIombre
d'

"'Iie.s

8 Dec. 1768 44
1 Maart 1764 49
15 Jan. 1745 (i8
27 }iu g .
1761 51
27 Oct.
1762 50
1750 63?
12 Oct.
1739 73
12 Jan.
1752 6 1
11 Juli
1756 56
29 Jail . 1759 54
5 Dec.

20 Juni
3 Oct.
25 Sept.
29 Sept.

Koopman

1767
1769
1756
1776
1755
1742
1742

45
44
56
3(1

58?
70
7f?

Uittreksel uit de: Liste definitive des six cents Contribuables
le.s plus ' imposes du Departement des Bouches de la Meuse,
11 April 18121).
OosUmizen, P. J. "an
Meerman, J.
Steengracht van Oostcapelle
Byland van Marienweerd
Ph. S. van del' Goes
Schuilenburch, F . p , G, v.
Hop, Archibald
Boetzelaer, D. van
Melvill van Cal'nbee
Straaten, C. C. van del'
Staal van Byland, D. p,
J. van del'

Taats "an Amerongen
Viruly, J. D.

Basters, A. E.
Bentinck, Baron
Bichon, J. B.
Boetzela-er v. Kifhoek, van 2 )
Boogaard "an Alblasser. dam
Bonte, J . La
Burg van Spieringhoek,
van del'

Buteux
Bum·en, P . van
Byland, Otto van
Caan, H . A.
Cassa, J. S.
Certon, G, P .
Clotterboke, C.
Collot d'Escury, H.
CoUot d'Escury, R.
Collot d'Escury van Hein-enoord
Doeveren, C. E. van
Dussen, J. van del'

1) Gem. Bibl. B c 230.
2) Dit moet dezelfde zijn als de reeds genoemde D. va n Boelzelael'.
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Erik, J. F. van
Ende, G. H. van den
Eyden, J. van der
]i'ontaines, L. de
Goes, Fr. van del'
Goes van Dirksland, v. d.
Gohier, M. 1. D.
Goldberg, J.
Graafland
Groen van Prinsterer
Groeneveld, Abr.
Grovestein, D. T. van
Hagen, C. G.
Hartman, C. A.
Heeckeren, van
Hees, J. van
Heim, G. J. van del'
Heneman, J. M.
Heringa, J.
Heymans, J.
Hogendorp, C. G. van
Hoost, G. L. D.
Hui gens , J. H.
Huigens, Joh.
Jochems, J.
Kam, J. M.
Kasteele, L. van de

Kasteele, van de
Klein, T.
Rock, Y. de
Kretschmaer van Veen
Lampsing
Lange, J. H.
Leijden van Westbarendrecht, F. van
Leeun, D. C. de
Leeuwen, H. van
Maarschalk, D.
Meulen, J. van del'
Mirandolle van Gerth
Mist, J . A. de
Mollerus, J. H.
Mollerus, C.
1\,{yne, Ad.
Olden, R. van
Onderwater, B.
Quarles, W.
Repelaar, O.
Roedig, J. W.
Roest van Alkemade, P.
S. W.
Royen, E. J. van
Royen, H.
Ruys

Schiefbaan, J. A.
Schinne, J. van
Scholten, C. A. Fanius
Schwartzman, J. G.
Slicher, J.
Slingelands, J. D. van
Sloet van Oldrutenhorg
Son, P. T: van
Spoors, J.
8taal-Heeckeren, A. van der
Straten, C. L. van del'
Stratenus, A. A.
Struyk, H.
Swinden, S. P. van
Teyxeira, J.
Tielman, Th .
Tour, du
Trevey de Chamail
Tulling van Oldenbarneveld
Twent, J. A.
Utzel, J. A. van
Veen, L. van del'
Veldhorst, D. W.
Vosmaar, W. C.
Vrijdag, J.
Weve, M.
Wyborg

Arronds de la Haye, 2e canton, 5 section.
Liste des dix plus ages et des dix les plus imposes
dans la 5 section du 2 canton de la Haye 1).
Les 10 les plus ages sont etc.
Les 10 les plus imposes sont
M.M. Schinne, J. van
Slicher, J.
Steengracht van Oostcapelle J.
1) Gem. Arch. Bib!. L f 15.
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Repelaar, O.
Schuylenburch, F. P. G. van
Caan, H. A.
Goes, P. J. van del'
Heeckeren tot de Cloese, L. van
Twe~t van Kortenhosch, J. A.
Byland, O. van
Le Sous-Prefet de l'Arrond t de Ia Haye
1 a Hay e Ie 9 juillet 1813.

H. DE GESTAS.
AANVULLINGEN.
Bas tel's, Ant h 0 n y E g i diu s
Pikeur, dijkgraaf
woonde Prinsestraat D 395.
Hij kocht talrijke perceelen als stallen e.d. in de nabijheid van zijn woning
n.1. 5 Mei 1762 twee huizen in de Pieterslraat voor f 1525.- en f 76, 5 st.
over rantsoenpenningen; 19 Sept. 1763 een tuin met stal en koetshuis aan
de N.W. Binnensingel bij de Prinsestraat voor f 1400.- en een custingbrief
van f 1400.-; 21 Oct. 1763 2 voeten grond achter zijn huis aan de l'ieterstraat voor f 125.-; 29 Juli 1771 van zijn moeder een stal voor 13 paarden
met koetshuis, comptoirtje, kelder en bovenhuis aan de Pieterstraat yoor
f 3000.- en f 2200.- belast met hypotheek; 17 Oct. 1774 een huis aan de
Molenstraat voor f 4200.-; 8 Maart 1775 een huis aan de N.W. Binnensingel voor f 425.-; 3 Maart 1800 een stal voor 12 paarden met een manege
aan de Pieterstraat YOOl' f 800.- en f 40.- r. p.
VerdeI' koopt hij nog blijkbaar voor zijn bedrijf: 21 Juni 1787 een hui.'"
aan het Westeinde voor f 575.- en f 28. 15 st. 1'. p.; 1 Aug. 1796 een
morgen wei- en hooiland aan de Noordsingelgracht tusschen Nachtegaalspad en Denneweg voor f 1000.-; 11 Mrt. 1805 een stalling en wagenhuis
aan het Westeinde voor f 1000.-; 9 Juni 1806 met een ander een mant\g-e
voor 10 paarden met woonhuis, smederij, stal en erf aan den Fluweelen
Burgwal voor f 2100.- en f 105.- r. p.; die hij op 2 Aug. 1808 weer Yerkoopt voor f 5000.-.
Ten slotte koopt hij nog blijkbaar als geldbelegging: 23 Sept. 1768 een
hnis aan het Spui voor f 2800.- en f 2700.- belast met hypotheek, dat hij
op 22 Mei 1782 weer verkoopt voor f 2800.- en een cuslingbl'ief van
f 1400.-; op 10 Dec. 1783 een stuk weiland van 2 morgen 150 roeden in
den Susterpolder yoor f 1500 - en f 75 r. p.; 15 Maart 1786 een huis aan
de Prinsegracht voor f 1350.- en een custingbrief van f 900.-; 31 Mei
1787 twee huizen aan de Geest voor f 765.- en f 33. 15 st. r. p.; die hij
9 JuIi 1804 weer verkoopt voor f 750.-; 5 Mei 1790 een huis op Klein
Bleyenburg voor f 825.- en f 41. [) st. r. p.; 4 JuIi 1791 een huis aan de
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VisschCl'sdijk voor .f 500.-··- en f 25 r. p., dat hij op 14 J uli 1806 weer verkoopt voor een cllslingbrief van /575.-; 4 Aug. 1791 een huis aan dll
l'aslool'swarande vool' f 350.- en f 17. 10 st. I'. p.; 8 Jllni 1796 5 morgen
Ii honden 4 J"oeden land in Westkamppolder voor f 1825.- en f 91. 10 st.
r.p .; denzelfden dag met Jacobus van Meurs een huis aan de Wagenstraat
voor / 1500.- en / 75.- 1'.]1.; 25 J llli 1796 de helft van 5 morgen 104
rorden land in W es tkamppolder voor .f 912.- ; 26 Fel)]". 1810 een huis aan
do Assendelftslraal VOOI' .f 1200.- en f 60.- l". p.
In 1769 verkrceg hij door cl"fenis om'o('rencic goeden!ll tel' waal'de van
ungeveer .f 20.000 n.l. een luti s aan de Groenmarkt, cen aan de Nieuwslraat.
aan hel Sl. Jacobskerkhof en aan de Elsemoerstraat. Dil laatste huis verkocht hij op 16 Jan. 177:i voor .f 150.- en een rustingb rief van .f 1350.-.
Ged. den Haag 18 Oct 1733.
Getr. den Haag len s ladhnizc 30 April 1765 met Piet emella W es terhoek,
'\'C?d nw e van COl'lleliu s Engenius van del' Blank.
Ovcrl. den Haag 9 Aug. 182:).

B C n t in c k. H (' C I' van S c h 0 0 n h eel (' n e n IJ r s I, V 0 I k i e l'
Rudo lph Baroll
Landcommandeur del: Dllitsche orde. luitenanl-kolonel in Britschen dienst,
cClmmandel1r van Guernsey, 111itenant-generaal del' infanteric in Hollandschen dienst , quartiermeester-genoraal en ad.illdant-generaal van Prins
Willem V, commandant van Utrecht
Woonfle Prinsegracht 189, welk hui s met stal en koelshllis hij op 15 Juni
1808 kocht voor /14.000.-. Het verpondigsgeld bedroeg /190.-; voor (lien
1V00mle hij aan het Noordeinde in een huis met stal en koetshuis, dat hij
op 30 Maart 1789 kocht voor /8.000.-.
Reg. Civ. no. 5182 - ancien general.
Protestant, geb. Kasteel Schoonheeten 19 J uni 1738.
GetI'. Zwolle 18 Mei 1776 met Henrietta Geertrnid Theodora Joachima van
Haersollo Vromve van IJrst.
Over!' den Haag 25 Dec. 1820.

B i c hoI bel' gel', Mat th e u s
Koopman
Woonde Spuistraal S 14, wolk huis mel sIal en koelshuis hij op 1 FebI'.
1790 kocht voor f 14.300.- en /715.- r. p. VerdeI' kocht hij op 30 Mei
1804 een huis aan de Gevolde Graeht VOOl' /525.- en /26. 5 st. r.p.; 24.lull
1809 nog een huis aan de Gevolde Gracht voor f 850.- en f 42. 10 st. r . p.
Reg. Civ. no. 6441: Marchand.
Geb. Sargemine 13 N o\'ember 1746.
GetI'. den Haag ten stadhuize 29 Noyombel' 1778 mot Marie Anna Rosalie
la Vie, geboortig van Champagne.
Overleden den Haag 4 Aug. 1822.
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Raadsheer in den Hoogen Raad.
Woonde Korte Voorhout 171, tegenover den Schouwburg, welk huis hij
op 26 April 1790 kocht voor f 22.000.-, verpondingsgeld f 233. 7 st. Op 10
April 1794 kocht hij nog een huis aan het Korte Voorhout met uitgang a/nt
:het Smidswater voor 1 14.600.-.
Reg. civ. no. 5355: Rentier.
Geb. Rotterdam 10 Apdl 1752.
GetI'. Rotterdam 14 Mei 1778 met Emilia Dominica van Bercke!.
Ove]'!. den Haag 29 Nov. 1834.

B 0 e t z e I a e r H e e r van
Vinc e nt Baroll van

Dub bel dam,

C 0 e 11 r a a d

C a I' e )

Ritmeester Garde du Corps, kamerhel'r i.b.d., ontvanger-generaal, agent
van den Rijkskassier.
Woonde Lange Vijverberg 134. Verpondingsgeld f 313. 7 st. In 1828
eigenaar van het buiten "Damsigt" in ' t Oosteinde te Voorburg. Op 20 Juli
1820 kocht hij een huis in het Voorhout; or 4 Maart 1822 zijn vrouw eeo
huis in de Hooge Nieuwstraat.
Geb. den Haag 6 J nni 1776.
Getr. l e. den Haag 12 Mei 1801 met Charlotte Alida Gael, over!' 25
:Maart 1802; 2e. Horssen 18 Juni 1805 met Theodora Cornelia Elisabeth van
Voorst, overl. 3 Sept. 1840; 3e. den Haag 25 Nov. 1844' met Wilhelmina
Louisa Christina von Schlaubusch, wed. van Carel Quirijn van der Goes.
Over!. clen Haag 26 Dec. 1845.
Boetzelaer H eel'
Dirk Baron vall

van

Kijfhoek

en

Dubb e ldam,

Mr.

Raad en mllnt-meesler-generaal van Holland, hoogbaljllw van W ;)esp,
baljuw van Naal'den, kastelein van Muiden.
Woonc1e F lliweelen BlIl'gwal L. 112, welk huis hij 1 FebI'. 1i90 kochl
VOOI' f20.500.- en 11025.- r.p. Hij bezat ook het naaslgelegen koelshnis er:
s la!' VerdeI' kocht hij 11 Juli 1810 vijf morgen weiland aan de Maliebaan
voor f 4000.- en op 11 Febr. 1811 2 morgen 51.1 roeden weiland terzelfder
plaatse voor f 3100.- en 1 155.- r. p.
Proteslan t. Geb. Leic1en 12 April 1746.
Getr. Haadem 27 Mei 1781 met Petronella Maria Johanna van Lennep .
Over!' rleH Haag 5 Nov. 1819.
Bon 1 e, J

0

h a n n e ~ J a cob u s I a

Luitenan t-koloncl
Woondc Bezuidenhoulscheweg T_. 430. Verp.geld f 89.10. Zijn vrouw verkoopt OJ) 30 Oct. twee huizen aan den HOlltwCg ('n op 24 FebI'. 182:1 een
huis in de Vos in Tninstraat.
NI!:D. ECON.-HIST. ARCHIEF JAARBOEK XIX
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Reg. civ. no. 7734: L. Col!. Pensionne.
Protestant. Geb. 's-Hertogenbosch 7 Jan. 1759.
GetI'. den Haag ten sladhuize en in de Kloosterkerk op 14 Aug. 1809 met
Maria Mes, weduwe van Pieter Willem Wouters.
Boo g a e I' t van A I b I ass e I' dam, M 1'. N i col a a sMa I' tin
Reg. civ. no. 7701: Rentier.
Geb. 1 Dec. 1737.
GetI'. met Lidia Cornelia van Rie!.

U 5

Boyer dee amp r i e U x, B a I' tho 10m y Lou r e II t
Lid Municipale Raad.
Woonde Prinsegracht K 238, welk huis hij op 21 Mei 1810, to en hij
DOg te Amsterdam woonachtig was, kocht voor f 14.500.-. Hij koch! tevo:>n:;
een ledig crf naast zijn huis voor f 700.-. Verp.geld f 185. 14 st.
Reg. civ. no. 7615: Rentier.
Geb. 15 J anuari 1770.
Burch Heel' van Spieringshoek en de Made, Jh r . Mr.
Diederik van del'
Schepen, burgemeester, hoogheeml'aad van Rijnland, agent van R.H.M.M.
Woonde eerst aan den Bezuidenhout in een huis, dat hij op 16 April 1789
kochl VOOl' f 17.000.- en op 2 Mci 1792 verkocht VOOl' f 15.000.-. Later
woonde hij in het Lange Vool'hout 1216. Verp.geld f 200.-.
Op 16 Nov. 1801 kocht hij 3 morgen weiland achter het Huis tel' Noot
aan den Bezuidenhout voor f 3000.-. In 1802 verkocht hij als mede-erfgenaam van Mr. Hieronimus Slicher zijn deel in een huis ailn de Prir.i'C'grac ht.
OJ) 19 Dec. 1822 kocht hij een weiland in den Schcnkpoldel'.
Reg. civ. no. 3327: Proprietaire.
Protestant. Geb. Delft 3 Januari 1758.
GetI'. Delft 14 April 1782 met Helena van del' Dussen.
Over!' den Haag 30 Januari 1825.
Verheven in den Nederl. adel in 1816.
But e u x, Pie tel'
Woonde aan de Prinsegracht V 403, welk huis hij op 20 Jan. 18DS kocht
voor f 16.000.-. VerJ).geld f 172. 7st.
Reg. civ. no. 3193: Rentier.
Geb. 22 Milart 1741.
Buuren, Mr. Pie tel' van
Commies tel' Financie van Holland. Secretaris van Hoofdingelan den van
Delfland, Secretaris del' Staten van Holland en West-Friesland.
Woonde eerst aan de Raamstraat F 8, welk huis hij op 13 Mei 1765
kocht voor f 13.1 00.- en f 655.- r. J). Hij vArkocht elit huis op 19 Oct. 1819
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en woonde to en Houlstraat K 270. Hij verkocht op 10 Febr. 1802 een huis
aan het Wesleinde voor f 10.000.- en een renlebrief van f 15.000.-.
Reg. civ. no. 7458: Rentier.
Prolestant. Geb. 22 Maart 1741.
Getr. le. met Cornelia Franc;oise Koelsch ; 2e. mel Catharina Berg~ma.
Overl. 1823.
B y I and t, 0 t t 0 Ann e G r a a f van
Kamerheel' i.b.d. , ritmeester gardes du corps, gedeputeerde in den kolonialen raad, ambtsjonker van Tieler- en Bommelerwaard, landcommandeur
JJuilsche orde, lid der Provo Staten van Gelderland, lid Eerste Kamer, lid
del' broederschap van St. Joris, commissaris van den Schouwburg.
Woonde Lange Voorhout.
Geb. den Haag 31 Dec. 1766.
Getr. Mei 1791 met Agatha Wilhelmina Twent.
Overl. Breda 20 Febr. 1857.
By 1 and tHe e r van 00 y, Per sill g e n, Mar i Ii n wee r den
111 a a s b 0 m mel, 0 t toW i II e m G r a a f van
Lid van de Ridderschap van Nijmegen, amblman, richler en dijkgraaf van
BeeRt en Rhenoy, lid del' Provo Staten van Gelderland, Staatsraad i.h.d.
Woonde eerst aan de Prinsessegracht K 238, welk huis hij op 4 Oct.
1790 kocht voor f 27.000.- en op 21 Mei 1810 verkocht voor f 14.500.met een ledig ed voor f 700.-. Later woonde hij verm. in een ander huis
aan de Prinsessegracht.
Reg. civ. nu. 7616: Renlier.
Protestant. Geb. den Haag 4 Febr. 1750.
GetI'. den Haag 16 Sept. 1781 met Carolina Gravin vall WassenaarSlarrenburg.
Over!. den Haag 2 Juni 1818.
Caan, Mr. Hendrik Adriaan
Schepen van Rotterdam, secretari!> van 's-Gravenhage. vroedschap, lid
Municipale Raad , lid provo raad, lid gemeenteraad, hoogheemraad van
Delfland, Heilige Geestmeester.
Woonde Lange Vijverberg 149 hoek Tournooiveld, welk huis bij op 3 Dec.
:1810 kocht !egelijk met een huis op het Tournooiveld en een in de Hooge
Nicuwstraat, alles sarnen voor f 19.550.- en f 977, 10 st. r.p .Op 12 April
had hij een huis aan het Lange VOOl'hout voor f 20.000.- verkocht. Verp.
geld f 166. 14 st.
Hij was eigenaar van het buiten CromYliet te Rijswijk.
Reg. civ. no. 5372: Conseiller.
Protestant. Geb. Rotterdam 23 Maart 1755.
Gelr. Rijswijk 16 Nov. 1779 met Suzanna Jacoba van Neck.
Overl. Rijswijk 5 Nov. 1816.
Hij was een del' 10 hoogstaangeslagenen.
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h an n e s Sam u e I

Zijll erfgenamen verkoopen 31 Dec. 1819 we i- en bouwialld in ' ( Klein e
Veentje.
Reg. civ. no. 2572: Rentier.
Geb. den H aag 1731.
GetI'. 9 Maart 1760 met Johanna Lil lie.
Overl. den Haag 9 Februari 1814.
C e r ton, J a cob Gab I' i e 1 Pie r r e
Predikant te Nijmegen 1793. Delft 179'., den Haag (Fransche Kerk)
1797-1827.
\Voonde eer s t aan het Plein , later aan het T.ange Voorhout 1270.
Hij kocht 6 Mei 1807 ecn huis en p laizi ertuiJl op den Scheveningscheweg F 272 voor f 1500.- en f 75. - V001' 1'. p. Vcrp .geld f 18. 15 st. eu
voor het huis aan het Voorhont f 250.Reg. civ. no. 7459: Pasteur.
Protestant. Geb. Maastricht 25 Nov. 1768.
GetI'. Leiden 2 Nov . 1801 met J eanne Franr,oi-;e l\Jarguerile Rigail .Felix.
Oyerl. den Haag 21 Oct. 1847.
C lot tel' boo k c, Mr. Cas p a

I' U

s

Schepen en Raad te Haarlem , Secretaris del' Staten van Holl and, liel \'ill:
het Departementaai Bestunr van Holland. Vroedschap .
Woonde P lein I< 295. Verp.geld f 147, 7 sl.
Hij kocht 12 FebI'. 1781 een stal en koetshui s aan hel Nachlegaa13pad
voo)' f 2300.- en f 115.- 1'.11. , welke hij 6 Ocl. 1806 \\'('('1' verkorht V()fY,·
f 2400.-. Verde ,' koch t hij 2 Mei 1792 een s tal met koetshuis aan den
Bezuidenhout yoor f 2500. - en f 125.-- r. p.; 4 Jllni 1798 een huis aan
d e Heerenstraal voor f 2000.- en f 100.- r. p.
Hij was eigenaar van het buiten Duivestein in VOO1'blll'g.
Reg. eiv. no. 74!31: Rentier.
Protestant Geb. den Haag 29 Dec. 17 /.l.
Ge tI'. met Jo hanna Magdalena Henrielle Patijn.
Over!' 2 Jan. 1817.
Co ll o t d'E s c II l' Y H e e r va It If e i n e n 0 0 I' d, :M 1'. Hen d r i k
Bar 0 n
Slaalsraad. li d Proy. Stalen van Zuid-Holland, Cllra tor der Leid'lche
lj "i\'(~ rsiteit , lid en president del' Tweede l~amer . Reparlileur voor 1812.
Woonde Kneulerdijk 1308. Verp.geld f 516.-.
R eg. civ. no. 5160: Rentier.
Protestant. Geb. Rotterdam 4 September 1773.
GetI'. le. Dordrecht 16 Sept. 1799 m et Ida C.ornelia van Rees, over!. 27
Aug. 1832 ; 2e. den Haag 25 FebI'. 1836 met Catharina Geertruida Bergsma.
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Overl. den Haag 14 Mei 1845.
In 1316 ingeJijfd in den Neder!. adel mel den titel van baron.
Co J lot d'E s cur y He e r van N a a I d w ij k, S lie d r e c h ten
N i e man t s v e r d r i e t, Mr. H en d r i k Bar 0 n
Raadsh ecr in het Hof van Holland, Secrelaris del' Generalitcils-rekcnkameI'.
Woonde Lange Voorhout in het huis van Huygens, dat hij 14 April 1791
kocht voor f 25.100.- en f 1255.- r. p. Op 20 April 1808 kocht hij cen
huitenhllis in den Noordpolder, genaamd de Hermitage of Groene Wandelio g
voor 11895.- en op 18 Juli 1808 voor 11000.- grond buiten den Haag.
AI::; mede-erfgenaam van J. van Zanen en Anna Brakman verkocht hij 7
Nov. 1781 verschillende gronden samen voor f 13.375.- en f 688. 15 ilt. r.p.
Reg. civ. no. 5311: Rentier.
Protestant. Geb. Dordrecht 31 Jan. 1740.
Getr. le. H aarJem 18 April 1769 met Catharina Cornelia van Zanen, over!'
11 Juni 1777 ; 2e. den Haag 21 Oct. 1781 met ~{aria Suzanna Fagel, wed.
van Mr. Willem Carel Dierquens.
Over!. den Haag 2 Juni 1819.
In 1816 ingelijfd in den Neder!. add met den titel van baron.
Colio t d'E s c II r y, Rob e r t Bar 0 n
SOlis-lieutenant der garde te paard in Hollandschen dienst, lid wetgevend
lichaam, lid gemeenteraad, lid Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.
Woonde Prinsegracht W.80, welk huis hij op 24 Mei 1802 kocht yoor
19000.- en 1450.- r. p. Later woonde hij Lange Vijverberg I 31. Verp.geld f 172. 7 st. Hij kocht 18 Dec. 1793 de boerderij Groenendaal onder
Loosduinen voor f 10.000.- en f 42. 3 st. r. p., 29 Jan. 1794 een groote
buitenplaats Rusthoek onder I.oosdninen VOOI' f 19.000.-, een custingbrief
van 15000.- en f 206. 5 st. 1'. p. en op 25 Febr. 1805 een huis te Loosduinen voor I 400.-.
Reg. civ. no. 3324: Proprietaire.
Protestant. Geb. Gorinchem 26 April 1753.
GetI'. le. den Haag 6 Febr. 1785 met Machtelina Christina Lestevenon ,
O\'er1. 27 Dec. 1788; 2e. den Haag 11 Dec. 1796 met Susanna Catharina
Bicker, over1. 10 Nov. 1797; 3e. Amsterdam 19 April 1801 met Ce>rnelia
lIIaria Backer.
Over1. den Haag 11 FebI'. 1834.
In 1816 ingelijfd in den Neder1. adel met den titel van baron.
D a cos t a, J h r. A b I' a ham Sua s s 0
Bankier.
Woonde Nieuwe UiUeg 1128, welk huis hij 14 Nov. 1796 kocht VOOI'
15800.- en 1290.- r. p. Op 22 April 1805 kocht hij een stuk tuin achter
zijn huis voor 1150.- en op 2 Jan. 1809 een huis aan den Nieuwen Uitleg
I 113 voor f 1125.- en I 56.- r. p. Verp.geld hiervoor f 64.-. Verder
kocht hij 16 Mei 1792 een huis aan den Denneweg voor 11600.-; op 17
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April 1809 een huis met 3 pakhuizen aan de Noordbinnensingel voor

.f 300.- en in 1816 bet buiten West-Duyve ~ te y n te Voorburg. In 1819 verkocht hij voor .f 1058.- andere huizen aan de Noordbinnensingel, in het
zelfde jaar mel zijn broers bet huis van zijn overleden vader aan de Prillsessegracht K 256a. Op 11 Nov. 1824 verkocbt bij een buis aan de Boschsloot benoorden de Maliebaan.
Reg. civ. no. 5216: Banquier (gebooI'tejaar onjuist opgegeven).
Katholiek. Geb. den Haag 5 FebI'. 1764.
GetI'. den Haag 25 Mei 1789 ten stadbuize met Elisebak van Moses van
Aaron de Pinto.
Over!. Amsterdam 30 April 1840.
III 1818 erkend Ie bebooren tot den N eder!. ade1.
D e k k e 1', J a cob u s den
Koopman, participant in de Diligence-onderneming op Ams terdam.
W oonde Scheveningscheweg F 275. Verp.geld .f 50.-.
Hij kocht 17 Febr. 1806 een morgen 200 roe den weiland aan de Buitensingel in het Kleine Veentje voor .f 1725.- en f 86. 5 st. over r . p.; 18 Mel
1801 de hoeve Meerdervoort.
H et z.g.n. Dekkerslaantje, dat liep van den Scheveningscheweg nuar
Meerdervoort ontleende aan hem zijn naam.
Geb. te Gorinchc,m 1765.
Getr. le. met Anna van Beusekom; 2e. den Haag 13 Mei 1804 met Berendina Colenbrander ; 3e. met Gysberta van Appeltere.
Over1. den Haag 15 F ebr. 1832.
D e tun e, J a que s
Boekhandelaar.
Woonde Korte Houtslraat L 84. Bezat nog lwee huizen.
Reg. civ. no. 7781: Libraire.
Geb. 4 Aug. 1782.
Di e l' t van Mel iss ant V l' ij h e e l' van H 0 0 g mad e, Jhr. Mr.
Jacobus Petrus Yvo
Vroedschap, lid van den Raad, plaalsverv. welbouder, wethoudeI', rechl er,
lid Hooge Raad.
Woonde Juffrouw Idaslraat E 111. Verp.geld .f 83. 7 st.
Hij kocht 10 Dec. 1819 een huis in de ]\:orte Nobelstraat, dat hij op 8
FebI'. 1823 weer verkocht. Op 15 Juli 1828 verkocht hij zijn huis in de
Juffrouw Ida~traat.
Reg. civ. no. 3607: Membre du Tribunal.
Katholiek. Geb. den Haag 3 Jan. 1774.
GetI'. le. Zwolle 1 Maart 1821 met Clara Elisabeth Helmich, wed. Cornelis
Petrus Josephus van del' Kun, over1. 15 Sept. 1837; 2e. den Haag 3 Juli
1839 met Elisabeth Maria Geertruida Frederica Barones van Lamsweerde.
Over1. den Haag 17 Oct. 1847.
In 1815 verheven in den Nederl. adel.
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Doevel'cn, Mr. Cornelis Emilius van
Onlvanger van de Socieleit, burgemeester, vroedschap, vrederechler, lid
Municipale Raad, lid Provo Raad , lid Gemeenteraad.
Wdtmde Tournooiveld 1241 ten huize zijner schoonouders.
Op 25 April 1808 kocht hij grond in den Noordpolder ; op 28 Jan . 1811
f> morgen weiland voor f 7000.- en 1 FebI'. 1820 weiland aan den Benoordenhout.
Reg. civ. no. 5397: Juge de Paix.
Geb. Gl'oningen 8 Dec. 1768.
GetI'. 25 Maar! 1792 met E sther Jeanne Hartman.
Overl. den Haag 7 Nov. 1844.
D u ss e n H eel' van Mid del h a I' n i s, J h 1'. Mr. J a cob van del'
Secretaris van Amsterdam.
Kocht verm. 16 Nov. 1801 het Huis tel' Noot aan den Bezuidenhout voor
f 5000.- en een custingbrief van f 10.000.-.
Protestant. Geb. Dordrecht 10 Maart 1760.
GetI'. l e. Dordrecht 15 J uni 1789 met Henrica Catharina Repelaer, overl.
29 Juli 1800; 2e. DOl'drecht 6 Mei 1813 met Marie Antonia Rees.
OverJ. Dordrecbt 31 Jan. 1839.
In 1815 verb even in den Neder!. ade!.
Dr u n e 11, J 0 h an n e s van
Splitter, colJecleur in de loterij, plaatsverv. lid van den Raad, lid Municipale Raad.
Woonde Spui Q 311.
Hij kocht 29 Juni 1797 een huis aan de Biel'kade voor !-2600.- en f 191.
5 st. r. p., dat hij op 19 Nov. 1798 verkocht voor f 3000.- en de helft van
een buis op het Spui voor f 1400.-. Op 18 Mei 1801 kocht hij 6 hui:ijes
aan de Nieuwe Haven voor f 725.-, op 2 Dec. 1801 de "gedemolieerde oude
adelijke huyzinge Westerbeek" aan den Loosduinscheweg voor f 10.000.- ;
op 12 April 1802 een huis aan het Spui naast zijn woning voor f 2000.-;
op 29 Jan. 1818 nog een huis aan het Spui; op 14 Dec. 1818 een huis in de
Kranestl'aat en op 4 FebI'. 1822 een blok huizen aan het Groenewegje. Op
6 1fei 1807 verkocht hij een huis op de Voldersgracht voor f 200.- en een
custingbrief van f 600.-.
Reg. civ. no. 5978: CoHecteur.
Geb. den Haag 1 Maart 1764.
GetI'. den Haag 28 April 1795 met Susanna Charlotte Neuyen.
Over1. den Haag 7 April 1834.
E c k, Jan F ran Q 0 i s van
Procureur voor den Hove van Juslitie, advocaat, notaris (geadmitteerd
4 Oct. 1763).
WOIJnde Noordeinde F 62, verp.geld f 200.-, welk huis hij op 23 Mei
1803 kocht voor f 15.000.- en f 750.- r.p. Het was het z.g.n. huis van
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Fage1. Op 2 Mei 1804 kocht hij een huis en stal aan het Voorburgstraatje
voor 1 .675.- en 133. 15 sl. r. p.; op 12 Mei 1794 kocht hij 2 morgen weiland voor 12250.- en 1112. 10 st. 1'. p.; op 29 Nov. 1806 verkocht hij
met anderen samen een huis /l.an de Amstel'damsche Veerkade voor 19000.-.
Reg. civ. no. 3987: Avoue.
Protestant. Geb. 15 Jan. 1745.
fletl'. den Haag 23 Jan. 178b met ~~na Anna H euriette Philippin a Ba1'onesse van Wassenaar.
Overl. den Haag, begr. 27 Sept. 1823.
E d e r she i m, Me y e r
Koopman in effecten.
Woonde Wagenstraat F 42.
Hij koopt 22 Juni 1795 een blok huizen aan de St. Jacobstraat voor
f 2800.- en f 140. - 1'. p., welke hij 5 Juni 1823 weer verkoopt. Hij koopt
.8 Jan. 1799 een huis in h et Lang Achterom voor 1750.-, zwaar met hypotheek belast. In 1809 verkoopt hij met andel'en en op 5 Juni en 16 Juli
1823 aileen nog mc-er huizen in de st. Jacobstraat ; op 21 Mei 1823 een huis
naast zijn woonhuis in de Wagenstraat.
Reg. civ. no. 6892 : Marchand.
l sracliet. Geb. den Haag 30 Aug. 1768.
Over1. den Haag 1 Juli 1832.
Eel t j e s, A I b el' t
Stoelenmaker.
Woonde Jan Hendrikstraat W 274, welk huis hij op 8 Nov. 1802 voor
I3950.- kocht en op 21 Sept. 1825 verkocht. Verder kocht hij 11 Maart 1782
een huis aan het Lage Westeinde voor I800.- en een custingbrief van
f 3000.- , welk huis hij 15 Nov. 1802 verkocht voor f 2500.-; 5 Mei 179()'
eim complex huizen in het Lage Westeinde voor 12100..-, welk hij 8 Mei
1809 vel'kocht voor een custingbrie£ van 1 150.0.-; 30 Mei 1791 een huia in
de Vleersteeg voor 1 1000.- en 150.. - r. p., welk huis hij 24 April 1794
verkocht voor f 900.- en f 45.- r . p.; 10 April 1809 een huis op de Plaats
voor f 2450. - en f 122. 10 st. l' .p.; 19 Juli 1809 een huis aan d,~
Kleine Groenmarkt voor f 2600.- ; 8 Nov. 1809 een huis aan de Jan Hendrikstraat voor f 650..- en f 32. 10 ::;t. r. p.; op 30 April 1821 verkocht hij
E'en ledig erf in de Jan Hendrikstraat.
Reg. civ. no. 3239: Faiseur de Chaises (onjuiste geboortedatum).
Protestant. Geb. Leeuwarden 1751.
GetI'. den Haag in de Nieuwe Kerk 8 Sept. 1776 met Maria Tasse!on,
wed. van AaThertns ten Houten.
Over1. den Haag 17 Juni 1836.
E n. d e, G era l' dAb r a ham van den
E1' huwt in den Haag op 26 Maart 1895 in de Duitsche Kerk iemand van
dien naam geboortig van Amsterdam met Charlotta Frederica van Westerholt.
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E y den, J a cob u s van d er
Koopman en winkelier.
Hij koopt vele huizen n.\. op 12 Juni 1783 aan de Lange Kraneslraat
v()or 12150.·- en 1107. 10 st. r.p. ; op 2 FebI'. 1784 aan de Vlee1'steeg voor
f 1325.- en 166.5 st. r.p.; op 10 Mei 1784 een blok llUizen aan de Raamstraat voo1' 13600.- en 1180.- r.p. ; op 21 Jllli 1784 een blok huizen aan
het Westeinde voor 11750.- en 187. 10 sf.. 1'. p. en nog twee huizen in
de Pieterstraat voor 1900.- en 145. r.p.; op 7 Febr. 1785 aan hel .
Westeinde voor 14.000.-; op 26 April 1786 een blok huizen aan bet
Kuiperstraatje voor 13000.- en 1150.- r. p.; op 23 Mei 1786 aan de
Hofsingel voor 13750.- en 1187.- r. p.; op 18 Mei 1789 acht buisjes aan
de Langegracbt voor 1825.-; op 25 Mei 1789 aan de Zuilingslraat voor
11650.- en 182. 10 st. r. p. ; op 10 Febr. 1790 aan de Zuid-Binnensingel
voor 12300.-; op 10 Mei 1790 aan de Annastraat voor 1400.- en 120.r. p.; op 17 Mei 1790 aan de Nobelstraat voor 12550.- en 1127. 10 st.
r. p.; op 7 Oct. 1790 een huis op de Groenmarkt en nog een buis voor
12000.-, 11100.- en 170. 6 st. 3 penn. r.p. ; 23 Mei 1792 aan de Veenestraat voor 1925.- en 146. 5 sl. r. p.; 21f Mei 1792 aan bet Westeinde
voor 14200.-; 19 Maart 1794 aan de Papestraat voor 13300.- en 1165.1' . p. ; op 3 Mei 1802 aan bet Lang-Achterom voor 1525.- en 126. 5 st.
1'. p.; op 8 Juli 1805 vier huisjes aan de Zuilingstraat voor 1140.-. De
erfgenamen van zijn weduwe verkoopen in 1818 huizen aan de Kranestl'aat,
Brouwersgracbt, Veenestraat, Hofsingel, Polen, Vleerstraat, Zuilingstraat,
Lang-Achterom, Lapstraat en Pieterstraat.
Geb. Rotterdam 1736.
Getl'. den Haag Oct. 1765 met Johanna van del' Zee.
Overl. den Haag 3 Aug. 1812.

F 0 n t a i n e s, J e a n Lou i s Leo n cl c
Lid Municipale Raad, adjunct-maire.
Reg. civ. no. 3990: Rentier. Hij wordt daa r genoemd des Fontaines de
Lagera.
Geb. 24 Aug. 1772.

Go e s, Mr. F ran c van de r
Thesaurier van 's-Gravenhage, commissaris van den schouwburg, Ridder
va.n de Orde van Reunie, lid del' commissie wegens de gevangenhuizen.
Woonde Lange Vijverberg 141, verp.geld 1275.-, welk buis bij op 11 Juli
1825 verkocht, nada.t hij 16 April 1789 reeds een stuk van zijn huis had
ycrkocbt voor 16000.-. Hij woonde later aan den Nieuwen Uitleg.
Reg. civ. no. 5369: Tbesaurier.
Protestant. Geb. den Haag 26 Juni 1757.
Ondertr. den Haag 5 Oct. 1788 met Agatha Creutz.
Overl. den Haag 28 Sept. 1829.

,.
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G 0 e s, Mr. Phi lip p e J a c que s van d e r
Secl'etaris van de Hollandsche Rekenkamer, reparliteur voer 1812, daarna
repartileur van Loosduinen.
Woonde Korte Vijverberg, welk huis hij op 21 Maart 1781 kocht voor
f 12.600.- en f 630.- r. p. Op 4 Jan. 1790 kocht hij nog een huiR aan
den Korten Vijverberg voor f 12.000.-; op 13 Oct. 1794 de buitenplaats
Rustenburg voor j 20.700.- en f 1635.- r. p.; op 7 Dec. 1801 een morgen
4 hond weiland in Oostkampspolder voor f 900.- en f 45.- r. p., die hij
:2 Juli 1804 verkocht voor f 1800.-; op 2 Jllli 1804 voor f 2000.- weiland
in Oostkampspolder; op 9 Dec. 1805 nog twee morgen weiland aldaar voor
f 725.- en op 6 Mei 1807 nog eens 7 morgen 3 hond voor f 7400.-.
Op 11 FebI'. 1788 verkocht hij een huis aan het Westeinde.
Reg. civ. no. 5377: Proprielaire.
Proteslant. Geb. den Haag 5 Maart 1752.
GetI'. 1779 met Henriette vall Kretschmar.
Hij was een der 10 hoogstaangeslagenen.
Goe s van Dirksland , Mr. Maarten Baron van del'
Lid van het corps legislati f, secretaris van Staat voor Buitenlandsche
Zaken, lid van den Raad, Minister van Buitenland sche Zaken, Lid Eerste
Kamer, gezant le Madrid.
Woond e op het Huis tel' Noot, Bezuidenhoutscheweg L 432 (later 385),
Y'!rp .geld f 166.14·. Hij bezat ook een perceel aan de Molenstraat en kocht
op 6 Mei 1807 zeven morgen en vier hond weiland in de Oostkamppolder
voor f 7400.-.
Reg. civ. no. 5307: Membre du corps legislatif.
Protestant. Geb. den Haag 3 Jan. 1751.
GetI'. den Haag le. 22 Dec. 1793 met Geertrllida Francisca rle Eerens
(Kalh)., over!. 15 Dec. 1803; 2e. den Haag 12 Aug. 1804 met Constan ce
Louise de Bosset.
Over!' den Haag 10 Juli 1826.
In 1821 benoemd in de Ridderschap van Holland met den titel van baron
bij recht van eerstgeboorte.
Go hi e r , 1£ r. Mar c u s L 0 dew ij k Dan i e I
Advocaat.
Woonde Korte Poten K 399, welk huis met achterliggende woningen in
£Ie Koediefstraat hij op 1 April 1822 verkocht.
Reg. civ. no. 7442.
Protestant. Geb. den Haag 11 October 1781.
Over!. den Haag 1 Mei 1822.
Goldber~ Jh~ Johanne s
Makelaar, assuradeur, agent van de Nalionale Oeconomie del' Bataafsche
Republiek, staatsraad van Koning I ,odewijk Napoleon, gezant te Beriijn,
Directeur-Generaal van Koophandel en Koionien, staatsraad i.b.d.
Woonde aan het Plein in het Huygenshuis Ie 173, verp.geld f 244.10;

TE 'S-GRAVENHAGE IN

1815

29

welk huis hij op 12 'Febr. 1787 kocht voor f 22.500.-, terwijl hij er den
luin van het lI1auritshuis met den koepel later bijvoegde. Op 5 Jan. 1829
verkochten zijn erven het geheel aan het Rijk voor f 26.000.-; yermo eigenaar van Huize Berbice onder Voorschoten.
Reg. civ. no. 7329: Rentier.
Protestant. Geb. Amsterdam 3 lI1ei 1763.
Getr. le. Amsterdam 24 Juli 1788 met Sophia Helena lI1enkema, overl. 5
Febr. 1811 ; 2e. den Haag 8 Aug. 1827 met Geertruida Maria Jongkindt.
Over!. Voorschoten 25 April 1828.
Toegelaten in de Ridderschap van Holland, in 1818 verheven in den Nederl. adel.
G r a a f 1 and Gill i s z, Mr. Pie t e r
Secretaris van het Hof van Holland, ouderling der Fransche Kerk.
Woonde Prinsegracht W 118, welk huis hij in 1806 van zijn vader erfde
en later in de Wagenslraat 1101. Verp.geld f 97. 7 st. In 1826 kocht hij
het naburige huis, dat hij zes maanden later weer verkocht.
Reg. civ. no. 3353: Rentier.
Protestant. Geb. den Haag 7 Febr. 1759.
Getr. den Haag 29 April 1792 met Martina van Nievelt.
Overl. den Haag 7 Febr. 1835.
G roe n van P r ins t ere r, Dr. Pet r u s J a cob u s
Consulteerend geneesheer van Koning Lodewijk Napoleon, Ridder in de
ordc van de Unie, Inspecteur toegevoegd aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken zoowel voor als na de inlijving, consulteerend geneesheer
van Koning Willem J, staatsraad i.b .d., lid van den Raad, lid van Gedeputcerde Staten van Zuid-Holland , repartiteur voor 1812, vader van den bekenden staatsman .
Woonde Korte Vijverberg 3, welk huis hij 14 Jan. 1805 kocht voor
;"20.000.-. Hij was ook eigenaar van het buiten Vreugd en Rust te VOOl'burg.
Reg. civ. no. 5383: Ch~valier de rUnion.
Protestant. Geb. Heeze 5 Mei 1764.
Getr. Yoorburg 13 Maart 1797 met Adriana Hendrika Caall.
Overl. den Haag 2 Maart 1837.
Groeneveld, Mr. Abraham
Raad in het Hof van Justitie.
Woonde Hoogstraat bij Van Schaick tot hij op 5 Febr. 1806 een huis
kocht aan de St. Anthony Burgwal voor f 5450.- . Het is niet zeker, dat
hij daar ging WODen.
Reg. civ. no. 6790: COllseiller.
Geb. Rotterdam 23 Sept. 1757.
Overl. den Haag 19 Febr. 1813.
G r 0 v est ins, Jh r. Do U weT h e 0 d 0 0 r Sir t e m a van
Majoor van het regiment van Bylandt. Directeur Staatsloterij.
Reg. civ. no. 5079: Directeur de la Lotterie.
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Protestant. Geb. den Haag 20 Dec. 1761.
GetI'. Rotterdam 18 Aug. 1790 met Adriana Maria Groeninx van ZocJen.
Over1. den Haag 19 Nov. 1814.
In 1814 benoemd onder de edelen van Friesland.
Haagen, Christoffel Godfried
Winkelier.
Woonde in de Spuistraat, verp.geld f 33. 7. , welk huis hij 1 Dec. 1784
kocht voor f 5.500.- en f 18. 15 st .r. p. Op 9 Nov. 1803 kocht hij nog
een perccel aan de Spuistraat voor f 1000. - en f 50.- r. p. Op 26 FebI'.
1800 kocht hij cen huis aan het Noordeinde voor f 4500.-. Hij bezat ook
nog een hui s aan de Prinsegracht.
Reg. civ. no. 6466: Marchand (geboortdatum onjuist opgegeven).
Protestant. Geb. Hprrenalp 1740.
Getr. den Haag 21 Mei 1775 met Dorothea Louisa Hessen.
Overl. den Haag 11 Dec. 1816.
H a bra k e 11, M a I' tin J 0 s e p h
Kastelein en logementhouder, cipier Geval1genpoort 1798-1799.
Woonde te Scheveningen, Keizerstraat G 270.
Hij kocht 2 Dec. 1799 het Heerenlogement aan den Zeedijk te Scheveningen
yt'or f 6000.- en een custingbrief van f 7200.-. In 1822 en 1823 verkoopt
hij drie perceelen te Scheveningen. Ook bezat hij wei- en bouwland in het
Kleine Veentje.
Geb. te 's-Hertogenb05ch.
GetI'. le. Aug. 1787 met Mar ia Wilhelmina Stiphout, hegr. 12 Mei 1795 ;
2e. met Agnes Stiphout.

Han del, J e a n P a u 1
Logementhouder.
Woonde aan de Nieuwmarkt, logement Marllchal de Turenne, welk logement hij 14 Juni 1802 kocht voor f 4000.- en twee custingbrieven samell
groot f 26.000.- van Philip Christiaan Schlosser (zie bIz. 50). Verp.geld
f 83. 7 st.
Op 25 Aug. 1806 kocht hij 4 huisjes aan de Korte Houtstraat voor
f 800.-; op 31 Dec. 1818 een hui~ in de Heerenstraat, dat hij in 1821 verkocht en in 1823 opnieuw kocht ; op 1 Sept. 1823 een huis aan het Spui;
24 Febr. 1825 een huis aan de Hekkelaan.
Reg. civ. no. 7782: Aubergiste.
Protestant. Geb. Frederiksdorp bij Hamburg 5 FebI'. 1759.
Getr. den Haag 23 Mei 1802 met Maria Catharina Schneider.
Overl. den Haag 31 Maart 1825.
Hap pel, Rem i g ius Ado I f u s.
Winkelier in byouterieen.
Winkel Schoolstraat W 216, verp.geld
Beestenmarkt U 395, verp.geld f 65. 4 st.

f 86. 4 5t. en woonhuis Lange
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Op 20 Dec. 1797 kocht hij een huis aan de Schoolstraat voor f 3000.en een custingbrief van f 5000.-; 11 Dec. 1809 kocht hij een huis aan de
Nieuwstraat voor f 2350.-; op 30 Juli 1810 HOg een Imis aan dezelfde
straat voor f 600.- en f 30.- r. p.
Reg. civ. no. 3475: Marchand.
Protestant. Geb. Amsterdam 28 Juli 1769.
Getr. den Haag 7 Juni 1789 met Elisabeth de Zwaall.
H art man, Mr. C h a r 1 e sAn tho n y
Onlvanger-generaal van den Raad der Amerikaansche bezitlingen, suhslituut-griffier bij den Hoogen Raad in Holland, lid Municipale Raad, Provisioneele Raad en Raad.
Woonde op het Lange VOOI·hout, welk huis hij 28 April 1794 ko cht VOOl
f 27.000.- tegelijk met het lmis ernaast.
Reg. civ. no. 5276: Rentier.
Geb. Amsterdam 10 Sept. 1747.
Getr. 1791 met Catharina Maria de Kempenaer.
Over!' den Haag 28 Jan. 1821.
H a rIo g Jr., A bra ham
l\oopman.
Woonde Lange Poten, welk huis hij 25 Maar! 1805 kochl ,"oor f 9100.(In f 455.- r. p.
Reg. civ. no. 7346: M:archand.
Israeliet. Geb. den Haag 31 Juli 1753.
Getr. den Haag 12 Juni 1774 ten stadhuize mel Ab igael Alexander de Jong.
Over!. den Haag 7 Mei 1821.
Has s e 1 IT! a 11, Dr. Did e ric us
Geneesheer.
Woonde aan den Langen Vijverberg, welk huis hij in 3 gedeellen verkl'tlcg;
h et eerste derde deel vermoedelijk door erfenis, hel tweede op 3 Mei 1790
voor f 3000.- en het laatsle op 19 Mei 1794 voor f 3500.- en f 175.- l".p.
Op 13 April 1785 kocht hij een buis op de boek van den Lutherschen Burgwal en de Herder~traat voor f 7000,-; <op 27 Sept. 1786 ver-kocbt hij met
a nderen een huis aan de Schoolstraat voor f 1500.- en een custingbrief
van f 3000.-, terwijl hij op 16 Dec. 1807 weer cen huis in dezelfde straat
. kocht VOOl" f 2950.- en f 417. lOst. r. p.
Reg. civ. no. 7024: Medecin.
Geb. Weert 30 Juni 1743.
Getr. met Antonia van de PoeI.
Over!' den Haag 4 Dec. 1822.
H e b e r t, Dan i e !.
Woonde Uileboomen L 379 en bezat ook het perceel L 375.
Katholiek. Geb. te Mondesour (?) .
. Getr. den Haag 20 Aug. 1775 met Maria Anna Simeon.
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Heeckeren Graaf van Borculo Heel' van de Cloes~
en ' Lan g e 11, L 0 dew ij k B a l' 0 n van
Zee-officier, kapilein del' infanterie, jagermeester vall Koning Lodewijk
Napoleon, opperjagermeester van Koning Willem I, opperhoutvester, Rentmeester del' domeinen, lid wetgevend lichaam, groot-grondbezitter.
Woonde op het Tournooiveld 1239. Verp.geld f 208. 7 st., welk huis hij
18 Dec. 1826 verkocht. Hij woonde voor dien Lange Voorhout I67, welk
huis hij op 3 Dec. 1827 vel'kocht.
Protestant. Geb. Huize Enghuizen 6 Sept. 1768.
GetI'. Zutphen 17 Mei 1793 met Jacoba Petronella du Tour.
Over!' Yelp 19 Nov. 1831.
Door Koning Lodewijk Napoleon verheven tot Graaf yan Borculo.
In 1814 benoemd in de ridderschap van Gelderland.
Hij was een del' 10 hoogstaangeslagenen.
Heeneman, Mr. Daniel Jacob
GriffieI', Raadsheer, Regent van het Oude Mannenhuis.
Woonde 1e Wagenstraat en verm. later Lange Voorhout. Hij bezat grond
aan de Zuid-West-Binnensinge!.
Reg. civ. no. 6369: Conseiller.
Protestant. Geb. den Haag 6 Juli 1767.
Over!. den Haag 28 Juni 1838.
Hees Heel' van Berckel e n Rodenl'ijs, Jhr. Johan van
Schepen, secretaris van de Societeit, Kerkmeester, lid van den Raad van
Prefecture, lid Municipale Raad, lid Gedep. Staten van Zuid-Holland, wetheuder, Regent van het Heilige Geesthofje en van de Fundatie van Ren~
woude, lid van de Kamer van Politic en van de Yrije Haagsche TeekenAcademic.
vVoonde Nool'deinde, welk huis met zeven huisjes daarachter zijn edgE"
namen op 17 Dec. 1827 verkochten. Hij was eerst met een broeder en zuster.
na 1818 aileen eigenaar van de buitenplaatsen Zuiderburg onder Stompwijk
en Heeswijk in het Westeinde te Voorburg.
Protestant. Geb. den Haag 27 Aug. 1761.
GetI'. den Haag '10 FebI'. 1811 met Jacoba Catharina Vermeulen.
Over!' den Haag 17 Mei 1827.
In 1824 vel'heven in den Neder!. ade!.
Heim , Jhr. Mr. Gerlach Johan Herbert van del'
Raad van Delft, Raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland, lid Municipale Raad, Burgemeestcr van 's-Gravenhage 1816-1822, advocaat.
Woonde (verm.) Korte Voorhout K 233.
Reg. civ. no. 5297: avocat.
Protestant. Geb. Rotterdam 21 Dec. 1761.
GetI'. den Haag 17 Juni 1794 met Maria Henriette Slicher.
Over!. Rijswijk 7 Juli 1822.
In 1816 verheven in den Neder!. ade!.
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Her i n g n, J 0 han n e s
Predikant te 's-Gravenhage 1772-1814, Hofprediker van Prins Wi\lem V,
CUI'ator van de Latijnsche scholen,
Reg, civ. no. 6814: Pasteur.
Protestant. Geb. Groningen 11 Jan, 1733.
Getr. 25 Jan. 1756 met Houkjen Mensonides.
Over!. den Haag 1 FebI'. 1816.

Heymans, Dr. Isaac
Geneesheer.
Woonde Wag~nstraat S 101.
Hij kocht 18 Febr. 1796 een huis op de Bn;edstl'aat voor f 1425.-; op
28 Nov, 1803 een huis in de Nieuwe MolstI'aat voor f 2800.-; op 13 Mei
11105 een huis aan de St. Anthony's Burgwal voor f 2200.- en f 110.- I'.p. ;
op 3 Maart 1806 een huis aan de St. Jacobstraat voor f 800.-; op 2 Maart
1808 een huis aan de Nieuwe Molstraat voor f 2600.;- op 9 Maart 1808
een huis in de Wagenstraat voor f 8000.- en op 5 Maart 1810 een Inti~
aan de Groenemarkt voor f 1900.-,
Reg. civ. no. 6410: Medecin,
Israeliet. Geb. den Haag 18 Juni 1756.
GetI'. den Haag 16 J uli 1786 met Hester Praag.
Over!. den Haag 5 April 1838.

Hoe f nag e 1, Pie t e r Jan
Apotheker.
Woonde Wagenstraat S 72.
Hij kocht 1 April 1819 nog een huis in de Wagenstraat en verkocht 12
Sept. 1822 cen ander huis, wellicht zijn woonhuis, aan de Wagenstraa t .
Reg, civ. no. 6394: Pharmacien,
Katholiek. Geb. den Haag 3 Aug. 1767.
Getr. den Haag 15. April 1804 met Maria Stephana Dukkers.
Over!. den Haag 26 Dec. 1830.

Hog end 0 r p, G ij s b e I' t K a I' e 1 G I' a a f van
Pensionaris van Rotterdam, lid Proviso Bestuur, Minister van Buitcnlandsche Zaken, vice-president Raad van State, lid Eerste Kamer.
Woonde Kneuterdijk 130, verp.geld f 291. 14 st.
Reg. civ. no. 5161; Rentier.
Protestant. Geb. Rotterdam 27 Oct. 1762.
GetI'. Rotterdam 4 Mei 1789 met Hester Clifford.
Over!. den Haag 5 Aug. 1834.
In 1815 werd hem den titel van graaf verleend met recht van eerstgeboorte in den mannelijken starn.
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H 0 0 ft, J h 1'. M 1'. G e rIO i t L 0 dew ij k Hen d l' i k
Lid Municipale Raad, lid Raad, Burgemeester 1843-1851, lid Frov. Staten van Holland , lid dubbele Kamer del' Staten-Genera aI, wethouder, lid
Gedep. Staten, oprichter van hel SI. Hubel'lusgilde.
Woonde Schevcningsc heweg F 281, verp.geld f 189.- , la ter op de PJ'insessegracht, nog later op de Groenma l'kt.
Hij kocht op 1 Maart 1821 hel buitengoed Buitenru st aan den Schcveningscheweg, dat hij op 17 April 1827 weer verkocht. Ook kocht hij bouwland in Zegbroek en hij ha d nog een huis in Loosduinen.
Reg. civ. no. 1790: Rentier.
Protestant. Geb. den Haag 24 Mei 1779.
Gelr. Brielle 16 Nov. 1808 met Gijsbertina Maria H eenemil ll.
Over!. den Haag 23 Jan. 1872.
In 1816 verhcv en in den N eder!' ade!.
H op e, J h 1'. A l' chi b a I d
J(oopman Ie Amsterdam, bewindh ebber W.-I. Comp., Direcleur van Suriname, commandeur del' Ord e van de Unie, lid Municipale Raad, iid Proviso
Raad, lid Tweede Kamel', Staatsr aad Lb.d.
W oonde Lan ge VOOl'hout T 2H (Jatp!, P aleis K onin gin-Moedel').
Heg. civ. no. 5285: Renli er .
Protestant. Geb . Rotterdam 31 Aug. 1747.
GetI'. Amsterdam 16 Jan. 177/~ met Magdalenl Anton ia van de Poll.
Over!' den Haag 7 Juli 1821.
In 1815 verheven in den Neder!' ade!.
Huig e n s, Mr. Johannes HClIul'ik
Advo caat-generaal bij het H ooggerechlshof, baljuw van Naaldwijk.
Woonde Prinsegracht W 87. Vel'p. geld f 122. 7 st., welk llUis hij op
2:) Juli 1803 voor f 6600.- kocht. Hij kocht op 24 Juli 1820 een aandeel
in een huis in de Raamslraa t en op 7 Sept. 1824 vel'kreeg hij door el'feni~
cen huis aan de Nieuwe Molsll'aa t.
Reg. civ. no. 3329: Subs t. procr. Imp .
Proteslant. Geb. den Haag 9 Oct. 1771.
Gelr. met Maria Wilh elmina do la Faille.

H \l Y g e n s, J 0 han n e s
Nolal'is (geadmilleerd 22 Sept. 1758). lid Provo Raad. plaat~ven . li rl van
den R aad, l'epartileul' V0 0 1' 1812, banki er.
W oonde 10 Wagenstraat S 57, verp.geld f 116. 14 st., welk hui s hij op
2:.! Mei 1775 kocht voor f 9500.-. Verder kocht hij op 30 Mei 1783 de builenplaals Buitenrust (later Nieuw-Vronesteyn) te Vool'burg; op 1 Dec. 1783
cen huis aan do Raams ll'aat voor f 2750.- en f 137.- 1'. p. ; op 26 "Nov.
1791 met een auder een huis aan de Bierkade voor f 3400.- en f 170.-r. p. Op 12 Juni 1794 kochl hij de helfl in een s Ial voor 46 paarden mer
bijgebouwen lusschen de Turfmal'kl en de K a lverm arkt, tel'wijl hi] op 29
Juni 1797 ook de wedel'helft vel'krecg VOOl' .f 4lt00.- en .f 200.- r. p. Hi,j
vC'l'kocht dit gedeeltelijk WCl'r OJ) 7 Nov. 1808 VOOl' .f 4050.-. Verder koch't
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hij op 29 Juui 1795 met cen ande1' een huis in de Wagenslraat voor f 1000.dal hij op 17 Juli 1797 weer verkocht voor f 1100.- en f 55.- r. p. Op
2 L Sept. 1796 kocht hij een huis aan de Beestenmarkt voor f 1350.- en
f 67. 10 st. l'. p.; op 28 Dec. 1796 een biok huizen aan de Heerenstraat voor
f 1600.- en f 80.- 1'. p., dat hij op 17 J llni 1799 weer verkocht voor een
custingbrief van f 2000.-; cp 29 Juni 1797 een biok buisjes op de Veerkade voor f 2300.- en f 115.- 1'. p.; op 6 Febr. 1799 een buis aan de
lange Gracht voor f 1100.-; op 28 Jan. 1801 bet buitenhuis Lusthof te
VOOJ'burg voor f 9250.-; op 6 Mei 1801 een stal aan de Wagenstraat voor
f -1-800.- ell f 240.- r. p.; op 25 Jan. 1802 een hI ok huizen aan de
Heerengracht voor f 1000.-; op 9 Maart 1803 een huis aan de Laan yoor
f 2000.- en een eustinghrie£ van f 416.-; op 13 Mei 1805 een hleekerij
aan de Hooigraeht voor f 2000.- en een custinghrieI van .f 2000.- en
.f 200.- r. p., die hij op 10 Fehr. 1806 verkocht voor f 3000.-, belast met
f 1000.-. Hij kocht ten sioUe OJ) 15 Maart 1822 een hUlS aan de PrinsegraehL. Hij verkocbt op 29 Juni 1.797 de helft van een huis aan ' t Spui voor
.f 1400.- en op 26 Mei 1803 twce buizen aan de Turfmarkt voor f 500.en cen eusl.ingbrief van f 3000.-. Na zijn dood verkochten zijn erven 0]:1
11 Jllli 1825 de stal aan de Wagenslraat, het buis aan de Raamstraat, dat
ann de Bee tenmarkt, dri e huizen aan de Turfmarkt, tw ee huizen op de
Heerengraeht en het blok huisjes aan de Veerkade en ten siolte op 25 April
1826 bet woonhuis aan de Wagenslraat.
Reg. eiv. no. 6373 : Nolaire.
Protestant. Geb. den Haag 7 Aug. 1739.
Gell'. den Haag 27 Jan. 1793 met Elisabeth Margrela Schoemacher Gunkel.
Over1. den Haag 7 Maart 1825.

J 0 c hem s, J 0 a chi m
Bankier, lid Municipale Raad, lid Proviso Raad, lid Raad, wethouder,
g1'ooL-grondbezitler, execuLeur van den boedel van Mr. Joban Meerman.
Woonde St. Anthony Burgwal T 63, verp.geid f 33. 'I st., welk buis bij
op 28 Aug. 1826 verkocht. Vroeger woonde hij Am~terdamsche Veerkade
V 102. Hij kocht 12 Mei 1804· de buitenplaats het Groote Loo te Voorburg
voor f 5800.- en op 7 Maart 1822 een huis aan de St. Anthony Burgwal.
Op 28 April 1802 kochl hij voor f 9450.- 19 morgen 4 hond grond van
Reigersbergen onder Wassenaar, welken grond hij 27 Febr. 1804 voor denzelfden prijs verkocbt. Op 24 April 1820 vel'kocht hij een huis aan het Lange
Voorhout. Ook in 1824 kocht hij nog gronden in den Schenkpolder.
Protestant. Geb. den Haag 16 Maart 1766.
Getr. den Haag 13 Dec. 1789 met Jacoba Anna Mejan.
Over!' den Haag 21 Dec. 1841.
K a m, J 0 han n e s
Behanger.
Reg. civ. no. 3839: Tapissier.
Geb. den Haag 21 Mei 1773.
Over1. den Haag 1 Maart 1819.
NED. E CON.-HIST. ARCHIEF JAARBOEK XIX
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K a s te e I e, Dr. J 0 h a 11 The 0 door van de
Geneesheer, stadsdokter, vroedschap, lid Provo Raad, lid Raad., Regent
van het Oude Mannenhuis.
Woonde Nieuwstraat W 144.
Hij koopt 13 Oct. 1791 een stal aan de Veeniaan voor f 750.- ; 12 Mei
1806 een huis aan de le Wagenstraat voor f 5150.- en f 257.- 10 st. T.p.;
20 Juni 1808 1 morgen, 5 hond, 84 roeden teelland voor f 600.- en f 30.r. p. Zijn weduwe verkocht eenige huizen in de Nieuwstraat en woonde
later op de Veenlaan.
Reg. civ. no. 3409: Docteur.
Protestant. Geb. Oud-Beyerland 30 Juni 1755.
GetI'. den Haag 25 Mei 1788 met Cornelia Hugina van Son.
Overl. den Haag 4 April 1819.
K a s tee I e, Mr. Leo n a r d u s van de
Advocaat, vroedschap, hoofdingeland van Delfland, Rijksadvocaat.
Woonde Veenestraat S 146 en later in de Roogstraat.
Hij kocht 10 Mei 1779 een huis aan de Boekhorststraat voor f 9100.- en
f 455.- r. p.; 28 April 1790 ongeveer 11 morgen weiland in den Susterpolder voor f5100.-; op 6 FebI'. 1792 het buitengoed Reedenhmg in het Westeinde te Voorburg voor f 2500.-; op 2 April 1792 een huis op den Lutherschen
Burgwal voor f 16.500.-; op 8 April 1793 vijf morgen weiland in Westkamp
voor f22oo.- en !110.- r.p.; op 23 Nov. twee huizen in Loosduinen voor
f 400.- en ! 20.- r. p.; op 28 Aug. 1797 een partij duinen bij Ockenhurg
groot ruim 20 morgen voor f 3500.-, die hij 30 Aug. 1802 weer verkochi.
voor f 3000.-; op 16 Mei 1798 een huis in Loosduinen voor f 1200.- en
.f 60.- r. p. Ook had hij nog onroerende goederen in de Nieuwstraat en
zijn erven vel'kochten in 1821 een huis in de Wagenstraat, een in de Herderstraat en bet huis op den Luthel'schen Burgwal. Rij was cigenaal' van het
landgoed Ockenhurg.
Reg. civ. no. 1854: Avoca!..
Protestant. Geb. den Haag 28 April 1743.
Ondertr. le. den Haag 10 Mei 1767 met Helena van der Graaf; 2e. getI'.
den Haag 26 April 1801 met Jeanna Marie CondNc.
Overl. den Haag 31 Jan. 1820.
K e i z e 1', Pie t
Koopman en aannemer.
Woonde 3e Wagenstraat N 31. Verp. geld f 26. 10 st. , later Routmarkt
boek Nieuwe Haven P 10. Verp.geld f 63. 7 st.
Hij kocht 15 Mei 1799 een huis aan de Eisemoerstraat voor f 300.- en
f 15.- r. p. ; 17 Juni 1799 een huis aan het Zand voor een custinghrief
van f 800.-; op 5 Mei 1800 met een ander een blok huizen aan de Schedeldoekshaven voor f 825.- en f 41. 5 st. 1". p.; 24 Mei 1809 een blok huizen
aan de Houtmarkt voor f 1950.- en f 94. 10 st. r.p.; 24 Dec. 1810 een buis
aan de Houtmaikt hoek Nieuwe Haven voor f 2090.- en een hypotheekbrief van f 900.-, waar bij zich vestigde; hij verkocht 24 Dec. 1811 een
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p(>I'ceel aan de Brouwerslraat en zijn erven vel'koopen in 1823 drie huizen
(lj! het Lage Zand, het huis aan de Elsemoeratraat, eimige huizen aan de
Schedeldoekshaven en in 1824 zijn woonhuis en het huis aan het Zand.
Reg. civ. no. 5610: Marchand.
Protestant. Geb. (j Jan. 1760.
GetI'. le. den Haag 25 Maart 1.787 met Maria Johanna yan Valkenburg;
2e. met Maria Kok.
K em p, Mr. J 0 han Jl esC 0 I' Jl eli u s van de r
Commies Raad van State, secretaris van den Raad del' Amerikaansche
Kolonien en Bezittingen, 2e voorzitter Rechlbank van Eersten Aanleg, Advocaat-Generaal bij het Hooggerechtshof, lid Raad van Koophandel en
Kolonien, lid Tweede Karner, ouderling del' Engelscbe Kel'k.
Woonde Westeinde.
Reg. civ. no. 3600: Vice-President du Tribunal (waar onjuiste geboortedatum).
Protestant. Geb. Leiden 11 FebI'. 1768.
GetI'. den Haag 26 Oct. 1791 met Carolina Adriana de Lille.
Over!. den Haag 23 Nov. 1823.
K l ey II , F

l'

ails

Drukker.
Woonde Laan W 290. Verp.geld f 1~7. 7 st., welk huis hij 20 Fehr. 180!.t
v(!rkocht voor een custingbrief van f 1500.-.
Hij kocht 19 Mei 1794 een huis aan het Gl'oenewegje VOOI' f 850.- en
f 42. 10 st. r. p.; op 30 Mei 1796 een huis aan de Bierkade v~~r f 975.en f 48. 15 st, r. p.; 12 Aug. 1805 een blok buizen in het Slijkeinde voor
J 250.-; 15 FebI'. 1808 een huis in de Boekhor"tstraat voor f 500.- en
f 25.- r. p.; 22 FebI'. 1808 een huis aan de Schedeldoekshaven voor
J 600.- en .f 30.- r.p. ; 16 Maart 1808 een huis aan de Laan v~~r f 1225.en f 61. 5 st. r.p.; 28 Nov. 1808 een hofje aan het Slop van Willem Klein
voor f 1950.- en f 97.- r. p., welk hofje hij 28 Sept. 1819 weer verkocht
t.cgelijk met een ander hofje in helzelfde slop. Hij kocbt tenslotte 14 Dec.
1820 een huis aan de Beestenmarkt en verkocht op 15 April 18()7 een hofjc
aan de Beestenmarkt voor .f 1325.- en f 66. 5 st. l'.p.; op 7 Juni 1820 zes
kleine woningen en op 15 Aug. 1821 een huis in de Bagijnestraat. Zijn
erven verkochten in 1828 een huis in de Assendelftstraat.
Reg. civ. no. 3254: Imprimeur.
Geb. den Haag 24 Sept. 1755.
Over!' den Haag 28 J a.n. 1824.
K 0 c k, IJ s bra n d d e
Lid Municipale Raad, lid Proviso Raad.
Woonde Korte Voorhout.
Hij was eigenaar van de buitenplaals Eemwijk te Voorburg.
Protestant. Geb. Rotterdam 1741.
GetI'. 26 April 1773 den Haag met Maria Petronella van Schagen.
Over!. den Haag 3 Jan. 1814.
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Koekebakker, Jan
Volgens het Registl'e des Portes et des Fenetres was J. Koekebakker eigenaar van 9 verschillende perceelen, waaronder mel 27 en 22 ramen.
K 0 0 I e man s, G ij s bert
Koopman.
Woonde Bezuidenhout L 472. Verp. geld /120.-.
Hij kocht 4 Mci 1798 een huis op het Hofspui en twce huisjes ill de
Briellepoorl voor / 2500.-, een custingbrief van /4500.- en 1 56. 5 sl.
r. p. ; JO Aug. 1801 een Imis aan den Denneweg vom 1550.-; op 25 Juni
1810 een huis in de St. Jacob:;traat voor f 3075.- en /153. 15 st. r.p.; op
31 Dt'c. J819 een huis met pakhuis aan de Oosl-Binnensingel. VerdeI' kocht
hij samen met Joost Vrijdag op 30 April 1810 een huis aan de Prinsegracht
voor J 3550.- en J 177. 10 sl. r. p.; 4 J uui 1810 een huis aan de Lange
Raamtilraat; 27 Juli 1810 cen hui s aan hel Noordeinde voor 13000. 1150. en/7. 10 st. r.p.; 15 Oct. 1810 cen huis aan de Prinsegracht voor /1150
en f 57. 10 st. r. p. Hij bezat verdeI' nog weilanden in den Schenkpolder.
Hij ve['kocht 5 FebI'. 1820 het huis op het Hofspui ; 24 April 1824 een huis
aan de Uileboomen; 1.9 April 1827 nog een huis op het Hofspui en 18
A])ril 1828 een huis aan den Dennewcg. Bij acte van scheiding verkreeg hij
in 1830 een huis aan den Langen Vijverberg, de buitenplaats Carolinenburg, een huis aan het Spui en een aan de Veenestl'aat.
Protestant. Geb. den Haag 1763.
GetI'. den Haag 4 Maart 1792 met Maria Jannetla van Peursem, wed.
van Leendert van del' Graaf.
Overl. den Haag 27 Nov. 1841.
Kort~ Johan Adam
Hij koopt 30 Mei 1798 een huis aan het N oordeinde voor f 2000.- en
cen custingbrief van /6000.- en op 5 Sept. 1803 nog cen huis aan het
Noordeinde voor f 10.000.-.
Geb. Hasselbach bij Nassau-Weilburg.
GetI'. den Haag ten stadhuize 30 April 1797 met Anna Sophia Frederica
Johanna Michel.

Kretschmar He el' van Veen, JhT. Jacob C harl es van
Adjunct-maire, lid van den Raad, wethouder, burgemeester, lid Provo
Staten van Noord-Brabant, houtvester 2e district van Zuid-Holland, commissaris van de Besognekamer, Regent van het Heilige Geesthofje.
Woonde achtereenvolgens Nobelstraat, Wagenstraat, welk huis hij op
20 Mei 1807 kocht voor f 21.500.- en Noordeinde. Op 11 Juli 1825 kocht
hij nog een stal in de Wagenstraat.
Reg. civ. no. 6374.
Protestant. Geb. den Haag 25 J uni 1764.
Ongehuwd gebleven.
Over1. den Haag 18 Jan. 1834.
In 1814 benoemd in de Ridderschap van Noord-Brabant.
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K r u y ff, Will e m de
Woonde op de Buitenplaats Schuddegeest aan den Scheveningscheweg
F 276. Verp.geld f 64.-, welke plaats hij op 10 FebI'. 1806 kocht, 46 morgen groot, voor f 50.000.- en f 2500.- 1'. p.
Op 9 Mei 1803 kocht hij een huis aan de Kalv81'mal'kt voor f 5150.- .
Ged. den Haag in de Groote Kerk 30 Dec. 1772.
Getl'. den Haag ten stadhuize op 20 Mei 1804 met JohannR Sophia Bach.
Over!. den Haag 27 Maart 1832.
Lam psi n sHe e r van S w i e ten, Mr. A poll 0 n ius Jan
Cornelis Baron
Raad te Amsterdam, baljuw van Vlissillgen, lid van den Raad van Kolonien, geheimraad en kamerbeer van den Koning van Pruisen, lid Tw,)ede
Kamel' en Eerste Kamer, lid Commissie van Notabelen, Kamel'heer i.b.d.
van den Souvereinen Vorst en des Konings.
Woonde Kneuterdijk I 302. Verp.geld f 280.-.
Hij kocht 4 April 1808 een huis aan den DeIlJlOweg voor f 1600.- en
verkocht 2 Jan. 1823 een hui;; aan hot Lange Voorhout.
Protestant. Geb. Amsterdam 18 FebI'. 1754.
GetI'. le. Amsterdam 25 Juli 1773 met Anna Margaretha Hartsinck,
over!. 18 Dec. 1783 ; 2e. den Haag 5 Dec. 1809 met Anna Martina van
Kretschmar.
Over!' den Haag 19 Juni 1834.
In 1815 gebomologeerd de titel van barou.
Lan g e, J 0 h a 11 11 e sHe 11 d I' i c u s d e
Op 5 October 1800 huwt in den Haag iemand van ilien naam, weduwl1aar
en gebool'tig van Delft ten stadhuize met Geertl'uy van Wecrden.
Deze laatste vorkoopt 6 JUDi 1803 een huis aau de Gevolde Gracht voor
f 775.- en f 38. 15 st. r . p.
L a v 0 in e, Pie I' l' e A.
Op 18 April 1784 ondertrouwde in den Haag iemand van dien naarn met
S<Jbina Hoeting. Hij was geboortig van Cleef 1752.
Over!. den Haag 23 Jan. 1813.
Lee u w, Mr. Dan i e I Cor n eli s de
Lid van het Staatsbewind, Staatsraad i. b. d.
Hij koopt 23 Mei 1803 een huis in de Jan Hendrikstraat voor f 82ii.en f 41. 5 st. r. p. en op 24· .Juli 1820 een hllis in de Hckkelaan, dat hij
or 6 FebI'. 1321 weer verkoopt.
Geb. Utrecht 1748.
Over!' den Haag. 19 Juni 1834.
.Lee u wen, Hen d I' i k van
Notaris, (geadmitteerd 6 Sept. 1785) , kassier van de Sladsbank van Leening.
Wooncle Prinsegracht naast de Bank van I-eening.
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Hij kocht 9 Juli 1787 een weiland groot 14 hond voor f 1950.- en f 97.
10 st. r. p. ; 14 Maart 1796 een stal in de Koediefstraat voor f 2200.- en
f 110.- l'. p.; 20 Jan. 1799 een huis en stal in de Hooge Nieuwstraat voor
f 6500. - en f 325.- f. p., welke hij 8 Juli 1801 verkocht voor een custingbrief van f 7500.-; 25 Maart 1801 'hf>t Cafe Fran<;ais op net Plein voor
f 12.000.-, dat hij 28 Nov. 1803 weer verkocht voor een custingbri ef yan
f 16.000.- .
Reg. ciy. no. 3336: CaissieI'.
Protestant. Ged. den Haag in de Groote Kerk 3 Maarl 1753.
GetI'. den Haag 25 Oct. 1795 met Maria Magdalena Rohr, wed. van Abraha m Ligtvoet.
Overl. den Haag 27 Jan. 1823.

L eyde n H eel'
W af m 0 n d, Jh r .
Baron van

van W est b a r end fee h t, Car n i ss e e n
Mr. Dr. l"rederic Augu s t e de s H. R.

Lid van den Algemcenen Raacl van het Depart. del' Monden van de -Maas,
lid Municip. Raad , Minister van Binnenl. Zaken, Gouverneur van ZuidHolland, lid Eersl.e Kamer.
Woonde aan het Lange Voorhout.
Reg. civ. no. 5413: Ancien ministrc.
Protestant. Geb. Haarlem 18 Febr. 1768.
Getr. Huize E erde 15 Juli 1806 met Augu~ta Leopolda Catharina BaroneR
van Pallandt Vrollwe van Warmond.
Overl. den Haag 25 Nov. 1821.
In 1814 benoernd in de Ridderschap van Holland.

L i g ten h e r g, G err i l
Mr. timmerman en schrijnwerker.

f 6050.- en f 302.
10 st. I" . p. ; 8 Mei 1780 een huis aan de Laan voor f 2050.- en f 102. 10 8t.
]". p.; 4· F ebr. 1788 een hui s aan de Korte Poten voor f 2700.-; 18 FebI'.
1788 een blok huizl'n aau de Schedeldoekshaven voor f 14.00.-; 6 Nov. 17m
een h'ui s aan de Uileboomen voor f 300.-; 22 Mei 1799 een huis aan hel
Lang Achterom voor f 1400.- en f 70.- 1'. p.; 16 Mei 1803 een huis aan
de Veerkade voo]" f 3350.-- en 167, 10 st. r. p. Zijn er fgenamen verkoopen
19 Juni 1820 het IUlis aan het Hofspui , aan het Lang Achterom en de Uileboomen benevens nog blokken huizen aa n het Splli en een pakhuis aan de
Sched eldoeksh a ven.
R eg. civ. no. 5910: Charpentier.
Geb. te Zwolle 1731.
Ondertr. 1° . 17 Juni 176ft met Elizabelh van del" KloDt ; 2°. 1 Dec. 178:!
met Sophia de Wit, beide van I_eerdam.
Overl. den Haag 14 Jan. 1820.
Hij kocht 27 FebI'. 1767 een huis aan het Hofspui voor

TE 'S-GRA VENHAGE IN

1813

41

Limburg, Mr. Thomas van
Advocaal.
Hij kocht 19 Juni 1786 een blok huizen aan het Spui voor 13400.- en:
1 170.- r. p., welke hij op 2 huisjes na op 6 Nov. 1786 weer verkoopt voor
1 150.- en een custingbrief van 12500.-. De andere twee verkoopt hij 7 Dec.
1786 voor 1525.-. VerdeI' koopt bij 25 Mei 1789 een huis in de 2e Wagen~;tra.at voor 110.200.- en 1510.- r. p.; op 10 Mei 1790 een bui~ aan de
Korte Hoogslraat voor 11600.- en 180.- r .p.; 30 April 1798 een buis aan
dl} Pa.pestraat voor 11900.- en 195.- r. p . Op 9 Juni 180fi verkocht hij
een manege met !lui s en stal aan (len Fluweelen Burgwal voor 12100.- en
1105.- r.p.
Reg. civ. no. 688 /,: Advocat.
Protestant. Geb. Rotterdam 1750.
Getr. den Haag 5 JuF 1773 met Alida Trellont.
Over!. den Haag 16 Febr. 1815.
M a a r s c h a I k, D a v i d
Biel'brouwel' en azijnmaker van de reeds in t 746 hestaande brollwjlrrj De
drie Kruissen. Een del' voornaamste industrieelen van de stad.
Woonde Pl'insegrachl V 45 bij zijn brouwE'rij. Hij kocht op 11 Juni 1804
de helft van de brouwerij met toebehooren voor 126.500.-, belast met
19000.-, nadat hij op 8 Aug. 1804 reeds een vierde deel had. gekocht voor
.f 12.750.-, belast met .f 2250.-. Het resteerenrle vierde deel had hij vermoedelijk door erfenis verworven. Verder kocht hij 20 Mei 1805 een tuin met
vier huisjes aan de Zuid-binnensingel voor .f 1650.- en .f 82, 10 sl. vour
r. p.; op 5 Juni 1805 een stal aan het KlIyperstraatje voor 1800.-; op
10 Febr. 1806 een pakhuis en woningen aan het Groote Spijkermaker~slop
voor een custing-lijfrentebrief van f 130.-·-; op 11 FebI'. 1811. een tuin aan
de Brouwersgracht voor 11400.- en 170.- r. p. ; op 15 Mei 1822 een
pakhuis aan do Prinsegrachl en op 1 Aug. 1822 oen huis aan de ZuidBinnensingel. In 1828 verkocht hij de brouwerij, de biorazijnplaals en nog
10 and.ere perceelcn benevens :7.iju aandeel in de boel·enplaats Haasburg
I1"l et 41 morgen laud te VOOl·burg.
Reg. civ. no. 2945: Brassour.
Geb. 4 Juli 177/l .

M ee rman He er van Dalem en Vuren, Mr. Johan
Lid van de Magistraat te Leiden, Bewindhebber der O.-I. Compagnie ter
Kamel" Amsterdam, lid Hollandsche Rekenkamer, lid Staten van Holland.
lid Sta len-Generaal , voorzitter va n het departernentaal bestuur van Holland.
hOllorair kamerheer vaT'. Koning JJodewijk Napoleon, Directeur-generaal
van Kunsten on W elenschappen, senator en graa f van het Keizerrijk, Staatsr aad, eigenaar van de beroemdo boekerij.
Woonde Prinsessegracht hoek Korte Voorhout Z.Z., welk huis zijn eigendom was.
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Hij verkocht 26 Maart 1810 een perceel aan de Heerengracht voor /61 C>O. en /307, 10 st. r. p.
Reg. civ. no. 7621: Conseiller d·etat.
Protestant. Geb. den Haag 1 November 1753.
GetI'. 11 Sept. 1785 met Anna Cornelia Mo llel'lIs, wed. vall Mr. Abraham
Perrenot.
Over1. den Haag 19 Aug. 1815.
Mejan, MI'. Hendrik Verwey
Advocaat en bankier.
Woonde Wagenstraat S76. Vel'p.geld fl08 . 7 st., welk huis hij 1AOcl. 1801
kocht voor f 7000.-. Hij verkocht 3 Sept. 1825 een hui s aan de p,;,viljoensgracht en 22 Dec. 1825 kocht hij een huis aan de Prinsegracht.
Reg. eiv. no. 6391: Avocat. ·
Geb. te Rhijn1:lburg 6 Aug. 1768.
Over1. den Haag 24 Jan. 1836.
M e 1 viII van C a I' 11 b ee H c e I' van 0 p- e Jl Ned c r-A n deI,
Pieter Baron
Vice-admiraal, lid Raad van State.
WOOllde Pl'insegracht W 209 met een stal op de Beeslenmarkt. Verp.geld
J 125.- . Hij bezat weiJanden in den Schenk pol del'.
Op 1 Mei 1829 verkoopen de erfgenamen van )lijn dOllairiere zijn woonhuiil,
Reg. civ. no. 3351: Vice-amira1.
Protestant. Geb. Dordrecht 2 April 1743.
GetI'. den Haag 24 Jan. 1773 met Johanna Albertina von Daehne.
Over!' den Haag 17 Mei 1826.
In 1815 verheven in den Neder!. Adel , in J822 wC'rd hem de lit C'1 van
baron verleend.
Mer t z, J 0 han C 0 e n l' a a d
Koienhandelaar.
Wounde Nieuwe Haven in een huis, dat hij 6 Oct. 1786 kocht 1'001'
f 4000.-. VerdeI' kocht hij 20 Juli 1789 eell hni ,; in de Bagijnestraat voor
f 650.-; 5 Mei 1790 een huis in het Brilstl'aatje VOOI' .f 525.- en f 26. 5 sL
r. p.; 1 JtUli 1791. nog een huis in de Bagijnesll'aat op de hoek vall de
Kalvermal'kt voor /2200.- en f 110.- 1'. p .; 23 Mei 1792 met cell ander
cen huis in de Korte Raam straat voor f 600.- en f 30.- r. p.
Reg. civ. no. 7882: Marchand de charbon.
Protestant. Geb. Freymel'heim 3 Aug. 1743.
GetI'. den Haag 23 Dec. 1780 met Johanna Sophia Brankart.
U e 11 I e ll , J 0 hall n e s van de r
Ur. metseIaar.
Woonde Spui Q 78.
Hij kochl 4 Mei 1778 een Intis aan de Nicuwe Haven yo or

f

137.).- en
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J'.r 68.

15 st. qJ., dat hij 16 Aug. 1822 weer verkocht; 8 Mei 1780 cen huis
al;.n de Nieuwe Breedstraat voor f 1750.- en f 87. 10 sf. l' p.; 25 April
1781 een huis aan het Hofspui voor f 5250.-; 14 Dec. 1789 een huis in
het Slop van de Drie Boertm voor f 500.-; 18 Mei 1796 een Imis aan het
Hofspui voor f 4200.- en f 210.- r. p.; 28 Juni 1796 een blok Imizen aan
de st. Anthonystraat voor f 300. 15 st. en f 800.-; 19 April 1797 een huis
aan de Prinsegracht VOOl' f 1600.- en 24 Dec. 1810 eCIl huis aan het
Westeinde voor f 575.- en f 28. 15 9t. 1'. p. Rij verkoeht met anderen
~amen op 1 Mei 1782 onroerende goederen voor ruim f 7000.-; op 7 Jan.
1819 een huis in de Spuistraat en op 17 J uni 1820 t wee huizen op de
Wijnhaven benevens het huis aan. het Westeinde. Zijn erfgenamen vel'koopen op 2 Dec. 1822 twee huizen aan het Bl eyenburg en een aan het
Hofspni, vermoedelijk zijn woonhuis. Hij ha d ook nog grond aan de
Nieuwe Haven.
Reg. civ. no. 5832: Mac:;on.
Protestant. Geb. den Haag 21 Oct. 1751.
GetI'. den Haag 16 Mei 1779 met Johanna Gcaussent.
Overi. den Haag 6 Sept. 1822.

e u r s, J a co b u s van
Mr. timmerman , molenaar, plaatiivel'v. lid van den Raad.
Woonde Westeind e in. een huis, dat hij 3 FebI'. 1766 kocht voor f 5000.-,
belast met f 5000.- hypotheken . VerdeI' koch t hij 11 Dec. 1769 de helft
" an den windkorenmolen de Roode R aan bij de Loosduinsche bl'ug voor
flO. 033, 7 st.; op 22 April 1782 een llUi s op de Geest voor f 575.- en
f 26. 15 st. r. p., dat hij 4 Mei 1810 verkocht voor ee n eustillgbrief va n
f 300.-; 25 J'uli 1785 een blok huizen bij de Schrvenin gsche brug voor
f 2750.- en f 137. 10 sl. r . p., die hij 15 Mei 1 ~05 vel'koopt VOO l' f 000.- ;
2fi April 1787 een huis aan de Nieuwe H a ven YOOl' f 1000.- en een custingbrief van f 1000.- ; 12 Dec. 1787 een hui s aa n de Hofs tl'aat voor
f 1400.- en f 70.- r. p. ; 25 FebI'. 1793 een huis aan het Kerkploin voor
f 1.800.- en f 90.- r. p. ; 27 Mei 1793 een huis aall de Schoolstraat voor
f J875.- en f 93, 15 st. r . p., dat hij 30 Mei 1804. verkoopt voor f 1500.-;
1 Juli 1793 een huis aan de Nieuwe Moistraat voor f ",000.-; 8 .Tuni
1796 met Ant. Egidius Basters een hui s aan de IVagenstraat voor f 1500.en f 75.- r. p. , waarvan hij de wederhelft op 25 Sept. 1797 voor f 700.kocht ; op 6 F ebI'. 1809 % van een huis aan de St. Jacobstraat voor f 600. -.
Hlj verkocht 20 Oct. 1802 een blok huizen aan hl't Wcsteinde voor f6600 .-.
Reg. eiv. no. 3788: Rentier.
Katholiek. Gob. den H aag 12 Oct. 1739.
GetI'. den H aag 28 Dec. 176fi met Adriana van Kleef.
Over1. den Haag 19 Dec. 1815.
~{

:?IUrandolle van Gel th, Dr. H en r y
Geneesheer.
Woonde Groenmarkt E 383, wrlk huis zijn erfgenamen op 28 F ebI'. 1821
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v(lJ'kochten. VerdeT kocht hij op 30 Mei 1798 een huis aan de Groote }Iarkt·
vour f 9000.-; 14 Maart 1808 een huis aan de Halstraa t voor cen h ypotheekbrief van f 800.-.
Reg. civ. no. 3678: Medecin.
Geb. den Haag 13 Febr. 1750.
GetI'. Breda 23 Sept. 1777 met Anna Maria van den Kieboom.
Overl. d.en Haag 15 Aug. 1814-.
Mist, Mr. J ae ob Abraham Uitenhage d e
Advocaat de Leiden, secretaris van Leiden, lid van het Comite voor de
colonHin en bezittingen aan de kust van Guinea en in Amerika, :id Nationale Vergadering, lid van het gerechtshof van het Dept. van den Amstel,
lid van den Aziatischen Raad, secretaris-generaal van koophandel en kolonien" staatsraad i.b.d., landdrost van Maasland, President van het Hof
van Rekeninge, Iir] Raad van Koophandel en Kolonien, secretaris van Ka mpen. Hij nam de Kaap de Goede Hoop van de Engelschell over.
Woonde Noordeinde E 333, welk hui s hij kocht 8 Mei 1809 voor f 3200.en een custingbrief van f 1800.-.
Protestant. Geb. Zaltbom.m el 30 April 1749.
GetI'. le. Cleve met Amelia Elisabeth Struberg ; 2e. Amsterdam 8 Mei
1796 met Elisabeth Margaretha Morre; 3e. den Haag ~O Sept. 1808 met
Magdalena de Jonge, weduwe van Jacobus Merse n.
Overl. Voorburg 3 Aug. 1823.
Moll er u s, Jhr. Cornelius Adri aa11.
GriffieI' Hoog Militair Gerecbtshof, lid Municipale Raad, zoon van den
volgende.
Woonde Lange Voorholll.
Reg. civ. no. 5305 : Greffier.
Protestant. Geb. den Haag 6 Febr. 1782.
Get.r. Kampen 26 Oct. 1807 met Johanna Geertruida Juliana van der
Merwede.
Overl. Utrecht 11 Juni 1820.
In 1816 door de verheffing van zijn vader van a del geworden.
Moll e r u s H e e r van We s t k e l' k e e n. W u I pen d a a I, Mr.
J o h a n H e ndrik Baron
Mini ster van binnenl. zaken en van staat, commissaris-generaal van 001'log. lid van bet wetg. Iicbaam, vice-president van den Raad va n Sta te.
Vloonde Lange Voorhout in 1811 en voordien Nobelstraat in een huis,
da t hij 30 Juni 1781 kocht voor f 13.000.-.
Reg. civ. no. 5409: Membre du corps legislal i r.
Protestant. Geb. den Haag 30 Oct. 1750.
GelI". Landcweer 7 Oct. 1777 met Mellina Anna Albcrda va n Nyens teyn .
Over!' Utrecht 22 Juni 1834·.
In 1816 verheven in den Neder!. adel. In 1820 werd bern den titel van
baron verleend.
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}iyne, Adrianus
Solliciteur-m.ilitair van d.e Waldecksche troepen, notal'is (geadmitteerd
27 JuJi 1753) , ouderling der Hoogduitsche Kerk.
Woonde Veerkade in een huis, dat h.ij 8 April 1784 kocht voor f 5700.en f 285.- r. p.
Hij kocht 20 Nov. 1799 een hUlS aan· de 2e Wagenstl'aat voor f 3200.-;
10 Aug. 1801 een huis aan de Veerkade voor f :WOO.-. Qp 10 Sept. 1819
verwiel'f hij door edenis een huis op de Veerkade en een .in de Wagens traat. Ook kocht hij op 2 Nov. 1767 met anderen de buitenplaats Veldzigt
aan het Geldelooze pad voor f 3756. 5 st. en f 177. 10 st. r .p. Hij verkocht
1.2 April 1787 zijn aandeel voor f 1500.-, misschien dus slechts gedeelteliik.
Reg. civ. no. 8630: Solliciteur.
Protestant. Geh. den Haag 30 J uli 1735.
Olden, Mr. Rudolph van
Raad, thesaurier en rentmeester-generaal over de Hofhouding en de Do>meinen van Prins Willem V, lid van het college van Raden en Generaalmeesteren van de Munt, commissaris voor de liquidatie tusschen het Huis van
Oranje en de Bataafsche Repuhliek.
Woonde Luthersche Burgwal.
Hij kocht 1 Aug. 1790 11 morgen moesland met opstallen hij den MalleJ1JoJ en voor f 21.500.-; 2 April 1792 een huis aan de Heerengracht hoek
Zwarle weg voor f 18.000.- en f 900.- r. p., welk huis hij denzelfden dag
weer voor f 16.500.- verkocht; 16 Mei 1792 twee huizen aan het Lage
Westeinde voor f 3700.- en f 185.- r. p. ; 3 J'tmi 1799 nog twee huizen
aan het Lage West.einde voor f 1000.- en een cuslingbrief van .f 1000.-.
Hij verkocht 29 Dec. 1791 een hui s naast zijn woon hui s voor .f 2000.-.
Reg. civ. no. 7789: Rentier.
Protestant. Geb. ArJJ!hem 12 Jan. 1752.
Getl'. le. den Haag 5 Juni 1785 met Ida Scheltus, over!' 4 April 1805;
2e. den Haag 31 Jan. 1808 met Jacqueline Marie Durgniat gcz. Drogual.
Overl. Utrecht 12 Maart 1828.
Oldenbarneveld genaamd Witte Tnllingh, Jhr. Mr.
Joh a n Gerard van
Fiscaal van de Generaliteit, luit.-kolonel del' schutterij, lid vall het HoogMilitair Gerechtshof, commandant der Garde Nationalc.
Woonde ire het Lange Voorhont.
Hij verkocht 4 Oct. 1790 een huis aan de Prinsessegracht door erfenis
vc rkregen VOOl' .f 27.000.-.
Reg. civ. no. 5304: Conseiller municipal.
Protestant. Geb. den Haag 26 April 1779.
GetI'. den Haag 8 FebI'. 1803 met Lucia Catharina Stratenus.
Overl. Utrecht 25 Maart 1852.
In 1815 velheven in den NederL adeL
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On d e J: w ate r He e r van Bra n d w ij k, G ij b e l and ell P ut·
t c r s ho e k, B 0 u dew ij n
Hegeerllnd ouderling del' Hoogduitsche gemeentc.
Woonde Plaats en later Prinsegracht V 239.
Hij kocht 8 April 1829 een s tal op de Varkenmarkt.
Reg. civ. no. 5339: Rentier.
Protestant. Geb. te Dordrecht 1764.
Getr. met Margaretha Elisabeth van de Wall.
Overl. den Haag 18 Nov. 1842.
Oo s thuy se Heel' van Rijsenhurg, Petrus Judocu s van
Borduurwerker en lakenfabrikant, leverancier van het leger , lid Municipale Raa d, lid van het Conseil General du Departcment des Bouches de la
Meuse, afgevaardigd llaar Parijsin 1813, clijkgraaf van 't Nieuwland.
Een del' rijkste mannen van den Haag, zijn inkom en 'werd ge ~chat op
f 100.000.-.
Woonde Lage W esteindc in een Poort, di e met den naam P oort van
Oosthuizen werd aangeduid..
Hij kocht S Maart 1797 een groot perceel met ops tall en tusschen W <'8teinde, Slijkeil1d e en Kortenbosch in de z.g.n. Boel'enpoort voor een custingbrief van f 4000.-. Gedeelten hiervan ver-k ocht hij 19 April 1797 voor
f -100.- en 21 Aug. 1809 voor een .cus linghri cf van f 692. 3 st. Vcrder
kocht hij 19 April 1797 twee huisjes ::tan h et Wcs leinde voor
200.-;
l S Mei 1801 2 morgen grond in Oostkamppolder VOOI' .f 800.- en f 4·0.r . p.; 3 Juli 1801 een llUis aun de Spuistraat voor f 2000.- en een cURlingbrief van f 6000.- ; 14 Aug. 1809 een huis aan de Korl e Houlstraat voor
.i 3500.- en 31 Oct. 1810 een hui s nan de Veer kad e voor f 1875.- (later
de school van Burnier). In ISll verwil'rf hij de Spaanschc Kapcl, waul' hij
in stilte de mis liet lezen tot de kel'k in 1816 weer VOOl" het publiek werd
opengesleld. In Rijsenbul'g bewoonde hij bet huitengoed Sparrendaal en hij
bouwde eigenlijk h et heele pJ aa lsje en h et kerkje, wa al' hij onder het bekende beeld begraven ligt.
Reg. civ. no. 2050: Propri elaire (waar een onjuiste geboortedatnm vermeld s taat).
Katholiek. Geb. Meulenbeck in Vl aander en 11 Juli 1756.
Getr. l e. den Haa g 12 Oct. 1788 met Hendrika Smits wed. J. ~L van
Oosthuyse; 2e. met Magdalena Ida de Jongh .
Overl. den Haag 17 Dec. 1818.

.r

Qu a rl es, Mr. Will e m
Lid ged. bes tuur van Holland , ontva ngcr van het michl el del' palenlen,
afgevaardigd naar Parijs in 1813.
Woonde Lange Voorhout 176, verp.geld .f 166. 14 st., " elk Imi;; hij 27
Oct. 1788 kocht voor f 30.000.-. Na zijn dood werd dit huis op 27 Nov .
1826 toegescheirlen aan ziju oudsten zoon. Hij hczat verder nog een lNin in
Scheveningen en landerijen in Eik en Duinen.
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Heg. civ. no. 5175: Rentier.
Protestant. Geb. Amsterdam 14 Jan. 1751.
Getr. den Haag 14 Febr. 1779 met Maria van Ruffeler.
Overl. den Haag 2 Sept. 1826.
Zijn zoons werden in 1815 verheven in den Nederl ade!.
RcpcIaer Heel' van DrieI, Jhr. Mr. Ocker
Raad, schepen en ontvanger der' convooien en licenten te Dordrecht, lid
wetgcveild lichaam, lid Raad van State, lid van den Amerikaanschen Raad,
Direcleul'-Generaal van Waterstaat, Minis ter van Staat, lid Provo Staten.
Woonde Lange Vijverberg.
Hij kocht 16 Juni 1800 een huis aan den Scheveningscheweg voor
f 4225.-, welk hui s hij 1], Felll'. 1805 verkocht voor f 1500.- en een custingbrief groot f 1.150.-.
Heg. civ. no. 5364: Rentier.
Protestant. Geb. Dordrecht 17 Oct. 1759.
Gelr. H. Dieden 22 Oct. 1801 met Elisabeth Maria Hermina Singendollck.
Over!. den Haag 26 Ocl. 1832.
In 1814 benocmd in de Ridderschap van Holland.
Hij was een dCl" 10 hoogst aangcslagencn.
Roe dig, J a cob Wi II em
:Mr. kleedermaker.
Woonde Plein K 293, verp.geld f 133. 7 st., welk huis hij kocht 5 April
1797 voor f 8200.- en f 410.- l'. p.; 5 Mei 1806 de hofstede Starreboschzig! aan het einde van den Bezllidenhoutscheweg voor f 19.050.- en
f 952. 10 st. r. p.; 15 Mei 1809 negen morgen land aan den Moerweg voor
f 4850.- en f 24·2. 10 8t. r. p.; 27 Febr. 1811 een huis aan de Nieuwe
Haven voor f 2000.-. Op 18 Juli 1803 verkocht hij met vele anderen allerlei
huizen en gronden hem vermoedelijk door erfenis aangekomen.
iu thersch. Ged. den Haag 20 Sept. 1752.
Getr. le. den Haag ten stadhuize 8 Juli 1776 met Maria Theresia Colombon, over!. 8 Mei 1778; 2e. den Haag ten stadhuize 25 April 1779 met
Catbarina Kuyper.
Over!. den Haag 24 Aug. 1829.
Roest van Alkemiacle, P. S. W.
Blijkbaar zal bedoeld zijn het in dien tijd in den Haag wonende lid del"
familie The 0 d 0 0 r Jan Bar 0 n Ro e s t van A Ike mad e H e e r
van W e r ken dam, deW e r ken e n i n G r ij S 0 0 r d.
Kamerheer va.n Koning Willem 1. lid Tweede Kamer, lid Provo Staten,
lid van den Raad, vroedschap, burgemeester.
Woonde Lange Vijverberg in een huis, dat hij op 4 Aug. 1802 kocht voor
f 8000.- en een custingbrief van f 8000.-, later in de Schoolstraat, terwijl hij stierf als kamerbewoner op de Veerkade.
Kalholiek. Geb. Dordrecht 15 Jan. 1754.
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Gelr. Olld-Gaslel 7 Juni 1779 mel Mal.'garetba Jacoba van Wasseuaer.
OverI. den Haag 29 Sept. 1829.
Romswinckel, MI.'. Joost
Veerligraad, schepen en gecommilteerde ler Slaten-Gcneraal te JJeiden,
olJ lvanger en advocaat, lid Munic. Raad.
Reg. civ. no. 8502: Avocat.
Protestant. Geb. Leiden 20 Dec. 1745.
Getr. le. met Gerardina Barbara Beeldemaker ; 2e. 's-Herlogenbosc:h 10
April 1787 met Henriette Geerlruy Verster.
Overl. den Haag 28 Mei 1824.
Roo y e 11, Hen ric u s van
Staatsraad.
Woonde Molenstraat E 189.
Geb. Noordwijk a/Zec 1760.
Royen, Mr. Everard Jacob v a n
Baliuw van Katwijk, lid van den Raad.
Geb. Amsterdam 24 Sept. 1773.
Gelr. Katwijk 2 Febr. 1796 met Geertruida Wilhelmina van Nerk
Overl. Soerabaia 3 Jan. 1833.
R u y s, J 0 h a ll n e s
Logementhouder.
Hij kocht 31 Mei 1792 het logement genaamd het Harthuys aan den
Rijswijkscheweg, dat hij blijkbaar reeds ill huur had, voor f 4900.- en
f 245.- r. p. Hij had 5 Aug. 1782 reeds een huis aan den Rijswijkscheweg
gekocht voor f 1150.-. Op 11 October 1797 verkocht hij ziju heele hezitting
voor f 3000.- en een relltebrief van f 2500.-.
Geb. te Bleiswijk.
Ondertr. den Haag 1.1 Sept. 1791 met Willemina Schuurmall.

Salvador, Jhr. Mozes
Woonde Prinsessegracht K 257, welk huis hij 31 Mei 1790 kocht voor
f 9600.- en f 480.- r. p. Verp.geld f 183. 7 sf. Hij kocht 26 Jan. 1803
nog een huis aan de Casuariestraat voor f 1050.- en f 52, 10 st . r. p.
Reg. civ. no. 7618: Rentier.
Israeliet. Geb. Londen 14 Nov. 1748.
Getr. den Haag ten stadhuize 9 April 1771 met Saro Lopes Suasso.
Overl. den Haag 11 Juni 1824.
In 1821 verheven in den N ederl. adel.
S c h e p man, Mr. Hen d r i k
Advocaat en landsadvocaat.
Woonde Vlamingstraat W 119, waar hij 1 Mei 1797 twee huizen kocht
voor f 4250.- en een cuslingbrief van f 8000.-.
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Reg. civ. no. 6686: Av·ocat.
Protestant. Geb. Rotterdam 1749.
Gelr. den Haag 25 Aug. 1778 met Anna Elizabeth van del' Looy.
Over!. den Haag 19 Sept. 1828.
Schiefbaan, Mr. Johan Anthonie
Advocaat, lid Munic. Raad, adjunct-maire, lid Proviso Raad, lid van den
Raad, wethouder, Burgemeester, lid del' commissie VOOI' de Gevangenhuizen
en van de Hoofdcommis8ie voor de Armeninrichting, rentmeester van het
Hofje van Hoogelande, Regent van het Pest- en Dolhuis en van het Heilige
Geesthofje.
Woonde eerst in de 1e Wagenstraat, later in de Herderinnestraat V 437.
Verp.geld f 97. 7 st. Hij kocht 11 Juni 1787 een huis aan de Beestenmal'kt
voor f 4300.- en f 215.- 1'. p.; 3 Mei 1800 3 morgen 16 roe den land in
Voorburg voor f 1500.- en 16 Mei 1801 nog VOOI.' f 2350.- land daar tel'
plaatse. Bovendien kocht hij in 1813 in Voorburg een huis en nog 7 morgen,
5 hond, 50 I'oeden weiland. Zijn erven verkochten nog huizen aan de Doubletstraat, den Rijswijkscheweg, het Voorburgstraat.je, Klein Bleyenburg en
de Kalvermarkt.
.Reg. civ. no. 6366: Adjoint-maire.
Katholiek. Geb. Delft 20 Jan. 1759.
Ondertr. 25 Juli 1784 met Maria Cathal'ina dc Graaf.
Over!. den Haag 25 Jan. 1826.
Schinne, Jhr. Mr. Isaac van
Baljuw van Voshol, schout en secl'etaris van Rijnsburg, l'aadslid te Rotterdam, vroedschap van den Haag, maire, lid Provo Staten, lid del' commissie voor de Gevangenhuizen, hoogheemraad van Schieland, afgevaardigd naar Parijs in 1813.
Woonde Lange Voorhout 1271, verp.geld f 266. 14 st., welk "extra capitaal huis en ed" hij 16 FebI'. 1803, toen h~j nit Rotterdam kwam, kocht
VOOl' f 5000.- en een schuldbrief van f 9000.-.
20 April 1808 kocht hij nog een stal en koetshnis aan het Nachtegaalspad
voor f 1500.-. In een rapport in verband met zijn ambassade naar Parijs
sfaat vermeld: "sa fortune d'environ 40.000 livres de rente est un peu
derangee pour Ie moment".
Reg. civ. no. 5415: Conseiller, (waar een verkeerd geboortejaar ftaat
vermeld).
Protestant. Geb. den Haag 29 Jan. 1759.
GetI'. Rotterdam 25 Oct. 1790 met Johanna Theodora Mossel.
Overl. den Haag 29 Aug. 1831.
In 1815 verheven in den Nederl. adel.
Hij was een del' 10 hoogst aangeslagenen.
Schlosser, Johan Philip
Restaurateur en hotelhouder.
Hij hield het Hotel Groot Keizershof op den KOl'len Vijverberg I53,
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dat hij 27 FebI'. 1811 kocht voor /11.125.- en /526. 5 st. r.p.; verp.geld /166.
14 Et. Op 18 J uoi 1787 kochl hij een huis aan het Buitenhof voor /2000.en een cuslingbrief van /3000.-; 30 Jan. 1805 een huis aan hel Halstraatje
voor een custing-lijfrentebrief van 1800.-. 30 Jan. 1809 verkocht hij een
huis aan de Hekkelaan voor 1800.-.
Reg. civ. no. 5378: Cuisinier.
Geb. Goedheim in Nas!'au 6 Oct. 1745.
Over1. den Haag 6 Jan. 1823.
Schlosser, Philip Christiaan
Restaurateur, wijnkooper en hotelhouder.
Hij hield eerst het Hotel Marechal de Turenne, Nieuwmarkt, dat hij 18
J nni 1800 kocht VOOI' .f 7000.- en een custingbrief van 123.000.- en belast met een cllstingbrief van .f 7000.-. Hij verkochl dit hotel op 14 Juni
1802 voor .f 'Woo .- en belast met twee custingbrieven van /3000.- en
.f 23.000.- aan Jean Paul Handel (zie b1. 30). Twee nabijgelegen huisjes
kochl hij 28 J lIli 1800 YO or .f 250.- en verkochl ze voor een custingbricf
van .f 650.-.
Hij hield daarna een logcment aan den Korlen Vijverberg 155 in het
gewezen Logemcnt del' Gedeputeerclcn van Haarlem, welk huis hij 17 Sept.
1804 kocht voor .f 3000.- en een clIstingbricf van .f 9000.-. Verp.geld
1303. 7 st. Zijn weduwe vcrkocht dit huis op 26 Mei 1824.
R eg. civ. no. 5384: Cuisinier.
Geb. den H aag 25 Jan. 1775.
GetI'. den Haag ten stadhuize 18 Oct. 1795 met Johanna Justina Bechtluft.
Over1. den Haag 20 Mei 1814.
Scholten, Jhr. Mr. Cornel i s Anthony Fannius
Advocaat, president de).' clomeinen, staatsraad i. b. d., commissaris van
den schouwburg.
Woonde Noordeincl e F 128, welk huis h.ij 11 Maart 1805 kocht voor
112.000.-. VeJ'p. geld 1189.-. Hij kocht 18 Nov. 1805 nog een grooten
tuin met vruchtboomen aan het Noordeinde, ruim 200 voeten lang en 40
voeten breed met 4 huisjes en een voormalige oranjerie voor 15200.- en
1260.- r. p.
Reg. civ. no. 4017: Avocat.
Protestant. Geb. Amsterdam 1 Dec. 1767.
Getr. l e. den Haag 10 Oct. 1791 met Cornelia Adriana Johanna van
Riemsdijk, over1. 28 Aug. 1792; 2e. Amsterdam 19 Oct. 1794 met Maria
Helena du Peyrou , over1. 28 Juni 1820; 3e. den Haag 5 Sept. 1821 met
Hendrietta Wilhelmina Tinman.
Overl. den Haag 16 Aug. 1832.
In 1815 verheven in den Nederl. ade1.
S c huylenburch He el' van Bommenede, Jhr. Mr. Fran·
Qois Pierre Guillaume van
Gedeputeerde bij de Staten-Generaal, grietman van Ferwerderadeel, lid
Tweede Kamer, lid Municipale Raad, lid Proviso Raad.
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Woonde Lange Vijverberg, \Vaal' nu het Duitsche gezantschap is, welk
huis hij 16 Juni 1791 kocht voor f 12.100.- en f 605.- r . p. Hij erfde
3 April 1819 een huis op de Prinsessegracht en bezat Huize Zuiderburg te
Veur.
Reg. civ. no. 5367: Rentier.
Protestant. Geb. den Haag 5 Dec. 1767.
Getr. le. den Haag 18 April 1788 met Wilhelmina Bigot de Villandry,
overl. 17 Juli 1799; 2e. Brunswijk 25 FebI'. 1801 met Johanna Philippina
van Herzeele Vrouwe van den Ulenpas.
Overl. Veur 13 Sept. 1818.
In 1815 verhevEln in den Nederl. adel.
Hij was een der 10 hoogst aangeslagenen.
S c h wart z man, J 0 han Gab r i e I
Wijnhandelaar.
Woonde Noordeinde, welk huis hij 2 Juni 1794 kocht voor f 10.000.-.
Hij kocht 2 Mei 1781 een stal en koetshuis voor 3 it 4 rijtuigen en 4 it 5
paarden aan de Maziestraat voor f 975.- en f 48. 15 st. r . p.; 5 Mei 1783
een huis met wijnkelder ernaast aan den Kneuterdijk voor f 6000.- en
een custingbrief van f 4000.-; 26 Mei 1788 een huis met kelder aan de
Hoogstraat voor f 7000.- en een custingbrief van f 7000.-; 8 Juli 1789
een huis met koetshuis en stal voor 14 paarden aan de Hooge Nieuwstraat
voor f 4450.- en f 222. 10 st. r. p.; 26 April 1790 een huis aan de Hoogstraat voor .f 4450.- en .f 222. 10 st. r. p.; 11 Maart 1793 een koetshuis
met wijnkelder aan de Anllastraat voor f 900.- en f 45.- r. p., die
hij 18 Maart d.a.v. weer voor f 1000.- verkocht; 9 April 1794 een huis
aan den Kneuterdijk voor f 8000.-; 1 Juni 1808 een huis aan het Noordeinde op de hoek van de Koningspoort voor f 3200.- en f 160.- 1'. p. Hij
verkocht 19 Mei 1806 een huis aan de Hoogstraat voor f 1075.- en E'en
custingbrief van f 1500.- en 21 Sept. 1807 een erf of tuin aan het Noordeinde voor f 8000.-.
Reg. civ. no. 5163: Marchand.
Katholiek. Geb. Kopenhagen 11 Nov. 1737.
GetI'. den Haag ten stadhuize 30 Juli 1775 met Anna Maria Stas.
Over!. den Haag 13 Dec. 1812.
Sill e vi s, Lee n d e r t
Beurtschipper op Dordrecht.
Woonde 3e Wagenstraat N 48. Hij kocht dit huis op 2 Mei 1791 voor
.f 2000.- en f 250.- r. p., belast met een custingbl'ief van f 2000.-; op
22 Jan. 1810 kocht hij een belendend huis met wagenhuis en stal N 49
VoOl' f 1150.- en f 75. 10 8t. r. p. Hij kocht verder 12 Mei 1800 een huis
met stal voor 15 paarden, koetshui8, haverzolder en nog een stal voor 16
paarden met hooizolder aan de Nieuwe Biel'kade voor f 4000.-; 10 Sept.
1810 een pakhuis aan de Zuid-Binnensingel, een huis en een blok huizen
aan de Gevolde Gracht voor f 1050.-. Zijn weduwe verkocht 4 Dec. 1815
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een huis in de Lange Kranestraat en eenige perceelen in de Wagen5traat.
Reg. civ. no. 8227: Battelier.
Protestant. Geb. Schrevelduincapel 20 Jan. 1758.
GetI'. den Haag 21 Juni 1791 met Adriana de LeelH\,.
Over!. den Haag 11 Maart 1813.
Slicher, Jhr. Mr. Jan
Schepen, lid van den Raad, president van den Raad, burgemeQster en
maire, president van het Proviso Bestuur.
W oonde in de N obelstraat.
Hij verkocht met zijn zuster 8 Mei 1782 een huis aan het Korte Voorhout
benevens een stal en koetshuis aan het Smidswater voor f 14000.- en een
cus tingbrief van f 14.000.-.
Reg. civ. no. 5361 : Maire de la Haye.
Protestant. Geb. den Haag 13 Juli 17i5.
GetI'. den Haag 10 Nov. 1771 met Louisa Adriana Geertruida Kretschmar
van Wijk.
Over!. den Haag 24 Sept. 1815.
In 1815 verheven in den Neder!. ade!.
Hij was een del' 10 hoogst aangeslagenen.
Slingel andt, Mr. Johan Died e rik Barthout Baron van
Raad en Schepen van Dordrecht, conseiller provisoire de la Prefecture,
lid Munic. Raa d, lid van Gedeputeerde Staten van Holland , President van
de Hoofdcommissie voor de Armeninrichting.
Woonde La nge Voorbout en lator Lange Vijverberg.
Reg. civ. no. 5174: Comm. du Prefet.
.
Protestant. Geb. Amsterdam 10 Mei 1764.
Getr. Dordrecht 15 Juni 1789 met Henriette Francoise Machalina Quirina
Cornelia Repelaer.
Over!. den Haag 13 Maart 1827.
In 1815 verheven in den Neder!. adel, in 1816 gewijzigd in een inlijving
terwijl de titel van baron bij eerstgeboorte in den mannelijken starn aan
hem werd verleend.
S 1 0 e t van Old r u i ten b 0 I' g h He e r van Old I' u i ten b 0 r g,
T 0 ute n bur g, Ben t h u i s, N ij e I' w a l e n den 0 Ide n h 0 f,
Anthony Baron
Coadjutor Duitscbe Orde, ontvanger van de Generaliteits-, de Bataafsche .
en de Kon. Nederl. Loterij, commissaris van den Schouwburg, Kamerheer
def Konings.
Woonde Lange Voorhout W 331, verp.geld f 250.-.
Reg. civ. no. 5299: Receveur de la lotterie.
Protestant. Geb. Vollenhove 2 Mei 1769.
GetI'. Vollenhove 8 Juli 1790 met Isabella Antonia Ie Vaillant.
Overl. den Haag 10 Maart 1853.
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In 1814 benoemd in de ridderschap van Overijsel. In 1819 erkend met
den titel van baron.

Smeth Vrijheer van Deurne en Lie ss elt, Theodorus
Haron de
Ritmeester in Hessischen dienst, kapitein geneI'. staf, lid Provo Staten
van Noordbrabant, Kamerheer des Konings.
Woonde eerst op den Kneuterdijk hoek Heulstraat, welk huis hij 27 Mei
1807 voor f 32.000.- kocht. Op 22 Jan. 1821 kocht hij een huis op den
Korten Vijverberg I53, verp.geld f 166.70 en ging daar wonen. 23 ' April
1822 kocht hij een stal en koetshuis in het Doelenstraatje.
Reg. civ. no. 5164: Rentier.
Protestant. Geb. Amsterdam 16 Aug. 1779.
GetI'. den Haag 6 Juni 1802 met Arnondina Jacquelina Barones Rengel'S.
Over1. den Haag 7 Oct. 1859.
In 1816 ingelijfd in den Neder1. adel met den titel van baron.
Son, Pie t e r Tho mas van
Advocaat en notaris, (geadmitteerd 6 Juli 1789).
Woonde op de Groenmarkt E 377, verp.geld f 155. 4 st.
Hij kocht 10 Dec. 1798 een huis aan den Bezuidenhoutscheweg voor
f 2825.-; 23 Mei 1803 een huis aan de Prinsegracht voor f 15.700.- en
f 785.- r. p., dat hij denzelfden dag weer voor f 17.000.- verkocht; 22
April 1807 het Huis Klein Zantvliet. vroeger de Hortus Medicus aan den
Bezuidenhoutscheweg voor f 4000.- . Op 29 Juli 1830 verkocht hij Een huis
op de Groenmarkt dicht bij zijn woonhuis, een aan de Nieuwstraat, en een
aan den Bezuidenhoutscheweg.
Reg. civ. no. 3592: Notaire.
Protestant. Geb. den Haag 20 Juni 1769.
Getr. den Haag 4 Sept. 1791 met Maria Antoinetla Jansen.
Over1. den Haag 23 Oct. 1847.
Spoors, Mr. Jacobus
Lid van het Staatsbewind.
Woonde aan de Heerengracht en bezat tusschen den Fluweelen Burgwal
en de Heerengracht veil' perceelen. Hij kocht 19 Aug. 1805 een hui:; mot
koetshuizen en stal voor 18 paarden aan de Heerengracht voor f 23.000.-;
20 April 1807 een huis met stal voor 3 paarden aan den Fluweelen Burgwal
voor f 1050.- en f 52. 10 st. r . p.; 22 Aug. 1808 een manege met woonhuis,
stal en smederij aan den Fltlweelen Burgwal voor f 5000.-. Hij verkocht
2L Febr. 1823 een huis in het Bleekerstraatje.
Reg. civ. no. 7791: Rentier.
Geb. Hazerswoude 3 Sept. 1754.
Gotr. met Catharina Costerus.
Over1. den Haag 3 April 1833.
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S t a a I He e r van 0 u d-B e i e r I and, Mr. A b I' a ham Will e IT!
van der
Hij verkocht 24 Dec. 1810 een huis aun het Lange Voorhollt 1337 voor

f 14.000.-, verp.geld J 200.-.
Protestant. Geb. Rotterdam 29 Maart 1772.
Getr. EI1ghuizen 11 Januari 1801 met Charlotte Alexandrine Barones van
Reeckeren.
Over!. den Haag 9 Maart 1821.
Staal Reel' van Piersbi!. Jbr. Mr. Daniel Pompejlls
Johannes van del'
Hoogbeemraad van Rijnland, broeder van den vorige.
Woonde Lange Voorhout 1345; verp.geld f 200.-.
Reg. civ. no. 5309: Membre du conseil des digues de Rinland.
Protestant. Geb. Rotterdam 20 Maart 1774.
GetI'. den Haag 20 Juni 1802 met Sophia Wilhelmina Charlotta Alexall(Irina Gravin van Bylandt.
Over!' den Haag 25 Jan. 1858.
In 1821 verheven in den Neder!. ade!.
S tee n g r a c h t van 0 0 s t k ape II e H e e l' van 0 0 s t e l' I and,
Sir Jan s I and, 00 s t e r s t e i n, M 0 y I and, Till, 0 sse n b r u c h
en Oostkapelle, Jhr. Mr. Johan
Lid Municipale Raad, lid Proviso Raad, lid van den Raad, kunstkenner
en kunstverzamelaar, Direcleur van bet Kon. Kabinet van Schilderijen
1816-1841.
Woonde Lange Vijverbe1'g 133, verp.geld f 255 . 14 st., welk buis hy op
fi Jan. 1806 kocht voor f 19.000.-.
Reg. civ. no. 5362.
Protestant. Geb. Middelburg 11 J uli 1782.
Getr. Doorn 21 Nov. 1804 met Cornelia Johanna van Nellesteyn.
Overl. Parijs 17 Dec. 1846.
In 1816 benoemd in de ridderschap van Zeeland.
Hij was een del' 10 hoogst aangeslagenen.
S tee n g r a: c h tHe e l' van 0 0 s t e r I and, Sir Jan s I and e n
00 s t e r s t e i n, Jhr. Mr. N i col a a s
Raad en advocaat-fiscaal del' Admiraliteit van Zeeland, Staatsraad i.b.d.,
lid Eerste Kamer.
Woonde Lange Voorhout 1258, verp.geld f 158. 7 st., welk huis bij 2
Aug. 1792 kocbt voor f 9300.- en f 125.-; 30 April 1804 kocbt bij nog
een huis met stal, koetshuis enz. uan het Lange Voorhout op de hoek van
het SchoorsteenRteegje voor f 7800.- en f 390.- r. p. In 1819 en 1829
kocht hij weilanden aan den Benoordenhout.
Protestant. Geb. Middelburg 27 Nov. 1754.
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Getr. Middelburg 29 Nov. 1777 met Johanna Petronella van der Poort
Vrouwe van Oostkapelle.
Overl. den Haag 13 Dec. 1840.
In 1814 benoemd in de ridderschap van Zeeland.

Stenfert, Harmen
Procureur en notaris, (geadmitteerd 27 Mei 1762).
Woonde Praktizijnshoek K 30, verp.geld f 80. 14 st., welk huis hij 19
Maart 1777 kocht voor f 7000.-. Hij kocht verdeI' 22 Sept. 1767 7 roeden
land voor f 500.-; 24 Oct. 1768 14 roeden land voor f 350.-; 7 Mei 1773
een huis aan de Lange Poten voor f 4900.- en f 245.- r. p.; 16 Mei 1774
ee'n huis aan de Lange Poten voor f 5450.-; 4 Dec. 1775 een aantal huisjes
aan het Brouwerstraatje voor ongeveer f 4000.-; denzelfden dag een huis
aan de Koediefstraat voor f 1900.-, f 95.- r. p. en belast met een hypotheek van f 1500.-, dat hij 14 Oct. 1776 verkocht voor f 2500.-; 10 Aug.
1803 een deel van een huis aan de Beek voor f 1200.-. Hij verkocht 6 Mei
1778 vier huizen aan het BI'ouweI'straatje voor f 366. 13 st. en een custinghrief van f 1833. 6 s1.; 30 April 1806 een huis en pakhuis aan de Casuariestraat voor f 3225.- en f 161. 5 st. 3 p. r . p.
Protestant. Geb. Leeuwarden 1743.
Overl. den Haag 4 Febr. 1815.
8 t I' ate n, Mr. Cam peg iu s Cor n eli ~ van d e I'
Raad en schepen te Delft, bewindhebber der O.-I. Comp. , baljuw van
Klundert, advocaat.
Hij kocht 29 April 1807 5% morgen weiland aan de Loozerlaan voor
f 1575.- en f 78. 15 s1. r. p.
Reg. civ. no. 8264: Avocat.
Protestant. Geb. den Haag 3 Nov. 1762.
Getr. Delft 15 FebI'. 1788 met Margaretha Kraeyvanger.
Overl. den Ha ag .'i Febr. 1821.
Sstrat e nu s, Mr. Adam Anthony
Lid Raad van State, Secretaris-generaal bij het Dept. van Marine, lid del'
commissie voor de Gevangenhuizen, Directeur del' Bibliotheek, conseiller
de prefecture.
Woonde Lange Voorhout 1265, verp.geld f 355. 14 st. , welk huis hij
eerst in huur bewoonde en op 1 Juli 1822 kocht. Hij kocht 7 Oct. 1816 en
29 Dec. 1831 weilanden aan den Benoordenhout.
Reg. civ. no. 5386: Conseiller de prefecture.
Protestant. Geb. Dordrecht 14 Jan. 1779.
Getr. den Haag 20 Mei 1806 met Margar etha Loui5a Wilhelmina van
Oldenbarneveldt gen. Witte Tullingh.
Overl. den Haag 12 Dec. 1836.
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S t r u y c k, W 0 ute r
Agent van de Kazerneering.
Hij kocht 10 Juni 1805 een huis aan hel Builenhof voor
met f 1350.-, en 12 Sept. 1808 een huis voor f 800.-.

f

6000.-, belas!

Sue r d f e g e r, W i I J C 111 J a cob u s 1) II b bill g
Lid van den Raad.
Woonde Prinsessegracht in een huis, dat hij 30 Oct. 1797 kocht voor
f 8000.-, een custingbrief van .f 8000.- en f 800.- r. p. Op 27 Nov.
1820 kocht hij een huis aan den Langen Vijverberg, dat hij loen al in huur
bewoonde.
Reg. civ. no. 5184: Rentier.
Geb. Kasteel AaIst bij Bommel 13 Nov. 1755.
Getr. le. met Petronella Cornelia Hooreman ; 2e. in 1805 met Wilhelmina
Cornelia Eckhard wed. van Carel Saxe.
Over!. den Haag 1 Maart 1824.
S w a an, Hen d r i k
In den Haag woonden in 1813 twcc personen van dien naam, die beide
op de Amsterdamsche Veerkade gevestigd waren. Het is niet uit te maken
wie van de twee de hoogstaangeslagene was.
S Will den, Mr. S i m 0 n Pie t e r van
Secretaris-generaal.
Reg. civ. no. 5370: Secretaire-general.
Geb. den Haag 24 Nov. 1752.
Ondertr. 6 April 1783 met Rachel Alida Willemina de Monchy.
Over!' den Haag 6 Januari 1835.
T a e t s van Am e ron g e n He e r van S c h a I k w ij ken 0 u dAm eli s we er d, Jhr. G e r ar dArn au d
Bewindhouder 0.-1. Compagnie.
Reg. civ. no. 5179: Rentier.
Protestant. Geb. Utrecht 19 Maart 1754.
Getr. le. Breda 18 Oct. 1774 met Carolina van der Duyn, over!. 22 Oct.
lR17; 2e. 1818 met Sophie Hpdwig Friederike von Gerbusch.
Over!' Marburg 13 Oct. 1823.
In 1814 benoemd in de riddel'schap van Utrecht.
T e u n iss e n, Cor n eli s
Broodbakker.
Woonde Uileboomen M 160. Verp.geld f 8, 7st.
Hij kocht 1 Mei 1782 een huis aan de Bierkade voor f 650.-, een custingbrief van f 800.- en .f 72. 10 st. r. p.; 15 Mei 1799 twee huizen aan de
Uileboomen voor f 450.- en f 22. 10 st r.p.; 11 Juni 1800 een huis aan
den Zuid-Binnensingel; 11 Mei 1801 een huis en twee kleine huisjes aan de
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Uileboomen voor f 525.- en f 26. 5 st. r . p.; 10 Aug. 1803 een blok huizen
aan de Schedeldoekshaven voor f 800.- en f 40.- r. p.; 5 Maart 1804 een
IlUis aan de Bagijnestraat voor f 525.-; 23 Mei 1804 een kwart in een
Imis aan de Kleine Bierkade voor f 225.- en f 11. 5 st. r. p.; 29 Mei 1805
een huis aan de Paviljoensgracht hoek Doubletstraat voor f 325.- en
f 16. 5 st. r. p., welk huis hij 1 Juli 1805 weer voor f 325.- verkocht;
'5 Mei 1806 een huis aan het Zand voor f 652.- en f 31. 5 st. r. p. ; 17 .1 uni
1807 een hui" aan de Kettingstraat voor f 250.- en f 12. 10 st. r. p.; 12
Aug. 1807 een huis aan het Groenedaalstraatje voor f 450.- en f 22. 10 st.
r. p.; 25 April 1808 een huis aan de Nieuwe Molstraat voor f 1100.-;
6 Juni 1810 een huis aan de Uileboomen voor f 700.- en f 35.- r. p.;
25 Juni 1810 een huis aan de Annastraat voor f 700.- en f 35.- r. p.;
Hij verkocht 13 Oct. 1820 eeh huis aan den Zuidwal.
Reg. civ. no. 814·9: Boulanger.
Geb. Kaldekerken in Kleefsland 25 April 1739.
Over!. den Haag 22 Maart 1823.

T e i x e ira, J 0 s e p h
Reg. civ. no. 7605: Rentier.
Geb. 26 November 1746.

Tie 1 e man, The 0 d 0 r u s
Kruidenier.
Woonde Westeinde B 265.
Hij kocht 29 Nov. 1786 een deel van huizen aan de Z.W. Binnensingel,
de Beestenmarkt, de Lange Kraanstraat en de Snoekstraat voor f 1950.-;
30 Maart 1789 kocht hij nog een deel van die huizen voor f 1600.- en op
8 Febr. 1797 het hem nog ontbrekende deel voor f 2400.-. Hij verkocht
een deel van deze huizen op 23 Mei 1798 voor f 2850.- en f 412. 10 st.
r. p. Hij kocht verder in Juli 1792 een blok huizen in het Westeinde voor
.f 1050.- en f 52. 10 st. r. p.; op 18 Mei 1796 nog eenige huizen aldaal'
vool' f 750.- en voor f 400.-, een huis aan het Plein voor f 3000.-- en
een custingbrief van f 5500.-; 19 April 1797 nog eenige huisjes aan het
Westeinde voor f 200.- ; 10 Dec. 1800 een huis aan de Juffrouw Idastraat
voor f 1100.- en f 50.- l'. p.; 26 Jan. 1803 een huis aan de Brouwersgracht voor f 825.- en f 41. 5 st. r. p.; 16 Mei 1803 met een ander een
huis aan de Nieuwe Bierkade voor f 1025.- en .f 51. 5 st. r. p., welk huis
zij 13 Nov. 1805 weer verkochten voor f 800.- en een custingbrief van
f 800.-; 18 Mei 1803 een huis aan de 3e Wagenstraat voor f 1450.- en
f 72. 10 st. r . p. ; 15 Juni 1803 met een ander een huis aan de Uileboomen
voor f 3950.- en f 197. 10 st. r. p.; 21 Sept. 1803 een huis aan de Veen.Jaan voor f 2625.- en f 131. 5 st. r. p.; 26 Febr. 1810 een huis aan de
Lange Poten voor f 4175.- en f 208. 15 st. t. p. ; 8 Aug. 1810 een huis
aan het Kleine Veentje voor f 2000.- en f 100.- r. p.; 3 Dec. 1810 een
huis aan den Bezuidenhoutscheweg voor f 775.-; 2 Dec. 1818 een huis aan
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het Westeinde ; 19 Oct. 1819 nog een huis aan het Westeinde ; 19 Juni 1R20
een huis aan de Schedeldoekshaven; 22 Dec. 1820 een huis aan het Wcsteinde.
Hij verkocht 18 Mei 1789 cen huis aan de Hoogstraat voor f 4350.- en
f 217. 10 st. r. p.; 19 April 1797 twee huisjes aan het Westeinde VOOlf 200.-; 22 Nov. 1797 een huis aan de Veenestraat voor f 133.- en een
custingbrie£ van f 1100.-; 15 Juni 1803 een blok huizen aan het Westeinde voor f 100.- en een custingbrief van f 1300.-; 17 Juni 1807 met
een ander een huis aan de Kalvermarkt v~~r f 2400.-; 7 Mei 1810 twee
Imizen aan het Spui voor f 550.- en f 37. 10 st. r. p.; Aug. 1827 een huis
in het Slop van de Drie Boeren; 16 Jan. 1830 drie huizen aan de Zuilingstraat; 4 Mei 1830 een tuin en tuinhuis aan het Kleine Veentje.
Reg. civ. no. 2040: Epicier.
Katholiek. Geb. den Haag 2 Mei 1763.
GetI'. den Haag 25 FebI'. 1786 in de Dude Moistraat en 26 FebI'. ten
stadhuize met Hendrika Frances.
Over!' den Haag 29 Dec. 1840.
To u r, Dan i e I Porn p e ius d u
Woonde in de Houtstraat.
Eigenaar van Haagvliet en van Tussenburg te Voorburg, dat hij in 179:;
voor f 10.500.- kochL
Reg. civ. no. 5393: Rentier.
Geb. 8 Aug." 1767 (moet vermoedelijk 1736 zijn).

T rev e y B a I' 0 n deC h a I' m a i I, J e and e
Garde du corps van Lodewijk XVI, kapitein der cavallerie, adjunct-maire.
Woonde Lange Vijverberg I37. Verp.geld f 189.-.
Hij kocht 21 April 1807 de buitenplaats Rusthof te Voorburg.
Reg. civ. no. 5371: Rentier.
Katholiek. Geb. Bourgogniaque (Lot et Garonne) 5 Jan. 1757.
GetI'. den Haag 26 FebI'. 1815 met Maria Elisabeth Wilhelmina Henriette
Barones Roest van Alkemade.
Over!' den Haag 24 Jan. 1840.
T wen t van K 0 I' ten b 0 s c h, J a cob Ant h 0 n y
Ontvanger del' Domeinen, lid del' commissie wegens de gevangenhuizen.
Woonde in het Korte Voorhout, welk huis hij 23 Juni 1802 kocht voor
f 5000.- en een custingbrief van f 14.000.-.
Hij kocht 31 Mei 1791 het Kortenbosch voor f 24.000.-.
Reg. civ. no. 5360: Sindic.
Geb. Amsterdam 9 Juli 1776.
GetI'. den Haag 14 Juni 1795 ten stadhuize met Hieromina Constantia
Twent.
Over!' 26 Aug. 1815.
Hij was een del' 10 hoogstaangeslagenen.
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U t z e 1, J 0 han 11 e s Are 11 d van
Procureur en notari8, (geadrnitteerd 2 Mei 1769).
Woonde Spuistraat S 29. Verp.geld f 46. 14 st.
Hij kocht 26 Mei 1800 uit de erIt-mis zijner ouders een blok huizen aan
de Kalvermarkt V(lor f 6000.-, nog de helft van een huis aldaar voor
f 1000.- en een huis aan het Klein Bieyenburg voor f 350.-.
Reg. civ. no. 6460: Procureur.
Protestant. Geb. den Haag 27 Maart 1748.
Over!. den "Haag 5 Juli 1815.
Vee n, Lee n d e I' d van d e r
Kaarsenfabrikant, lid van de Vroedschap, ropartiteur voor 1812.
Woonde Beestenmarkt U 140.
Hij kocht 24 Maart 1785 met een ander een huis aan de Z.W. Binnensingel voor f 12.000.- en f 600.- r. p.; 30 Mei 1798 twee huizen aan de
Beestenmarkt voor f 650.- en f 32. 10 st. r. p.; 24 April 1799 een huis
aan de Herderinnestraat voor f 750.-; 16 Sept. 1799 een staI, koetshuis
en pakzolders aan de Kleine Brouwersgracht voor f 2000.-, f 1342. 2 sl.
en f 457. 18 st. r. p., belast met een hypotheek van f 2000.-; 24 April
1805 met een ander een huis aan de Plaats voor f 4000.- en twee hypotheken ieder groot f 2000.- ; 4 Nov. 1805 een huis aan de Prinsegracht
voor f 3450.-; 5 Mei 1806 de heHt in een huis aan de Zuidwest-Binnensingel voor f 3750.-; dat hij 25 Mei 1821 weer verkocht; 11 Mei 1808
een huis aan den Dennoweg voor f 1600.- en f 80.- r. p. Hij verkocht
3 L Mei 1786 met anderen een huis aan het Spui voer f 3600.- en f 180.r. p. en een aan de Korte Kranestraat voor f 1800.-, een custingbrief van
f 3100.- en f 240.- r. p.
Reg. civ. no. 7206: Mr. chandelier.
Geb. den Haag 30 Nov. 1750.
Vel d hoI's t, D irk Will e m
Postmeester del' paardenpostel'ij tusschen Amstel'dam en den Haag, sla.1houder, ondernemer del' diligence5.
Woonde Hooge Nieuwstraat 12811 en hield stal Lange Voorhout 173
Hij was eigenaar van een stal en koetshuis in het Doeienstl'aatje, van een
huis met stal en koetshui s aan den Niell\\'en Uitleg en van een koebhuis
or het Smidswater, welke hij aile in 1822 verkocht. Ook had Ilij weilanden
in den Schenkpolder.
Reg. civ. no. 5358: Cocher de louage.
Geb. Genderingen 3 Oct. 1756.
GetI'. le. met W~intje Jonkhart; 2e. den Haag ten stadhuize 13 Mei 1804
met Christina Pieternella van Seben.
Over!. den Haag 20 Nov. 1837.
Vir u 1 y, Jan D ion y s
Woonde Hoogstraal E 337 en na 30 Dec. 1823 Plaats 123 in een bllis
dal bij in 1828 weer verkochl. Verp.geld f 155. 14 sl.
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Hij kocht 13 April 1796 een huis aan het Nool'deinde VOOl' f 4500.-, dat
hij 8 Mei 1809 weer verkocbt voor f 800.- en een custingbrief van
f 2000.-; 5 Jan. 1801 cen huis aan de Plaats voor f 9125.- en f 456.
to st. r. p.; 27 Jan. 1820 nog een huis op de Plaats ; 20 Dec. 1820 een huis
aan de Papestraat, dat hij 6 Sept. 1822 weer verkocht; 20 Dec. 1821 met
cen ander een huis in de Wagenstraat met een stal en koetshuis in de
Ververstraat, die hij 28 Mei 1822 weer verkocht. Hij verkocht 20 Dec. 1819
een huis in de Vlamingstraat; 10 FebI'. 1820 een blok huizen aan den Rijswijkscheweg en een huis aan het Westeinde ; 1 April 1826 een huis aan het
Hooge Zand en 17 J uni 1828 een van zijn huizen aan de Plaats. Hij kocht
in 1801 bet buitengoed Zeldenrust te Rijswijk voor f 6000.- en vereenigde
bet met Zegtrust, dat hem ook toebehoorde.
Geh. Rotterdam 1757.
Overl. den Haag 29 Juli 1831.
Vosmaer, Mr. Willem Carel
Directeur der Landsdrukkerij .
Woonde Smidswater 1148.
Hij kocht 17 Mei 1784 een huis aan de Heerengracht voor f 7800.- en
f 390.- r. p.; 1 Mei 1805 een huis aan de Wagenstraat voor f 6300.-- en
een custingbrief van f 7000.-; 5 Nov. lR06 een pakhuis in het Halstraatje
voor f 725.- en f 36. 5 st. r. p.; 19 Aug. 1807 een huis aan het Bleyenburg voor f 240.-, dat hij 12 Nov. 1810 verkocht voor f 120.- en f 6.r. p. Hij verkocht 1 Mei 1805 een door erfenis verkregen huis in de Boekhorststraat voor f 5150.- en f 257. 10 st. r. p.
In 1797 erfde zijn vrouw Jacoba Maria Scheltus het buitengoed Arendsburg te Voorbul'g.
Reg. civ. no. 7028: Membl'e du Tribunal.
Geb. den Haag 31 Dec. 1749.
Ondertr. le. 13 Oct. 1782 met Margaretha Nicoletta Holtius; 2e. mel
.lacoba Maria Scheltus.
Overl. den Haag 22 Oct. 1818.
V r i e s Rob b e, A r n old usA b l' a ham de
Lid van de firma Mirandolle en de Vries Robbe, kooplieden in effecten
en solliciteurs militair.
Woonde Prinsegracht V 405.
Hij kocht 7 Dec. 1821 een huis en ed aan de Zuilingstraat en 31 Dec.
1821 een stal en koetshuis aan de Wagenstl'aat. Hij verkocht 10 Oct. 1808
eell huis aan de Nieuwstraat voor f 5300.-.
Reg. civ. no. 3195: Marchand.
Geb. 17 Aug. 1771.
V r ij d a g, J 0 0 s t
Notaris (geadmitteerd 11 Dec. 1801), koopman.
Woonde Wagen~tra.at S 61. Verp.geld f 87. 10 st.
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Hij kocht 29 April 1799 een llUis aan de Wagenstl'aat Yoor f 6150.- en
307. 10 st. r. p.; 16 Maart 1801 een stuk grond aan de Langegracht YonI'
1170.- en 27 April 1801 nog een stuk voor 1300.-; 13 Juni 1803 een huis
aan de Boekhorststraat voor 11400.- en 170.- r. p.; 6 Maart 1809 3%
morgen weiland in den Veenpolder voor 12464.-; 29 Maart 1809 3 morgen
aldaar voor f 1050.- en een custingbdef van f 2000.-; 16 April 182t een
huis in de Wagenstraat; 1 Mei 1821 een huis aan den Lutherschen Burgwal en een aan de Herderstraat; 31 Oct. 1823 nog een huis aan de Wagenstraat. Samen met Gijsbert Koolemans kocht hij 30 April 1810 een huis aaT'.
dil Prinsegrarht VOOI' 13550.- en 1177. 10 st. r. p., :welk huis hij 20 Maarl
1~19 weer verkocht; 4 Juni 1810 een huis aan de Lange Raamstraat VOOI'
f 1575.- en 178. 15 st. 1'. p.; 27 Juni 1810 een huis aan het Noordeillde
voor 13000.--, 1150.- en f 7. 10 st. r .. p.; en 15 Oct. 1810 een huis aan
de Prinsegracht voor f 1150.- en f 57. 10 st. r. p. Hij verkocht 1 Nov.
1821 een boerderij aan den Bezuidenhout; 16 Jan. 1828 een huis aan den
St. Anthony-Burgwa!. Hij kocht 5 Maart 1804 de buitenplaats Zuiderbos
voor 1 10.650.- en 1532. 10 st. r. p. Ook was hij eigenaar van de buitenplaats Buitenrust later genaamd Nieuw Vronesteyn te Voorburg (zie bI. 34).
Reg. civ. no. 2042: Notaire.
Protestant. Geb. den Haag 25 Sept. 1756.
GetI'. met Sophia Elisabeth Lippe.
Over!' den Haag 24 Dec. 1828.

f

Walland, Mr. Johannes
Hij kocht, nog wonende te Amsterdam, 22 Aug. 1810 een huis aan de
Prinsegracht W 82 voor 1 13.000.-.
Reg. civ. no. 3325: Proprietaire.
Geb. Amsterdam 1765.
Over!. den Haag 23 Aug. 1817.
W a I I e, J a (' 0 bus J 0 s e p h u s van d e
Koopman.
Hij kocht 7 Juri 1784 een huis aan de Boekhorstslraat voor 13000.van zijn moeder; 5 Dec. 1798 een huis met twee pakhuizen aan de Nieuwc
Molstraat voor f 1000.- en f 50.- r. p.; 16 Mei 1803 een huis aan het
Noordeinde voor 12650.- en 1132. 10 st. r . p.; 19 Mei 1806 een hui;;
aan de Wagenstraat voor 12600.-. Hij verkocht 23 Juni 1802 een huis
aan de Gevolde Gracbt voor 1200.- en een custingbrief van 1600.-.
Protestant. Ged. den Haag in de Groote Kerk 10 Aug. 1755.
Ondertr. 9 April 1780 met Johanna Mechleld van Kelckhoven.
Over!. den Haag 30 Mei 1816.
W ate I' i n g, I s a a c van d e
Notaris (geadmitteerd 2 October 1775), plaatsverv. lid van den Raati.
Woonde Herderstraat T 205, verp.geld 172. 7 st.
Hij kocht 7 Juni 1783 een huis aan de Bi~rstraat voor f 2600.-; 2~
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April 1805 een huis aan de Spuislraal en een aan de Beestenmarkt voor

f 1900.- en f 95.- r. p. Het huis aan de Spuistraat verkocht hij 7 .Jan.
1811 weer voor 1 1075.-. Hij verkocht verdeI' 20 Mei 1799 een huis aan
de Veenestraat voor 12150.-; 13 April 1803 een huis aan de Korte Nobel~ traat yoor 1525.-; 14 Dec. 1820 een huis aan het Achterom en 26 Aug.
1825 een pakhuis in het Oog in 't Zijlstraatje.
Reg. ciy. no. 7034: Notaire.
Protestant. Geb. den Haag 8 Aug. 1752.
GetI'. met Elizabeth Hagendoorn.
W eve, Mat the u s
Hij kocht 30 Mei 1771 uit een erfenis van een familielid zijner vrouw
een huis aan de Plaats voor f 3000.-, belast met een hypotheek van
.f 3000.-; 18 April 1792 een huis aan de Geyolde Gracht voor 1 1425.en In. 5 st. r. p.; 31 Mel 1792 een huis aan de Nieuwe Veerkade voor
f 1625.- en 181. 5 st. r.p.; 6 Maart 1793 een koetshuis met stal aan de
Korte Poten YO or 12300.-; 15 April 1793 een huis aan de Bagijnestraat
YO 01' f 850.en f 42. 10 st. 1'. p.; 29 April 1793 1 morgen 204 roeden
weiland in de Westkamppolde1' voor f 300.- en f 15.- r. p.; 22 Dec. 1800
twee huizen aan de Zuidbinnensingel voor f 5300.-; 2 Maart 1801 een
huis aan de Heerengracht yoor f 950.- en f 47. 10 st. r.p.; 22 Mei 1805
cen huis aan de Heerengraeht voor 12375. 15 st.; 24 Dec. 1810 een huis
aan de Veenestraat voor 1 2600.-.
Na zijn dood bezat zijn weduwe HOg ongeyeer 15 huizen.
Reg. civ. no. 7662: Rentier.
Katholiek. Geb. 29 Sept. 1742 in 't landschap Luyk.
GetI'. le. den Haag ten sladhuize 19 Aug. 1770 met Johanna Christina
Mulder; 2e. met Clara Rausch.
Overl. den Haag 14 Mei 1819.
W j II e 1', J 0 han J a cob
Koopman in Engelsche lakens, lid van de firma Jeanne Duval, Daniel
Willer en Compo
Hij kocht 30 April 1777 % van een huis aan de Raamst1'aal yoor
f 15.200.-. Het 1/5 deel hoorde hem reeds toe. 14 Juli 1788 een buitenhui s
aan den Scheveningscheweg voor 19250.-, belast met 1180.- 's jaars;
20 Mei 1799 een huh; aan do Raamstraat voor 12500.- en 1125.- r. p. ;
l.fJ Aug. 1808 een huis aan de Lange Raamslraat voor 14500.- en 1225 r .p.
Protestant. Geb. den Haag 1742.
GetI'. le. den Haag 4 FebI'. 1770 met Maria Esther Hoffman; 2e. andertI'.
10 Juli 1785 met Madelaine Sophia Teschemakel'; zijn 8 kinderen krijgen
samen 1 12.000.- tsr voldoening van de legitieme portie uit de nalatens('hap van hun moedeI'; 3e. den Haag 25 Nov. 1806 met Maria Gillot, wed.
van Willem Johannes de la Faille.
Over1. den Haag 19 Jan. 1820.
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Wyborg, Mr. Coenraad Willem
Woonde eerst Nieuwe Uilleg 1126, verp.geld f 60.-; na 1811 Prinsessegracht I 93. Het laatste huis kocht hij 24 Dec. 1810 voor f 4000.-·, het
cer-ste huis verkocht hij 21 Jan. 1811 voor f 2700.-. Hij kocht verdeI'
6 Oct. 1806 2 hand land met een tuinmanswoning onder Wassenaar vaal'
.f 1000.- en f 50.- r .p. ; 2 Maart 1807 een huis aan de Heerengracht Vaal'
12525.- en f 126. 5 st. r. p.; 6 April 1808 een huis aan den Scheveningscheweg voor 110.000.-. Hij verkocht dit laatste 24 Dec. 1810 Vaal' 19000.en 6 Mei 1807 een huis aan den Niellwen Uitleg voor 15100.- en /255.- r.p.
Reg. civ. no. 5188: Rentier.
Protestant. Geb. 6 Mei 1771 .
Getr. den Haag 16 Nov. 1794, mel Johllnna Sonmans BOl'eel de Mauregnault.

II
KING WILLEM I AND BELGIAN SERICULTURE 1),
COMMUNICATED BY Dr. PAUL D. EVANS

Only in reoent years have historians turned their attention
fo the part played by King Willem I in the industrial development of Belgium and even now that part is but imperfectly
known. Thanks to Terlinden 2) we now have a clearer idea than
before of his general economic policy in the southern provinces
and due to the researches of de Boer 3) we know much of his
efforts to promote the iron industry there, particularly through
the agency of John Cockerill. The royal interests were surprisingly catholic however; nearly every type of manufacture
which existed in Belgium or which had a fair chance to succeed
in that region evoked the interest of the sovereign. Some he
enoouraged by higher tariff protection, others by liberal g,rants
of state money either in the form of loans or subsidies, still
ethers by the purchase of stock sometimes for the account of
the king himself,
and, on occasion, when it was a question of
.
introducing a new branch of production too costly or precarious
for private -enterprise, he was willing that the State assume the
entire responsibility. It is an undertaking of this nature with
which this paper has to deal.
When . about 1820 the government of the Netherlands was
endeavoring to obtain some concessions from a French mini')try
bent upon maintaining a highly protectionist system, the king
was eventually forced to take measure~ of reprisal against his
1) My hearty thanks are due to Mr. C. C. D. Ebell of the Algemeen Rijksarchief at the Hague for his assistance in the preparation of this article.
!) Charles Terlinden: La politique economique de G!4illaume ler .... en
Belgique (1814-30) in the Revue Historique, t. 139, jan.-fev., 1922.
8) M. G. De Boer: Leven e1'! Bedrijf van Gerhard Moritz Roentgen. (Groningen, 1923); Twee memorien, door G. M. Roentgen in Econ. Hist. .Jaarboek, 1923; Gl,illaume I et les debuts de l'industrie metallurgique en Belgiqu.c in the Revue BeIge de Philologie et d'Histoire, t. 3, juill.-sept. 192·1.
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obstinate neighbor 1). Importation of French products such as
cristal and various chemicals was forbidden in 1823. France
however did not give way and the Dutch threat'ellied to add salt,
wine, and silk as well as some other French products to the
list of forbidden articles. The struggle was bitter and bid fair
to inaugurate a veritable commercial warfare. Only wben the
Dutch realized that no concessions could be forced from the
French did they sunender the plan for further reprisals. Silks
and the other products were permitted to come in as before
but the king and his ministers had been oonfronted by the possibility of having to cut off their country from its most important
source of sUI?ply of such goods and they were now quite aware
of the weakness of the Dutch position. It ,vas in these circumstances that the Chevalier Charles de Beramendi proposed to
the Dutch government a plan to make the Netherlands independant of France for its silk supply.
Beramenidi, perhaps of Italian origin, had been illtendantgeneral in the Spanish army and, under appointment of the
Cortez, consul-general at Amsterdam since May, 1820. Aware
of his precarious position after the re-establishment of royal
absolutism in Spain, he had appealed to the Dutch government
to use its good offices in persuading the Spanish sovereign to
confirm his appointment 2). Though Willem seems to have
cons·ented, his suggestion was not followed at Madrid. Beramendi was deprived of his office, at just what date we do not
know.
Without private fortune he had now to find other means of
livelihood. He had already made some experiments in raising
silkworms at his residen~ in Amsterdam. He now proposed
(1825) that the government assist him to ca,rry out his experiments on a larger scale with the purpose of developing sericulture in the Netherlands. His first petition sent in 1825 is
not to be found in the royal archives. With two other memoirs
on the same subject, one from a certain 1.eon at Tournai, the
other from an Italian, Bolzani, at Berlin, it was referred to the
Administrator for National Industry. Before reporting, this '
1) C. Smit: De handelspoliUeke betrekkingen t'usschen Nederland en
Frankrijk 1814-191~. ('s-Gravenhage, 1923).
I) R. A., 's-Gravllnhage, Kabinet des Konings, exh. 29 Aug. 1824, no. J20.
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official asked the advice of the Royal Agricultural and Botanical
Society at Ghent and of the Agricultural Commission at I . iege.
Receiving a pessimistic report from both he advised against
governmental encouragement of the business 1).
Beramendi however was not discouraged. In the summer of
1B26 he returned to the charge, now with the request for an
immediate inspection of his dan dol i ere on the Prinscllgracht (228) and for a subsidy from the governm~nlt to permit
him to carry the work forward 2). This time he was successful.
Van Gobhelschroy, the Minister of the Interior, ordered the
inspection and, being convinced that Beramendi's iniative warranted some encouragement, he recomm-ended a subsidy of
f. 600 3). The king approved and with the money provided Bel'amendi was able to take his cocoons to Berlin for reeling.
By midsummer 1826 the' king had become thoroughly interrsted in Beramendi's experiment. He appears to have been
much more convinced than his ministers of the advantages to
the kingdom which might accrue from it. If imperfectly
acquainted with the history of the unsuccessful attempts made
in the 18th c:enJtury to introduce sericulture into the N etherlands 4), he was undoubtedly familiar with the more or less
fortunate efforts of Frederic II and his successors to establish
the industry in Prussia and of similar endeavors made by the
rulers of other German states after the close of the Napoleonic
wars. Beramendi had called his attention to the excitement in
the United States among experimenters with silkworms 5) and
his secretary of state had pointed out that the English, in spite
of their control of large supplies of raw silk in India and
Egypt, were attempting to naturalise the worms in the British
1) R. A., Kabinet des Konings, exh. 23 Juli 1826, no. 111.
2) Ibid.

3) Ibid. Van Gobbelschroy to the King, 18 Juli 1826.
4) Gachard: Rapport du Juri sur les produits de l'industrie belge exposes
a Bruxelles - 1835. (Bruxelles, 1836), pp. 90ff, H. Van Houtte: Histoire
economique de la Belgique a la lin de l'Ancien Regime. (Gand, 1920), pp.
162-3, and the memoir by W. H. Van Hasseelt, Sur la culture du murier,
laile en Gueldre, en 1776, translated by H , Berail and published in the
Journal d'Agriculture - des Pays,Bas, (Bruxelles, 1830), 2e ser. t . XI, pp.
241 ff.
6) Cf. William C. Wyckoff: Silk malVufacture in the United States
(New York, 1883).
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Isles 1) . Willem was no apostle of mercantilism. He was not
striving to make his kingdom economically independant of it.'!
n~ighbors. He was however keenly interested in the development of all its resources . If sericulture should succeed in
the Netherlands, one might reasonably expect a revival of the
decadent silk manufacture at Antwerp and at Amsterdam 2).
The king could not have forgotten that only two years before
he had threat-en(ed to close his frontiers to French silks. It
seems altogether probable that he welcomed Beramendi's project in the hope not only of endowing his country with a new
industry but of str,engthening its position in relation to other
states.
And it was precisely because he considered the matter of
such importance that he refused to accept the scheme of Beramendi for its development. The latter had planned to carry
forward ihis experiments with the aid of subsidies from the
governnwnt. Willem had wider aims. He transformed Beramendi's project into a state controlled and state supported
experimentt. station which should serve both as a nursery for
the supplying of mulberry stock and silkworms to the public
a nd as a model establishment for the benefit of those who might
wish to raise silk. As was his habit, when once he had made
his decision, Willem acted with energy and, perhaps less cha_
racteristically, with generosity. He ordered that a suitable site
be found for the purpose and that his ministers push forward
the enterprise with all speed S).
To Beramendi this decision of the king was a godsend. Appar,ently he felt that the royal treasury was now open! to him
for he was soon planning the purchase of an estate to cost some
f, 40.000. The thrifty Van Gobbelschroy attempted to restrain
1) R. A., Kabinet des Konings, exh. 27 Juni 1826, no. 30. In 1825 there
was incorporated the British. Irish and Colonial Silk Company with a
capital of £ 1,000,000 primarily to introduce sericulture into Ireland. Mulberry plantations were established at considerable expense near Cork, Ireland, and near Slough, England. Both failed and the experiment was
abandonned by 1829. See Garden Magazine, October, 1829.
2) Cf. Leonie van Nierop: De zijdenijverheid van Amsterdam etc. in
Tijdschrift voor Geschiedenis, vol. 45, (1930) and N. Briavoinne. De l'iudustrie en Belgique, I , pp. 369ff.
S) R. A ., K abinet des Konings, exh. 19 Aug, 1826, no. 82 and exh. 17
Oct. 1826, no. 11.
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this lavish expenditure. He proposed instead that a proper
location be sought among the national domains in the province
of Liege 1). Nothing suitable could be found there however.
Netscher, inspector~general of National Industry, suggested
renting a house with the necessary land, but to this the king
would not listen; a proper establishment must be bought at
once 2). After much searching Beramendi found exactly what
he wanted in the Chateau of Manage, commune of Meslin
l'Eveque, near Ath in the Hainaut. The chateau with its outbuildings and five hectares of land was purchased for somewhat less than f. 12.000 and here by royal decree of the 26th
of December, 1826, was established the Koninklyk Etablissement tel' Bevordering van de Zijdeteelt, with the Chevalier de
Beramendi as its director 8).
The ohoice of Beramenldi as director was as unfortunate as
it was inevitable. He had been the promoter of the scheme from
the beginning. Without his persistent urging and his plausible
arguments it is improbable that the experiment would ever have
been undertaken. ·Under the oircumstances it was inconceivable
that Beramendi should be passed over in favor of another director. But he was both incompetent and extravagant, a gentlemanly ibeggar eager to fattenl from the royal bounty ibut quite
incapable of performing the duties assigned to him . . He was
ignorant of most of the fundamentals of sericulture and kne,w
nothing a;bout the complicated processes of reeling and throwing
silk. Eager for immediate results in an enterprise of longue
haleine he was neither ready himself, nor had he prepared the
king and the royal advisers, to await the slow development of
his undertaking. The venture was precarious in itself. With
a competent and careful administrator it might have proved
partially successful, without requiring very heavy expenditures.
In the hands of a Beramendi it was certain to fail with heavy
losses.
1) R. A., Kabinet des Konings, exh. 30 Aug. 1826, no. 139.
2) R. A., Kabinet des Konings, exh. 24 Oct. 1826, no. 130.
3) R. A. , Kabinet des Konings, exh. 8 Dec. 1826, no. 97 and exh. 20
Dec. 1826, no. 128. The money needed for the prosecution of the enterprise·
was to be supplied by the Fonds ter Aanmoediging van de Nationale Nijverheid to which should be paid all profits which might accrue.
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Beramendi mistakes began at the very outset of his enterprise in the selection of its location and they continued throughout his five year Nnture of control. An anonymous report upon
his administration, made in 1832, gives a just if somewhat bitter
judgem1ent of it 1).
Not merely did Beramendi fail to give adequate attention to
the selection of his mulberry stock, he planted very little of any
sort. Two thirds of his land was devoted to an English garden.
1) Journal d'Agriculture, 3e ser., t.4, pp. 339ff (Bruxelles, 1832): Le
terrain (at Meslin l'Eveque) se composait en partie d'nne mauvaise prairie
marecageuse, Ie reste etait un sol argileux, froid, raide et humide (the
mulberry requires a light and dry soil) .... , mais I'habitation etait commode, la situation agreable, et ces dernieres considerations determinerent
Ie choix de l'emplacement de la plantation.
Cette plantation rut faite, en grande partie, avec des muriel'S de rebut,
provenant d'une pepiniere abandonne des environs d'Orleans, ou ils furent
achetes it viI prix, et liVl'es au poids de 1'01' it l'etablissement par un agent
infidiJle; plantes trop tard, la plupart perirent: il fallut recommencer a
nouveaux frais. Le choix des arbres ne fut guere plus heureux ; enfin,
apres ete plan tee, deplantee et replantee it plusieurs reprises, suivant les
nouveaux plans qu'on adoptait, la plantation s'acheva; mais, il n'est pas
difficile de juger combiences changements durent faire souffrir les arbres,
et combien il dut en peril'. Les muriel's plantes, on voulut en jouir de suite,
et produire de la soie, et afin d'avoir pIns de feuilles, la taille des arbres
fut retardee jusqu'au moment de l'education des vel'S it soie. Les muriel'S
perdant ainsi une grande quantite de seve, s'affaiblissaient au lieu de
Cl'oitre; ils se couvraient de mousse et devenaient decrepits. La plantation
ne pouvait encore fournir Ie feuille necessaire pour une education de deux
onces de graines de vel'S it soie, et l'on construisit un grand atelier pour
9 it 10 onces. La partie la plus elevee de la plantation offrait un emplacement tres-propre it une magnaniere et reunissait toutes les conditions
desirables pour la salubrite des ateliers. Que fit-on? On y construisit it
grands frais un pavillon d'agrement, qui serait tres-bien place dans Ie
parc d'un grand seigneur, et qui est ici un contre-sens; les ateliers, au
contraire, furent construits dans la partie basse de la plantation au bord
d'une mare fangeuse, qu'on 'y avait creusee it force d'argent, et ou viennent
croupir les eaux pluviales des camp agnes voisines. II n'est point jusques
aux dimensions des claies, leur direction dans l'atelier, la situation des
fourneaux, celles des trappes d'aerage du plancheI', qui ne demontrent
l'ignorance de ceux qui ont dirige tous ces travaux.
Le personnel appointe se composait d'un directeur, un secretaire, un
chef d'atelier, un concierge, un jardinier en chef, un jardinier en second,
une famille de fileurs italiens payes it raison de 5000 francs pour filer
pendant trois semaines par an. Le gouvernement payait, en outre, Ie loyer
d'un mobilier complet it l'etablissement, d'un appartement meuble a Bruxelles, ou Ie directeur venait passer l'hiver, et de plus lui fournissait
chevaux, voiture, cocher, etc.
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He ra ised so few mulberry seedlings and such an inadequate
supply of silkworms that he had little to distribute among
would-be growers. Even this little he sold at high prices instead
of supplying it gratuitously 1) .
His mismanagement was nowhere more evident than in his
arrangement for the spinning of his cocoons. With little trouble
and a slight expense he might have s'enit them to France to be
l'eeled and thrown but his ambitious plans called for a fully
developed establishment. While as yet his infant plantation
could produce leaves for but a handful of worms and while
only a few kilograms of cocoons were being raised elsewher:"l
in the kingdom, Beramendi installed spinning machines at
Meslin l'Eveque and at considerable expense brought Italian
workmen to operate them. It was inevitable that machines and
men alike should be idle most of the year. It should be noted
however in extenuation that King Willem desired that a number of Belgian girls be trained as silk spinners. Hence this
premature activity.
Beramendi's elaborate equipment combined with his mismanagement led naturally to lavish expenditures. His original estimate had called for an outlay of f. 50.000 over a period of ten
years but before he was yet installed at Manage his expenses
already exceeded twenty thousand florins 2). His first twelve
months of operation were even more oostly, expenses for that
year mounting to nearly forty thousand florins 3). The royal
officials attempted to check this extravagance but with little
success. The establishment was always in need of further expenditures to fructify earlier investments. Beramendi was
plausible and persuasive. Year after year his expenses continued with little save empty promises to show for them. The
royal restraint was effective only when Beramendi proposed
to transform his model establishment into a commercial undertaking supported by high tariffs or even prohibition of silk
1) Gachard: Rapport d ,t t Juri, pp. 90-102 and Bibliotheque Royale
(Bruxelles), Mss. II, 98,4 de Mevius to Gachard, June, 1836.
2) R. A ., Kabinet des Konings, exh. 26 Dec. 1826, no. 127.
3) R. A., Kabinet des Konings, exh. 26 Maart 1827, no. 115; exh. 4 Juli
1827, no. 140; exh. 6 Oct. 1827, no. 132.

BELGIAN SERICULTURE

71

imports 1), or when he suggested a large expansion of the
Manage muliberry nursery and the establishment of other experimental stations to be placed under his direction. The king
and his advisers were finding one model establishment quite
too costly. They had no desire to venture further in the business.
Beramendi's last two years at Meslin l'Eveque were taken up
with some slight attention to the ordinary duties of his post
inteil:"Spersed with long absences on account of illness. He found
time however for a voluminous correspondence with the king
and his ministers concerned with the interesting questions of
increased salary, subsidies to cover his medical expenses, and
loans for private purposes. The patience-of the king under this
shower of importunate demands was truly regal hut it had been
sorely tried before Beramendi, timidly abandonning his station
at Manage, arrived at the Hague, early in October, 1830, as a
fugitive from the revolted South. It was not surprising therefore that Beramenldi's confident request for a continuation of
his experiments at a new station in the northern provinces was
firmly refused. Official accounts showed that the four years of
operations at Manage had cost f. 182.000 while he value of all
the silk produced during that period amounted to f. 700 2). The
king was satisfied to leave further experiments to the initiative
of his subjects.
The royal hopes of 1826 had been bitterly disappointed; Beramendi's undertaking seemed to have ended in a total loss.
But had it failed entir'ely? Had it stimulated any of the farmers
of the Netherlands to attempt the production of silk? The answer is not easy at this di<;tance from the events. It is certain
however that in 1830 there were far more mulberries being
planted in Belgium than when Beramendi began his undertaking and that a small amount of silk was being produced. In
Flanders particularly a number of mulberry nurseJ['ies had been
set out and magnaneries established. In the autumn of 1827
Beramendi reported that he had been asked by "M. Van Hoobrouck de Fiennes du Chateau de Moreghem pres d' Audenarde
1) R. A., Kabinet des Konings, exb. 19 Nov. 1827, no. 8 and exh . 10
Aug. 1829, no. 34.
2» R. A., Kabinet des Konings, exh. 23 Nov. 1830, nos. 72-73 and see
Bibliothequ e Royale (Bruxelles) , Mss. II, de Mevius to Gachard, June, 1836,
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ainsi que par M. Ie Cocq & M. de Febvre de Tournay, M. de
Hrialmont de Maestricht au chateau de Venioo et plusieur,.:;
autres, pour methodiser & diriger leurs premiers travaux sur
la culture de la soie" 1). Thanks to Beramendi's advice, or
perhaps in spite of it, Van Hoobrouck seems to have enjoyed
some success 2). Within two years he had joined with twenty
nine others to establish at Ghent a society under the na:me of
MO'I"U8 et Bonl,byx for the encouragement of sericulture in the
Netherlands 3.) A year later this society had doubled its membership and had added several honorary members, Beramendi
arrumg them. At about the same time a similar society was
formed. at Courtrai under the leadership of M, Pycke, a member
of the States General 4). In 1R29 with the royal consent the
city fath€rs of Oud€naerde expended nearly f. 3.500 to plant the
fortifications of their city with white mulberries 5). That same
year Lanckman, a nurseryman of Ghent, obtained a royal subsidy of five hundred florins to be paid annually for six years.
In return he agreed to supply the government with a certain
number of mullberry seedlings 6). At Wondelghem, near Ghent
C. Degandt aine, a silk manufacturer, established a magnanerie
which by 1832 ,,,as producing over four hundred kilograms of
cocoons 7).
Other sections of the country also boasted of new plantations
of mullierri·es. Tn 1828 Count de Ficquelmont at Huy applied
to the governmenlt for a loan of fifte€n thousand florins for the
I) R. A., Kabinet des Konings, exh. 12 }'faart, 1828, no. 1.
2) See the brochure by E. Klynton : Premiere suite Ii l'appel au patriotisme des propr-i6taires, agriculteurs, et cultivatenrs du Royaume des PailS
Bas, Gand, juillet 1828. (Bib!. Roy. B~uxelles.)
3) R. A., Kabinet des Konings, exh. 7 Nov. 1829, no. 105, where is a
pI inted copy of its statutes; and see Annales de la Societe pour la propagation du Muriel' .... sous la devise Morus et Bombyx. Gand, aout 1830.
(Bib!. Roy. Bruxelles.)
4) R. A., Kabinet des Konings, exh. 23 J uli 1829, no. 1,4. and exh. 17
Maart 1830, no. 2. Every member was bound to plant at least fifty white
mulbel'ry trees. The government agreed to supply, if necessary, the mulberry stock and the eggs of the silkworm.
;;) R. A., Kabinet des Konings, exh. 1 Maart 1829, no. 5 and exh. 10
Apl'il 1829, no. 34.
6) R. A., Kabinet des Konings, exh. 1 Juli 1829, no. 127.
7) Journal d'Agriculture, 3e ser., t. 4, PP. 343-4 (1832).
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establishment of a mulberry plantation and of a magnanerie 1).
Though the loan was refused, the oount set out a large number
of white mulberries which had been brought from Italy. Near
Bois-Ie-Duc, at St. Micbiels-Ghestel, was another large plantation
with a magnanerie combined 2).
How many of these and other similar establishments were
founded as the f,esult of Beramendi's example it is impossible
to say. AJ3 the records I have been able to find in the royal
archives at the Hague make no mention of such undertakings
before 1826, it seems just that Beramendi should receive some
credit for inciting interest in this new branch of culture.
'The work begun at Meslin l'Eveque w<;tS not abandonned with
he flight of Beramendi; the new government at Brussels considered the undertaking sufficiently important to vote the credits necessary for its continuation. Fortunately an able man
was found as director, Charles de Mevius. He had made a
thorough study of French methods of sericulture, had spent two
years in similar study in Italy, and had visited England to
observe the latest machine methods of spinning silk 3). He soon
replaced the English gardens at Manage with plantations of
mulberries and improved the quality of his plants by introducing the murier multicaule. With good management he shortly
lIad a sufficient stock both of plants and worms to permit gratuitous distribution throughout the country . The demand moreover was increasing for in 1832 the Belgia n government began
paying bonuses of one florin per kilogram of cocoons produced
iu the country 4). To meet this demand the government in 1833
authorised de Mevius to establish on domain land at ForestFccle a new mulberry plantation of about 24 hectares. Here
I) R. A., Kabinel des Konings, exh. 13 Aug. 1828, no. 13 and cf. E.
JUynton: Manuel 8ft?' la culture du mi4rier etc. , Bruxelles, 1830. Klynton,
an American hy birth , was trying to form a joint stock company to pro;.mote silk production.
2) Berail, the own er , formed a stock company in 1830 for the exploitation
of this enterprise. See Journal d'Agricuiture 2e ser. ,1. 11, pp. 238ff. (1830).
3) Moniteur BeIge, 15 Jan. 1841, the report of debates in the Chamber
for the previous day; for what follws see Gachard: RlIpport du Jnri etc.,
pp. 93 ff.
4) Julien Schaar in Cinquul1il< lIns de liberie, 1. I , pp. 290-1, (Bruxelles,
1882) gives a review of Belgian legislation on sericuiture.
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within a few years was developed a vast nursery - over three
hundred thousand plants it was reported in 1841 - which,
b(;side supplying mulberry stock ~or public distribution, provided
the necessary leaves for the magnanerie still located at Meslin
fEveque. Spinning methods at the latter place were improved with
the aid of a "maitresse fileuse" from Tours and by the introduction of the "tour de Piemont". A corps of native spinsters was
trained to work both the silk produced on the premises and
that sent in or purchased from other growers. Apparently the
quality obtained was excellent for a ready sale at good price3
was found for it at Lyons 1).
In spite of the great improvement in methods both in the
governmental and private establishments silk production in Belgium seems never to have surpassed 200 kilograms, approximately the amount raised in 1837 2). As the total value of this
production fell below the twenty thousand francs which the
government was appropriating annually for the maintence of
Meslin l'Eveque and Forest and for the payment of bonuses, it
was ,d ecided in 1841 to SE'll the establishment at Mestin l'Eveque
a nd to rent that at Forest to de Mevius on the condition that
he set up there a magnanerie and a spinning mill for the working of cocoons produced in Be,lgium.
Bonuses not exceeding five thousand francs per year continued to be paid Belgian producers until 1855. The lease of the
establishment at Forest was concelled in 1858, six years after
the death of de Mevius 3). By that time private production
seems to have declined so sharply that there was no further
reason for maintaining a semi-official model plant. Silk raising
had been given a fair trial in Belgium and it was now sufficiently evident that a combination of cool climate and high pri,
ced land made it impossible to compete with France and Italy,

Tnlite de la culture du fmt,rier et de l'education d('..~
(Bruxelles, 1853), pp. 17-18.
2) Moniteul' BeIge, debates in the Senate 27 December 1837 ; cf. llriavoinne: De l'induslrie en Belgique, 1, p. 371 and L. A. Delathauwer: De
Belgische Inoerbezienboomplanter en zijtV01'mopvoedC1'. (Gent, Mei 1840).
About one fourth of the annual production came from MesJin I'Eveque.
S) J . Schaar: Cinquanie ans de liberte, I , p. 291. Even as late as 1853
Ronnberg believed that Belgia,n sericulture had a brill ant future.
1) A, Ronnberg-
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III
HEKENING VAN DEN INVOER VAN ALUIN IN DE SCHELDEDELTA
1473-1475, MEDEGEDEELD DOOR Dr. W. S. UNGER
De voortbrenging van en de handel in aluin, als kleurfixeermiddel vool'
wol, zijde en perkament en bij bet looien van leer in dien tijd zeer gezocht,
vcrtoont in de vijftiende eeuw een men zou bijna kunnen zeggen bewogen
geschiedenis. Oorspronkelijk 1) was bet Oosten hiervan de voornaamste leverancier; Alexandrie, Aleppo en vooral KonRtantinopel waren de groote stapelplaatsen. De beste aluin kwam uit Klein-Azie ; Genua had den handel hierin
geheel in handen. Na den val van Konstantinopel eehter maakten de Turken
het Westen ten aanzien hiel'van geheel aan zieh sehatpliehtig. Edoeh, in
1461 ontdekte Johannes de Castro het kostbare mineraal in den bodem van
den Kerkelijken Staat; de Heilige Vader zag zieh hiercloor niet alleen in
heL be zit gcsteld van een winstgevend bedrijf, maar scheen bovendien in
de gelegel1heid, den felgehaten Turk tweeledig nadeel toe te brengen! Toeh
gingen deze verwaehtingen niet in vervulling. In 1466 pachtte het huis der
Medici voor negen jaar de exploitatie del' pauselijke aluinm ijnen; de verkoop del' Aziatische aluin werd verboden door den paus, die op zijn heurt
cen monopoli e zocht te vestigen. Aanvankelijk trok deze dan ook uit de
opbrengst dezer mijnen wei voordeel ; sinds 1474 eehter daalde de aluinprij~
gevoelig, daar de Europeesche markt het groote aanbod niet kon verwerken,
tcmeer daar ondanks bovengenoemd verbod de Aziatisehe aluin nog steeds
den weg naar Europa yond en ook elders aldaal' - in bet Napelscbe, in
Spanje en zelfs in Frankrijk - bel mineraal werd gezoeht en gevonden.
Ook de hertog van Bourgondie, heel' tevens van bet wercldhandelscentrum Bruggc, was in 1466 door een pauselijken nuntius van het verbod
van de vreemde aluin op de hoogte gebraeht, en hij sloot een verdrag VOOl'
twaalf jaar, volgens hetwelk sleehts de door Th omas Portinari 2) als ver1) Zie voor hetgeen hier voigt G. von del' Ropp, Zul' Gesebiehte des
Alaunhandels im 15 Jahrhundert (Hansische Geschichlsbliilter, lHOO, p.
117 vlg.).
2) Het was deze van wien in April 1743 de Danziger kaper Paul Beneke
de onder Bourgondisehe vlag - Portinari was hertogelijk raad - bevraehte, op weg naar Engeland varende, galei huH maakte, waarhij n aast
een groote hoeveelheid aluin ook het beroemde altaarstuk van Memlinc, dat
vermoedelijk voor een hospitaalkerk te Florence was bestemd, doch door
deze gebeurtenis nog steeds de Mariakerk del' Weiehselstad sierl, den Dan7.igers in handen vie!. Eerst in 1499 kwam aan den hierover gevoerden
strijd een einde, en sleehts een deer hunner vordering zagen de Florentijnen
vergoed. Zie t.a.p. p. 119, 130--136 en H. G. Bl. 1902 p. 231-235 en de
daar aangehaalde bronnen en literatuur hierovel'.
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tegenwoordiger del' Medici ingevoerde pauselijke aluin in al zijn landen zou
mogen worden verhandeld en gebruikt; de prijs werd vastgesteld op 4% £
per earieum, Brugsehe maat l ), waarvan 6 sc. aan den hertog zouden worden
afgestaan. Pauselijke en Bourgondisch-Vlaamsche belangen schenen hiermede gelijkelijk gebaat, doch de hooge prijs van de aluin maakte, dat reeds
spoedig vreemde aluin werd gesmokkeld en de hertog in 1470 voor zestien
maanden den aluinverkoop schorstc, en in 1475 zelfs de Romeinsche aluin
verbood. De palls nam dit verbod slecht op, temeer daar de in 1466 overeengekomen termijn nog niet was verstreken, doch kort daarop, in 1479,
werd tengevolge van woelingen in den KerkeJijken Staat het pauselijk
. monopoJie opgeheven.
Of de regeling van den invoer del' aluin, die, zooals uit de hieronder
afgedrukte stukken blijkt, in Juni 1473 door den hertog van Bourgondie
werd vastgesteld, met dit pauselijk monopolie en de daarover gerezen moeilijkheden verband houdt, is niet geheel zeker, doeh lijkt toch weI in hooge
mate waarschijnlijk. De bepaJing, dat zijn Nederlandsche onderdanen toestemming kregen om "tontes manieres d'aluns, de qnelque mine ou region
chretienne qu'ils soient", in te voeren, mocht de Aziatische aluin uitsluiten,
zij ontkende toch bepaaldelijk voor de Europeesche het monopolie del'
pausen. En dat ook andere dan Romeinsche aluin in de Nederlanden
in dezen tijd werd ingevoerd, blijkt uit de rekening van den Zeeuwscben
tol van 1473/74, die twee Napolitaansche galeien en een "grooten Bpanjaard" vermeldt als binnengeloopen in de Wielingen, uit welke schepen
door Nederlanders aluin werd gekocht 2). En de Spaansche en Baskische
schippers, die blijkens de hierachter volgende rekening aluin aanvoenlen
in Zeeland, zuUen deze ongetwijfeld weI nergens anders dan uit Spanje
lll'bben gehaald. Daarnaast worden ook een aalltal Engelsche schippers
genoemd, doeh of ook zij het produkt vandaar hebben gehaald, dan weI,
wat Rn.nnemelijker schijnt, een overlaad-Iunctie hebben verricht, blijkt uit
de rekening nie! met stelligheid 3).
De oudste berichten van aanvoer van aluin in Middelburg dateeren van
1387, toen een- en andermaal Genueesche kooplieden van den koning "an
Engeland verlof kregen, het kostbare produkt naar de Arnestad te brengen 4) . Het makelaardij!arief van 1405 noemt het tezamen met een groot
aantal andere waren uit den Levant 5), en ook in 1438 komt het artikel in
1) De maten voor aluin waren overal andel'S. In Livorno rekende men
lLlet cantario van 150 pond, in Danzig per "Stein" van 24 pond, in Keulen
per "Soem" (Saumlaste) van 2% centenaar, in Brugge per caricum, evenals
te Middelburg; zie H. G. Bl. 1900 p. 124 n. 3.
2) Z. W. Sneller, Walcheren in de vijftiende eeuw (Utrecht, 1916) p. 98.
3) De Bretons schijnen zich hiermedE' niE't te hE'bben bemoeid. Van de
honderden schippers uit Bretagne, die te Arnemuiden ankerage hebben bet.aald, wordt slechts van een dit mineraal als lading opgegeven. (Zie dr. Z.
'V. Sneller en dr. W. S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van den hanrlel
met Frankrijk (R. G. P. no. 70) p. 647 n. 7.).
4) Dr. H. J. Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland en Ierland I (R. G. P . no. 66) nos. 656; 665.
5) Dr. W. S. Unger, Bronnen tot de geschiedenis van Middelburg in den
lan dsheerlijken tijd, III (R. G. P. no. 75) no. 122 § 8.
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beL Middelburgsche handelsleven voor 1), maar overigens maken 01l7.11
bronnen er wEinig of geen melding van. D8:t de aanvoer echler niet zonder
heteekenis is geweest, mag worden afgeleid nit hetgeen ')Ilze rekening hierover mededeeIt; niet mindel' dan 1670 kerken (1 kel'k = 400 pund) 284 pond
aluin werden in de periode, waal'ovel' deze rekening loopt - feitelijk maar
lwee jaar- in Middelburg gewogen, terwijl bovendien 971 kerken, waarvan
71-1 aikomstig uil de Napolitaansche galei, 388 pond naar Brugge, Bergenop-Zoom 2) en Antwerpen werden gevoerd 3). Het gevolg dezer geschiedenis wordt ons echler onthouden. De rekening vermeldt, dat na het vel"
Rtrijken van de Baenst's periode het recht van de aluin werd verpacht aan
pen tweetal person en "om eene zekere somme van pennynghen sjaers", doeh
in de Zeeuwsche rentmeestersrekeningen hebben wij hierover niets gevollden.
nat echter de aluinaanvoer ook nadien te Middelburg niet heeH opgehourlen,
is uit andere gegevens bekend. De verschillende balansordonnanti('s maken
van het artikel geregeld melding 4) ; de Walchersche ankeragelijsten vermelden van 1518 to1: 1528 geregeld Spanjaarden, die aluin aanbrachten 5) ,
terwijl ook enkele Florentijnen worden genoemd 6). Maar van groote betrekenis kan de aluinaanvocr toch weI niet zijn geweest; Antwerpen wa~
ook hiervoor de vool'naamste invoerhaven geworden 7).
W. S. U.

1) l.a.p. no. 166. Zie ook dl. II p. 319.
2) 1492 Juni 6 verklaarde Vincent van Overdyle, van Brllgge, voor schepenon van Bergen-op-Zoo,m dat "alsoe eenige van zynen vrienden van
synen wege met Philipse Spinola, coipman van Januen, sekere voirwael'den,
daghen ende tractate gemaict. hebben van seker comanscapen van aluyne,
die hy ende Jan van den Eyghene, oic van Brugge, in de Paeschmerct 10stkden tegens den voirscr. Philipse ende zynen facteur gedaen hebben, daeraf
de somme beloipt vijff ende veertich ponde sc. ende pen. VI. geIts, dat hy
zoeveel doen sal ende arbeyden, dat de voirscr. somme betaeIt worde, ende
het appointement, dairaf gemaict, onderhouden ende volbracht worde, oft
dat hy dat selve voldoen sal; ende oft hierinne gebreck viele, dat hy dan
telker reysen comen sal in de stadt van Bergen opten steen in de gevangenisse ende vandair nyet scheyden zonder voldaen te hebben" (Rentebl'ieven en recognitien van Bergen-op-Zoom (R. A. in Noord-Brabant, inv.
no. 303) 1492 f.129). - Ook de rekeningen van den tol te Ierl'ekeroord
rnaken melding van te Bergen-op-Zoom l1.angevoerde aluin. Zie ook Sneller
en Unger, Bronnen p. 635 n. 1.
S) Hiermede wil niet gezegd zijn, dat de invoer te Middelburg die der
andere plaatsen zou hebben overtroffen;dit bedrag vinden wij in deze
Zeeuwsche rekening,' doch daarnaast zal andere aanvoer hebben gestaan,
waarvan wellicht speciale rekeningen zijn gehouden.
4) Bronnen Middelburg III nos. 447 § 5, 6, 498 § 11, 569 § 9. Zie ook
nos. 507 § 13, 862 § 109.
5) l.a.p. p. 829.
6) l.a.p. p. 819.
7) Zie hiervoor J. A. Goris, Etude sur les colonies marchandes meridionales a. Anvers 1477-1567 (Antwerp en, 1925) p. 205-215.
Voor de geschiedenis van den aluinhandel in de zestiende eeuw, zie ook
Dodt van Flensburg, Archief V p. 265 vIg., en Posthumus, Geschiedenis
yan de Leidsche lakenindustrie I ('s-Gravenhage, 1908) p. 237.
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I
HERTOG KAREL V AN BOURGONDI~ BENOEMT GUY DE BAENST,
RENTMEESTER

V AN

ZEELAND,

IMPOST OP DE ALUIN. -

1475

TOT
JUNI

ONTV ANGER

V AN DEN

9.

Rijksal'chief in Zeeland. Aftichrift in: Rekening van den impost op de aillin
(Inv. Fruin no. 444, f. 1.-. Vermeld: Fruin, Rekeningen .... 1433-1584,
Reges tenlijst no. 125.)

Charles, par la grace de Dieu duc de Bourgogne, .... a tous
ceulx, qui ces presentes lettres verront, saIut. Comme par noz
lettres patentes, donnees Ie VIle jour de juing dernier passe et
pour les causes et raisons, y contenues, nous ayons it l'umble
supplicacion et requeste des ·gens des trois estas de noz paya de
pardeca, et pour oonsideracion de pluseurs grans et nobles services, que nos dits pays noz ont faiz et font journelement, 01'donne et donne oongie et licence, que tous marohans, noz suhgetz ou estrainguiers quelz qu'ilz soyent, non estans noz ennemis, puiss'enlt doresenavant dUTant Ie temps et Ie terme de deux
ans, it compter du jour de la public.acion de nos dites autres
lettres patentes, amener et faire ameneren noz diz pays et
seigneuries toutes manieres d'aluns de quelque mine ou region
chretienne qu'ilz soient, et iceulx aluns et samblrublement ceulx,
qui desia sont en nos dits pays et seigneuries sans aucuns en
reserver, vendre et uistribuer et en faire leur proffit en nos 11.its
pays et seigneuries, en nous payant six solz de gros de nostre
monnaie de Flandres pour chascun charge uu dit aluin, et afin
que l'on puyst savoir et estre acertene de la quantite des dits
aluins, qui viendront et seront amenez en nos dits pays, nous
avons aussi ordonne, que tous iceulx aluns, qui ainsi se leveront
et chaTgeront hors de nos dits pays pour les y amener, vendre
et distribuer, seront amenez, assavoir en nostre pays de Brabant en nostre port et havre d' Anvers, en nostre conte de
Flandres en nostre port et havre de l'Escluse, en nostre pays
oe Zellande en nostre port et havre de Middelbourg, de Arnemuiden et non allieurs, et que, quant les dits aluins y seront
aITivez, les marchans ou leurs facteUl's, it qui ilz appartrenl<iTont
ou qui en auront la charge, ne les poriont mectre hoI's de leurs
dites navieres que appelez et presens nostre receveur et con-
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troroleur ds dits aluns ou leurs commis, et qu'ilz nous auront
paye icelle somme de six solz de gros pour chascune charge,
et. samblablement ceulx, qui desia sont en nos dits pays 6t seigneuries, ceulx, a qui ilz appartiennent ne les pouront mettre
hors des celiers ou autres lieux, ou ilz sont pour les vendre et
distribuer, que samblablement noz ;receveur et controroleur des
dits aluns ou leurs dits commis soyent a ce faire appelez et
pr esens, et que ilz ne nous aient premierement paye sambla.ble
somme de six solz de gros pour chascune charge, tantant qu'ilz
en tiereront de hors pour les vendre et distribuer, comme dit
est, et il soit, que pour recouvrer et recevoir de par nous les
dits deniers, procedans Ie la venldicion et distribucion des diz
aluns, qui ainsi seront amenez en nos dits ports de Zellande
pour les vendre et distribuer en icelluy pays et seront tires hors
des dits celiers pour les vendre et distrihuer, comme dit est, il
soit besoing de commectre et ordonner de par nous ung homme,
a nous feable, proprice et ydonnc, qui nous en face rendre
,hon et leal compte et reliqua, quant mestier sera - savoir
faisons que pour les sens et souffisance, que savons estre en la
personne de nostre arne et feal conseiller et l'entemaistre de Zellande Guy de Baenst, confians enitierement en ses loyaulte, preudommie et bonne diligence, icelluy Guy avons commis, ardonne et
estarbli, comrnectons, ordonnons et establissons par ces presentes
pour recouvrer et recevoir de par nous la dite somrne de six
solz de gros pour chascune charge des dits aluns, qui ainsi durant Ie terme d~ deux ans commenchans au jour de la publicacion de nos dites autre:;; lettres patentes, dont dessus est faite
mencion, seront amenez en nos dits ports d,e Zellande, et que
par les dits rnarchans ou leurs facteurs ou serviteurs seront
venduz et distribuez en nos dits pays de Zellande, et samblablement de ceulx, qui desia sont en nostre dit pays, qui durant
icelluy temps seront tierez hors des dits celiers ou autres lieux,
au ilz s~nt, en icelluy nostre pays de Zellande, et avant que l'on
les puist mectre hors d'iceulx celiers pour samblablement les y
vendre ,et di!?tribuer, comme dit est, a telz gaiges, que luy ordonnerons et tauxerons cy apres. Et Iuy avons donne et donnons
par ses dites pres<enites plain povoir et auctorite d'icelle sornrne
recevoir de par nous, de constraindre et faire constraindre a
la luy payer par les dits marchans ou leurs gens, facteurs et

80

REKENING VAN DEN INVOER VAN ALDIN

·s erviteurs ou ceulx, qui auront la garde et commande des
dites navieres, qui ainsi viendront chargiez des dits aluns en
nos dits havres de Zellande, et au dits qu'il appartiendra par
toutes voyes et manieres de constrainte, deues et raisonnables,
ct comme il est accostume de faire pour noz propres debtes et
. deniers et autremenlt foy y acquitter, comme bon et leal receveur
doit faire et sicomme il appartiendra, pour desquelz deniers
rendre bonet leal compte et reliqua par chascun an en nostre
chamhre des comptes de UUe, il sera tenu de faire Ie serment
es mains de noz amez et feaulx, les gens de nos diites comptes
a Lille. 8y donnons en mandement a noz amez et feaulx, lieutenant et gens de nostre conseil a la Haye en Hollande, a noz
bailliz de la terre et de leauwe a Middelbourg, Arnemude et
alleurs en nostre dit pays de Zellande, et chascun d'eulx en
droit soy et sicomme it Iuy appartiendra, que Ie dit serment fait
ilz facent, seuffrent et Iaissent Ie dit Guy de Baenst de nostre
<lite presente commision playnement et pasiblement joyr et
user, sans Iuy fere, mectre ou donner ne souffrir estre fait, mis
ou donne aucun destourbir ou empeschement au contraire, et
luy baillent conseil, consort, ayde et assistence se par Iuy requiz
en seront, car ainsy nous plaist il.
En tesmoing de ce no us a vons fait mectre nostre seel <t ces
presentes. Donne en nostre ville de Tricht sur Meuze, Ie IXe
jour de juing l'an de grace mil eece soixante et treze. Ainsi
signe par monsieur Ie due: G. Hautain. Et sur Ie doz des dites
lettres estoit escript ce qui s'ensuit:
Aujourduy XIIe jour de juing l'an mil quatI"e cens soixante
treze Guy de Baenst, denomme ou blanc de cestes, a es mains de
monsieur de 8aillant et de les dits chambre et chancelier de
monsieUI' Ie due de Bourgogne fait Ie serment de receveur des
deniers, Vlenlans ou proffit de man dit seigneur it cause de la
vendicion des aluns -e~ son pays de Hollande, dont au dit blanc
est plus ample faite mendon. Fait a Tricht sur Meuze, les jour
et an dessus dits. Ainsy signe: G. Hautain.
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II
REKENING VAN DEN IMPOST
ZEELAND,

1473

JUNI

12--1475

OP

DE ALUIN, INGEVOERD IN

DECEMBER

17.

Rijksarehief in Zeeland. Oorspr., geheeht aan rentmeestel'srekening lit/51
1477 (Inv. Fruin no. 444).

Rekeninghe Guy de Baenst, raidt mijns ghen8Jdichs heeren
bhertogen van Bourgognen ende van Brabant, grave van Hollant rende Zeelant, ende zinen rentmeester van Zeelant, \3n;de
oie ghecommitteert by mijns ghenadichs heeren opene brieven
van oommissie, die hiervoiren transsereven staen 1), om te inn en
ende tontfanghen zijn recht van denl aUuynne, commende ende
arriveel\ende in Zeelant, te wetenne van elke kerke alluns zesse
Be. gr. VI. ende alsoe voirt na avenante van dien, elke kerke
ghere,k ent voir 400 pont ghewichts, ghelije dit breeder verclaerst
staet in des vorser. rentmeesters commissie voirscr., van al tgunt
da-t de voirser. rentmeester van den voirser. aUune ontfanghen
ende daerteghens wooeromme uutghegheven heeft seder! den
XIIen daeh van Junio duust IIIIe LXXIII indus, dat hy int
vorscr. officie ghemstitueert was ende zinen eedt daeraf dede,
toot den XVIIlen dach toe van Decembri duust IIIIc LXXV exclunens, dat die voirser. rentmeester verlatenl was ende treoot
van den voirser. aUune by mynen vorser. ghenadighen heere
verpaeht eenen, gheheeten eharle Martel ende Jan Dorio, cooplieden~ om eene zekere somme van pennynghen sjaers, maed
een termijn van twee jaer:en 189 daghen, welke rekeninghe ghernaect is in ponden, seellinghen ende penninghen gr. VI. ghelts.
Ghedaen te Meehelen 2) .
Eerst ontfane 3).
Van * Johannes Springhele over 13 karken 16 lib. alluns, ghclevert by Jan Sambre, van I. . onnen, XXVIII in Deeernbri ,
1) Zie no. I .
2) Hs. he eft hierna, doorgeha.ald : Ende is te weten, dat 400 lib. die maken
een kerke aluyns.
I) De met een * voorziene posten zijn reeds opgenomen door dr. H. J .
Smit, Bronnen tot de geschiedenis van den handel met Engeland, Schotland
en Ierland I no. 1768.
In margine staat: loquatur om die contl'erolle om desen ontfanck daertegens te werden geveriffieert.
Die voerscr. contrerolle onder thandteyken Henrick Janszoons van Wi5-
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LXXIII, te 6 se. gr. elke karke, die
maken .. .... . .... . . . . . ... ... 3 £ 18 se. 2 d.gr. 191f2m.l)
Van Henrick 2) Jan Wolfarts over 336 lib. alluns, commende
van portaige van den kinde-ren van der galleye 5 se. gr. ~ m.
Van * Pieter J oye, Inghelsehe, over 4 kerken 175 lib. allUM
26 se. 7 d. ob.gr. 3)
Van * denselven Pie tel' Joye over 15 kerken 106 lib. allUM, dIe
hy te Brugghe dede commen .. ........ 4 £ 11 se. 7 d.gr.
Van Pauwels Ruebins over 4 kerken 75 lib., die h y tAntwerpen voirde ...................... 25 se. 1 d.gr. 12 m.
Van * denselven Pauwels Ruebins in de name van Jan Bonnestre, Ingelsehe, gheweghen te Middelburch 41 kerken 371
lib. aluns ... ...... . ................ 12 £ 11 se. 7 d.gr. 4)
Van Jan Clais'sone, porter van Middelbureh, commende "an
portaige van den kinderen van der galeye 216 lib. alluns
3 se. 3 d.gr.
Van Jan de Palestre, van Brugghe, in de name van Floris Jacopszone 18 kerken 40 lib. alluns ..... , 5 £ 8 se. 7 d. ob.gr.
Van ;~ Frans Buskin in de name van Jan Malot, Ingelsman,
commende huyt Ingelant ende ghevoort ten huse van Jan
van Ryebeke 4 pipen, die maken! 12 kerken, faeit 3 £ 12 se.gr.
Van * 5) Pyquart Brun, Ingels, van 12 kerken 380 lib., gevoirt
in Hollant .......... .. ... .... . .. 3 £ 17 se. 8 d. gr. 9 m.
Van locataste van de kinde:ren van del' galeye, by hem vercoocht te MiddelbU'I"eh 863 lib. . . . . . . . . . . .. 12 se. 11 d.gr.
senkerke, contreroleur, is synt hier overgelevert, diewelke eerst begint den
XXVen dach van Octobri anno LXXIII, dat hy zynen eedt daeraf dede,
affirmerende voert deselve Henrie in zijnre eonsciencie, dat van den voerser.
XIIen in Junio anno LXXIII, beginsel deser rekeninge, totten voerser.
XXV en dach van' Octobri, inganc derselve contrerole, geenrehande aluyn in Walgheren overgecommen en is geweesL ende dat hy daerom soelangc vertoefde
van zynen eedt te doen, dewelke contrerole gesien, geleyt ende geexamineert is
gcweest tegens dese rekeninge, ende zijn die partii!n, begrepen in de voerscr.
contrerole, bevonden concorderende mitten partien der voerser. rekeninge.
1) Hs. had oorspronkelijk: 16 m.
2) Hs. had oorspronkelijk: Fredric.
3) Hs. had oorspronkelijk: 25 sc. 2 d. gr.
4) Hs. had hierna oorspronkelijk, later doorgehaald: 16 m.
5) In margine staat: dese partie en is niet bevonden in den bouck van
den voerscr. contrerole, en de en weet oick de contreroleur, hierop geexamineert, niet hoe dattet by coemt ende zy is synt bevonden begrepen in de
voerser. eontrerole.
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Van Heindric Buys 100 ke'l'ken, gheweghen metten ghewiehte
van Middelburch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 30 £ gr.
Van Jan van Nyeweooove filius Clais 700 kerken aluus, eommende huyter galeye, die ghewegen wael'en metter ghewichte van Midde1burch ..... ...... ............... 210 £ gr.
Van Gillis filius Adriaens. commende uuter voirscr. galeye 25
kerken 125 lib. aluns, ghewegen te Middelburch,
7£ 11 sc. 10 d. ob.gr.
Van Jan de Vailledolyt in de name van Marssellis de Melin 43
kerken, oommende huyter voirscr. galeyI:' . ... 12 £ 18 se. gr.
\' an Adriaen van Pandgate, van Hantwerp'en', dew·elke 'o ntfinc
634 kerken 118 lib. alluns, eommende uuter galeye by de ghewichte van Middelbureh, de welke tsamen draghen 190 £ 3 se.
9 d.gr., wail-up dat hy betailt heeft in den hand en van Jan
van Nyewenhove, ontfanger van den alune te Brugge, 78 £
5 sc. 9 d:. gr.1) over 260 kerken 388 lib. aluns, alst blijcken
mach by der cedula in date van den XXVlIIen in Meye
LXXIIII, hier overgheleyt; dus hier ontfanghen by d'en
vorscr. ontfangher van Zeelant de reste, bedragende 112 £ gr.
Van 2) al tander alun, commende uuter galeye van Napels, ende
onvercoocht gevoort te Brueghe, te Bergheende te Andwerpen tar ghelieften van den capiteyn, pat~on, scrivent enkle
huere facteurs, bedraghende ter somme van 711 kerken,
waerof datter ghevoirt was, eerst te Brugghe by den patroen
van der galeye 100 kerken ; item, noch aldair by Francisco
Moro 50 kerken; item noch aldair in 3) 75 bootenj omtrent den
lesten dach van Meye 240 kerken; item, noeh te Bruggheint
huys van Francisco Capaige 116 kerken; item, tot Andwerpen
I) In margine staat: Opten voorscr. Jan van Nyewenhooven te verandworden van den 78 £ 5 sc. 9 d. gr hier onder. Men en bevint niet by der
l'ckeninge des voerscr. van Nyewenhove, gedaen te hove van den rechte,
by hem ontfaen opt aluyn, gecomen in Vlaenderen, enich ontfanck gemaect
va n den voerscr. 78 £ 5 sc. 9 d. gr., wairom men dit genoteert heef! achteJ~
t~lot zijnre voerscr. rekeninghe om by hem dairaf te werden verand wort,
soc dat behoaren sal ; dairom hier ontlast.
") In margine staat: Het blijct van desen onvel'cochlen alune, gevoert ter
plecken, verclaert in den text, by certifficatie der stede van Middelburcldn
date XXIX in Junio LXXIIII.
3) Hs. had in plaats van de woorden van: in tot : kerken eerst, dootgehaald: 240 kerken; item, te Berghen 116 kerken; item noch tAntwerpen 100
kerken by Gabriel de Marino, scrivent van der galeye.
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF JAARBOEK XIX
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by Gabriel de Marino 100 kerken 3); item, nocb. te Brugghe,
die Cornelis Jans zone van Steenbergen oochte 1), 30 kerken,
item, tot Andwerpenl 50 kerken ende 25 kerken om Jacop
Galijs, belopen:de die voirscr. 711 kerken in gelde 213 £ 6 se.
gr., wairof ontfanghen es, eerst by Jan van Nyew,en:hove 2)
by sinder cedulle in date van den VIen in April over 24 Y2
kerken 7 £ 7 se. 5 d .gr.; item, denselven Jan by zinder cedulle in date VIle in Meye LXXIIH over 35 kerken 10 £
10sc.gr.; item, deselve Jan by zinder eedulle in date XXII\!
in Junia LXXIIII over 246 kerken 176 lib. aluns in ghelde
73 £ 19 se. 4 d.gr.; item, . denselven by zinder cedule in date
van den XXV in Wedemaent I,XXIIII over 244 kerken 262
lib. aluns 73 £ 4 se. gr., entie noeh by zinder vorser. cedulle
in date van den Ve in Julio LXXIIII over 98 kerken 90 lib.
alluns 29 £ 9 se. 6 d.gr., dragende 3) tsamen 194 £ 10 se.
3 d.gr. 3), ende tsurplus van der voirser. gheheelder somme,
bedraghende 18 £ 15se. 9 d.gr.4), was betailt in den handen
van Pauwels van del' Naedt, alst al clam'der blyken maeh by
rekenJinge partieulier van Pauwels van der Naedt, die de
handelinge ende ibewint hadde van den voirser. ontfane in de
name van den voirscr. Guy de Baenst met Jan Morliaen
uuter name van den captain van cler galeye-, alst oiek blyken
mach by tvorsct. Jans rekeninghe ende certificacie van del'
stede van Middelburchencle oick by d-en! vorser. quitantie van
Jan van Nyeweooove, aIle hier overghegheven. Dus hier over
die voirser. reste van der voirser. gheheele somme van 213 £
6 sc;gr. de vorser . . . .. .. .. ...... . .. ... 18 £ 19 se. 6 d.gI'.
Van Martin Senciola, Spaingnart, oyer 71 kerken 151 lib. aluns,
ghelevert VIII in Julio LXXV metten ghewichte van MiddelI) Hs. heeft de iaatste zeven woorden boven den regel gesehreven
2) In margine staat: By del' voorscr. vijI eedlllen, hie!" overgeleverl als in

den text, opten voorscr. Jan van Nyellwenhoven, van allen desen pa rliiin
hieronder heeft de voeI'ReI'. Jan van Ny cmvenhoven ontfanek gcrnaee t by
zijnne rekeninghe van den alnne in Vlaendl'en, gesloten in del' camcren va ll
der rekeninghe den IeRten dach vall April anllo LXXVI, uutgeseyt van der
sommen van 73 £ 4 se. gr. voor 244 kerken 262 lib. aluns, dam'af men gheen
ontfane en bevint, ende daerom gelast int eynde des voeI'sr.r. van Nyeuwenhove rekeninghe om by hem dairaf te werden verandwort, ende dacl'Om hil"r
ontlast.
S) Hs. heeft de woorden van: dragende tot: gr. boven den regel gesehreven
') Hs. had oorspronkelijk: 19 se. 6 d.gI'.

IN DE SCHELDEDELTA

1473-1475 .

85

burch . . .. . ..... . ... . ..... . ... . .. 21 £ 8 se. 3 d.gr. 3 m .
Van Jan Akone, Spaignart, dat ghelevert was Jan de Haye 11
tonneloons aluns, ende noeh een Ingelsman 3 tonnekens alnns,
weghende tsamen net 8 kerken 190 lib. aluns
2 £ 10 se. 10 d.gT. 3 m.
Van Pieter Dareste, Biseayen, over 66 kerken 384 lib. aluns,
ghelevert mett~m ghewiehte van Middelburch XV in Julio
LXXV ... ....... . ... . . .. ... ..... . .. 20 £ 1 se. 9 d .gr. 1)
Van Martin Danana, Spaingnart, die lever de Gillis Adriaens
zone ter Vere 4 kerken 25 lib. aluns. . . . .. 24 se. 4 d. 12 m.
Van Pasehier de Grathala, van Spaingnen, die leverde XVIIe
in Julio 7 kerken 280 lib . ...... . . . .. ... .. 2 £ 6 se. 2 d.gr.
Van Martin de Senciola, Spaingnart, die leverde XVII in Julio
Pieter Darre.-;to, Jan de Basseite,Jan de Portegale ende Loupe
de Larondo tsamen 75 kerken alluns . . .. ... . 22 £ 10 se. gr.
Van Pieter Despitoende Jan Molinet metgaders Jan de Pillogne, die leverde XXI in Julio LXXV 75 tonnekens alluns,
bedragende 52 kerken! 54 lib. aluns nail' tghewichte van Middelhureh .... . . . . ..... .. . . . ..... 15 £ 12 se. 9 d.gr. 16 m.
Van Heindrie van ReIsen, die ontfine 21 carteelen aluns in
Middelhureh, wegende tsamen 13 kerken 332 lib. aluns, valent ..... . ..... .. ....... .. .. .... 4 £ 2 se. 11 d.gr. 16 m.
Van Jan Loupenet of J~oupe Judane, bootsgesellen huyt
Spaingnen!, over 9 tonnekens alull.';, by hem gewogen den
derden in Augusto LXXV, ende woughen tsamen vijf kerken
85 lib. alluns . . . .... . ...... . ..... . . .. . . . 31 se. 3 d. gr.
Van Jan de Vailledolyt huter name van Fernando de Salins,
Spaingnart, over Heindrie van ReIsen, portere van Brugghe,
8 kerken 350 lib. den XV en in Septembri LXXV
2 £ 13 se. 3 d.gI'.
Somme 523 £ 3 se. 7 d.gr. 151/2 m.
Ander ontfane by den ontfanghere van Brugghe -ende Hantwerpen, alst blyken mach by hnerlieden certjficacHin.
I)

Hs. had oorspronkelijk: 7 SC. 4 d.gr

2) In margine staat : Opten voel'scr. Jan van Nyeuwenhoeve, ende hy rnaect

hieraf ontfanc by zyne rekeninghe van den alun!l in Vlaenderen, ge~loten
Ie hove ultimo Aprilis anno LXXVI fO. 3. - Over de Vlaamsche aluinrekeningen, zie J. Finot, Etude historique sur les relations commerciales entre
la Flandl'e et la republique de Genes au moyen-age (Paris, 1906) p. 238
vlg., p. 267 vlg.
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Eerst, Jan van Nyeuwenhove 2), die ontfine van een Robert Cartirsal over 1800 lib, aluns die somme van 27 se. 6 d.gr., aIst
blyken moch by zinder eedulle, wesende in date van der
maenillt van Novembris LXXIII, hier overghegewn, dus
Ilier .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. niet.
Yan Wouter Bonnecroy 1), rentmeester van den ontfane van den
voirser. alune tAndtwerpen, die ontfine van Eduwart Frenchon, Ingels, over 84 kerken 243 lib. aluns, alst oiek bliken
moeh by zinder eedule in date van den XXI in JulioLXXIlII,
hier overghegeven; dus hier .... .... ... .. ........... niet.
Totalis somme van al dmli ontfane van deser 1'ekeninghe per se 523 £ 3 Be. 7 d.gr. 151/2 m. VI.
Uutgeven 2).
Eerst in pennynghen, ghedaen dontfangere-generael, die
da,e raf sculdich is te rekenen.
Piete~ Lanchais 3), ontfanghere-generaeI van mijn vorser. ghenadich heere, hetailt alst blyken mach by deseharge onder
die 4) handteyken van 5) him, messire Jan Audart ende Jan
de Gros 5) in date van den XVen in Meye LXXIIII, hier
overghegheven, die somme van 1106 £ 1 sc. van 40 gr. tpont,
die maken in pond en gr ............. 184 £ 6 se. 10 d.gr.
Denselwni noeh by sinder deseharge onder die 4) handteyken
alsvoeren 6) in date' van den XXVlIIen in Jullio LXXIIIT,
oic hier overghegheven, 1260£ van 40 gr. tpont, facit 210£ gr.
Denseiven noch by zine deseharge onder die handteijknen aIsvoeren in date van den nnden in N ovembri 7) LXXV, oie
hier overghegheven, die somme van 300 £ van 40 gr. tpont,
fa-cit .... . .... ...... .. .. ..... . ..... . ...... .... 50 £ gr.
Somme 444 £ 6 se. 8) 10 d.gr.
1) In margine staat: opten voorscr. Wouter BonnecI"OY.
2) Hs. had in plaats hiervan oor~pronkelijk: .Huytgheven up tontfanc,

hiervoiren gedaen by den voirscr. ontfanghere.
3) In margine is bij deze en beide volgende posten aangeteekend, dat en
waar de ontvanger-generaal hiervan melding maakt in zijn rekening.
4) Hs. had in plaats hiervan oor~pronkelijk: zin.
5) Hs. heeft de woorden van: van tot: Gros boven den regel geschreven.
6) Dit woord is later bijgeschreven.
') Hs. had in plaats "an de laatste drie woorden oOl'spronkelijk: laetsten
Sept.embris.
8) Hs. had oorspronkelijk: 16.
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Andere uutgeven van weddenl).
Den 2) voorscr. Guy de Ba.enst als ghecommitteert by commissie
van mijn vorscr. ghenadighe heere ten ontfanghe trecht van
denselven alun al tlant van Zeelant duere over zine wedden
ter cause van der voirscr. handelinghe ende bewint, dat 3) geduyrt heeft omtrent 21f2 jail', ende daiTvoeren him 3) by myne
vouscr. ghenadighe heere 4) by zine open mandemente in
date van den XXVen in Septembri LXXVI, hier overgheg'heVlenJ, toegetaxeert zijn voort eenen 5) somme van 200 £
, van 40 'g r. tpont, comt ........... ..... . 33 £ 6 sc. 8 d.gr.
Heinric J ans sone van Wissekerke 6) als contreroleur van den.
aluin in Zeela.nt over' zine wedden van twee jaeren, alst blijct .
by svorcsr. Heinrix cedule in date XX in Septernbri LXXV,
hier overghegheven, de somme van 100 £ van 40 gr., facit
16 £ 13 sc. 4 d.gr. 7)
Somme 50 £ gr.'
Ander uutgeven van reysen.
Adriaen filius Wouters, messagier van Middelburch, diewelke
drouch den ontianghere-generael Pieter Lanchals te Brugghe
die somme van 104 £ gr., waeromme hi vacierde 6 da;ghen,
alst blijc( t) by svoirscr. ontfangbers-general eertificacie in date
van den Xen in Meye LXXIIII, hier overghegheven, te 16 gr.
sdaechs, ,e nde quitantie van den voirscr. Adriaen overghelevert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 sc. gr .
Valentin filius Symons, die ghetoghen es by laste van Pauwels
van d€jl" Naedt, stedehouder van den voirscr. ren\tmeester, van
uuter stede van Middelburch tot Mechelen an mynen heeren
van dltlni financHin ende an den voirscr. ontianghere-general
met zekere besloten brieven roerendetvoirscr. aluin, wairomme
Hs. had in plaats van de laatste drie woorden oorspronkelijk: betalingen.
In margine is aangeteekend, dat bet man dement ten bureele moet worden getoond, en dat dit is geschied.
S) Hs. had in plaats van de woorden van: dat tot: him oorspronkelijk:
dewelke hem.
4) Hs. had hierna oorspronkelijk, cloorgehaald: ghetaxeert sin alst bliken
mach.
5) Hs. beeft de laatste vier woorden boven den regel gcschreven, en heeft
bierna: die.
G) In margine aanteekening betreffende diens salaris en de daarin gebrachte wijziging.
7) Hs. had in plaats hiervan oorspronkelijk: 20 £ gr.
1)

2)
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hy vacierde 6 daghen, te 12 gr. sdaechs, amt blij.ct by zinder
quitantie, gheteekent met zinder hant, ende certificaoie onder
del' stede van Middelburch greffiers hanteyken, beeden hier
overgheleit; dus hier ... . ........ .... ........... 6 se. gr.
Pauwels van del' Naedt, stedehouder van den voirscr. Guy de
Boonst int bewint van tvoirser. aluin, van dat hy ghetoghen es
van uuter stede van Middelburch in Zeelant tot Brugghe ten
tween! reisen ende aldair ghevoirt den vorser. ontfangeregenerael zekere penninghen. oommende van den) voirscr. alunen,d:ragende 1 ) tel' sommevan driehondert ende vijfthien pond
gr. oft daeromtl'enlt 1), wairomme h y vaeierde tot elker reise
den tijt van zes daghen,eomttsamen;12daghen,alstblijctbyder
cedule 2) van den voirsc:r. ontfanghere-general ende quitantie
van den voirscr. Pauwels in date van den XXlen in Juny
LXXIIII, hier overgheleyt, te 4 se. sda,echs, comt 2 £ 8 se. gr.
Denj voirser. Guy de Baenst 3), rentmeester, over tfachon van
desen I'ekeninghe te maken ende van dat hy van uuter stede
van Middelbureh ghetoghen es te Meehelen omme desevoirser.
I'ekeninghe te slutene, waeromme hy heeft ghevaeeert achte
dagen, te twee franken sdaeehs; dus bier beeden over tfachon
del' vorser. reReninghe ende vacacien over al 2 £ 13 se. 4 d.gr.
Somme 5 £ 15 se. 4 d. gr.
Totalis somme van al den uutgeven deser rekeninghe
500 £ 2 se. 2 d.gI'. VI.
ALdus blijft de voerser. Guy de Baenst hier seuldieh 23 £ 1 se.
5 d. gr. 15 1/2 m. VI., die gooragen zijn ende dairof de voirscr.
:renitmeester gelast is int slot van zyne 7e ende leste rekenynghe
vanden rentmeesterscip van Bewester Schelt van den jail', eyndende den VIIen daeh in Merte XIIIIc LXXVI na den loip
shoefs van Hollant 4). Alsoe hier quyte.
Dese rekenynghe was gehoert in de camere van: den rekenyn·
ghen te Mecbelen, ende die gecollationeert ende gesloten in del'
cameren van den rekenynghen in den Hage XXX in Julio anna
LXXVIII.
1) Hs. heeft de woorden van: dragende tot: daeromtrent boven den regp,l
geschreven.
2) In margine staat: by de voerscr. cedule begripende, dat hy in elker
royse was zijn derde, mits dat hy gelt brachte, et sic transeat dese werf ten
verse hieronder.
S) In margine staat: habeat pour tout 20 francken tot 32 gr. wert 'stuc.
') 7 Maart 1477.

IV
EENIGE HANDELSBETREKKINGEN VAN HET HUIS BRAUNSBERG
EN cO. TE AMSTERDAM IN 1815, MEDEGEDEELD DOOR Dr. LEONIE
VAN NIEROP
INLEIDING
Na den dood van Frederik Lodewijk Braunsberg 1), oprichter en oudsten
chef van het zeer voorname handelshuis Braunsberg en Co. te Amsterdam,
op 22 December 1815, heeH de firma onmiddellijk aan een groot aantal
harer binnen- en buitenlandsche relatie::; - door verzuim niet aan aile circulaires verzonden, welke op eenige uitzonderingen )]a door brieven van
rouwbeklag beantwoord zijn. Pierre Henri Bousquet 2), die langeI' dan
twintig jaren in het huis werkzaam was en, naar eigen getuigen, aan den
overledene, van wien hij veel had geleerd, veel verplicht was, heeH van deze
missiven in een in een sierlijken band gebonden album 3) afschriften gemaakt en deze verzameling onder den t.itel van "Gedenkstuk, toegewijd aan
de nagedachtenis van Fred. Lod. Braunsberg" aan zijn aangehuwden (lom
Johannes KluppeI 4), zwager en associe van Braunsberg, to en oudsten 'firmant, 20 December 1816 met een voorrede opgedragen en aan het geheel
eer. Naschrift" 5) toegevoegd.
I) Geboren te Berlijn 28 J anuari 1745. Zie over dezen koopman en zijn
handelshuis: Ec. Hist. Jaarb. VI, biz. 267 ; VII, biz. 200; XI, biz. 36; XIII,
biz. 247 ; XV, bIz. 13, 176 en 27ste Jaarb. van het Gen. Amstelodamum,
}lIz. 229.
2) Geboren te Aml'terdam 11 December 1778; trouwt 1°. te Amsterdam
18 October 1801 Anna Carolina de Wit (20 October 178G-29 Juli 1813); 25.
te Haarlem 30 Maart 1816 Johanna Helena Enschede, wed. van Pierre
Jacques Gerlings (18 November 178G-25 Decembpr 1855); sterft te Amsterdam 16 October 1817. (Zie gen. Bousquet in De Navorscher XXXIX,
bIz. 364.
3) Gestoken in een hoes met "Ter nagedachtenis van F. L. Braunsberg"
01> den rug. (Biz. IV, 163.)
4) Gedoopt te Amersfoort 27 Juli 1756; ondertr. te Amsterdam 3 November 1791 Susanna Jacoba Titsingh (2 Februari 1766-21 October 18R2) ;
sterft te Amsterdam 8 Februari 1830. (Zie gen. Titsingh in l3e Jaargang
van Nederland's patriciaat.)
Braunsberg was gehuwd geweest met Aleida KluppeI, de zuster van Johannes Kluppel. Het huwelijk was kinderloos gebleven. De vrouw van Johannes Kluppel was een zuster van Maria Catharina Titsingh, de echtgeneote van Abraham Everardus de Wit, den bekenden makelaar in iluiker.
De eerste vrouw van Pierre Henri Bousquet (zie hierboven) stamde uit illt
huweIijk.
5) Aan de opdracht en het nageschrift zijn de niet nader aangeduide
bijzonderheden ontleend.
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Dit boek is in de familie Kluppel bewaal'd gebleven en omstreeks 1920
als herinnering aangeboden aan en eigendom geworden van den heel' F. T..
Wurfbain, voorheen te AmstCl'dam. thans te 'Wassenaar woonachtig, wien~
overgrootvader J oh. Sam. Wurfbain (1770-1851) met de chefs van Braunsberg
en Co. bevriend was en in zakenrelatie stand, welke betrekkingen door de nazaten
del' verschillende wederzijdsche firmanten waren voortgezet. Zich vleiendo
met de hoop, dat het souvenir eenmaal in het nog niet teruggevonden archief BraU1l8bel'g eon plaats zal kunnen vinden, heeft de eigenaar het in
bruikleen afgestaan aan hpt Nederlandsch Economisch-Historisch Archie{
to 's-Gravenhage.
Braunsberg en Co. hadden 295 antwoorden als blijken van deelneming
ontvangen. Dit aantalstond, naar Bousquet schrijft, verre beneden hun
aantal handelsbetrekkingen, niet aileen tengevolge van de hierboven genaemde oorzaken, maar ook door de "minder levendige correspondentie" op het
tijdstip van overlijden met vele "vrienden, aan wien het naderhand overhodig
geoordeeld wierd eene tijding mede te deelen, die zoo spoedig in aile landen
van Europa bekend is geworden en die gewis oak dadelijk ter hunner aoren
i3 gekomen". Bovendien beoogt de verzamelaar weI met dit werk voor den
man, die "zoo zeer boven zijne tijdgenooten heeft l.1itgemunt, een vereerend
gedenkteken" op te richten, maar hij erken! levens, dat een gedeelte del' brieyen niet meer behelst dan het in dergelijke gevallen gebruikelijke formulier ,
dat de meeste daarbij eenige woorden van hulde aan de verdiensten van
den overledene voegden en andere hun hartelijke gevoelens uitspraken. vVaa!'
,.kortheid in uitdrukking niet altoos een bcwijs van mindel' hartelijkbeid
Gpleverd", beschouwt hij alle schrijvers als vrienden van den overledene en
heeft hij aile hrieven gecopieerd I).
Uit een economisch-historisch oogpunt heeft de inhoud van het allergrootste gedeelte begrijpelijkerwijze geen waarde. Voor den geschiedschrijver
iii het aileen van helang te weten, clat Baring Brothers and Co. te Landen
5 Januari 1816 over het verlies, door dezen doocl veroorzaakt, schreven ~
"that it is one of a real and irreparable nature to the commercial world
at large, where it leaves a chasm, which will not easily be filled up" 2), en
clat in dil verlies volgens clen een 3) door "Ie haut commerce d'Europe".
vol gens den ander 4) door "le commerce entier de I'Eul'ope" werd gedeeld,
lerwijl de overledene van andere zjjden 5) "den Vater del' Handlung" en
" den Nestor del' gantze handelnde Welt" werd genoemd.
Doch het is van meer beteekenis, dat door deze coll('ctie de namen en
I) Zonder aanhef of onderteekening.
2) Naast dezen brief staat evenals naast de overige Engelsche een ver-

taling in het Nederlandsch. Kluppel was de rerste tltal hlijkhaar niet machtig.
S) M. de la Brosse te Nantes.
4) Delessert et Compie. te Parijs.
i) Ant. Frantz Cassinone te Keulen en Ewald und Compie. te Hamburg.
- Ook warde genoteercl, dat de 74-jarige Duitsche chef van het huis Brun
freres to Bordeaux in 1762, tegelijkertijd als Braunsberg, handelsbediende bi;
de firma Vernede en C. T. Gazenove te Amsterdam was.
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woonplaatsen van een deel del' relaties van een groot Ams'terdamsch handelshuis, kort na den Franschen tijd, bewaard zijn gebleven. Een lijst dier
correspondenten wOl'dt hier daarom uitgegeven. In het oorspronkelijke stuk
zijn de brieven alphabetisch gerangschikt naar de namen der schrijveril.
Om het overzicht te vergemakkelijken ig aan deze volgorde hier een verdeeling naar land en plaats van herkomst voorafgegaan.
L. v. N.
NAMEN EN WOONPLAATSEN V AN EENIGE HANDELSBETREKKINGEN
VAN HET HUIS BRAUNSBERG EN CO. TE AMSTERDAM IN

1815. 1)

BELGIE

Tonniges Konopacki und
Antwerpen.
Compie. (G.)
De Wael. (Norbert Ls. L.)
Fphagen und Co.
Dutari et Compie. (D.)
DENEMARKEN
Gros. (J . J . W . 1e )
Henexthoven. (J. E. van)
Kopenhagen.
Hoeven freres. (Van der)
Brun. (Constantin)
Lemme und Compie. (Joh'. Ludw.)Hambro und Sohn. (C. J.)
Nottebohm. (Gebr.)
DUITSCHLAND
Ouwenhuyz'en. (J. van)
Altenburg.
Weber und Compie.
Reichenbach.
(Gebriider)
Brugge.
Altona.
Lede. (Jan van)
Baur. (J. H. und G. F.)
Brussel.
Augsburg.
Bonaert. (J.)
Carli
und
Compie.
Borght. (G. van der)
Dellefant.
(J osewh)
Velde. (Leonard van de)
Eichthal.
(Arnold
von)
Gent.
Felolo und Grasser.
Bataille. (H.)
Halder. (J. und G. W. de)
Ostende.
Obwexer.
(Johann von)
Baes de Bal en Compie.
Schaetzler.
(Joh. Lor.)
Vette. (Jean et Jaques de)
Sehiile und Compie. (J .M.)
GEBIED DANZIG
Susskind. (J. G.)
Danzig.
Wohnlich und Frolich.
Berlijn.
Dalkowsky und Struwy.
Arons.
(Gebruder)
.
Taubert. (J. F.)
1) Ned. Econ.-Hist. Arch. - Gedenkstuk tocgewijd aan de nagedachtenis
van Fred. Lod. Braunsberg.

92

HANDELSBETREKKINGEN

Asten SeeL Erhen und Co .
(Walter von)
Banco Directorium.
Beer. (Jacob Hertz)
Benecke freres.
Bindemann. (Gebriider)
Delmar und Compie.
Directn. del' Seehandg s . Societaet. (Gen.)
Ezechiels und Co. (Eml.)
Fetschow und Sohn. (H. F.)
Gerhard. (Gebr.)
Heine. (C.)
Helft und Compie. (N.)
Kalmus und Compie. (Meyer)
Levy . (Wolff)
tiebmann. (S. A.)
Liebmann Mosner und Compie.
Mendheim. (M. A.)
Meyer. (J. L.)
Neale. (Cornte)
Oppenheim und Wolff. (M.)
Samson. (Isaac Hertz)
Schickler. (Les freres)
Schultz. (Joh. Casp.)
Veit. (Gebr.)
Bremen.
Bastian. (J. W.)
Brauer und Sohn. (C. L.)
Buxtorff Wichelhausen und Co.
Greve We. und Sohne. (U.)
Grote. (Herman)
Karsten!. (J. W.)
Kocheln. (Frantz)
Koepcke. (C. H.)
Kruger und Compie. (Fried.
Adolph)
Lampe und Schrader.
Mecke. (G. C.)
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Schierenberg. (J. C.)
Tecklenborg und Meynen.
Vollmers und Boving.
Breslau.
Eichhorn und ('ft)mpie.
Kuh. (F. W.)
Liitke. (D . B.)
Meyer. (Bonheim David)
Meyer und Sohn. (Lipman)
Pachaly Seel. Neffe. (G. von)
Cassel.
Rothschild. (C. M.)
Crefeld.
Coenen. (Gebruder)
Brunswijk.
Heine. (S.)
.Jacobs Stihne und Compie.
(Nathan)
T,obbecke unci Compo (Gebr.)
Wolffsheim. CM.)
Dresd'e n.
Bassenge et Co. (Henry Grne.)
Kaskel. (Michael)
Mauckisch und Rosenbaum.
Prols Sen!'. SeeL Sohne.
Diisseldorf.
Hopfensack Solbrig und Compie.
Honstorff Senior. (Wrn.)
Elberf.eld.
Korten. ( Jacob)
Emden.
Shcroder und Compie. (C. H.)
Frankfurt aiM.
Amschel. (Getz Co~man)
Bethmann. (Gebr.)
Brentano. (Franc;.ois)
Catoir 80hne. (J. H.)
Ellissen. (Gebriider)
Fellner. (Michl.)
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Flersheim. (Lob Herz)
Gontard et fils. (Jb. Fred.)
Heyder und Compie.
Lindheimer. (Georg)
Metzler Seel. SOM und Consor-

ten.

(B.)

Muller. (Emanuel)
Rotsohild und Sohne. (M. A.)
Schmid uncl Compie. (Joh.
Fried.)
Furth.
Nathan. (Moijses Mayer)
Goch.
HelleD!. (Fried.)
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Luis und .J en~quel.
Oppenheimer und Encke.
Otte. (Jacob Wolder)
Ree. (B. 1.)
Rodatz. (Franz Gerhard)
Rucker und Westphalen.
Schuback und Sohne. (Johs .)
Warburg uncl Compie. (M. M.)
Hannover.
Behrend. (Michel)
Berghandlgs . Administru.
Meyer. (Simon)
Iserlohn.
Rupe 'W ittwe und Compic.
(Joh.)

Halberstadt.
Keulen.
Heineman. (Israel Jacob und
Frantz)
Cassinone.
(Ant.
Siissm.)
SchaaffhausenSeel.Erbin(J.W.)
Hamburg.
Wolff. (Samuel)
Assur uncl Seligmann.
Kleef.
Averdieck und Compo
Latz.
CAhm.)
Beit. (Marcus und Raphael)
Koningsbergen.
Chapeaurouge et Co. (De)
Muller.
(Jacob)
Ewa ld und ('..ampie.
Oppenheim.
(Wolff)
Frenckel. (M. S.)
Philips.
(James)
Halle und Solm. (E. W. A. von)
Leipzig.
Heckscher und Compte.
Frege
und
Compie.
Heckscher. (M. A.)
Noack.
(Johan
George)
r
Hertz Jun . (J. J.)
und
Compie.
.
Reichenbach
Hesse. (Isaac)
Richter
und
Compie.
(Peter)
Hollen. (L. H. von)
Thieriot et Bassenge.
Hudtwalcker und Compie.
Winckler und Compie.
(J. M.)
I..Iubeck.
Jacobs Sohn. (Nathan)
Coht. (Joh. Christ.)
Janssen. (Joh s . JUlius)
Maagdenburg.
Jenisch. (Martin Johan)
Jonas. (H. A.)
Heinemann. (Isr. Jacob und
Leers und Compie.
Siissmann)
Schutze und Compie.
Henau. (Vincent)
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. Mittenwalde.
Ludwig und Sohn. (Joh. Carl)
Munchen:.
Maffey. (Peter Paul)
N eUIIenberg.
Cnopf. (John. Conr d.)
Kalb. (Leonhard)
Oldenburg.
Bulling. (G. N.)
Schroder Sohn. (E. A.)
Osnabriick.
Wuste. (Friedr. und Wm.)
Paderborn.
Hartmann. (Fritz von)
Stettin.
Endell und Maurer. (A)
.Tahn und Dohrn.
Stralsund.
Beyer. (Carl Friedrich)
Wezel.
]saac. (Bendix und Levy)
ENGELAND

Londen.
Baring Br.o thers and Co.
Bicker van Rossum en Co.
Collmann und Co.
Droop. (J. A.)
Doxatt et Divett.
Goldsmid und Salomons.
Gore et Co. (J.)
Gross und Blohm.
Jameson und Aders.
Levin. ( WID. und James)
tobeck und Kreeft.
Loewe. (J. L.)
Morewood. (G. W).
Oppellheimer. (G. und M.)
Ripley. (J. R. )
Rotschild. (N. M.)

Rougemont und Behrends .
Sartoris Urb n .
Selig und Compie. (J.)
ESTLAND

Pernau.
.Tacke und Compie. (Jacob)
FINLAND

Perna.
Nobiling und Compie. (C. F .)
FRANKRIJK

Aix.
Cremier, Milhaud et la Roque.
Bordeaux.
Brown et Compie. (J. L.)
Brun freres .
Ferriere. (Gabriel)
Gaden und Klipsch.
Kuhlmann. (C. B.)
Mantz et Stehelin.
Mareilhac et Compic.
Wustenberg. (J. H.)
Cette.
Tempie. (In. pre.)
Lyon.
Combe et Maurier.
Reyne Fitler et Compie.
Marseille.
Sautter. (Donat)
Metz.
Chedeaux. (P. 1.)
Montpellier.
Durand et fils.
Nantes.
Brosse. (M. de la)
ToeM aine.
Parijs.
Andre et Cottier. (Domque)
Boyve Pannifex et Compie.
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Delessert et Compie.
Delmar.
Perregaux Lafitte et Co.
Rougemont de Lo~nJberg.
Scherer et Finguerlin.
Seeligman (Louis)
Rijssel.
Bellievre. (J. de)
Brianciau. (Fs.)
Lelievre Serret. (J. E.)
La Trembla;de.
Riviere iI,eres.
ITALIE

Auguste.
Erzherger und Schmid.
Genua.
Hagerman. (Jonas)
Rue freres. (de la)
Livorno.
, enn Guehhard et Compic.
Milaan.
:Mil"'<iliaud et Compic.
Napels.
Falconnet et Compie.
Rome.
Torlonia. (Marin)
Triast.
Buchler und Co.
LETLAND

Riga.
Wohrmann und 80hn.
NEDERLAND

Arnhem.
Compie.
Deventer.
Deuss. (F.)
Dordrecht.
Quack

Bll:
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Boonen en van Hoogstraten en
Zoon.
Bruyn en Compic. (Justus de)
Werff van Zuydland. (Vander)
's-Gravellihage.
Bachem.
Brockhausen. (Baron de)
Hagen en Compie. (C. G.)
Groningen.
Brenner et Beck.
Hund en Compie.
Harlingen.
Visser en Zoon. (Bd.)
Leiden.
Bommel en Compie.(Wed.Corns.
van)
Maastricht.
Gadiot. (Abrah am)
Middelburg.
Hendrix. (Ah m . en Simon)
Naarden.
Heshuysen en Compie.
Nijmegen.
Quack en Feldershoff.
Rotterdam.
Blanckenheym. (D. en C.)
Collings and Maingy.
Havelaar BI1i Zoon. (J. J. )
Kuyper van Dam en Smeer.
NeUmann en Compie.
Osy en Zoon ( Joan)
Raulino en Haan.
Schiedam.
Bol'es. (R. van)
Utrecht.
Vlaer en Ko1.
Zwolle.
Schlingemann. (F. J~.)
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BRAUNSBERG EN

co.

TE AMSTERDAM

OOSTENRUK

ZWEDEN

Ween~n.

Kristianstad.

Arnstein und Eskeles.
Dietrich. (Gebriider)
Fries et Co.
Geymuller und Compie.
Gosmar. (W. A.)
Muller. (Jos. de)
Schiiller et Compie. (J. G.)

Dahl. (J. H.)
Stockholm.
Bjorckmann. (B. M.)
Goedecke. (Jac.)
Goedecke und Sohn. (P .j
ZWITSERLAND

Bazel.
Bourcard. J. B.)
Warschau.
Burckhardt. (Dietr.)
Frenckel. (S. A.)
Ehinger und Co.
Gemuseus. (Joh. Hud. )
PORTUGAL
Merian Forcart. (JD.)
Lissabon.
Merian et fils. (J. Rod. de pre.)
Burckhardt. (Jacob Hinrich)
FevreRoussacetJCompio. (Veuve Passavant et fils. (In. Fs.)
Stehelin. (Balthl'. de Bened t .)
Le)
Bern.
Ficke und Compie.
Zeerleder.
(Louis)
Klingelhoefer. (B. G. W.)
St. Gallen.
Moller und Sohn. (Wm.)
Weniger und Compie. MI.)
Wegener. (Andreas)
Neuchatel.
RUSLAND
Fornachoo. (Antoine)
Len:ingrad.
Winterthur.
Kummel und Brandt. (Friedl".
Gellinger. (J. D.)
Wm.)
Heinhardt und Jb. GeHinger
Stieglitz und Compie.
POLEN

(Ahm.)

SPANJE

Cadix.
Falck et Co. (J. S.)
Malaga.
Rein en Compie.
TSJECHO-SLOWAKIjE

Praag.
Popper und Compie. (J. E. von)
ZdekaueJ'. (Moritz)

Hieter und Compie. (J . .T.)
Ziirich.
Esslinger und Sohne. (Melchior)
Trumpler und Gysi.
ONBEKEND

H einzelma nn und Com pic.

v.
CONTRACTEN BETREFFENDE DE LEVERING VAN WEST-FRIESCH
VEE NAAR BOSTON (NOORD-AMERIKA) IN 1635, MEDEGEDEELD
DOOR A. MERENS
Sedert de oprichting vall de Oost-lndischc Compagnie van Engeland in
1599 en van de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland in 1602
rezen al spoedig verschillende moeilijkheden tusschen beiden betreffende de
plaa tsen van vestiging, de gebieden, waarin invloed 00 de inboorlingen
uitgeoefend en de product en, waarin handel gedreven mocht worden.
Van tijd tot tijd vonden er dan ook tusschen afgezanten van de heide
Compagnieen onderhandelingen plaats, die tot het sluiten van traclaten
leidden, welke daaI'lla door de Staten-Generaal del' Republiek der Vereenigde Nederlanden en door den Koning van Gl'oot-Brittanniii werden
goedgekeurd en gel'atificeerd.
Tusschen 1613 en 1623 werden zulke tractatcn gesloten en bleven de belrekkingen tu sschen de beide, elkaar beconcurreerende, Compagnieen op
een vrij vriendschappelijken voet, totdat het doodvonnis, op 9 Maart 1623
te Amboina tegen Gabriel Towerson en negen andere Engelschen - beschuldigd van het omvel'wel'pen van het gezag del' V. O. C. op dat eiland uitgesproken en op dien zelfden dag voltrokken, in 162 /1 in Engeland bekend
werd en deze stemming geheel deed omslaan. De Engelsche Regeering nam
den handschoen VOOl' hare onderzaten en voor de Oost-Indische Compagnie
van Engeland onverwijld op en protesleerde tegen vonnis en nitvoering te
's-Gravenhage, hetgeen ten slotte leidde tot het inslelJen van een gedelegeerde rechtbank door de Staten-Generaal op 26 Juli 1627.
De Republiek en de V. O. C. , die zich de sterkel'en achtten in IndiC, gevoelden er blijkbaar weinig voor het eenmaal uitgespl'oken en ten uitvoer
gcbrachte vonnis te herroepen en hare gemachtigden in het ongelijk te
stell en, zoodat zij deze onderhandelingen op sleeptouw hielden en aan den
door Engeland gestelden eisch tol herstel van gl'ieven geen volledige genoegdoening wilden geven.
Engeland, dat deze langdurige onderhandelingen begon Ie vervelen. besioot ten slotte door een elaad van openlijke vijandschap zijne tcgenpal'tij
tot meerderen spoed en grootere tegemoetkoming aan te zetten en ll am in
1627 drie Oost-Indievaarders. "De Goude Leuw". "Walcheren" ende "Oragnien", die met volle lading van Suratte naar Nederland tel'ugkeerden, in
beslag en besloot die te houden onder beschermillg van het gcschut del'
forten, eerst van Portmouth en daarna van Wight.
Doch de nitwcrking dezer elaad viel geheel andel'S nit (Ian de Engelsche
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Hegeering en de Oost-Indische Cic. van Engeland hadden gehoopt en gedacht; de Staten-Generaal en de V. O. C. waren thans mindel' dan ooit
bereid aan de eischen del' Engelschen tegemoet te komen en wilden slechts
nieuwe onderhandelingen openen, nadat eerst de schepen waren vrijgelateIl,
en verdel' ongebinderd hunne reis naar het Vaderland konden vervo)gen.
Ten slotte gaf Engeland toe en liet bij aete van 12 Augustus 1628 de
schepen vrij, waarna de Kamer van Amsterdam del' V. O. C., die met de
afhandeling van het geschil door Heeren XVII was belas t, een gezantschap
lIaar Engeland benoemd.!l, dat, begeleid door den gezant Joachini, den
Hden Februari 1629 van den Haag over Delft, Holterdam, Dordrecht,
Klundert, Willemstad, Arnemuiden, Middelburg en Vlissingen met het "chip
van Capiteyn Cornelis Joostes Calis van Veere naal' Greenwich vel'trok
en op 1 Maart te Londen voet aan wal zette, waarna de onderhandelingen
met een commissie van de Oost-Indische Compagnie "an Engeland vrij
spoedig begonnen.
Het Jigt geenszins in de bedoeling van dit opstel diep in te gaan op
dcze onderhandelingen - ik hoop gelegenheid te vinden daar-over later nog
eens uitvoerig te schrijven - maar ik moet loch naar voren brengen, dat
zij lot geen resultaat voerden en eer st tot een einde kwamen in October
. 1634, toen de gedelegeerden naar Nederland terugkeerden.
Het gezantschap bestond uit Pieter de Carpentier (grb. te Antwerpen
19 FebI'. 1586, over!' te Amsterdam 5 Sept. 1659), oud-Gouverneur-Generaal in Indie en juisl als Admiraal van een rijkbeladen retourvloot op
3 Juni 1628 hier te lande teruggekeerd. Kort na aanvaarding van het
Gouverneur-Generaalschap op 31 Januari 1623 werd du s - maar bniten
zijn medeweten - het vonnis te Amboina geveld, doch hij was vanzelfsprekend geheel op de hoogte van aile verwikkelingen, die daardoor tusschen de Engelsche Regeering en de Republiek waren ontstaan.
Verder was de deputatie samengesteld uit Ha ns de Hase (over wien ik
tot heden nog geen genealogische gegeven~ kon bemachtigen), oud-Raad
van Indie en oud-Gouverneur van het Fort te Paleacatte en oud-Directeur
op de Kust van Choromandel. en uit den voorzaal van sehrijver dezes Jan
Martsz. Merens, oud-burgemeester van Hoorn en oud-bewindhebber del'
Kamer Hoorn van de V. O. C. (geb. te Hoorn 14 Jan. 1574. overl. op de
Vnursche in het Slieht van Utrecht 22 Nov. 1642), terwijl dr. Johan van
Heemskerck (geb. te Amsterdam in 1597, overl. alclaar 27 Febr. 1656 ert
over wien ik verder verwijs naar het proefschrift (1933) van dr. D. H.
Smil) als med!'lid en advocaat aan hen was toegcvoegd.
VerdeI' ging nog als Secretaris mede Abraham Booth, lid van het Dordtsehe geslacht, die. in het midden van 1630 tot ~ecretaris van Wijk bij
Duurstede benoemd, op 28 Juni 1630 van Londen naar Nederland vertrok 1).
Em'lang hoop ik in een Engelsche vertaling een dagboek van hem nit te
gE<ven, dat hij aanhielcl vanaf zijn vertrek uit Holland in 1629 tot aan zijn
terugkeer te Utrecht op 9 Juli 1630, een dagboek, dat in z'ijn details een
1) Na zijn huwelijk met Johanna van Hagensmocr overleed hij te Wijk
bi.i Duurstede, zonder kindel'cII na te IC'.ten, in 1636 .
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belangwekkend en aardig licht werpt op al hetgeen hel gezantschap verl'ichtte en beleefde, want al moge er geen nieuw tractaat door zijne bemiddeling tot stand zijn gekomen, toch behartigde de gedelegeerden op
vcJerJei wijzen de belangen van de V. O. C.
Aanteekeningen in het "Familiearchief Merens" wezen weI op een verblijf van Jan Martsz. en van leden van zijn gezin in Engeland en op een
lweetal rei zen daarheen gemaakt, maar gaven geen licht om welke redenen
hij zich van zijn woonplaats lIoorn voor zoo'n langen tijd verwijderd had.
Groot.en dank ben ik daarom aan mijn neef A. Merens Dz. verschuldigd
voor de onderzockingen, die hij tijdens zijn vice-consulaatschap te Londen
gedurendc 1929/1930 in het archief van de Ned. Rerv. Kerk, Austin Friars,
instelde en door wiens werk ik in staat ben gesteld de aan dit opstel
toegevoegde documenten openbaar te maken en hun verband met de be1TI0eiingen van het gezantschap aan te toonen.
. Het verloop van de onderhandelingen was n.l. zoodanig, dat het gezantschap besloot secretaris Booth den 26sten Juni 1629 naar Amsterdam
to zenden, teneinde met de Kamer aldaar mondeling overleg te plegen;
van dit bezoek keerde hij op 27 Juli te Londen terug.
Evenwel, een resultaat werd niet bereikt en de onderhandelingen werden
hHopend en sleepten zich nog maanden en maanden voor!. Sedert medio
1629 gingen de gedelegeerden om beurten naar Holland terug, evenwel
steeds zorg dragende, dat tenminste een hunner te Londen achterbleef om
er de belangen der V. O. C. te behartigen.
Pieter de Carpentier vertrok op 11 Februari om op 3 April 1630 te
Middelburg in het huwelijk te treden met Maria Ravenel en keel'de eel's!
op 9 Mei met haar te Lon den terug.
Hans de Haze arriveerde wederom te Londen op 28 Januari 1630, na
een verblijf van meer dan vijf maanden in Zeeland.
Merens zelf moet van Londen vertrokken zijn na J uli 1630, datum van
bet einde van het journaal van Booth, waarin van Merens' reis niet wordt
gerept, maar volgens de familie-aanteekeningen keel' de bij 26 Maart 1631
weer te Londen terug. In het volgende jaar liet hij zijn oudste zoon Jan
(geb. 20 Dec. 1617) overkomen, die aldaar tot 14 December 1632 verbleef.
Vervolgens kwam zijn vrouw Maria van Segwaert hem blijkbaar in 1634
voor de terugreis balen en nam hun dochtertje Antonette (geb. 2 Juni
1623) mede. Ik kan niet nalaten de passage aan te halen, die Johan van
Heemskerck daaraan wijdt in zijn brief van Londen d.d. 17 Juni 1634 aan
Johan van Forcest te Roorn (zie "Eenige brieven van Johan van Reemskerck in het Archief del' Familie van Foreest", door dr. D. H. Smit,
Tijdschrift voor Ned. Taal- en Letterkunde, deel LIII, afl. 4), omdat ze
tevens zulk een juist beeld geeft van den stand del' moeizame onderhandelingen met de Engelschen:
"Nicht Meerens quam albier seer voorspoedelijck op den laetsten Mer,
ende is met haer man en soete dochterken, God loff, heel welvarende,
verwachtende nevens ons met verlanghen de gewenschte ure van onse
langh verhoopte verlossinghe. Daer nu scbijnt groten moet toe te sijn, also
NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XIX
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onse handelinghc op de heff lopcndc, binncn kOl'ten buyghen off bal'sten moet."

•

Hoe staat dit nu alles in verband met het contract aangaande de levering van West-Fl'iesch vee naar Boston, waarvan in de bijgaande documenten gewag wordt gemaakt?
Jan Martsz. Merens was koopman ; welke zaken hij na zijn terugkeer
in October 1600 van een (waarschijnlijk) zakenreis door Frankrijk, Halie
en Duitschland te Hoorn dreef, is mij niet bekend, maar weI blijkt uit het
familie-archief, dat hij voordien te Amsterdam en te Lissabon in den
lakenhandel was.
Ais bewindhebber van de V. O. C. · van de Kamer Hoorn zal hij stellig
geinteresseerd zijn geweest bii den handel op Oost-Indie en daar Hoornsehe kooplieden een werkzaam aandcel hebben genom en bij de oprichting
van de West-Indische Compagnie, zoo meen ik ook weI aan te mogen
nomen, dat hij bij den handel op de West betrokken zal zijn geweest.
Tijdens zijn langdurig verblijf te Londen is hij, gedelegeerde van de
V. O. C., natuurlijk in contact gekomen met vool'aanstaande handelslieden
del' City en zoo zullen er tusschen hen plannen zijn beraamd om Westl"riesch fokvee naar de Engelsche kolonie in Amerika te verschepen, een
handel stl'ansactie, waal'toe hij ongetwijfeld bekwaam en in staat moet zijn
geweest.
Het is mij, helaas, niet mogen gelukken, ondanks ijverige nasporingen
in de notarieele protocollen van Hoorn, uit te vinden, of deze transactie
inderdaad heeft plaats gevonden. Gegeven het feit, dat vele dier protocollen
sedert het einde del' zestiende eeuw door brand of andel'szins zijn verwoest
of verloren gegaan, is dit negatieve resultaat niet zeer verwonderlijk. Ook
een onderzoek door mI'. Frank C. Ayres, executive secretary of the Business
Historical Society te Boston , in Amerika ingesteld, heeft geen lich! gebracht, doch daar te lande zijn archiefstukken uit die lang vervlogen jaren
lIoogst zeldzaam. Voor een onderzoek in andere archieven in Londen heeft
mij de tijd ontbroken , doch onmogelijk is het niet, dat aldaar nog gegevens kunnen worden ontdekt, die in dezen opheldering zulIen geven.
Maar in elk geval geven de thans gcpubliceerde stukken een zeer duidelijk
en nauwkeurig beeld van de conditien, bij zulk een contract voor levering
van vee naar overzee bedongen en van al hetgeen tusschen Merens en
Hart, als begeleider van het vee en met de kapiteins van de schepen werd
overeengekomen. De data del' acten kloppen nauwkeurig met het tijdstip
van het afbreken del' onderhandelingen del' delegatie.
Het contract met de Engel~che kooplieden werd afgesloten op 16 September 1634, dus ongeveer een maand voordat de afgezanten voor goed
naar Holland terugkeerden.
Veranderingen en toevoegingen in het contract wijzen er op, dat betaling moest geschieden op 10 December 1636, na levering van het vee,
die geschieden moest tusschen 14 Februari en 30 April van dat zelfde jaar.
Na zijn terugkeer in Oct./Nov. 1634 zal Merens dus te Roorn maatregelen genom en hebben voor de keuze van het vee, het charteren del'
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schepen, de verzorging van het vee enz., waarna eind April 1635 Ie Hoorn
de beide contracten met den kapitein en Frederik Hart werden gesloten
voor verscheping "in Maert ofte in voorste van Aprill ten lanckste", het- .
geen du s natuurlijk "gedurende het jaar 1636" moet beteekenen.
Nu nog een enkel woord over de verschillendc personen in de c:cten
genoemd.
Sir Richard Saltenstall of London, knight, is de bekende kolonisl Richard Salton stall (1586-1658) , oom-zegger van Sir Richard Saltonstall.
lord-mayor van Londen in 1597. Eerstgenoemde Richard wel'd in 1605 in den
adelstand vel'heven.
In het jaar 1629 tot member of the Massachusetts Bay Company benoemd, werd hij nog in hetzelfde jaar tot "assistent" bij haar aangesteld.
In April 1630 zeilde hij met zijn vijf kinderen in gemlschap van John
Winthrop uit in het schip de " Arabella" en landde te Salem op H! Juni
d. a. v.
Hij verliet de kolonie evenwel weer op 30 Maart 1631 en ging nadien
nimmer meer naar Amerika terug; weI behield hij groote belangen in
Nieuw-Engeland en kreeg tezamen met Lord Saye and Sele, I,ord Brooke
en eenige anderen een stuk land aan de Connecticut door den earl of Warwick toegcwezen, terwijl hij meer dan eens met de leidende personen in
de nieuwe kolonie over zaken van staat in briefwiHseling stond.
Voor de bevordering van den veestapel op zijne bezittingen in Massachusetts zal hij derhalve deze transactie met Merens hebben aangegaan.
In het koopcontract wordt eerst later Adriaan Dircksz. Pool als medeccmparant bijgevoegd; over hem heb ik in de archieven der slad Hoorn niets
kunnen ontdekken.
Gelukkiger was ik aangaande den persoon van Frederick Hart, daarin
eveneens genoemd.
Ten tijde van de aankomst der gedelegeel'den te Londen waren als buitengewone gezanten del' Republiek aan het Engelsche Hof geplaatst Arnold
van Randtwijck en Adriaen Pauw, heer van Heemstede, die evenwel reed,.
den 19den Maart 1629 naar Holland terugkeerden.
Hierover schrijvende, voegt Booth daaraan nog toe :
"Ontrent dieselffen tijt alsoo Haer Ed. van meninge waren hael
eygen mesnage te doen, wierden in derselve dienst aangenomen eenige
officiers van de heeren extra-ordinaris ambassadeurs, als Pieter Ie
Mel, cocq, Frederick t'Hart, bottelier, Jacob Leendert::;, porthier ende
staljongen, gelijck Haer Ed. oock van de gemelde heeren ambassadeur"
overgenomen hebben vier van haer carospaerden tot 45 L. sterl."
Merens, die gedurende de jaren van het verbliif van het gezantschap
de qualiteiten van den bottelier zal hebben weten te waardeel'en, zal hem
in dienst hebben ovel'genomen voor de verzorging del' lading vee op de
ovel'tocht naal' Amel'ika.
In het koopcontract heb ik onvermeld gelaten, dat la ter een paar veranderingen werden aangebracht, omdat die tot inhoud en strekking del'
transactie in geen verband stonden.
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In plaats van Robbart Kayne, Birchin Lane, een der contracteerende
kooplieden, wordt ook de naam van John Wattson, Towerstreet, vermeld,
tcrwijl nevens Jhon Luce of London ook Lucas & Nicholas Corsclie worden
genoemd.
Ik neem aan, dat Kayne als gemachtigde aan de Engelsche zijde voor
de a{wikkeling van het contract zou zorg dragen en dat Merens en Pool
·hnnne belangen in handen van Jhon Luce legden, en dat partijen ' later
hebben ingezien , dat eveneens plaatsvervangers dienden te worden aange'~ezen.

In het bijzonder vestig ik de aandacht op dozen Jhon Luce, omdat hij
zoel' waarschijnlijk een agent del' V.O.C. te Londen is geweest; immel'S, Booth
schrUft niet aIleen aan de geclelegeerden tijdens zijn reis naar Cornwall,
dach ook aan Luce en vermeldt zulks bijzonderlijk in zijn journaal. Het
komt mij dus zeer verklaarbaar voor, dat Merens, toen hij naar het vaJerland terugkeel'de, denzelfden per soon zal hebben aangesteld om zijne belangen te blijven behartigen bij de uitvoering van dit koopcontract.
In Booth's journaal worden verschillende dezer agenten op verschillende
plaatsen in Engeland met name genoemd. De verhouding van de V. O. C.
tot hare agenten in dat land zou m. i. een belangrijk onderwerp voor een
di(;pgaande economisch-histol'ische studio kunnen worden.

A. M.
t.-CONTRACT TUSSCHEN SIR RICHARD SALTENSTALL TE LONDEN
E.A ., EN JAN MARTSZ. MERENS, OUD-BURGEMEESTER VAN
HOORN E.A., OVER DE LEVERING VAN WEST-FRIESCH VEE
TE BOSTO"'. -

1634,

SEPTEMBER

16 1) .

This indenture made the sixteenth day of the month of Septemiber anno one thousand six hundred foure and thirty a.nd
in the tenth yeare of the reigne of our Soveraigne Lord Charles, by the grace of God Kinge of Englande, Scottlande, France
and Irelande, Defenlder of the Faith etc., betweene Sir Richard
Saltenstall of London, knight, Edmonde Whijte, GooI'ge Ffoxcroft, Robberte Keaijne, Ed ward Hopkins and Henrij Brow·ninge of London, marchantes on the one parte, and Jhon
Martsen Merens, old Burgumaster of the cittije of Hoorn, in
Northolland, and Ffrederick Hart, Andries Dirckss.2 ), late shipmaster, on the other partije, witnisseth, that the said partije do
aknowled,ge and oonfesse by these peoi)nts for him and for his
1) Aanwezig in het Archief der N ederlandsch Hervormde Kerk te Londen,
Brieven, no. 2312.
2) In het M.S. staat Dirckss. Andries, hetgeen weI een schrijffout zal zijn.
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lleires, executors and administrators, to have covenanted and
agreed together in manner followinge. That is to saij the said
burgumaster Merens and Adriaan Dircksz. Pool doth bij these
p(oi)nts for him and for his heires, executors and administrators, covenante, promise and undertake, that hoo or some of
them shall and will buij and shippe in Northolland aforesaid,
otherways callad West-Friesland, and send for the Mathachusets Baije in New Englande in America, in one or two shippes
to a place, called Boston or Charles Towne, lijinge uppon the
heijght of two and fortij and 1/2 degrees or there aboutes, at
his owne perilland adventure and propper coast and charges
ffiue and twentij unringed mares, of a good height and of a
good sorte for breeding, not of the best nor anye slight ones,
and as fitt mares for labour as ordinarilije in Ffriesland and
N ortholland are bougt and transported for othe;r countries,
betweene to jeares tenne monthes and six monthes old and
three score horsses of the like breede and fittnisse not under
three ijeares and tenn monthes olde nor above six yeares and
tenn monthes olde. To pay for the one and the other afte1" dew
delijvre, made at Boston or Charles Towne in New Englande
aforesaid, ffowre and thirtije poundes starlinge for each. Fifftij
heifors of a jear'e old within fifteen daijes more or lesse, when
theij shal be delyvered in New England aforsaid of the best
and fittest for breedinge w(i)ch hee can get in Northolland or
Westfriesland aforsaid. Three bulles, beeinge too jeares old
and upwardes of the same kinde, to be paijed for one w(i)th
an other afterdeliverije made in New England as above twelve
pounds "Strarlins for each. Seaventij ews of the best and ffittetse
for breedinge, w(i)ch hee can get in Northolland aforsaide, to
bee bougiht of the same age as the heiffers. Fowre lammes aLso
of the same age and kind, to be paijed for one w(Oth the other
after dew deliverije made, three potmdes starlings for each.
And so manije more heiffers and ews of the same kind and
breed w(Oth the former as acordinge to the opinion of the saide
Merens or Adriaen Dircksz. Pool or anye boddij else on his
behalfe can be fittlije ladenn and brought over in the shippe
or shipps in w(i)ch the rest shal be transported, to paij for
everyone heiffer or sheepe the prijses before written. And the
said Jhon Martsen Merens and the said Adriaen Dircksz. Pool
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01' some boddye on his behalfe, so soone as the shippe or
shippes shal be arived at the place apointed, shall p(oi)ntelija
unlade and sett on shoare all the said cattell w(Dthout anij
necglegt or losse of time, provided that it be not on the Lordes
daij. And the said knigte and marchantes do promise by these
p(oi)nts to have somboddije 'I'eadye there to receave p(oi)ntelij
upon notice given at the places afol'said all the said cattell,
except those that are sicke or lame, soe as bij that lamenesse
theij are made unserviceable, w(i)ch llike cattell shal be landed
att a ffitt place and there helped and provided for by the said
knight and marchantes or there assignes w(i)th grasse and
that w(Ooh shal bee needfull for the nessesarye maintenance
and helth of the said cattell, so farr as the plantation cann
aford and shal be left under the charge of the said Adriaen
D1rcksen Pool or som boddij of his behalfe the space of three
daijes, and all the sioke cattell as well mares, horses, heiffers,
bulls, sheepe and lamms, w(Och after theij have binn three
daies on shoare (heinge jet alijve) all the same muste bee thero
receaved and acoepted of by the said Sir Richard SaItenstal1,
Edmond \Vhijte, George Ffoxkraft, Robert Keaine, Edward
Hopkins and Henrij Bro,wninge, there executors or assinges,
and acordingelije paied for at London, as perfecte sound cattell.
although the same were ",,-eake and sicke unto death. But those
that shall have broken limbes or bee lame in manner as aforsaid shal bee and remaine at the costes and perill of the said
Jhon Martson Merens and Adrian Dircksen Pool. All th~
beastes, wh(i)ch shall happen naturalije to dije of them selves
within the said three daijes, as alsoo those wh(Och shall die
duringe the voijage, the said knight and marehantes are not
to make anije payment for, but those wh(Och shall happen to
die on lande bij misohance, willfullnesse or necglecte of the
said Sir Richard Saltenstall, Edmond Whijte, George Foxcraft,
Robert: IK aine, Edward Hopkins ana Henrij Browninge or
anije of them or there assinge or assinges, the same shall come
to the charge of them, the said knight and marooantes, and
theij shal be dewlye and fuUye paied for to the said Jhon Mart_
sen Merens and Adriaen Dircksen Pool, their executors or
assinges by the said knight and marchantes, or some of there
executors or assingcs at the prises aforsaid. Provided alsoe

LEVERING VAN WEST-FRIESCH VEE

105

and it is expresselije promised, coV'enanted and conditioned,
and a:greed by and betweene the said parties, that they, the
sa.id undertakers, shall shippe and carrije awaije out of Northholland aforsaide all those several numhers of cattell, before
mentioned, betweene the first daye of Januarij,e and the laste
daij of Aprill next comminge after' the date of these p(oi)nts
and w(i)th them proceed in there aforsaid voijage so soone as
winde and wether will permitt the aforenamed and specified
cattell, amountinge together to the some of one thousande eight
hundred and tenn poundes starlinges, the ' juste halfe wherof,
heing nine hundred and five pounds starlinge, shal he paied
and delivered by the said knight and marchantes or som of
them, thier assinges or executors, on the tenth daij. of Decem- .
bel' next tln)sewinge the date of these pointes into the handes
of Jhon Luce of London, marchante, at his house in the parish
of 81. Benett Ffinck, London, hee' giveinge an aquitance and
discharge for so much in partie of this bargaine.
:Mareover the said Sir Richard Saitenstall, Edmond Whyte,
George Foxcroft, Robert Kaine, Edward Hopkins and Henry
Browneinge do joyntlije and severalije for them, thier severall
heires, executors and administrators, provise to paye the remaining nine hundred pound and five starlinge and for aU
such heUfars and ews, whO)ch the said undertakers or anije
of them shall bringe or deliver in New Englande at the place
befQil"e named, above the numbers before specified, beinge alive
and sound as is before expressed at the aforesaid prises w(Othout anije disputations or intanglinge to the oontrarij w(Othin
twentije daijes after there shall he a dew certificate shewed to
the said knight and marchantes there executors or assingnes
01' to som of them of the delivery of the sound cattell in New
England as aforesaid, either from the govenour deputij or
other credible per sones in that plantation, w(Och the said
knight and marchantes doe bij the p(onnts oblige themselves
a.nd everij of them shall not by there procurement be denijed
them.
And in case the same shippe or shippes should happ'eili to
mi(s)carrije and be caste awaije, soe that none of the cattell
be delivered in New England aforesaid, than the said undertakers do promise and oovenante joijntly and severalij, that
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w(i)thin fortij daijes after the same doth clearlij apeare either
by certificate from New England or oth·e r waies leaste at the
new dwellinge house of Jh.on Luce, to deliver and :r'epaij unto
the said Sir Richard Saltenstall, Edm.ond White, George FoxCI-oft, R.obert Kaine, Edward H.opkins and Henrij Br.owninge
or to some of them or there heires, executors or asingens, the
af.oresaid somme of nine hundred and five poundes starlinge
at or w(i)thin the new dwellinge h.ouse of the said Robbert
Kajne, scituate in Burching Laine in I.ondon. And if it should
happen that there come noe newes of the arijval of the said
ship or shippes and .of the delivery of the said cattell befoife
the twentish daij of the maneth of December, wh(i)ch shal be
in anna one thousand six hundred thirtij five, then the said
undertakers doe c.ovenante and promise to repaij the said nine
hundred and five poundes starlinge unto the said Sir Richard
Saltenstall, Edmond White, George Foxcraft, Robert Keaine,
Edward H.opkins, Henl'ij Browninge or unt.o s.om of them, their
executors or assingnes, on the one and twenthith daij of the
said month of December 1635 at the aforesaid house of the said
Robert Kaeyne, excepte that the said knight and marchantes or
annij .of them sh.ould have advise of the landinghe and deliverije
of the cattell and the undertakers none. In such case the said
knight and marchants or some of them shal be bound to com~
unicate there advice to the said undertakers Oe' to·eitherofthemor
t.o the said Jhon Luce for them. But havinge none on both sides,
then the said paijmente shal be made as above said and lijckwijse if the said undertakers or Jh.on Luce shall have notice
of the l.ose of the said schippe or shippes or miscariage of the
said cattell and the said knight and merchantes none in such
case the said undertakers or Jhon Luce shal be hound to
comunicate thier advice to the said knight and merchants or to
some of t.hem, but having n.one, then the said paijment shal be
made as ahoye said provided. N everthelese that if it schall afterwardes apeare that the delverij of the said cattell is made in
whole or in parte in the place and manner aforesaid, that then
the said knight and marchant.~, their execut.ors or assinges,shall,
after notice given, pay into the said undertakers, thier executors or asinges for all the said cattell soe delivered at the prises '
aforesaid w(i)th intrest after the rate of seaven pounde per
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centium per annum for the nine hundred and five poundes
paied unto them from the time that it was soe repaired if the
Hull number of cattell beforenamed be delivered or for soe
much as halfe the cattell under the before mentioned number
at the prises aforsaid shall amounte unto.
Moreover the said undertakers Jhon Martsen Merens and
Adria:enJ Dircksen Pool doe joijntlij and severalij promise and
covenante to and with the said knight and marchants, thier
executors and asinges, that if the shipe or shippes apoijnted to
carrij over the cattell aforesaid, shall arive there and shall not
deliver so mannij cattell alive and not in manner as aforesaid
as shall amounte at the aforesaid prises to the somme of nine
hundred and five po un des starlinge to be paied in December
next as aforesaid, uppon certificate under the hand of the
govenor deputij or other credele persons in New England aforesaid, the said up.dertakers shall w(i)thin fortij daij-es after such
notice, leste at the house of the said Jhon L.uce, afore specified,
pay back soe much of the said monnij as shal be receaved more
then the said cattell soe delivered shall amounte unto at the
aforesaid house of the said Robert Kaeyne.
And this indenture further wittnesseth that Jhon Luce of
London, mal'chante, doth for him, his heres, executors and
administrators, covenante, promise and graunte by these points
to and wCi)th the said Sir Richard Salt't!nlstall, Edmond White,
George Ffoxcrafte, Robert Kaeyne, Edward Hopkins and Henl'ij Browninge, theier executors, administrators, that if the said
some of ninehundred and five poundes agreed to be paied bij
the said Sir Richard Saltenstall, Edmond White, George Ffoxcraft, Robert Keayne, Edward Hopkins and Hemij Browninge
shal be paied to the said Jhon Luce, his executorrs or administrators, acordinge to the true intente and meaninge of these
p(oi)nts and that the said some of nine hundred and five
pounds shall grow dew to be repaied bij the said Jhon Martsen
Mel"ens and Adriaen Dircksen Pool or either of them, their
executors or asingens, for or by reason or by virtue of anij
covenante or agreement in these points contained, unto the said
Sir Richard Saltenstal1, Edmond Whijte, George Ffoxcroft, Hob6rt Kaine, Edward Hopkins and Henrij Browninge or to anije
of them thier or to anije of thier executors, administrators 01'
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assinges or to anij.e of them, in such case if the said Jhon
Martsen Merens and Adriaen Dircksen Pool or either of them,
thier heires, executors, administrators or assinges, shall not
well and trulye repaij the said niene hundred and five pounds
lmto the said Sir Richard Saltenstall, Edmond White, George
Ffoxcraft, Robert Kaeyne, Edward Hopkins and H~mry Browninge or unto one of them their or unto one of their executors,
administrators or asinges or unto some of them at such tijme
as it shall soe grow dew to bee repaied and at such place as
is in these points above specified, they, the said Jhon Luce, his
heel'S, executors, administrators or asingnes ore some of them
shall and will w(i)thin three dayes after the defalte of paymen~
of the said nine hundred and five pounds, made by the said
Jhon Martsen Merens and Adriaen Dircksen Pool or by either
of their executors, administrators or asingnes, well and trulij
repaij or cause to be repaied the said nine hq.ndJ"ed and five
pounds unto the said Sir Richard Saltenstall, Edmond White,
George> Ffoxcroft, RobBrt Keayne, Edward Hopkins and Henrij
Browninge or unto one of them their or unto of their executors,
administrators or asingnes or unto some of at the new dwellinge house of the said Robber Kaine, scituate in Birchin Laine,
ill London as abovesaid. And in case the said Jhon Luce, his
executors or asingnes, shall not w(i)thin the said three daijes
after default of paijment of the said nine hundred and five
pounds, made by the said Jhon MaJ"tsen Merens and Adriaen
Dircks. Pool, their executors or asingnes as aforesaid" well and
trulij repay or cause to be repaied the said nine hundred and
five pounds unto the said Sir Richard Saltenstall, Edmond
White, George Ffoxcroft, Robert Kaeyne, Edward Hopkins and
Henlrij Browninge, their executors or asingnes as abovesaid,
that then he, the said Jhon Luce, his heires, executors or
asingnes, shall not only repaij the said nine hundred and five
pounds after default of payment soe made by him, the said
Jhon Luce, his executors or assingnes w(i)thin the said three
daijes, but alsoo well and trulij payor cause to be paied unto
them the said Sr. Richard Saltenstall, Edmond White, George
Ffoxcroft, Robert Kaeine, Edward Hopkins and Henrij Browninge or unto one of them, their executors or asingnes, the
somme of two hundred pounds more of lawfull monij of Eng-
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land at or within the new dwellinge house of the said Robert
Kaeine, scituate as abovesaid, and further to the performance
of all and singular, the covenante, grauntes and agreements,
wh(nch on the one parte and behalfe of the said Jhon Martsen
Merens and Adriaen Dircks'en! Pool and either of them, their
several heires, executors and administrators, are and ought to
be observed, performed, full filled and kept and by all thinges
aoordinge to the true intente and meaninge of the p(oi)nts the
said Jhon Martsen Merens and Adrian Dercksen Pool and the
said Jhon Luce binde them and avery of them and theire
heires, executors and administrators, unto the said Sr. Richard
Saltenstall, Edmond White, George Ffoxcroft, Rohert Kaeine,
Edward Hopkins and Renrij Browninge and unto every of
them, there severaU executors and administrators, in the afore
said penalltij of two hundred poundes of licke monnij afore said
over and above the nine hundred and five pounds alredij specified or such other some or somes as may grow dew by reason
of thisoontract and lickwise to the performance of all and
sin",oular the cDvenlante, grauntes, articles and agreemente, which
un . the parte and behalfe of the said Sr. Richard Saltenstall,
Edmond 'White, George Foxcraft, Robert Kaine, Edward Hopkins and Henry Browninge and every of them, their heires,
executors and administrators are and ought to be observed,
fullfilled and kept in and by all thinges, acordinge to the tenor,
forme, efecte and true meaninge of the premisses, the said Sr.
Richard Saltenstall, Edmond White, George Ffoxcroft, Robert
Kaeine, Edward Hopkins and Henrij Browninge binde themselves and everij of them joijntly and severallij their severall
heires, executors and administrators, unto the said Jhon Martsen Merens and Adriaen Dirckesen Pool and Jhon Luce, their
executors and administrators, the licke some or pBnF:tlty of two
hundred pounds of lawfull monnij of England over and besides
the severall somes dew to be paied by the contracte above specified.
In witnes wheroff the said parties to these indentures interchangeable have sett their hands and s~ales ijeonder the daij
and jeare first above wriften.
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2. -

CONTRACTEN BETREFFENDE DE
BEVRACHTINGSVOORW AARDEN VAN DE SCHEPEN DE WITTE
VALCK EN DE VT]GEBOOM. -

1655,

APRIL

21 1).

Copie van de conditie van bewraehtinge soo die
geacordeert sijn van de sehepen De 'Witte Valek,
daer schipper op is Geerit Janss. ende De Vijgeboom, daer schipper op is Claes Meeusz.
De schippers sullen gehouden sijn soodrae doenJlijck is hare
sehepen' gereet te maken, dieht ende weI geealfaet, versien van
anckers, to,wen, cabels ende seylen, victualien ende andre toebe":
hoorende nootsaecklijcheden geballast om in Maert ofte in voorste van Aprill ten lanekste gereet te sijn, omme inne te mogen
nemen soo vele leggers ende pij])\'ln waeter, als de bevrachters
gelioven sullen ende bequaemlijck twee hooch ingenomen kennen
werden. Omme daerop bij de bevrachters gemaeckt te mogen
werden soodaenige gernieringe, solclersende stalling'tlnJ als haer
noodieh ende goet duncken sal ende de schipper daerop bequaemlijek sal balasten. Over 't balasten is eenige swaerieheyt
gemoveert geweest ende alsoo verstaen half en half betaeIt sal
werden, om daerop te mogen sehepen ende setten 't getal van
paerden, hocklingen, van omtrent oon jaer out ende sehaepen
als men bequaemlijck sal kennen, die in 't ruym niet mogen
sullen op den over]oop in afgeschoten hocken geset werden tot
welgevallen ende costen van bewraehters, mitsgaders watervaten, hoy, haver, boonen, koeken, meel ende alles, dat tot onderhout ende gesontheyt van beesterr noodich ende dienstieh gevonden sal worden, mitsgaeders eenige coopmansehappen, die
deselve gelieven sullen daerbeneff'tlD.S te sehepen. In sulker
voegen dat de bevrachters tot haeren behoeve sullen gebruyken
bet voor8S. schip ofte sehepen, sondeI' te gedoogen, dat imant
andel'S daerinne 9'tlnJige coopmanschap buy ten kennisse van be_
vrachter ofte sonder sijn consent sal mogen sehepen ofte ingenomen werden, op pene deselve goederen te verheuren.
AIle weleke "oorss. beesten ende coopmanschappen de schipper gebouden sal sijn te "oeren ende te le"eren in America,
andel'S Nieu Englant genaemt, in <\e Baye van Mathaeusetts
op de hoochte van omtrent 421/2 graden, in de pJaetse genaemt
1) Aldaar, BJ'i evcn , no . 2358.
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Hoston ofte Charelstowne, by den anderen gelegen ofte in beyde
plaetsen, sulckx als de schippers alsdanaengeseyt sal werden,
onder expresse oonditie dat het scheepsvolck ofte eenige derselven tot volle oontentement van den coopman gehouden sullen
sijn dagelijckx end.e bij ontijden oock als den noot sulckx vereyscht te assisterten erMe te helpen in 't ruym als op den overloop de voorss. beesten te voeren en de van eten ende drincken
te versorgen ende onreynicheyt van de beestenJ telck-ens ofte ten
lanckxt.en driemael sdaechs op te ruymen ende overboort te
helpen, ende vorders alies te helpen doen, dat bij den coopman
tot gesontheyt van beesten noodich ende dienstich geoordelt sal
werden geduyrende de voorss. uutreyse, de ledige watervaten
binnen- als buytenslants doenlijck sijnde met versch waeter te
helpen vervullen tot onderhout van beesten, mitsgaeders de ledige leggers ende pijpen in't ruym op de reyse met zeewaeter
ta helpen voUen, om't schip behoorlijck gehallast te houden.
Ende ter gedestineerde plaetse gecomen sijnde sal de schipper
gehouden sijn sondeI' tijtversuym de voor8S. beesten te lossen
ende m:lnJ lant brengen, uutgesondert op Sondaegs.
Naer welcken gedaene ende behoorlijcke leverantie de bevrachters gehouden sullen sijn aen den schipper ofte sijne ree~
del's alhier tot Hoorn te betaelen 3.200 ,gulden voor ider schip
met een niewe vlagh ende de schippers als de reyse weI geluckt
ideJ.' een kleet ofte caplaeken. Alles tel' goeder trouwe. Hiervan
copije aen reeders te leveren. Aldus verstaen op den 21en
Aprill 1635.

3. -

CONTRACT TUSSCHEN JAN MARTSZ. MERENS EN FREDERICK
HARTT BETREFFENDE DlENS TOEZICHT OP HET OVER TE
VOEREN VEE. 1635, APRIL 221).

Contracte tusschen den heer
Merens ende Frederick Hartt.
Ick, Frederich Hart ondergesz., bekenne midts deS\ln overeengecoomen en geaccordeert te sijn met den heel' Jan Martss.
Marens, oudt hurgemeester del' steede Hoorn, in manieren als
volcht. Te weten, dat ick van hier sal gaen met het schip Den
, I) Aldaar, Brieven, deel 1.5, no. 2359.
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Vygeboom, dael' schipper op is Claes Mieusz., om opsicht erille
goeden acht te neemen (met Taems Willemsz. van Swaechdijck)
over de paerden, hockelingen ende schaepen, die in't voorsz.
schip gescheept sijn enlde gescheept sullen werden, dat deselve
daegelijckx en behoorlijck moegen werden gevoert en gereynicht, mitsgaders dl'incken gegeven te werden volgens de instructie, die iek daervan hebbe, geduerende tot in Nieu Engelant toe, alles met hulp van't seheepsvolck, die by de schippers
daerop aengenomen ·ende gelmert sijn volgens de expresse condiW~n van bevraehlinge ende alsoo het beste te doen, dat de
voorsz. beesten leewm'<iieh in Nieu Englant souden moeg.en
werden gebracht ende, aldaer gecoomen sijnde, de beesten van
bey de de seheepen: te leeveren aen dengeenen, die daertoe gelast
sullen sijn conform het contract,ende het eargasoen in beyde
de scheepen van Gerrit J ansz. ende Claes Mieusz. gescheept,
daervan copie heboe, bedragende ongevaerlijck met oncosten
ende convoy tel' somma van neegen 'enkle twintieh hondert ende
vijfftich gulden op den oorbaer te vercoopen, te verhandelen
en.de de penningen, daervan coomentle, per wissel op goede
yaste luyden aldaer ende tot Londen over te maecken ofte aen
goede beevers, swarte otters ofte diergelyeke goode- waeren te
verruyhml ofte besteeden sooveel mijn doenlijck is ende overbrengen tetsij op Londen ofte op N eeJ."lant, suIckx als best gelbgen sal sijn. In weIck r.argasoen iek sal herideeren ende vifiqueeren oon gerecht achtepaert, bedragenrle omtrent drie hondert acht ende tsestieh gulden 15 st., daermede iek sal verwachten schade ende bate sulckx als Godt gelieven sal te verleenen,
penJningen ponts gelijck.
Ende alsoo de voorsz. heer Merens mijn de penningen van
mijn achtepaert verschiet ende debourseert, soo is expresselijck
by mijn belooft ende geaccordeert, dat in cas van ongeluck van
neemen, blyven ofte andersints de voorsz. gedebourseerde pen.ningent by myn ofte myne erven deuchdelijck sullen werden betaelt ende gerestitueert, ende behouden vaeren ende 't voorsz.
ea;rgasoen gebeneficeert sijnde, met den eersten ende besten
geleegentheyt tsy met een Engels ofte N ederlants sehip wederomme te keeren ende alsdan behoorlijck reeckeninge ende r eliqua te doen van't voorsz. cargasoen, in vougen dat iek den
voorsz. Merens alsdan de versehooten penning en van mijn
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achtepaeJ.'t te voIlen sal laeten genieten ende betaelen. Soo sal
ick naer goede gedane devooren o'p de ryse geruieten en de t'
myner wederomkoemst ontfangen veertich gulden ter maent,
van de tijt aff dat ick van Hoorn tscheep gaen ende naer Texel
vertrecke geduerende tot myna wederomkoemst in Engelant
vfte N ederlant toe, daer ick eerst sal coo men te ari veeren.
AIle 'tgeenJe voorsz. is beloove ick eerlijck ende getrouwelijck
te a.chtervolgen, naer te koomen ende te voldoen onder verbant
van aIle myne teegenwoordiche ende toecoomende roerende
ende onroeNnde goederen, geene uytgesondert, submitteerende
aHe deselve ende den keuze van dien aHe heeren rechten ende
rechteron.
Des ten oorconde hebbe ick deesen gesigneert enele geteyckent
op den 22en April 1635 in Hoorn.
I n mar gin est a a t.
Sr. Jan Luce aengenomen ende geacoreleert hebbe de rerse te
doen, te weten den 13en Maert 1635. In Londen 1).

1) Deze aanteekening is m.i. onduidelijk, doch slaat wellicht op het feit,
dat Luce ten behoeve van de Engelsche kooplieden de reis naar Boston
medemaakte,

VI
DE GEV ANGENISARBEID IN CONCURRENTJE MET HET P ARTICULlERE BEDRIJFSLEVEN EN DE STRIJD OM HET AMSTERDAMSCHE
HET
TUCHTHUISMONOPOLIE TEN TIJDE DER REPUBLIEK. RAYON AMSTERDAM-LEIDEN-ROTTERDAM. TEVENS EEN BU·
DRAGE TOT DE GESCHIEDENIS DER HARDHOUTBEWERKING EN
DER BEREIDING VAN VERFSTOFJi'EN IN DE ZEVENTIENDE EN DE
ACHTTIENDE EEUW, MEDEGEDEELD DOOR A. HALLEMA
I. INLEIDING

De gevangene is verplicht tot het verrichten van den bem opgedragen
arbeid (Art. 14 Wetb. v. Strafr.). De tot bechtenis veroordeelde houclt
zich bezig met zoodanigen arbeid als hij verkiest. Wanneer hij ill gebreke blijft zich met eenigen arbeid bezig te houden, kan hij onderworpen
worden aan de bepaling van art. 14. (Geyangenisstatistiek 1929. - C. B.
'"001' de Slatistiek 1931.)
"Soli ein jede1' seine aufgelegte Tagesarbeit, Rowohl die drunten als
droben, gehorsamlich verrichten und keine Fiilscherei im Sagen oder
Weben gebrauchen, bei pon, aile Sonnabend gestraft zu werden und
dasz er noch tiber das, wann er seine Zeit ausgestallden, dasselbe so
er yerdorben, doppelt nacharbeiten, wie ingleichen auch, da jemand
durch angenommene gleisneri:lche Krankheit oder durch Kellerstrafe an
seiner Tagesarbeit etwas versiiumet, so soll er dasselbe auch nachal'beiten." (Art. 13 Reglement vool' het Tuchthuis te Amsterdam ± 1600,
Duitsch translaat van een verloren . geraakt N ederlandsch origineel, berustende in het starlsarchief van Danzig.)
"Door schepenenvonnisse werden de misdadige geset in de tuchthuysen,
om te arbyden ter discretie del' Heeren regenten, den tijt van jaeren als
in de vonnissen staen geexpresseert, en werden gelast te werken nae de
swaere delicten, die (zij) begaen en geconfesseert hebben, t'sij dagelijx te
rasp en, of met zaegen te breeken een swaerte van harde houten, weeyen,
ofte ander werk; en de vrouwen te laeten spinnen, naeijen, breijen, ofse
daer bequaem toe sijn, om te connen opbrengen de costen, die de huysen
daervan hebben, voor sooveel het can toerijken, alies volgens discretie
der regent en."
(Hans Bontemantel "De Regeeringe van Amsterdam soo in 't civiel
als crimineel en miIitaire", 1653-1672, ed. dr. G. W. Kernkamp,
dl. I, 278.)
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Ziedaar inzake den gevangenisarbeid het karakteristieke versehil in wezen
en doelstelling tussehen heden en verleden. Het begrip gevangenisarbeid
deed zijn intrede in de wel'eld bij de wording del' tuehthuizen. Vernietil,ring
en vel'spilling van zooveel al'beidskracht gedurende de jrniddeleeuwen
maakten in den Nieuwen Tijd plaats voor de overweging, of die arbOldskraeht niet productief was te maken, kon worden aangewend tot belang
en voordeel del' beleedigde en benadeelde gcmeenschap. Werd er in de
middeleeuwsehe gevangenissen al arheid verricht, dan geschiedde zulks
uit tijdverdrijf, doch Coornhert was ten onzent de eersle, die er op wees,
dat de toepassing der straf£en in 't algemeen meer het nut en het voordeel
der maatsehappij op 't oog moest hebben en hij motiveerde die utiliteitstelidens der straf op grond der vergeldingsidee nader, toen hij er op wees,
dat de toepassing der vrijheidsstraffen eerst tot haar reeht zou komen,
al~ den gevangenen arbeid werd opgelegd ad opus publicos 1).
Zijn letterkundige vrienden, mr. Jan Laurensz. Spieghel, sehepen van
Amsterdam en broeder van den dichter H endrik Laurensz. Spieghel, en
Jan van Hout, seeretat"is del' stad Leiden, trachtlen Coornhert's vraag
."Villdt men dan gheen molen,
gheen dijeken, gheen ghaley, gheen ander nutte dinge
om die stereke luyaardts tot arbeyd te bedwinghen,"
in de praetijk te beanlwoorden en namen dit denkbeeld ook over ten aanzien van de
" dieven, boven al bast waardigh ;
yertr~ghende d'aalmis die voormaals was vaardigh,
want als de ghevers zien, dat veel tragheliek verzuymen
hun zelfs eerliek gewin ende eens andel's vers]uymen
verbrassen, ver smelsen, avond en morghen,
dat hun ghifte mocht vallen in die looze vuycken;
dan gheeft men traaghlycker, des veel ydel buycken
den waardighen aalmis dieflick werdl ghestolen
van does traghe wespen."
En zoo zien wij ook van dezen in het laat sle kwart del' zestiende eeuw
plannen om met en door dien gevangenisarbeid de stichting van een Iliouw
strafinstituut, het tuchthuis voor mannen en het spinhuis voor vrouwen,
mogelijk te maken f). In de zeventiende eeuw werd aan dit tweetal nog
een derde toegevoegd, n.!. het werkhuis, door het yolk ook typisch het "wil\ige rasphuy,," genoemd in tegenstelling met het "echte", voor "Iuie en
gesonde, stereke bedelaers", met welke strafgestichten en werkinriehtingen
men het gedurende de Republiek geprobeerd heeft in den strijd tegen de
misdaad en de bedelarij. De gevangenisarbeid was daarbij dermate het
1) Vg!. mijn artikelen over Coornhert's "Boeventueht" en zjjn vordere
strafreehtsideeen in Tijdschl'. v. Ned. Taal- en Letterk., dl. XLV., afl. -1 ;
Jaarboek, Amstelodamum, 1927, biz. 64; Bijdr en Meded. v. h. Hist. Gen.
d!. 48 (1927), biz. 69 V.v.
2) Voor bijzonderheden omtrent die plannen vergelijke men de hierv66r
aangehaa lde litteratuur, speciaal hct J aarh. Amstelodamum, biz. 67-94.
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(,4'. ntrI110 pUllt, dat het bcslaansl'echt en de levensvalbaarheid HlIl ('en
plaatselijk slrafgericht, - ook het gevangeniswezen was in de gegeven
periode sterk gelocaliseerd - , al bij voorbaat afhankelijk werden ge~teld
van de opbrengst van den eventueel geraamden gestichtsarbeid. Ging men
ergens over tot het oprichten van een del' drie genoemde strafgestichlen of
'~erkinrichlingen, dan moest deze opbl"engst zoo ongeveer de ex·ploitatiekosten kunnen dekken.
Een ander element bij dien gestichtsarbeid was hel monopoliesyslcGlTI .
waardoor de gevangenisal'beid werd geprivilegieerde arbeid, vooral die in
het Tuchthuis te Amsterdam, de oudsto slichting van dien aard hier lo
lande en daardoor ook begiftigd met de oudste brieven van een gemonopo·li~eerd recht op dien arbeid 1). Door elit monopolie kon het tuchthuis als
werkfabriek met recht van uitsluiting van parncnliere concurrenten de eeonomische mededinging langen tijd volhonden en den soortgelijken arbeid in
het vrije bedrijf ook vel' buiten de jurisdictie del' stad Amsterdam zoo goed
als onmogelijk maken, maar tegelijk Yerbeteringen in de techniek van dien
arbeid, beteekenisvolle uitvindingen in dit en in nevenbedrijven tot schade
del' nijverheid en de gemeenschap tegenhouden. En tevens werd op die
wijze de gestichtsarbeid min of meer in het vigeerende giJdesysleem mgelijfd. Wei werkte ook het Amslerdamsche Tucbthuis bijna vanaf zijn ~ tich
ling gedurende vele decennia samen met particulieren, voor zoover h et de
onmisbare mechanisatie del' hardhoutbewel'king bell'of, I.otdat in de tweede
helft del' zevenliende eeuw ook dat onderdeel van het bedl'ijf door he!
tuehl.huis werd overgenomen "in eigen behcer" met lIitsluiting van all~
l'arlicnlieren in die nevenbranche, het.geen nog een zekeren tijd mogelijk
bleek door het handhaven van het tuehthnismonopolie, zoo noodig met behulp van Wet en Recht. AI" gevolg daarvan ontbrandde in <lie periode een
lleftige concurrentiestrijd, niet enkel lusschen het bestuul" van <lit tuchthui .;
en particulieren builen de jurisdictie van Amsterdam, doch ook tusschen
de tuchthnizen onderling, vooral van die te Amsterdam, Rotterdam en
Leiden, en t.en slotte lusschen het tuchthuis te Amsterdam en belanghehbende afnemel's van het product del' hal"dholltbewerking en particulieren
elders, die gel'ugsteund werden door de luchlhuizen buiten de Amstelslad.
Gedurende de zevenliende eeuw bleef Amsterdam in dien strijd nog we1
tie baas, doch toen in de achttiende eClIW steeds meer concurrenl.en de
oudste slichting van dien aard als werkfabriek helaagden, vooral ook de
arbeidsprestaties van dit tuchthuis zienderoogen ~Ionken door het afnemcnd
aantal tuchtelingen, het strafgesticht zich als "Arbeitsl1nstalt" niet meer
voldoende kon aanpassen bij modernel' werksyslemen, het toenememl gobruik van het afgewerkle product, speciaal gcraspt hrazielhont. voor dl"
verfbereiding, het I.e veel vertrouwen op zijn recht van mOllopolie, stagnati«
v(;roorzaakte in de geregelde afievering van het afgewerkte product eenel'zijds en zijn bestullf de beteekenis der concurrenfie door particuliere hardhoutbewerkers onderschatle, anderzi.ids waren de klachfen over de onvo)I) Vgl. mr. O. van Rees, Oorsprong en karakter van de Nederlandsche
nijverbeidspolitiek d.er 17de eeuw, biz. 127, 174, 268-273.
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dr-ende pl'oductie to Amsterdam niet van de lueht aiR z:)ovol e prole"len
"egen het niet langeI' vast te hOllden monopolie, Daarmee brak een kent('ring aan in de overheerschend eoonomische posilie van dit oudste Nedel'landsche tuchthuis als werkinriehting,
Te Amsterdam kon men op lange na niel Illee!' voldoen aan de groote
b(·hoefte van het geraspte verfhout en zoo moe:.;ten de tucbthuisregonten
llet met leede oogen aanzien, hoe particlllieren te Leiden, Haarlem, Rotterdam en elders, gesteund door de tnehthuisbesturen aldaar, het moedel'gesticht zulk een eoncllrrentie aandcden, dat het oude monopolie van 1602
hoe langeI' hoe meer zijl1 kracht verlool' en lliet meer bleek gehandhaafd
le kunnen worden. In dit vel'band moge ik ook evon wijzen op het oordeel
van prof. mI'. J. Simon van del' Aa, wiens meening len aallzion del' bcttekenis van den gestichtsarbeid in onze strafinstitulen del' achttiend e
eeuw ik niet geheel kan ondersehrijven. Zie hier eerst, wat Z.H.Gel. daarover reeds in 1906 sehreef en wat ik ~inds dien nog nCI'gcns V01H1 tegengesproken of weerlegd door g-elIli l, aall zelfstandige ondel'zoekingen op dit
~peciale terrein: ,.Maar nog in het laatsle gedeeJte van de 17e en verdeI' ill
de 18e eeuw zijn deze gestichten (ll.l. tucht-, spin- en werk/mizen) ontaard en
i, daardoor de arbeid, die nauwelijks zijne intrede had gedaan, weer verdl'ongen. Eensdeels wassende tegenzin van de rechtel's om de oude dooden lijfstraffen toe te passen, andel'dec.ls cene snelle en sterke toeneming
van het aantal misdadigers en andere voor de openhare ordc gevaarlijke
of Jastige lieden lt~idden er toe alle deze, weltelijke bepalingen ten spijt, in
de tuchthuizen gelijk in de oude gev<J.ngenissen op Ie sluiten. De gestiehten,
daardoor overvuld met eene bevolking, veel te talriik VOOI' de ruimte, samengesteld uit allerlei heterogene elementen, ernstige boosdoeners en lichte
overtreders, kwaadwillige vagebouden en onnoozele hulphehoev(lnden, gegijzelden, krankzinnigen, olllllchtige deem on, ja weeskindel'cn, slecht 'beheerd en bewaakt door baatzuchtig, onbekwaa.m en onvoldoend personee),
gaven de meest weerzin- en cleerniswekkende toestanden Ie aanschouwen. Arbeid moest onder deze omstaJ1cligheclen reeds op de feitclijk l~
onmogelijkheid eenerzijds dien te l'egeJen, anderzijds clien nit 10 voeren in
die gestichten , afstlliten en ue lloodlotti ge gevolgen cli1arvan \'erorgcl'don
den toestanu.
"Wel wordt ook nog in de is de eellw in een ander soort in~tellillgeu
at'beid verricht, welke van oudsher aan krijgsgevangenen en veroordeelden
is opgelegd, nameHjk dwangal'beid, Maar hier is penologisch begrip len
eenenmale vrcemd zeJfs aan het doel en a fortiori aau de regeling. Vel'wijdering, eventueel met veI'llietiging als gevolg, vau gevaarlijke person en
onder gebruikmaking van hun lichaamskracht, wordt hier heoogd, niet
meer en niet andel'S. . ..... ' . Tot al'beid, zwaren en machinalen, ten decle
onproductieven (?) arbeid werden. zij (n.I. de gevangenen en towerkgestelden) nog zooveel mogelijk gedwongen. Het behoeft wei geen nader betoog',
dat, gelijk ik straks reeds aandllidde, aan zoodanigen arbeicl onder zoodanige vooI'waal'den geenerlei penologiscile beteekenis kan worden toogekend. De al'beid , van nature brOil van voortbrenging eD in standhouding,
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wordt met verkrachting van die natuur verlaagd tot een middel tel' hevordering van het doel van eliminatie en vernietiging."
De hierin vervatte conclusies worden echter in weinig punten gesteund
door de kennis omtrent tuchthuistoestanden in de achttiende eeuw op
grond del' beschikbare archivaliscbe gegevens. In plaats .van dat de al'beid
"verdrongen" werd uit deze strafgestichten, kwam men daar banden te korl
om aan de vraag naar en de bchoeftc aan het afgewerkte product te kunnen
voldoen, gelijk de hierna afgedrukte documenten bewijzen. Ret was juist
het slink end aantal tuchtelingen, hetwelk af- en niet toenam, waardoor er
in verhouding tot de vele orders arbeidskrachten te kort kwamen en particuliere industrieelen en handelaars des te betel' gelegenheid vonden zich
up dit emplooi te werpen en daardoor het Amsterdamsche Tuchthuismonopolie geweld aan te doen. De arbeid in de tucht- en spinhuizen werd daardoor niet tot een "feitelijke onmogelijkheid", doch de resultaten er van hadden betel' kunnen zijn, indien de productie in overeenstemming was gebracht met het verbruik door voldoende opname van veroordeelden. Onder
aile vormen en onder de gewijzigde omstandigheden bleef ook de tuchthuisarbeid een gedwongen tewerkstelling en in wezen dus een vorm van dwangarbeid, die op zich zelf en door zijn opbrengst niet strekte tot voordeel
van den delinquent, doch tot welvaren van het gesticht, waarin hij iugevolge ziju stl'afrecbterlijk vonnis was opgenomen. Dat het "penologisch
begrip" aan dien gevangenisarbeid dus "ten eenenmale vreemd" was, stond
in nauw verband met den aard en de doelstelling van dien al'beid, t.w.
om het middel te vinden, waardoor de toepassing der vrijheidsstraf niets
of zoo weinig mogelijk kwam te kosten aan de gemeenschap. Door die
straf moest de veroordeelde materieel de door hem wegens zijn misdaad of
vergrijp veroorzaakte schade aan de maatschappij van stad en lande vergoeden, het summum del' materieele vergelding alzoo!
Had deze gevangenisarbeid aldu~ geen penitentiaire beteekenis, des te
hooger steeg zijn economische waarde, toen de voortbrengselen er van bleken te voorzien in een bestaande bchoefte del' toenmalige maatschappijc
Dit geeft ons aanleiding om nog iets te zeggen over dat afgewerkte product
\"an den gestichtsarbeid, hetwelk heel wat verschilde bij dat van thans. Vole
ontmoetten in de verschillendc strafgestichten weI den arbeid, die het meest
geeigend was aan de economische behoeften del' streek, waar het gesticht
was gevestigd, doch hoofdzaak was toch in de meeste t.uchthuizen de hardhoutbewerking, verder weven, aanmaak van zakken en balen (voor het
drukke handelsvcrkeer op Oost en West!) en andere textiele induiltrieen;
in de spinhuizen del' vrouwen waren het vOl)rnamelijk spinnen, breien,
naaien en andere speciaal voor de vrouwen bestemde werkzaamheden, die
deze instellingen een geregeld en dikwijls winstgevend emplooi bezorgden.
Zoo werden uit de fonds en van het Amsterdamsche Spinhuis de bouw- en
cxploitatiekosten van het Werkhuis en Leprozenhuis gevonden, "aen het
e<:rste wei in deze (n.!. de 18de) eeuw 4% ton gefourneert, maer moest ook
de % van de revenuen van de Spellen vol gens resolutie van 18 Maert 1682
aen het Leprosenhuys keren (nu weI meer als 1 tou); thans (n.!. 1779) is
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dat laeste huys in staet en brengt jaerlijks aan de thesaurie (van Amsterdam) op 1)."
Zelfs in de jaren van verval was de hardhoutbewerking in het Amsterdamsche Tuchthuis nog van zooveel beteekenis, dat blijkens een in het jaar
1798 opgemaakt rapport over den staat der stedelijke gevangenissen vall
Amsterdam in genoemd jaar 2) dit strafgesticht voor zijn nevenbranche van
breken van hout en malen der spaanders drie mol ens in werking had,
waarop een boekhouder, een contra-boekhouder, de molenaars en hun
knechten - in totaal zes -, en drie schuitenknechts hun bestaan von den.
"Het hout, in het Huis (Tuchthuis) geraspt, gekapt en aan de mol ens gemaalen wordende, wordt door de kooplieden in het Tuchthuis geleverd;
zijnde met rrgenten voor het bewerken van dien zeker werkloon bepaalt,
welke daarvan komende penningen, zo verre mooglijk is, geemployeerd
worden tot de noodige uitgaven in derzelver directie. Den arbeid (der tuchtElingen in ket Tucktkuis) bestaat: in harde verwhouten te raspen; de tax
om te rasp en is ongelijk, en na mate der consumptie, doch voor twee tuchtelingen niet boven de 300 'it; per week of 50 'it; daagsch; in harde verwhouten te kappen aan kleine stukken om fijn gemaalen te kunnen worden;
de tax om te kappen is ongelijk en na de consumptie, doch voor een
tuchteling niet boven de 300 'it; daagsch. Diegeenen der tuchtelingen ,welke
to hoog in jaaren of te zwak van lichaamsgestcl tot dit zwaare werk bevonden zijn, worden geemploieert tot het braaijen van kousen ten behoeven
d,~r tucbtelingen en verder tot gerijf der stads koussenfabriek, hetgeen
sedert gepasseerd jaar (nol. 1797) door regenten (van ket Tuekthuis) eerdt
in werking is gebragt."
In andere tuchthuizen hier te lande richtte men zich ten aanzien van
het gevolgde werksysteem, de loon en en het verbruik der productie naal' het
voorbeeld van Amsterdam, dat zoowel door zijn gunstige ligging voor de
scheepvaart als door zijn tuchthuismonopolie de markt der verfstoffen, uit
hardhout verkregen, langen tijd heeft beheerscht en het particuliere initiatief tot het ondernemen dezer industrie uiteloot of althans op zij zette,
waarvan wij voor het Land8chapstuchthuis te Leeuwarden zeUs een voorbeeld von den uit de jaren 1663 en 1668 (zie hierna de stukken onder IV"
en IVe). Vooral de hardhoutbewerking voor de bereiding van verfstoffen
is een in onze dagen geheel vergeten tak van arbeid, wijl thans de grondstoffen voor de bereiding van verven geen afgekookte sappen uit tropische
houtsoorten meer zijn, doch langs chemischen en technischen weg veel
goedkooper verkregen worden uit minerale en plantaardige bestanddeelen_
Doch wat maakte men vroeger al niet van brazilie- en dergelijke houtsoorten, natuurlijk met toevoeging van andere grondstoffen: verfstoffen van
allerlei kleur en gehalte, tot zelfs geneesmiddelen toel Zoo kan men een
lijst van diverse verfstoffen met derzelver bereidingswijze, ook door den
1) Uit de collectie De Vrij Temminck (Aanteekeningen betr. het Tucht- en
Werkhuis te Amsterdam), Algem. Rijksarchief.
2) Door mjj uitgegeven en met de noodige toelichting voorzien in het
Jaarboek "Amstelodamum", 1929, bIz. 187-206.
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gCIVonen burger, niel-vakman, gemakkelijk samen te stellen en verkregen
uit de afgewerkte produclen van de hardhoutbewerking in de tuchtiluizen,
naslaan in een thans zeer zeldzaam geworden beschrijving uit het jaal'
1661 1) , waaruit de aanzieniijke economische beteekenis van dezen tak van
arbeid in onze slrafgeslichlen gedul'ende de zeventiende en achttiende eeuw
voldoende blijkt.
Wij hebben ons bij de uilgave dezer slukken voorloopig beperkt tot he t
r ayon Amsterdam-Leiden-Rotterdam, niet aIleen, omdat zich in de archieven dier stec1en het grootste aantal desbetreffende documenten bevindt
eJ! aidaar de beide oudste gestichten zijn opgericht, doeh wijl men zich
vOOl·aI leI' zake van de hardboutbewerking ill de andere tuchthuizen de:;
lands op de gevolgde methode en l'esultaten van den arbeid te Amsterdam
ric·h Ue en speciaal de concurrentie tusschen de laatste stad en andere
Hollanelsche steden den besten indruk geef! van de groote beteekenis van
elezen gevangenisarbeid voor elien tijd. Op een ander teneill, dat van de
poezie, merkt men daarvan ook wei iets; immel'S bllilen de opschriflell
1) Zie hel merkwaardige "Seereet-Boeck van veeJe diver~che en heeriijcke
konsten in veelderley materien, met veel remedien tegen de innerlijcke en
urtterlijcke gebreken del' menschen, vvt Latijnsche, Fran~oische, Hooghduytsche ende Nederduytsche AutheUl·en vergadert door Carolum Battum,
medicijn-ordinaris del' stadt Dordrecht, verrijckt mel verscheyden secreten
van wijnen, verwen ende schrijf-konslen, t'Amsterdam, voor I. 1. Schipper,
in 't jaer 1661."
Reeds in 1664 werd dit werkje te Leeuwarden bij Hendrik Rintjes in de
Peperstraat herdrukt, weI een bewijs dat de daarin aangekondigde nieuwe
methode, "om alderley verwe tot het verlichten oft illumineren te maken"
ook in de kringen del' deskuneligen en mannen van de practijk weI de aandacht had getrokken. Trouwens in de tweede helft del' zestiende eeuw
maakte men reeds een druk gebruik van het braziliehout in geraspten
vorm als een der grondstoffen voor de verfbereiding, want in een handleiding, waarin men dat niet licht zou zoeken, n.!. in de overigens weI bekende "Regel der Duytsche Schoolmeesters" van Dirck Adriaensz. Valcoogh, verschenen in 1591 en bedoeld als handleiding voor de ondel'wijzers,
wordt onder de namen del' verfstoffen ook "Bresilie, dats van hout", genoemd; verdeI' "Lazuer, schoon blau; Indy, leelijck blau ; Fonnelioen, Rubl·ijck, Cenober, zijn doncker root; Bolus, bruyn root; Roose is sanguyn
(bloedkleur); Tornisol, is bruyn sanguyn van eloecken; Menie, is licht I'oot
oft oraengie; Oker, bruyn gheel; Masticot, licht gheel; Crocus, safiraen,
besykens Tan vuelboomen; Berchgroen, is groen; Sapgroen, is groen van
vuelboom besykens, in een blaes ghedroocht ; Spaensg,·oen; Accijs, is gout
groeyt op t'fondament; Malgout, dats gout op twater gheleyt; Aurum Musicum, dats ghelijckenis van gout, heet Aurum pigmentum vituael; Coperroot; Blywit, Lootwit, is het schoonste wit; Gruys, dats ghebrandt van
Lootasschen; Bitter, dats roet wten schoorsteen, die vlecken wt het herde
root". Ook voor de inktbereiding wist dezelfde Valcoogh reeds van geraspt
braziliehout partij IE.' trekken, bijv. om paarse inkt te maken, waarvoor
volgens zijn advies noodig was 1 lood "bresiliehout ge::;chaeft", % lood
aluin, % lood gom en een weinig geschaafd krijt; "dit maket lichl: ende
doet dese subsantie in wijnazijn, roertse tsamen weI omme, ende latet
staen 2 dagen lane ende 2 nachten ende wringende door een schoonen doeck
eIJde stellet wech. alsoo in een schoon steenen kanneken oft glas ende
stoppet nauwe toe."
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IJoven de dikwijls fraai gebeeldhouwde of hewel'kte tuchthuispool'ten, was
het niemand mindel' dan Vondt'l, die bij de inwijding van het Amsterdamsehe Stadhuis zijn oog ook riehtte op het Tuehthuis en VOOI' de poort van
dit gebouw zijn lezers herinnel'dc aan:
"Sint Klaere :det Raspijn
Betemmen met zijn rasp het wilt, dat in de lijn
Het .Brasiliaensche bosch moet maelen en versleepen,
En siddren VOOI' den knoop en 't klaatren van de zweepen
Del' overstrenge Tucht. Het Spinhuls raeght de spin,
Die looze nett en spant voor breidelooze Min.
Het Dolhuis sluit en stilt ontzinde Razel'nijen,
In stille sehacluwen."
II. ZESTJENDE EEUW

Een kort resume der stukken loch wijst duidelijk uit, dat in Amsterdam
deze industrie het eerst tot bloei kon komen, dank zij het aan het Tuehthuiti
a ldaar verleende monopolie, dat eehter in de tweede helft del' zeventiende
eeuw reeds van versehillende kanten bestrijding ondervond door de moeilijkheid, om voldoende bronnen van inkomsten te vinden voor de toen 9pgeric.hte of opnieuw gestichte tllchlhuizen, terwijl ook belanghebbendc particulieren zich in dien strijd mcngden. Door de daarbij geinteresseerde
Amsterdamsche verfkoopers wordt het belallg dezer industrie VOOl' de
tweede he1ft del' aehttiende eeuw weI het duidelijkst gedemonstreerd.
Reeds de Amsterdamsehe sehepen Jan Laurensz. Spieghel had geadvisferd, nog voor de opriehtillg del' tl1ehthuizen, om de tnehtelingen zwaren
arbeid te laten verriehten. "Datm en de onwillige om eeu goet ambacht te
ouffenen off te leeren dwinge met plompe, swaaron arbeyt van l'aspen,
stampen, cennip bewerken, een l'adt te drayen, oftc in een molen gaen."
Ook andere tnchthuizen, o.a. die in de Hanzesteden, bezaten reeds spoedig
na huu oprichting zulk een molen, waaraan de geconfineerden moesten
draaien en waarvan het o.a. ll1idt in de "Bremer Zuchthausz Beschreibung,
beschehen von Sebastian Mumen von Viirden", (die zelf aldaar een tijd
gedetineerd geweest was en "darinn Poenitentz gethan hat") ..... .
"Ein seltzam Instrument ist da,
Dessu kaum zu sehen in Europa,
Ein Muhle mit Acht stempeln starck,
Darin gemachc Holtz, diesz merck,
Sie ist gl'ausam zu sehen an,
Dafiir erschrocken miinnig Mann" 1).
Van de door Spieghel .aaugeprezen vakbeoefening kwam echter na 1599
niets terecht; massaproductie was of werd het parool voor de economische
belangen; hal' de, afmattende arbeid kon het best de tucht in de hand werken, meenden de autoriteiten. Het intensief arbeidsbedrijf van de hardhout1) Prof. dr. R. von Hippel, Beitlage zur Geschicbte del' Freihei!s.qtrafe.
(Zeitschrift fiir die gesamte Strafrechtswissenschaft, 18ter Band. 1897,
419-494, 608-{l66.)
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bewerking met haar geringe eischen ten aanzien van de outillage van dit
tuchthuisbedrijf werd tot middelpunt gesteld van geheel het interne gestichtsleven. En daardoor moest ter regeling en goede functionneering van
het eenhoofdige, centrale arbeidsbedrijf voor het groote geheel en daarbij
zich aansluitend huisreglement worden ingevoerd, waarvan het origin eel
of een authentieke copie in 't Nederlandsch ontbreekt, doch dat we kennen
uit een Duitsch translaat. berustende in het Danziger stadsarchief en door
prof. von Hippel het eerst uitgegeven.
Het zijn speciaal de nog slechts in het Duitsch bestaande oudste huisof gestichtsreglementen van het Amsterdamsche gesticht, die iets meer
uitvoerig inlichten over den gevangenisarbeid aldaar, waarom wij hier
even de desbetreffende artikelen overnemen, gelijk prof. von Hippel die
iI1dertijd in het Danziger stadsarchief vond. Eerst ontleenen wij aan de
"Ordnung und Gebrauche des Zuchthauses zu Amsterdam, welche durch
die Fundatores und Regentes desselben gemachet sind," de volgende voor. schriften:
5. "Was anlanget die grosz en und starken Manner, welche schwere
Mannesarbeit thun mit Holzraspeln, die gewinnen taglich fiir Kost
und Unterhaltung 8% Stiiber und was sie iiber das Gesetzte mehr
arbeiten, dasselbe wird ihnen bezahlet, und liefern sie aIle 2 Tage
ihre gesetzte Arbeit an die Meister, so von den Regenten dazu bestellet sein".
6. "In den Winckeln oder Kammern, in welchen sie arbeiten, daselbst
schlafen sie auch, ingleichen giebt man ihnen allda taglich dreimal
zu essen, auch ist in jeder Kammer ein Secret".
7. "Es ist auch allda ein groszes Losament, in welchem den Knaben, so
zu schwerer Arbeit untiichtig sein, das Weben gelehrt wird, wofern
sie es nicht konnen, niimlieh allerlei Art bomasynen auch doppers (?)
und borates und wird jedem sein Feierabend gegeben, nachdem die
Herren Regenten und Meister der Werke befinden, dasz sie arbeiten
konnen" 1).
16. "U~ber das sein noch 2 Meister iiber die Weberey und einer iiber die
Rasperey und andere Werke auch wie oben bestellet, dieselben werden, wie das ingleichen auch der Schulmeister mit Besoldung, Wohnung und freiem Brandt aus dem Hause versehen".
2J. "Die Rasper, deren je 2 und 2 zusammen arbeiten, miissen taglich
50 Pfund Sagespan liefern und was sie noch mehr sagen, so bekommen sie von 100 Pfund einen Gulden und wann 100 Pfund gesiigt
worden, werden die Sagen wiederum gescharfet".
22. "Es seyn 2 Gefangene, so die Sagen scharfen und das Holz in Partieen legen und packen, wenn es die Kauflente zu Haus haben wollen,
noch ist einer, welcher die groszen Spane spaltet, urn dieselben mahlen
zu lassen, noch ein Gefangener, so dem Binnenvater das Essen hilft
zutragen. Diese Gefangenen sind von den Herren Regenten verordnet
und werden "Schaffer" genannt" .

- --

I) Bomzijde (= bombazijn) en borat waren destijds veel gevraagde grondstoffen voor kleeding.
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Vervolgens uit de "Ordnung der Zuehtkinder" nog de volgende artikelen:
11. "SolI niemand auf dem Webehaue 1) seine Seheere bei sich steeken
noch anderswohin legen, sondern da er abgeht urn zu essen oder in
die Schule zu gehen, seine Gerathsehaft auf seine Arbeit legen, in
Beisein seines Meisters, wer es aber einem andern befiehlt zu thun ,
der solI deswegen gestraft werden" .
13. "SoIl ein jeder seine aufgelegte Tagesarbeit, sowohl die drunten als
droben, gehorsamlich verrichten und keine Falseherei im Sagen oder
Weben gebrauchen, bei pon, alle Sonnabend gestraft zu werden und
dasz er noch iiber das, wann er seine Zeit ausgestanden, dasselhe so
er verdorben, doppeit nacharbeiten, wie ingleichen auch, da jemand
durch angenommene gleisznerische Krankheit oder durch Kellerstrafe
an seiner Tagesarbeit etwas versaumet, so soIl er dasselbe auch nacharbeiten".
15. "Niemand soIl van seinem Bau 2) gehen odeI' Geschrei und Herumlaufen auf der Werkstatt anrichten".
17. "Wann sie erst anfangen, weben zu lernen, so giebt man ihnen nur
schlechte bomasis zu macben. Pensum in der ersten Woche 10, in der
zweiten 15, und wie sie weiter lernen bis 35 Ellen als Maximum.
Alsdann bekommen sie auch soviel zu essen, wie man sOllsten einem
Mann giebt, wenn sie aber ibr Feierabend nieht abmachen konnen, so
bekommen sie nur eines Jungens Essen, das ist nur halb soviel".
18. "Bei feinen Stoffen (satis bomasis genannt) S) ist das Feierabend
35-36 Stiiber die Woche, von dem schweren Werk bekommen sic
einen Stiiber von der Elle, von dem schlechten bomasines aber % Stiiber von der Elle".
19. "Raspel- und Webemeister haben wiichentlich einen Zettel mit Angabe der geleisteten Arbeit auf der Rcgenten Con tor zu bringen, welche ihnen alsdann soviel Geld geben, als verdient ist, hernacher zahlen
die Meister die Arbeiter aus. Wann nun 2 Rasper einen Gulden die
Woche iibrig verdienet, alsdann werden fiir jeden 2 StUber abgezogen,
welche von den Regenten fiir dieselben Arbeiter bewahret werden,
wovon gute Rechnung gehalten wird und wann hernacher ihre Zeit
aus ist, alsdann bekommen sie solches eingehaltene Geld. Wann aber
diejenigen, so da weben, 5 Stuber verdient haben, alsdann wird einer
eingehalten und wann ihre Zeit aus ist, bekommen sie das Geld auch
wie oben".
20. "Wann sie zum ersten aufs Haus kommen, alsdann wird ihnen ihre
Rahtschaft, niimlich ihr Stubl und Scheer gegeben, wann sie aber dieselbe zerbrechen, miissen sie es wieder bezahlen. Ingleichen auch die
Raspers, wann sie die Sagen fallen lassen und die Kreuzer daran
1) Verouderd voor Weberei zoowel als Weberbaum (kettingboom) en
Webstuhl.
2) Hier voor: werkstuk, werk, arbeid, inrichting en samenstelling van het
werk.
S) Bedoeld zijn de satijn bombazijnen.
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zerbrechen, miissen sie es auch wieder zahlen. Bei mutwiIJiger Zerstorung Strafe nach Gutachten der Regenten" .
21. "Wann sie mutwillig sein und nicht arbeiten wollen, so werden sie in
den Keller eingesetzt, allda bekommen sie tiiglich Wasser und Brod,
d.h. Kellerspeise. Was sie allda versiiumen, das miissen sie nacharbeiten, ehe sie wieder auszkommen. Die Meister mogen sie wohl
einlegen, aber die Regenten examinieren sie erst und lassen sie strafen,
ehe sie wieder auskommen, hernacher bringt sie der Meister wieder
zur Arbeit".
22. "Es ist auclt cin Bmsilienholsrmthle aUda, lvelche die Freiheit itat.
dasz niemand Brasilienholz brechen mag, nur dieselbe alleill, es mus~
auch kein Holz von einigem [(em/mann dm'auf gebt'ochen we.rd, sondern nur allein fiil' das Zuchthalls, dafe'rn abel" der Verwalter derselben andet·s thate und dm"iiber beschlagen ?Viirde, so verliert er
jedesmal 200 G. dem Zuchtha'tls ZUlU besien".
28b. "Dafern sie (sc. die Rezidiviste) abel' sehr mulwillig werden, werden
sie an eine schwere Kett e, so sie nach schleifen miissen, angeschlagen,
auch wohl an eine Kette, weIchI.' nur so lang ist, dasz sie HUl" an die
Raspelhank, an ihre Schlafstelle und auf das Secret kommen konnen
und mussen gleichwohl ihr Feierabend verrichten und das wiihret 50lang als es den Regenten gefallt, hernacher werden sie auf Zusage, dasz
sie sich bessern wollen, wiederum losgemacht" I).
III. ZEVENTIENDE EEUW

Door de overeenkomst, gesloten tusschen het tuchthuisbestuur en de met
dit college samenwerkende particuliere belallgbebbenden en vooral door de
keur en bet monopolie, in 1602 vcrleend aan het gesticht, werd het c;erst
recht "ffiogelijk, dat zich in en rondom het Amsterdamsche Tuchthuis een
b()drijf van hardhoutbewerking voor de vcrfstoffenfabricatie ontwikkelde.
D{' inrichting en outillage daarvan maakten het strafgesticht ten deele tot
een industrieele ondel'neming met de tuchtelingen al" goedkoope werkkrachten en massa-pl'oductie als eisch van dezen ongewonen bedrijfsvorm,
waarbij het ging om de financieele haten meer dan om de moreele. Eigenlijk stelde men die laatste afhankelijk van de eersle en moest hier de
arbeidszin of werkdrift opgewekt worden door preciese arbeidsverdeeling,
vooraf vastgestelde arbeidsrcsuItaten en een streng strafsysteem voor de
luien en onwilIigen. Wie hunner zich daarentegen aau de gestelde eischen
del" massa-producHe onderwierp en zijn taak in de tuchthuisfabriek lIaar
behooren afmaakte, kou rekenen op een humaner behandeling, afslag of
verkorting van den detentie-duur, werkpremHin en een of ander baantje
al~ tuchteling-suppoost.
De luien of onwilligen werden echter door hal'de disciplinail'e straffen
tot den eentonigen arbeid gedwongen, want de regent en aanvaardden de
consequentie: zoo niet goedschiks dan maar kwaadschiks! Tot die middeI) Zeitschrift fiir die gesamte Strafl'echtswissenschaft, 18ter Band (1897)
S.474-480.
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leD van dwang en geweJd behool'de ook in het allerergste gevaJ een hier
aileen toegepaste kuul' in den watel'keldel'l), die dr. Nieuwenhuijs in 1820
!log gaaf aanwezig yond, echter zonder de daarin in den aanvang del'
zeventiende eeuw geplaatste pompen, welke de delinquenten VOOI" verdrinken
moesten behoeden, doch hen tevens, zoolang als ze in deze afschrikwekkende krocht verbleven, aan den arboid hielden. Want het lied van den
a l'beid moest hier in all erlei toon aal'den gezongen worden of weerklinken;
immel's men ging 'uit van deze verbeteringstendenz: maakt de tuchtelingen
nolens volens vlijtig en zij zuJIen reclassabel zijn! Hun reclassabiliteit werd
dus, hoe eenzijdig dan ook, afhankelijk gesteld van hun werklu st en do
wE'rkgelegenheid. am die laatste te schepp en. wim'p men zich op een nieuwe
industrie en verkreeg daal'op het monopolie. De ovel'eenkomst met Peter
Junsz. in 1599 werd door h et octrooi van 1602 tot heel Holland en WestHiesland uitgebreid, om resp. in 1646 en 1660 nog aangevuld te worden
met keuren tot verbod van den invoer van geraspt hout of dat elders dan
il! het Amsterdamsche Tuehthuis to la ten raspen. Touwpluizerij, netlenbreien, trijpwerken c·.d. werkzaamheden s london toen nog niet op het werkprogramma del' tuchtelingen, weI het weven van fusteinen en bombazijnen,
zulks in tegenstelling met de mededeeling van Wagenaar, die in zijn his tori schc besehrijving van Amsterdam beweerde, dat de wevel'ij eerst omstreeks 1670 in het Tuchthuis zou zijn ingevoerd. Maar hoofdzaak was toch
de rasparbeid, financieel de kurk waarop het Tuchthuis dreef, moreel het
besle middel om met weinig person eel onder vool tuchtelingen orde en tueM
to handhaven. Pieter Jansz. mochl op zijn windmolen te Zaandijk nog
aileen dat hout fijnmalen, 't welk in het Tucbthuis niet geraspt of gebroken
kon worden, doch tegen andere molenaars, die deze industrie zouden
hachten te ves tigen, wellschte Ams terdam nog strengere verbodsbepalingen.
Doch wijl de Staten van Holland c.a. hel uitdrukkelijk voorbehoud hadden
gemaakt, dat bij oprichting van tuchthuizen in andere Hollandsche steden
door die gestichten zooveel hout zou mogen worden geraspt als voor het
V('rbruik van dit artikel in de desbetreffende stad noodig zou zijn, bleef er
een goede gelegenheid voor concurrentie over, die niet weinig werd aangewakkerd door het particularisme del' stoden onderling en haar n aijver
op den halldelsbloei van het rijke Amsterdam.
Productie en aflevering waren aanvankelijk geregeld in verhouding tot
de opdrachten van en gesloten aecoorden met de kooplieden in verfstoffen
te Amsterdam en in andere Hollandsche stoden, die de grondstoffen leverden, uit de Indien met Compagnieschepen aangevoerd, hetzij bij het Tuchthuis zelf of bij den molen, die voor het Tuchthuis werkte, totdat dit gesticht in 1656 ingevolge het besluit van den Raad een eigen molen kreeg,
die aan den Over to om verrees. Het' afgewerkte product, door raspen,
breken of malen verkregen, werd na op de waag van het Tuchthui;; gewogen te zijn, wedel' aan de verfkooplieden afgeleverd. Alleen kracbtige
lipden met een sterk en gezond gestel konden dezen zwaren arbeid dag in
1) Zie daarover nader mijn artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant,
1932, 12 Sept.
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dag uit volhouden. Twee tuehtelingen werkten tegelijk aan I>en boom, om
daarvan een gedeelte met de meest 12-bladige zaag te beraspen, totdat
het tot vezels en draden geworden was. Sommige stukken, bijv. wortelstukken en stronken werden ook weI gekloofd en de spaanders gemaluD,
welke laatste bewerking mee~t in den molen gesehiedde. Het normale arbeidspensum bedroeg per twee man 300 pond wekelijks of 50 pond dagelijks, om de twee dagen af te leveren. Daar dit hardhout als steen of ilazalt
zoo hard en dieht was, moesten de zag en, die spoedig stomp waren en
ombogen aan de tanden, telkens gevijld en bijgeslepen worden, terwljl de
arbeiders zelf spoedig moe werden en soms zoo zweetten, dat hun het
zweet druppelsgewijze van hun naakte bovenlichamen liep, gelijk Filip von
Zef'en omstreeks 1665 vertelde, waaraan een andere plaatsbcsehdjver van
Amsterdam toevoegde, dat de raspel'S door dit iluitengewoon transpirceren
en de stofdeeltjes uit het roode brazielhout allengs een roode gedaante
kregen, als waren het uit Amerika geimporteerde Indianen.
Wie van de delinquenten in het Tuehthuis voor mannen dezen zwaren
arbeid niet kon verrichten wegens liehamelijk onvermogen, werd in de
werkplaatsen del' weyers aan het weven gezet of gebruikt voor het mindel'
zware klooven del' niet raspbare houtdeelen. En dat aldus bewerkte hout
ging vervolgens naar den houtmolen en heeHe dan spaand(lrhout. Speciaal
de minderjarige mannelijke tuchtelingen gingen naar de weverij, eerst om
rnwe, later om fijnere stoffen te weven, waarvoor ook een taak was vastgesteld voor iederen wever, welke taak verzwaard werd, naarmate men het
lak allengs betel' leerde.
Voor deze versehillendc werkzaamheden kregen de tuehtelingen eenige
vcrdiensten, die ook weer in verhouding stonden tot den gepresteerden
arbeid en voor een deel althans in hun uitgaanskas werden gestort, voor
een ander deel hun in handen gegeven werden om daarvan hun schralen,
althans eentonigen kO::lt met eenige versnaperingen aan te vulJen uit wat
we thans noemen de gevangeniscantine. De reeds genoemde Duitsche olrafrechtshistol"icus, prof. dr. R. von Hippel, yond het weI zeer terecht hoogst
merkwaardig en interessant, "dasz wir hier in Amsterdam in altester Zeit
bHeits eine derartig klare Einsieht in die Bedeutung del' Arbeitspramie als
Mittel zur Forderung del' Fleiszes und eines ehrlich en Fortkommen~ der
Gefangenen in der Freiheit find en".
Als Pontanus nu verder in zijn "Rerum et urbis Amstelodamensium Hiiltoria" (Amsterdam, 1611), spreekt van: Alii enim ant acanthinum lignum
(Brasilianum vulgo appellant) in seoben tenuissimam disserere ac tyrocnesti comminuere. aut pannos denique bombasias contexere, aliaque agcre
atque elaborare cogantur, prout vel ingenium vel artus cui usque ae robur
suadere videbuntur", kunnen we niet vertellen welke industrieen of vakken
in dien oudsten tijd van het Amsterdamsche Tucbthuis buiten den raspen weefarbeid nog meer in dit gesticht werden beoefend. We kunnen aannemen, dat het versehillende handwerken, of vakken zijn geweest, die binnenshuis geschikt konden worden beoefend, zooals de differentiatie der bel'oepen die in den gildetijd zoovele kende en welke met geringe kosten en
eenvoudige werktuigen of gereedschappen voor gestichtsarbeid in aanmer-
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king kwamen. Bier-mee ill ovel'eenstemming is, dat Bor-nitius ill zijn "Aerarium sive Tractatus politicus de aer'ario" (Frankfurt, 1612) en later in
zijn "Tractatus de rerum sufficientia" (1625) wijst op de in het Tuch~~
huis te Amsterdam beoefende "opificia mechanic a" , welke den arbeid in
het vrije bedrijf ongetwijfeld concurrentie zouden RRndoen, en nog later op
de "artificia, opificia ingeniosa", bij welke men zelfs zou denken aan handwerken en werkgelegenheden, waarbij de kunst en het verllufl een 1'01
speelden, zoodat ze den daarin onderwezen tuchtelingen na hun ontslag
{'en behoorlijke maatschappelijke positie konden verzekeren. Twee belangrijke vraagstukken -als de concurrentie van den gevangenisarbeid met het
rarticuliere bedrijf en de reclassabiliteit van den gereclasseerde in verband
met zijn vakbekwaamheid treden bier dUd uit hun duistere schuilhoeken
van lang vervlogen dagen te voorschijn om te bewijzen, dat er niets nieuws
iR onder de zon. Intusschen ligt het tevens voor de hand aan te nemen,
dat speciaal den jongen tuchtelingen en den z.g. "wittebroodskinderen", op
wie in die dagen de ouderwetsche correction paterneIle werd toegepast in
het separate of secrete tuchthuis, gebouwd naast het eigenlijke Tuchthuis
voor de strafrechterlijk veroordeelden, tot het aanleeren dezer meer met
kunst en kennis samenhangende handwerken of vakken de gelegenheid
werd geschonken.
Tot zooverre over de wording van het Amsterdamsche Tuchthuis in verband met den ontwikkelingsgang van de werkgelegenheid en tewerkstelling
van de tuchtelingen aldaar. Thans eerst iets over de geschiedenis der gelijksoortige strafgestichten te Rotterdam en Leiden, hoe men daar met de
Amsterdamsche tuchthuisfabriek in concurrentie trad en welk verloop deze
onverkwikkelijke geschiedenis had in verband met de ontwikkeling del' gevangenistoestanden in genoemde drie Hollandsche steden.
Reeds in 1611 waren te Rotterdam vier leden van de Vroedschap gecommitteerd "omme te verspieden een bequamc plaets om een tuchthuys alhier
te bouwen, te overleggen wat hetselve soude kosten, met wat mid del men
~ie kosten bequamelijck soude konnen vinden en voorts op aIles te letten,
dat eenichsins tot dese saeke dienstigh mochte wescn en daeraf te doen
behoorlicke rapport". Dit I'apport zal weI uitgebracht zijn en misschien was
zijn inhoud niet bemoedigend voor de uitvoering van het plan, maar in elk
geval is er van den bouw van een tucht.huis to en en ook lang daarna niets
gpkomen. Telkens als de wering del' bedelarij weer in de vel'gaderingen del'
Vroedschap wel'd bespl'oken, zooals den 258ten October 1628, werd tegelijk
ook een nieuw plan voor den bouw van een tucht- of werkhuis te Rotterdam overwogen, doch het duurde nog eenige decennien, voor men de zaak
eilldelijk a.anpakte. VOOl·al het vinden van de noodige bronnen van inkomst.en, nu Amsterdam voor zijn Tuchthuis cen monopolie had verkregen, wali
)"Coor de vroede vaderen aan de Rotte een del' hoofdbezwarcn en een niet
gemakkelijk te ondervangen moeilijkheid.
Door het Amsterdamsche plakkaat betreffende de wering del' bedelarij
aldaar met strafhedreiging, om de gearresteerde bedelaars in het Tuchthuis
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MIl den arbeid te zetten, werden in 1648 ook 1e Rotterdam wederom de
aandacht op dezen maatregel gevestigd en twee leden uit de Vroedschap
benoemd om met de "Burgemeesteren en Fabryeqroeesteren te examineerell
waar' ende in \Vat maniere binnen deze stad een werkhuys kon gemaakt
worden ten eynde bequame ordres tegens de bedelarije soude mogen worden
gesteld". De Staten van Holland hadden den magistraten del' steden in dit
gewesl, die zieh over de bedelarij bcklaagden, ook reeds geadviseerd (16
,Tuni 1648) "om te vollrekken de ordre lot weeringe en belettinge van de
bedelaryen, het opriglen van de tugthuisen en hetgeen verdeI' daar10e nog
van nooden sal werden bevonden, te dien einde Ie bevorderen". Doell ook
luen werd de zaak uitgesteld, men praatle er weI druk over, doch yan de
oprichting kwam niets, lotdal men op het jaar 1663 plotseling van hel
bestaan van een Tucht.hui s Ie Rotterdam Jeest, maar dit zal weinig meer
dan een werkhuis voor sociaal behoeftigen en armlastigen zijn geweesl ,
want in 1664 werd weder-om in de Vroedschap de vel'klaring afgelegd, dil l
aldaar nog nooit een Tuchthuis beslond, misschien rloordat het aangrenzende Schieland, dat er ook zijn misda digel'~ en bedelaars ZOll kunnen delineeren, niet voldoende in de beurs wilde tasten. WeI waren Willem Bp.~
tiaensz. en Hillebrand van del' Walle in commissie gezonden naar " veJ'scheyde steden om haer te informeeren op de gelegentheyt del' wel'khuysen," waarvoor zij in Februari 1664 f 199,15 in l'ekening brachten, en
blijkt verdeI' uit een minuut publicatie van 29 September 1663, dat er toen
inderdaad een gebouw was, bestemd of ingericht als Tucht- en Werkhuis
der stad Rotterdam, maar ook dat nog in Juli 1664 de Gedepllteerden deze!:
stad tel' Statenvergadering aan Hunne EdelGrootMogenden verzochteu om
hun slad in hetzelfde voorreeht als Delft te doen deelen, door in hun
woonplaats zoowel voor Rotterdam als voor Schieland de stichling vall cell
lllchthuis te bevorcleren, dan moeten we denkCl Of aan de oni11ishnre hull '
der Staten om de in wording zijnde stichting te voltooien Of aan het \'e1"zo(;k, om ook het Rotterdamsche strafgcsticht op een wijze 11' begullstigen ,
at< dat te Amsterdam in 1602 had mogen e~·varen. In elk geval had dl'
stad zelf duizend gulden beschikbaar gesteld voor de in stallatie bij wijzc
van een subsidie, werden verder uit de stadsthesaurie in datzelfde jaar
geld en beschikbaar gesteld voor 16 stokken, missehien tot kastijding der
tuchtelingen of weI als wapenB, te gebruiken door het bewakel'spersoneel.
Maar dit is dan ook alles, wat we er van w.elen en de jonge "tiehling kon
maar niet tot bloei gebracht worden, al werden de gilden ter plaatse ook
,::elast "sekere penningen op Ie brengen" voor het Tuchthui3 en trachtte df'
magistraat voor helzelfde doel een derde deel van het stoclgeld in de kerken
del' stad los te krijgen. Reeds in cen publica tie del' BUl'gemeesters vall 12
October 1675 lezen we van het "mortificeren van het werckhuys," zooda!
het Tuchthuis in de Maasstarl in dat jaar blijkt opgchevell. althans buHen
werking te zijn gestelcl.
Door het toenemen del" bcdelarij, destijds een onlzettende plaag voor el l'
hewoners der steden, zagen de Hoede va der en zich eehler in 1678 al weeI'
genoodzaakt om de openstelling van hpt Tuchthuis of den bouw van een
nieuw strafgeslicht tt' overwegen, waarom bij l"esolutie van de Vroedschal'
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del' stad Rotterdam op 21 Novemher 1li79 werd besloten "het voorsz. werek·
huys binnen dese stad weder in train te brengen," maar de exploitatie
daarvan niet door of vanwege de stad te doen geschieden en deze aan te
besteden, waarvoor zich een zekere Jacobus Hullet aanbood.
In het met hem en nog twee anderen, n.l. Pieter Hubrecht en Harmen
Schouten gesloten accoord d.d. 13 Februari 1680 nu blijkt VOOl" het cerst
duideJijk, dat hier de hardhoutbewerking ook op het werkprogramma d,er
tuthtelingen stond, wijl de verplichting op burgemeesters rusUe te zorgen
,.alle gereetschappen zoo van spinnerije als verwerije mitsgaders raspS(lgen .
bl(jcken ende schroeven op haer eijgen costen te bestellen," d.w.z . • 001'
rekening van de stad, terwijl het onderhoud t'm laste van den aannemer
zou komen.
Nog belangrijker is de volgende voorwaarde uit het contract: "De Heel'en
Burgemeesteren voornoemt sullen mede gehouden wesen aile mogeJijke
devoiren aen te wenden omme van do ...... Staten van Holland enz. te
becomen octroy, gelijck als lIei T'u chthuys vall Amsterdam, ten eynd :liemand en sal vermogen eenigh gebroken ofle gemale hout binnen de staet
van Rotterdam inte brengen op de verbeurte van hetselve gemale ofte gebroken hout en een poene van twee hondert gls. daerenboven te appliceren,
... . .. welk hout den voornoemden aennemel" van 't huys gebouden zal zijn
:;00 goet en voor zoo weynich loon te breecken, als 'tselve tot Amsterdam
otte ande1'e plaetsen gebroken word." Ook bier richtte men zich dus naar
hel voorbeeld van bet standaal'dlooll en op de eenheidsprijzen del' hardhouthewerking, geldemle voor hel Amsterdamsche Tuchthuis.
Het is intusschen mel'kwaardig, dat van de rasperij ill het "cerste" Rotterdamsche tllchthllis gedurende de jaren 1664-'75 geen eukel schriftelijk bewij5
in bet Rotterdamsche gemeente-arcbief bewaard gebleven is. Dat dez.e arbeid
er niettemin word verricht. blijkt overtuigend uit de hierna tc puhliccerel1
stukken, berustende in het Amsterdamsche archief. Maar wei krijgt men
door de Ie zing er van den indruk, dat ook de regen len van dit strafgesticht
min of meel' klandestien deze indu~trie en nering in hun tuchthuis dedcli
uitoefenen.
Immel'S tot dusverre was de hanlhoutbewerking in het Rotterdamsche
gesticht zonder toestemming del' gewestelijke Staten gegaan, veel mindel'
krachtens octrooi als die te Amsterdam bezaten. En in 1682 had men dit
Jlog niet, hetgeen ook voor de aannemers een geduchte schadepost was, wijl
zij er juist op hadden gerekend door tusschenkomst del' stedelijke regeel'ing
ook van dit tucht- en werkhuis een intensief al'beidsbedrijf te maken, wa,arvan de baten te hunnen voordeele kwamen, de lasten voor de stad en het
werk voor de tuchtelingen, tevens in alles cen voordeelig tuchtmiddel. Daal'OUI presenteerden zij in .Januari 1682 ecn request aan dc Vrnedschap,
waarin zij op grond van het gesloten accool'd en contract el' op aandrongen,
dat "nademael zij, supplianten, occa.sie hebben bekomen van een zoodanigen
molen te stelle/!, als waermede het hout e"en als tot A1nsim'dam en Leyden
gemalen en gebroke kan werden. VOOl' hct voorsz. werkhuys vanwegens
deese stad sodanige octroy van de stadt en v::tn Hollant enz. werde verllogt
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als het Tuchthuys van Amsterdam en Leyden is hebbende, ten eynde niemand dat vermogen eenig gebroken hout ofte gemalen binnen deese stad in
te brengen". De leden der vroedschap namen wederom op zich, hiertoe te
gel'aken en te dien einde "de gedeputeerdens ter dagvaert te gelasten de
requeste bij de vaders van het werkhuys te presenteeren, omme het voorsz.
octroy te bekomen".
Aanvankelijk bleken de Slaten van Holland niet bereid om zoodanig en
elk ander octrooi aan Rotterdam te verleenen, vooral op aandringen van
de Amsterdamsche afgevaardigden, doch in de eerstvolgende jaren veranderden zij hun houding te dezen opzichte, waarschijnlijk als gevolg del'
omstandigheid, dat de stedelijke regeering van Rotterdam zeU weer het
beheer over en de exploitatie van het tucht- en werkhuis aan zich getl'okken
had. Toen namelijk de zes jaren van het aanbestedingscontract bijna om
waren, verzocht de "aannemer" Jacobus Hullet c. soc. de vroedschap de
overeenkomst te verlengen of te verriieuwen. De stedelijke regeering toonde
zich hiertoe echter niet bereid en van eenige continuatie in de exploitatie
van het "bedrijf" blijkt niets, weI van een nieuw ad vies vanwege burgemeesteren en commissarissen, waarin zij voorstelden aan de Staten van
Holland octrooi te vragen voor de heffing van een gulden van ieder huis
binnen de stad, dat in de vel'ponding voor 25 gulden en van twee gulden
"an elk huis, dat 20 gulden hooger was aangeslagen. Reeds vier dagen
later, d.d. 25 Apri1 1687, kreeg de stad voor haar tucht- en werkhuis het
verlangde octrooi, hetwelk aan dil gesticht voortaan een vaste jaarlijksche
bate van ongeveer 5000 gulden bezorgde.
Thans werd het Tuchthuis spoedig gcheel gcreorganiseerd; den 30sten
April 1687 werd Willem Jurriaensz. als cipier en passantmeester aangesteld
en Jan Krop als werkbaas, beiden onder rechtstreeksch toezicht van burgemeesteren en de door dezen benoemde regenten van het gesticht. Intusschen had men ook hier de hardhoutbewerking rustig voortgezet, zij het
dan zonder octrooi of monopolie, aan Johannes van Duijn, een particulieren
1IIo1enaur te Rotterdam, het malen der spaanders aanbesteed, waar men
zich van de zijde van Amsterdam blijkbaar bij had neergelegd, geleerd als
men daar had door de ervaring, dat het monopolie toch niet meer afdoende
te handhaven was. Maar ook Rotterdams Tuchthuis en zijn bestuur ondervonden zelf de nadeelige gevolgen van de particuliere concurrentie, doordat
een andere molenaar aldaar, Maerten van Multe geheeten, zich op deze
industrie had geworpen. In verband daarmee presenteerde de met het
Tuchthuid samenwerkende molenaar Johannes van Duyn een request aan
bnrgemeesteren en commissarissen om het tusschen hem en de regenten
gesloten contract te ratificeeren "nopende het malen van het hout, hetwelek
in het voorsz. werckhuys werd gekapt", opdat daardoor "aen Maerten van
Mutte ende aUe andere, die zulks lI!oude willen ondernemen, het malen van
·het hout, hetwelck in het voorsz. werckhuys voor de coopluyden werd gekapt, verbieden te malen", De vroedschap stem de op voorstel van voornoemd college gereedelijk in die verlangde ratificatie toe, waardoor hier
in 't klein geschiedde, wat de Staten van Holland voor 't geheele gewest

DE GEVANGENISARBEID TEN TIJDE DER REPUBLIEK

151

Holland aan het Amstel'damsche gcsticht hadden toegestaan, een gemonopoliseerd recht op de hardhoutbewerking, uitsluitend door de tuchtelingen
en ten voordeele van de tuchthuizen. Immers, het 'stadsbestuur van Rotterdam bepaalde door het bind end verklaren van dit contract ook, dat
werd "goedgevonden en verstaen het breken en malen van zoodanig hout
aen allen en een yegelijk, wie het soude mogen wezen, buy ten den voornoemden Joannis van Duyn te verbieden, gelijk hetzelve verboden werd by
desen op een poene van twee hondert silvere ducatons, werdende echter del!
gemelten Maeden van Multe de vrijheyt gelaten van op zijn molen te
mogen malen zoodanig compressie-hmlt. hetwelke hem van buy ten sal wer:"
den toegezonden ende in deser stads werklmys 1vordt gekapt, met dien
verstande dat hij het voorsz. hout op zijn molen gemalen, in dese stadt
,~iet zal vermogen te dcbiteeren ofte vercoopen, oIte voor yemandt in dese
stad eenig hout malen op gelijke poene van twee honderd silvere ducatons''.
Door deze c1ausule wcrd 's mans bedrijf practisch onmogelijk gemaakt, zoolang Amsterdam in staat was, zijn monopolie binnen de Hollanclsche grenzen te hanclhaven.
Bespraken we in het voorgaande enkele middelen, om de tuchtelingen te
Rotterdam aan 't werk te 1crijgen, doordat de Regenten voor hen een werkgelegenheid openden, om ze aan het werk te houclen met dwang en onder
tucht, bleek al h~el spocdig nog grooter kunst, waarom den binnenvader,
die daarmee belast en daarvoor ook verantwoordelijk was, in 1694 Johan
Mooijman, de vrijheid werd gegeven door de regenten om de onwilligen en
luien te straffen "naer reden, diegene, die gesont .zijn en te leuij om te
wercken en haer taeck niet en doen, te weten aen aIle, die in de wol
wercken, opdat zij naar behooren haar taack ten vollen wercken; ende
soo hij, vaeder Mooijman, tselve op de werckluyden niet met gemeene
straffe vercrijge, zal hy 't selve aen de regenten op de ordinaire verga derinch bekent maecken, op poene dat hij, vader Mooijman, het contingent
voor ijder, die versuijmt off te cort werckt, zat moeten opbrengen. Doch de
hackers en saegers zal hij niet straffen, maer haar versuym off quaat
doen aen de regenten bekent maecken, ende by gebrek van geen bekent·
maeckinch aen den Preses zal het versuym mede tot sijnen lasten blijven.
Ende bekent gemaeckt zijnde. zal den Preses gehouden wesen in 't huys
de gemelte gevangene(n) gaen recommandeeren haer plicht te doen, en
de straff tot de ordinaire Vergaderinch van de regenten op te houden
en hij, binnenvaeder, vrij zal sijn van schaeden".
Op den 10den November van het jaar 1696 kwam de binnenvader met
-een dergelijke boodschap bij den president-regent van het Tuchthuis, toen
Jan Muts, Jan Fransz Lepelaer, Hendrik Lambertz en Carel Willems ill
letterlijken zin het bijltje er bij had den neergelegd. Juist was het college
van regenten in vergadering bijeen en de praeses bracht verslag uit over de
klacht van den binnenvader, tegen wien de recalcitrante tuchtelingen
hadden opgespeeld, in hun "boosaerdicheyt ende stout spreecken hebbende gesecht volmondich niet te willen wercken". De regenten besloten
een poging te doen de onhandelbare delinquenten tot rede te brengeu
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door hen bij zich te laten komen "om haer te examincren ende red en te
willen hebben". Doch de onwillige gevallgenen weigerden eveneens uit hUll
hokken te komen, de deur to openen en er uit te treden. Goede raad 'was
duur en de rapporteur van het gebeurde verhaalt verdeI' als voigt. "Dael'
op wij aile selffs zijn beneden gegaan", - de regentenkamer was boven"ende haer mOlldelingh gevl'aecht, off sij de deur wilden openen cnde yool'
den dach komen. 800 hebben sij aile wederom legens o~s, regenten, 'tselve
geantwoort, niet to willen voortkomen, waarop wij dan de binnevaeder
hebben gelast nevens aile zijn suppoosten, de delinquanten geen eten off
drincken te geven tot nader ordre, waarop Sondach, den 13den November,
OIl ordre van den heel' officier, den schout van del' Bel, int huys gekomen
met. sijne dienders en de voornoemde delinquanten met gewelt daer · uyt
gchaelt en onder het stadhuys gebracht. Waerop de heel'en schepenen,
eenige l'egenten hebben gehoort ende met haar de gevangenen geexamineert ende alsoo bevonden. Waerop bij de ed. heeren schepenen wiert
geresolveert de overtredel's in het Tuchthuys te comen straffen, gelijck dan
vervolgens op Satul'dach den 1gen November door den heel' officier en
schepenen ten overstaen van de regenten in 't Tuchthuys, de justitie daerover· gedaen (is) ende zelve strengelijck aen de pael voor de eerste reys
op de groote Plaats gegeeselt (zijn) , doch Carel WilIemsz. met mindel'
slaegen".
Langen tijd lezen we dan niet meer over den voortgang en den ·aard
van den gevangenisarbeid in het Rot.terdamsche Tuchthuis, totdat in 1736.
- of schoon we hier even de grenzen del' hiervoor behandelde zeventiend!.'
eeuw overschrijden - opeens weer een poging wordt gedaan om het octrooi voor het kappen, breken en malen van het verfhout te krijgen, ongcveer gelijktijdig met het sluiten van de nieuwe conventie tusschen · de
Amsterdamsche Tuchthuisregenten en de verfkoopers aldaar. Uit de vroedschapsresoluties d.d. 26 Juni van dat jaar blijkt namelijk, dat dit college
aan burgemeesteren en rekcnmeesteren tel' fine van infol'matie en aelvies
opdroeg een onderzoek in te stellen naal' de mogelijkheid en noodzakelijkheid van het verkrijgen van zulk een octrooi en "of niet het voorbeeld
van Amsterdam en andere ste.den tot meer beneficie van het werkhuys
binnen deze stad Rotterdam en om de zware kosten van dien beter te
vervallen, van H.Ed. Gr. Mog. zouden behooren te werden verzogt Octroy
tot het kappen van allerley verfhout en off en in hoeverre zulks mel
seclusie van anderen zonde kunnen en behooren te geschieden en des!.'
vergadering daarop van derzelver consideratien en advies te dienen".
W ederom was het resultaat nihil en het eenige wat men met deze poging bereikte, was een verbod aan Isaac Hubert om op zijn verfmolen nog
Ia.nger te kappen, alsof men bij octrooi het monopolie reeds bezat! Dat
kon geen stedelijk bestuur aan den betrokken molenaar verbieden, eloch
de regenten van het Tuchthuis hadden zoo over dien Hubert geklaagd,
die "tot groot nadeel van 't zelve Tllgthuis aen sijn eygen mole doet kap"
pen het camperi 1) , brasile on alleler hout, hetgeen hij vervolgens komt
1) Lees: campcche.
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te maelen" , dat de blll'gemeesteren Nicolaes van Blommensteyn en Jan
van del' Merl, twee gecommitteerden uit het regentencollege, in bijzonder
gehoor ontvillgen en onrriiddeUijk na gehouden beraadslaging aan Isaac
Hubert deden interdiceeren "in het toecomende op zijn molen geen hout,
hoegenaamd te mogen malen of Ie do en malen dan hetgeen in het werkhuys deser stad sal zijn gekapt", zonder opgave van eenige weltelijke bepaling of recht, waarop deze interdictie g(eunde of gegrond was.
Tegen het einde del' achttiende eeuw kreeg ook dit Tuchthuis een nieuwe
illdustrie binnen zijn muren, die bij uitstek geschikt was VOOl' de tuchtelingen, namelijk het maken van lampkatoen VOOl' de petroleumlantaal'ns,
die toen in de steden menigvuldig in gebl'uik kwamen. Dit katoen mOf)gt
gesponnen worden, "zooals - gelijk het in 1782 heett.e - zedert eenige
jaaren is gedaan ; in dat jaar werden ook nog zes wolkambanken in het
Tuchthuis bijgezet". Dit wil echter niet zeggen, dat daarmee to en de hal'dhoutbewerking ook in dit strafgesticht geheel verdrongen of van geen
beteekenis meer was. Ware zulks het geval geweest, dan was e1' nog in
1790 niet zulk een hoogloopend geschil ontstaan of, betel' gezegd, waren
oude kwesties niet opnieuw opgerakeld over het kappen en malen van
\'erfhout tusschen de regenten van het Tllchthuis en Isaac Hubert, dien
we hiervoor reeds noemden en waarop onze Jaatste oorkondc dezer serif:
inzonderheid een helder licht werpt. Wij komen dus op het einde dezer
bijdrage nog even op dit geschiJ terug 1) .
Doch eerst zullen we .de werkgelegenheiu en " arbeidstherapie" in het
veel oudere Leidsche tuchthuis nog even in hoofdtrekken moeten bespreken
lot betel' begrip van de in de zeventiende eeuw gerezen moeilijkheden
tnsscben deze stad en Amsterdam.
Reeds Jan van Hout had bij zijn bezoekcn, in 1597 en '98 aan )H't
Amsterdamsche Tuchthuis gebracht, goede nota genomen van de hardhoutbewerking, om die later in het te Leiden te bouwen strafgesticht ook
in te voeren als " werk- en tuchtmiddel". Hij liet, zooclra het Tuchthuis
te Leiden zijn verpleegden kon opnemen, de raspzagen, beukblokken en
aUerlei ander gereedschap voor den arbeid mede uit Amsterdam komen,
zoodat ook in dit opzicht in de sleutelstad het voorbeeld van het Amsterdamsche Tuchthui8 getrouw werd nagevolgd. Van zijn schepping, het Leidsehe Tuchthuis gedurende 1598--1612, heb ik in het "Leidsch Jaarboekje",
jrg. 1925/26, reeds datgene meegedeeld, wat er in het gemeente-archief
1) De meeste dezer gegevens en nadere bijzonderheden zijn ontleend aarL
de Vroedschapsresoluties van Rotterdam, ook enkele aan de ResolutHiu en
Dispositien van burgemeesteren en regeerders van Rotterdam, Archief van
Fabricage, Recueil van contraeten en conventien, Notulen van Fabrijkmeesteren en andere losse stukken en geliasseerde stukken. Den heer
gemeente-archivaris van Rotterdam, Dr. E. Wiersum, (ondertusschen reeds
afgetreden), en zijn staf ben ik zeer erkentelijk voor de verleende medewerking, die mij bij dit speciale onderzoek evenzeer ten goede kwam als de
hulp, die ik op het Amsterdamsche gemeente-archief van aUe zijden ondeTvond.
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tel' plaatse is te vinden, weshalve daarover thans niet verder behoeft te
worden uitgeweid. Voor ons doel is eehter wei van belang te weten, dat
I,eiden in 1662 plotselijk weer een tuehthuis kon openen voor bedelaars en
veroordeelden, die een vonnis hadden. Hoe de totstandkoming daarvan
pI'eeies in haar werk is gegaan, bleeI tot dusverre bij gebrek aan bronnen
onbekend, maar het feit, dat het geopend en in gebruik werd genomen en
veoral dat er tevens een molen voor de verfhoutfabrikatie was opgesteld,
gat den burgemeesters etc. van Amsterdam aanleiding om hun collega's te
I,eiden onmiddellijk op het monopolie del' Staten van Holland, aan het
Tuehthuis der hoofdstad in 1602 verleend, te wijzen, hetgeen zooveel zeggen
wilde als het cave eanem! En toen de Leidsehe autoriteiten zieh aan die
waarsehuwing niet stoorden en toeh doorgingen, omdat het oetl'ooi der
Staten haal' daarvoor ten deele de gelegenheid bood, hetgeen door Amsterdam telkens weer betwist werd, was daarmee ook de coneurrentiestrijd
tusschen deze beide steden Ingeluid. Reeds in 1659 was de Leid3ch.e
sehepen Frans Meerman te Amsterdam en Alkmaar geweest, om de aldaar
vigeerende tuehthuisordonnanties te bestudeeren en de arbeidsmethoden
ill de strafgestiehten diel' steden van naderbij te leeren kennen, waardoor
hij een memorie opstelde, die ook voor de ontwikkeling van den gevangenisarbeid niet zonder beteekenis is.
Genoemde Meerman gaf namelijk zijn stadgenoolen in overweging om
zich ten aanzien van den gevangenisarbeid aan te passen b'ij de Leidsehe
nijverheidstoestanden en de aldaar bestaande industrieen: "Nota, Ie eommunieeeren, weIck van beyde (hantwercken) het huys meer voordeel souden geven, oIte het raspen, ofte de 'IVol- en deeekenneringe; werdende cehter geoordeelt, dat de deeckenneringe niet bequamentlijck soude kunnen
werden geoeffent, maer de 'lVolneringe seer bequamentUjck, als bestaende
deselfde neringe ut twee ofte drie soorten van wollen, als fijne, middelbare
en grove wollen, sijnde by pl'ovisie vastgestelt, dat voor als nu het gemeene wollen garen soo tot keten als den inslach zal werden gesponnen".
Ook achtte Meerman bet voor de exploitalie van den gevangenisarbeid
voordeelig, indien althans eenige tuchtelingen op de boogte waren van
het spinnen van saaigal'en, "voor denselfden een vertreck" in te richten,
"apart van andere in den huyse sijnde, dewelcke echter soude kunnen
werden in deselfde kamer bijgevoueht vIas, saey" en "setten geen spinsters
alsmede andere diergelijcke hantwel'cken" in deze werkzalen.
De adviseur verklaarde zich hier dus tegen het rasp en van brazilie- en
andere harde houtsoorten en v66r de invoering van textiele industrieen
in het op te rich ten of opnieuw te openen tweede Leidsche Tuchthuis.
Het blijkt echter, dat men zijn advies ter zijde heeft gelegd, want in de
minuut van een request, dat, hoe wei ongedateerd, hoogstwaarschijnlijk van
het jaar 1662 of kort daarv66r is, verzochten de Leidsche magistraten aan
Hollands Staten, om evenals Amsterdam, in het genot Ie mogen worden
gesteld van een oetrooi, waarbij vastgesteld was, dat niemand elders in
Holland brazilie- of ander hout zou mogen laten raspen dan die steden,
welke tuchthuizen wilden opriehten ter wering van de bedelarij en ledig-
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gang en tot bestrijding va n de misdaad, om in deze strafgcsl:iehten rendabele industrieen te vestigen, de delinquenten geregeld aan den gang te
kunnen houden en hen door stratten, Z1varen arbeid tot wet·ken aa,n te
zette~,

gehoorzaamheid Ie leet·en en in 't gareel der dagelijksehe pUehten

tf! brengen. Deze meening over de opvoedende waarde van den eentonigen
arbeid van de hardhoutbewerking is zeker weI een del' merkwaardiggte
opvattingen van de leidende mannen bij dezen tak van staatszorg en hleef
geheel dezelfde, welke het driemansehap Coornhert-Spieghel-Van Hout
reeds een eeuw daarv66r huldigde. En wat Amsterdam als privilegie \'001'
zijn tuehthuis had gekregen van de Staten, daarop meenden ook de Lcidscbe vroede vaderen reeht te hebben. n,l. om een wind-houtzaagmolen te
mogen bouwen, ten einde daarmee het afval en de grove stukken te vermalen, "bij gebreke van \Velcke molen de raspinge van tselve hout niet
soo voordelieh binnen 't selve huys kan gesehieden alet behoort ; ende gcrrierekt noebtans voor den dien st van het publijc nodich is, dal bet \'oornoemde rasp en werden aengehouden 1) , om door affschrick van dien vele
luye, lichtveerdige ende ondeugende menschen tot haren sehuldigE)ll plicht
te brengen ende te houden". Dat speciaal de sterkste en zwaarste misdadigers voor deze bardhoutbewerking zouden worden uitgezoeht, blijkt nog
nit de volgende doelstelling, toen de burgemeesters en vel'dere regeel'ders
van Leiden aan de Staten van Holland ter kenni~ brachten, dat in hun
ilIad was gebouwd en opgel'ieht een "werek- ofte tuchthuys, in he!welcke
ollgesloten werden bedelende en andere personen ..... . , van quaedt l'lven
sijnde ofte dan geene behoorlijeke sorge voor haere huyshoudingh dragende en specialiek mede diegene, bevonden werdende aelmissen bllyten
noot te' genieten ofte deselve te misbruyeken, om binnen hetsdve Ituys
tot een beter leven gebracht olle door hel leeren Vatb een (Joel ambach!
b(quaem gemaeckt Ie werden om buyien lasien vande n.elmollsseniers lweI"
!cost met hacr handen arbeyt te !connen verdienen, uyt wclcke persoC'nen
eenige die mcest misdaen en klm!kste van ledcn sijn, werden gehouden om
bmsilie- olte a,n der verV'lverc hout te raspen en Ie breken". Naasl de goed
bedoeide vakopleiding del' tllchtelingen om ze naderhand des te succesvoller te kUlmen reclasseeren, waarvan in de pl'actijk eehter niet veel
tereeht kwam, wijl als eer-ste vool'waarde gold, dat de arbeidsprestaties
der tuchtelingen de kORten van hun voeding en verdeI' ollderhoud moe3ten
dt'kken, vinden we de autoriteiten te Leiden evenals die te Amsterdam en
Rotterdam vas thou den aan de idee: de hardhoutbewerking is de mees! geschikte arbeid voor de gevangenen en de voordeeligste VOOl' hun strafgesticht!
Hoe noodig men eehter ook dezen arbeid voor de Leidsche tllchtelingen
Yond, een Leidsche tuehthuismolen kwam er voorloopig nog !lie!; daarvoor
zorgden de Amsterdamsche collega's wei, die zieh ook in den eoncunentiestrijd met de Leidsehe tuchthllisregenten zouden doen kennen als heftige

'1) Gelijk het in het eerste LeidscheTucbthuis was venieht als een del'
" fundamenten van het arbeidsbedrijf" en de opbrengst del' expioitatie van
d.e "tuchthuisfabriek".
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en machtige tegenstandel's. Zij dwarsboomden zooveel mogelijk de plannen
del' Leidenaars en Rolterdammers om aldaar cen windmolen te la ten
dl"aaien, waarvan de in onze rubriek "Bronnen" volgende correspondentie
en nitwisseling van stukken het gevolg waren. De teidsche regenten mochten dan al voortvaren "met het doen opsteIlen van een molen om brasilien
en diergelijek hout te breken" , zij, die de oudste brieven hadden, wisten
diE: voor zich zelf aIleen te behouden en voorloopig de eene na de andere
legenpartij te dwingen om hen "het gemelte octroy (van 1602) onverhindert
te laten gebruycken". Maar doordat de aldus door Amslerdam op zij gedrongen tuchthuisbestnren in de andere Hollandsche steden de klande,tien
wrrkende particuliere hardhoutbewerkers steunden, wenl de strijd voor
de handelsmetl'opool del' Republiek nog moeilijker, zoodat haar bestuurdars ten langen Ieste water in den wijn moesien cloen en bet s teisel van
geven en nemen dienden toe te passen. Dit viel reeds op in het Iaatst del'
zO'entiende eeuw en gedurende de achttiende eeuw was het Amsterdam~ che mOllopolie op de hardhoutbewerking in 't geheel niet meer te handhaven, vooral toen er aan de exploitatie en productie in het Amsterdam~
sehe Tuchthnis zelf te veel ontbrak en de arbeidsmelhode ondeugdelijk
werd bevonden. De daarop betrekking hebbende stukken, die wij na voorgaallde toelichtillg aIle zonder commentaar kunnen laten volgen, zullen
onzen lezers daarvan het bewijs lever en, evenals van het economische belang dezer industrie buiten het penitentiaire doe! om 1). Hoe ten slotte
vooral in de zeventiende eeuw Leiden met Rotterdam samenspande legen
Amsterdam moge blijken uit het volgende.
Leendert Martensz., molenaal' te Rotfe1'dam, die aldaar omstl'eeks lf070
den molen exploiteerde, waal'mee vedhout gebroken en gekloofd werd,
kreeg in dezen tijd door cen exploit va n den deurwaarder Groenendijk
aanzegging en Y{'rbod, om het bl'eken en verdcr bewerken yan hardhout
met behulp van zijll lUoIen onmiddellijk te staken en bij weigering te verschijnen voor hel Hof om aldaar de interdictie to hOOI'en bekrachtigen en
de beschikking van dit college in ontvangst te nemen. Toen de deurwaarder
bi.; het molenhuis aan de Schiekade verscheen, was de molenaa r echtet·
afwezig, zoodat diens vrouw de interdictie, het mandcment of exploit in
onf.vangst moest nemen met de aanzegging, dat haar man "in cas van
opposilie" H Maart 1673 (had) te verschijnen voor den Hove "goet tijts
t) De hiervoor verwerkte gegevens betreffende hel leidsche Tuchthuis
ell de hardhoutbewerking aldaar kan men vinden in de portef. "Tuchthuis

1598", gemeente-archief, Leiden, alsmede in de elkaar olJvolgende "Gerechtsdagboeken", mede aldaar berustende. Nadel'hand werd door de welwillendheid van den heel' gemeente-archival'is mijn aandacht nog gevestigd
op Nl'. 5239 van het Archief del' Secretarie, bevattende stukken betrefFende het verzet van ' Amsterdam tegen het oprichten van een l'aspmolen
in (!) het tuchthuis te Leiden, 1662, waarb~i gevoegd is de copie van het
octrooi, door de Staten van Holland in 1602aan het Amsterdamsche
Tnchthuis verleend. Verder op Nr. 5235 van dezelfde afdeeling: NotuIenboek van de Bouwvaderen van het tuchthuis, 1598-1600, en Nr. 5236:
Verhaal van de reis naar Amsterdam ter bezichtiging van het tuchthllis
aJdaar in 1598, reeds in voorgaande hladziiden yerwerkt.
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\.'ool;de noene".· Zij gaf den deurwaal'der daarop tot antlVoonl: "Hebben
Foy het die van Leyden oock verboden? Waerom souden wij het oock soo
weI niet mogen doen als die? Wij sullen doen tgeen ons belieft ende
llJ'offytelyxt is. Wij hebben tot noch toe geen knechts gehadt, want de
molen nu eeTsi bequaem gemaecki is; ick sal mijn man de copie bebandigen, als hy '[ huys komt".
Spoedig daarop begon nu het proces tu sschen de rcgenten van het Ams terdamsche Tuchthuis, gesteund door de burgemeesters en vel'dere autol'iteiien dezer- stede, en de particuliere molenaars, die te Leiden en Rotte1·clam voor de tuchthuizen en pal'ticulieren hardhout bewerkten. Dit pro('es h eeft bijna vijf jaal' geduurd, doordat tolkens bUTgemcesiers en Tcgecrd(·rs vem Rotterdam en Leiden partij kozen voor de geinterdiceerde molenaarsin bun steden en "onder benefitie van interventie" de zaak trachtten
sle~ende of tegen te houden. Uit de onderhavige processtukken vermelden
we hier nog, dat voor de regenten van het Werk- of Tuchthuis te Rotterdam Cornelis Vinck als procurpur optracl, "intervenierende ende de saecke
;J.en~lemende voor Leendert Maertens, Molenaar woondende opde Schie onder
dn jurisdictie van vs. stadt", om te antwoorden op en zich te verweren
tf-gen den eiscb del' Burgemees ters van Amslprdam en de Tuchthuisregenten aldaar. Uit zijn verweer is vooral het volgende van belang, zoowel voor
dfl geschiedenis del' vrijhcidsstraffen als voor die der indus tri e van de
hardhoutbewerking.
Als motieven, waarom de desbetrcffende autoritei ten Le Rottel'dam war en overgegaan zich de hulp van den molenaar Leendel't Martensz. te
verzekeren, om op zijn molen hardhout te lalen bewerken, en daartoc
lrots het bestaande octrooi van 1602, aan het Tuchthuis te Amsterdam
verleend, ook het l'eeht meenden te bezilten, voerde hij aan, "dal eenigen
tijdt geleden binnen de VOOl'SZ. stadt van Rotterdam tot afschrick van de
lllyheidt del' doecke ende stercke bedelaers ende tot inbindinge van de booshcyt van andere ondeugende ende bedurven menschen is opgel'echt een
werck- oft tllchthuys, in hetwelcke brasilie- ofte andere dierglijcke hout
gerasp t .werdt ; cIat de regenten van het selye werck- ofe tuchthuys van
tijdt. tot tijdt bevonden h ebben, dat in b et voorsz. tllchthuys de behoorlycke tucht niet en conde onderhollden werden bij mancquemenl van
soodanige materialen, die daertoe wierden gerequireert, aengesien cIa l veel
cooplieden tot Rotterdam voormeH, trachtende na h et meeste oirbaer ende
proffijt, haer brasil ie- oHe ander diergelijck houdt in plaetse van Rotterdam in het werck- ofte tuchthuys te brengen ende aldael' te laeten raspen,
nae Leyden eude Amsterdam voorszeyd verzonden, omdat de Ilplinters,
<l ie . iii het raspen vlln het houdt afbreecken mitsgaders de boncken end~
de ·corle eynden, die in de schreeft, omme cort geraspt te werden, ni et en
conn en vastgeset worden, door een molen moeten gebroocken werden, die
wcl tot Leyden, Amsterdam etc. , maer niet tot Rotterdam was; da t claerom
tleselve regenten voor de subsistentie van het voorsz. tucbthuys nootsaecketyek bcbben gevonden met de voornoemde Leendert Mael'tensz. , op approbn tie en rl e authorisatie van bllrgem('('s tereD eDde regeerders van de I'oors:
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stadt Rotterdam, te accorderen ende contracleren, dat hij deselve splinters,
boncken ende corte eynden op sijn molen, daertoe bequaem gemaect, soud e
Iaeten breecken".
Van de zijde del' impelranten werd getracht dit verweer van (tc legenpartij door de volgende feiten en redenen te ontzenuwen. In de eersle
plaats toonden zij aan, dat in het Rotterdamsche tuchthuis !liet de hardhoutbewerking door de tuchtelingen hoofdzaak was, doch andere industrieen, speciaal textiele, aldaar werden beoefend, "ende dickwils gans geen
brasilienhout geraspt wierdt ende dickrnael maer een rasp" in gebruik
was. Voor de bewerking van dergelijke kleine parlijljes hout kon 7.eker
geen molen apart aan den gang worden gehoudcn, doch doordal dc exploitant daarvan tevens voor pal'ticuliere houthandelaal's Cll verffabrikanten
in en buiten Rotterdam werkte, kon hij zijn molen gercgeld latcn draa ien.
Dit laatste nu was nog meer in strijd met het octrooi van het Amsterdamsche Tuchthuis en op dien grond vooral verzetten de regenten daarvan
zich tegen de exploitatie van den Rotterdam8chen molen. VerdeI' was het
argument del' Rotterdammers, dat bij ontstcntenis van een dergelijken
molen de kooplieden aldaar hun I'uw materiaal naal' T,eiden cn Amsterda m
moesten zenden, een valsche bewering, want men kon in de Rottestad wel
weten, dat "dese heeren vanouds alles tot Amsterdam laten raspcn'" ; zij
had den den molen aan de Schiekade juist mee hell)Cn ombouwcn, om dic
klan ten het Amsterdamsche tuchthuis af te troggelen. Maar dan zouden
de tuchteiingen in het geoctroyeerde tuchthuis spoedig geen werk meer
hebben, terwijl juist hier de gevangenisarbeid in hoofdzaak bestond \lit
de hardhoutbewel'king. Ook te Leiden werd in het Tuchthuis weinig of
geen hout geraspt, zoodat ook daar de molcns gl'ootendeels vool' particu~
heren werkten, aJles in strijd met het octrooi van 1602. Beidc Tuchthui?cn
"hebben geen boneken nochte spaenders tc maelen als geen houl ofte weynich hout raspende", dat een molen aldaar slechts een of twee dagen zou
behoeven te malen tegen een jaar te Amsterdam, om de in dit Tuchthui$
verwerkte hoeveelheid rasphont te zagen en te klooven. Zoodoende wail de
eindconclusie del' Amsterdamsche heeren, dat dc molens te Leiden en Rotterdam gl'ootendeels ten dienste van particuJieren werklcn, wat geheel in
stl'ijd met het octrooi was, den geregeldcn gang van zaken, arbeid en
~ucht in het Amsterdamsche Tuchthuis gedncht in gevaar bracht en aUel!1l
nit particularigtische oogmerken voortkwam, om daardoor Amsterdam iTl
zijn nering en goeden naam tcn aanzien van het aldaar bestaande oudste
Tuchthuis der gciinieerde provincien te trcffen. Het Hof diende dun ook
de impetranten in hun eisch te erkennen, het VCI'weCI' vall den proclIreul'
af te slaan en opnieuw recht doende te verklaren, dat het Amstcl'damt!chc
Tuchthuis overecnkomstig het octrooi del' Statcn vall Holland in het 011verminderd bezit van het privilege der hardhontbewerking bleer gehandhaafd met uitsiuiting van aile particuliel'en en aileen nieuwc tllchthuizen
tot de hardhoutbcwerking toe te laten, indien overtuigend kon worden aa ugetooncl, dat er geen ander en meer geschikt werk of trafiek voal" de luch.;
telingen kon wordcn gevonden.
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Maar ook de tegenpal'tij zat nog niet stH en gaf zich allerminst gewonnen, terwijl het Hof weI geneigd was Amsterdam zijn zin te geven
maar nog niet dadelijk kon beslissen, omdat het octrooi inderdaad ruimte
liet om de hardhoutbewerking ook aan de jongere tuchthuizen toe te staall.
Zoo bleef de zaak slepende, hoewel de Amsterdamsche autoriteiten er op
aandrongen, Leendert Martensz. te Rotterdam de verdere exploitatie yall
zijn molen te beletten. 19 October 1673 diende de zaak opnieuw voor het
Hof, waarbij burgemeesters en verdere magistraten zich met de regen len
van het Tuchthuis te Amsterdam partij stelden contra Cornelis IJsbraIlts~
Buys c.s. te Leiclen en Leendert Martensz. c.s. te Rotterdam, dus tegen
deze moh~naars als particuliere bedrijfsondel'nemers en indttstrieelen. Die
pleitredenen werden voortgezet successievelijk op 23 November 1673, loen
de Leiclsc1le mayisiraat in de bres sprong voor Cornelis IJsbrantsz. c.s.,
OJ! 14 November 1675, toen de gedaagde partij in gebreke bleef te vet"schijnen, todat we op het jaar 1676 een request aantreffen onder de stukf.
ken, waarin de Amsterdamsche regeering met de Tuchthuis regenten aldaar, zich opnieuw civiele partij stcJlende legen burgemeesters en regeerdel's van Rotterdam voor Leendert Martens c.s. en burgemeeslers en
regeerders van Leiden voor Cornel is IJsbrandtsz. Buys C.S., vel'zochten
wcderom hun zaak te mogen bepleiten voor Commissarissen van het Hof
wegens afstervcn van den vroegeren functionaris Mr. Cornelifl Fannius,
waarill door het Hof voorzien werd door de benoeming van Mr. JORua
Zunter. 2 Februari 1677 was nog het pleit niel beslist, doch de stemming
was ten gunsle van de Amsterdamsche partij. Wij gaan daarom thans
over naar de achttiende eeuw, waarin de strijd werd verplaatst llaar het
terrein van den pal'ticulieren handel en indllstric contra de tuchthuisfabrieken.
IV. ACHTTlEKDE EEUW
In deze eeuw krijgt de strijd om de hand having vall het mOllopolie een
beel ander aspecl: het rendemenl van de tllchthuisfabriek en de belangcn
del' Amsterdamsche verfkoopers.
Kon men het te Rotterdam en Leidcn namelijk niet \Vinnen met cen
odrooi te verkrijgen, gelijk dat Amsterdam voor Zijll Tuchthuis in 1602
was verleend, zoo werd het particulier initiatief wakker geschud en tot
daden aangespoord, die gevaarlijk werden voo)" de uitsillilende handhaving
van het monopolie van de Amstelstad. Immers niettegenslaande de conventie, den 26sten November 1736 gesloten tusscben de Rcgenten van dat
Tuchthuis en de gecommitteerden uit de verfkoopers tel' plaa!"e, waren
er verschillende AmsteI'damsche koopliedcn ill verfstoffen, die het ruwe
product op stroolll leverden voor het vervoer naal' den Rott.erdamsehen
mol en van de Fa. Ocker(s), om het klandestien als afgewerkt IJroduct
weder binnen Amsterdam te importeeren. Ell wederkeerig cOlleurreerden
Rotterdamsche particulieren aldus met den uitvoer van gemalen bout voor
de verfstoffenbereiding. Daardoor leed niet aileen hel Amsterdamscho
TucbtbuiR schade door de inbrellk op zijn octrooi, maar ook de verfhan-
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delaren aldaal·. En dezen waren het nu, die de koe bij de horens yatten
om de Regenten van het Tuchthuis tot meerdel'e activiteit aan te z€:lten
en hel Tuchthllis betel' als "houtfabriek" te doen functionneeren. Want
daaraan schortte het vooral: de luchtelingen produeeerden le weinig, de
orders werden niet tijdig uitgevoel'd, de Regenlen werkten niet mee, het
aantal tuehtelingen was te gering als gevolg van de "on-eeonomisehe"
vl'nnisRen en de "tuehthuisfabriek" rendeerde du s niet tot schade del' stede1ijke en particuliere financien. Ook buiten het gilde del' verfh andelaren
ondervonden b ijv. hoedenmakers, katoendl'ukkers en andere vaklieden
daarvan de nadeelen. En bovendien sleepte verlies van het eene al'tikel
dat van een ander mel': de eene eommissie ging te Hiet door hel niet tijdig
leveren van een ander.
Dil moesl dus veranderen en vandaar request op request, protest op
protest, door de Tuchthuisregenten s)echts eenmaa) beantwoord met een
weinig zeggende deduclie. Rotterdam, Leiden, Haarlem en andere p)aatsen
slcepten intusschen de voordeelen weg en de desbetreffende industl'ie
met haal' nevenbranches verslapte to Amsterdam hoe langeI' hoc meer. De
Amslerdamsche verfkoopel's voerden verschillende midde)en aan, waarmede
de crisis was te bezweren: vermeerdering van hel aantal tuchtelingen,
extra-Ioonen voor overwerk, de luchlhuissuppoosten geen vast salads uit
te keeren , doch loon naar verhouding van het aanta) afge)everde balen
gf'l'aspl hout, doeh er trad geen duurzame verbetering in.
Ook in Rotterdam - de hardhoulbewerking in Leid en bac\ na ± W 80
geen beteekenis meer - deden zieh a)]crJei mncllijkheden voor tU5schon
de tuchthuisregenten en partieuliere molenaars.
In onze voorgaande beschouwingen deelden wij reeds mede, hoe op
het einde del' zevenliende eenw bij de reorganisatie van het Tuchthuis. te
Rotler~ am in 1687 Jan Krop a ldaar als werkbans was anngesteld en dool'
de Regenten mel Johannes van Duijn, een parliculieren molenaar, wonende.
aan de Rottekade in het ambacht van B)ommersdijk, een contract was gesloten, om de spaanclers, uit h et Tllchthuis komenclc, te malen mel uitsluiting van aIle andere verfmolenaal's, welk contract of accoord den 20sten
April 1688 was gcl'atifieeerd door de Vroed~chap. Daardoor verleende dil
college aan het Tuchthuis ler plaatse een mOllopolie, dat naderhand door
de concurrentie van particuliere zijde heel wat last zou veroorzaken. Dat
begon al direct met he! optreden vall den molenaar Maerten van Mnlte,
wien de stedelijke regeering door de ratificatie van vorenbedoeld contract
het malen van verfhon! kon vcrbieden met clien vers!ande, dat hij ~lechts
mochl malen, wal hij buiten Rottcl'ct-im kwijt. kon, hetgeen hem op zijn
be,ll!'t in conflict zou brengen met Amsterdam.
Maar een geheel andere en niet minder ernstige moeilijkheid deed zich
voor sedert 1719, het jaar, waarin Izaak Hubert Sr. den bevoorreehten
molen van Johannes van Duyn had gekoeht. Althans, de nieuwe eigenaar
besehouwde het zoo, dat hij nu met het reeht ntn eigendom op den molen
ook het uitsluitend l'echt had Yl'rWOl'ven om de v~rfhouten van het '1'uchlhuis te malen tegen de gebruikelijke vergocding van f 200. - en wat hij
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boven de 80.000 pond jaarlijks venverkte, voor eigen risico kon verkoopen,
te meer daar hij naa~t molenaar ook koopman was. De regenten van het
Tuchthuis waren het met die zicn~wjjz e niet eens en zoo ontstollu een ge~('hil tusschen deze beide partijen, in verband waarmee Hubert in 1730 en
'34 reeds een paar maal voor de vroedschap was gecitecrd en waardoor
zich de magistraat in 1736 wederom tevergeefs tot de Staten van Holland
;vendde om een octrooi als die van Amsterdam tc verkrijgen, bij inwilliging
van welk verzoek het college dan tegelijk een molen voor het Tuchthuis
had kunnen doen bouwen. Than:; was het risico te groot, de omzet soms
1e gering en de concurrentie te sterk, zoodat men afhankelijk bleei van
de particulierc molenaars, dje het de stedelijke tuchthuisfabriek niet ge:makkelijk maakten, inzonderheid Izaiik Hubert niet.
Deze begreep weI, da t het stedelijk bestuur hem het kappen van verfhout
niet kon verbieden en eveneens steunde hij op de ten deele vermeende
rcqhtel!., die door hel contract vall 1688 op zijn molen waren overgegaan,
lerwijl hij van de min of meer afhankelijke positie van hel Tuchthuis iuiake het fijnmalen der spa,mders en bonk!m eenigszins misbruik maakte.
De tusschen hem en de Vroedschap gewisselde stukken laten intusschen
d uidelijk zien, dat de in Rotterdam gevoerde strijd tusschen de Regenten
,an het Tllchthuis en de particuliere verfmolenaars parallel liep aan de
ge8chillen tusschen de Amsterdamsche Tuchthuisregenten en de verfkoopers
a ldliar. En tevens leeren wij er uit, dat de hardhoutbewerking ook Yoor"
he! Tu·c hthuis te Rotterdam een onmisbare bron vau inkomsten, cell goedkcop tuchtmiddel en een weinig kostbare gevangenisarbeid beleekende;
Hoe ook het afgewerkte product werd geexporleerd en overal veel aftrek
vt.ud,. bewijst inzonderheid het vertoog van Izaiik Hubert aan het coll,ege
vau . burgemees ters, om meer bewegingsvrijheid voor zijn handel en in,luEtrie to VCl."wonen. Natuuriijk kwamen de reg-en ton daartegen ()p ill cen
nil\·oei-ig protest, welks inhoud eveneens van groot belang is, om den OlJlva ug van het bedrij£ del' hardhoutbewerking te leer en kennen, alsrnedc
<h daarbij gelnteresseerde personen, waarna de Vroedschap in haar condusie beid e partijen tot een vergelijk trachtte te brengen, maar toch het
Tuchthuis als een instilllut, in dienst del' Overbeid en het algemeen welzijn,
het meest de hand boven het hoofd hield. Nog in 1790 werd een soortgelijke
lcweslie tusschen de regenten van het Tllchthuis en lzaiik Hubert de
,longere op ovel'cenkomstige wijze gercgeld, maar ook daarbij bleek, dat
I'et particulier jnitialief niet te onderdrukken was en dat het welhll.ast
~c daan zou zijn met de monopolies en gildeprivileges. Om de stukken,
ovei· deze kwestie gewisseld tusschen de desbetreffende autoriteiten en de_
bdangh ebbende particulieren, een zoo getrollw mogelijk beeld te laten
~e vcn van de ontwikkelillg van de harrlhoutbewerking en van haar econo~
ll!ische beteekenis als gevangenisarbeid te Rotterdam, volgen hier de meest
jjdangrijkc bescheiden uit het do ssicr.
Misschien dat het laler 1l10gelijk is een beschouwing te leveren over den
~rbeid del' tuchtelingen in de thans nog niet aan de or de ge~te)dc str;af:;~'stichten ten tijde del' Republiek, speciaal in de tUf'bthuizen te Utrecht, Delft,
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Gouda en Alkmaar gedurende de zeventiende eeuw en in die te Leeuwarden,
Breda en Middelburg in de achUiende eeuw, zulks aan de hand va n tot
dusverre onuitgegeven bronnenmateriaal.
A. H.
NO.

1. -

KEUR INZAKE EEN MONOPOLIE VAN HET TUCHTHUIS

TE AMSTERDAM VOOR DE HARDHOUTBEWERKING. -

1599,

JANUARI 27.

Alzoo by experientie bevonden is, dat de rasperij.e vant b('esilienhout sunderlinge dienstich is tot castijdinge ende oeffeninge van degeenen, die int tuehthuys deser stede moeten wet·cken, soo ist, dat mijn heeren van de Gerechte, verst.a~m heb~
bende, dat de regenten van 't voorss. Tuchthuys ov ereenge~
men zijn metten anderen luyden, die hen tot noeh toe met
l'aspen geneert hebben binnen deser stede ende de jUl'isdictie
van dhm, daeromme . .. willekeuren mils desen, dat nae Meye
toekomende niemant andel's binnen deser stede oft de jurisdictie
• van dien eenieh hresiliilnhout zal mog-en raspen als de voorsz.
tuchtelingen, op de verbeurte vant gereetschap, 'tweJck de CO lltJ'aventeurs van desen claertoe sullen gebruycken 1).
No.2.

-

OVEREENKOMST INZAKE DE

HARDHOUTBEWERKING,

GESLOTEN TUSSCHEN DE REGENTEN VAN HET TUCHTHurs
TE AMSTERDAM EN PlETER JANSZOON TE ZAANDIJK . 1602, APRIL 29.

Op huyden zijn IJsbrand Hermansz. als regent vant 1'uchthuys, soo voor hem selven als uyten name van zyne medebroe-.
ders tel' eenre,ende Pieter Jansz. , wonende op de Sa·endijck
tegens het Calff over, ten anderen zyden, metlen anderen int
vrundelijck overgecomen ... , te weeten, dat de yoorsz. Pietel'
Jansz. hem van nu VOOl'taen onthouden sal in eeniger maniere
met zijn molen, nu staende tel' voorsz. plaetse, eenich hout te
malen ofte breecken, 'twelck int voorsz. Tuchthuys bij de tuc.htelingen soude cunnen gebroken ende geraspt " 'orden, sulx, dat
I) Los stuk, gemecnte-a rchi ef van Amsterdam. (zie over den <lard dezer
e~

volgende archivalische bescheiden mijll reeds in de Inieiding hierv66r
aangehaalde puhlicatie in het Jaarboek "Amstelodamum", 1927, bIz. 67 v.v.)
Ook mijn artikel "Een merkwll a rdig pamflet betreffende het Amsterdamsche
TllChthuis in de 17de ecuw", Nieuwe Rotterd. Courant 27 en 28 Oct. t9:~ 1.
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bij, Pieter Jansz., nyet zal vermogen oonich te maelen als facet,..
hout, spaenderen ende diergelycke, het voorsz. Tuchtbuys nyet
dienstelijck wesende, aHe 'twelcke de voorsz . Pieter Jansz. be,..
looffde als man met eere naer te commen, op een boete van 200
guldens te verbeuren, 800 wanneer bevonden mochte werden by
hem contrarie gedaen te z.ijn. Enz.
Actum den 29sten April anno 16021).
NO.3. -

OCTROOI VAN DE STATEN VAN HOLLAND, VERLEEND

AAN DE REGEERING DER STAD AMSTERDAM TER BEVESTIGING

VAN

HET MONOPOLIE DER HARDHOUTBEWERKING

VOOR HET TUCHTHUIS ALDAAR. -

1600,

MEL

11.

De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende
Wost-Vrieslandt, representerende den Staten van denzelven
lande, doen te weten, dat al~oo burgemeesteren ende regierders
del' stad Amstelredam ons verthoont hebbende, hoe dat aldaer
over eenighe jaren tot groote costen derselver stad opgerecht
was ende noch onderhouden wierde een Tuchthuys, wa.e'l'inne
veel jonge luyden, die op een doolwech waren ende nae de galge
liepen, daervan bewaert ende in de vreese Godes tot eerlijcke
oeffeningen ende hand wercken gehouden worden ende daerbeneffens daerinne gehracht worden verscheyde gehoude mannen,
die haer goederen deurbrenghen ende met haerluyder huysvrouwen hard ende onbelhoorlijck leven, mitsgaders andere soo
onbejaarde als oude persoonen, die naer haer ouders, voogden
ofte vrunden niet en willen luysteren ende haer qualijck aanstellen, waeronder degeene, die meest misdaen hebben ende
stercxt van leden zijn, twee ende twee gestelt worden aan 't
raspen van brasilie ende diergelyke ander hout, wesende do
voorschreve tuchtelingen een goet deel thuysbehoorende in de
naebuyrighe plaetsen ende steden, dewelcke dicmael uyt vruntschap geaccomodeert sijn met het innemen van de voorschreve
ongeregelde luyden. Ende opdat het den voorschreven tuchtelingen tot haerluyder ca.stijdinghe ende oeffeninghe aen geen
werck gebreken roude, zijn vooreerst de regenten van den VOO1'schreven huyse in January 1599 overeengecommen met aHe de
Iuy.den, die hen tot die tijt toe met het raspen tot Amsterdam
1) Los stuk, gemeente-archief van Amsterdam.
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ende in de jUl'isdictie van dien geneert hadden, dat sy hen dael'·
van onthouden zouden, waerop voort bij keure aldael' gepuhlieeert is, dat van doen voortaen bij niemand andel's als in 't
voorsz. tuchthuys e~mig-h diergelijcke hout geraspt zoude moghen
werden, waerdeur 'tselvde tot Amsterdam voorschreve ende in
de jurisdictie van dien weI beleth was ge\Yorden, maer alsoo
naderhand by senen Pieter Jansz. een wintmolen ,,"as gestelt
op de Saendijck jegens over het Calff, daermede den voorschreyen Tuchthuyse in 't breecken ende raspen van 't voorschreve
hout seer grooten afbreeck is gedaen, soo waren de voorschreve
1'egenten genootsaeckt geweest tot conservatie van den VOO1'schreve Tuchthuyse ,ende omme den ondergangh vandien tic!
voorcommen, middelen te soecken omme met den voorschreven
Pieter Jansz., onlancx mede te verdragen, dat deselfde voortaen
met zijn voorschreve molen in geenderhande manieren zoude
nwg-en maelen oft breecken eenigh ander hout als 't welcke in
' t voorschreve tU<.:hthuys by de tuchteling-en niet en soude connen gebroocken ende geraspt werden. Suix dat op de V()01'schreve molen alleen gebroocken sullen mogen werden de ove1'geblevene spaanderen van 't geraspte houdt mitsgaders fachethout ende diergeIyke ander hout, het tuchthuys niet dienstelyk
zijnde, op de verbeurte van 200 guldens.
Ende alsoo de voorschreve regenten beducht waren, dat in
toecommenclen tyden eenighe andere meer hen ondenvinden
souden mogen 'tvoorsz. Tuchthuys tontrecken het rasp en van 't
voorsohreve hout; 't weIck sooseer is diendende tot del' tuchte]jng-en beteringhe ende schrick van andere ende tot dien eijnde
bij de voorschreve regenten daervoor groote sorge gedragen was
int tevreden stellen van de boven verhaelde Iuyden, die daerbij
tot noch toe eenigh interest zouden hebben mogen pretender en
,e nde by ons 'tvoorschreve tuchthuys in den jare 1597 den 14en
Martij ten aensien: van de 10ffeIyke justitie van dien ende de
goede vruchten daervan te verwachten, in sonderlinghe protectie
genomen ende octroij verleent was, inhoudende by sooverre de
voorschreve regenten genootsaeckt wierden in haerluyder dienst
ofte tuchtinghe van de moetwillige tuchtelingen hen te weeren;
ende daer over een ofte meer derzeiver mochten commen ge:quelt te werden, doot te blijven, ofte daernae te overlijden, (iat
in sulcken gevalle ('twelck God verhoede) de voorschreve regen-
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ten daervan ten eeuwigen dagen vrij ende onbeschadigt zouden
blijven, breder hlij·kende bij den zelven octroye, soo waren de
verthoonders, haer aen ons kerende, versoekende dat ons gunstelijk gelieve tot meerder voorderinghe van 't voorschreve
Tuchthuys, te verleenen octroy in meliori forma, daerbij het
voorschreve Tuchthuys geprivilegieert wierde aIleen te mogen
raspen aIle het brasilie- ende andere diergelijcke hout, den tuchthuyse dienstelyck sijnde, sonder dat yemand alsulck hout directelijk off indirectelijk met een meulen ofte anders, de rasperye
van het Tuchthuys voorschreven in eenige manieren zal mogen
onttrecken of ontwendren op sekere pene daer toe te stenen. Mits
dat de supplianten tevreden waren op het loon van dien in den
voorschreven Tuchthuyse alsulcke orilie te doen stellen, dat
niemand hem met remme daerover soude hehben te beswaren.
Soo is 't, dat wij de zaecke ende 't versoeck voorsz. overgemerckt hebbende ende genegen wesende ter bede van burgemeesters ende regierdersder stad van Amstelredam, dezelve
uyt onser roohter wetenschap, volcommen macht ende authoriteit, v@gunt, geconsenteert, geaccordeert ende geoctroyeert
hebben, vergunnen, consenteren, acco:r deren ende octroyeren
by desen, dat tot conversatie, vorderinghe eOOe onderhout van
den Tuchthuyse binnen derzelver stede 't raspen van hrasilie-·
ende andere diergelycke hout bij den tuchtelingen in denselven
huyse aneen gedaen sal moghen werden; met exclusie van allen
anderon in den lande van Holland ende 1Vest-Vriesland, sondeI' dat yemand de rasp-en'e van sulck hout directelijck oft
indirectelijck met een meulen of andel's zal mogen doen ofte
doen doen, oft tzelve werck ende rasperije het voorsz. Tuchthuys
in eenigher manieren vermogen te onttrecken, op een peyne
van tweehonderd ponden van 40 groten, te verbeuren by
degene, die contrarie van desen bevonden sullen werden gedaen
tt' heboon, soo dicwils ende menichmael tzelve geschieden zal,
ofte bevonden sal cunnen werden gedaen te wesen. Mits dat
burgemeesteren ende regierders voornoemt gehouden zijn, alsulcke ordre te stellen eooe te doen onderhouden op het loon
van de rasperije van de voorschreven houte; dat niemandt daer
over hem met redenen zal hebben te beklagen. Ende dit all met
die reserve en verstande, dat sooverre bij eenighe stad ofte
steden van del' voorsz. lande van Hollandt en West-Vriesland
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teenighen tijde goet gevonden werde een tuchthuys binnen heure
stad ofte steden te maecken, stichtenende oprechten, dat dezelve
stad ofte steden vermogen zullen de rasperije van de voorschreyen brasilien ende andere diergelijke houten (: voor sooveel
binnen haere stad of steden verhandelt ende vertiert zal worden
ende anders ofte vorder niet :) bij de tuchtelinghen in denselven
huyse te doen raspen ende wercken, sonder dat de voorschreve
bur.gemeesteren ende regierders derstad Amstelredam uytcrachte
van desen eenigh hinder ofte beletsel daerjegens sullen mogen
doen in eenigher manieren. Ende teneynde burgemeesteren
ende regierders der stad Amstelredam tinhouden van desen
onsen consente, accoorde, vergunste ende octroije volcommentlijck mogengenieten ende gehruycken als naer hehooren, lasten
ende ordonneren wij weI expresselyck hij desen allen ende
eemm iegelycken, dient zelve aengaen mach, hen hier naer te
reguleren ende den voorschreven burgemeesteren der stad Amsterdam teffoot van desen rustelijck, vredelijk ende volcommentlyck te laten geniet~m ende gebruycken sonder hen te doen ofte
te laten geschieden eenighe hinder, letsel off moeyenisse ter
contrarie.
Geg.even in den Haghe ... , den Xlen May in 't jaer ons Heeren duysend ses honderd ende twee.
No.4. -

HERHALING VAN HET VERBOD DER HARDHOUTBEWER-

KING DOOR PARTICULIEREN VANWEGE HET GERECHT VAN

1660, JANUARI 2.
Alsoo mijn heeren van de gerechte - hevinden, dat niettegenstaande de keure van den 23en Augustus 1646, alhier gepubliceerd en de poene, daerby gesteld, eenige zig onderstaen
in deze stad in te hreugen geraspt en gemaelen brasilien- en
andere dergelijk hout, onaangesien den octroy van de heeren
Staten van Holland en W est-Vriesland in dato den 11 Mey
J602, bij 't welke de heeren burgemeesters en regeeroers dezer
stede geoctroyeerd worden, dat tot oonservatie ... van den tug!huyse alhier te raspen van 't voorsz. brasilien- ende andere
dergelijike hout hij haare tugtelingen alleen gedaan zal worden
AMSTERDAM. -

I) Ret origineel in het Algemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. Twee
bijna gelijkluidende authentieke copieen in het Amsterdamsche gemeentearchief.
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met exclusie van allen anderen, sonder dat iemand anders de
l'asperyen van zulk hout zal mogen do en ofte doen doen, of
gemelde rasperyen het voorsz. tugthuys directeIijk of indirectelijk mogen onttrekken, op zekere poene tegens degene, die
contrarie bevonden wuden werden gedaen te hebben, gereserveert alleen aan de andere steden van den voorsz. landen, dat
dewive in cas van opregting van een tugthuys van haere stad
of steden de voorsz. houte voor zooveel binnen haere stad of
-teden verhandelt of vertiert zullen worden, and e I' s 0 f Y e I'd e r s n i e t, by haere tugtelingen mede zouden mogen doen
raspen of werkren, soo is 't, dat mijn vool'noemde heeren van
den gereohte, cousidereeooude ende te gemoed ziende, dat by
continuatie van de voorsz. inbrenginge van geraspt of gemalen
hout den ondergang van 't tugthuys alhier ontwyfelijk zoude
word.en veroorsaekt, weI k e by . f aut e van w e r k v 0 0 r
d e tug tel i n g e n n i e t k a n b est a a n, daertegens weI
en voorsigtelijk bij de voorsz. octroy is voorzien, daerom goedgevonden hebOOn te ordonneeren .. ., dat voortaen de burger en
ofte inwoonderen van deze stad geenige brasilien- of andere
diergelijke hout zal mogen doen breken, buy ten den tugthuyse,
a lhier opgeregt, op poene van 200 guldeus, telkeus hij den cont.l'aventeur te vei'beuren, mitsgaders verheurte van 't gesaagde,
gemalen en gebroken hout; dat ook voorts geen gesaagd, gema.len of gehroken brasilien- of ander dergelyken hout hinnen
deze stad zal mogen ingebragt, verkogt, verhandelt of vertiert
worden, op poene, dat soo iemand bevonden word zulks gedaen
te hebben, dezelve verbeuren zal een somme van 200 guldens
en 't hout te appliceeren, een derde part voor de heel' officier
en twee derde part voor 't Tugthuys voorschreve.
No.5. -

BRIEF VAN DE REGEERING VAN AMSTERDAM AAN DIE

TE LEIDEN TOT BEHOUD VAN HET TUCHTHUISMONOPOLIE
DER HARDHOUTBEWERKING. -

1662,

NOVEMBER

'7.

De regenten van het Tuchthuys bier tel' stede hebben ous berieht, dat bij V.Ed. wordt voortgevaren met het doen opstellen
van een molen, om brasilien- ende diergelijke hout te breken
in prejuditie van het octroy, bij de Heeren Staten van Holland
1) Gcmeente-archief Rotterdam , bundel I08se s tllkk en gemerkt Tuchl- en
Wcrkhuis.
NED. ECON.-HlST. ARCIlIEF JAARBOEK XIX

to
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ende West-Vriesland op den 11 Maij 1602 van dese stad vel'gunt; onaangesien haer E.G.M. het ver-soek, dat ten dien eynde
bij D.E. gedaen is, hebben afgeslagen, derhalven hebben wij
met connen afwesen D.E. bij desen gansch vrundelijck ende
naebuerlijk te versoeken, dat dezelve, de saek zoodanigh gelegen
synde, als wij dael'aff heright sijn, van het opsteUen del' voo1'noemde molen gelieven te desiste1'en en om het gemelde octroy
onve1'hinde1't te laten geor·uycken.
NO.6. - NOTARIEELE VERKLARlNG BETREFFENDE DE BEVINDlNGEN
VAN JAN VAN VLOOSWIJCK EN JOSUA ALBORAS INZAKE DE
HARDHOUTBEWERKING, DOOR PARTICULlEREN TE LEIDEN,
IN STRIJD MET HET MONOPOLIE VAN HET AMSTERDAMSCHE
TlJCHTHUIS VERRlCHT. 1665, JANUARI 6.

Op huyden, den 6en January anno 1665, comparee1'den voor
mij, Gerrit Steeman, notaris publicq bij den Hove van Hollandt
geadmitteerd, tot Amsterdam reside1'ende, in presentie van de
nab esc. getuygen Jan van Vlooswijck, out ontrent 56 ja1'en,
en-de Josua Albo1'as, out ontrent 29 jaren, beyde woonende binnen deser stede, ende hebben ten versoecke van de regenten van
't Tugthuys albier nabenoemde getuigen verclaert. .. , hoe waer
is, dat zij, getuygen op den 5en December laestleden tot Leijden
g{~weest ende aldaer gegaen zijn naer de molen, die aen de vest
btaet, daer geseyt wort, dat niet andel'S mede wort gemalen als
alderhande cladtschilders ver;ruwen. Ende bij d'e voors. molen
(;()lrumde, vanden zijluyden juyst de deur van deselve molen
open, 't welcke bij quam, soo hen geseyt wiert, omdat de moleliaer naer zijn andere molen, die hij op de 'iVeteringh hadde
stao9n, gegaen was ende dat zijn soon thuys was gaen ontbijten.
vVaerop zij, getuygen, met haer beyden binnen in de voorsz.
molen getreden zijn, daer zij ten eersten vonden eenige stucken
heel provenshout, op de schael leggen, ende voorts noch veel
vant selve hout rond om op stapels, oock eenige OOo9len, daer
gemalen provenshout in was, welcke balen heel andel'S van
fatsoen waren als ordinaris balen, maer geleecken deselve wel
rijsbalen en andere soort. Ook "orders zij, getuygen, wat hager
in de voorzs. molen comende, aldaer op de solder gespreyt
vonden eenich heel nat, ende hooch gecouleurt gemalen proI) Los stuk, gemeent.e-archief Amsterdam (extract missivenhoek A'dam).
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venshout om wat te drogen alsmede eenich heel provenshout.
Now een solder hoocher elimmende, vonden aldaer een man
sitten, die provenshout oapte ende seyde, datter noeh een plaets
naest hem was, daer oock een ander persoon gestaen hadde, die
insgelijcx soodanich hout hadde geoapt, dewelcke doen, soo hen
geseyt wie·r t, uytgegaen was, vragende zij, getuygen, aende man,
die zij aldaer vonden, of men aldaer niet wat hout soude conn en
laten malren, daer op hij antwoorde: och jae. Vorders aen hem
vragende, waer het meeste hout, dat daer gemalen wiert, vandaen quam, zeyde deselve man daerop: van Amsterda.m. Gacnde
7.ij, g,etuygen, wijders uyt nieusgiericheyt noeh een solder hoogeI', vond·en aldaer niet allf'en op de steenen van deselve malen
maer oock rond om veel gekapt hout leggen, altsamen gcreet
zijnde om te malen. Ende alsoo hen, getuig;en, docht, dat zij
daer alles genoeeh gesien hadd,en, 'Soo sijn zij weelerom naer
heneclen gegaen, sonder dat zij eenige kladt'Schilders verwen,
daer zij expres naer sagen, in de voorseyde molen hebben beyonden off vernomen. Verclarende ,vijders, dat de man, rlie hen,
getuygen, met zijn sehuijt aen de molen sette, in 't wederom
keeren, eloen zij van de molen afvo('ren, tegens hen, getuygen,
zeyele, elat de molenaer van eleselYe molen onlanghs noeh 8000
p<?nt hout ontfangen hadde ende dat hij noeh een molen haelde
staen op de Weteringh, daer hij gelijck werck mede dede ali:;
met dese molen, daer zij getuygen, in geweest waren, waerop
,;ij, getuygen, antwoorden: 't geeft ons geen wonder, dat wij
weynich te doen hebben, als hij twee molens heeft, daer hij mede
maelt, daer op den schuytevoerder wedel' replieeerde: jae', de
molenael' is een man van veelderhande neeringh, slim ende angereeht. Eynteliek verc1aert hij, getuyge, Josua AIlJoras, doch
aIleen, dat hij voor desen noeh weI on trent zeven off aeM malen
is geweest, om te onderstaen ende vernemen, oU er oor,k eenieh
hout mette voorsz. molen wiert gebrooeken, doeh elat hij noyt
daer achter heeft connen comell, vermits de voorsz. molen altijt
cljcht toegehouden wiert, sondeI' dat zjj ymants vreemts daer
wilden in laten. Presenterende zij, getuygen, sulcx 't allen tijde,
ist noot, met eede te bevestigen.
Aldus gedaen binnen Amsterdam tel' presentie van Gerrit
Jans Coogh ende Pieter Prins, als getuygen hiertoe versoeht 1) .
1) Los stnk, gemeente-archief van Am sterdam.
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No.7. -

PLAKKAAT DER GEDEPUTEERDE STATEN VAN FRIES-

LAND TEGEN HET INVOEREN VAN GEMALEN, GERASPT OF
GEBROKEN BRASILIE EN ANDER DERGELIJK HOUT, ALSMEDE
TEGEN HET MALEN, RASPEN EN BREKEN ERVAN BUITEN
HET TUCHTHUIS IN FRIESLAND. -

1663,

OCTOBER

3.

De Gedeputeerde Staten van Vriesland bevindende, dat door
de grote invoer van gemalen, gebroken ende geraspt brasilienen ander diergelijk hard hout in dese provincie, de conservatie,
vor;deringe endle onderhout vaD! 't Tueht- ende VV' erekhuys
deeser 1andtschappe niet alleen ten hoogsten gecrenckt word,
maer dat de totaele ruine van 't selve huys ongetwivelt veroorsaeckt soude worden, bij tnancquement van genoeehsaam werck
voor de tuehtelingen daer insittende; hebben oversulx goed ende
nodig bevonden, daer tegens door desen te voorsien, ingevolge
\an de resolutie onser heeren principaelen de dato den 21 February vededren, staetswijse ten Landsdage genomen, willen,
ordonneeren rende statueren daeromme bij desen, dat niemand
voortaen eenich gebroken, gemalen ofte geraspt brasilien- noch
ander diergelijk hout, van buy ten in dese provincie sal mogen
voeren en inbrenghe, doen yoeren ofte inbrenghen, noehte oock
elders in deselve sodanig hont malen, breken of raspen, ofte
laten mal,en, breken en rasp en als in 't voorschrevcn Tuchthuys,
by poene van 200 caroliguldens, voor yeder contraventie, boven
verbeurte van 't ingevoerde en gebroken hout, de eene dardepart ten profyte van den aenbrenger, de ander van den officier,
ende de resterende dardepart van 't voornoemde huys te appliceren; als willende, dat de rasperye ende het breken van voorseyde hout, door de tuehtelingen in 't meergemelde Tuchthuys
alleene, rende van niemand andel's in dese provincie gedaen sal
mogen worden. Ende word den tegenwoordige tuchtmeyster, ofte
die hem mag cornen te succederen, weI expresse belast, goede
sorge te dragen en ordre te stell en, dat de ingesetenen deeser
Ian~ohappe ghestadigh valli ghenoechsaem glwbroken ende
gheraspt hout, voor sooveele a1 hier' geconsnmeert ende gebruyckt sal worden, gedient mogen sijn, oock hetse1ve hout voor
voor een yegelijk derselver in 't gemelde Tuchthuys te laton raspen voor sodanigen loon, al sulcx tot Amsterdam gedaen word;
encle op OOt hieraf niemand eenige ignorantie hebbe te prae-
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tenderen, soo helasten wij aIle grietslieden 1) ende magistraten,
desen alomme te doen publiceeren endeaffigeren, daermen gewoon
is publicatie ende affixie te doen, want wy sulex ten dienst van
den lande verstaen te behoren 2)"
NO.8. - VERNIEUWD PLAKKAAT TEGEN HET INVOEREN VAN GEMALEN, GERASPT OF GEBROKEN BRASILIE EN ANDER
DERGELlJK HOUT, ALSMEDE TEGEN HET MALEN, RASPEN
EN BREKEN ERVAN BUITEN HET TUCHTHUIS IN FRIESLAND.
1668, MAART 6.

De Gedeputeerde Staten' van Frieslandt, bevindende, dat niettegenstaende onse voorgaende ernstige placaten van den 3en Octobris 1663 3 ) door de gToote invoer van gemalen, gebroken ende
geraspt brasilien- en ander diergelijek hard hout in dese provintie de oonservatie, vorderinghe ende onderhout van 't Tuehteude vVerckbuys deser lantschappe niet alleene noch ten hooghsten gekrenkt word, maer dat de' totale rui"ne van 't selve huys
ongetwyffelt veroorsaeckt soude worden" " "' heh-ben oversulcks
goed ende nodigh geacht, wedel' om by dit ons nader placaet
daerinne te voorsien" " ., ordonneren ende statueren daeromme
a]snoch by desen, dat niemand voortaen eenigh gebroken, gemalen, brasilien- nochte ander diergelyk hout, van buy ten in
dese provintie sal mogen voeren en inbrengen, doen voeren oHe
inbrnngen, nochte ook in deselve elders sodanig hout malen,
breken, ofte raspen, laten breken, malen noeh raspen als in 't
voorschreven Tuchthuys, bij poene' van tweehornderd caroliguldens voor yeder oontraventie, boven verbeurte van 't ingevoerde en gebroken hout 4).
NO.9. BRIEF VAN DE REGENTEN VAN HET TUCHTRUIS TE
AMSTERDAM AAN DE BURGEMEESTERS ALDAAR TER INFORMATIE VAN DE PRAKTIJKEN VAN DEN MOLENAAR LEENDERT
MARTENS TE ROTTERDAM, DIE VOORNEMENS WAS EEN
VERFMOLEN OP TE RICHTEN VOOR DE RARDHOUTBEWERKING IN STRIJD MET RET OCTROOI VAN HET TUCHTRUIS
1671, JULI 31.
VOORNOEMD. -

De regenten vant Tuchthuys vinden haer verplicht aen uw
1) Meervoudsvorm van grietman, bestuurder van een plattelandsdistrict
of gemeente.
2) Naar een gedrukt exemplaar in het gemeente-archief te Leeuwarden.
3) Vgl. no. 7.
4) Het slot iB verder vrijwel gelijk aan dat onder no. 7.
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E.G.A. te l'emonstl'eren, hoe dat contrarie het octroy van Rae!"
E.G.M. in dato 11 May 1602 eenen Leendert Martens, woonachtig aen de Schiekade buy ten Rotterdam, sich vervordert,
omme een volmeulen te approprieren tot een molen om daer
mede te approprieren alderley verffhout. Ende alsoo tselve
soude strecken tot groot nadeel van de stad Amsterdam en 't
Tuchthuys aldaer, soo vermeynt den advocaet Lamire, dat het
octroy bondich en klaer leijt en dat tegens den voornoemde molenaer een mandement poenael 1 ) werde gelicht, refererende
1) Dil mandement poenaal werd bij acte van 11 Februari 1672 door President en Raden van het Hof van Holland geteekend en aan belanghebbenden
uitgereikt. Het origineel er van berust ten Algemeenen Rijksarchieve. Den
Haag; een authentiek afschl'ift er va n vond ik ook in het gemeente-archief
te Amsterdam, doch achtte het niet noodig om zijn inhoud hier in extenso
mede te deelen, wijl het geen nieuwe gegevens bevat of andere gezichtspunten biedt en bloot een interdictie vanwege het Rof aan het adres van
Leendert Martensz. is, om niet met zijn werk voort te varen en zijn molen
weer tot de oorspronkelijke bestemming te gebruiken.
De vol- of houtzaagmolen van dezen Leendert Martensz. of Maertenss.
Oeker te Rotterdam he eft intusschen een merkwaardige geschiedenis, waar··
mee men eens vergelijke die van den korenmolen "de Valk" en a ndere
L e i d s c h e walmolens, door den heel' G. C. Heibel'S beschreven in het
"L~idsch Jaarboekje", 1926, (bIz. 72-83). In het Gedenkschrift van Abraham van Stolk & Zoonen "Twee eeuwen aan de Schie", 1927, vindt men
bijzonderheden omtrent den bewusten molen te Rotterdam, alsmede een ets
van Aart Bijl "De Vlaggeman met s too m mol e n De Koe". De vroegere
Rotterdamsche gemeente-archivaris, dr. E. Wiersum, was zoo vriendelijk
mij den inhoud del' oude transportakten gedul'ende de periode 1649-1749
betreffende den zaagmolen van Leendert Maertenss. te doen toekomen, waaruit de situatie van dezen Amsterdamschen concurrent voldoende blijkt, weshalve wij die transporten hier even laten volgen:
,,1 Juli 1649, transport door Jan Alexander de Muijver, zaagmolenaar,
aan Leendert Maertensz. Ocker, 'IVonende aan de Rolte buiten 't Hofpoortje,

% zaagmolen c.a. aan de noordzijde van de Schie bewesten de Heul.
7 Mei 1661. Jan Alexander de Muijver geeft aan Leendert Maertensz.
Ocker(s) % zaagmolen, waarvan de andere helft den kooper toebehoort.
18 Januari 1675. Grietje Reyers, wed. van Leendert Maertensz Ocker,
geeft aan Arij Jansz. van Leeuwen, zaagmolenaar aan de Rottekade, %
"bastymolen" c.a. noordzijde Schiekade.
21 Jaunari 1686. Ary Jansz. van Leeuwen aan Reijer Ockers, zaagmolenaar, % zaagmolen c.a. aan de noordzijde van de Schiekade voorbij de
Hooge R eul.
3 Maart 1693. Pieter Ocker ann Reijer Ocker, zijn broeder, % zaagmolen
c.a., waarvan Reijer de 3 overige vierdeparten reeds bezit, wezende de 4de

zaagmolen van de Heul af.
30 Mei 1711. Jan Kncgt en Grietje Reijers Ocker, de voogden over de
kinderen van Trijntje Pieters 'Vijtemans, wed. van Reijer Ockers, aan
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haer wijders nopende de gelegentheid van dese sake aent bijgaende octroy, alsmede d'insinuatie notariael op den 31en Juli
laestleden aen de voorsz. molenaer gedaen 2).
NO.

10. -

EXPLOIT AAN LEENDERT MAERTENS TE ROTTERDAM,

OM NIET VOORT TE GAAN MET ZIJN MOLEN AF TE BOUWEN
OF AAN DE HARDHOUTBEWERKING TE BEGINNEN, ALS ZIJNDE
DIT IN STRIJD MET HET AAN HET AMSTERDAMSCHE TUCHTHUIS VERLEENDE OCTROOI. 1671, JULI 31.

Op heden den 31sten July anna 1671, soo hebbe ick, ondergeteekellide, notaris ... tot Rotterdam residerende, met de naergenoemde getuygen op 't versoeck van Maerten Pietersz., die
Leendert Aryensz. Scheer, zaagmolcnaar, % zaagmolen c.a. noordzijde v. d.
Schie (4e molen van de Heul).
11 Mei 1714. Executeurs-testamentair van Trijntje Pieters Wijtemans,
wed. van Reijer Leenaertsz. Ocker, aan Pieter Ockers '/4 van % van een
zaagmolen c.a. aan de noodzijde del' Schiekade, wezende de 4e zaagmolen
van de Heul.
15 Dec. 1728. Leendert Scheer te Delft aan Pieter Ockerse % zaagmolen
aan de noordzijde Schie etc.
,7 Aug. 1748. Pieter Ockel'se aan David van Stolk een agtkante houtzaagmolen N.Z. Schie.
In aansluiting aan het voorgaande was de heel' A. van Stolk Cz. te Rotterdam zoo vriendelijk ons nog het volgende over het gebruik dezer molens
in de 189 eeuw mede te deelcn:
"Jan Aryensz. van Stolck, geboren 1650, in 1696 hoofdman van het St.
J ozeph-timmergilde, stierf in 1709.
Van hem weten wij dat hij een zoon had David, die 27/9/1727 van Willem
van Loon de hout- en verfwindmolen kocht, genaamd "De Hollandsen Tuin",
gelegen aan de Schie.
.
Deze molen werd reeds 5 November daaropvo)gend door hem verkocht
a.an Michiel Hellegers C.s. David van Stolk deed zaken in hout met Jan
Graafman en Pieter Buys te Amsterdam, van wie hij "contebank", "langebank", "juffers", "schokdeelen", "capravens" en "sparren" kocht. Ook deed
~hij zaken met Vastent Wennis, Samuel van Vleuten en Jan Siaxdinal, aHe
drie van Zaandam.
17 Augustus 1746 kocht hij in veiling van Pie tel' Okkeree een achtkanten
houtzaagmolen, de 4e vanaf de Hooge Heul bij de Schie alhier, belend ten
Noorden de molen van de Wed. van Leeuwen. Het verkochte was sedert 17
November 1728 volle eigendom van den verkooper, die op genoemde datum
de helft van de molen kocht van Lee n del' t Scheer. De molen komt voor
onder de naam "de Koe"
Deze molen zou dezeitde zijn als waarin Lee n d e r t Martens in 1671
brasilhout maalde."
2) Los stuk, gemeente-archief Amsterdam. (Bundel "Tuchthuis".)
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ve.r:klaerde ordre te hebben van sijn meesters, de r egenten vant
Tugthuys binnen de stadt Amsterdam, mijn getransporteert ende
gevonden ten huyse van Leendert Maertens, molenaer, woonendE' voorbij de Hoogehout aen de Schiekade, buy ten desen voorsseyde stadt, ende hem ge'insinueert, niet voort te gaen met het
maecken van sijn molen, dienende om te breecken ende malen
verfhout, alsoo het selve strijdende is jegens het octroy van dato
den 11en May anno 1602, bij de regenten van het Tugthuys derstadt Amsterdam voernoemt geobtineert van de E.G.M. Heeren
Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ofte met sijn voorsz.
molen eenigh verfhouten te breecken oite malen oite doen malen, maer integendeel sijn voors. werck wederom af te breecken.
Rebbe ick, notaris voornoemt, oock hem, Leendert Maertens,
het voorsseyde octroy int geheel van woor-de te woorde duydelijck voorgelesen, die daer op tot antwoort gaf : geeft mij copie
etc. ende copie van 't octroy; ick heb daertoe consent van de
heeren lmrgemeesteren der stadt Rotterdam en het is bij den
regenten van 't Werckhuys 1); ick sou 't u anders laten sien.
Waerop ick, notaris, mij wedel' binnen Rotterdam hebbe geadresseert aen sr. Johannes Mersschaert, regent van 't voors .
werckhuys, die mij herigte, dat tgeene den voornoemde Leendert
Maertens hadde geantwoort, 't consent van de heeren burgemeesteren te hebben, waer is, ende sijluyden, regenten, oock met
de voorseyde Leendert Maertens over tvoorsz. breecken van
verfhouten waren getransigneert, en die steden, die tug t Il u :y sen h ebb e n, d a t die 0 0 c k m 0 g e nee n m 0 len he b ben, soo luyt ons copie vant octroy en meer diergelijcke woorden in substantie.
Aldus gedaen aen den voorsz. Leendert Maertensz. ge'insinueert ende bij den voornoemden J oannes Mersschaert, regent van
' t Tugthuys, de waerheyt van dien ondersogt, antwoorde bekomen en gerelateert ten dage, maent en jal'e als boven 2) .
1) Nog geen tien jaar na de oprichting, n.l. 6 Februari 1673, werd in deRotterdamsche Vroedschap gedelibereerd over het vinden van onderhoudskosten voor het Tucht- of Werkhuis, dat niet als te Amsterdam floreerdc.
maar reeds zoo spoedig na zijn oprichting een kwijnend bestaan voortsleepte.
Vroedschapsresoluties R'dam, Reg. No. 15, fol. 197. Zie onze toelichting over
de ontwikkeling van het Rotterdamsche Tuchthuis.
2) Los stuk, gemeente-archief Amsterdam (Bun del "Tuchthuis").
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NOTARIltELE VERKLARING VAN EEN GETUIGENIS, GE-

PASSEERD VOOR NOTS. C. AKERBOOM EN AFGELEGD DOOR
MARTEN PIETERSZ., MOLENAAR OP DEN MOLEN VAN HET
TUCHTHUIS AAN DEN OVERTOOM, BEIDEN TE AMSTERDAM,
OVER DE GEDRAGINGEN VAN DEN MOLENAAR LEENDERT
MARTENSZ. TE ROTTERDAM. -

1671,

NOVEMBER

6.

Op huyden, den 6en November anna 1671, compareerde voor
mij, Cornelis Akerboom Doedensz., notaris ... , t' Amsterdam residerende, in presentie van de nabeschreeven getuygen de ee1'saame Marten Pietersz., out omtrent 40 jaal'en, woonende aen
den Overtoom op de moo1en van 't Tuchthuys, en heeft ... so~
lemneel ten versoecke van de heeron regenten van 't Tuchthuys
alhier getuyght, verklaart en gedeposeert, dat hij., getuyge, in
den herffst voorleeden sondeI' den preciesen tijt onthouden te
hebben, uyt last van de requiranten, getrocken is na Rotterdam,
om aldaar off door zijn persoon 6ff door notaris en getuygen te
doen interdictie aen Leendert Maertenss., woonaghtigh op de
Schie, teneynde hij, Leendert Maertenss. met zijn begonnen
werck sal hebben te staacken en zijn olymoolen 1) niet prepal'eeren om te maalen alsulcke houten als uyt krachte van zeecker
octroy aan haar requiranten aIleen toegelaaten is. Waarop hij,
getuyge, veI'klaaI't, dat dese voornoemde LeendeTt Martensz.,
naar dat hem tot octroy voorgeleesen ende insinuatie gedaen
was, hem tot antwoort gegeven heeft, 'tselve niet te zuBen
staa·cken, maar met zijn werck voort zal vaaren, zoo langh, tot
dat hetselve hem van hoogerhande verbooden sal koomen te
werden. Wijders verklaert hij, getuyge, nogh, dat de voornoemde
Leendert Martensz. onlanx bij hem, getuyge, is gekoomen op de
moolen aen den 0 v e r too m en versoght heeft, twerk te moogen zien, dat hem geweygert wiert; geevende voor reedenen van
wetenschap van 'tgeene voorss. is, selver aldaer geweest en den
antwoort uyt den mondt van Leandert Martensz. ontfangen te
hebben, presenteereruie tselve, daertoe versoght zijnde, naader
met solemneelen eede te versterken 2).

1) Ret verdient even de aandacht, dat in de hierv66r gerelateerde transportakten overal gesproken wortH van een zaagmolen, reeds in die van 164~
2) Los stuk, gemeente-archief van Amsterdam.
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12. -

PROTEST VAN DE REGENTEN VAN RET TUCRTRUIS TF.
AMSTERDAM TEGEN RET BREKEN EN RASPEN VAN ROZENHOUT IN EEN MOLEN TE LANDSMEER EN ELDERS IN WATERLAND DOOR PARTICULIEREN UIT AMSTERDAM, ZULKS IN
STRIJD MET RET MONOPOLIE VAN RET TUCRTRUIS VOOR1671, DECEMBER 6.
NOEMD. -

Gezien bij de I'egenten van 't Tuchthuys zeeker request aen de
Gecommitteerde Raden van Rollant ende "\Vest-Vrieslant in 't
1\'"oorderquartier, gepresenteert bij Jacob Arentsz. en consorten;
haer (noemende?) qualifireer.ende coopluyden van Amsterdam,
teneynden haer mocht worden vergunt te breken rozemout,
buy ten het Tuchthuys ende het octroy van dien, daerop DE.G.A.
versoecken berichten, zoo dunckt de regenten voornoemt onder
commissie (?) hetzelfde te zijn van groote consequentie en een
notoire inbreuck vant octroy, bij RaeI' E.G.M. Staten van Hollant en West-Vrieslant den stede van Amsterdam ende het
Tuchthuys van dien specialijck verleent in den jare 1602. - WeI
expres dicterende, daer H.E.G.M. aen buI'gemeesteI'en ende 1'egeerders del' stadt Amsterdam uyt haer rechte wetenschap, volkomen macht ende authoritijt vergunt, geconsenteeI't, geaccordeert ende geoctroyeert hebben, dat tot conservatie, vorderinge
ende onderhout van den Tuchthuyze binnen derzelver stede, 't
raspen van brasilien- ende andere diergelijcke hout bij den
tuchtelingen in den zelven huyze aIleen gedaen zal mogen worden met exclusie van allen anderen in den lande van Hollant
ende West-Vrieslant, zonder dat iemant de rasperye van zulck
hout, direct of indirect met een molen off andel'S zal mogen doen
off doen doen off het zelfde werck ende rasperye het Tuehthuys
in eenige maniere vermogen te onttreeken op pene van £. 200 te
verbeuren bij degene, die eontrarie van dezen hevonden zullen
worden gedaen te hebben, zoo dickmael tzelve geschieden zal off
bevonden zal konnen worden gedaen te wezen.
Oversulx hebben de voornoemde regenten, vernemende dat tot
I,antsmeer ende noch twee andere plaetsen in Waterlant, rozenhout wordt geraspt door een raspmolen, alsmede met de hant,
(tgeen van alle oude tijden her gewoon is int Tuchthuys gebroken te worden), niet willen manqueren aen haer plieht omt
zelfde te bel etten ende tot dien eynde haer suppoosten derwaerts
ge.sonden met copye van 't octroy, haer adresserende aen schout
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en schepenen van de plecke, om 't zelfde te interdiceren, gelijck
is geschiet, met presentatie van bequame raspen tot dien eynde
expres te laten maken, mits dat zij haer hout naer gewoonte in
't Tuchthuys zouden zenden, waerin zij voor die tijt sich lieten
acquiesceel~en; ende is haer te kennen geven uytdrukkelijck, daer
zjj seggen, dat men niet min als 1000 'ib teffens wil breecken,
alsoo men haer met alderhande quantitijt gewent is te gerieven;
is mede haer drijgement van buy ten de provincie te gaen van
geen merite, dewijl volgens de keuren van Amsterdam geen ingeseten vermach eenich hout buy ten de stadt te zenden om
elders gebroken te worden op pene van boven het voornoemde
hout t'elckens f 200.- te verbeuren; weIck alies de vertoonders
in dezen zeer we1bekent is, zulx dat cle regenten voornoemt oordelen nut ende dienstich te zijn voor de negotie dezer stede'
ende 't welvaren van 't Tuchthuys dit versoeck loos af te slaen
alzoo van brasilie- en andere houten 't zelfde zoude te ver'Yachten sta,en enele het octroy in dier voege gerui'neert worde.
(w. g.) Joh. Hinlopen Vermaes, Hendrick Scholte,
Harman Voordij, Pietecr van Rijn 1).
NO.

13. -

REQUEST VAN JACOB ARENTSZ., BAREND VAN TONGEREN EN ISAACQ JACOBSZ. VAN BUILAARD AAN DE GECOMMITTEERDE RADEN VAN HOLLAND EN WESTFRIESLAND, OM
HET OORDEEL VAN DlT COLLEGE TE BEKOMEN OVER OF
TOESTEMMING TE VERKRIJGEN TOT HET BEWERKEN VAN
ROZENHOUT DOOR EEN ElGEN MOLEN TE LANDSMEER. -

(1671)2).
Vertoonen met behoorlycke eerbiedicheyd Jacob Arentsz., Barend van Tongeren ende Isaacq Jacobsz. van Builaard, coop. lieden tot Amsterdam, hoe dat sij, supplianten, naar veel moeijten uytgevonden hebben zeeker maniere om onvervalschte olij
van roos'e nhoudt te ma.ken ende den handel van dien hier te
lande op te brengen, waarloe weI een van de voornaamste middelen is, dat het roosenhout, claar-uyt men dito olij treken, bequaem op zijn pas wert gebrooken, 'tgeen zij versocht hebben in
't Rasphuys tot Amsterdam, doch groote schade claarbij bevonden gelijck ook bij de rasphuysmolen, omdat door de groote
1) Los stuk, gemeente-archief van Amsterdam.

2) Gehecht aan het vorige stuk en voorzien van opgedrukt en los zegel
op papier.
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s\vaarte del' steenen 't hout va n zijn vetticheyt verliest, mits t
nat gemaakt wort, aen 't broeijen raeckt en daerdoor gelijck ook
door de groote quantiteijt, want sij 1) niet mindel' dan 1000 tl
willen teffens arbeyden; 'twelck dan langh in de sacken moet
staen, eert gebruijckt wordt van zijn cracht comen te missen en
de geesten vervliegen, waarom sij, supplianten, endeJijck genoodsaakt sijn geworden selfs door een ander practijcq 't 1'00senhout te breeken. Ende hebben ten dien eynd.e in de banne
van I~antsmeer gesteld een seeker instrument, dat met een paerd
word omgedl'even, dat weI veel costelijcker maar oohter bequamer toe haer werck is; waarop bij de regenten van 't rasphuys
voorsz. door schout en schepenen van Lantsmeer interrdict is
gedaen; omdat sulx sonde strijden met het octroy, bij mijn
E.H. den Staten in den jare 1602 aan 't tuchthuys verleent, dat
zij, supplianten niet konnen verstaen:
1". omdat in dit octroy geen roosenhout wort genomineert, dat
aLsdan ook buy ten twijffel in dese landen tot soodanighen
gebruyck als voo;rseyt is, onbekent is geweest;
2°. om dat de supplianten noeh in 't rasphuys noeh door de molen daanan bequaam konnen worden gedient, jaa eerder
souden resolveren 't gansch werck te staaken;
3 om dat sij, supplianten, 't voorseyde hout niet dan tot haar
eygen gebruijck en breken, dat naar haar oordeel niet tegen
't octroy strijd.
Edoeh in haar oordeel feylende, begeren zij in 't minst niet te
doen, dat ongeoorloft is, te meer dewijl haar in een ander provintie, alwaar zjj dito olij veel oncostelijcker konnen maken en
vrijheijt en plaats wort gepresenteert; maar omdat sij selfs niet
en weten oft haar vrij staat of niet en 't opbreken sonder nood
moeyelijck en sehadelijck is, keren zij haar alvoorens toe UE.
M., onderdanichJijck versoekende, dat D.E.M., in wiens jurisdictie Landsmeer gelegen is, haar, supplianten, gelieven bekent
tc maken en te ordonneren, wat haar in desen te doen staet, of
met baar begonnen 'werck voort te gaen of 't selve te staken en
uyt D.E. gebiet te vertrekken.
Twelk doende etc. 1).
r

•

1) Bedoeld worden de regenten van het Tuchthuis te Amsterdam
2) Dit adres werd door burgemeesters in handen der regent en van h et

Tuchthuis gesteld ter fin e van advies. Amsterdam.

Los stuk. gemeente-archief van
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14. -

VERKLARINGEN,

AFGELEGD

TEN

OVERSTAAN
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VAN

NOTARIS G. STEEMAN TE AMSTERDAM, DOOR DEN BOEKHOUDER EN DEN MOLENAAR VAN HET

TUCHTHUIS

AL-

DAAR OVER HUN BEVINDINGEN IN HET LEIDSCHE TUCHTHUIS EN DEN IN

1662

ALDAAR OPGERICHTEN TUCHTHUIS-

MOLEN, IN ONGEOORLOOFDE CONCURRENTIE MET HET TUCHTHUISBEDRIJF TE AMSTERDAM. -

1672,

J ANUARY

26.

'Op huyden, den 26en January anno 1672, compareerden voor
mjj, Gerrit Steeman, notaris publicque . . ., t' Amsterdam residetende, in presentie van de nabeschreven getuygen, Josua AIboras; boechouder van 't Tuchthuys alhier, ende Maerten Pietersz., molenaar aen den Overtoom, beyde van bequamen ouderdom, ende hebben ten versoecke van de heeren regenten van 't
voorsz. tuchthuys getuycht, verclaert en de geattesteert, hoe waer
is, dat sij, getuygen, hen op gisteren ten versoecke van de
hee~en requiranten vervoecht ende getransporteert hebben in 't
Tuchthuys tot Leyden, alwaer sij hebben gesien ende bevond~n;
dat het.selve Tuchthuys eygentlijck niet en ,viert gebruijckt om
alderhande verffhouten te breecken, maer voornamentlijck om
woilewerck te spinnen ende te weven. Dat sij oock uytte mondt
van de binnenvaer 1) hebOOn gehoort ende verstaen, datter niet
meer als €len saech gingh, daermede verffhout gebroocken wiert,
twelck weynich off niet te bedtlyden hadt ende datter in langen
tijdt geen hout gebroocken was. Doch datter uit tselve huys weI
800 veel hout soude konnen werden gehroocken, bijaldien tvolck
daertoe gebruyckt wiert, als de stadt I..eyden souden konnen vertieren, ende dat aile de boncken, die in een geheel jaer int
voorsz. huys voorvallen, weI op een dach met een molen soude
konnen werden gebroocken. Verklaren vorders, dat aldaer tot
I.eyden mede opgerecht is een molen , om verffhouten te breeeken, waerop sij niemant willen laten komen om te sien, doch
sij, getuygen, echter weI weten, dat op desen molen alderhande
verffhouten gebroocken worden, 800wel voor vreemde als ingeseetenen, elck sijn gerief ende dat oock de houten aldaer worden
gecoleurt onder decxel vant welcke die dickwils worden vervalscht, alsoo sij getuygen voor desen weI op deselve molen geI) Binnonvador, belast met de dagelijksche leiding on directie van het
tuchthuis.
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weest ende 'tgeene voorsz. staet, gesien hebben, presenterende
sulx t'allen tijde ist noot, met eede te bevestigen 1).
NO.

15. -

VERKLAIUNGEN, AFGELEGD TEN OVERSTAAN VAN NO-

TAIUS G. STEEMAN TE AMSTERDAM, DOOR DEN BOEKHOUDER,
DEN MOLENAAR EN DEN OPZICHTER VAN DEN ARBEID
VAN EN IN HET TUCHTHUIS ALDAAR, OVER HUN BEVINDINGEN IN HET ROTTERDAMSCHE TUCHTHUIS.JANUART

1672,

26.

Op huyden, den 26sten Januarij anna 1672, compareerden
voor mij, Gerrit Steeman, notaris publicque ... , tot Amsterdam
residerende, in presentie van de nabeschreven getuygen, Josua
Alboras, boeckhouder van 't Tuchthuys alhier, Marten Pietersz. ,
molenaer aen den Overtoom, ende Fredrick Stuberauch, opsiendel' van de rasperye, aBe van bequame ouderdom. Ende hebhen
ten versoecke van de heeren regenten vant voorsz. Tuchthuys
getuyght, verclaert ende geattesteert, hoe waer is, ende eerst
dvoors. Josua Alboras ende Marten Pietersz met haer beyden,
dat sij nu of Saterdagh laestleeden den 23en deser lopende
maent January geweest zijn tot Rotterdam in het Tuchthuys
aldaer ende dat zij in hetselve tuchthuys gesien ende bevonden
hebben, datter niet meer als t wee b 0 eve n met een saegh
hout braecken, dat zij oock uyt 'den binnevaer verstonden, dat
daer veeltijts geen hout gebroocken wiert, a 1 s 0 0 s ij h a e I'
meest stileren 0)) wollewerck in plaets van
h 0 u t t e b r e e c ken ende dat sij in oon dagh gemackelijck
met een molen soude connen breecken aIle de spaenderen ende
boncken, die aldaer in een geheel jaer vaUen.
Verclaren wijders, dat sij meer geweest sijn op de molen van
Leendert Martensz., staende op de Sahie, ende dat sij aldaer
hebben ges1en ende bevonden, gelijck de voorseyde Leendert
Martensz. oock selffs hekende, dat op d'selve molen alderhande
verffhout gebroocken wiert, tgeene de coopluyden ,yaeraen hem
gelieffden te senden, welcke molen nu onlanghs he eft heginnen
hout te breecken. Sijnde (deze) tot noch toe geweest een 01 ymolen 2), hem, moIenaer, (soo hij bekende), a II (' e n aengaen1) Los sttlk, gemeente-archief van Amsterdam.

2) We villden hier wederom de bcvcstigillg, dat deze houtzaagmolen oorspronkelijk toch een oliemolen is geweest.
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de, son del' d a the t T u c h t h u y s d a era e nee n i g h
part 0 ff dee 1 had d e.
Verclaerende d'voorsz. Marten Pietersz. voorts aileen, dat hij,
doen d' voorsz. molen tot het hout breecken geprepareert wiert,
uytt-en naem van de requiranten door notaris ende getuygen
daertegens heeft doen protesteren als stl'ijdigh sijnde tegens del'
requiranten octroy.
Wijdars verclaren sij, getuygen, met haeT beyden noch, haer
seer weI bewust te zijn, dat ontrent den '. jaere 1668 d'heeren
burgemeesteren deser steede beneffens cl'voorsz. regenten van 't
Tuchthuys geaccordeert ende verdragen sijn met Arie Adriaen
ende Gerrit Piete'rsz. cum sociis van Saendijck, vermits eenigen
tijt 0 v e r t vel' val s c hen van tho u t g roo t e c lac hte gecomen waren 1), dat sij' aen de stadt van Amsterdam ende het Tuchthuys van dien souden ceder en ende overgeven alle het recht, twelcke sijluyden uyt hoofde vant octroy
hadden ende tot die tijt toe in gebruyck van waren, om te mogen
breecken de boncken van aile de respective tuchthuysen, ende
oock soodanigh hout als den tuchthuyse van Amsterdam niet
clienstich en was, dies dat d' stadt haer soucle vergnnnen h a e r
moiLen van Sardam hier te mogen transporlt ere n enele in een koorenmolen te transfO'l'meren, twelck oock
indier voegen geschiet is ende over sulex het recht van de
molen van de Saendijck is gecomen aen de stadt va,n Amsterdam 2).
Vercl.1.ren wijders J osua Alhoras voornoemt ende Fredrick
Stubenrauch, opsiender va,n de 1'asperije, dat Isaa,cq Olserte1'(?)
van Rotterdam, sijnde weI de gequalificeerste coopma,n in verffhauten a,lda,er, jaerlycx gewent is grooter qua,ntiteyt verffhout
int tuchthuys van AIDSterdam te send en ende die verleden jaer
lloch wel ettelijcke duysent ij; gesonden heeft, om alhier gebroocken te werden, alsoo zij hem int tuchthuys van Rotterdam
niet gerieven willen, niettegenstaende sij volkx genoegh daertoe
souden hebben ende haere ingesetenen, \"oor soo veel sij in hae1'
stadt te vertieren hebben, see I weI sonden konnen gerieven ende
1) Dit vervalschen van 't brazilie- en del'gelijke buitenlanclsche honbooden
geEchiedde vooral door 't verven van binnenlandsch hout.
2) Door deze transactie kreeg dan ook het Amsterdamsche Tuchthuis zijn
tweede tuchthuismolen, de eers(e was in 1656 bij den Overloom opgericbt.
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geensints een molen daerenboven van nooden hebben, als alleenick om het tuchthuys van Amsterdam ende het octroy van dien
te rui'neren, presenterende sulcx t' allen tijde, ist noot, met cede
te bevestigen. Aldus gedaen binnen Amsterdam tel' presentie
van Symon Haes ende Bartholomeus van der Hagen, als get nygen hiertoe versocht 1),
='10.

16. -

VERKLARINGEN,

AFGELEGD

TEN

OVERSTAAN

VAN

NOTARIS STEEMAN TE AMSTERDAM DOOR ROELOF HENSBERGEN EN HENDRIK VISSCHER, PARTICULIEREN ALDAAR,
OVER HUN BEVINDINGEN IN HET TUCHTHUIS EN DEN MOLEN
VAN CORNELIS IJSBRANTS TE LEIDEN. -

1672, AUGUSTUS 17.

Op huyden, den 17en Augusty 1672, compareerden voor mij,
GerrH Steeman, notaris publicq, . ., t' Amsterdam residerende,
in presentie van de nabeschreven getuygen Roeloff Hensbergen,
silversmit, out 31 jaren, Hendrik Visscher, houtcoper, out 27
jaren, ende hebben ten versoecke van de regenten van 't Tuchthuys binnen deser steede, getuycht, verclaert ende geattesteert,
hoe waer is, dat zij getuygen op den 18en July deses jaers geweest zijn tot Leyden ende bezien hebben het tuchthuys aldaer
ende bevonden, dat er niet andel's gewerckt wiert als W 0 Is pin n e n ende dat gee n del' han den r asp h 0 u t g or asp t 0 f t e go e b roo c ken w i 0 l' t, gel ij c kin 't
t u c h t h u y s van Am s tel' dam g e b r u i c k e I ij k is.
Dat zij mede doen tel' tijt gegaen sijn naar de molen van Col'nelis IJsbrants tot Leyden ende aldaer gesproocke hebben met
de molenaer, die haer zeijde, dat alderhande verffhouten op
deselve molen gebroocken wjerden, als mede g a In 00 ten
end e die l' gel ij c k e v.e r f f s t 0 f fen, pl'esentel'ende zijn
dienst off sij van diergelijcke ydts to breecken hadden, tot
ses en twintich stuvers het hout ende de verfs to f fen tot 20 stu y v e r s, presenterende sulcx t'allen
ti,jde, ist noot, met eede te bevestigen,
Aldus geda.en binnen Amsterdam tel' presentie van Fran<;ois
Meerhout ende Lambert Schimmel als getuyg(ln hier toe ve1'socht 1),

1) Los stuk, gemeente-archicf van Amsterdam,
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17. -

BRIEF VAN DE REGENTEN VAN HET TUCHTHUIS TE
. :AMSTERDAM AAN DEN ADVOCAAT WILLEM VAN DEN KERCKHOVEN TE 's GRA VENHAGE OVER DE CONCURRENTIE, DIT
., TUCHTHUIS AANGEDAAN DOOR DE LEIDSCHE TUCHTHUISREGENTENEN PARTICULIEREN ALDAAR.-1672,DECEMBERll.

Ick hope, dat D.E. met den procureur Hoogbrugh zult heb-

ben gesproocken, geIijck iek hem geordonneert hebbe ende dien,'olgende het mandement (?) met den eersten vaerdich maken,
dat geseyt was al in de vacantie geschiet zonde zijn.
Hiernevens zende D de nllssive van borgermeesteren aen die
van Leyden geschreven ann 0 1662, a I wan nee r d e m 0len' a I d a e r wi e r d top g ere e h t, uyt deweicke D kont
zien,dat die van Leyden eeTSt bij Haer E.G.M. versoeht hebben
octroy · om diergelijcke molen te mogen bouwen, 't weIck haer
ten' regarde van 't octroy deser ste~e weI expres wierdt geweygertende afgeslagen, blyckende daerbij, dat zij selfs verstaen
lle?ben eygener authoriteyt niet gerechtigt te zijn .
. Op dez.en brieff is bij haer voerseyd geantwoort, dat haer niet
bewilst .was, dat in haer stadt opgerecht wierdt een molen om
te br'eecken verfhouten tot prejuditie vant octroy van Amsterda~, ~ nJ.aer weI verfstoffen, met het voornoemde octroy niet
strijdeilde, bij hetwelck doen wierdt geacquiesceert; dese rescriptie is door slofhijt verloren en ons duchte zeer, dat wij van
dezeive geen affschrift zullen konnen krijgen.
Noeh wnde U hiernevens twee certificaten, de ene in data
26 Jannarij 1672 door twee van onze suppoosten, de andere in
dato · 17 Augustus, in beyder blijckende, zoowel van onze suppoostenals van neutraIen, dat int tuchthuys van Leyden niet
g,e tendeert wert op de rasperye, geIijck 't behoort, mae r d a t
z ij t Q t die n e y n d e 15 e b r u y (l k e til d e mol e n, 0 m
o n stu c h t h u y s t e r u i n ere n, 'twe1ck weI expres bij
't .octroy verhoden is. D gelieve zich hier van te dienen ende
'tzelfde met den eersten in 't werck te stellen ende ons Iaten
weten~ als de zaeek dienen zal, opdat dan imant van ons overKome.
BIlJ've, mijnheer, uyt de naem van de regenten,
DEd. dw.,
Cw. g.) Joh. Hinlopen Vermaes.
Amsterdam, 11 December 16721) .
1) Los stuk, gemeente-archief van Amsterdam.
NED. ECON.-HIST. ARCIDEF JAARBOEK XIX
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18. -

EXPLOIT, UITGEBRACHT TEN VERZOEKE VAN BURGE-

MEESTERS EN REGEERDERS DER STAD AMSTERDAM ALSMEDE
VAN DE REGENTEN VAN HET TUCHTHUIS ALDAAR, AAN
CORNELIS IJSBRANTS
1673, NA MAART 20.

BUIJS,

MOLENAAR TE LEIDEN. -

Uyt crachte van seeckere mandemente van 7 dato met de
clausule omme ten dage dienende te versoecken interdictie penael van dato de ge Februari 1673 voor den Hove van Holland>
gelmpetreert bij officie vanwegen burgemeesteren ende regeerders der stadt Amsterdam mitsgaders de regenten van 't Tuchthuys aldaer thaeren versoecke, hebbe ick ondergeschrevene~
Benjamin Morris, deurwaerder van denselven Have, mij op den
27sten derselver maent Februari gevonden binnen der stadt
Leyden tel' woonstede ende aen de molen van Cornelis IJsbrants
Buys ende aen de persoon van Jan Cornelisz. Buys, mI'. molenaer, alsmede aen den persoon van L~ndert Crynen, kneght in
deselve molen, ende hebbe henluyden van wegen d'heeren Staten van Holland ende West-Vrieslandt gemterdiceert, op de
voorsz. molen eenigh brasilien- oft andere diergelijcke hout te
maelen ofte breecken ofte deselve molen daertoe eenighsints te
gebruycken en hebOO dezelve bevoolen aen de impetranten de
peyne van 200 guldens (breder in 't voorseyde mandemente gemelt) ende aHe de costen, schaden ende intresten, die de voorss.
impetranten ofte weI de voorseyde regenten vant 't voorseyde
Tuchthuys alrede hebben gehadt ofte geleden, dat het brasilienofte ander diergelyck houdt daer op gemaelen en gebroocken
is en die sij verders in 't toecomende sullen comen te hebben en
te lijden ,ende te betaelen de costen hieromme gedaen. En in cas
van oppositie hebbe de opposant ofte opposanten gedachvaert
te comparell'en ofte gemachtigde te send en in den Rage op
Maendach den 20en Maert eerstcomende voor den gemelde
Hove. Summe tel' fine als in 't voors. mandement, waer van
henluyden gelevert hebbe copy met acte van exemptie, daer
op den vs. Cornelis IJsbrant mij tot antwoort gaf: Ick sal mijn
vader dese copije behandigen ende wij sullen compareren. De
voornoemde kneght seyde: 't Is weI.
Actum ut supra bij mij,
(rv. g.) B. Morris, 1673 l)
1) Los stuk, gemeente-archief van Amsterdam.
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CONVENTIE TOT HERSTEL VAN DE VERVALLEN NE-

GOTIE IN GEBROKEN VERFHOUTEN TUSSCHEN DE REGENTEN
VAN HET TUCHTHUIS TE AMSTERDAM EN DE GECOMMITTEERDEN DER VERFKOOPERS, -

1736, NOVEMBER 29.

Onder approbatie en goetvinden van haa!' E.G.A. de heeren
burge:meester:en is tusschen de hE.>eren rE.>genten van het Tugthuys dezer stad en gecomrnitteerde verfkoopers gereguleert en
gemaakt de volgende conventie tot herstelling van de vervallen
negotie in de gebrooke verfhoutE.>n, en bijgevolge tot meerder
voordeelen voor het Tugthuys; werdende hiermede geheel geannuleert de conventie van anno 1713 1) tusschen de heeren
regenten van het Tugthuys en de verfkoopers gemaakt.
1. Regenten zullen zo.d anige ordres aan de moo len stellen
dat de verfhouten zo fijn gemaalen werden, dat een ieder genoegen behoorde te nemen en indien sommige verfkoopers expres begeerden de gemaale houten met aluyn of kalkwater gecouleul't te hebben, zo zal diegene, die zulks begeeren 't met €en
briefje aan den boekhouder moeten opgeeven opdat de regenten
door het couleuren buy ten klagten werden gE.>houden, dog indien
de verfkopers daartoe iets andel's tot het couleuren wilde gebruykt hebben, zo zal hij die extra onkosten zelft moeten bekostigen.
2. Regenten zullen noodige ordres geeven om de houten
gemalen zijnde, dat die niet ten eersten van de steen in de
zaclren werden gooaen, maar behoorlijk op een solder gelegt om
te verkoelen voor zo verre zulks bevonden zal werden van
v1'ucht te zijn, en zoo imand reden heeft omove·r het gebrooken
hout te klagen, werd hem daartoe cen maand tijd vergunt, dog
langeI' niet.
3. In het Tugthuys zal gemaakt werden twee stapels van
r..ampeche-hout, de eene geschilt en de andere ongeschllt, dog
beijde gaaf, ook zal er geen geklopft of uytgehakt hout mogen
ingezonden werden, als hetgeene van buy ten gE.>schilt is, maar
regenten zullen een ieder consenteeren om geschilt zelfs rolhout
apart te breeken, als ook voor die cen extra puyk partijtje
I) Deze " conventie" is helaas niet meer in het Amsterdamsche gemeentearchief te vinden.
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campeche-hout apart verzogle gebroken te hebben, mits niet
mindel' legelijk als 2000 'tb insendende en niet meerder aIs
2500 'tb, en gebrooken zijnde, zal den eygenaer zulks aenstonds
moeten ontfangen zonder overwigt, waarvan alleen jaarlijks
uytdeeling zal werden gedaen over het geheel.
4·. Regenten accordeeren om gemale campeche-hout, dat gesift en fijn is onder het geraspt eampeche-hout te vermengen,
hetgeen zo veel ruymte zal geeven, dat aHe gelnteresseerden
meer als de helft zo genaamt geraspt campeche-hout zullen
kunnen krijgen ,e n dat ook tot merkelijk voordeel van 't Tugthuys zal zijn.
5. Op het sluyten del' jaarlijkse rekening primo May 1737,
wanneer dit zijn aanvang zal neemen, zal ieder interessant niet
meer in het Tugthuys pro reste ongeJwooken hout mogen hebben als 4000 'tb campeche-hout, 4000 'tb japanhout, 4000 'tb St.
Martin oft stok.vishout, 4000 'ii Fernabuo-hout 1), 4000 'tb geelhout en 3000'tb fisethout, werdende de regent en op 't sluyten
"an de jaarlijkse hoeken op primo May volkomen vrijheid gegeeven, om de meerdere heele houten, als hiervooren gemelt
staat, vindende, oon yder zijn hout gebrooken thuys te zenden,
dog voor oon verfkooper werd in 't geheel 23000'tb toegestaen
daa,rin te mo-gen hebben, mits zal er niet meerder als 3000 l.i,
fisethout onder mogen zijn, en de-goone, die op het sluyten del'
boeken jaarlijks meerder als de helft geraspt hout hadde gedisponeert, zal eerst zoveel gemaelen hout moeten ontfangen
om dat te egaliseeren, alvorens hy zal vermogen oon pond ge-raspt campeche-hout te eysschen, dog die in 't jaer meergemalen
hout hadde gedisponeert, zal hem zulks niet valideeren om in
't vervolgende jaer meer geraspt te mogen eysschen als de helft
van zijn restant, dog oon verfkooper werd een maand na het
sluyten del' boeken geaocordeert om het geraspt hout te mogen
,-orderen.
6. Met oonsent van Haar E.G.A. de heeren burgemeesteren
zullen na primo May 1737 het maalloon werden gereguleert in
plaatse van 24 stuyver de 100 'tb op 20 stuyvers, except het fisethout, dat op 24 stuyver zal blijven, als mede de rasploon.en
zonder onderscheyt, hetzij met gemale hout daaronder ve1'I) Meestal gespeld als Pernambuc-hout, het gewone Bl'aziel- of verfhout.
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mengt, of niet van aIle houten 30 stuyver per 100 tb behalven
dat van het geraspt geelhout, waarvan de prjjs gereguleert werd
op 22 stuyvers de 100 tb.
7. Van de overwigte zal geen maalloon gerekent worden, maer
van de rekening afgetrocken in de minste prijsen del' loonen .
. 8. De Druto baalen hout buy ten fisethout zuHen in de aflevering weg.ende als voigt en onder specificeeren om aile disputen
te vermijden betaelt werden, te weeten:
Een baal van 100 tb en daaronder tarra 2 tb .. ..... . f -.12
"
"
" 150tb"
"
,,3tb ........ - -.15
"
"
" 200 tb "
"
,, 4 tb ... ... .. - 1."
"
" 300 tb "
"
, , 5 tb .. .. .... - 1.~
"
"
" 350 tb "
"
,, 6 'iii ........ - 1. 5
"
"
" 400 tb "
"
,, 8 tb ........ - 1.15
"
"
" 500 tb "
"
,,10 'tb . . ...... - 2.Dog 't japanhout zuHen de baa1en 8 it 10 pet' Cto . minder
mogen wegen, 't fisethout dat aileen geexcipieert, aLs het ligste
hout zijnde, daarvoor zal werden betaalt:
Van een baal 80 tb ,e n daeronder tarra 2 tb .... . .. . f -.12
3'tb
- -.15
"
"
" 100 tb "
"
"
4li
1."
"
" 150'tb"
"
"
5li
200li
- 1."
" " " 250 tb "
"
6u
- 1. 5
" 8tt;
"
"
"
300 tb
- 1.15
"
"
" " " 4.00 tb "
2.-10 tb
"
" " "
"
"
En die in vaten hout ordonneeren te pack en zal hetaelen voor
emolument 3 stuyvers de 100 li.
9. Alle houten die in 't Tugiliuys werden ingebragt, zal men
voor uytslag laten korten 4li per mille.
10. Aile balen gebrooken hout zullen in 't huysje gewogen
werden en voor uytslag gemeten een pond per baal.
11. Geen suppoosten zul1en vool' haer rekening eenige houten
in 't Tugthuys mogen hebben, of zenden, direct - of indirect veel min als makelaer inkoop of verkoop doen.
12. Verfkoopers zulJen vermogen door den boekhouder doen
overbrengen van de eene rekening op de andere de houten, die
bij wude te goet hebben, mits voor ieder partij die overgeteekent we I'd den boekhouder betalende 6 stuyvers va or 't over4
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teekenen, 't geen betaalt zal werden door dengeene, die overteekinge verzoekt, dog niet als met consent van regenten.
13. Op de gebrooke gaafhouten zal op de balen, naer gewoonte gemerkt werden met stadswapen, dog die met bast bezet
zijn het stadswapen met de letters T.H 1) en de rotte houten
geen stads, maar alleen gemerkt T H R 2), omdat ze dezelve
door zijn merk konnen onderscheyden werden.
14. De verfkoopers zullen jaerlijks genieten de uytdeelinge
van yder soort van hout in zijn particulier en op deszelfs rekening werden goetg.edaen, dog indien er bijgeval nat of vogtig
hout ingezonden wierd, dat schade van onderrigt maakte, zo zal
diegeene, die zulk zoort van hout dat jaar in 't Tugthuys gehad
heeft, ook moeten toestaen, dat het op zijn rekening, yder na
rato, werd gedebiteert.
15. Deverfkoopers zullen aIle jaaren aen regenten of haer boekhouder opgeeven haar restant om te tien of de rehming accoord
is, en ruet acooord bevindende, als dan te collationeeren en de
erreur ontdeckt en geredresseert wezende, zal den boekhouder
aan de verfkoopers geeven een gedrukte cedul van zijn waare
restant met deszelfs naem onderteekent om alle abuyzen voor
te komen.
16. De verfkoopers zullen, indien zij eenige geraspte houten
komen te eysschen of laten halen, een behoorlijk briefje daarvan
geeven met ink t en n i e t met pot 1 0 0 t geschreeven, opdat •
de suppoosten van haer aflevering behoorlijke verantwoordinge
komen doen.
17. En teneynde om aIle jaeren de uytdeelinge te komen
veguleeren zal men in de maand April aHe de houten in 't
Tugiliuys en moo len zijnde naer wegen om daardoor de balance
van de avance of schaden te ontdecken.
18. Verders zullen regenten en verfkoopers zig reguleeren
Jlaar de placaeten, octroyen en keuren en diergelijken ten behoeve van het Tugthuys verleent op poene daertoe gestelt.
Als re.genten van 't Tugthuys was get. : Abraham Tel' Borch,
W. van Collen, Rudolph van Norden.
Als geoommitteerden was get.: Abraham Kruijder, Joost van
Eibergen, Isaac van Vleuten.
I) D.i. Tuchthuis.

I) D.i. Tuchthuis rothout.
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Lager stond: Burgemeesteren en regeerders der stad Amsterdam, gezien en geexamineert hebbende de voor~nstaende
ronventie en acoorde, approbeeren dezelve bij provisie. Actum
den 29 November anno 1736. Onder stond: in kennisse van mij,
Secretaris. Was geteekend: Jan Trip 1).
NO.

20. -

BRIEF VAN DE GEZAMENLIJKE VERFKOOPERS TE AMSTERDAM AAN BURGEMEESTERS EN VERDERE AUTORITEITEN
OVER DEN ONVOLDOENDEN AANVOER EN PRODUCTIE VAN
GERASPT VERFHOUT IN DE TUCHTHUISFABRIEK ALS GEVOLG
VAN HET GERING AANTAL TUCHTELINGEN. 1760, SEPTEMBER 12.

Geeven reverentelijk te kennen de ondergeteekende verfkoopel'S alhier woonende, hoe voor eenige jaaren geleeden door de
onhekwaamheijd del' tuchtmeesteren en del' molenaers van den
Tuc.hthuyse deezer steede de negotie del' gemaale verfhouten tot
die taagte van vel' val gekoomen was, dat bijde, Tuchthuys en
moolen; genoegsaam tot stadslasten waaren vervallen, zoo verre,
dat zelfs verfkopers van Rotterdam, die voorheen hier meede
houten lieten rasp en en malen, bij burgemeesteren derselver
stadt hebben geobtineert, dat meer als een moolen bij particutieren aldaar is opgericht, die door hunne vigilantie ende verey~te bezorging, dat dit met aBe ordre is uytgevoerd, dilar door
veelenegotie van hier hebben getrokken, tot merkelijke sohade
deezer stadt en deszelfs ingezeetenen, zelfs tot zooverre, dat
men ons verzeekerd heeft, dat door die van Rot t e r dam op
versc.heyde tijden alhier op stroom gp.maale verfhouten worden
geladen en na elders verzonden, 't welk tot merkelijke schade
van verfkopers en het Tuchthuys strekt, 't geen meede door het
gebrek, dat men hier aan gebrooken houten heeft, en niet na
genoegen kan geholpen worden, veroorsaakt wordt en het voorheen meede door verfkopers weI gepractiseerd is, om meede op
andere plaatsen gemalene houten, alhier op stroom te scheepen, dog zeedert veele jaaren tot favoriseering van 't Tuchthuys
dit geheel is gemenageert en nagelaaten, tenminsten zooveel
nan ons bewust is en verfkopers zeedert jaaren herwaards
verder zooveel mogelijk hehben toegele,g t op alles, wat het
; 1) .Deze en ·volgende stukken (tot en met no. 26) aIle in het gemeentearchief . van Amsterdam ; zie daarover een nadere aanteekening onder

no. 26.
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Tuchthuys en deszelfs moo len van dienst konde zijn, en daardoor meede deezer steede finantie tot voordeel merle te werken
en door deeze weg zoo veel hebben gecontrihueert, datniet
aHeen Tuchthuys en Inoolen overvloedig werk bekoIlliln en ;het
debiet weederom niet aHeen is hersteld maar vermeer:derd, is
geworden.
Edoch dat dezelve nu tot hunne smerten komen te oiider:..c
vinden, dat dewij!l het Tuchthuys niet in staat is de nodige gevorderde gebroocken houOOn aan verfkopers te leeveren;. waaraan zeedert een geruyme tijd bij aanhoudinge gebrek is, dezelve
geduurig in hunne negotien en verzendinge worden verhindert
en teleur gesteld en oak door het gebrek daaraan veele ho~e
makers, ververs en catoendrukkers tot hunnen fabrieque.n ·Wet
lmnnen garieft worden, waar door het geschapen staat, dat
deeze tak van negotie al weeder na elders zal worden versprt>id~
zoals nu gedeeltelijk al komt te geschieden, dewijl door het voorschreeve gebrek veele oommissies te Rotterdam worden uytgevoerd, die anders op hier zoude komen en thans veelehQuten
te H a a r I e m en Lei den op particuliere molens worden
gebrooken, en vandaar elders verzonden, met voorbijgang v.a n
deeze stadt en tot merkelijke schaden del' hier gezeeten .·verfverkopers, dewelke diesweegens hunnen dikwerf herhaalde
klagten bij re.genten van het Tuchthuys wcl hcbben ingebragt.
en dewelke weI alies hebOOn willen contribueeren, om .zoo weI
haar mogelijk was aan verfkopers daar omtrent genoegen , te
geeven, maar zig egter buy ten staat bevonden door gebrek aan
tuchtelingen de nodige gevorderde gebrooke houten ' te kunnen
Laten uytlever:en, tot merkelijke schadens del' verfkopers, die
altoos voor het voordeel van het Tuchthuys hebben gevi.g11.leert,
waarvan het 4e met het 6e artikel vergeleken van de conventie
- onder approbatie van Haar E.G.A., de heeren burgemees-'teren deezer stad - tusschen regenten van het Tuchthuys ..en
geoommitteerde verfkopers den 26en November 1736 gesloten,
cen aHerklaerste blijk komt uyt te leeveren .
Welke conventie door de verandering del' tijd , de onderscheyden vraeg van geraspt en gemaa]e hout in die omstandigcheyt heeft gebragt, dat dezelve niet meer van gebruyk is en weI
dhmde verandert te werden, dewijl ieder van de intressanten
van. 't Tuchthuys, over zoo veel geraspt en gemalen hout"mogt
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kunnen disponeeren, als een ieder debiteeren kan, en het groote
oogmerk dog behoorde te zijn, op het reeele voordeel vim het
Tuohthuys en de molen te zien, dat alleen door de overvloedige
vertieringe van gebrooke houten kan bevordert worden, waartoe de suplianten meenen in staet te zijn, genoegsaame middelen
tf: kunrum produceeren, die aHe schaarsheyd en gehrek del'
nodige gebroken houOOn zoude konnen wegneemen, en daar de
voordeelen van het Tuchthuys niet aIleen niet door zoude vermindert maar vermeerdert zoude kunnen worden .
. Weshalve de suplianten, die ten volle vertrouwen UE. G.A.
van dien verstande zijn, dat de negotie door gebrek van voorraad del' gebroke houten van het Tuchthuys niet kan belemmert, veel min gedrukt, en in haaren vrijen loop, tot groot nadeel del' suplianten kan gestuyt werden, zooals dezelve nu geduurig moeten ondervinden, en waardoor de fabriequen deezer
stadt zeer veel komen te lijden; zigh eerbiedig keeren tot UEd.
G.A. met ootmoedig verzoek dezelve door zodanige middelen als
mees! oorbaarst en van nut kunnen zijn, mogten worden geholpen, waardoor in 't toekomende dit gebrek mogt worden
vervulten weggenomen, opdat de supplianten in hunne vrijen
handel niet verdeI' mogten werden benadeelt en het voordeel
van het Tuchthuys, dat dezelve altijd in het oog zijn houdende-,
daardoor niet vermindert, maar vermeerdert zoude kunnen
werden.
(w. g.)
Twelk doende, enz.
Isaac van Vleuten .
Hendrik J an Colmschate~
•Tan Oldendorp.
Anselmus & Antoni Hantsen.
D. U. W. Harman v. Cappe- Abraham Jan de Mortier.
Arent van Halmael.
len & Zoon.
Isaac Hellenbroek & Zoon.
Albert Outman.
[Zoon .
De .Wed. Hendrik de Swaan & Casparus Flijscher.
Daniel van Eibergen.
Andries van den Brink
Jacob Miihl.
Mr. Mommen.
Nicolaas de Swaan Hendriksz. Boonen & van del' Voort:
Antonij ten Kate & Zoonen. Isaac Menuict (?)
Herman van de Leere.
A. Gerard Ummethun (?)
Simon Rothe.
Herman van Loon Ahrah~msz.
Didcrik van Schutte Ottozn,l).
Ernestus van Harlingen.
I) In dorso is daarbij nog het voJgende aangeteekend bij wijze van advics ·l'all-
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No.2!. -

VERTOOG DER REGENTEN VAN HET TUCHTHUIS TE

AMSTERDAM AAN BURGEMEESTERS ENZ. ALDAAR MET OPGAAF VAN REDENEN IN HOEVERRE HET BEKLAG EN REQUEST
DER VERFKOOPERS EN ANDERE BELANGHEBBENDEN TER
PLAATSE GEMOTIVEERD ZIJN EN OVERWEGING VERDIENEN.
1760, SEPTEMBER 18.

-

De regenten van het Tugthuys dazer stadt tel' obedientie van
U W.Ed. G.A. appoinctement in dato 12e September 1760, gesteld op zekere requeste aan U "V.Ed. G.A. overgegeven, op
de naam van verfkoopers, alhier woonende, (hoewel door maar
vier en twintig van hun uyt een veel grooter getal ondertekend,
waaroncler ook nog verscheide gevond{ln worden, die een zeer
gering intrest in dez{ln helYben), zullende clienen van schriftelijk
berigt, zeggen, met schu1digen eerbied, kortelijk, dat zij regenten met de vereyste attentie het gemelde request gelezen en
geexamineerd hebbende, in hetzelve aan d'eene kant weI vinden
l'enige klagten daar over, clat 'er zederd "een geruijmen tijd
uan het Tugthuys en aen desselfs molen bij aanhoudentheid
gebrek zoude wezen aan gebroken houten, in zoo vene zelfs;
dat die niet in staat sijnde om de noodige gevorderde gebroken
hout{ln aan verfkoopers te leveren, zij daardoor gedurig in
hunne negotie en versendinge werden verhinderd en ook veel
hoedemakers, verwers en catoendruckers tot hunne trafiecquen
niet konnen gerieft werden, waardoor het zoude gescbapen
staan, dat deze tak van negotie a1 ·wederom na elders zalwerden verspreyt"; zooals dit alles breedvoerig bij de requeste werd
tel' neder gesteld. Edog aan d'andere kant zien regenten met
genoegen, dat dit gebrek, hoe groot of hoe klijn het zelve ook
zij, off wat de gevo]gen daer van ook zouden konnen wezen
wege het Tuchthuisbestuur: "Regenten van 't Rasphuys en eenige verfkopers.
13 December 1760. Besoinge met de regent en, die een burger genoegen hebhen gegeven: men sonw eens sien te probeeren de knegts van de molenaar
det op vast daggelt, gelijk nu, maar bij de 100 'ij; maelloon te stellen, soc als
met de baes word gehandelt en daer deselve reed en voor is, doch geen verandering in de conventie te maken met de verfkopers. 1 Januari 1761 aen
de gecommitteerde verfkopers het bovenstaende gesegt en haer gerecommandeert, soc er in 't vervoig iets is, is het ordeIijke eerst met de regenten te
spreken, eerdat in de kamer van burgemeesteren kiaegen."
Deze proefneming bracht eehler weinig \'erbetering in den gang van
zaken, zooals ook de volgende stl1kken bewijzen en daarvan trOl1wens de
l'edenen opgeven.
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(welk een en ander verfkoopers door een vergrootglas schijnen
te beschouwen) geensints word toegeschreven aan eenige quaade
clirectie van regenten, of verkeerde behandelingen aan de zijde
van het Tugthuys, maer integendeel aan een geheel andere oorsaak, die aan regenten ten hoogsten aangenaem is, namentlijk
aan een vermeerdering van debiet en aftrek van gebroken houten; 't geen dan ook een ijder moet overtuijgen van de oplettendheid en zorge, 'clie regenten adhiberen en aanwenden, zoowel ten
nutte en vOOl'deel van verfkoopers en van de fabriquen binnen
deze stad als van het Tugthuys zelfs, en welk debiet regenten
ook meer en meer tragten te bevorderen; gelijk daarom ook hun
grootste toeleg is, om aan verfkoopers aHe mogelijk genoegen
te geven, zoo als bij hun reque~t ook avoueeren.
WeI is waar W.Ed. G.A. heeren, dat verfkoopers niet altijd
even prompt geholpen werden, dog dit is ook niet mogelijk om
verscheyde redenen, die aan verfkoopers niet onbekend zijn en
zij zelfs bij hun request aanhalen, te weten gebrek aan tugtelingen, daar ook dikwijls bijkomt langdurige stiIte en gebrek aan
wind, om de houten te konnen breken en dus op zijn tijd afleveren en meer andere.
Ook zijn het de regenten daarin volkomen eens met de verfkoopers, "dat het grootste oogmerk dog behoorde te wezen om op
het voordeel van het Tugthuys en de molen te zien, dat aIleen
door d'overvloedige vertieringe van gebroken houten kan bevorderd werden" 1); edog de regenten willen gaarne bekennen, dat
zij de middelen om aIle schaarsheid en gebrek der nodige gebroken houten geheel en al weg te nemen, en "dat weI zander de
·....ooroeelen van het huys te verminderen, maar in tegendeel te
vermeerderen", tot nog toe niet hebben konnen uytvinden. Zijn
de verfkoopers in 8taat om zoodanige middelen te konnen produceeren, zooals bij het request werd voorgegeven, het zal de
regEmten niet aIleen ten uijtersten aangenaam zijn, maar in gevalle clie aen hun op d'een of d'andere wijze mogten gesuppediteard worden, zij zullen daarvan alIe nodig en nuttig gebruyk
zoeken te maken, overeenkomstig de conventie, tusschen de regenten err gecommitteerde verfkoopers den 26e November 1736
gesloten en met de approbatie van U W.Ed. G.A. bekragtigd,
1) Citaat uit bet vorig request.
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mitsgaders overeenkomstig de constitutie van het Tugtliuys, de
placcat~n, cotroyen, keuren en diergelijken ten behoeve van het
Tugthuys verleend, waarna en regenten en verfkoopers uytwijsens het 18e of laaste articul dier conventie gehouden zijn zig
tr; reguleeren. Maar om wat reden en uyt welke insigten men
deze conventie "wil considereren, niet meer in gebruyk te zijn
en waarom dezelve weI diende veranderd te werden", verklareri
de regenten niet weI te begrijpen ; integendeel zijn regenten van
gedagten, dat de goede uytvoeringe en wederzijdse observantie
van dezelve geen geringe oorsaeken zijn van het groot debiet en
vertiel' der gebroken houten, die zoo uyt het Tugthuys als van
desselfs moLen afgeleverd werden, het zij om de goede behandeling del' houten, het zij om de, redelijke prijS€ll, waar op · de
rasp- en maalloonen respectievelijk bij het 4e en 6e articul van
de conventie, -door ide verfkoopers bij hunne requeste specialijk
aangehaald, is gereguleel'd en gesteld.
Ondertussen nemen regenten bij deze gelegenheid de vI'ijheid
U W.Ed. G.A. in consideratie te geven, of het bii de heereri
hoofdofficieren en schepenen daar heen niet zouden koilnen
werden gedirigeerd, om zoodanige robuste, sterke en gesonde
perzoonen als dikwils om geen mindel' quaad als andere gepleegd hebben, na het zoo genaemde Willige Werk- en Rasphuys 1) gesonden worden, liever in het ordinair Tugthuys wier.:.
den geoonfineerd, alwaar zij van veel meer dienst zoude zijn
en dus ook meer voordeel aan elit huys en gevolglijk aan daze
stad wuden kunnen toe brengen.
Waar meede verhopende aan de ordres en intentie van U
W.Ed. G.A. te hebben voldaan, blijven wij verdeI' met rliep
iJ:'iespect,
( w. g.) Jacob Graver, P. v. d. Broek,

Johs. Lodewijk van Rantwijk, Z. Zijlrna ns .

. 1) In i6M wa~ dit Nieuwe Werkhuis in het voormalig pakhuis der w'estIndische Compagnie op de timmerwerf dezer vennootschap geopend voor de
oJ!name van vagebonden, bedelaars, em.
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22. -

BRIEF VAN DE GECOMMITTEERDEN UIT HET AMSTERDAMSCHE VERFVERKOOPERSGILDE, AAN DE BURGEMEESTERS
ETC. ALDAAR MET OPGA VE DER REDENEN WAAROM EN
VAN DE MIDDELEN WAARMEE DE HARDHOUTBEWERKING
VAN HET TUCHTHUIS OPGEVOERD EN BEVORDERD ZOU
1760, OCTOBER 28 .
KUNNEN WORDEN. -

.])e vrijheit ons g,e gunt zijnde onder het ooge van U E.A. tc
mogen brengen zoodanige middelen, waardoor op eene gemakkelijke wUze het voor de commissie en de fabriequen zo zeer
nadelige beswaa,r omtrent het gebrek del' gemalen en geraspten
verfhouten bij het Tuchthuys dezer steede, zoals daaromtrent
l'equeste door verfkopers aan U E.A. is gepresenteerd, zoude
kunnen worden weggenoomen, kunnen wij niet nalaten vooraf
de volstrekte en dringende nootzakelijkheit daarvan aan te toonen: ten eynde U E.A. de gegrontheit onser diesaangaande
gedaane klagten zoude kunnen zien en ons daaromtrent e ~mspoe
di ge verbeteringe mogt bezorgt worden .
.Wij verzoeken dan E.G. Heeren, dat U Ed.A. in aanmerkinge
gelieven te neemen, dat het ontegenzeggelijk nootzakelijk is 'er
altoos, zullen verfkopers gehouden zijn, hun benodigde gebrookert houten uyt het Tuchthuys te trekken, waartoe dezelve volkomen bereyt zijn, een genoegzaame quantiteyt gebroken hout
bij, hetzelve in voorraat moet zijn, zal de commersie dezer stadt
bij gebrek van hetzelven niet belemmert en door den tijt verlegt
worden: 'tgeen vanzelve blijkt, als men in aanmerkinge neemt,
cIat er verfwaren yan bier geordonneert wordende, daar gebrooloon houten bij moeten Zijill, het niet mogelijk is, geen voorraad van hout zijnde, die commissies kunnen worden opgehouden, tot men bier bij het Tuchthuys kan geholpen worden, [dat
dikwils gebeurt is twee it drie weekon en somtijts langeI' geduurt
he eft] , dewijl zodanige goederen, in schepen op hun vertrek
leg~ende, konnen moeten geladen worden, daar somtijts eens
in een jaar occasie toe is, of tegens het wintersaisoen gaande,
in geen maand vier it vijf wedel' gelegentheit toekomt, waardoor zodanige commissies, hier niet kunnende worden volvoert, na elders worden verlegt en verspreit, die dan niet aIleen betrekkelijk op de houten zijn, maar op de andere verfwaren daarbij geordonneert wel"dende, waardoor dien tak onser
handel ten uyter8te wort benadeelt en afgebrooken en verf-
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kopel's in hunne negotie en kostwinninge veel schade verool'zaakt wort; te meer daal' zodanige commissies te Rotterdam
en andre steden als Leyden en Haarlem, bij de molens aldaar
bij particulieren wordende aan de hand gehouden, genoegsaam
konnen worden uytgevoert, waardoor wij in gevaar zijn, dat
niet alloon de negotie der houten, maar ook andere takken, die
daar aan dependent zijn, na elders zullen werden overgebragt:
welke cours del' negotie dan verlegt zijnde, niet Jigt is wedel'
te krijgen, zoals dit de daagelijkse ondervindinge, tot merke-lijke prejuditie van onze waarde koopstad maar al te veel komt
uyt te leveren, 't geen wij om de kortheit te bevlijtigen in opzigt
van de fabriequen dezer stadt niet zullen uytbreyden, dewijl
vanzelve voigt, als dezelve na behooren niet kunnen voorzien
,,,"orden en na de benodigde houten moeten wagten, dezelve zo
in opzigt van hunne knegtsloon als andere daardoor veroorzaakt wordende gevolgen, groote schaden en verhinderinge in
de voortsetting van hun werk komen te lijden, waarbij dan nog
komt, dat dikwils door die van het Tuchthuys aHe verhaasting
wort gemaakt om het benodigde te leveren, veel maal het hout
zijn vereysten niet kan hebb1:ln, waardoor wij dan met klagten
worden overladen en onze negotie wort verspert, het gebrooke
hout volstrekt eenige tijt no dig hebbende, om te broeijen en te
lugten, waardoor het de vereysten verkrijgt, dat hetzelve bekwaam is tel' verzendinge en het anders openstaat voor een
geheele verdervinge, 't welk door schaarsheit en gebrek aan
genoegzaam voorraat veroorzaakt wordende, zeer tot nadeel
en hederf van onse negotie strekt ...
Nu kome wij tot de middelen, waardoor alIe inconvenienten
in deeze konden worden weggenoomen en waardoor genoegsaam voorraat van gebroken hout bij de molen en het Tuchthuys zoude zijn, en derzelver voordelen niet vermindert maar
eerder vermeerdert zouden kunnen worden.
1. Dewijl het gebrek meede in 't bijzonder de geraspte houten
betreft, en er geduurig gebrek van gemale houten, dat van de
molen aan het Tuchthuys moet gelevert werden, is, am onder
het geraspt hout te wOI'den gemengt, waardoor het gebrek van
geraspt hout moet vervult worden en de ondervindinge heeft
geleert het geraspt hout dan zelfs beter voldoet, en het vaal'
bet Tuchthuys ook voordeliger is, dewijl voor het geraspt hout
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30 st. en voor het gemaale maar 20 st. per 100 ij; betaelt
wort en die van de molen zo wijnig voorraat daarvan leeve-ren:
zo is bij ons zeer bedenkelijk, of niet weI eenig particU'lier belang, dat onder de gebenificeerde bediendens van het Tuchthuys
en dat in de leverantie der baalen bestaat, [die den eenen door
burgemeesteren wort aangestelt en de andere door regenten
begeven], hiervan meooe geen groote oorzaak is. 't Welke, w
het UEd. behaagde, die luyden daaromtrent in pel'won onderzoekende, gemakkelijk zo wij meenen, wude zijn uyt te vinden:
en ook weI tot welzijn en voordeel voor het Tuchthuys zoude
konnen werden gereguleert, dewijl wij ons geensint;g zoeken in
te dringen in iets, 't goon na oonige directie zoude zweemen:
ons oogmerk aileen zijnde, dat voor te d1'aagen, dat tot behoud
van onze negotie en tot voordeel van het Tuchthuys strekt.
2. De-wijl de ondervindinge heeft geleert, dat zedert de molenaar niet op wee-kloon maar op pontloon maalt, e1' bij de
molen veel meer als bevo1'ens is geleve1't, wo geeven wij- in
bedenkinge of niet weI, bijaldien de molenaars bediendens, die
nu op weekloon staan, hun salaris meede in dier voegen wiert
geschikt, waardoor zij meerder malende, dit ook grooter zoude
worden, daardoor bij de molen nog niet meerder zoude kunnen
afgelevert werden, 't welk wij voor ons zeker stellen, waardoor
dan meerder voorraat bij de molen zoude zijn; [d e mol en
hiertoe zo geschikt, dat dezelve in ons landt
gee n wed erg a d e h e eft]; en dan bij wintertijt veel in
voorraat zoude kunnen worden gemalen en opgelegt, daar bij
de mo1en gelegentheit genoeg toe is; om het dan als henodigt
was, te kunnen gehruyken, waerdoo1' het voo1'deel van het
Tuchthuys ook wude worden bevorde1't, dewijl dog hoe meerder
'e1' gemale wort afgelevert, hoe dat ook grooter worden moet 1).
1) Hiel' is nog aan toegevoegd het volgende advies in margine met het
opschrift: "Om de memorie of 't vertoog, aan de heeren burgemeesteren geadresseert, niet te verre uyt te breiden, is daarbij niet geallegeert:
1. Dat indien Haar Ed. G.A . behaagde, de meestel' molenaar van de
Tuchthuijsmolen eens voor sich te laten ontbieden; door de zelve misschien
weI reden zoude te vinden zijn, waarom bij de molen niet meer gemale hout
gelevert wort en of bij hetgeene wij daarom hebbe aangemerkt, omtrent de
knegtsloonen nog niet wat zonde knnnen verbetert worden.
2. Zonde bij de molen ook weI gesift hout knnnen gelevert worden, als
men daar iets meer per 100 'ij; voor betaalde, zoals te Rotterdam geschiet,
dat meede veel debiet zonde geven en daar de schaarsheit van 't geraspte
bout zeer veel door zonde tegemoet gekoomen worden."

178

DE GEV ANGENISARBEID .TEN TIJDE DER REPUBLIEK

3 . .. Dewijl de tuchtelingen Vl'oegtijdig op den dag hunnen
taxen, hebhen afgedaan en gemakkelijk, als 'er loon voor haar
te verdienen was, ten minste de helft meerder zoude kunnen
doen, zo zoude men, haare tax, waarop dezelve volgens de wet
van het Tuchthuys gestelt zijn, afgedaan hebbende, voor hetgeene zij overwerkoon, een salaris kunnen toeleggen, waardoor
zij aangemoe,digt zouden wordtm, om vrijwillig en met voordeel
kunnende arbijden, gelijk ze gemakkelijk doen konnen om veel
meer te leveren als volgens hunnen ordinairen tax ·geschiet,
daardoor meede zoude kunnen contribueeren tot het voorraat
dat e1' nodig is.
4. Voor diegenen, die niet tot rasp en maar t.ot kappen worden
geemployeert, zoude men meede na advenant per 100 ij; voor
overwerk wat kunnen toe leggen, welk overwerk vervo!gens
door de molen fijn gemale en volgens oonventie onder het geraspte hout gemelloot, waarvoor 30 st. loon betaalt wort, waardoor dan wedel' het voordeel van het Tuchthuys en de ve1'meerdering van voorraat van zelfs zoud·e veroorzaakt worden.
5. En zo dit geallegueerde dan nog niet toerijkende mogt zijn,
waarvan wij ons egter al veel goads belooven, zoude 'er van
stadswegen oon ruuwe loots, elders op een voor het Tuchthuys
convenahle plaats op stadsgrond kunnen worden opgeslagen,
waarin men door luyden, die zich daartoe wilden laaten: gebruyken, voor oon kleyn loon zoveel hout in voorraat zoude kunnen laten kappen, als regenten genoegzaam oordeelden, dat
nodig was, [tot welk gebruyk de overvloet van gemeene Joodsche natie al veel toe zoude kunnen contribueeren], welke
spaanders op de molen gemalen en meede tot het geraspte hout
wordende gebruykt, daardoor meede merkelijk voordeel het
TuOOthuys zoude worden toegebra,gt, en waardoor men altijt
een genoegzaam voorraat van gebrooken hout zoude kunnen
hebben, waarvan men egter alleen gebruyk behoefde te maaken,
als het gewoone voorraat begon op te korten of te ontbreken,
of de nood zulks te eijsschen kwam: en dus meenen wij, dat
altoos het dTukkent gebrek zoude kunnen worden voorgekomen
en geheel weggenoomen.
Wij vertrouwen derhalve D.E.A. Heeren, dat wij aan het
eynde van ons voorstel voldaan hebben en de wijze. waardoOil"
wij opoone gemakkelijke en tot voordeel van het Tuchthuys
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strekkende wijs voortaan zoude kunnen geholpen werden en
voor een anders te dugtene verval van de Hout-ne:gotie en onse
verdere daar aan gehegte handel kunnen worden bevijligt,
FE. A. op 't eerbiedigst te hebben voorgedragen: en wij kunnen
derhalve van DE. A. niet anders verwagten, als dat daarin door
DEd. A. bevelen, zodanig in zal worden voorzien, dat wij, in
deeze een gewenscht eijnde berijken zullen, . met eenen ootrnoedig verzoekende, eenige wijnige veranderinge in de articulen
van conventie met de regenten van 't Tuchthuys onder opz.i:gt
van de heeren burgemeesteren dezer stadt gemaakt te moogen
hebben, als welke dit door de, verandering der tijden thans komen te eysschen.
Waarmeede wij ons in DEd.A. goede gunste te hebbE'll aanbevolen· ...
(w. g.) Isaac van Vleuten, Jan Oldendorp, Jacob Muhe,
Nicolaas de Swaan Hendrikzoon, als bij verfkopers gecommitteerdens.

a.an

NO.

23. -

NIEUW VERTOOG VAN DE GECOMMIITEERDEN UIT
HET VERFKOOPERSGILDE TE AMSTERDAM AAN DE BURGEMEESTERS ETC. ALDAAR MET DRINGEND VERZOEK, DAT
ER. VERANDERING
BEHOORT TE WORDEN GEBRACHT. IN DE
.
STAGNATIE DER PRODUCTIE EN AFLEVERING VAN HARDHOUT IN HET TUCHTHUIS TER PLAATSE.-1760, NOVEMBER 12.
"

Ons geduurig door onse commHtenten, de verdere verfkopers
dezer stadt vindende lastig gevallen, of wij derzelver gemeene
belangens bij DEd. G. weI nabehoren hadden voorgedragen en
aangoorongen; dewijl wij ons nog zonder enig gunstig bericht
van DEd. G.A. bevinden, zo neeme DEd. G.A. het (ons) niet
kwalijk, wij onder derzelver oog brengen den Staat, waarin wij
ons bevinden in opzicht van het bij ons benodigde gerequireerde
gebrooken hout, bij het Tuchthuys, zoals de volgende datums
komen uyt te leveren.
Bij het Tuchthuys
Bij de navolgenM bij het Tuchthuis
is op de volgende
opgegeven 1) ongeschilt campetiehout 2)
datums gelevert :
.Tan Oldendorp & Co.
den 6 November
28 October ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 balen
den 10 dito
6 November . . ............. . .. , 1 dito
den 10dito
7 dit.o ........ . ........ . ...... 1 dito
') Lees: besteld voor spoedige aflevering.

2) I,ees: Campechehout.
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Nicolaas de SnYla11 Hendriksz.
29 October ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 baaltje den 6 November
30 dito ........... . ..... . ... . .. 3 baalen
kunnen verkoopen, die in een schip moesten
geladen worden, <!at vertrok, dus dewijl niet
konde leveren, omdat bij. het Tuchthuys niet
konde geholpen worden, ging deeze commissie 1e leur 1) .
!i Nov . .................. 1 vat en 1 baal
den 10 dito
Andries van den Brink.
30 Oct. ..... . ......... . .......... 1 baal
den 6 November
[) Nov. 1 vat leedig na de molen gezonden om
te vuUen; dat door den boekhouder doen
verzekert wiert, den volgende dag te zuIlen
hebben, dog dtm volgende dag van bericht
(gediend) het niet voor de volgende week
te kunnen krijg'len, waarom het leedig heeft
moeten laten terugkomen, omdat e1' niet na
kost gewagt werden.
A. Gerardus U1r//methun.
30 October .... .. ... . .. ...... ... . 2 balen den 6 November
Isaac van VIewter!.
1 November ... .. . . ... . ... .. . . .. 3 baalen

dog tot bericht hekomen niet te weten, 'wanneer konde gelevert worden, dewijl er nog
veel voor waren, die hadden opgegeven, zo
dat deeze commissie, die daar niet na konde
wagien, heb moeten opzeggen en te niet
geloopen is.
De Wed. E. Muhl en Jacob Muhl.
3 November . ................ . .. 4· baa len den 11 Novemhei'

De Wed. Herrnana Cappelle & Zoon.
29 October .............. . .. . ..... 1 baal den 6 November
Indien DEd. A. nu gelieven in aanmerking- te neemen. dat dit
ons wedervaart in het tegenwoordige jaarsaisoen, waarin zo
overvloedig windt waaijt, daar men bij de zomertijt zo veel ge1) Te Ioor.
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brek aan heeft, en daarbij in agtinge gelieven te nee men het
tegenwoordige ge.r inge debiet, 't geen in vergelijkinge bij. dat
van dit voorjaar en den zomertijt, geen noemenswaardig is;
kunnen DEd. A. ligtelijk afneemen, hoeveel wij, in onze negotie
komen te lij:den en hoe wij buy ten een allernootzakelijkst redres
niet in staat zijn onse negotie te kunnen doen, of die na behooren voort te setten, waarom wij onse zaake in de gunstige
gedagten van DEd.A. zijn aanbevelende, in hoope ons haast
door DEd.A. wijze voorzieninge, wodanige weI beraamde middelen zullen toekomen, als dezelven tot een zeker herstel zuilen
vinden te beho'Oren; als niet anders kunnende verwachten, 'Of
DEd. Gr.A. zorge is daarheene allesints uytgestrekt 'Om 'Ons
neg'Otie te handhaven en voor verval te bevijligen; waarmeede
wij de eere hebben 'Ons met alle behoorlijke arbeid en agtinge
te 'Onderschrijven.
(w. g.) Isaac van Vleuten, Jan O1dend'Orp,
Jacob Muhl, Nicolaas de Swaan Hendriksz.
NO.

24. -

VERTOOG OM DE ONKOSTEN OP DE BEWERKING VAN
HET BREKEN EN MALEN VAN HARDHOUT VOOR DE VERF7
BEREIDING IN HET TUCHTHUIS TE AMSTERDAM NIET TE
VERHOOGEN, MAAR EERDER TE VERLAGEN OM DE CONCUR-

RENTIE MET DE GELIJKSOORTIGE BEDRlJVEN TE LEIDEN EN
ROTTERDAM TE KUNNEN VOLHOUDEN. (NA 1763.)

Reederumen motiven tel' aandrang van de allerdringenste
nootzakelijkheit, om bij het Tuchthuys de nodige gemalen houten te k'Onnen ,.bekomen zonder aan eenig verdeI' beswaar van
onk'Osten 'Omtrent het maalloon onderhevig te moeten zijn.
Als het neevensgaande declarat'Oir del' voornaamste k'Ooplieden en fabriquanten deeser stad ingezien word, kan men daar'uyt gemakkelijk afneemen, dat buy ten de verandering de neg'Otie en fabricquen de uyterste nadeel lijden en niet k'Onnen
worden v'O'Ortgezet.
Met een klijn staaltje wegens leverantie, bij het Tuchthuys
gedaan, aangewezen (besteld) :
2 Maij
4 balen 'Ongeschilt campeciehout, gelevert 3 Junij.
14 Maij
4 dito . . . . . .. . . . . . .... . . . . . . . ..... . . 2!~ Junij.
29 Maij
!~ dito .. . ............. . . . .. . .. . .... . 10 Julij.
26 Junij 4 dito . .. . .. . .. .. . . ... . ...... .. ...... . 20 Aug.
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Uit deeze blij.k t onhetwistbaar dat de negotie geheel moet
werden gestremt en de fabricquen stil moeten staan, dewijl
daarna onmogelijk wagten konnen, de ondervindinge dit bevestigende, dewijl diversse commissien op hier voor Brabant ge::
ordonneert hebben, moeten werden afgeschreeven en te Rotterdam terstond zijn vervult, en catoendrukkers op hunne eerste
ordre van Leyden en Rotterdam verfhouten gekreegen hebben,
als bij authentique bewije;en zoude· konnen worden aangewezen
en veele drukkers ook in de noodzakelijkheit niet zijn om het
van hier te trekken, dewijl buy ten de jurisdictie van deze stad
g€leegen zijn, dus gemakkelijk het Tuchthuys missen korinen
en daardoor deeze negotie veel schade konnen toehrengen.
,Dewijl volgens oonventie van 1736 doen eenige verandering
in 't loon van 't Tuchthuys gemaakt is, tgeen die tijd onder
meede opzigt van den doenmaligen negotie-kuruligen regent
A. ter Borch geschiet is, in de Inleijdinge gezegd word, die
conventie doen gemaakt is N.B. tot berstelling van de vervalle
negotie in gebrooke verfhouten, dewijl in die tijd de meeste
commissies na buy ten bij de moolen te Leyden vervult wiemen,
volgens de laatste conventie van 't jaar 1763 1 ) 't loon merkelijk
is bes~aart, zo zoude niet ligtelijk indien nog meerder beswaart
wierd, weederom in die omstandigheden konnen komen, dat
toen niet over gebrek, maar weI over verval der negotie van
gemale houte zoude moeten klagen, dat tot groot nadeel van het
Tu·chthuys zoude zijn, 't goon nu zo overvloedig trek heeft. En
om te bewijsen, dat wij hier thans niet minder maar meerder
loon als elders betaalen, dienen de navolgende aanwijsin.gen:
Te Rotterdam betaalt lOOn 5 stuyvers per 100 pond voor 't
hakken tot spaanders en verfkopers hebOOn vrijheid om het
voor hunne reekening te laten maalen, die het dan konnen beswaaren na hun goetvinden; en "oor loon wort het daar voor
19 st. gemalen. Dus zoude dit 24 st. per 100 'U zijo, maar kortende voor het overwigt, [zo als wij albier ook plagten te genieten, maar bij de oon ventie van 1763 tel' fa voriseering van 't
Tuchthuys is afgestaan], dat circa 2 st. per 100 U; is, zoude rut
2,2 st. zijn Maar aldaar het na goetdunken meerder konnende
') Deze conventie is ten archieve van Amsterdam evenmin teruggevonden.
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beswaa:renen gemeender hout konnende gebruyken, wordt daardoor het loon minder en niet meerder als hier.
Te Leyden word. weI 24 st. per 100 ij; betaald, maar zo veel
minder voor de baalen, dat het circa 22 st. maakt en dan het
,na goetvinden ook laten beswaaren, waardoor het loon minder
en niet meerder als mer word, zodat het maar schijn is, wij
:hier iets minder als bovenstaande loon betaa1den. Daarenboven,
als men in agt neemt, dat wU voor het gemaalen hout, dat volgens de oonventie onder het graspte hout gedaan word, betaalen
30 st. per 100 ij; en dat bij het Tuchthuys, als men overvloet
'vail gemalen hout had, misschien 6 maal meerder geraspt
zoude getrokken worden [en dan ook veel beeter zoude behandelt worden, daar thans veel reeden van klagten door gemaakte
spoed overvalt], zo blijkt vanzelven, dat wij hier bij, het Tuchthuys, gelijk van zommige onkundig voorgewend wOort, niet
minder maar ongelijk meerder en weI van aile die gemalen
houten, die zo afgeleevert worden, juyst 8 st. per 100 ij; meerder
betalen, welk montant denkelijk vrij meerder zal bedragen als
bet loon van het maalen na advenant mindel' schijnt. En dus
zo zoude weederom in dezelfde omstandigheeden raaken als die
van 't jaar 1736 waaren, indien het loon weeder verhoogd wierd
en wij door meerder beswaar in de negotie zouden agterleggen
en daardoor het debiet gestremt worden.
Ook mag weI worden aangemerkt in opzigt van de negotie
buytenslands, dat van een groot gedeelte houten thans voor
'lands- en stadsimport van de waag 5 ,e n zelfs 10 procent moet
'betaald worden, daar dus stads voordeel ook uyt voortvloeyt. En
dus bij' vermindering van negotie, [die waarlijik:. bij meerder
heswaar op de houten moet voortvloeyen], ook stads inkomsbm
door het missen van het steedelijk waaggelt in deeze verminderen moeten en dus een wijnig voordeel in beswaar op het loon,
claar wij al mee-rder beswaal't zijn. als anderen, zoals boven aangeweezen is" aan de andere kant door gemis van negotie, [be-halven het voordeel der negotianten, die niet aileen in hunne
negotie van gem.aale houten, maar in hetgeene daarbij van
andere verfstoffen geordonneert word ten uytersten benadeelt
worden] ook stads inkomsten verminderen moeten.
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25. -

REQUEST

VAN EENIGE VERFKOOPERS EN ANDERE

BELANGHEBBENDEN TE AMSTERDAM AAN BURGEMEESTERS
DEZER STAD TOT HET VERKRIJGEN VAN VERBETERINGEN
IN DEN ONVOLDOENDEN STAAT DER HARDHOUTBEWERKING
IN HET TUCHTHUIS TER PLAATSE, NIETTEGENSTAANDE HET
VERANDEREN VAN DEN TUCHTHUISMOLEN, HOOFDZAKELIJK
ALS GEVOLG VAN HET GERINGE
IN GENOEMD STRAFGESTLCHT. -

GETAL

1766,

TUCHTELINGEN

AUGUSTUS

5.

Geeven eerbiedig te kennen de ondergeschreevene burgers en
inwoonders, verfkoopers deezer stad, dat zij suplianten zeedert
eenige jaaren herwaards zig genoodsaakt gevonden heboon bij
yerschijde requesten zig te adresseeren aan DEd. G.A. ter bekcminge van huipe en redres teegens het gebrek aan gezaagde
en gemaale verfhouten , dat het hun Ed.G.A. weI weI behaagd
heeft tot herstel van hetzelven de gewoonlijke Tuchthuysmoolen
te laten veranderen, zo dat dezelven nu met tmeepaar steenen
maal€n kan en de heeren regenten aile ijver en attentie weI
hebben gelieven aan te wenden en aUe moeyte in het werk stellen, die wij zoude konnen verlangen, dog dat desnietteegenstaande, dewijl er zig in 't Tuchthuys zo wij:nig tuohtelingen
bevinden, die in vorige tijden overvloedig hout raspen konden,
zij supplianten zig weder zeedert 2 it 3 maanden in zulken omstandigheeden bevinden, dat hunne oommissien zo voor buy tenlands als voor de fabricquen deezer stad in geenen deelen hebben
konnen vervult worden en dat van de eerste diversse derzeiven
te Rotterdam, [welke stad drie moo1ens heeft, daar hout op gemaalen word] zijn vervult en de fa!bricquen alhier daardoor
ze~r zijn gealtereert en veel schaden geleden hebbende, zoo keeren zich de suplianten tot DEd. G.A., ootmoedig verzoekende,
dat het DEd. G.A. mag behaagen daarin zodanige voorzieninge
mag geschieden, dat dezelven hun negotie onverihindert mogen
konnen voortzetten en hunne oommissien niet dagelijks mogen
word€n te leur gestelt, tot afbreuk van hun kostwinninge in 't
') In dorso staat nog : Requeste en andere stucken, raakende de verfkoopers. Met die andere stukken worden bedoeld de onder 19 tIm 26 hier
afgedrukte stukken, die alle in een lias of bundel vereenigd zijn.
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bijzonderen ten uytersten rUlne van de fabricquen deezer
stad 1).
't Welk doende etc.
('IV. g.) Nicolaas de Swaan Hendriksz., Isaac van Vleuten
& Comp., Gebroeders van Harlingen, Jan Oldendol'P
& Comp., Herman van der Keere, Casparus Flyscher, ,D. W. P. Harman van Cappellen & Zoon.
NO.

26. -

VERKLARING VAN DE KOOPLIEDEN, FACTOORS, COM-

MISSIONNAIRS, FABRIKANTEN EN INDUSTRIEELEN TE AMSTERDAM, DAT DE EXPLOITATIE DER HARDHOUTBEWERKING
VOOR DE VERFBEREIDING AAN HET TUCHTHUIS ALDAAR
ONVOLDOENDE EN TOT SCHADE VAN DEN HANDEL OP
BINNEN- EN BUITENLAND GESCHIEDT. -

1766,

(ZONDER

DATUM).

Wij onderschrevene kooplieden, factoors, commissionarissen,
fabriquanten en trafiquanten attesteren en verklaren bij dezen,
dat wij op verscheide tijden van deeze lopende jaare 1766 bij
aanhoudentheit door verfkopers alhier niet hebben kunnen voorzien worden van de nodige gebrookene verfhouten, tot onse
negotie en commissie behoevende, door dien dezelven alhier bij
het Tuchthuys niet konde gelevert worden; en daardoor ver'"
scheide commissien hebben moeten worden afgeschreven, die te
Hamburg, Bremen, Rotterdam en elders zijn vervult geworden
tot werkelijke prejuditie niet alleen van deze onzen handel,
maar waardoor wij ook in ge~aar zijn, van daar door in onze
verdere buytenlandsche negotie ten uyterste te worden benadeelt, dewijl de eene commissien aan de andere verbon.den zijn.
En dus dit articul tot groot nadeel van de oommerssie dezer
stadt in 't gemeen strekkBllde is en daardoor nog meerder
schade staat veroorzaakt te worden. En wij fabriquanten en
trafiquanten uyt bovengemelde omstandigheden zeer veel schade
en nadeel in ons werk komen te lijden, doordien wij uyt het
steeds duurent gebrek niet in staat zijn om na behooren ons
1) In margine staat verder: In handen van regenten van het Tugthuys,
omme de burgemeesteren te dienen van berigt.
Den 5 Aug. 1766. (w. g.) C. J. Hoofth.
Het advies der regenten hierop ontbreekt echter in het Amsterdamsche
gemeente-archief.
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werk te bevorde~en, dewijl het niet doenlijk is, daar na te kunnen wagten, dewijl onse zaaken dan moe ten stille staan. Waarom wij deeze in kennisse del" waarheid om te kunnen dienen
tot bewijs van de te verzoekene allernootzakelij,k.ste veranderingh eijgenhandig hebben ondertekent.
(w. g.) Wernar Hartsinck.
Joan Friedl'. Ernst & Zoon.
Piet Matthijsz. Comelis Ooms ..
George Cliffo~d & Zoonen.
Aers & Compagnie.
.J ean La Bruguede.
Jacob Schuss.
Nicolaas & Dirk Wilt.
p.p. Wed. Theod. de Smeth.
A. Ebeling & Zoon.
J. B. de Smeth.
Jan Stockelaan.
Th. Arith. d'Elberfeld.
Jan Langeveld.
Barth. v. d. Santheuvel & Zoon. p.p. De Wed. V. Couven & A.
Jan Jeremias van Niels GijFrancken.
selman.
J aoob Guiterd.
L G. Martens.
p.p. De Wed. Corn: Nagtglas ..
Gerrit Nagtglas.
J'an de N eufville.
De Wed. D. R. Smith, Zoon & Reinhard Scherenberg.
. Comp.
Joan Frederik Motte .
J ah. Scherenberg.
Christ. Gotth. Meijer.
De nu volgende stukken hebben bijna uitsluitend betrekking op de kwestietusschen Amsterdam en Rotterdam over de uitlegging van het aan Amsterdam en zijn tuchthuis verleende octrooi ter handhaving van het aan zijn
Tuchthuis verleende monopolie der hardhoutbewerking. Amsterdam dulddedaarop geen inbreuk, doch kon in de l8de eeuw het monopolie niet meeT
v911edig handhaven. Rotterdam sloot voor zijn Tucht- en Werkhuis in de
i 7de eeuw contracten af met particuliere molenaars voor de bewerking der'
bonk en en spaanders van het in zijn strafgesticht geraspte verfhout, trachtte
ondertusschen op allerlei wijze ook een octrooi van Hollands Staten te verkrijgen, hetgeen niet gelukte, totdat in de l8de eeuw de noodzaak daarvan
hoe langer hoe minder werd. De strijd ging dus eerst om het me est be··
twiste punt in het Amsterdamsche octrooi, waarvan de tekst in de desbetreffende stukken van het in onze "Inleiding" reeds aangehaalde "Recueil'
"an contracten en conventien" apart is opgenomen en daarom hier eerst
voigt met cursiveering van den passus, waarover in eerste instantie verschil van meening bestond. Maar intusschen kreeg ook het RotterdamscbeTucht- en Werkhuis moeilijkheden met de particuliere molenaars, die raspen verfhout maalden voor particulieren en zelf aan dien handel deelnamen,
waardoor de wering van concurrentie hier nog een ander of bijkomstig'
karakter droeg vergeleken met den 'overeenkomstigen concurrentiestrijd teAmsterdam, In de bewaard gebleven instructies voor de opvolgende binnenvaders van het Rotterdamsche Tuchthuis wordt er telkens de nadruk op-
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gelegd, dat deze mede verantwoordelijk werd gesteld voor de af te ieverou
tax der gevangenen: 25 pond netto geraspt of 300 pond gekapt hout per
persoon en per dag. De verfkooplui moesten de arbeidsloonen aan den binnenvader uitbetalen en deze droeg ze weer over aan de regenten van het
strafgesticbt.
NO.

27. -

EEN KWESTIE OVER DE RECHTEN OP DE HARDHOUT-

BEWERKING EN DEN UITVOER VAN HET AFGEWERKTE PRODQ.CT TUSSCHEN DE REGENTEN VAN HET TUCHTHUIS TE
ROTTERDAM EN DE MOLENAARS ISAAC HUBERT SR. EN JR. DE STRIJD OM HET PLAATSELIJKE MONOPOLIE OP DE HARDHOUTBEWERKING. -

1602-1790.

a. Den 12en Mey 1602.
"Op het verzoek van burgemeesters en regeerders der stad
Amsterdam, omme te mogen zijn geodroyeert, dat niemand in
den laude van Holland en West-Vriesland zoude mogen met
moo1ens of anders te doen rasperije van brasilie of eenig ander
hout, als binnen de Tugthuysc bij de tugtelin~en in dezelve
wezen zoude, is hetzelve geaccordeert, mits d.8.t zij orille moeten
stellen over het loon, dat niemand haer met redenen daeroverbeklaagd, uytgesonderd, dat zoo eenige stad of st(3(le van den
voorsz. lande 't opregte van eenige Tugthuysen krvamen te
doen, dezelve stad of steden vermogen zull.en de rasperije van
h:et voorsz,. hom bij de tugtelingen in denzelven, huyze te raspen
en te werken zonder legenzeggen, daervan brieven van octroy
verleent zijn, als hier voIgt 1)."
b. 1688, April 20. - Extract uit de Resolutien van de Vroed-·
schap der stad Rotterdam ..
G~hoord het rapport van burgemeesteren en commissarissen,
hebhende ingevolge en ten voldoening van de resolutie commissoriaal van deze vergadering van den 3en Februari laatst-leden, geexamineerd de requeste, gepreesenteert bij ofte vanweege Johannes van Duyn, verzoekende, dat het contract tusschen de regenten van het werkhuys dezer stede ter eenre, ende
hem, suppliant ter anderen zijde gemaekt, nopende het malen
van het hout, hetwelk in het voorsz. werkhuys word gekapt,
1) Deze en aIle nog volgende stukken zijn ontieend aan het Recueil van
contracten en conventien, de Vroedschapsresoluties en Missivenboeken del"
stad Rotterdam in bet gemecnte-archief aldaar.
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door dasH vergaidering mogte worden geratificeert, ende dienvolgens aan 111aarten van Muiten en alIe anderen, die zulks
zoudien willen ondernemen het malen van het hout, hetwelk
in het voorsz. werkhuys voor de kooplieden word gekapt, te
malen; is naer gehouden deliberatie goedgevonden ... , het gemelde contract tusschen de regenten van het werkhuys en hem,
suppliant gemaekt te ratificeeren, gelijk hetzelve geratificeerd
word bij dezen, ende wijders goedgevonden ... het bteken en
malen van zoodanig hout aen aIle en een iegelijk, wie het zoude
mogen wezen, buy ten den voorn. Johannes van Duyn te verbieden, gelijk hetzelve verboden word bij dezen op een poene
van 200 zilvere ducatons, wel'dende egter den gemelden Maarien van Mutte de vrijheid gelaten van op zijn molen te malen
zoodanig campesie 1) hout, hetwelk hem van buy ten zal worden
toegesonden, ende in deser stadswerkhuys werd gekapt, met
dien verstande, dat hij het voorsz. hout op zijn molen gemalen
in dese stad niet sal1:e1'1nogen te debitee1'en ofie verkoopen, oftPo
voor iemand in deze stad eenig houl 1nalen, op gelijke poene
van 200 zilvere ducatons 2),
1) Lees: Campeche-hout.
2) Om particuliere coucurrentie zooveel mogelijk uit te schakelen werden

in deze jaren (1728--'36) blijkens diverse bewaard gebleven instructies
de suppoosten en ingevolge resoluties van burgemeesteren allerlei
middelen aangewend om het Tucht- en WeI'khuis ais werkfabriek zoo goed
mogelijk te doen functionneeren. Ook werd in verband daarmee het Tuchthuis door verbouwing uitgebreid, om beter werkgelegenheid te krijgen.
Hierover kan men eenige bijzonderheden vinden in het artikel van mr. W .
Bezemer, Het Tucht- en Werkhuis te Rotterdam (thans Huis van Bewaring) in "Rotterdamsch Jaarboekje" (6e jrg., 1899), die over de kwestie
van het octrooi tot het kappen van verfhout mindel' juist. aldus oordeelde:
"Den 27 Juni 1736 had de vroedschap eene commissie benoemd om deze
zaak te overwegen. Resultaat hadden de bemoeiingen niet en het werkhuis
kwam niet gelijk het Amsterdamsche in het uitsluitend bezit van zoodanig
rccht. Een daad van 'l'villekeur (?) was het dus, toen de vroedschap den 29
November 1736 aan Isaac Hubert, die tot nadeel van het tuchthuis het yerfhout op zijn eigen molen deed kappen, dat verbood en hem beval zijn hout
eerst in het tuchthui~ te doen kappen. Er hlijkt niet, dat deze persoon tegen
dit verbod protest he eft aangeteekend of er zich niet aan gestoord heeft (?) .
Waarschijnlijk zal hij zich weI onderworpen hebben, want de moeilijkheden,
die hij zich door minachting van het verbod der regeering op den hals kon
hal en, waren zeker niet lichter te tellen dan de financieele nadeelen in de
zaak van het kappen." Wie de volgende stukken gelieft na te gaan, zal al
heel spoedig merken, dat dit oordeel over de kwestie van het verfhoutkappen
tU5schen het stadsbestuur in casu de tuchthuisregenten, en de belanghebbende particulieren te Rotterdam even voorbarig als onjui!'t is te noemen.
"'001'
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(wnder datum).
Aan de Ed. Gr.A. heel' en burgemeesteren en regeerders
der stad Rotterdam.
Geeft eerbiediglijk te kennen, Isaac Hubert, burger en koopman binnen deze stad, als eygenaar van den verfmolen, staande
en gelegen aan de Rottekade in den ambachte van Blommersdijk, dat wij:len zijn suppliants voorzaed, Johannes van Duyn,
bij resolutie van de vroedschap dezer stad van dato den 20
April 1688, als wanneer hij den vaorsz. molen timme1'de, heeft
geootineert de ratificatie van zeker contract, tusschen de regenten van het werkhuys dezer stad ter eenre ende hem, Van
Duyn, ter anderen zijde gemaakt, behelsende de voorsz. ratificatie,in elfecte zooveel als een octroy, nopende het malen van
het hout, 't welk in 't voorsz. werkhuys word gekapt, met verbod aan allen en een iegelijk, wie het zoude mogen wezen,
buyt'Em den voorn. Johannes van Duijn zoodanig hout te breken
en malen, op een peene van 200 zilvere ducatons, breeder hlijkende bij. de voorsz. resolutie, ten dezen annex 1); dat hij,
suppliant, in den jaere 1719 den voorsz. molen heeft gekogt,
met zoodanig regt als dezelve gebruykt en beseten mierd. En
.alhoewel mogelijk gepresumeert zoude konnen worden, dat het
voorsz. octroy aan de voorn. Johannes van Duyn niet persooneeli}k nemaar als eijgenaar van de voorsz. molen is verleend
geweest, ende mitsdien op hem, suppliant, als koope:r van denzelven molen overgegaan zoude zijn, zoo heeft nogthans hij,
suppliant, liever geraden gevonden tot bekoming van 't zelve
zig te adresseeren aan DEd. G.A., ende bij dezen ootmoediglijk
verzoekende, dat DEd. G.A. goede geliefte zij hem, suppliant, als
eijgenaer van de voorsz. verfmolen en zulks ten behoeve van
dezelve molen, te begunstigen: met zoodanig voorregt en octroy
als aan den voorn. Johannes van Duin is vergunt ge1weest, uyt
kra¢e van 't n'elke op zijn suppliants vaorsz. molen alleen zal
mogen worden gemaelen alle 't hmd, 'trvelk in 't 1Verkhuys dezer
stad voor de koopluyden. word gekapt, met interdictie en verbod
aan aIle en een iegelijk, wie het zoude mogen wezen, buy ten
hem, suppliant, zoodanig hout te breken of te maelen, op peBne
van 200 zilvere ducatons, telkens te verbeuren ten behoove van
die gene , die DEd. Gr.A. zullen goedvinden daertoe te nominee1::.1729

I) Onder b hier opgenomen.
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ren endaervan aan hem, suppliant, te 'verleenen acte in behoorlijke forma.
't Welk doende etc. ,
Isaac Hubert.
' d. 1735.

Kort vertoog aan de Ed. G.A. heeren burgemeesters en regeerders der stad Rotterdam; overgeleverd bij ofte vanwegell$
isaac Hubert als eygenaar van den verfmolen, staande en gelegen aan de Rottekade in den Ambachte Blommersdijk, tegens
zekere klagie bij de regenteb. van het werkhuys deze-r stad aan
haer Ed. G.A. voorgedragen:
De vertoonder zegt met behoorlijke reverentie, dat zijn voor·saad Johannes van Duin, bij resolutie van de vroed.schap dezer
stad, van dato den 20 April 1688, heeft geobtineert de ratifieatie van seker contract, tusschen ,d e regenten van het werkhuis dezer stad tel' eenre en hem Van Duin ter anderen zijde
gemaakt, behelsende d e voorsz. ratificatie zooveel als een octroy, nopende het malen van het hout, hetwelk in 't voorsz.
werkhuys word gekapt, met verbod aan aBe en een iegelijk wie
het wude mogen wesen, buy ten de voorn ..Johannes van Duin
zoodanig hout te breken en te malen op een peene van 200
zilvere ducatons. Alles blijkende bij de voorsz. resolutie, ten
dezen annex.
Dat hij, vertoonder, in den jaere 1719 den voorsz. molen
heeft gekogt met zoodanig regt als dezelve gebruykt en besewn
wierd ; dat hij dienvolgens in 't voorsz. werkhuys heeft lawn
kappen al het hout, 't welk op zijn voorsz. molen is gemaalen
geworden, dog dat hij, vertoonder, in vervolg van tijd heeft
bevonden, dat hiji in het voorsz. werkhuys zeer klValijk rvierd
behande~t. Ende weI namentlijk, dat hij dikwij.ls het eene hout
voor het andere kreeg, dat hij somtijds 14 dagen langeI' daernaer moest wagten dan zijne ordres lij,d en konden, waerdoor
zijn yolk en daglooners geduurig tevergeefs heen en weeder
moesten loopen. Dat hem zeer veel hout werd ontvreemd en
to kort gedaen, dat de spaneIi wierden gekapt extra groot,
't welk veroorsaakt heeft, dat hij, 'Vertooner, de extra onkosten
heeft moeten doen van in 't eene jaar een nieuwe spil en in 't
andere jaar een nieuwe as te doen maken; dat het ook gebeurt
is, dat er in de spaenen veel oud ijser was, 't welk hem in de
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onkosten van een paer platte steenen heeft doon vallen. En
alsoo hij, vertoonder, daerenboven ook beyond, dat er tegen
het octroy, hier voren gemeld, ook op andere 11wlens verfhout
'I vierd gcmalen. Ende niet genegen zijnde, daerover met de
eygenaers van die molens te twisten, zoo is hij, vertoonder, te
raden geworden, niet langeI' 'voor de verfverkoopers dezer stad
te maLen, nemaar aIleen te doen hakken en te malen voor zijn
('yge rekening. En biji maniere van een nieuwe fabrycq, bestaende in een accuraete sorteering van de eijgenscbappen en
couleuren van het hout, zooals de koopers dazelve ordonneeren,
hehbende ten dien ernde een nieuwe correspondentie aange-:
legt, zoo op de oostzee, de middellandsche zee, het land van
l,uyk en elders, waerdoor het gebeurt, dat het voorsz. hout voor
het grootste gedeelte over Amsterdam transito moet passeeren,
't welk geen gering voordeel geeft aen schippers, sleepers,
waagarbeyders en anderen, zonder dat hij, vertoonder, daerdoor aan iemand nadeel toebrengt, veel min aan het werchuys
dezer stede, als 't welke nog actueelijk in de possessie is van
aJ het hout voor de verfkoopers dezer stad te kappen. En
weIkel's regenten daerenhoven tot meerder overvloed van werk
voor 't selve huys zoude konnen beletten, dat er eenig heel hout
van hier na Haerlem of Leyden wierd gezonden, er op de
molens aldaar ge.lropt en gemalen en 'Wedennn hier in Rof.terdam verkogt. Gelijk hij, vertoonder, onderrigt is, dat er sedert
eenigetijd diverse partijen alsoo naer de voorsz. steden zijn
afgesondenende gekapt ende gemalen weder te rug gekomen~
En alhoewel hij, vertoonder, eellS en andermaal door de .ve:..
genten van 't voorsz, werkhuys in de exerciWin van zijne voorsz.
nieuwe faJbricq is moeyelijk gevallen. En zelfs in den .jaere
1730 en 1734 daarover voor het collegie van UEd. G.A. is g~
citeerd geworden, zoo is nogtans te dier tijd hunlieder ongegronde klagten afgewesen. Gelijk het ook voor hem, vertoonder;
[met schuldige reverentie gesproken], ten uytterste hard zoude
vallen een fabricq, door hem met veel moeite aangelegt, ' en
waartoehij genoodsaakt is geweest, een nieuw gooouw, 't welk
hem over de f 6000.-gekost he eft, te timmeren, plotselijk te
moeten abandonneeren en tot zijn importante schade en tot een
zeer kleyn voordeel van 't voorsz. werkhuys ende teffens te
moeten' missen het effect · van 't octroy, aan zijnen voorsaat · bij
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de optimmering van de voorsz. mol~n ve-rgunt, waeromme dan
hij, vertoonder, ook vertrouwt en met aIle eerbiedigheyd verzoekt, dat UEd. G.A., tot voorkoming van zoodanige schade,
waartoe niet hij zelfs, maer de kwaade behandeling, hem eertijds in 't voorsz. huys bejegent, occasie heeft gegeven, hem,
vertoonder, gelieven te permitteeren zijn voorsz. nieuwe aangelegde fwbricq te mogen continueeren wnder eenige molestatie
ofte andersints aan hem, vertoonder, te doen genieten, of weI
hem van nieuws te concederen en vergunnen zoodanige VOO1'regten, octroy, als voormae)s aen Johannes van Duyn is V(,1'gunt geweest.
Bereyd zijnde hij" vertoonder, zich gaarne te onderwerpen
aan 't gene DEd. G.A. zuHen goedvinden dienaengaende te reso)veeren.
( IV. g.) I. Hube-rt.
Waermede,
e. Na 1736 (zonder datum).
Memorie van consideratie aen de KG.A. heeren burgemeesteren en regeerders del' stad Rotterdam overgelevert bij of vanwegens de regenten van het Werkhuys derzelver stad op het
request door Isaac Hubert aan welgemeide haer Ed.G.A. ge~
presenteert en op het vertoog, daernevens overgeleverd.
eNadat de regenten hun positie als p,a rticulier beheerders en
bestuurders van het Werkbuis onder oppertoezicht van het
stedelijk bestuur hadden uiteengezet, vervo)gden zij met het
volgend betoog in antwoord op het adres van Isaac Hubert,
onder no. c hiervoor afgedrukt).
Gelijk dan aan regenten zijnde voorgekomen het kappen ' van
verf.bout. op de verfmolen van Isaac Hubert, staande a.an de
Rottekade in den ambagte van Bl.ommersdijk:
En ondervindende, dat het sedert hetze)ve aldaer a)zoo 'was
gedaen, verscheijde verfkoopers binnen dese stad in 't geheel
niet en verscheyde zeer weijnig hout in 't werkbuys tieten kappen. En bedugt zijnde, dat zulks ook door de andere vet'fmolenaers zoude ondernomen worden, gelijk hunlieden a) is voor·gekomen dat die daertoe me de welgenegen zoude zijn. En dat
a)soo het voorsz. huys van het beste en voornaemste loon zoude
'Worden beroofd; soo is 't, dat regenten hebben gemeent, ab~
soinit haere pligt mede te brengen, daervan aan UEd. G.A. bij
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forme van klagte kennisse te gev,en, ten eynde UEd. G.A. daeromtrent zoodanige voorsieninge geliefd:en te gebruyken, als
UEd. G.A. tot voorkoming van importante schaden voor het
voorsz. huys en zulks ook voor dese stad zouden dienstig vinden .
. . . . Zoo zuilen egter dezelve regenten de vrijheid nemen om
omtrent hetgene bij het voorsz. vertoog is vervat, aan UEd. G.A.
met behoorlijke eerbiedigheid derzelver consideratien voor te
dragen, vooraf premitteerende, dat heeren burgemeesteren en
regeerders vm Amsterdam bij octroy van de Ed. G.M. heeren
Staeten van Holland en West-Vriesland van dato den 12e Mey
1602 zijn geoctroyeerd: dat niemand in den lande van Holland
en West-Vriesland zoude mogen met molens of anders te doen,
de rasperyen van brasilien- of eenig ander hout als lJinn.en der
tugthuysen bij de tugtelingen, die in dezelve weoon zoude,
uytgesonderd, dat zoo eenige stad of steden van den voorsz.
lande 't opregten van eenige tugthuysen kwamen te doen, dezelve stad of steden vermogen wuden de rasperye van het voorsz.
hout bij de tugtelingen in denzelven huyse te raspen en te
werken, onder welke woorden van raspel"yen, mitsgaders van
raspen en werken, de voorsz. reg-enten (onder reverentie) begrijpen, dat allerley manieren van haut breken moet 1vorden
'l'ermaen en zulks ' zoo 'mel zaagen of mspen als kappen. en
mal.en.
Gelijk het de heeren van den geregte der stad 'Amsterdam
ook hebben begrepen, hebbende bij ze·kere publicatie van dato
2 January 1660, gegrond op het voorsz. o{'.troy, geordonneert,
g·ewillekeurt en gestatueert, dat voortaan de burgeren of inwoonde:r'en derzelver stad geen hrasilien- of ander diergelijk
hout zouden mogen te doen breken buy ten de tugthuysen, aldaar
opgeregt, zulks dat de voorsz. regenten, onder reverentie hegrijpen, dat indien deze stad ook van vcrfrnolens was vom"zien,
geli;jlc de stad van Amsterdam, vO'o1'zien is) in dat geval niemand anders bevoegt zoude zijn eenig verfhout te kappen of
malen, maer nu niet voorsien zijnde van zoodanige verfmolens,
oat het daarom, aan pariiculie-re vrijsiaat 'l1erfhout te m.alen,

maar geensints te raspen of te kappen, waermede dan overgaande tot het voors·z. vertoog van gemelde Isaac Hubert; zeggende voorsz. regenten dat het een waarheycl is, dat Johannes
van Duin heeft geobtineerd wodanige ratificatie van zeker
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contract, tusschen de regenten van het werkhuys dezer stede
tel' eenre en hem, van Duin, ter anderen zijde gemaekt, als bij
het voorsz. vertoog ward gemeld, maar zeggen ook, dat het haar
schijnt daeruyt te .volgen, dat er geen hout op de molen van
hem, van Duin, mogt worden gekapt, maer aIleen gemalen, en
dat weI expresselijk verdragen is, dat 't hout, 'twelk op dezelve
mo1en gemalen zou worden, in 't werkhuys zou moeten worden
gekapt ...
Verder werd e1' in deze memorie nog op gewezen, dat de inde1'tijd aan
Jobannes van Duin verleende conces:si(' niet aIleen betrekking bad op diens
persoon en den verfmolen aan de Rottekade, later overgegaan op Isaac Hubertszn., doch ook op den verfmolen, staande ann de Scbiekade, even voorbij
de Heul, later toebehoorende aan .GiIles Kalff, zoodat, indien de overdracht
der concessie reeel was geweest, ook de laatste daarvan had moeten profiteeren. Doch de regenten achtten het recht, aan Van Duijn verleend, van
strikt persoonlijken aard en daarm ee verviel de aanspraak van zijn opvolger
I . Hubert.

-.

Wat aangaet de klagte, bij het voorsz. vertoog gooaen, kunnen
tle regenten niet anders zeggen, als dat zij weI gelooven, dat
ten tijde dat Jan Gobeek is geweest binnevader t'an het voorsz.
rverkhuys, veele onordente1ijkheden in het voorsz. werkhuys zijn
gepleegt, maar kunnen egter niet gelooven, dat dezelve onordentelijkheden zoo groot zouden zijn geweest, als bijhet vertoog werd
voorgegeven. En meenen ook, dat at was het also 0 daermede gesteld
geweest, dat het dan egter aen Isaac Hubert niet heeft vrijgestaan,op eijgener authoriteyt een werk aan zig te trekken, dat
tot het werkhuys behoorde, ten minsten dat hij alvorens daerover aan regenten zijne klagten had moeten inb:rengen, opdat
door hunluyden daarinne konde worden voorzien. En in aHe
gevalle zoo had hij, Hubert, die l'edenen waeromme hij zulks
dede ophouden, verpligt geweest wedel' het Werkhuys te gehruyken en niet te malen eenig hout, dan hetgene in het werkhuys gekapt wierd.
Gelijk het aan Maarten Hutteley de voorsz. ratificatie of
resolutie vrij wierd gelaten, van op zijn molen te mogen malen
zoodanig compesiehout, als hem van buyten zoude worden toegezonden. (Ende dat weI staat aan te merken in deze stadswerkhuys wierd gekapt.)
Dat het hout nu in al eenige jaaren weI en woals het be.:.
hoord, in het werkhuys word gekapt, heeft den Voorn. Isaac
Hubert zelf moeten erkennen, met verdere erkentenis, dat het op
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zijn-molen niet beter wierd gekapt en met betuyging, dat indien
he.t ten tij:de van vader Gobeek zoo had gekapt geworden, hjj
nooit op zijn molen zou haboon laten kappen. Gelijk ook door
degoede directie jegenwoordig, en het jaarlijks opmaaken van
een balans, althans niemand der verkoopers e.enig verlies of
schade aan 't hout lijden konnen, maar ter contrarie, dat het
overschot van het campesie-hout, dat considerabel is en welk
overschot veroorsaakt word door het natmaken of kleuren van
het geraspte campesie-hout, jaerlijks aan de gezamentlijke verfkoopers ieder nae rato word verdeelt.
Voor het overige achtten zij de verdere klachten van Hubert geheel
dreven of beslist onwaar. Nog werd opgemerkt:

oyer~

"Dat het werkhuys nog actueelijk in de possessie zoude zijn
van al het hout voor de verfverkoopers dezer stad te kappen,
is hier vorens gezegt. Dat 't sedert eenige jaeren sommige
verfverkoopers in 't geheel niet en sommige maar heel weynig
hebOOn laten kappen, 't welk veroorsaakt is door het voorsz.
kappen van den voorn. Isaac Hubert voor dezelve verfverkoopers. En geensints daardoor, dat van hier nae Haerlem of Leyden zoude worden gesonden eenig heel hout, om op de ,nlOlens
aI.daer gekapt en gemalen te worden. van 't welke de regenten
betuygen te wezen. ignorant, zullende aan hunluyden vriendschap geschieden, als men de namen van diegene, die zulks
doen, gelieft op te geven, behalven dat als het een waarheyd
is, dat gemeide Isaac Hubert alleen voor zijn eyge rekening
laat kappen en roalen en het gemaelen hout voor eij.ge rekening
verkoopt, hij dan mede ten dien opzigte onder die verfverkoopers is te rekenen, voor dewelke in 't voorsz. werkhuys niet word
gekapt.
Geheel ontkend werd de bewering van Hubert, dat hij door regenten van
het werkhuis in de uitoefening van zijn bedrijf zou zijn gehandicapt.
En ten slotte nog dit:

"Nopende het verzoek zelfs bij het voorsz. request en in het
slot van 't voorsz. vertoog gedaan, zullen de voorsz. regenten
'OEd. G.A. alleenlijk eerbiediglijk in bedenking geven, of daer
op de andere verfmolenaars, zijnde Gillis Kalff en J Mn George
Schutte, niet behoorden te worden gehoord. als daerin werkelijk
zijnde geinteresseerd.
En wat haer aangaat', meenen zij, regenten, verpligt te zijn
NED. ECON.-HIST. ARClllEF ]AARBOEK XIX
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DEd. G.A. te verzekeren, dat het voorn. Hubert onmogelijk is,
op zijne moolen aIleen te kunnen malen aile het verfhout, dat
in deze stadswerkhuys word gekapt en in deze stad word gedehiteeDd en verkogt. Weshalven vertrouwen hiermede aan de
mondelinge orders van DEd. G.A. nopende het voorsz. request
en vertoog te hebben voldaen, zuUen de voorsz. re-genten aan
DEd. G.A. verders eel'biediglijk in consideratie geven, of niet
l'aadsaam ZDude zijn, tot voorkoming van schade en van diergelijke ondernemingen, dat door DEd. G.A. of door de Ed. G.A:
heeren van de weth dezer stad, op het exempel van mijne heeren van den geregte der stad Amsterdam wierd gekeurd en
yeordonneerd, dat voortaan de burgeren of inwoonderen deze
stad geen brasilien- of ander diergelijk hout zouden mO'gen
doen raspen of kappen buy ten het Tugthuys alhier, op zekere
poeoo, bij den contraventeur telkens te verbeur:en, mitsgaders
verbeurte van het geraspte of gekapte hout. Dat ook voortaan
geen geraspt, gezaagt, gekapt of gemalen brasilien- of ander
diergelijk hout binnen deze stad zal mO'gen ingebragt, verkogt,
verhandelt of vertiert worden, mede op zekere poene, bij' den
oontraventeur te verbeuren en 't voorsz. ingebragte hout te appliceeren, een derde part voor den heel' officier, gelijk een derde
part voor den aanbrenger, en het resteerende, een derde part,
voor het voorsz. werkhuys. Of zoodanige andere voorzieninge
te gebruyken als DEd. G.A. ten besten van het voorsz. werkhuys,
mitsgaders van deze stad en desselfs ingezeeten zullen nodig
a.g1Jen. Zijnde de voorsz. regenten bereijd zig altijd nae DEd.
G.A. ordrps te gedragen, waarmede de voorsz. regenten zijn en
blijven zullen
DEd. G.A. ootmoedigste dienaren,
(Handteekening onleesbaaT') ')
NO.

28. -

INSTRUCTIE

VOOR

DEN

BINNENVADER

VAN

HET

TUCHTHUIS TE ROTTERDAM BETREFFENDE DEN GEVANGENISARBEID. -

1782,

MAART

19.

Dat de arbeid van het houtraspen en -kappen in d~ tweede helft der
18de eeuw ook in dit Tuchthuis allengs afnam, kall men mede duidelijk
aflezen uit de opvolgende instructies voor den binnenvader: 1728, 1758,
1769, 1782. Bij de herziening van dit stuk in laatstgenoemd jaar werd
1) Aanwezig in gemeente-archief van Rotterdam; zie aant. onder nr. 27a.
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eehter door de regenten voorgestelcl om de artikelen, handelende over den
gevangenisarbeid (instruetie 1769, art. 24--27) daaruit te liehten en een
afzonderlijk reglement betreffende den gevangenisarbeid samen te stellen,
ten einde de uitsluitend oyer het houtraspen en -kappen handelende artikelen uit te breiden tot andere vakken, die in het Tuehthuis beoefend zOllden
kunnen worden en "men (het) gevoegelijker acht dese articulen genera'll te
doen slaen op allerley soort ·van werle, vol gens een afzonderlijk reglement,
't welk naer gelang del' omstandigheden verandert kan worden, zonder de
instructie zelve te veranderen." Het is dit aparte reglement op den gevangenisarbeid, een der eerste in zijn soort hier te lande, hetwelk wij hier in
verband met ons onderwerp naar den tekst in het gemeente-archief van
Rotterdam laten volgen, gedateerd 19 Maart 1782. Daaruit kan men zien,
welk een plaa ts de hardhoutfabricatie toen nog innam.
VOOR DE MANSPERSOONEN.
Art. 1. De taek van het rasp en van verwhout bestaet in. 27% pond bruto
of 25 pond netto's daegs, waal'voor betaeld word 30 stuivers de 100 pond,
dus ieder manspersoon, dat werk verrigtende, moet opbrengen 7% stuivers
'~daegs, zijnde voor 2 week en f 4.-10.
Art. 2. De taek van het kappen bestaet in 300 pond's daegs, waervoor
. betaald word 5 stuivers per 100 pond, dus door ieder houtkapper op te
bl'engen 15 stuivers 's daegs, zijnde voor twee weken .f 9.
Art. 3. Ten opzigte van de wolkammerij, waervoor betaeld word per pond
van de witte wolle (grove) 2 stuivers, (gemeene) 3 dito, (fijne) 6 dito; van
de gecouleurde (grove) 4 stuivers, (gemeene) 5 dito, (fijne) 6 dito; dus zaI
iader manspersoon, bekwaem zijnde de volle taek af te werken, moeten
opbrengen 14 stuivers 's daegs, dus in twee weken .f 8.-8.
Art. 4. Voor 't overwerk, 't welk door de gevangenen boven hun taek gedaen werd, zal aen dezelve worden toegelegt, te weeten van het geraspt
hout voor de 27% pond bruto of 25 pond netto als van ouds 4% stuivel';
van het gekapte hout per 100 pond 2 stuivers; van de wolkammel'ij % van
het hierboven gemelde loon.
Art. 5. Manspersoonen te zwak of onbekwaem zijnde hun volle taak af
te werken, reserveeren de regenten aen zig de faculteijt om hunne taek te
vermin del' en en egter aen dezelve tot hun encouragement de gelegentheyd
te laten om eenig overwerk te doen naer evenredigheyt van hun verminderde taek.
Art. 6. Die geheel buy ten staet zijn tot eenige van de voorgemelde werken, zullen aen eenig ander werk met voorkennis en goedvinden van de
regenten gesteld worden.
VOOR DE VROUWSPERSOONEN.
Art. 7. Het werk del' vrouwspersoonen bestaende in diverse so orten van
arbeyd, waervoor zeer verschillende loonen betaeld worden, is bij provisie
bepaelt als voIgt: een spinster, twijnster, kluwenwindster, vlaswerkster,
haeirwerkster, naeyster voor de wantsnijders zullen voor hun taek in twee
weeken moeten opbrengen 56 st.
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Art. 8. Van hetgeene met overwerken verdiend word, zal door dezelve
genoten werden te weeten: door een spinster %, kluwenwindster %, twijnster %, vlaswerkster %, haeirwerkster %, naeyster voor de wandsnijders sh
Art. 9. Om aIle mogelijke evenredigheyd te oeffenen, zullen aIle de
vrouwspcrsoonen, welke tot de bovengemelde werken gebruykt worden, voor
zoo verre zulks gevoeglijk geschieden kan, naer goedvinden van de regenten
onderling van werk met elkanderen verwisselen.
Art. 10. Ten opzigtcn van alle andere work en zal men zoo in het bepalen
van de taek als in het toeleggen van hetgeene met overwerken verdiend
word, ook aen de vrouwspersoonen, die tot huysdiensten gebruikt worden,
de: proportie hiervoor geopserveert, zoo nae doenlijk in agt nemen en bij
regenten, zulkR noodig vindende, daermede deze lijst 1) geamplieert worden.
NO.

29. -

RESOLUTIE

VAN BURGEMEESTERS EN REGEERDERS

DER STAD ROTTERDAM INZAKE IZAAC HUBERT. -

1790,

(JANUARI OF FEBRUARI) .

. . . . hebOOn na voorgaande deliberatie goedgevonden en verstaan de voorsz. resolutie van dato den (?) January deses jaers
in te trekken en te stellen buiten effect, en mitsdien de daerbij
verleende autorisatie te revoceren en te houden voer vervallen.
En voorts de gemelde regenten te authoriseeren en qualificeren
omme by provisieen datt zal zijn uitgemaakt, of en hoedanig
zulx aen de regenten van het werkhuis wegens ket kappen van
verfhout is competerende, het eerste lit der offerte, door den
voorn. Isaac Hubert bij de opgemelde memorie gedaan en geamplieerd, waer hij hetzelve heeft aangeboden te praesteren
het navolgende:
"en weI eerstelijk jaedijks tenminste tachtig duizend ponden
,,heel verfhout in het tuchthuis deser stad doen kappen, en
"daervoer te betalen 200 gUlden's jaffi'S. En voorts om mede
"jaerlijks aen het gemelde huis bi} form van douceur te doen
"genieten eene somma van 100 guldens tot remplacement van
"het kaploon van dat hout, hetgene hij, Isaac Hubert, aan zijn
"eigen molen zal doen kappen, hetgene hij (naer zijn goedvin1) Deze Iijst kunnen we hier als niet tel' zake doende, gevoeglijk weglaten.
WeI mag nog opgemerkt worden, dat toen de Engelsche gevangenishervormer John Howard twee jaren later het Rotterdamsche Tuchthuis bezocht, hij er van de 38 mannelijke turhtelingen slechts twee bezig zag met
hout raspen; de overigen waren aan het spinnen, wolkaarden, brei en van
viechnetten en sorteeren van koffieboonen.
2) Niet ingevuld.
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"den) . . . bij mogelijkheid buiten zijne werkelijke praepositie niet
;,in het gemelde huis kan doen kappen;
"zoo is het, dat zoo wanneer hij, Hubert, eeIlle meerdere
"quantiteit heel verfhout als de voorsz. tachtig duisend ponden
"in het ·gemelde huis zal laten kappen, het gemelde douceur
"van een!honderd guldens jaerlijks met dat meerdere zaJ. wer"den vermeerdert, zoodat in allen gevalle het voorsz. werkhuis
"van den voorn. Hubert jaerlijks za] genieten een somma van
,,100 guldens",
eenvoudig en naer den teneur der voorsz. offerte te accepteren
en de voorsz. somma van 300 gulden jaerlijks van den voornd.
Isaac Hubert of van diegene, voor wien hij de bovengemeld~
offerte, (naer luid van de voorsz. ampliatie en memorie), heeft
gedaen, te ontvangen, wordende de voorsz. regenten verder bij
desen geordonneerd om zooveel in hun is zorg te dragen, dat
door den voornd. Isaac Hubert en door diegene, voor dewelke
bij zich als van verdeI' beeft geengageerd, aen de voorgemelde
offerte en aen den verderen inhoud van de voorn. ampliatie en
memorie precies en punctueelijk voldaen worde, of bij oontreventie daervan aan Hun Ed. G.A. kennis te geven.
Zonder achter dat verstaen zal worden aen voorn. Isaac Hubert in zijne substitutie, welke hij de voorsz. memorie heeft getra.cht te referendeeren, door deze referentie eenigszins te zijn
gejustifiseerd op de regenten van het Werkhuis te zijn afgegaan van derzelver .. . ....... .. 1), als wordende de regenOOn
wegens zoodanig exclusief recht a]s deselven zouden mogen
hebOOn om binnen het Tucht- of Werkhuys alleen verfhout te
mogen doen kappen, bij desen gelaten in hun geheel en vol
recht 2).
NO.

30. -

OVEREENKOMST TUSSCHEN DE REGENTEN VAN HET
WERKHUIS TE ROTIERDAM EN ISAAC HUBERT. l790,
MAART.

Tot wegneming van de differenten, sedert vele jar-en gesubsisleerd hebbende tusschen de ragenten van het werkhuys dezer
stad, eerst met den vad:er van den ondergeteekenden Isaac
Hubert ,e n naderhand met hem zelve, over het kappen van verl1) Niel ingevuld; vermoedelijk eisch of (en) uitsluitend r echt.

2) Aanwezig in gemeente-archief van Rotterdam.
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hout, waertoe de regenten vermeenen, uit hoofde van zeker
octroy een uitsluitend recht te hebben, doch 't welk door den
ondergetee1renden Isaac Hubert word gecontradiceerd, verklaren wij-, ondergetee~enden, regenten van het voorsz. Tucht- of
Werkhuis ter eenre, en Isaac Hubert ten andere zijde, met
clkanderen, ongepraejudiceerd yders recht of sust.entie, te zijrn
v€rdragen en overeengekomen, gelijk wij zijn doende bij desen,
doch ttm aenzien van ons, regenten, niet andel's dan onder approbatie van de Ed. G.A. heeren burgemeesteren en regeerders
clezer stad, dat de ondel'geschreven Isaac Hubert in het gernelde
werkhuis aen kaploonen van verfhout jaerlijks zal laten ver·dienen tenmiIlBten de somma van 300 guldeIlB en dus de faculteit hehben, om daervool' te laten kappen de quantiteit van
120.000 U; vel'lliout, doch mindel' latende kappen, eohter de gemelde somme van 300 guldens's jaers ten vollen aan het wel'khuis zal voldoen, weI verstaende, dat teneinde de gevangenen
aen 't werk konnen worden gehouden, de qua.nUteit van tenminsLen 80.000 U; jaerlijks door den ondergeschr. Isaac Hubert zal
g·elevel'd worden, hebbende hij de vl'ijheit, om al het overige
verfhout, dat hij noodig heeft, aen of op deszelfs verfmolen aen
de Rotte te laten kappen, doch dat zich dat zal moeten bepalen
tot het verfhout, hem, Isaac Hubert, of zijne compagnieschap in
eigendom toebehoorende en ter verzending naer buiten. gedestineerd; zulks dat de ondergeteekende voor geen verfkoopers op
ot aen zijn meergemelde molen eenig hout zal mogen eloen
kappen en ook aan geen verfkoopers, die gewoon zijn hun hout
in het gemelde werkhuis te doen kappen en welke zijn de nagenoemde personen, als de heeren: Jan Viruly, De Koker, Van
Ommeren en Messchere, Jacobus Willemsen, Johannes Cornelis
de. Jongh, !zaec Veltman, Jan de Quack Junior, Di'r k Kaas
Lszoon, de Erven Nicolaas Netlen, en oak niet aen diegenen,
welken bij hun leven door assumtie, associatie ofte verdoening,
of na hun overlijden in derzelver affaires zuHen komen of
succederen, eenig gekapt of gemalen hout zal verooopen, als
datgene dat veur hun in het te rneermalen gemelde werkhuis
zal wezen gekapt.
En zal deze conven.tie geduren niet aIleen zoolang de ondergeteekende Isaac Hubert eigenaer van de voorsz. vel'frnolen
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zal zijn, maer ook zoolang dezelve molen bij iemand van zijne
kinder en of familie bez·eten word, als zullen-de de zoodanige in

die conventie hegrepen zijn.
Belovende elkanderen over en wedel' der krachte en effecte
dezer gestand te doen, onder verb and en bedwang als naer
redhten 1).

I) .d.anwezig in gemeentc-archief van Rotterdam.

VII
OVERZICHT DER GEVOERDE ONDERHANDELINGEN TUSSCHEN DE
PORCELEINFABRIEKEN VAN SEVRES EN VAN WEESP (1767-1770),
MEDEGEDEELD DOOR MATTY VIGELIUS
De porceleinrage, die gedurende de 18de ecuw over geheel Europa woedde,
sloeg ook over naar ons land. Men kan zich hierover nauwelijks verwonderen: immel'S, de porceleinindustrie stond bekend als zeer lucratief, de
keurvorst van Saksen - maar hij niet alleen, tal van andere vorsten hadden
zijn voorbeeld gevolgd - verdiende grof geld aan zijn porceleinfabriek in
Meissen. Wat wonder, dat ook anderen zich geroepen gevoeiden hun geluk
op dit terrein .te beproevenl
Wat het Hollandsche porcelein betreft, is ons van de geschiedenis del'
fabricage slechts weinig bewaard gebleven. Maar zooveel is ' zeker, dat deze
industrie voor ons land nooit de finantieele beleekenis gehad heeft, die zij
elders kreeg. Het gevolg hiervan is geweest, dat deze over een ware via
dolorosa schreed en voor nagenoeg al degencn, die er zich mede bezig gehouden hebben een bron van ellende gewordcn is.
En toch had het achttiende-eeuwscbe, Hollandschc porceiein zijn verdienste, ja, kon het in menig opzicbt met het beste buitenlandsche concurreeren. De belangslelling voor de Hollandsche porcelein-industrie is geheel
overvleugeld geworden door de belangstelling voor het DeUtsche aardewerk.
Hoewel in vele Hollandsche families DOg weI wat l8de eeuwsch porcelein
van inheemschen bodem te vinden is, weet men er w£:inig van. Bij het groote
publiek is Amstel en Haagsch stellig het best bekend. Van Weesp en OudJ"oosdrecht hebben maar weinigen gehoord.
En toch verdient juist het begin del' Hollandsche porcelein-industrie zeer
zeker onze belangstelling. Want genoot Diet de fabriek te Weesp de eel'
van in onderhandelingen te tredfln met de wereldberocmde fabriek te Sevres,
ten einde wellicht het fabrieksgeheim, omtrent de vel'vaardiging van het
hard porcelein, dat de Fransche fabriek nog niet bad kunnen vinden, ondanks de ijvel'ige onderzoekingen op dit gebied , aan dczc fabriek te verkoopen?
Tot voor korl is de geschiedenis van deze onderhalldelingen geileel in
het duister gcbleven, doch door de ijverige nasporingen van den beer A. van
Beek te Weesp is kort geleden een helangrijk document in de archieven van
de fabriek te Sevres aan het licht gekomen, betrekking hebbende op de
interessante onderhandelingen, welke tusschen de Manufacture Royale de
Porcelaine en het bescheiden fabriekje in een Noord-Hollandsch stadje gevoerd zijn , teneinde te komen tot opheffing van de laatste en \'erkC'op van
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haar fa.brieksgeheim aan Sevres. Zoover is het ecMer nooit mogen komen,
hoewel de onderhandelingen bijna drie jaar sleepende zijn gebleven.
Omstreeks 1760 vatte Bertram, Philip, Sigismund, graaf van Gronsfeld
Diepenbroick Impel en Reis, Vrijheer van Wijngaarden, het plan op, zich
Oil de porceleinfabricage toe te leggen. Hij was een zoon van Johann, Bertram, Arnold van Gronsfeld Diepenbroick en Maria Wilhelmina Charlotta ,
gravin van Wartensleben. Op 19 November 1715 zag hij op slot Impel het
levenslicht. Door zijn Duitsche afstamming, kwam hij den Prins van Oranje
zeer gelegen in diens administratie zijner Duitsche landen. Hij wist zich
weldra bij den vorst gezien te maken en, na de omwenleling van 1747 werd
hij op 's Prinsen aanbeveling in November van dat jaar tot extra-ordinaris
envoye te Berlijn benoemd; aan het hof van Frederik II was men .ccbter
minder over hem te spreken en deze zag hem dan ook met vreugde in
' t laatst vall 1748 tijdelijk naar het vaderland lerugkeeren. Wat de reden
was voor deze antipathie weten we nog niet. Mogelijk was op het karakter
'vlin den jongen graaf wei een of ander aan te merken. Althans in later
tijden doet hij zich niet steeds als uiterst betrouwbaar kennen, zooals hlijkt.
llit zijn houding, toen hij zitting had in den Raad ter Admiraliteit. Maar
ongetwijfeld genoot hij veel protectie en moet hij op politiek gebied zeer
han dig en bruikbaar geweest zijn. Graaf Willem Bentinck aIthans sloeg
zijn bekwaamheden zeer hoog aan en zoo kwam het, dat Gronsfeld Mn
tijdlang zeer veel invloed bezat, waarbij ook zijn goede verstandbouding
inet de Back en met den Amsterdamschen burgemeester Hasselaar Ilie!.
zonder beteekenis zullen zijn geweest. Zoo werd hij o.a. benoemd tot lid van
den bizonderen raad des prinsen.
Maar' het kostbare leven van die dagen stelde hooge eischen aan de
grafelijke inkomsten, die niet onuitputtelijk bleken, noch die van zijn vrouw.
Een gezantschapspost te Madrid zou Van GronSfeld dan ook weI zeer . gelegen zijn gekomen, maar de verwikkelingen met Spanje maakten, dat met
de vervulling van deze betrekking geen haast werd gemaakt. Toen echter
de mogelijkheid openstond zich tot drost van Muiden te laten benoemen ,
achtte de graaf dit weI zoo zeker en dankbaar nam hij zijn aanstelling
tot kastelein ~an den Huize van Muiden aan. W'eldra werd hij hier een .
groot man. Men benoemde hem tot baljuw en dijkgraaf van Naarden en
Gooiland, "mitsgaders tot hoofdschout van Wee~p, Weesperkarspel en Hoog
Bijlmer, in plaatze van den heere en mr. Jan Bernd Bekker", die daarvan
vrijwillig afstand had gedaan. Op 18 Aug. (1760?) werd de graaf plegtirr
aangesteld, Op den 25en van de maand Juni van 1761 nam dezelve zittlng
jn den' Raad ter Admiraliteit te Amsteldam 1) .
Het bescheiden gebouwtje, waar eens de zoo beroemde Weesper porceleinfabriek gehuisvest is geweest, staat nog overeind in de Kromme Elleboogsteeg te Weesp en doet thans dienst als kolenpakhuis. Uiterlijk ziet
men het zijn roemrijk verleden niet aan. Inwendig is nog weI eenigszins
na te gaan, hoe de indeeling moet zijn geweest. De degelijke balken hebben
1) Kok, Vaderlands Woordenboek.
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den tand des tijds weerstaan en zoo kan men zich met eenige verbeclding
wel weer het verleden voor den geest tooveren.
Ook het onaanzienlijke straatje heeft waarschijnlijk beter dagen gekend,
loen de deftige drost van Muiden hier placht te komen om de werkzaamhaden en zijn meesterknecht Picot te controleeren. Want toen gold nog van
de fabriek, wat S. Ampzing zong:
" Hier is een backerij
Van zoo een nijvre hand,
Ais erg ens wezen mag
In ons geheele land."
Reeds van het begin af moet het Weesper porcelein van goede hoedanigheid geweest zijn, wat ook niet te verwonderen vaIt, wanneer men bedenkt,
dat deeigenaar zijn werklieden nit Saksen liet komen. Daar had de zevenjarige oorlog, die op zijn einde liep, veel schade toegebracht aan de porcelein-industrie. Een groot aantal werklieden was er zonder werk en de
Berlijnsche fabriek hoopte reeds de Saksers te kunnen pressen bij haar te
gaan werken, iets waarvoor ze weinig gevoelden. Het aanbod der fabriek
tc Weesp kwam hun dus zeer gelegen.
En zoo floreerde in den aanvang dan ook de fabliek zonder twijfel en
het product krecg een goede reputatie door heel Holland. Ret schijnt, dal
ten opzichte van zijn modellen de graaf weinig scrupules had en zijn wcrklieden welgemoed de Saksische liet namaken, zoodat het geen verwondering
kan wekken, dat het product der geoefende Saksische werklieden dan ook
met dat van Meissen kon wedijveren.
Maar spoedig kwam er kentering. In die dagen werd de porceleiumarkt
sterk beheerscht door den invoer van Chineesch en Japansch porcelein, die
de prijzen van het inheemsche product zeer drukte. Ook was in Saksen de
oorlog ten siude en gaven de werklieden er de voorkeur aan naar het
vaderland terug te keeren, waar het leven niet zoo duur was als hier te
lande, dank zij de hooge accijnzen. Graaf Gronsfeld geraakte dus min of
meer in moeilijkheden en hij besloot daarom van zijn relaties met vooraanstaande Franschen gebruik te maken en te trachten het geheim van zijn
fabriek aan Sevres te verkoopen. Ook zijn meesterknecht Picot, waarschijnlijk een Franschman, deelde dit gevoelen en was bereid zich naar Parijs
tc begeven om aan de fabriek te Sevres eenige monsters te laten zien en
or zoo noodig zelve te werken. Dc Fransche charge des affaires du Roi, de
11(~er Desrivaux, te Den Haag, had evcneens wel ooren naal" dit plan. Hieronder voIgt de conespondentie en stukkcn, die claal"over gewisseld zijn.

M.

v.

PORCELEINFABRIEKEN VAN SEVRES EN WEESP
NEGOCIA TIONS POUR REUNIR

A

LA MANUFACTURE DE SEVRES LA

MANUFACTURE EN pATE DURE DE WESP (HOLLANDE)
NO.

1. -

NOTE. -
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(1767-1770)1).

(NIET GEDATEERD; OMSTREEKS

1767).

La porcelaine de France exceUe par la forme , Ie goilt et les
couleurs. Si on voulait la rendre la Pl~miere du monde, il faudroit lui procurer les avantages de celIe de Wesp, pres Amsterdam. II faudroit que celIe de France en fit l'acquisition et
la detruisit en Hollande.
Void les qualites de la porcelaine de Wesp qui sont superieures it celles de toutte autre porcelaine.
Cette porcelaine est de la plus grande blancheur. Elle est si
compactf::', qu'elle est aussi dure que du caillou; elle n 'est point
sujette it fendillier; on peut s'en servir pour faire bouillir et
cuire ce qu'on veut sur Ie feu: aucune autre porcelaine n'a ces
proprietes. Quand it la facilite de la travailler, elle se soutient
sur Ie tour ..1 quelque degre de finesse qu'on veuille la reduire
6t la mouler dans les plus petites parties avec la pIns grande
facilite et la plus grande precision. II ne manque it cette porcelaine que l'excellente peinture, Ie modele et les ressources du
gout franGais pour en faire la premiere de l'Europe.
II y a des moyens de procurer cette manufacture it Ia France
pour la reunir it la sienne, ce qu'il semble que la France
devroit rechercheI', par ce qu'eHe se donneroit un avantage t.res
precieux.
Si la proposition etoit reQue, on proposeroit avant tout des
epreuves it faire sons Ies yeux des maitres pour assurer la
realite des bonnes qualites enoncees cy dessus.
NO . .2.

-

MEMORIE VAN BOILEAU, MACQUER EN DE MONTIGNy2).

1767, JUNI 19.

Observations sur la note jointe it la lettre de M. Desrivaux du
9 juin 1767.
I,a porcelaine de Wesp dont on no us offre Ie secret n 'est
') Archives de Ia manufacture de Sevres, Carton C, 3, liasse.
Boileau WIlS inspecteur des manufactures de Vincennes-Sevres van
1745--1752, daarna directeur van 1753-1772. Macquer was cbemicus, lid
van de Academie des Sciences, Ieider van de tecbniscbe afdeeling van de
manufactuur van Sevres. De Montigny (1714-1782) was tresoTier de
France cn lid der Academie des Sciences.
2)
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point connue en France, en sorte qu'on ne peut ni l'accepter, ni
la refuser. Il seroit a propos d'en faire venir quelques tasses et
soucoupes pour que ron puisse juger si elles surpassent en
blancheur, en transparence et en solidite la nouvelle porcelaine
de France, enfin si elle a tous les avantages avec Iesquelles elle
est annoncee.
II faudroit de plus qu'on nous marquiU si les materiaux qui
entrent dans la composition de cette porcelaine sont oommuns
et s'ils se trouvent en France parce qu'il seroit inutile d'etablir
dans Ie royaume une manufacture dont Ie travail seroit interl'ompu en terns de querre, ce qui arriveroit infailliblernent s'il
falloit en p~ndre les matieres premieres en pays etranger.
S'il etoit possible de faire venir d'Hollande quelques liHeS
de piHe prepare et prete it emploier, on Ia feroH fac;onner A
Sevres pour juger si en effet elle se soutient sur Ie tour a
queIque degre de finesse qu'on veuille la reduire, ce qui est un
grand avantage.
Ces differents eclaircissements nollS pal'oissent necessaires
pour pouvoir statueI' sur la proposition de reunir la fabrique
de Wesp a. celle de Sevres.
Tel est l'avis de Mr. Boileau, de Mr. Ma.cquer et Ie mien.
A Pa;ris, Ie 19 juin 1767.
De Montign y.
NO.3. DESRIVAUX AAN BERTIN l )
TOT'S GRA VENHAGE.

-

1767, AUGUSTUS

~.

Monseigneur,
J'ai l'honneur de VOlL.<; adresser Ie Sr. Picot, dil'ecteur de la
Porcelaine de Wesp, qui se rend en France pour y fa ire des
epreuves a la manufacture de Sevre, dont il doit resulter une
grande amelioration pour la porcelaine qui se fabrique en cette
manufacture, et c'est en vertu des ordres de Mgr. Ie Due de
Choiseul que j'ai l'honneur de vous l'adresser.
J e suis avec un pro fond respect,
Monseigneur,
Votre tres humble et tres ob6issant serviteur,
Desr1vaux, charge des affaires du Roi . .
1) Bertin (1719-1792) waR controleur-general des Finances, minister ' vail
Staat. Aan hem dankte d.e manufactuur van Sevres haar groote ontwikkeling.
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NO.4. AANTEEKENINGEN UIT DE CORRESPONDENTIE AAN EN
VAN BERTIN. 1768, JANUARI 7.

Par lettre du 1, 7, 1767, Ie ministre Bertin mand.e it Boileau
ou it Parent I) (Ie nom de destinataire n'est pus indique) de
donner it Picot "toutes les facilites necessaires pour qu'il puisse
commencer incessamment en sa presence et en celie de Mr. de
Montigny les epreuves" et operations qu'il doit faire it la manufacture de Sevres.
Les premiers essais s'etant trou ves ·differes par suite de longs
retards dans l'arrivee des deux caisses d'echantillons et matieres premieres envoyees de Wesp en France it l'adresse de
Picot, celui-ci se crut autorise it solliciter un dMommagement
pour Ie tort subi: " .... Ce prodigeux retard ocasionne uniquement par la faute ou negligence it l'intendance de Rouen me
mine et mest extremement honnereux (1 cose des depences et
perte de temps; j'en ai fait mes tres humble remontrances it
lI~onsieur Ie Duc de Choiseuil pour que Pon ut la bonte de
prendre Ie tout en oonsideration et m'alouer par forme de dedommagement un sups sid (subside) it labri duquel je puisse
atandre la possibilite d.e l'execution et Monsieur Ie DUc Choisenil m'a fait Ie faveur de mecrire que c'est it vous, Monseigneur, it qui je doit m'adresser pour obtenir cette grace. Votre
grandeur santira mieux que personne Ia necessite et la justice
de rna demandeet celie qu'il y a d'aider a.soutenir Ie zelle qui m'a
engage it vouloir servir celui qui vous annime pour l'avance-ment et les progres d'une si belle fahrique . ... 2).
Bertin opposa it cette requete une fin de nonrecevoir : " ... II
est aise d'entendre que les soins que Mr. l'Intendant peut s'etre
donne en consequence quand meme ils n'al,ll~ojent pas en Ie
succes que vous en attendies, ne seauroient occasionner un dedomagemant, au contraire, si ces retards avoient cause du prejudice it la manufacture, I;'auroit plust6t ete it elle it vous en
demander . . . Je ne puis trop vous exhorter maintenant que
Ie temps est favorable, a. commencer les essais que vous vous
proposes de faire at pour lesquels tout sera pret it la manufacture." (9 janvier 1768.)
1) Eerste commies van Bertin, "charge de tout Ie detail des affaires
concernant la manufacture". Volgde Boileau in 1772 op en behield de directie van de manufactuur tot 1778.
!) Uit een schrijven aan Bertin van 9 J anuari 1768.
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NO.5. -

ADVIES AAN BERTIN. -

1768, MAART 22.

SUR LA PORCELAINE PROPOSEE PAR LE SR. PICAUT.

Nous ne pensons pas que la porcelain(' du Sr. Picaut puisse
titre plus utile en France que celle d'Hanon 1), dont Ie Roy a.
achetM la composition et dont on n'a point encore pu faire usage
pour deux raisons. La premiere est que les materiaux dont
cette porcelaine est faite se tirent du pays Otranger et qu'on
n'en connoit point encore d'aussi parfaits en France. La seconde est, que les fours ou 1'0n cuit cette porcelaine ne pouvant
etre chauffes partout egalement, on est oblige d'y mettre a
chaque fournee trois compositions difierentes proportionnees
au degre de chaleur de l'endroit du four OU chaqune doit etre
placee; chaque composition exigeant des ateliers particuliers,
pour eviter la confusion et les meprises, il en resulteroit de
grands embarras dans Ie service d'une manufacture aussi considerable que celle de Sevres.
Jusqu'a ce qu'on ait trouve en France les materiaux prop res
,i cette porcelaine etrangere ne seroit-il pas imprudent d'etablir
a grands frais une manufacture dont les matieres premieres
envoyees par l'etranger seroient tantost bien, tantost mal choisies, deviendroient meres par les frais de transpm't, et peut··
etre enoore plus par les droits dont elles seroient chargees. Une
pareille fabrique seroit aisement supplantee par celles qu'on
etabliroit aupres des carrieres; et en temps de guerre pourroit
etre totalement aneantie, a moins qu'on ne fit de grands approvisionnements et par consequent des avances tres considerables.
La porce.laine du Sr. Picaut, sans etre plus helle ill pIlL')
solide que celIe d'Hanon, a les memes inconveillens, elle est
faite de maMriaux etrangers, et Ie four du Sr. Picaut peu
different de celui d'Hanon doit cuire a la fois trois pates differement dosees sa chaleur etant inegale.
11 en resulte qu'on ne doit point accepter les offres du Sr.
Picaut; ce seroit faire payer par ]e Roy une seconde fois un
1) Er bestonden twee Hannong's: Paul Adam en Pierre Antoine, "fabriquants", de eerste van pOl'celein te Straatsburg, de tweede van faience te
Frankenthal. Beide verkoopen hun fabrieksgeheimen, de eerste in 1753 aan
de manufactuur van Vincennes, de tweede in 1761 aan die van Sevres.
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secret que Sa Majeste a deja achete cher et dont elle ne peut
tirer quand a present aucun avantage.
Au surplus Ie Sr. Picaut contera beaucoup; depuis six mois
qu'il est en France, il n'a fourni autre chose qu'un modele de
four; ce modele est peu different de celui du nomme Buche
allemand qui n'a point eu de succes. La Sr. Picaut demande
qu'on execute son four en grand et qu'on fasse venir a cet
effet des briques de Hollande avec des provisions de ses pate.;;
<i. porcelaine. Un pareil essai demande encore six mois et de
grandes depenses; suppose qu'il reussisse, on ne sera pas plus
avance qu'on l'etoit apres avoir achew Ie secret d.'Hanon. Cependant Ie Sr. Picaut sera fonde a demander Ie prix de- son
temps en Ie rembourse-ment des avances qu'il aura faites ou
fait faire par ses correspondants d'Holiande.
Ne vaudroit-il pas mieux emploier non les memes depenses,
mais une somme beaucoup moindre a faire voyager dans Ie
royaume quelques naturalistes pour chercher pres de nos rivieres navigabIes des argiles blanches et pures qui ne bruDissent point au grand feu; on en oonnoit deja dans plusieures
endiroits; on en a fait a Sevres une porcelaine aussi solide,
aussi fine, aussi blanche que celles de Chine, d'Hanon et <iu
Sr. Picaut; il ne s'agit plus que d'en trouver au plus pres .des
veines asses considerahles pour que l'on puisse s'en approvisionner commodement abbondement et a peu de frais.
Ne vaudroit-il pas mieux continuer en meme terns les essais
commences a Sevres pour parvenir a faire un four capable de
soutenir une chaleur violente, et dans lequel cette chaleur soit
egalement distribuee partout.
A moins que ces deux conditions n'ayent Me remplics avant
tout, en vain tenteroit-on d'etabJir en France des manufac.tures de porcelaines semblables a celles de Chine, d'Hanon, du
Sr. Picaut et de Mr. Macquer; cette derniere ne, laisse rien it
cle.sirer pour la blancheur, pour la beaute du grain, ni pour
la solidite; toutes demandent les memes degres de feu a tres
peu pres; il faut pour qu'eUes reussissent dans Ie travail en
grande un four ou toutes les pieces puissent recevoir Ie meme
coup de feu, a quelque endroit qu'on les place; autrement on
s'exposeroit a trouver a chaque fournee beaucoup de pieces de
rebut.
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Telles sont les premieres depenses it faire, et meme les seules
qui nous paroissent neeessaires pour unir a Sevres la soliditc
des pates avec la beaute des formes et la richesse des orna·ments; toute autre depense pour Ie meme objet seroit a present
superflue.
Tel est notre avis donne a Paris Ie dix-neuf ma;rs mil sept
cent soixante et huit.
De Montigny.
Macquer.
Boileau.
NO.6. -

PICOT AAN BERTIN. -

1768, MAART

22.

Monseigneur,
Il y a neuf mois qu'en suite des informations que Monsieur
Ie Due de Choiseuil a fait prendre au pres de Mr. Ie C. de
Gronsfeld des diferans moyens qu'avoient emploie feu M. Davrinoour, ambassadeur de S. M. T. C. aupres de leurs H.P.,
pour pouvoir procurer au Roy la plus belle porcellaine possible, mais sa mort prematuree laissa cette oonvantion en
ariere, et je l'ai rewise en consequence des ordres et d'un sauf
oondui du Roy a cette meme datte, et e'est ce qui m'a oblige
de me randre a Paris pour resoudres les objections proposee
le. sur l'inssertitudes si l'on trouveroit des terres propres en
France;
2e. s 'il ni aurois pas trop d'inconvenians ales tire;r de l'etrangel';

3e. si, tout cela supose possible, ron s'engageroit a executer et
,enseigner la magniere de faire de la porcellaine conforme
aux echantillons produit.
le. II a repondu de la part Mr. Ie Conte de Gronsfeld qu'a
Ifgard de trouvex toutes les terres propre, il seroient temeraire
de siengager, mais que cependant la majeure partie es dans
Ie ·Royaume et fen ai deja produit un morsseaux pour preuve
sansaucun miswre a Mr. Boilleau d'ailleurs tous les princes
de l'Europe font de la porcellaine sans a voir les teres chez heux.
2. Que l'inconvenians de tirer de l'etranger des terres que
ron ne trouveroit pas dans Ie Royaume etoient tres peu oonsiderables, parce que rien ne pouroit empecher d'en avoir, pas
memes en temps de guerre, car dans ce cas la I'on en peut avoir
une telle provision que ron pouroient s'en passer pendant vint
annees et plus, a cose que la modicite du pris ren est amas
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tres aise et que d'ailleur Ie bien de la chose Ie requier pour
avoil' des matieres putrifiees et dont la fermantation aye degages les corps eterogennes, et que par la Hollande l'on en
auroit plus qu'il n'en faut, sans pourtant perdre de vue d~ les
chercher et de les trouver en France.
3e. Pour faire et enseigner it faire conformement it l'echantillon que votre grandeur a fait depose~ it Sevre pour servir
de modelle, car c'est lit Ie fait dont il sagit; et Ie peu qu'en
a fait Mr. Boilleau a surpasse mon attente puis que j'ai veu
que la oouverte de Seve peut etre adaptee it notre masse; en
consequence de vos ordres it Mr. Boilleau ce qui a ete execute
tout de suite, au poin que l'on en a pris en teres toutes les
dimantions les plus corectes, car il n'etoit pas naturel ni possible de croire que l'on aporteroient un fournau d'Hollande et
enoore moins suposer que l'on voudrois tirer de rna confiance
un modelle dont l'on ne voudrois faire auquun usage. Mais
Monseigneur, cela ne fait pas la totallite des segraits q'une
longue pratique m'a donnees.
le. J e dois montrer it faire des hiriques;
2e. des gazettes et des rons, capable de tenir contre un feu
d'une force qui puisse cristalliser la reunion des composition;
car sans cela l'on ne fait que des fI'ites et consequenmant des
porcelaines fragiles et fusibles et enfin presque acvaereere(sic),
comme vos propres experiance Ie demontre. L'on a demande si
dans mon four je cuiToient bien la porcellaine de Mr. Macaire.;
je n'en doute pas, mais pour en repondre il faudroit me dire
son contenu.
Quant it celIe du Sr. Annon, la chose ne peut pas manquer
parce que mon fourneau fait de briques sure et solides, laisse
celui qui cuit maitre de tous les deg>r'es de challeur desirable; et la
construction d'un fourneau as un tropetit objet de depence, pour
ce refuser it quelque chose d'aussi grand et utille que la porcellaine proposee,
le. par sa bontes, sa beautez, sa blancheur et sa force;
2e. par l'econnomie qui en resulteroient, en ce que nous ne
perdons pas en pieces brizOOs, fauce ou en dechet, a beaucoup
pres auten que dans les autres famiques, et cest articles doit
produire plus de benefice que les teres ne pouroient cou.ter, car
de s'imaginer que ses memes terres pouroit encMrir par des
NED . ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XIX
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imposition, soit des souverains, soit des possesseur, c'est une
eITeur; nous avons un homme afides sur les lieux et ses terres
sont acheW3es it viI prix comme teres propres it cultive1' se1'tainnes fleurs en Hollande.
Tous ses objects si digne de la l\fajestes RoyalIe et de l'ettendue des Iumie1'es de Votre Grandeur me font esperer que
prennant Ie tout en oonssideration, vous ne permetres pas que
je- reste en souffrance pour une si longue et si dispendieuse
depance, perte de temps, chomage et fournitures que j'ai fait
venir pour l'execution oonvennue. En effet que ceroi-ge (serais-je) venu faire it Paris, n'ut ete la vue de Mr. de Gronsfeld,
en aderant it la d{>mande de feu Mr. Davrinoourt, qui n'a Me
que Ia gloire qu'il trouveroient it manifester it son zelle respectueux pour Ie plus grand Monarque de monde et pour les
ministres qui dirigent avec autant de savoir que de justice, et
moi de mon cOte trop heureux de serviravec aplication it
l'execution d'un si beau projets. Ainssi, Monseigneur, j'ai lieu
d'atendre ou les moiens de continuer Ie travail, ou aumoins une
indamnite proportionnees aux objects et it la magnificence Royalle pour l'acouragements des siances, tHant avec Ie plus profond respect, Monseigneur,
Votre tres humble et tres ooeissant serviteur,
F . Picot.
DE: l'hOtel de Bayone, Ie 22 mars 1758 1).
NO.7. -

MEMORIE VAN MACQUER EN DE MONTIGNY. -

MAART

1768,

26.

Reponse au Sr. Picaut.
Lorsque nous avons eM consultes sur la reunion proposee de
la Manufacture de Wesp it celle de Sevres no us avons dit dans
notre avis date du 19 juin 1767 2 ) qu'on ne pouvait ni accepter
ni refuser cet offre, la pO!l'celaine de We.sp n'etant point connue
1) Annotatie van Bertin: ". " . Envoyer copie du memoire cy-joint (memoire de Macquer et de Montigny du 26 mars 1768) (no. 7) au Sr. Picot
ell reponse et Iuy mander que ce sont Ies refJexions des personnes qui sont
chargees par Ie Roy de ces 80rte8 d'e88ais, que c'est toute celIe que je crois
pouvoir Iuy faire; que d'apres cela je crois Iuy mander qu'il s'en retournera, que Ia manufacture ne s'occupera plus de donner aucune 'suite it.
toutes ses propositions . . .".
2) No.2.
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en France; qu'avant de prendre un parti sur cette proposition,
a propos de faire venir quelques tasses et soucoupe.s
pour juger si cette porcelaine surpassoit en blancheur, en transparence et en solidite la nouvelle porcelaine de France, c'est a
dire celle de Mr. Macquer ou celle d'Hanon, qu'il faudroit aussi
faire venir d'Hollande quelques livres de pate preparee prete
it employer pour nous mettre en etat de juger si en effet cette
porcelaine se soutient SUI' Ie tour it quelque degre de finesse
qu'on veuille la reduire, comme on l'avoit annonce.
le. Il n'etoit pas necessaire que Mr. Picaut vint lui-meme
apporter sa pate, il devoit attendre qu'il fUt mande.
2e. Il n'etoit pas non plus necessaire qu'il fUt Ie voyage pour
nous apprendre que sa porcelaine est Ia meme que celie d' Allemagne; il suffisoit de Ie' mander; on lui auroit repondu que Ie
Roy ayant achette Ia composition de Ia porcelaine d' Allemagne,
on n'avoit pas besoin de celie de Wesp, et que l'on a fait i
Sevres plusieures sortes de porcelaines aussi solides, aussi
tl'anparentes, aussi blanche que celle de Sr. Picaut.
3e. Le Sr. Picaut ne nous persuadera pas qu'il soit avantageux de faire travailler it Sevres des terres ti;rees d' Allemagnt'
et preparees en Hollande. Nous persistons f1. penser qu'il seroit
beaucoup plus utile de les faire chercher en France, et nous ne
doutons pas qu'on n'y trouve bientot des matieres semhlables
it. celles d' Allemagne et it celles de Chine dont on ales echantillons; il suffiroit que Ie gouvernement fit voyager a cet effet
quelques naturalistes dans nos provinces. On connoit deja des
terres semblahles en plusieures endroits; les essais qu'on en a
fait it Sevres ont hien r{mssi; mais on voudroit err trouver it
portee de la mer ou de queIque riviere navigable pour diminuer
les frais de transport. Le Sr. Picaut a raison de ne pas s'engagm- a cette recherche; mais en attendant on n'a pas besoin
des terres etrangeres qu'il voudroit fournir.
4e. Le Sr. Picaut arrive en France a fait un modele de foul';
ce four s'est trouve construit sur les memes prillcipes que celui
du nomme Buche allemand 1); on 1'a fait voir au Sr. Picaut
~ou:r" Yen convaincre. Ces sortes de fours ont Ie deffaut de ne
il seroit

1) Busch, werkman te Frankenthal, die in 1755-1756, en later in 17601764 procede's te Silvres beproefde - die ten slotte niet geaccepteerd werden - voor bard porcelein "fa<;on Saxe".
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pouvoir pas etre chauW~s egalement partout, en consequance
ils nous sont inutiles et nom; croyons devoir pre£erer Ie four
chinois.
5e. Le Sr. Picaut offre de nous enseigner a faire des briques
des ronds et des etuits qui resistent a un feu violent; mais en
voyant a Sevres les porcelaines de Hanon et de Mr. Macquer,
il a du conclure qu'on avoit a Sevres et qu'on y savoit faire
des etuys, des ronds et des briques capables de sautemI' Ie feu
qui cuit la porcelaine d'Hollande.
On ne doit point accepter les offres du Sr. Picaut, on peut
lui temr compte de sa bonne volonte, mais ses pates ses fours,
ses briques et ses etuis nous sont totaIement inutiles. Deux ou
trois lettres auroient suffi pour l'en informer en Hollande s'il
n'etoit pas venu de son propre mouvement sans etre mande.
Pour ce qui est des propositions qui lui ont ete faites par
Mr. Ie mrurquis d'Avrincourt, nous n'en avons eu aucune oonnoissance.
A Paris, Ie vingt six mars 1768.
Macquer.
NO.8. -

MEMORIE VAN PICOT AAN BERTIN. -

De Montigny.
1768, APRIL

2.

Puis que Votre Grandeur me donne pour reponse la copie du
memoire que Mr. Macque.r, De Montigny ont remis a Votre
Grandeur 1), c'est ace memoire que je replique.
1e. nest dit qu'il n'etoit pas nessessaire que je vince moimeme aporter la paste, mais atendre que je fusse mande;
j'avois repondu d'Hollande a quelque objection proposee dans
une lettre ecrite par Monsieur Ie Due De Choiseuil a Mr. Derivaux et ce qui prouve bien que ron aprouvoit que je vince,
c'est Ie saufconduit que m'a fait la grace de m'anvoier Monsieur Ie Due De Choiseuil.
2e. J e n'ai pas fait Ie voyage pour drie seule.ment que la porcellaine de Mr. Ie Conte De Gronsfeld etoit d' Allemagne, mais
j'ai montre que contre l'alegue de ses messieurs notre porcellaine est plus blanche et ron ne m'a montre a Sevres aucun
lIorcellaine aussi belle.
1) No. 7.
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3e. Que je ne persuadera pas qu'il soit aussi avantageux de
faire travailler des terres d' Alleniagne que celles qui sont dans
1(> royaume..
Je n'ai jamais parIes de cette magniE'lTe que dans Ie cas ou
it n'y auroit aucune possibilite de trouver des terres en Fra,nce
et quoy que je n'aye pris aucun engagement pour en trouver,
mon zelle pour Ie bien de la manufacture m'en a fait decrouHir peu elloigne de Seve et des rivieres propres aux transport;
mais eette decouverte ne peut ce comparer it l'art de la preparer, tallan auquel les meilleurs naturalistes pourroit bien ne
rien entandre.
4e. Le modelle du four que j'ai donne, construit selon ses
messieurs sur les memes principes d'un nomme Buche allemand, est un modelle sUr et ajuste d'apres six annee d'un long
travail, qui ne s'est jamais dementi, et ee genre de four est Ie
plus parfait.
5e. A l'egard des briques, gazettes et ron, l'on en a jamais
eu d'aussi bonne que les notres; mais quoy qu'il en soit, cette
determination de ses messieurs auroit pu etre faites il y a huit
mois lors de mon arrivee, quoy qu'elle eontraria Ie dispositif
de Monsieur Ie Due de Choiseuil, et Votre Grandeur n'oroit pas
eu la bonte d'ordonner it Mr. Boillau de commencer la construction du four. Et apres les trois cents livres de masse qui
etoit restee si longtemps egardees it Rouen et degradees je
n'aurois pas ete obliges d'en faire venir une seconde cantite
qui a ete remise. it Seve.
Quoy que l'on aye point donne d'ordre de faire venir des
briques, gazettes en ron, Ie zelle de Mr. Ie C. de Gronsfeid la
eri:gages it Ies envoier et au premier jour ils ariveront.
Juges, Monseigneur, d'apres cela. si Votre Grandeur voudroit
que nous perdition Ie fruit de ten de tan perdus et fournitures,
qui ne peuvent jamais retourner en Bollande sans augmenter
les pertes. Ses messieurs ajoute que l'on peut me tenir conte
de ma bonne volontes; s'il en connoissoit l'etendue, ils auroit
pu dire ' mieux que eel a, mais comme il napressie pas leurs
estimations, j'en conelu qu'il me doit sufire de l'atendre de
votre bonte et de vos Iumieres et surtout de votre justice, it cose
de ee qui c'est passe des Ie commencement jusques it ajourdhul,

..
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c'est ce que j'atant avec Ie profond respect qui me fera toujours
etre, Monseigneur de Votre Grandeur,
Ie tres humble et tres obeissant serviteur,
F. Picot 1).
NO.9. -

ANTWOORD VAN DE MONTIGNY OP DE MEMORIE VAN

PICOT. -

1768,

APRIL

15.

Lorsqu'on a mande it Mr. Picaut d'envoyer quelques echantillons de la porcelaine qui n'etoit point connue en France, on
ne l'a pas prie de venir en personne et d'en apporter lui-meme;
on ne pouvoit juger sa porcelaine sans Ia connoitre, on lui
demandoit seulement des echantillons.
On a demande aussi au Sr. Picaut quelqu·es livres de sa pate
toute preparee pour la faire essayer sur Ie tour et juger si elIe
avoit en effet les qualites que Ie Sr. Picaut annoncoit; ce n'etoit
pas Ie prier de faire venir d'HolIande une manufacture toute
entiere de porcellaine, comme il l'auroit fait sans ordre si on
ne l'avoit point arrete.
A l'egard du four Ie Sr. Picaut a fait un modele, il se trouve
peu differ,ent du modele execute cy-devant par Ie nomme Buche
allemand; ces sortes de four ne conviennent point pour la porcelaine dure qu'on doit faire it Sevres.
Nous asSUTons Ie Sr. Picaut qu'on fait a Sevres une porcelaine aussi dure, aussi solide, plus blanche et plus belle it taus
egards que celIe dont il a apporte des echantillons et qu'an n'a
rien de plus it desirer it cet egard.
A Paris, Ie 15 avril 1768.
De Montigny.
NO.

10. -

PICOT AAN BERTIN. -

1768,

OMSTREEKS AUGUSTUS

18.

Si Votre Grandeur veut bien ce rapelIer qup- depuis que je
suis it Paris, je me suis aplique sans relache it suivre ses
ordres, elIe voudra bien me continuer l'honneur de sa protection, et comme Votre Grandeur m'ecrivit que suivant Ie me..
moire de Mrs. Macaire et Montigny 2), ron ne s'aucuperoit plus
des epreuves it Sevres et que je pouroit disposer de moi en
conssequance, j'ai vendu it un sujet du Roy les secret et la
1) In een postscriptum bevestigt Picot de aanstaande komst te Sevres
van "tout ce que Mr. Ie C. de Gronsfeid a cru indispensablement aux travaux commence par vos ordres".
!) No.9.
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fabriques de Mr. de Gronsfeld sur les experiance queUe peut
tout cuire sur Ie feu 1). Et comme Mr. de Gronsfeld sur me
marque qu'il ecrit it Votre Grandeur pour que l'on me rande
tout ce qui a fait l'object de mes epreuves c'est une meprise de
sa part, parce que ce n'est que depuis 8 jour que Mr. Boillau
m'a tout remis suivant les o;rdres que Votre Excellance a eu
la honte de donner it ce sujet ....
F. Picot.
1769,
10.
Les circonstances m'ayant oblige de quitter mon pays sous
l'incognito, ce n'est que sous Ie nom de La Vigne que j'ai pn
satisfaire aujourdhuy, Monsieur, it l'empressement que j'avois
de faire votre connoissance personelle et de continuer de colliciter vos bontes pour M. De Ia Saule 2) avec qui j'ai traite de
rna manufacture de porcelaine, ainsi que j'ai eu, Monsieur,
l'honneur de VOllS Ie marquer en son temps. Permettez que je
m'aquitte de ce devoir au moyen de ces lignes et que je me
donne l'honneur de VOllS assurer de toute l'etendue des sentiments distinguez de veneration avec Iesquels je suis, Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
B. B. (?) Comte de Gronsfeld.
A Bersy (Le Petit-Bercy, pres Paris) Ie 10 avril 1769 3).

NO.

11. -

DE GRAAF VAN GRONSFELD AAN BERTIN. -

APRIL

NO.

12. -

BERTIN AAN DEN GRAAF VAN GRONSFELD. SEPTEMBER 2.

1769,

A Paris, Ie 2e, 7e, 1769.
Vous aurez rec;u, Monsieur, par Ie courrier d'hier les details
1) De graaf van Gronsfeld had uit Amsterdam twee brieven, beide gedateerd 10 Juli 1768, geschreven, den eenen aan De Choiseul, den tweeden
aan Bertin, waarin hij hun verzocht had hun bescherming te verleenen aan
zijn "fabrique", die "un habitant de Paris" verworven had, daar de onderhandelingen met de manufactuur van Sevres mislukt waren, en waaraan
hij voortging zich te interesseeren. Hierop volgde 19 Augustus 1768 een
antwoord van Bertin, waarin deze verklaarde, dat degene die zijn "fabrique"
had verworven "jouira de toute la protection que Ie Roy accorde aux etablissements utiles en se conformant aux reglements et arrets qui reservent
certains ouvrages Ii. la manufacture de porcelaine du Roy".
2) Wie deze persoon is, kon niet vastgesteld worden.
3) Bertin antwoordt den 28 April 1769 hierop, dat de belangstelling. die
hij voor den heer De la Saule heeft, zijn lust om het etablissement van
Gronsfeld aan te moedigen, zal toenemen.
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que je VOliS annonce des motifs qui avoient determines Ie
ministre it faire arreter Ie sieur De la SauIe, mais comme M.
Maran est compromis dant la Iettre que M. de Sartines m'a ecrit
it ce sujet, ce negotiant s'est explique avec Iuy de maniere it
ne lui laisser aucun dout et il resulte des nouveaux eclaircissemens que ce magistrat m'a donne que si M. Manem (sic) a
pu etre lie avec ce Sr. de la SauIe, sa conduite n'en est pas
moins audessliS de tout reproche et merite toujours la confiance
que Ie public a dans sa probite; je me hate de VOliS rendre ce
temoignage pour effacer les impressions que l'envoi de la lettred'ibier a pus VOliS donner.
Je vous renouvelle, Monsieur, les assurances etc.... 1).

1) Verdere gegevens over het geval van De la Saule ontbreken. Een brief
van 23 April 1770 de Danjou, "secretaire du Roy et Receveur des consignations", te Parent, "depute du Commerce", handeIt over "malheureuse
affaire" van den graaf van Gronsfeld: "J'ai commence par Iuy inspirer un
peu de calme dont il m'a paru avoir besoin, et je seray incessament en
etat de luy marquer Ie parti que je croiray praticable pour ses interests.
II est presqu'impossible de concilier l'idee que sa reputation et ses lettres
donnent de son esprit avec I'aveugle facilite qui l'a livre aux intriguants
par lesquels il a ete abuse".
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De ree.ds sedert eenige jaren door ons geuite klacht, dat een
te groot ledrenaantal zich door opzegging van het lidmaatschap
aan de Vereeniging onttrekt, kunnen wij ook dit jaar laten hooren.
Gelukkig was de desertie ditmaal niet zoo groot als in voorgaande tijden; door het toetreden van een aantal nieuwe leden
kon het verlies bovendien eenigszins beperkt worden. Eenige
stabilisatie trad dus in; wij hopen, dat deze het begin van een
reprise is van de toeneming van het aantal onzer leden.
De reeds vroeger aanmerkeliik verminderde subsidies bleven
in 1934 op het bestaande peil gehandhaafd.
Over gebrek aan waardeering van de zUde der gebruikers van
de door de Vereeniging bijeengebrachte collecties archieven en
boeken behoe.ft niet te worden geklaagd. Integendeel, in geen
jaar is daarvan een zoo intrensief gebruik gemaakt. Deze belangstelling betrof in de eerste plaats de archievren. Verschillende
hiervan werden door bezoekers van ons archiefgebouw in den
Iiaag gebruikt, zoodat er doorloopend bezoek was. Daarnevens
laat het toeg,enomen ciifer der bezoekers onzer Bibliotheek in
Amsterdam zien, dat deze instelling door haar fraaie en kostbare
verzameling meer en meer de aandacht begint te trekken. Dat
dit op zichzelf in dezen malaise-tUd met vreugde te begroeten
verschiinsel we.gens de beperktheid der aanwezige werkkrachten
soms moeilijkheden gaf voor den voortgang der overige werkzaamheden van de beambten, moge hier niet aIleen volledigheidshalve geconstateerd worden.
Maar er was meer. Ook de bUzonder sterke toename der verschillende verzamelingen gaf tot allerlei beslommeringen aanleiding. lioe groat deze vermeerdering van de archieven was, kan
hieruit bliiken, dat de lengte in strekkende meters van de nieuw
verworven archieven bUna de helft van de reeds verworvren verzamelingen bedroeg. Dat de beteekenis van het archie.fgebouw in
den Haag door dezen aanwas van ons wetenschappeliik bezit zeer
is toegenomen, is duideliik. Oak, dat wij het Gemeentebestuur
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van den Haag dankbaar mogen zijn, dat het ons eenigen tijd geleden door het beschikbaar stellen van een nieuwe archiefbergplaats in de gelegenheid heeft gesteld onze collecties uit te
breiden. Waarschijnlijk zullen wij genoodzaakt zijn eenige uitbrei ding aan ons personeeel in den Haag te geven, teneinde dezen
nieuwen aanwas te ordenen.
Voor een voorloopige bestudeering werden ons uit historisch
oogpunt zeer belangrijke archieven tijdelijk in depot gegevem Dit
waren de oude handelsboeken en papieren uit de achttiende eeuw
van het huis Hope &. Co., en een omvangrijke collectie koopmansboeken en papieren van de firma Van Eeghen &. Co., uit de e.e rste
helft der negentiende eeuw. Omtrent de wetenschappelijke resuItaten van dit onderzoek hopen wij te zijner tijd een en ander te
kunnen publiceeren.
De reeds in het vorig jaarverslag vermelde overeenkomst met
het Bestuur der stichting "Het F. Domela Nieuwenhuis-Fonds"
gaf reden tot groote voldoening. Met het ter beschikking gestelde
bedrag, groot jI200.-, kon een aanzienlijk aantal oudere werken
aangeschaft worden, die in de, collectie-Domela Nieuwenhuis ontbraken en die tevens ter beschikking van onze bezoekers konden
worden gesteld. Den tekst der overeenkomst van 20 Februari
1934 laten wij hier volgen:
De Stichting "Het . Ferdinand Domela Nieuwenhuis-Fonds", .
geregistreerd te Amsterdam 3 Januari 1921, en de Vereeniging
,,Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief' te 's-Gravenhage, goedgekeurd bij K.B. van 8 Juni 1914, Stsbl. 170, verklaren hierbij de volgende, overeenkomst aan te gaan, en weI
voor den tijd van tien jaar, welk tijdperk telkens stilzwijgend
met vijf jaar wordt verlengd, behoudens opzegging door een
der partij~m, welke opzegging minstens een jaar van te voren
moet geschieden.
1. De, Bibliotheek van F. Domela Nieuwenhuis, eigendom van

het F. Domela Nieuwenhuisfonds, wordt gehuisvest in het
tuinhuis van de Economisch-Historische Bibliotheek te Amsterdam, eigendom van het Nederlandsch Economisch-His.torisch Archief te 's-Gravenhage, en als afzonderlijke en
zelfstandige bibliotheekdoor den Directeur van de Econo~
misch-Historische BibJiotheek te Amsterdam beheerd.
2. Bij de inrichting der bibliotheek wordt een waardige plaats
. gegeven aan de voornaamste erbij behoorende "reliquieen"
van wijlen F. Domela Nieuwenhuis, zooals schrijfbureau,
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stoel, tafel, eenige albums, de'n schoorsteenmantel met spreuk
en enkele schilderijen en portretten.
3, Aan het F. Domela Nieuwenhuisfonds worden geen huur,
kosten van schoonhouden of verlichting in rekening gebracht
en ook geen kosten van toezicht, teIllZij en voor zoove,r re
deze laatste voortvloeien uit het openstellen van de bibliotheek van het F. Domela Nieuwenhuisfonds op andere uren,
dan waarop de Economisch-Historische Bibliotheek zelf geopend is.
4. De kosten van verwarming, onderhoud, aanschaffing, catalogiseering, de daaruit voortvloeiende bureaukosten en de
kosten van eventueele verzekering, een en ander ten behoeve
van de bibliotheek van het F. Domela Nieuwenhuisfonds, zijn
voor rekening van dit fonds, e,venals de kosten van inrichting der F. Domela Nieuwenhuis Bibliotheek, teneinde deze
een passende omgeving te geven.
5. De F. Domela Nieuwenhuis Bibliotheek zal geopend zijn op
dezelfde, uren als de Economisch-Historische Bibliotheek,
namelijk op werkdagen van half tien voormiddag tot viii uur
namiddag.
6. Boeken behoorende tot de nalatenschap van F. Domela Nieuwenhuis mogen niet in bruikleen worden afgestaan, doch
'Slechts in het gebouw der Economisch-Historische Bibliotheek geraadpleegd worden.
7. Het bestuur van het F. Domela Nieuwenhuisfonds wijst een
bibliotheek-commissie aan van drie personen.
8. In November van ieder jaar dee It het Bestuur van he.t f.
Domela Nieuwenhuisfonds aan den Directeur van de Eco. nomisch-Historische Bibliotheek en aan den secretaris der
commissie het bedrag mede. dat door het fonds gedurende
het volgende jaar ter beschikking van de F. Domela Nieuwenhuis Bibliotheek wordt gesteld, en welk bedrag ten minste f 1200.- per jaar zal bedragen, mits dit bedrag 80 %
van de ontvangsten van het fonds niet te boven gaat.
9. In overleg met den Directeur van de Economisch-Historische
Bibliotheek stelt de in punt 7 genoemde bibliotheek-commissie de begrooting voor de F. Domela Nieuwenrhuis Bibliotheek vast, waarin o.a. de volgende posten zuBen voorkomen:
a. verwarming;
b. bureaukosten;
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c. kosten van binden en ander onderhoud;
d. aanschaffing,

alsmede. t.z.t. de kost.en voor het catalogiseeren.
10. De aanschaffing van boeken enz. voor de F. Domela Nieuwenhuis Bibliotheek binnen het raam van het daarvoor op
de begrooting uitgetrokken bedrag, en in den geest en overeenkomstig het karakter van de F. Domela Nieuwenhuis Bibliotheek geschiedt geheel zelfstandig door den Directeur
van de Economisch-liistorische Bibliotheek.
11. In het begin van ieder jaar legt hij omtrent de voor
aanschaffing in het afgeloopen jaar bestede gelden aan de
bibliotheek-commissie rekening en verantwoording af onder
overlegging van een lijst der aankoopen en van de kwitanties
der daarvoor gedane uitgaven.
12. liet catalogiseeren der F. Domela Nieuwenhuis Bibliotheek
zal t.z.t. geschieden onder de leiding en de verantwoordelijkheid van den Directeur van de Economisch-Historische
Bibliotheek door een door hem aan te wijzen en tijdelijk aan
te stellen vakkundige, wiens salaris en bureaukosten ove;r eenkomstig punt 4 door het F. Domela Nieuwenhuisfonds
zullen worden betaald uit het onder punt 8 genoemde bed rag.
13. De Economisch-liistorische Bibliotheek is gerechtigd van
den cataiogus der F. Domela Nieuwenhuis Bibliotheek een
duplicaat te laten maken ten behoeve van haar bezoekers,
ten einde hen in staat te stellen van de F. Domeia NieuwenllUis Bibliotheek gebruik te maken met inachtneming van het
bepaalde in punt 6.
14. Indien de Economisch-liistorische Bibliotheek het gebied van
de Oemeente Amsterdam zou veriaten, komt deze overeenkomst automatisch te vervallen.
Op 25 Februari 1934 had de officieele opening van de bibliotheek der stichting plaats.
Op het einde van het jaar werden nieuwe relaties gemaakt.
Voor het werk van onzesociaal-historische afdeeling bleek ook
elders belangstelling te bestaan, waardoor de mogelijkheid van
samenwerking op breeder grondslag ontstond. In afwachting vall
meer definitieve plannen werd in overieg met ons tot den aankoop van eenige groote collecties overgegaall, die ook uit internationaal oogpunt van groot belang waren. Een nieuw verschiet,
de historische documentatie van de maatschappelijke stroomingen
en bewegingen van de laatste honderd jaar, die hier te lande
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gebrekkig is, op breede basis aan te vullen, werd hierdoor geopend. Teneinde deze verzamelingen een onderdak te geven,
hebben wijons aanstonds tot het Gemeentebestuur van Amsterdam gewend, die ons op ons verzoek het groote leegstaande
schoolgebouw der 5-jarige H.B.S. voor Meisjes op de Keizersgracht 264 tot wederopzeggens toe ter beschikking stelde, mits
dit voor de Gemeente geen nieuwe kosten met zich bracht. Wij
zuBen dus binnenkort aan deze collecties een tehuis kunnen
aanbieden. Wij hopen dit tot een internationaai instituut van
werenschappelijk onderzoek te zien groeien, waarin niet alleen
verzameld en geordend wordt, maar waar voor de wetenschap
onderzoekingen worden gedaan en van waaruit wetenschappelijke publicaties kunnen uitgaan. Eerst dan zullen deze verzamelingen levend zijn. Dat deze uitbreiding niet door onze Vereeniging gefinancierd kan worden, is duidelijk, daar de stand van
de geidmiddelen voorloopig niet toelaat nieuwe dingen te ondernemen.
Een ander verblijdend verschijnsel was het weder verschiinen
van het Economisch-Historisch Jaarboek, dat gedurende twee
jaar niet uitgegeven was. De vermindering van onzen schuldenlast, waarmede wij indertijd de crisis intraden, maakte de heruitgave thans mogelijk. Daarentegen hebben wij ons gehouden
aan ons besluit, in 1934 geen aankoop voor het Boelrenfonds te
doen. Het weer op bescheiden wijze ter hand nemen van deze
aankoopen in 1935 achten wij niet uitgesloten. Een vingerwi}zing
voor de mogelijkheid hiervan is de mededeeIing, die ons Bestuur
na de verschijning van het Jaarboek van een der leden van het
Boekenfonds ontving, dat hij als bewijs van zijn belangstelling
voor dit cultureele werk oon bed rag van honderd gulden voor den
aankoop van een zeldzaam werk ter beschikking stelde. Het is
onnoodig te zeggen, dat wij dit aanbod ten zeerste op prijs hebben gesteld. Het maakte ons mogelijk voor onze bibliotheek een
zeldzaam handschrift uit den tijd van John Law aan te koopen.
Op de in Maart 1934 gehouden Algemeene Vergadering werden
benoemd tot Lid van den Raad van Advies de heeren Mr. P. G.
van Tienhoven te Amsterdam, James Polak te Rotterdam, Voorzitter van het Ned. Instituut van Accountants, en E. H. Krelage
te Haarlem. Mr. C. H. Guepin, die als voorzitter van de Ned.
Maatschappij voor Ni}verheid en Handel te Haarlem aftrad, werd
in ons midden als vertegenwoordiger der Maatschappij ,vervangen
door mr. 1. Bie,rens de Haan.
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Het aantalleden der Vereeniging daalde van 526 tot 521, terwiJI
dat der donateurs, donateurs VOor het leven, leden van het' Publicatiefonds en leden van het Boekenfonds resp. 14, 35, 24 en 57
oedroeg, of tezamen 651 tegen 655 in het vorige jaar.
Het door den Directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter.
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In den aanvang van het afgeloopen jaar heeft de Directie de
navolgende circulaire aan een aantal daarvoor in aanmerking
komende, personen toegezonden, teneinde hun opmerkzaamheid
erop te vestigen, dat het mogelijk was belangrijke archieven te
bewaren, door ze aan de Vereeniging ter bewaring te geven. In
het biizonder was daarbij ook gedacht aan archieven van jongeren
datum. waarvoor de Wet een bewaringstermijn van dertig jaar
voorschrijft. Deze circulaire luidde als voIgt:
"In dezen tijd, waarin zoo vele industrieele- en handelsondernemingen door economische moeilijkheden genoodzaakt zijn hun
bedrijf te staken, zal zich meer dan vroeger de moeilijkheid voordoon wat geschieden moet met de boeken en andere bescheiden
die op de zaak be,trekking hebben, waarvan de wet bewaring gedurende dertig jaar voorschrijft.
Terwiil het gedeelte der boeken en bescheiden, dat betrekking
he eft op de Iaatste dertig jaar, dikwiils in pakhuizen of veemen
gedurende den vereischten tijd tegen betaling van een hoog be,waarloon wordt opgeborgen, zal in de meeste gevallen al het
overige, bij gebrek aan bergruimte en om de zeer aanzienlijke
bewaarkosten te besparen.. vernietigd worden, waardoor cen uit
economisch en historisch oogpunt wellicht belangrijk archief veTloren gaat.
Zelden of nooit zullen in die dertig jaar belanghebbenden voor
dergelijke papieren komen opdagen, doch hetgeen dus practisC'h
gesproken van weinig of geen belang meer is, kan voor een wetenschappelijk doel van waarde zijn.
De Vereeniging Het Nederiandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage, die zich voIgens de statuten ten doel stelt
het verzamelen en bewaren van bronnenmateriaaI, dat van belang
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van Nederland en dit doel tracht te bereiken o.a. door het in eigendom
verwerven of in bruikleen ontvangen van koopmansarchieven,
handelsboeken, handelscorrespondentie en verdere bescheiden
van bestaande of opgeheven handeIs- en industrieele onderneminNED. ECON.-HIST. ARCHIEF JAARBOEK XIX.
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gen, ontving in de twintig jaren van haar bestaan reeds een groot
aantal belangrijke archieven in bewaring of als eigendom.
Voor het bewaren van deze, en verder te' verkrijgen archieven
beschikt de Vereeniging in Den Haag en in Amsterdam over voldoende bergruimte, en daar bij het bewaren geen commercieel.
doch een wetenschappelijk doel beoogd wordt, zijn de kosten,
wanneer een archief aan de Vereeniging wordt toevertrouwd. zeer
belangrijk lager dan wanneer het in een pakhuis of elders jarenlang moet worden bewaard.
Een betrekkelijk geringe som, aIs betaling in eens verschuldigd
en te berekenen naar den omvang van het gededte waarvoor
bewaring wettelijk is voorgeschreven, wordt in rekening gebracht
voor onderhoud en instandhouding van de voor dit doel gereserveerde localiteiten, terwijl de overige archiefstukken voor niets
opgeborgen worden. Deze. archieven zijn gedurende zeer langen
tijd (b.v. zestig jaar) voor niemand dan de gerechtigden toegankeIijk.
Curatoren, Iiquidateuren en andere belanghebbenden, die wenschen op deze wijze aan de onder hun beheer gestelde ondernemingen aanzienliike onkosten te besparen, kunnen zich rich ten
tot het secretariaat der vereeniging voornoemd, Heerengracht
220, Amsterdam".
Het succes van dit rondschriiven is zeer bevredigend geweest.
Enkele groote, voor de latere geschiedenis soms belangrijke archieven werden verkregen. Voor den eersten tijd zuBen deze
archieven slechts voor de eigenaren en hun gemachtigden toegankeIijk zijn. Aan de Vereeniging werd telkens een betrekkelijk geringe som als vergoeding voor de gemaakte en nog te maken
onkosten uitgekeerd. De groote omvang, en de ongeordendheid
van deze archieven maakt het in de, toekomst wenschelijk ze
althans vool'Ioopig te ordenen. Daarvoor zuBen nieuwe archiefreklren noodig zijn alsmede de hulp van een enkel beambte. Als.
deze nieuwe aanwinsten behoorIijk gei'nventariseerd zijn, zullen
ze na de openstelling ervan voor het publiek voor de historische
studHjn in het archiefgebouw in Den Haag van groot beIang blijken
tc zijn.
In verband met de wenschelijkheid van een juiste belasting van
de uitgebreide oppervlakte, die ons in de Hilversumsche straat
ter beschikking staat, heeft de Directie zich met de Afdeeling
Publieke Werken in verbinding gesteld, om van haar te vernemen,
welke de meest economische opsteIling van de nieuwe rekken
kon zijn.
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Van de we.rkkracht van de commies, mej. Van der Burg, werd
door dit alles veel gevorderd. Veel van haar tijd moest zij voor
het in ontvangst nemen der uitgebreide nieuwe cOollecties afstaan.
Daarnaast moest zij de bezoekers in het archiefgebOouw bUstaan.
In haar overigen bureautUd Oordende zij de vroeger ontvangen
archieven van Stadnitski en Van HeukeIom, alsmede dat der
Gebrs. WarendOorff. De indertijd aangekochte onderdeelen der
cOollectie van wijlen den heer Hartkamp (30 pakken) werden door
haar uitgezocht. Eerst nu bleek, welk een schat van historisch
materiaal deze cOoHectie bevat. De lijst der voornaamste onderwerpen, waarOover gegevens in den vorm van brochures, strooibiljetten en krantenknipsels in deze verzameling aanwezig zijn, is
•
de volgende:
I.
Land- en TuinbOouw, Veeteelt.
II.
Scheepvaart.
III. Visscherij.
IV. Vervoer te land.
V.
Spoorwegen.
VI. Handel.
VII. MakeJaardij.
VIII. Kooplieden, bankiers, assuradeuren, reeders, fabrikanten,
winkeliers.
IX. Assurantiewezen.
X.
Nijverheid.
XI. Gilden.
XII. Politieke partijen.
XIII. Vakbeweging.
XIV. POostwezen.
XV. Telefoon.
XVI. Telegraaf.
Het bezoek aan het archiefgebouw was dit jaar zeer druk. Als
voornaamste onderwerpen van Oonderzoek kunnen de geschiedenis
der PlateeIbakkerij ,,Rozenburg" te 's-Gravenhage en het archief
der Nederlandsche Maatschappij voor NUverheid en Handel genOoemd worden, venIer de handelsboelren van eenige Twentsche
firma's, obligatie-leeningen in het begin der negentiende eeuw, de
geschiedenis der Holland-La Plata Hypotheekbank en het archief
der Scheepsbouwmaatschappij "Pijenoord".
AlvOorens tot vermelding der aanwinsten over te gaan moge hier
alsnOog een alfabetische lUst van al de tusschen de jaren 1913 en
1934 verWOorven voornaamste archieven Oof collecties v'olgen, die
voor een snelle orienteering voor tal van bezoekers· van nut kan
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zijn. Verworven werden (e.en kruisje beteekent: in eigendom
verworven) :
1. Algemeene Maatschappij voor Handel en Niiverheid te Rotterdam, over de jaren 1863-1878 ".
2. Algemeene Nederlandsche Ambtenaarsbond, afd. 's-Gravenhage. over de jaren 1908-1917 ':'.
3. Algemeene Nederlandsche Bond van Arbeiders(sters) in het
Bakkers-, Chocolade- en Suikerbewerkingsbedrijf, 19081924 *.
4. Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkers Bond te Amsterdam, over de jaren 1885-1913.
5. Algemeene Nederlandsche Bond van Meubelmakers, Behangers en aanverwante vakgenooten, over de jaren 1885-1913*.
6. Algemeene Maatschappij van Levensverzekering en Lijfrente
te Amsterdam, over de jaren 1881-1923 ".
7. AIg,e;meen Nederlandsch Werkliedenverbond, 1872-1920 *.
8. Amsterdamsche Petroleum-EntrepOt, over de jaren 18671871 *' .
9. Amsterdamsche Werkmansbond. 1868- 1918 *.
10. Anti-Sociaal-Democratische Bond van Nederlandsch SpoorwegpersoneeI "Recht en Plicht", over de jaren 1893-1920 *.
II. Bakkersgezellenbond, afd. Amsterdam, over de jaren 18981920 *.
12. "Betsalel", Vereeniging van lsr. Werklieden en handelsbedienden te Amsterdam, over de jaren 1895-1905 *.
13. lnkt- en Lakfabriek H. C. van Blommesteyn Powalky, over
de jaren 1865-1900.
14. Reede.rij van Zeilschepen Boissevain &. Co., over de jaren
1796-1882 *.
15. Bond van Fabrieksarbeiders, afd. Rotterdam, over de jaren
1901-1916 "'.
16. Bond van Technici, te Amsterdam, over de jaren 1895-1919*.
17. Bouwersbond te Amsterdam, over de jaren 1898-1911 "'.
18. Centrale Bouwvakmaterialenvoorziening, over de jaren
1918-1928 *.
19. Broederschap der Makelaars, te Schiedam, 1827-1860.
20. Firma Chabot te Rotterdam, over de jaren 1840-1922.
21. Handelsboeken der Firma S. A. Cohen. te Enschede, 18161840 *.
22. Collegie "Zeemansvoorzorg" te Harlingen, 1851-1931 *.
23. C06peratieve Beetwortelsuikerfabriek ,;Zeeland", te Bergenop-Zoom.
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24. Cooperatieve Groentenvelling "Gel ria" te Tiel, over de jaren
1897-1906 ':'.
25. Ge.zelschap van Boekverkoopers "L.Jzn. Coster" te liaarlem,
over de jaren 1856--1882 '~.
26. Commissiehuis Daniel Crommelin en Soonen, over de jaren
1807-1860 ".
27. Plantagezaken van Destreux de St. Christol op St. Domingo
betreffende de plantage "La Marmelade", 1755-1801 '~.
28. Diamantsnijdersvereeniging te Amsterdam, over de jaren
1871-1895 *.
29. Dordrechtsche Metaalwarenfabriek, over de jaren 18471890 *.
30. Zoutziederij der Firma Van Eelde te Utrecht, over de jaren
1798-1920 t, •
31. Exploraiie-Syndicaat "Pagoeat", over de jaren 1897- 1915 '~ .
32. Maatschappij "Fijenoord", over de' jaren 1822-1880.
33. Gemeentestraatmakersvereeniging "liulp bij Ziekte", over
de jaren 1892-1910 " ; id. "Plicht en Recht", over de jaren
1910-1917 '~.
34. Balansen enz. van het bankiershuis GoU &. Comp., 17791826.
35. Drietal registers betreffende de Firma Van der Goot en Barens, over de jaren 1864-1908. (Scheepvaart) ~' .
36. 's-Gravenhaagsche Broodbakkersgezellenvereeniging "Bijstand zij ons doel", over de jaren 1872-1917 '~ .
37. Grondmateriaal Directe Belastingen 1913-1921.
38. liandwerkersvriendenkring "Adamas", te Amsterdam, over
de, jaren 1895-1928 ':'.
39. liandels- en Landbouwbank -te 's-Gravenhage ':'.
40. Firma Jan liavelaar &. Zoon te Rotterdam, over de jaren
1808-1922 '~.
41. Bescheiden van het commissionnairskantoor J. liingst te Amsterdam, over de jaren 1838-1864 "'.
42. Machinefabriek liormann te Utrecht, sinds 1890 ':' .
43. liolland-La Plata liypotheekbank te Amsterdam, 1906- 1926".
44. liulpbank te liarlingen, over de jaren 1853-1923 ':' .
45. Graanhandel P. W. Janssen te Amsterdam, over de jaren
1853-1875 *.
46. De Kanter &. liordijk's Bank N.V., te Middelburg ':'.
47. Firma Ten Kate te Zaandam, omstreeks 1860 ';'.
48. Graanhandel M. Kistemaker te Amsterdam, over de jaren
1811- 1882 "'.
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49. Koninklijke Nederlandsche Lokaalspoorweg Maatschappij te
Apeldoorn, over de jaren 1879-1927.
51. Bescheiden der Firma Lacoste, zijdereeders te Dordrecht,
over de jaren 1768-1809 "'.
52. Firma Loopuyt te Schiedam, over de jaren 1778-1882*.
53. Maatschappij van Fabrieks- en Handwerksnijverheid afd.
's-Gravenhage.; id. afd. Utrecht, over de jaren 1877-1903 "' .
54. Meekrapfabriek Bour, over de jaren 1851-1875 *.
55. Firma Mees en Moens te Rotterdam, over de jaren 18131869 *.
56. Firma A. Menalda &. Zonen te Leeuwarden, wijnhandel, over
de jaren 1840-1869 "'.
57. Firma Menko Warendorff, handel in zuidvruchten en koffie
te Amsterdam, over de jaren 1887-1916"'.
58. Handelsreizigersvereeniging "Mercurius" te Groningen, over
de jaren 1883-1920 *.
59. Vereeniging "Mercurius", ove,r de jaren 1898-1919.
60. Vereeniging "Mercurius", Nationale Bond van Handels- en
Kantoorbedienden, afd. 's-Oravenhage, over de jaren 18971919; id. afd. Rotterdam, over de jaren 1892-1919.
' 61. Ii. \10./. Middendorp &. Co., in effecten, Amsterdam *.
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, over
de jaren 1777-1920.
63. Idem, de afdeelingen Alkmaar 1854-1903, Delft, 's-Gravenhage, 1780- 1890, Tilburg 1860-1872 en Zierikzee tot 1910.
64. Scheepswerf ,.De Nagte,g aal" *.
65. Nederlandsche Maatschappij tot Zekerheidstelling voor ambtena~n e n beambten te Amsterdam *.
66. Onderlinge Brandverzekeringmaatschappij "Unitas" , over de
jaren 1888- 1920 *.
67. Ontvang- en Betaalkas te Amsterdam, over de jaren 18901920 *.
68. Oost- en West-Indische Opvoedingsmaatschappij, over de
jaren 1851-1886 *.
69. Oostersche Hypotheekbank, te Amsterdam '~ .
70. Firma Parqui &. Hagen &. Co. teoRotterdam, over de jaren
1896-1931 "'.
71. Firma J. J. Poortman &. Co., pontgaarders te Rotterdam, over
de jaren 1881-1920 *.
72. Iiandelsboeken E. J. Potgieter te Amsterdam, over de jaren
1848-1874.
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73. Fi rma Ii. J. Raymakers, katoen- en Iinnenweverij te Iielmond, over de jaren 1840-1871.
74. Reederiiboeken van zeilschepen, 18 deelen, 1846-1899 t,.
75. Rotterdamsche Assurantie Compagnie, over de jaren 18061876 *.
76. Grootboeken en memorialen van de familie, Van Roy te Oirschot, over de jaren 1778--1804 *.
77. Plateelbakkerij "Rozenburg" te; 's-Gravenhage, over de jaren
1889-1913 ".
78. Bierbrouwerij "Het Scheepje" te Haarlem, over de jaren
1818--1875 ".
79. Firma Scheurleer & Zonen, 's.-Gravenhage, over de jaren
1840-1919 *.
80. Firma Stadnitski & Van Iieukelom, van ongeveer 1780 tot
1901 --.
81. Boeken en bescheiden der firma Van de Stadt te Zaandam,
wijnhandeiaars, 1857-1867 ".
82. Gebroeders Van Stolk te Rotterdam, over de jaren 18551906 ':'.

83. Algemeene Nederlandsche Straatmakersbond, te Rotterdam,
1918--1928 ':' .
84. Tabak-Maatschappij "Sumatra", over de jaren 1888-1894 *.
85. Theehandel Sybouts te Amsterdam, over de; jaren 18451909 *.
86. Kassiersfirma Telders & Co. te 's-Gravenhage, over de jaren
1897-1912 "
87. Enkele hande,lsboeken omstreeks het jaar 1800 der firma
Temminck & Van Twist *.
88. Enkele stukken der Tielsche Garancine- en Meekrapfabriek,
(}Ver de jaren 1865-1866 ".
89. Archief der Tuinbouwtentoonstelling 1865 *.
•
90. Typografenvereeniging "De Nederlandsche Drukpers"
te
Amsterdam, over de jaren 1862-1916 *.
91. Typografenvereeniging "Voorzorg en Genoegen" te Amsterdam, ove,r de jaren '1849-1916 *.
fi2. Vaderlandsche Maatschappij van Reederij en Koophandel te
,
Hoorn, van het jaar 1777 af *.
93. Vereeniging van Fabrieks- en Handwerksnijverheid, 18511903 *.
• 94. Vereeniging van Instrumentmakers der Rijkstele.g raaf "Electra", over de jaren 1903-1916.
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95. Vereeniging van Teekenaars aan het Kadaster, over de jaren
1897- 1930.
96. Vereeniging van voorzitters en secretarissen van de Kamers
van Arbejd, 1906-1923 .; .
97. Maatschappij ter Verzekering voor Zeegevaar, 1831- 1871 ".
98. De Zeeassurantiecompagnieschap, 1840-1884~.
99. Tweede Zeemaatschappij, 1843-1888 "'.
100. Assurantie.vennootschap tegen zeeschade, 1844-1884 ':' .
101. Zeeverzekeringmaatschappij "IJstroom", 1861-1886 ':'.
H)2. Verzekeringmaatschappij "India", 1866-1874 *:
103. Archief van een consortium van een aantal de.r bovengenoemde verzekeringmaatschappijen, 1876-1879 ':'.
104. firma Vlaer &. Kol, over de jaren 1760-1859.
105. Notulenboekel1! van Heeren Bewindhebbers van de West-Indische Compagnie betreffende de Societeyt van Suriname,
1682-1695 ':'.
106. Archief van een wind-oliemolen te Workum ':'.
107. Stroopfabriek "d'IJsland", over qe jaren 1862- 1919 "'.
108. Zeeuwsche voeder- en kunstmesthandel v/h S. M. Boogert,
te Middelburg, tot 1931 ".

Deze lange lijst toont aan, hoe gunstig de centrale Jigging van
's-Gravenhage voor het samenbrengen van dit bistoriscb materiaal is ge,weest. In het geheel wijzen de thans verzamelde archi even: een lengte van ongeveer 3000 strekkende meter aall.
De in den loop van 1934 verkregen aanwinsten volgen hieronder:
T.

ARCHIEf

Nieuw verworven werden:
1. Archief der Machinefabriek Hormann te Utrecht, van den
hee; P. tf. Hormann P.Hzn.
2. Archief van De Kanter en tfordijk's Bank te Middelburg door
bemiddeling van de curatoren mr. P. Dieleman en Kraaijenveld te Midde.lburg.
3. Archief der Handels- en Landbouwbank te 's-Gravenhage door
bemiddeling van den curator mr. H. M. de Vries te 's-Gravenhage.
4. Dossiers:
a. uit den mobilisatietijd bctreffende de tewerkstelling van
gei'nterneerden;
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b. betre.ffende de Commissie van Georganiseerd Overleg in
Ambtenaarszaken, idem Centrale Commissie voor de Statistiek, den Haag;
c. betreffende een enquete naar den Zondagsarbeid;
d. gegevens van de Staatscommissie over de werkloosheid;
e. betreffende de baksteendistributie tijdens den oorlog;
f. archief der Enquete-Commissie voor het Bouwbedrijf;
g. partij enquete-kaarten, grondmateriaal voor onderzoekingen naar nachtarbeid in bakkerijen, het internaat in bakkerijen, den arbeid van hotel-, cafe- en restaurantpersoneel,
den arbeid van vrouwen en meisjes in winkels en kantoorperson eel, van den Directeur-Generaal van den Arbeid te
's-Gravenhage.
Aanvulling van het archief der firma Van EeIde, zoutzieders
te Utrecht, van den Iiquidateur f. A. van Eelde, te Utrecht.
Twee handeisboeken der firma W. P. Dekker te; Wormerveer,
1848/49, 1850/51, door bemiddeling van den heer 1. H. Bakker
Hzn. te Zaandam.
Boeken en bescheiden der firma v. d. Stadt te Zaandam,
1857/67, door bemiddeling van denzeIfde.
Archief van H. W. Middendorp &. Co., in effecten, te Amsterdam, door bemiddeling van den curator, mr. f. W. D. C.
A. van Hattum te Amsterdam.
Archief der Bouwmaatschappij Concordia. Geschenk van mr.
Chr. P. van Eegheu..
Stuk.lren van den Zuiderzeeraad. Geschenk van mr. G. Vissering.
II.

HANDSCHRIFTEN EN DOCUMENTEN

1. Als aanvulling op de in 1932 verkre.g en verzameling-Bruyard
werd een aantal stukken verworveJi" waarvan de gedetailleerde
Qpgave hieronder voIgt.

Aanvullende lijst van stukken, behoorende tot de Collectie Bruyard
(verge). laarboek XVIII, pg. LXV.)
I.

BALANCE DU COMMERCE
{Handschriften}

Traite General du Commerce et de Navigation entre
Ie Roy de France et Ie Roy de la Grande Bretagne
1786
Arret du Conseil d'Etat
1787

Aantal
stuks
1
1
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Observations sur l'etat present des fabriques du roiAantal
stuks
aume dont les etoffes sont transportees et debitees
dans les paix etrangers
1733
1
Table chronologique du second suplement des reglemens concernant les manufactures
1663- 1641
·1I.

ALGEMEENE TEXTlELlNDUSTRIE
(Gedrukte stukken)
Arrest du Conseil d'Etat du Roy
1734

Ill.

1744
1745

1

1733
1746
1731
1744
1745

1
1
1
3
1

1746
1747
1738

1
2
1

1

WOLINDUSTRIE

Lettres patentes du Roy
Arrest du Conseil d'Etat du Roy

Edit du Roy

IV. KATOENINDUSTRIE EN LlNNENINDUSTRIE
Arrest du Conseil d'Etat du Roy
1731

1738

3
1

1742

1

J
1

Reglement pour les treillis ou coutiIs

1744
1745
1748

V. ZIJDE-INDUSTRIE
Arrest du Conseil d'Etat du Roy
Arret (tiS)

1743
1746

VI.

ALLERLEI INDUSTRIEEN

Fayence
Arrest du Conseil d'Etat

1742

Chapeaux
Arrest du Conseil d'Etat

1746

Papier
Arrest

.1743

VIJ. INDUSTRIE. ALGEMEEN
Edit du Roy
Arrest du Conseil d'Etat du Roy
Tableau General des Manufactures dll POitOIl

1736
1785

1722

1
1

1
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2. De heer A. J. van tIuffel Jr. te 's-Gravenhage stond ~ns evenals andere. jaren de prijscouranten der N.V. Koninklijke Pharmaceutische Fabrielren, voorheen Brocades en Stheeman &. Pharmacia, af.
III. SOCIAAL-ECONOMISCtlE APDEELING

Van het Gemeentelijk Bureau voor de Statistiek te 's-Gravenhage werd een aantal jaargangen van The Economist, Municipal
Journal, Reichsarbeitsblatt en de Soziale Praxis, aIle over de
jaren 1926--1932, ontvangen.

VERSLAG OVER DE ECONOMISCli-I1ISTORISCliE
BIBLIOTI1EEK OVER 1934

liet jaar 1934 bracht in de Economisch-liistorische Bibliotheek
een steeds toenemend aantal bezoekers, dat aangroeide van 1841
personen in 1933 tot 2969. liet aantal uitgeleende beeken nam toe
van 410 tot 873. De Bibliotheek mag zich voortdurend meer in de
belangstelling verheugen zoowel wat het bezoek als wat de schenkingen betreft. Binnenkort zal het aantal zitplaatsen aan de studeertafels moeten worden uitgebreid, waardoor elk bezoeke-r niet
langer de beschikking zal hebben over de groote ruimte, die
thans het werken in de bibliotheek zo.o aangenaam maakt.
I1et bezit aan boeken, tijdschriften en brochures is dermate
aangegroeid, dat de Directeur zich to.t de stad Amsterdam heeft
mo.eten wenden, met het verzoek een depOtruimte op niet te gro.o.ten afstand van het bibliotheekgebouw te willen afstaan. l1iertoe
werd een der ruime zolders van het o.ude gebo.uw van de Bank
van Leening beschikbaar gesteld, waarheen in den lo.op van 1934
een gro.o.te hoeveelheid weinig geraadpleegd materiaal, zo.o.als
we.rkgeversbladen, oude adresboeken en financieele berichten
van buitenlandsche beurzen, kon worden o.vergebracht. De op
deze wijze in het bibliotheekgebouw vrijgekomen ruimte is echter
inmiddels grootendeels weer in beslag genomen, zoo.dat binnen
afzienbaren tijd naar verdere o.Pslagruimte uitgezien zal mo.eten
worden.
De verhuizing naar het depot en de wUzigingen in de plaatsing
in het biblio.theekgebouw zelf, die daaruit vo.ortvloeiden, namen
zeer veel tijd in beslag. Evenals gedurende 1933 mocht ook dit
jaar de medewerking ontvangen worden van mej. B. J. van der
lieijden, die als volontaire dagelijks aanwezig was. Mevrouw
A. E. Noe-Charlouis zag zich helaas geno.o.dzaakt haar werkzaamheden in de Bibliotheek tegen het einde van het jaar te
staken.
Evenals de vorige jaren werd behalve met het beschrijven en
plaatsen der talrijke aanwinsten door de bibliothecaresse, mej.
dr. Jane de longh, voo.rtgegaan met de. wijziging van den syste-

ECONOMISCH-HlSTORISCHE BlBLIOTHEEK

XLIX

matischen catalogus. Door het grootere aantal bezoekers en de
mindere beschikbare hulp, zal het ongetwijfeld nog geruimen tiid
duren, eer dit tijdroovende werk zal zijn beeindigd. Meer hulp is
dus dringend gewenscht.
Uit de gemeente-archieven van Amsterdam en Leiden en door '
den archivaris van Rijnland en het Rijks-Archief in Noord-Holland te Haarlem werden talrijke archivalia ten behoeve der bezoekers beschikbaar gesteld. Behalve vele kleine giften werden
belangrijke schenkingen ontvangen van den heer H. van der Bijll,
mej. J. van Nierop, mej. dr. Leonie van Nierop, mr. G. Vissering,
mr. D. A. Delprat, de Kamer van Koophandel en Pabrieken te
Amsterdam, de Handels-Economische Bibliotheek te Amsterdam
en de Openbare Leeszaal te Dordrecht. Van prof. dr. C. A. Verrijn Stuart te Utrecht werd een aantal stukken en dossiers betreffende de voormalige Commissie voor de Handelspolitiek ontvan~n.

Ook de sociaal-historische afdeeling, onder leiding van mevrouw
Adama van Scheltema, is in 1934 goed vooruitgegaan. Het aantal
bezoekers van deze afdeeling steeg tot 1204 en er werden 400
boeken en tiidschriften uitgeleend.
Enkele vereenigingen plaatste11 dit jaar hun boekerij bij 011S in
bruikleen. Het groote bezit aan krantenmateriaal van het vroegere Bureau voor Sociale Advie.zen werd door medewerking van
de gemeente Amsterdam bij ons ondergebracht, waarmede wij
een prachtige aanvuIling op ons eigen krantenmateriaal verkregen, en verder mochten wij ook van particuliere: zijde weet vele
schenkingen ontvangen. Zoo zondell' mevr. H. Roland Holst, dr.
F. M. Wibaut, A. H. Gerhard, het Nederlandsch Verbond van
Vakvere.enigingen ons een belangriik gedeeite van hun boekerijen toe, terwiiI mej. J. Clil1ge Doorenbos, prof. dr. H. Sinzheimer, H. A. Wakker. J. Timp, H. Canne M~jjer en vele anderen
boeken en: tijdschriftenmateriaal afstonden. Het Nederlandsch
Verbond van Vakvereenigingen en de, Openbare Leeszaal vullen
elk jaar vele ontbrekende tijdschriften aan, andere instellingen
zen den ons geregeld hun uitgavel1' kosteloos to'e, en ook bij de
afdeeling der buitenlandsche bladen werden weer vele aanwinsten ontvangen, zoodat daarin een uitgebreid geschiedkundig
materiaal besloten Jigt. Na overleg met het Internationaal Verbond
van Vakvereenigingen heeft deze ins telling een rondschrijven aan
hare leden gericht, waardoor ons belangrijk internationaal stud iemateriaal betreffende de vakbonden toevlo'eit.

L
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Bijzondere toezeggingen van verschilLende zijde doen ook voor
1935 een bloei van de.ze afdeeling verwachten.
In den loop van het jaar werd een begin gemaakt met het ordenen 'e n catalogiseeren van de uitgebreide collectie vakbladen,
die vele zeldzaamheden bevat. De heer S. Waas, als volontair
aan deze afdeeling verbonden, verleende hierbij zijn hulp.
Door het Bestuur van het Domela Nieuwenhuis-Fonds, met wie
het contract gesloten werd om voorloopig voor den tijd van tien
jaar het Domela Nieuwenhuis Museum onder te brengen in het
tuinhuis van de Economisch-Historische Bibliotheek, werd op
kosten van dit Fonds het tuinhuis opgeknapt en ingericht. Op
25 Februari 1934 vond de officieele opening plaats. Het Domela
Nieuwenhuis-Fonds stelde e.en bedrag van 1200 gulden beschikbaar voor de aanschaffing van boeken en tijdschriften ter aanvuIling van de bibliotheek van wijlen F. Domela Nieuwenhuis,
waardoor zeer belangrijk studiemateriaal kon worden aangekocht.
Ook de handschriften en verdere archiefstukken van wijlen F.
Domela Nieuwenhuis werden door de familie aan het Museum
afgestaan en in de Economisch-Historische Bibliotheek geplaatst,
zoodat dit Museum een bijzondere ve.rrijking is geworden voor
de sociaal-historische afdeeling. Het Museum trekt geregeld be'zoekers, zoodat in Maart 1934 besloten werd deze boekerij twee
maal per week's avonds open te stellen, waarvan ook de Economisch-Historische Bibliotheek kan profiteeren.
Enkele belangrijke oude koopmansarchieven, van de firma Van
Eeghen &. Co., tot ongeveer 1840, en van Thomas en Adriaan
Hope &. Co., tot 1800, werden ter bestudeering tijdelijk op de
Bibliotheek ontvang~n.

VERSLAG VAN DE COMMISSIE VOOR DE PUBLICATIEN
OVER 1934
1. Het verslag der Commissie kan ditmaal kort zijn. Haar
voornaamste werk bestond er in, te, overwegen of het weder opnemen van de publieatie van het Eeonomiseh-Historiseh Jaarboek
mogelijk zou zijn, en indien dit het geval bleek, de samenstelling
e.rvan te bespreken. Het resultaat van dit werk is intussehen, als
aehttiende deel in de reeks Jaarboeken, reeds in de handen der
leden gekomen.
Voor het volgende deel is reeds voldoende eopie ingezonden,
zoodat de taak van de Commissie voorioopig niet zwaar is.
In hoeverre het mogelijk zal zijn het nog stee.ds niet wtgegeven
boek van Joseph de la Vega: Confusion de Confusiones, dat bijna
persklaar is, in een der volgende Jaarboeken op te nemen, zal nog
nader onder de oogen worden gezien.
2. Wegens verandering van drukker is de drukletter gewijzigd.
Enkele andere afwijkingen van het oude Jaarboek zullen in het
deel, dat in 1935 versehijnen zal, hersteld worden.
3. Voor de versehillende afzonderliike publieaties, die aan de,
Vereeniging aangeboden zijn, kan naar het vorige jaarverslag
verwezen worden. Verandering is in den stand van voorbereiding
niet gekomen.
4. Prijslijs.fen der goederenbellrs van Amsterdam. De lUst der
tot nu toe gevonden koersliisten kon opnieuw uitgebreid worden,
daar enkele nieuwe lijsten, van de jaren 1686, 1688, 1783 en 1809,
gevonden werden.
Naast deze eollectie van volledige koerslijsten werd een verzameling aangeIegd van lijsten, die prijzen van een of meer afdeelingen der goederenbeurs bevatten. Hiervan zijn er enkele uit
het einde der zestiende eeuw in hs. in het gemeente-arehief van
Leiden (coll. Van der Meulen) gevonden. Een grooter aantal wt
de zeventiende en achttiende eeuw bevindt zich in de verzamelingen van het gemeente-archief van Amsterdam (gedrukte makelaarsberichten) en van onze Vereeniging. De hierop voorkomende gegevens kunnen de in de, officieele prijslijsten voorkomende reeksen aanvulJen.
H. BRUGMANS, voorzitter
1. G. VAN DILLEN
LEONIE VAN NIEROP
N. W. POSTHUMUS, secretaris
W. S. UNGER

BEG ROO T J N G 1935

ONTVANGSTEN:

Ontvangsten:

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

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Contributie leden ......
Donateurs . . ... . ..... .
Contributie nieuwe leden
Verkoop dubbelen .. .. ..
Verkoop publicaties . . ..
Subsidie v. h. Departement v. Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
Subsidie del' Gemeente
's-Gravenhage .........
Subsidie del' Gemeente
Amsterdam .. .. ........
Contributie donateurs Pu~
blicatiefonds ... . ...... ,
Vergoeding voor opneming archieven .. . . . ...
Boekenfonds . . . . . . . . . . .
Rentevel'goeding . . . . . ..

f

6.000.- 400.100.-

-

50.p. m.

- 4.500.- 2.700.- 5.100.- 1.100.-

500.500.100.-

Totaal. ... .f 21.050.Nadeelig saldo . .. . 279.Totale uitgaven . ...

Cf 21.175.-)

Cf

629.-)

.f 21.329 .- Cf 21.804.-- )

BEGROOTING

1955

LIII

UITGAVEN:
1.

2.
3.
4.
5.

1. Algemeen:
Secretariaat:
1e secretaris . ... ....
2e secretaris ........
Toelage directie voor bureaukosten . . . . . . . . . . ..
Penningmeester . . . . . ..
Drukwerk . . . . . . . . . . . ..
Contributie Comite International des Sciences
Historiques . . . . . . . . . ..

f
-

25.25.-

-

100.100.100.-

-

100.-

---1
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

II. Arc hie f g e b 0 u w:
Huur gebouw . . . . . . . .. f 3.000.Schoonhouc1en ...... . . . 125.Licht. . . . . . . . . . . . . . . . . 25.Vuur .... ............ 100.Onc1erhoud ..... . . . . . .. 25.Glazenwasschen . ... .. . 10.Telefoon ............ . . 60.Waterleiding .. . ...... 25.Tuin . . . . . . . . . . . . . . . .. 25.Stoker . . . . . . . . . . . . . .. 60.Gas ..... . .. .......... 10.Afschrijving inrichting .. 200.-

18.

---- f
nt. Archieffonds:
f

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

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

-

p. m.
p. m.
p. 111.
p. m.
p. m.
50.-

TmnsprYrieeren ....

f

50.-

f
-

Cf

100.-)

Cf
50.- Cf

3.745. -)

450.-

3.665.-

50.-)

LIV

BEGROOTING

Tmnsport ... .... .

25.
26.
27.
28.
29.

f

Vervoerkosten ....... .
Bindwerk ..... .... .. . .
Reis- en verblijfkosten.. Archiefcommissie ...... Assurantie. . . . . . . . . . .. -

1935
50.50.50.400.p.m.
30.-

---- f
30.
31.
32.
33.

37.
38.
39.

VI. Publicatien:
Publicatie-Commissie
Cliche's en foto's ......
Economisch-Historisch
Jaarboek XIX .. . ... ..
Honorarium Jaarboek ..
Verzending Jaarboek ...
Assistentie .. .... .... ..

f
-

25.250.-

-

1.500.150.100.100.-

---- f

4·0.
41.
/~2.

43.
44.
1~5.

46.
47.

48.

C.f

555.-)

V. Personeel:
Directeur ...... . ... ... f 1.750.a. Commies. . . . . . . . . .. - 1.304.b. Idem reisko&ten .... 500.,Zegels ouderdoillsrente.. 30.Ziekteverzekering en
Pensioenfonds ........75.-

---f
34.
35.
36.

580.-

VII. E con 0 ill is c hHis tor is c h e B ibliotheek:
Boekenfonds ......... . .
Bibliotheek ........... .
Rekening boekhandelaar
Bindwerk . . . . . . . . . . . ..
Verslag Boekenfonds . ..
Bureau-onkosten .......
Huishoudelijke uitgaven.
Salaris bibliothecaresse. .
Salaris assistente .. ....
Tmnsporteeren. . ..

f
-

100.1.000.150.50.50.350.50.1.660.1.425.-

f

4.835.-

3.659.- C.f 3.669.-)

2.125.-

C.f

1.625.-)

BEGROOTING

Transp01't . . , . . . ..

49.
50.
51.
52.
53 ,
M.
55.
56.
57,
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Vergoeding volontaire ..
Concierge . .. , , . . . . . . ..
Vuur .................
Licht ... " .. .. .. . ,....
Gas ..................
Telefoon ... ..... ..... .
Waterleiding ". .......
Schoonhouden , .. .. ... ,
Onderhoud ..... , . . . ..
Tuinonderhoud .. ......
Assurantie ........ ,. ..
Vervoerkosten . .. ......
Drukwerk " .......... ,
Aankoop schrijfmachine.
Catalogiseering ........
Typiste . . . . . . . . . . . . . ..
Belasting . . ...........

f
-

1935

LV

4.835.240.520.-

400.200.75.250.50.50.25.25.150.50. 100.75.720.600.35.-

---f
66, VIII. S c h u 1 d d e 1gin g I.E.H.T. ....... f
67, Aflossing- hoekenaankoop -

1.000.1.200.-

---- f
68. IX.

0 n v0

0

8.400.- (j 6.560.-)

r zi en e u i t ga ven

f

2.200.- (j 5.000,-)

200.- (j

Totale utgaven .... f21.329 .-

200.-)

(j21.804,-)

J A A R R EKE N I N G 1934

DEBET
Algemeen.

Secretariaat .... . ... .. .. ... .. . .. . ... f
Toelage directeur voor bnrElaukosten .. Bureaukosten penningmeester ....... .

22.57

100.169.18

- - -- f

29.1 .75

GeboU1V.

Huur .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Schoonhouden . . ... .... . . . . . .. .... . .
Licht . .. . .. .. . . .. . . . ... .. . .. .. .... .
Vuur ...... . .. .. ......... . .... . ... .
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Glazenwasschen . ... ........ . . .... . .
Telefoon . .... . . . .. . ... . ... . ... .....
Waterleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Onderhoud tuin .. . . . ....... . . ... . . .
Stoker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Gas . . ....... .. .... .. .. .. . ... .. .. ..
Afschrijving gebouw im'ichting ... . ...
archief inrichting . . . . . . .

f
-

3.000.123.83
17.80
97.95
18.58
5.60
83.15
22.80
29.72
54.50
7.47
210.241.66

---- f

;)0.-

Archieffo11ds
Archie!.
Burea ukosten .. .. ..... .. . ..... . ...
Bindwerk .... . . .. .. ............ . ...
Reis- en verblijfkosten ........ . . .. . .
Vervoerkosten .. ... ... ..............
Huishoudelijke artikelen . . . . . . . . . . . ..
Provi8ie . .... . .. . ........ . ... .. ....

3.913.06

f
-

101.40
96.75
i123.76
56.80
3.87
80.-

·- - f

862.58

f

D.H7.39

Tn/.llsporteeren .. . . . .. . ........ .. . .

JAARREKENING

1934

Transport

LVII

/

5.117.39

- -- - I

3.676.14

Pe1'soneel.
Salaris Directeur . . . . . .. . ... . . . . . ...
"
commies en reiskosten . . . . . ..
Zegels ouderdomsrente . .... .. .. . . . . .
Ziekteverzekering .. . . . . . .. . ... . .... .
Pensioenfonds .. . ... .. . . . .. .. . .. . ...

1 1.750.- 1.804.19.20
27.94
75.-

Publicaties.
Economisch-Historisch J aarboek
1 457 .46
Honorarium idem .. . . . .. . . . ... .. ... . - 145.14

- -- -I

602.60

Economisch-H ist01'ische Bibliotheek.
Bibliotheek .. ..... ...... . . ... . . . . ... 1 6.003.63
Verslag boekenfonds . .... . .. . . .. .... - 120.Gedenkboek en catalogus Tentoonstelling 18.50
Bindwerk .... .. .. ... .. . . . .. . . . . . . .. 21.Bureaukosten . .. . .. . .... . . . . ... .... - 212.76
Huishoudelijke uitgaven . . . . . .... . . .. - 166.15
Salaris Bibliothecaresse . . .... . ..... . - 2.280."
Assist@te . . .. .. ... ..... .... - 1.425. Vergoeding volontaire . . . . . ... . .. .. . . - 130.Concierge ... . ... . . . . ... . ......... ..
520.Vuur . . .. . .. .... . .. .. .. .. ....... ... - 438.Licht . .. . .. . ... ..... . . . . .. .. . .. . .. . - 150.76
Gas . . . . . .. ... . . .. ... .. . .. .. .... .. . 80.10
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 255.88
Waterleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37.60
Schoonhouden ...... . ... ... . . .... . .. 65.61
Onde.rhoud . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 23.41
"
tuin . ... .. ... . ....... . . . .. 30.31
Assurantie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 208.68
Vervoerkosten . ..... . .. . ..... . . ..... - 173.70
Belasting .. . . . . . . .. .. . . . .......... . 34.50

- -- 1 12.395.59

Aflossing I. E. T . H .

/ 22.791.72

I) ~1ijft af te lassen

f

6431.58.

LVIII

JAARREKENING

1934

CREDIT
Ontvangsten.

Contributie Leden . . ................
Bijdragen Donateurs ........... .....
"
Begunstigers .............
Giften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Donateurs Publicatiefonds . . . . . . . . . ..
Bewaarloon Archieven .. .. .. .. ......
Verkoop dubbelen .... . ..... ..... .. .
Jaarboeken en Werken .... . .. ..... ,
Interest . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Subsidie Departement van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen
Gemeente 's-Gravenhage ....
"
Amsterdam . . . ..
Verlies ...... ...... ...... ... . .... ..

f

6.111.92
385.-

23.10.- 1.275.- 118.33
66.25
33.50
- 164.48
177.56
-

4.500.2.700.5.100.2.126.68

----f

22.791.72

JAARREKENING

1954

LTX

B A LAN S PER 31 DECEMBER 1934
DEBET
Kas Axchief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1
" Econ. Hist. Bihliotheek ......... " Penningmeester............... . -

146.95
137.21
30.67

---1

314.83
390.10
4.931.86
7.666.56
909.50
780.1.070.-

----1

5.622.18

Postcheque- en Giroilienst ............. . .. .... Te verrekenen bedragen 1 ) ..• . . . . . . . . . .. .•• ••• Effecten ................. . ............ .. ... . Voorraad Jaarboeken en Werken ..... ..... ... . Gebouw inrichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ATchief
"
........... . ... .... . ...... .
Saldo verlies vorige jaren . . . . . . . . . . .. 1 3.495.50
Verlies 1934 . . .............. . .... . .. 2.126.68

1 21.685.03
CREDIT
Amsterdamsche Bank . . .. . . - . . . . . . . . . . . . . . . ..
Te betalen posten 1) ...... . _.... . _. . . . . . . . . . ..
Confusion de Confusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Subsidie Buitenlandsche Handelspolitiek .. .. . . _.
Archieffonds ........................ .. . . ....
Pensioenfonds . . ... ... .... ..... . .... _.... . .. .

1
_

-

2.175.65
7.954.38
4.000.4.010.2.000.1.545.-

121.685.03

1) Hieronder begrepen rekening boekhandelaar (oude) ad

.f 2.258,04.

