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NAAMLIJST 

DER LEDEN VAN BET 

NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIE"!!' 

op 31 DECEMBER 1936 

DAGELIJKSCH BESTUUR: 

Jhr. dr. P. J. van Winter, te Ams(erdam, Vooi'zilter. (1939). 
Mr. Chr. P. van Eeghen, Lid der Directie der Nederlandsch-Indische Han· 

delsbank te Amsterdam, Onde1·-Voo1·zitle1·. (1941). 
H. G. A. Elink Schuurman, te Zeist, 2e Snc1'I3twris-Penningmeestel'. ([938) . 

W. A. Engelbrecht, Voorzitter der Kamel' van Koophandel en Fabrieken, te 
Rotterdam. (1937). 

Mr. P. Hofstede de Groot, Directeur del' Amslerdamsche Bank, te Amslel'~ 

dam. (1938). 
M. Lam Jr., chef del' firma M. Lam Jr., te Amsterdam. (1938). 
Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. (1940). 
Prof. Mr. N. W. Posthumus, Hoogleeraar in de Economische Geschiedunis 

aan de Universiteit van Amsterdam, le SecTetaris (Apollolaan 72, Am
steTdam). 

BESTUUR: 
Dr. C. J. K. van Aalsl, Oud-Pr8sident der NcdC'rlandscbe Handel-Maal-

schappij, te Amsterdam. (1939). 
A. Andriesse, lid der firma Pierson en Co., te Amsterdam. (1939) . 
M.r . H. T. Asser, te Amsterdam. (1941). 
Mr. J. Bierens de Haan, vertegenwoordigC'r del' Nederlandsche Maalscbapl'~ 

voor Nijverheid en Handel, te Haarlem. 
Prof. dr. H. Brugmans, Hoogleeraar in de Algcmeene Gescbiedenis aan 

de Universiteit van Amsterdam, te Amsterdam. (1941). 
M.r. A. Ie Cosquino de Bussy, gemeente-arehivari", Ie Amsterdam. (1938). 
Gottfr. H. Crone, Voorzitter del' Kamer van Koophandel en Fabrieken, II) 

Amsterdam. (1939). 
Dr. F . H. Fentenel' van Vlissingen, Voorzitter der Internalionalp Kamer van 

Koophandel, te Utrecht. (1939). 
Prof. dr. P. Geyl, hoogleeraar in de Geschiedenis aan de Rijks-Universiteit 

te Utrecht. (1940). 
MI'. H . A. Har(ogh, lid yan de Dil'eclie d~r Bank-Associatie Wertheim on 

Gomperlz 1834 en Credietvereeniging 1853, Ie Amsterdam. (1937). 
Dr. E. Heldring, lid der directie der Koninklijke Nederlandsche Stoomboot

Maatschappij, oud-voorzitter der Kamer van Koophandel en Fabrieken te 
Amsterdam. (1939). 



VIII ~AAMLIJST DER LEDEN 

Mr. H. C. Hintzen, lid del' firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1941) . 
Dr. H. M. Hirschfeld, Directeur-Generaal van Economische Zaken, te 'r ·-Gra

venhage. (1940). 
G. J . Honig, te Zaandijk. (1937) . 
Prof. Mr. A. C. J08ephus Jilla, hoogleel'aa)', sccretaris van den Hoogen 

Raad van Arbeid, te 's-Gravenhage. (1937). 
Jh)'. F. J. E. van Lennep, lid der firma Patijn, Van Notten en Co., te Am-

sterdam. (J940) . 
Dr. F. Mannheimer, chef van Mendelssohn & Co., te Amsterdam. (1938). 
Mr. Aug. Matthes, advocaal, te Soerabaya. 
Mr. n. Mees, lid del' firma R. Mees en Zoonen, te Rotterdam. (1939) . 
W. Redelmeier, chef de)' firma Albert de Bary , te Amsterdam. (1941). 
L. V. van Rossem, Ie Rotterdam. (1940). 
B. E . Ruys, lid del' Directie van de Stoomvaart Maatschappij ,.Rotterdam

sche Lloyd". (1939). 
Alb. Spanjaard, Oud-Voorzilter van hel Cenlraal Industrieel Verbond, te 

's-Gl'avenhage. (j 939). 
Mr. G. Vissering, Oud"Pl'esident del' Nederlandsche Bank, Ie Bloemendaal. 

( 1937). 
A. W. Wichers Hoelh, lid del' firma Van Heeckeren & Co., te Amsterdam. 

(1939) . 

RAAD VAN ADVIES: 

P rof. Mr. P. J. M. Aalherse, Oud-Minister van Arbeid, Handel en Nijl'er-
heid, te 's-Gravenhage. 

A. de Bijll Nachenius, koopman, te Amsterdam. 
Mr. R. Bijlsma, Algemeen Rijksarchivaris, te 's-Gravenhage. 
M. Talldin Chabot, lid del' Directie del' Nederlandsche Handel-Maatschappij 

te Amsterdam. 
Mr. D. Crena de 1ongh, President del' Nederlandsche Handel-Maatschappij, 

te Amsterdam. 
J. H. J. van Deven[er, 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. 
F.do Fimmen, oud-secretaris van het 1nternationaal Verbonc1 van Vakver

eenigingen, te Amsterdam. 
Prof. Dr. Th. Goossens, Hoogleeraar in de Economische Gesehiedenis aan 

de Roomsch-Katholieke Hanc1els-Hoogeschool te Tilburg. 
J~. F . J. Heringa, oud-administrateur, chef van de a fdecling Handel van 

het Departcment van Arbeid, Handel en Nijverheid, te 's-Gravenhage. 
Prof. Dr. A. O. Holwerda, Directeur del' Nationale Levcnsverzekcring Bank; 

j(' Rotterdam. 
K. C. Honig Mzn., te Bloemendaal. 



XAAi\ILlJST DER LEDE)I IX 

1Jevr. de Wed . J. H. der Kindcl'en-Besier, te Amsterdam. 
E. H. Krelage, Oud-Voorzitler van de Algemeene Vereeniging voor BlC'em

bollencultuur te HaarlE-lll . 
A Labouchere, Ond-Direclcur tl er Delftsch Aal'rlewerkfabriek "De Porce-

leyne F les" te Delft, te Vogelenzang. 
C. H. van del' Leeuw, lid der firma Van Nelle & Co., te Rotterdam. 
Dr. "\V. W. van del' Meulen, oud-wethouder van Onderwij s, le 's-Gravenhage. 
Prof. Mr. F. A. MoIster , ourl-hoogleeraar aan de Universiteit van Amster-

dam, te Amsterdam. 
Wouler Nijhoff, uitgever le 's-Gravenhage. 
N. Ottema, notaris te Leeuwarden. 
Eduard Polak, lid van Gedeputeerdc Slalen yan Noord-Holland, te Am

sterdam. 
Dr. Henri Polak, Voorzitler van den Algemeenen Nederlandschen Diamant

bewerkersbond, te Laren (N.-H.) . 
Edwin vom Rath, Lid del' firma Deichmann & vom Rath, te Amsterdam. 
Jhr. D. F. Reuchlin, Directeur del' Internationale Viscose Compagnie, te 

Arnhem. 
Mr. J. A. von Sonsbeeck. oud-secretaris van de Vereeniging voor den Ef

fectenhandel, te Amsterdam. 
J . Stroeve J .Ezn., Voorzitter van de Vereeniging voor den EHectenhandel, 

te Amsterdam. 
Mr. P. G. van Tienhoven, Voorzitter van de Vereeniging tot bescherming 

van Natuurmonumenten, te Amsterdam. 
Dr. W. S. Unger, Gemeenle-archivaris van Middelburg. 
P. Visser, administrateur, chef. van de afdeeling Kunsten en Wetenschap

pen van het Departement van Onderwijs, Kun slen en Wctenschappen, 
te 's-Gravenhage. 

W. G. Wendelaar, Oud-Voorzitter van de Vcreeniging voor den Erre(' ten
llandel, te Am sterdam. 

COMMISSIE VOOR DE PUBLICATlEN 

Jbr. Dr. P. J. van Winter, Voorzittcr . ( J 939). 
Dr. J. G. van Dillen. (1939) . 
Dr. Leonie van Nierop. (1938) . 
Dr. W. S. Unger. (1939). 
P rof. Mr. N. W. Posthumns, Secrciaris. 

c mIMISSIE VOOR HET ARCIIIEF 

Mr. ChI". P. yan Eeghen. l' oorzilter. (1941). 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy . (1938) . 
H. G. A. Elink Schuul"man. (1939) . 
Pro f. Mr. N. Vol. Postbumu s, Secl·claris. 



NAAMLIJST DER LEDEX 

EERELEDEN 

Prof. Dr. Alfons Dopsch, 'Veenen. 
Prof. Henri Hauser, Parijs. 
Prof. Dr. Werner Sombart, Berlijn. 

LEDEN 

(De oprichters der V('reeniging zijn door * aangoduid.) 

G. van der Aa, te Ouderkerk . 
Prof. Mr. P. J. M. Aalberse, te 's-Gravenhage. 
Dr. C. J . K. van Aalst, te Amslerdam. 
A. Andriesse, te Amsterdam. 
Mr. H. T. Asser, te Amsterdam. 
J. Baruch te Buenos-Ayres. 
Mr. H. L. de Beaufort, te Amsterdam. 
H. van Beek, te Rotterdam. 
C. Th. J. van den Bergh, te Haarlem. 
F. Adolf L. van den Berg Jr., te Moergestcl. 
Prof. Mr. G. van den Bergh, te Amsterdam. 
S. van den Bergh Jr., to Wassenaar. 
Th. P. van den Bergh, te Amsterdam. 
H. F. de Beukelaar, te Rotterdam. 
D. G. van Bellningen, te Rotterdam. 
Mr. J. W. Beren, te Bazel. 
G. Bicker Caarten A.Jzn., te Rotterdam. 
Mr. P. A. Birnie, te Twello. 
Prof. Mr. D. van BIom, te Leiden. 
J. Boissevain, te Amsterdam. 
R. L. Boissevain, te Amsterdam. 
Prof. Dr. M. Bokhorst, te Pretoria. 
D. Bolderhey, te AmsteJdam. 
H. Bos Kzn., te Rotterdam. 
H. W. Bosch, te 's-Gravenhage. 
Mr. 'V. C. Bosman, to Alkmaar. 
E. F. Botma, te Groningen . 
.J. D. Brand, te Overveen. 
Joh. Brautigam, te Rotterdam. 
Jules Bromet, te Amsterdam. 
* Prof. Dr. H. Brugmans, te Amsterdam. 
Dr. I. J. Brugmans, te Weltovreden. 
Prof. Mr. G. W. J. Bruins, te Wassenaar . 
.J. Brumsen, te Amboina. 
L. Biickmann, te Bussum. 
G. H. Biihrmann, te Overveen. 



NAAMLlJST DER LEDEK 

J. N. Burger, te Amsterdam. 
W. Burmann, te Amsterdam. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy, te Amsterdam. 
C. L. Ie Cosquino de Bussy, te Amsterdam. 
A. de BijIl Nachenius, te Amsterdam. 
H. van del' Bijll, te Amsterdam. 
Mr. R. Bijlsma, te 's-Gravenhage. 
D. ten Cate Brouwer, te Alfen aid Rijn. 
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 Driebcrgr.n. 
Mr. J. Coert, te Rotlerdam. 
A. Cohen, te Amsterdam. 
Prof. Mr. 1. B. Cohen, te Groningen. 
C. J . baron Collot d'Escury, te Amsterdam. 
Prof. Dr. J. D. M. Cornelissen, te Nijrnegen. 
H. W. Cremer, te Amsterdam. 
Mr. D. Crena de Iongh, te Amsterdam. 
J. P . Croin, te Rotterdam. 
G. H. Crone, te Amsterdam. 
J . H. Crucq, te Amsterdam. 
P . Danz, te Amsterdam. 
J. W. Dekker, te Wormerveer. 
Mr. D. A. Delprat, 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. L. Doedes, te 's-Gravenhage. 
J. G. F. Dombach, te Bussum. 
B. van Donselaar, te Rotterdam. 
Mr. E. L. G. den Doorn de Jong, te VOOl·hurg 
W. J. R. Dreesmann, te Amsterdam. 
Prof. 11'. D. Dresden, te Utrecht. 
W. van Driel Jr., te Wassenaar. 
Mr. J . Drost, te Rotlerdam. 
S. Duintjer, te Wildervank. 
G. A. Dunlop, te Amsterdam. 
J. F. Duwaer, te Hilversum. 
E. G. Duyvis Tzu., te Koog aid Zaall. 
J. van Eck, te Amsterdam. 

X[ 



XII NAAMLIJST DER LED EN 

E. Edersheim, te 's-Gravenhage. 
* Mr. Chr. P. van Eeghen, te Amsterdam. 
D. C. vau Eibergen Santhagens, te Amsterdam. 
* H. G. A. E link Schuurman, te Zeist. 
Dr. S. Elzinga, te Haarlem. 
W. A. Engelbrecht, te Rotterdam. 
Mr. H. J. D. D. Enschede, te Ael'denhout. 
Mr. Joh. Enschede, te Heemstede. 
E. Entboven, te Baarn. 
Dr. H. E. Enlhoven,te Baal'll. 
1. ,"an Essen LZIl., te B1oemendaal. 
Paul D. Evans, te Burlington . Vermont (U.S.A.). 
G. F. Evelein, te Eindhoven. 
* Mr. J . C. A. Everwijn, te Noordwijk. 
P. H. Faber, te Amsterdam. 
Dr. J. J. Fahrenfort, te Amsterdam. 
Dr. F. H. Fentener van Vlissingen, te Utrecht. 
Edo Fimmen, te Amslerdam. 
S. J. Florsheim, te Amsterdam. 
Mr. D. Fock, te 's-Gl'avenhage. 
Th. Folkers, te Leiden. 
R. K. Fraay, [e Johannesburg (Z.-A.) . 
r; W. Frese, te Amsterdam. 
Mr. Th. A. Fruin. te RolLerdam . 
1':. Fllld, [e Amsterdam. 
Nico van G,,:cier, to B1oomendaal. 
H. P. Gelderman, le Oldenzaal. 
D. G. Gerrits , Ie Amsterdam. 
Jul. Ed. Gerzon, to Amsterdam. 
Prof. dr. P. Goyl , to Utrecht. 
A. G1eichman, te Rotterdam. 
Prof. Dr. Th . Goossens, te Tilburg. 
Mr. C. M. J. F. Gosel ing, te Amsterdam. 
FJ'of. In. A. Goslinga, te Amsterdam. 
'Prof. Dr. I. H . Gosses, te Gl'oningen. 
Mr. F. A. H. do Graaff, to Bloemendaal. 
Tj . Greidanus, te Amsterdam. 
Dr. W. L. Groeneveld Meijer, to 's-GravenhaI'9. 
J. D. P . HaalmoyeJ', le Amsterdam. 
D. H . de Raan, le Rollerd am . 
J . P. de Haan , le Rotterdam. 
11'. J. S. de Haan, le 's-GJ'avenhage. 
Dr. M. de Hal(6 to Tilburg. 
Dr. A. Haga, te Zwolle. 
Dr. 1. Hamburger, te Schoveningen. 
'V. A. Hamelberg, to Amsterdam. 



NAAMLlJST DER LEDEN 

J. N. van Hanja, le Seheveningen. 
A. E. Hannema, te Harlingen. 
Mr. H. A. Hal'togh, te Am~terrlam. 

Frans L. Hartong, te Hotterdam, 
Mr. F. van Hasselt, te Voorst. 
F. van Haltum, te Beverwijk. 
J. B. E. Hauet, te Rotterdam . 
Dr. E. Held ring, te Amsterdam. 
J. F. van Hengel, te Amsterdam. 
K. F. J. Heringa, te 's-Gravenhage. 
:Mr. H . P. van Heukelom, te Amsterdam. 
E. Heyman, te Amsterdam. 
W. A. C. Hiel, te Heemslede. 
Mr. H. C. Hintzen, te Rotterdam. 
Mej. Dr. J . Hintzen, te Amsterdam. 
Dr. H. M. Hirschfeld, te 's-Gravenhage. 
C. Hirschler , te Haarlem. 
* Mr. P. Hofstede de Groot. te Amsterdam. 
G. P. J. Hogeweg, te Amsterdam. 
Dr. C. Hoitsema, te Diepenveen. 
Prof. Dr. A. O. Holwerda, te Rotterdam. 
* G. J. Honig, te Zaandijk. 
K. C. Honig Mz., te Overveen. 
Th. M. Hoog, te Haarlem. 
Mr. P. It. Hoorweg, te Utrecht. 
J. W. M. Hoppen, te Rotterdam. 
Mr. H. F. Hoyer, te Rotterdam. 
D. It. Hudig, te Rotterdam. 
J. Hudig, te Rotterdam. 
Dr. C. Hnysman, te 's-Gravenhagc. 
Dr. A. W. de l ongh, te Amsterdam. 
Mr. Ed. J acobson, te Rotterdam. 
Mr. Richard Janssen, te Amsterdam. 
C. H. A. J. Janssens. te Tilbllrg. 
J. H. de Jong, te de Bilt. 
Mr. M. H. de Jong, te Amsterdam. 
Mr. L. M. de Jong Schouwenburg, te Amsterdam. 
Prof. Mr. A. C. Josephus Jitta, te 's-Gravenhage. 
Prof. H. A. Kaag, te Tilburg. 
R. A. Kaiser, te Bloemendaal. 
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, tc Loenen aid Vecht. 
A. van del' Kar, te Amsterdam. 
J. S. C. Kasteleyn, te 's-Gravenhage. 

XIII 



XIV )lAAMLlJST DER LEVEN 

P. Kats, te Voorburg. 
Hugo Kauffmann, te Amsterdam. 
Ir. A. Keppler, te Amsterdam. 
Prof. A. B. A. van Ketel, te Overveen. 
H . R. E. L. KeWitz, te Bilthoven. 
T. Keuzenkamp, te 's-Gravenhage. 
L. H. Kiek, te Londen. 
Mr. R. E. Kielstra, te Amsterdam. 
Mevr. de wed. J. H. der Kindcrcn-Besiel', te Amsterdam 
Mej . B. W. van der Klool Mcyburg, te AHen aId Rijn. 
O. S. Knollnerus, te Rotterdam. 
Ir. J. E. F. de Kok, Ie 's-Gravenhage. 
J. A. Kolkman, te Utrecht. 
S. Korteweg, te Rotterdam. 
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 Baarn. 
P. A. de Lange, te Heiloo. 
A. Lallkhorst, te Heeg. 
A. J. de Leeuw, te Amsterdam. 
C. H . van der Leeuw, te Rotterdam. 
E. Lemberger, te Amsterdam. 
Jhr. F. J. E. vun Lennep, te Amsterdam. 
Mr. J. Leopold, te Rotterdam. 
Dr. Ph. B. Libourel, te Delft. 
Mr. S. K. D. M. van Lier, te 's-Gravenhage. 
Mej. Dr. C. Ligtenberg, te 's-Gravenhage. 
Jhl' . H. Loudon, te Wassenaar. 
J. W. Lucas, te Overveen. 
F. Lugt, te 's-Gravenhage. 
Dr. F. Liitjens, te Amsterdam. 
H. Maasdam, te Amsterdam. 
H. van Malsen, te IJ muiden. 
Mr. H . van Manen, te Zeist. 
F. N. Mannaerts, te Tilburg. 
Dr. F. Mannheimer, te Amsterdam. 
A. Marx, te Amsterdam. 
Mr. August Matthes, te Soerabaia. 
Fred. Meerkamp van Embden, te Rotterdam. 



NAAMLIJST DER LEDEN 

Mr. J. L. C. van Meerwijk, te Ael'denbout. 
Mr. R. Mees, te Rotterdam. 
A. Menko Warendorf, te Enscbede. 
A. Merens, te Amsterdam. 
C. E. tel' Meulen, te Amstrdam. 
* Dr. W. W. van del' Meulen, te 's-Gravenha/ic. 
J. M. Meulenhoff, te Amsterdam. 
Abr. Mey, te 's-Gravenbage. 
J. L. F. de Meyere J.L.Fzn., te Amsterdam. 
Mr. A. J. Moll Schnitzler, te Aerdenbout. 
Mr. I. Moller, te Amsterdam. 
Prof. Mr. F. A. MoIster, te Amsterdam. 
Mr. E. P. de Monchy, te Hilversu m. 
Joh. J. Moret , te 's-Gravenhage. 
H. F. Muller, te Rotterdam. 
Dr. J. G. Nanninga, te Bussum. 
J. G. van N een'en, te Eindhoven. 
A. de Neeve, te Rotterdam. 
Mr. A. Nicol Speyer, te 's-Gravenbage. 
Mr. H. A. van Nierop, te Amsterdam . 
., Dr. Leonie van Nierop, te Amsterdam. 
L. B. van Nierop, te Amsterdam. 
Dr. C. Noorne, te Amsterdam . 
., Wouler Nijhoff, te 's-Gravenhage. 
Phs. van Ommeren Jr., te Wassenaar. 
Mr. M. Oppenheimer, te 's-Gravenhage. 
E. Ostermann, te Amsterdam. 
N. Ottema, te Leeuwarden. 
M. J. Overeynder, te 's-Gravenhage. 
Mej. S. van Oyen, te Amsterdam. 
Mr. C. J. Pekelharing, te Amsterdam. 
Mr. Dr. J. B. Peyrot, te 's-Gravenbage. 
Max L. Philippsohn, te Amsterdam. 
Dr. A. F. Philips, te Eindhoven. 
A. Pierson, te Baarn. 
L. Pieters, te Rotterdam. 
A. A. Pit, te Rotterdam. 
Hugo van Poelgeest, te Leiderdorp. 
Prof. Dr. G. A. van Poelje, te 's-Gravcnhagc 
L. van del' Pol, te Rotterdam. 
L. Polak, te Amsterdam. 
L. F. Pont, te Amsterdam. 
J. Post, te Amsterdam. 
Dr. F. E. Posthuma, te 's-Gravenhage. 
Joh. J. Posthumus, te Bentveld . 
., Prof. Mr. N. W. Postbumus, te AmstC'l'dam. 

xv 



XVI KA.-\:lILI]ST DER LEDEN 

E. Proehl, te Amsterdam. 
L. Proost Hoogenlijk, te Amsterdam. 
J. D. D. Pruissen, te Haarlem. 
Jhr. Dr. M. R. Rademacher Scharer, te Utrecht. 
Mr. C. de Ranitz, te Winsum . 
* Edwin vom Rath, te Amsterdam. 
P. van Ravenswaay, te Rotterdam. 
W. Redelmeier, te Amsterdam. 
Mr. R. van Rees, te Amsterdam. 
H . W. Reesink, te Zutphen. 

11evr. Dr. S. L. Regtdoorzee Greup-Roldanlls, te Amsterdam 
Jhr. H . J. Repelaer van Driel, te 's-Gravenhagc. 
Jhr. D. F. Reuchlin, te Arnhem. 
Mr. P. J. Reymer, te Roermond. 
'vV. B. Reynen, te Haarlem. 
G. Ribbius Peletier, te Utrecht. 
H. Ringers, te Rotterdam . 
J. H. Rogge H .Czn. , te Amsterdam. 
Prof. Mr. C. P. M. Romme, Ie Amslerdam . 
Mr. E. G. M. Roolvink, Ie Almelo. 
S. Rosenberg, te Amsterdam. 
L. V. van Rossum , te Rotterdam. 
Prof. Mr. G. M. G. H . Russel , te Am3terdam. 
Will em Ruys, te Rotterdam. 
P. Rijkens, te Betchworlh, Surrey, Engcland. 
Dr. E. Rijpma, te Amsterdam. 
Mr. A. E. von Sahel', te .Amsterdam. 
~r. 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. A. Schadee, te Rotterdam. 
J. H. Scheepmaker, te Amsterdam. 
Dr. A. W. Schippers JZll., te 's-Gravenhage. 
P. Schoen Pzn., te Zaandam. 
Ir. J. H. Scholle, te 's-Gravenhage. 
J. Schouten, te Rotterdam. 
N. Schrok, te Rotterdam. 
H. G. Schuddebeurs, te Rotterdam. 
Mr. Dr. F. Schuylenburg c. i ., te 's-Gravonhage. 
P. D. Schuller tot Peursum, te 's-Gravenhagc. 
Sigmund Seeligmann, te Amsterdam. 
Jhr. Jan Six, te Amsterdam. 
1. Slijper, te Amsterdam. 
Mr. Dr. C. Smit, te 's-Gravenhage. 
Dr. H. J. Smit, te 's-Gravenhage. 
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M. J. Smit, te Zevenbergen. 
H. Smidt van Gelder, te Amsterdam. 
A. Solleveld, te Wassenaar. 
* Mr. J. A. van Sonsbeeck, te Amsterdam. 
J . C. Spangenberg, te Amsterdam. 
Albert Spanjaard, te 's-Gravcnhage. 
I. J. Spanjaard Dzn., te Borne. 
P. N. L. Staal, te Eindhoven. 
P.. Stach, te Amsterdam. 
C. Stahl, te Rotterdam. 
J. Stakenburg, te Rotlerdam. 
Mr. R. van Steeden, te Amsterdam. 
Mr. M. P. L. Sleenherghe, te Goirlc. 
J . Steur, te 's-Gravenhage. 
Th. G. H. Stibbe, te Rotterdam. 
L. Stokvis, te 's-Gravenhage. 
Theo Stokvis, te 's-Gravenhage. 
H. Stoppelman, te Amsterdam. 
J. Slroeve J.Ezn. , te Amsterdam. 
S. W. Swaap, te Amsterdam. 
F. Swarttouw, te 's-Gravenhage. 
Louis Tas, te Amsterdam. 
Jkvr. J . M. A. den Tex, te Amsterdam. 
Mr. P. G. van Tienhoven, te Amsterdam. 
Tj. T. Twijnstra, te Bilthoven. 
C. van Uden, te Amsterdam. 
Dr. W. S. Unger, te Middelburg. 
T. V. Valstar, te 's-Gravenhagc. 
Mr. Alb. Veen, te Rotterdam. 
Prof. Dr. H. N. tel' Veen, te Amsterdam. 
II'. A. D. R. Verbeek, te 's-Gravenhagc. 
Dr. L. G. J. Verherne, te Breda. 
Dr. Th. Verhoeven, te 's-Gravenhage. 
Dr. C. Visser, te Vlaardingen. 
Mr. G. Vissering, Ie Bloemendaal. 
C. D. van Vliet, te Bussum. 
A. van Vollenhovell, te 's-Gravenhage. 
Mr. A. T. Vos, te Appingedam. 
H. A. A. de Vos, te Nijmegen. 
Mr. J. R. V'oute, te Bussllm. 
D. de Vries, te Rotterdam. 
L. Vuyk, te Rotterdam. 
A. M. van de Waal, te Amsterdam. 
Jasper Warner, te Zwolle. 
W. C. Wendelaar, te Brussel. 
Mr. W. C. Wendelaar, te 's-Gravenhage. 
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Prof. Dr. H. van Werveke, te St. Denys-Westrum. 
C. J. J. Westermann, te Hilversum. 
A. W. Wichers Hoeth, te Amsterdam . 
Dr. G. A. H. Wiebols, te Amsterdam. 
J. Rypperda Wierdsma, te Rotterdam. 
Mr. J acob Willeumier, te Baarn. 
Jhr. dr. P . J. van Winter, te Amsterdam. 
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. Wurfbain, Vandoeuvres bij Geneve. 
N. van Wijk, te 's-Gravenhage. 
Lamb. G. de Wijs, te Tilburg. 
S. S. Wijsenbeek, te Rotterdam. 
Mej. Dr. G. T. van IJsselsteyn, te 's-Gravenhagc. 
N. van Zalinge, te Batavia. 
S. W. Zeverijn, te Amsterdam. 
Saal van Zwanenburg, te 's-Gravenhage. 

CONTRIBUEERENDE INSTELLINGEN 

Algemeene Nederlandsche Diamantbewerkersbond, te Amsterdam. 
Bank-Associatie, te Amsterdam. 
Bibliolheek del' Gemeente Rotterdam, te Rotterda m. 
Bibliotheek der Nederlandscbe Handels-Hoogeschool. te Rotterdam. 
Bibliotheek der Vrije Universiteit, te Amsterdam. 
Centraal Kantoor voor de Statistiek van het Departement van Landbouw, 

Nijverheid en Handel, te Weltevreden. 
Continentale Handelsbank, te Amsterdam. 
Fuhrmann & Co., te Amsterdam. 
Graan Elevator Maatschappij, te Rotterdam. 
Handel-Maatscbappij R. S. Stokvis, te Rotterdam. 
Handels-Economische Bibliotheek, te Amsterdam. 
De Handelskamer, te Rotterdam. 
Hollandsche Koopmansbank, te Amsterdam. 
Instituut voor Arbeidersontwikkeling, te Amsterdam. 
In ternationale Con trole Maatschappij, te Rotterdam. 
Koninklijke Bibliotheek, te 's-Gravenhage. 
Koninklijke Fabricken cler firma Jacob Duyvis, te Koog aId Zaan. 
Koninklijk Instituut voor de Taal-, Land- en Volkenkunde van Ned.-Indie, 

te 's-Gravenbage. 
Van Munster's Drukkerijen, te Amsterdam. 
Eerste Nederlanclsche Cement Industrie (ENCI-CEMIJ N.V.) Ie Amsterdam 
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N ederlandsch-Indische Gas Maatschappij, te Rotterdam. 
N ederlandsch Instituut van Accountants, te Amsterdam. 
Nederlandsch Instituut van Efficiency, te Amsterdam. 
N ederlandsche Linoleumfabrick, te Krommenie. 
Nederlandsche Vakcentrale, te Amsterdam. 
Nieuwe of Lilteraire Societeit, te 's-Gravenhage. 
Openbare Bibliotheek, te Arnhem. 
Openbare Leeszaal en Bibliotheek, te 's -Gravenhage. 
Pakhuismeesteren van de Thee, te Amsterdam. 
Provinciale Bibliotheek van Friesland, te Leeuwarden. 
Van Rees, Burcksen & Bosman's Handel Maatschappij, te Rotterdam . 
R.K. Openbare Leeszaal "Geloof en Wetenschap", te Bergen-op-Zoom. 
Rottel'damsche Vel'zekering Societeiten, te Rotterdam. 
Stijfselfabriek De Bijenkorf vlh M. K Honig, te Koog aid Zaan. 
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam. 
"C'niversiteits-Bibliotheek, te Amsterdam. 
Verbond van Nederlandsche VV'erkgevers, te 's-Gravenhage. 
V'cl'eeniging voor den Effectenhandel, te Amsterdam. 

XIX 

Vcreeniging van Oud-Leerlingen der Openbare Handelsschool te Amsterdam 
"Hou en Trouw", te Amsterdam. 

Vcreeniging van Tilburgschc Fabrikanten van Wollen Stoffen, te Tili)urg. 
De Vries Robbe & Co., te Gorinchem. 
Vrijwillige Burgerwacht, te Amsterdam. 
Wessanen's Koninklijke Fabrieken, te Wormerveer. 
WiIton-Feijenool'd , te Rotterdam. 

nONATEURS 

Centrale Al'bcidel's-Verzekel'ings- en Deposito-bank, te 's-Gravenhage. 
Kamel' van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, te Amsterdam. 
Kamel' van Koophandcl en Fabrieken voor Friesland, t(1 Leeuwarden. 
Kamel' van KoophandeI en Fabrieken voor Haarlem en Omstreken, te 

Haarlem. 
Kamel' van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam, te Rotterdam. 
Kamel' van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland, te Leiden. 
Kamel' van Koophandel en Fabrieken voor Tilburg en Omstreken, te Til-

burg. 
B. Klaare, te 's-Gravenhage. 
l!~. Koenigs, te Haarlem. 
Ph. Mees, te Rotterdam. 
Nederlandscbe Gist- en Spil'itusfabriek, te Delft. 
W. Pannenborg, te Amsterdam. 
Provinciaal Utl'echtsch Genootschap van Kunsten en Wetenscbappen, te 

Utrecht. 
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DONATEfJRS VOOR HET LEVEN 

Mr. J. C. de Beauforl, te Amsterdam. 
Jhr. P. H. Bickel.', to Dl'iebol'gon. 
W. C. Bonebakker, te Amsterdam. 
J. E. J. Bonnike, te Amstordam. 
Deli Spoorweg Maatschappij, te Amsterdam. 
H. Th. Dunnewold Jr., to Bllssum . 
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. 
Prof. dr. D. J. Korteweg, te Amsterdam. 
A. de Koster, te Leiden. 
• A. Labouchere, te Vogelenzang. 
M. Lam Jr., te Amsterdam. 
G. Leonhardt, te Amsterdam. 
Maatschappij del' Nederlandsche Letlerkunde, te Leiden. 
H. W. van MarIe Jr., te Amsterdam. 
A. C. Mees, te ElJecom. 
Chr. Moes, te Amsterdam. 
Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel, te Haarlem. 
B. Nierstrasz, te Tervueren. 
E. A. Pan, te 's-Gravenhage. 
H. D. R. van Peski, Ie 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 Londen. 
H. Smulders, te Schiedam. 
Dagblad de Telegraaf, te Amsterdam. 
Jhr. Mr. G. C. W. van Tets van Goudriaan, te 's-Gravenhage. 
H . Tutein Nolthenius, te Vrijenban bij Delft. 
Utrcchtsche Hypotheekbank, te Utrecht. 
N.V. Verkade's Fabrieken, te Zaandam. 
Mr. G. A. Voute, te Amsterdam. 
H. C. Wesseling, te Vlissingen. 
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DONATEURS VAN HET PUBLICATIEFONDS 

Algemeene Ncderlandsch-Indische Electriciteit Maatscbappij , te Amsterdam. 
Bataafsche Petroleum-Maatschappij, Ie 's-Gravenhage. 
Gebr. Gerzon's Modpmagazijnen, te Amsterdam. 
Hanlielsvereeniging voorheen Maintz en Co ., Ie Amsterdam. 
Hengelosche Eleclrische en Mechanische Apparaten Fabriek CHeemaf), te 

Hengelo. 
Java-China-Japan Lijn , Ie Amsterdam. 
Koninklijke Paketvaart Maatschappij, Ie Amsterdam. 
R. Mees & Zoonen, te Rotterdam. 
Nederlandsche Bank, Ie Amsterdam. 
Nederlandsche Bank voor Zuid-Afrika, te Amsterdam. 
Nederlandsehe Handel Maalschappij, te Amslerdam. 
Nederlandseh-Indiscbe Handelsbank, te Amsterdam. 
Directie del' Oostersche Handel en Reederijen, te Amsterdam. 
Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken del' firma Van Gelder & Zonen te 

Amsterdam. 
N.V. Philips' Gloeilampenfabriek, te Eindho v() l1. 
Pierson en Co., te Amsterdam. 
Rhodius-KoBnigs-Handelmaatschappij, te Amsterdam. 
Scheepvaart- en Steenkolen-Maa tsehappij , te Rotterdam. 
8loomvaart-Maatschappij "RoHerdamsehe Lloyd", te Rotterdam . 
Thomsen's Havenbedrijf, te Rotterdam . 
De Twenlsche Bank, te Amsterdam. 

COMMISSIE VOOR HET 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 N aehenius. 
M. Taudin Chabot. 
Mr. A. Ie Cosquino de Bussy. 
J. W. Dekker. 
G. A. Dunlop. 
Mr. ChI'. P. van Eeghen. 
H. G. A. Elink Sehnurman. 
Dr. F. H. Fentener van Vlissin g-t!n. 
Edo Fimmen. 

J. Ed. Gerzoll. 
Handel-Maatscbappij H. Albert 

de Bary & Co. 
Mr. H. C. Hilltzen. 
K. C. Honig Mz. 
D. R. Hudig. 
W. C. Hudig. 
J. S. C. Ka steleyn. 
L. H . Kiek. 
J. E. F. de Kok . 
W. Labobm . 
M. Lam Jr. 
C. H. van del' Lecu w. 
Jhr. H. Loudon. 
Dr. F. Mannheimer. 
H. W. van MarIe J,' . 
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A. Marx. 
Mr. R. MeeSt, 
Dr. W. W. van der Meulen. 
Mr. E. P. de Monchy. 
Mr. H. A. van Nierop. 
Wouter Nijhoff. 
H. E. Oving Jr. 
Dr. A. F. Philips. 
H. D. Pierson. 
Prof. Mr. N. W. Posthumus. 
Erlwni vom Rath. 
-Thl'. D. F. Reuchlin. 

G. Ribbius Pclelier. 
L. V. van Rossum. 
Mr. A . C. N. P. RllY';. 
B. E. Ruys. 
Mr. A. E. vou Sahel'. 
Mej. Dr. M. Simon Thoma~. 
Mr. P. J. C. Tell'ode. 
Uitgeversmaatscbnppij Joosl \"an 

den Vonde!. 
A. W. Volz. 
W. van del' Vonll. 
Mr. Jb. WilIenmiPI'. 

Het Archief is gevesligd te 's-Gravenhagc, Laan CupeR van Catlenb lll'.:h 
83, tel. 110668. 

Het Archief~s geopend van v.m. kwart v60r tien lot l1.m . kwarl \' 001' vij f Hill". 

Postgiro: Den Haag, ·no. 1535. 



DER VEREENIGING 

HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH-HISTORISCH ARCHIEF 

GEVESTlGD TE 's GRAVENHAGE 

(Goedgekeurd bij K oninklijk Besluit d.d. B Juni 1914 S. 170; gewijz. lJij 
K. B. d.d. 9 J uni 1931, S, 699) 

Artikel 1. 
De Vereeniging "H e t Ned e ria n d s c h E con 0 m i s c h

His tor is c h Arc hie f" is opgericht op 2 April 1914. Zij 
is gevestigd te 's-Gravenhage. 

Art. 2. De Vereeniging stelt zich ten doel het verzamel'en, 
bewaren en bewerken van het bronnenmateriaal, dat van belang 
kan worden geacht voor de economische geschiedenis van N e
derland, N ederlandsch-Indie, Suriname en CuraQao. 

Art. 3. De Vereeniging tracht dit doel te bereiken: 
a. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 

van koopmansarchieven, handelsboeken, handelscorres
pondenties, koers- en prijslijsten en verdere bescheiden en 
publicatien betreffende bestaande of opgeheven handels
en industrieele ondernemingen enz.; 

b. door het in eigendom verwerven of in bruikleen ontvangen 
van archieven, schrifturen en publicatien van vereenigin
gen of instellingen, werkzaam op economisch gebied; 

c. door het verzamelen van oudere en nieuwe documenten 
betreff ende de economische geschied'enis in het algemeen 
en van Nederland in het bijzonder ; 

een en ander ter plaatsing in het archiefgebouw van de Ver
eeniging; 

d. door het oprichten van een bibliotheek op economisch-his
torisch gebied; 

e. door het verzamelen van afbeeldingen enz. betreffende de 
economische geschiedenis; 
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f. door hetzij het publiceeren van bescheiden en ander bron
nenmateriaa1 op het gebied del' economische geschiedenis 
van Nederland, a1 of niet in eigendom del' Vereeniging, 
alsmede van wetenschappelijke studHin op dit gebied, hetzij 
het ondersteunen of het bevorderen van de uitga ve van 
derge1ijke publicatien; 

g. door aBe 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 enz., belangrijk voor de 
kennis van de technische ontwikkeling en de economische ge
schiedenis, zuBen worden opgenomen. 

Art. 5. Ret vereenigingsjaar loopt van 1 Januari tot ultimo 
December. 

Art. 6. De Vereeniging wordt opgericht voor den tijd van ~9 
jaar en 11 maanden, te rekenen van den dag del' oprichting, 
zijnde 2 April 191.4 1). 

Art. 7. Leden van de Vereeniging zijn: 
le. de oprichters; 
2e. zij, die na het verkrijgen van de koninklijke goedkeuring 

door het Bestuur der Vereeniging daartoe worden be
noemd. 

De jaarlijksche contributie bedraagt twaalf gulden. 
Er kunnen zijn correspondeerende leden, door het Bestuur te 

benoemen. Zij hebben dezelfde rechten als de overige leden, 
maar betalen geen contributie. 

Donateur ofdonatrice wordt men door een gift ineens van ten 
minste f 100.- aan de Vereeniging te schenken of ten minste 
f 25.- jaarlijks aan de Vereeniging te betalen. 

De rechten van leden en donaturs zijn gelijk, behoudens het 
bepaalde in de artt. 9 en 10. 

Het Bestuur kan eereleden benoemen. Deze ontvangen de pu
blicaties der Vereeniging. 

Art. 8. Ret lidmaatschap gaat verloren: 
a. door overlijden; 

') Verlengd bij K. B. vlln 20 Jnni 1935 tot 2 April 1951. 
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b. door schriftelijke opzegging, ten minste twee maanden \"661' 
het eindigen van het vereenigingsjaar; 

c. door royement cloor het Bestuur, inzonderheid wegens wan
betaling 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 yan 
zeven leden, dat de werkzaamheden onderling verdeelt. 

Het Dagelijksch Bestuur vertegenwoordigt de Vereeniging in 
en buiten reehten. 

De Ieden van het Bestuur ontvangen geen honorarium. 
Art. 10. De leden van het Bestuur worden voor den tijd va!l 

5 jaar gekozen. Elk jaar treedt een vijfde of zoo na mogelijk een 
vijfde del' bestuursleden af, volgens een daarvan door het Dage
lijkseh 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 seeretaris aan het Bestuur en het Dage
lijksch Bestuur toegevoegd. 

De direeteur wordt zoo noodig tel' zijde gestaan door een Con
servator, door het Bestuur te benoemen. 

De verdere beambten worden door het Dagelijksch Bestuur 
benoemd. 

Art. 12. Er is e-en Raad van Advies. bestaande uit: 
a. door de Algemeene Vergadering te benoemen personen; 
b. ten hoogste vijf door de Algemeone Vergadering te benoe

men vertegenwoordigers van vereenigingen of insteBingen, 
die zieh bereid hebben verklaard hunne archieven of ge
deelten hiervan in het archiefgebouw der Vereeniging te 
deponeeren. 

Het Bestuur maakt v66r elke benoeming e'en aanbeveling op. 
De Ieden van den Raad van Advies hebben een raadgevende 
stem in aIle aangeIegenheden, die door het Bestuur aan hun 
oordeel wo-rden onderworpen. Zij vergaderen ten minste r-en
maal per jaar met het Bestuur, dat h-en tevens op de hoogte 
hondt van aIle belangrijke zaken, de Vereeniging betreffende. 

Art. 13. Beseheiden, die in bruikleen worden aangenomen, 
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kunnen slechts met toestemming van den uitleener worden ge
publiceerd. 

Raadpleging van bescheiden door derd-en kan de deposant van 
zijn toestemming afhankelijk maken. 

Art. 14. Er zal zijn een Huishoudelijk Heglement, dat ni.l't 
in strijd mag zijn met den inhoud van deze statu ten. 

Art. 15. Een instructie betreffende het· beheer en het ge
bruik van het Archief zal door het Bestuur worden opgesteld. 

Vaal' de publicatien, door de Vereeniging uit te geven, zal een 
Algemeen Reglement door het Bestuur worden vastgesteld. 

Art. 16. De inkomsten der Vereeniging bestaan uit contribu
tien, subsidien, giften, legaten en de opbrengst van publicatien. 

Art. 17. Jaarlijks wordt in Maart of April eene Algemeene 
Vergadering gehouden, waarin door het Bestuur verslag wordt 
uitgebracht over den toestand en de werkzaamheden van de Ver
eeniging in het afgeloop·an jaar en rekening en verantwoording 
wordt gedaan van het gehouden geldelijk beheer. Door de goed
keuring dezer rekening is het Bestuur gedechargeerd. 

Tevens worden in deze Algemeene Vergadering de vacatures, 
ontstaan door de periodieke aftreding van Bestuursleden en in 
den Raad van Advies, vervuld. 

Algemeene Vergaderingen zullen verder worden gehouden zoo 
dikwijls het Bestuur of de Raad van Advies dit wenschelijk 001'

deelt of als minstens 25 leden dit in een gemotiveerd schrijven 
bij het Bestuur aanvragen. 

In een Algemeene Vergadering kunnen e-en of meer VQor
drachten worden gehouden over onderwerpen, verband hou
dende met den werkkring van de Vereeniging. 

Art. 18. AIle stemming en over personen geschieden, t-enzij 
de vergadering met algemeene stemmen hiervan wenscht af te 
wijken, schriftelijk, over zaken mondeling. 

Alle besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen. 
Bij staking van stemm-en over personen beslist het lot, over 

zaken de Voorzitter. 
Art. 19. Besluiten tot verandering der statuten, behoudens 

nadere koninklijke goedkeuring, en tot ontbinding van de Ver
eeniging kunnen slechts gtmomen worden op voorstel van het 
Bestuur of van minstens 25 leden. 
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Art. 20. a. Bij ontbinding van de Vereeniging zullen, met in
aci1tneming van art. 1702 Burgerlijk Wetboek, hare eigendom
men komen aan het Rijk, ter plaatsing in het Algemeen Rijks
archief te s' -Gra venhage, voor zoover het geschriften betreft. 

b. De Economisch-Historische Bibliotheek zal aan de gemeente 
Amsterdam vervallen, mits op dat tijdstip de gemeente Am
sterdam nog zorg draagt voor de verzameling op soortgelijke 
wijze, waarop zij dit bij besluit van 26 Mei 1930 op zich heeft 
genomen. 

Deze bepaling mag zonder toestemming van het gemeente
bestuur van Amsterdam niet worden gewijzigd. 

c. Van de afbeeldingen en de overige eigendommen der Ver
eeniging bepaalt de Algemeene Verga-dering de nadere bestem
mingo 
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GEGEVENS BETREFFENDE DE "OPRECHTE HOLLANDSCHE CIVET", 

MEDEGEDEELD DOOR Mr. IZAK PRINS. 

Hij de bestudeering van de ontwikkelingsgeschiedenis van de verjoodsching 
in Holland van de Iberische schijnchristenen (Mal'l'anen) tot talmoedi~ch 
gedisciplineerde Joden, stootte ik op een mystieke beweging, weliswaar in 
hoofdzaak christeJijk gezind, doeh van OOl'sprong en in wezen Alexandrijnsch
Joodsch. Van Hermes Trismegistus tot Jacob Boehme loopt de lijn, die ik 
(e volgen had. En nu geviel het, dat twee van de leden dozer - moet ik 
y,c-ggen Rozenkruisers-, of mag ik zeggen vrijmetselaars? - -groep: Abra
ham Willemsz. van Beyerlant en Pieter la Burgh, civettrekkers gewee~t zijr.. 
I!;en groep om Spilloza in bandelsbelang en handelsgeheim verbonden mel 
een groep Holiandsche gereformeerde kooplui-mystici! 

Hiermee is miju jarenlange beJangstelling voor deze parfum-industrie ver
klaard. 

Ais eersto resultaat van dezen arbeid verscbijnen tbans de archivalia be
lreffende dit product, de mij bekende beursnoteeringen, een literatuur-uit
treksel en eenige slamboomen. Prof. Posthumus heeft het economisch belang 
van deze gegevens in een slolbesehouwing uiteengezet. 

Het blootleggen del' familie-verhoudingen van de oudste en gerenommeel'd
stc oud-Holh.ndseho civethandelaren mocht hier niet ontbreken. De bewa
king van het winningsgeheim van dit product he eft de inteeH in deze fa
milies in de hand gewerkt, misschien weI noodzakelijk gemaakt. De eugeni~t 
zal hier een antwoord moeten vinden op de vragen: heeft het gemeenschap
pplijke handel~b('lang hier ongezonde familieverhoudingen voortgebracht~ 

of: heeft het familieverval ook de ontwricbting van den samenwerkenden 
civethandel ten gevolge gehad? 

Van mijn groote literr.tuurlijst konden alieen de eigenlijke Hollandsche 
plaatsen afgedl'ukt worden. Zij geven echter de echo niet zuiver weer, welke 
d(~ civet in het algemeen, en de Hollandsche in het bijzonder, in de wereld 
gevonden heeft. 

Die had ik in miju inleiding breeder willen weergeven. Daar had ik ook 
terug moeten komen op akten, die het persoonlijke en algemeene zakenleven 
van de civethandelaren weergfo'ven, en aan welke in deze specifiekc "civet
akten"-verzameling geen plaats ingeruimd mocht worden. Ook de hier gP.
gpven stamboomen b('rusten gl'ootendeels op dergelijke akten. 

Op mij ruslte de taak in een inleiding het geheel te overzien. Zulk oen 
inleiding overschreed eehter bet kader van dit Jaarboek. 

Toch hoop ik later op deze plaafs of elders de eigenaardige economisehc· 
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geschiedenis van de olld-Holl andsche geoctroieerde civetkat-maatschap al~ 

cen hoofdsluk van mijn civet-studie uit Ie beelden, 
VOOl'shand~ vel'genoeg~ zich vooral de historische economist en historischn 

jurist met het hier opgetastc materiaal. 
1. P . 

VEHMELDINGEN V'AN DE CIVETKAT EN DE CIVET IN DE NEDER
LANDSCHE LITTERATUUR TUSSCHEN 1579 EN 1800. 

I. 1579. Jhr, Jan van del' Noot bezingt in: "Cort begryp del' 12 boeken 
Olympiados" (Antwerpen, 1579) 72, zijne schoone: "heur sprake is ... 
met een reuck verbalsemd alzoo sute dat men noch cruid, ... ambre oft 
cyvet, in Arabienrijke en vindt, da t zij heurs asems reuc ghelijke". 
(Ed. Albert Verwey (Amsterdam, 1895). 60). 

In de Fransche verzen var.. denzelfden poeet (ed. 1579, biz. 73) 
staat: "musc ou parfum, en I'Arabie heurense". (Civet komt niet, troll" 
wens m llSCllS ook niet, u i t Arabie!) 

Prof. Dr. J. H . Scholle (Amsterdam) deed in zijn artikel "Schwuls t" 
in het Reallexikon der Deuts('hen J.i teraturgcschichte van Paul Merkcr 
en Wolfgang Stammler , III (1928/1929), 235, uitkomen, hoe (Vl'Oll
wen-)adem die naar "Ambra, Bisam, Zibelh (und) Zimt" riekt, tot hel 
wapentuig van dit soort dichters behoort. 

II. 1580. De llaliaan, arts en botanist, Prosper Alpini, ziet in CaIro civet
kallen, in ijzcren kooien gehouden. 1 drachme civet gold toen 4 duca
ten. - Zie [Alfred E.] Brehm's TierIeb"n , 2. Neudruck del' 4. Aufl. (ed. 
Otto Zlll' Strassen): Die Siiugetiere In, neubearbeitet von Ludw. Heck 
und Max Hilzheimer (Leipzig u, Wien, 1920) , 12, Ook ill Lissabon, Na
pels, Rome, Mantna, Venetie en Milaan , ja zelfs in sommige steden van 
Duitschland en in '1 bizollder in Holland werd het dier in dien tijd 
voor civelwinning in de huizen gehouden; aldus leerell deze geleerden 
te dezer plaa tse. 

III. 1581. Jhr. J'an van del' Noot: "Verscheyden poectische werken" (Ant
werpen, 1581) bevat eeo sonnet: "Aux gantz parfumez de Mr. Pallio 
Bolognino entre aulres gentillesses et belles sciences excellent maistre 
en l'art de composer des bons parfums": 

" ... J e dis de Boloigllin, mon ami et seigneur: 
Car, gantz, ton bOil parfum n'est que mllsck et fin ambre, 
Qu'encens, baume et civet, que je sens parma chambre . , . . " 

De Antwerpsche "perfumeerder" Francisco Beloni, wiens wedllwe in 
onze akte No. 16, d.d. 31 Jannari 1624, vermeld is, is misschien familie 
van den bezongene. Francisco staat als Francisco Bolognino in 1620 
\'ermeld als " fourni sseur iJ Allvers de Son Altesse" [de Lorraine] . Zie 
Hippolyte Roy: " La vie, la mode et Ie costume au XVlIe siecle. Etude 
sur la cour de Lorraine." (Paris, 1924), 346. 

IV. 1589. De Dordtsche dokler Carolus Battus geeft een vertaling nit van 
't "Medecjjn-beeck" van den Duitscher Christophorus "Virsung (Dor-
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drecht, 1589); fie druk, Amsterdam, 1628. III hel tweede register slaal 
van den 1sten druk af: "Sibette, in 't Griecx, bij Actuario: zapetium. 
In 't Latijn bij de simplicisten: zibetbum, zibettum, algalia, ende in 
d'apteke: zibeta. Dit is een zweet ofte vet dat men van de cJoofen del' 
sivetcatlen vergaert, ende is met den cerslen seer leelick van reucke, 
maar daerna so veranderet in eenen so treffelicken reuck, daltet den 
muscus ende ambregrijs verre te boven gaet, ende is van een hoeb, en 
vochtige nature. Het wert gebruyckt om het mannelicke zaet te ver
meerderen, ende del' lijfmoeders sieck ten te helpen." - 1sle Duitsche 
uitgave "an oit Artzney-Buch: 1568. In de Duitscbe editie van 1597 
staat o.a.: "Zibet, ein wolriechende Feistin, mehret Mannhoit" . Zie 
Hermann Fisrber u. Wilhelm Pfleiderer: "Schwabisrhes Wiirlerhuch", 
VI-I (1924), 1173/4. 

Bij de opvatting, dat het officinaal civet een soort vel is, vergeJijke 
men het producl: ecbt wilde katte-vel, dal de firma P. Maxeuri te 
Parijs lhans nog in den handel brengl, Ills middel o.a. legen het sprin
gen van de huid in den win leI'. 

v. 1579-1592. Jan Huygen van Linschoten: "Itinerario. Voyage oftc 
schipvaert naer Oost ofte Portugaels Indien, 1579-1592", od. H. Kern 
('s-Gravenhage, 1910). (1sle uitg. van 1595.) 
a. I, 66: [In margine] "Bengala gheeft uyt sivella: maer weynigh gbes·· 

timeert om dattet vervalscht wordt". [Text:] "Van Bengala coml 
oock veel a lgallia oft syvet; maer dellr die valsche inclinatie van de 
Bengalen, so wort het verval"t en vermenght met vuylicheyt, als 
sout, olve en diergelijcke tuych : waervan 't niet veel geacht en wert." 

Q. I , 85: [De Pbilippijnen-groep] "heeft veel sivet-katten." 
c. I, 88: [In China] "veel catten van algalia ofte zivet." 
d. I, 102: "Zivel" wordt gewogen met een bhar groot gewicht. 
c. II, 32: Herhaalt min of meer I, 66 : De Indische en speciaal de Ben

gaalsche civet wordt veelvuldig vervalscht, "maer die beste ('yvet 
comt van de Myna [St. George del Mina, in West-Afrika] en de 
custe van Guynea, die zeer schoon ende goet is. 't Is het zweet van 
de catten, die men heet algallia oft cyvetcatten, die dickwils i n 
Spaengien ende ooc henvaertsover levendigh ghebracht ?Vet·den, ende 
onulat sulcx genoegh notoi1' ende openbaer is, so willen wij 't hier
mede concluder-en ... . " rln margine]: "Cyvet" etc. 
Dit "herwaertsover" is met eenige vO'll"zichtigheid te aanvaa.n1en. Het 

kan n.!. ook "Portugal" beteekenen. Zie bijv. Izak Prins: ,,Joden ont
·zien". In: Mizraehie. Maandbl. X (Amsterdam, 1926) I, 17 en 18. 

De a.nnotatie van Dr. Bern. Palndanns (= ten Broecke) van het jaar 
1596 bij den tekst luidt: "Cyvctte groeyt in de uytersle borseken:; 
van een beestken, dat hieraf zijn name heeft, een cyvet-katte, ende is, 
gelijck Huygens [van Linschoten] wei recht seydt, ghelijc sweet, OIn
trent het eynde deser dieren groeyende van heete ende vocht cracht; 
dit gestreken wesende in die navel der vrouwen, gheneest die opstij
ginghe van die moeder; het verwerkt oock de vrouwen haren lust." 

In deel III (ed. C. P. Bnrger .lr. en F . W. T. Hunger, 's-Graven-
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hage, 1934) , 29, stclt Van Lin schoten vast, dat men te Bamba "veel 
zivet-calten" vindt, die dE' inboorlingen tam maken "om die zivette daer 
af te nemen, hebbende groote lust aen den rlleck". 

Va. 1582. Te Delft verschijnt de eerste Nederlandsche vertaling van An
tonio de Guevara : "Epistolas familiares" (le uitg. 1539). J. A. van 
Praag heeft een "Ensayo de una bibliografia neerlandesa de las ob1'a8 
de F ray Antonio de Guevara", in "Homenatge a Antoni Rubio i Lluch", 
I (Barcdona, 1936), 271 e.v. gegeven. In aile drukken, daar vermelrl, 
1582-1632, laat de Haarlemsche humanist Cornelis van Beresteyn in 
den laats ten br ief, die tot "Messpcr Peere Polastro, Italiaen," gericht 
is, " in denwelcken hij vcrhaeldt, hoe schandich bet is dat mannen van 
l'ijcke appelen endf! costelicke olyen ruycken," bet Spaanscbe woord 
"algalia", voor ons "civet" , onvertaald. 

Voor bet woord "appelen" vergelijke men ons woord "pommade". 
De Staten-v(>rtaling van den Bijbel kent bet woord "reukballctjes" (Je
saja 2, 30). Onze acte No. 49 van 7-9 April 1637 heeft "reukbaIlen". 
Vgl. ook: "muskusballen", "mnskelj aatballen". 

Vb. 1598. In Amsterdam komt de eerste bescbrijving van de hand ':an 
Will em Lod ewijks van de eerste Hollandschc zeereis naar Indie ; . .it. 
C. P . Rouffacr en J . W. IJzerman, "De eerRt.e schipvaart del' Ned()!'
landers naar Oost-Indie onder Comelis de Houtman, 1595-1597, I 
D'eerste boeck van Willem Lodewijcksz." ('s-Gravenhage, 1915) : 
a. BIz. 135: "In J ava heeft men oock veel gattos d'algalia oft civct

kalten, die zij castori noemen, docb weten die niet weI te gebruycken 
als men wel in Guinea doet, die witter , schoonder en suyverder is." 

b. BIz. 136 (2), plaat 31: "Plaat van civet-kat te Bantam. Het conter
feytsel van de gatto dalgalia oft. zivet-catte, zijnde een zeer fel ende 
vinnich dier." 

VI. 1602. Piclcr de Marees: "Beschrijvinghe ... van het Gout Koninck. 
rijk van Gunea . .. ", ed. S. P . L'Honore Naber (,s-Gravenbage, 1912), 
(lste uitg. is van 1602) . 

a. Plaat no. 10, lelter G (bIz. 130) "G is de agali catte, die de mus
cus ofte civette gbeeft." 

b. BIz. 135: "De civetkatlen zijn hier mede seer overvloedich. De 
Portuguescn Doemen se kato dagalia, d'welck is te seggen agalie-kat
ten. De N egros noemen se Kankan. Dese katten worden mede in Oost
Indiiin ende in .Java gevonden, maer en s ijn soo goet niet als de~e in 
Gunea, of op de Goutcuste. Sij worden aldaer genoemt castory. Deze· 
katten houwen de Portuguesen veel, ende doender groot profijt a(>n, 
alleenlijcken aen de agaly, die sij hun afnemen, ende die te suyver()n 
van vuylicheyt, ende worden dan in glasen gedaen, ende naer Lisse
bona gevoert. ' t Is een quaet gedroochte van kallen, zijnde altoos ge
neycht tot het bijten enele vleys t'eten, deur dien dat men se met 
vlees (a Is boenderen, duy ven. cabrieten ende andre goede costelijcke
spijs) moeten opvoeden. Sij maken bun gbevoech als kacken ende pis
sen al op een plaets, ende loopender dwers af, ~onder daer in Ie 
ghaen legghen ; het is bij naer het falsoen als eenen vos, maer bebben 
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cenen steert als ('en ander kat; haer huyt is gespickelt als de huyt 
van eenen luypaert. De Negros vanghen se veel in 't bosch als sij 
jonck zijn, ende voeden se van jonekx af op. Ende omdat sij 
daer geen handelinghe af en hebben die te gouverneren, so ver
coopen sij die aen de vrcmdelinghen. De mannekens sijn de best,! 
ende gheven de meeste agalia, ende dat deurdien dat de wijfkens pis
·sen deur het sacxken, daer de agalia hem in vergaert, ende met het 
water uyt pi,,!. Als men gewaer wort, dat sij met het gat scheuren, 
so moet men hun d'agalia "fnemen, want sij dat doen om haer die 
(}l1ijt te maecken. Hoe clat se wilder ende ql1ader om gouverneren 
zijn, hoe d'agali betel' ende costelijcker is." 

VJJ. 1605. Carolus Clusius geeft in zijn vertaling (Lei den, 1605) van Pierre 
Belon's "Observations de plusieurs singularitez ... " (Antwerpen, 1553) 
op bIz. 109 (20 cd., bIz. 94) een afbeelding van de civetkat. VerdeI' deelt 
hij mede: 

a. BIz. 110. Jan van Ufele heeH de eivetkat in levendige kleuren naar 
het leven geschilderd. De "liquor" van de kat "in pretio est". 

b. BIz. 125: De Hollandsche admiraal S. van del' Haghen heeft in 
Guinea de ,.algali seu feles zibettam aut museum habentes" in kooien 
zion houden, om de civet te winnen. 

VIII. 1609, October 10. De Staten-Generaal ontvangen van den Sultan van 
Marokko amber gris en "chevet" tel' geschenke. Den 2gen October 
daaropvolgend wordt besloten, dit onder de in Den Haag aanwezige 
Gedeputeerden te verdeelen. Zie Henry de Castries: "Les sources ine
dites de l'histoire du Maroc de 1550 a 1345," lste serie, Dl. I Pays
Bas (Paris, 1906), 556, 579, 643. 

1612, ± December 31. De Staten-Generaal ontvangen weer een ge
schenk van den Sultan van Marokko, o.a. 4 retal (4 X 0,546 kg) civet, 
of daarmee vermengd parfum; zie De Castries, le serie, Dl. II Pays 
Bas (Paris 1907), 175. 

1616, September 4. Derde geschenk in parfum van den Sultan van 
Marokko aan de Staten-Generaal: 18 retal civet, door bemiddeling 
van J. Palachr.. Zie De Castries, II, 719. 

IX. 1611. Pieter van den Broeke, als oppercommies uit Texel 30 October 
1611 naar Angola uitgevaren, ziet in Rodesie "sivets". Zie zijn: "Korte 
verhael ... in de langhduerighe roysen, soo naer Cabo Verde, Angola 
. . . " (HaarJem, 1634), 30. 

X. 1614. Roemer Visscher: "Brabbeling" (Amsterdam, 1614), 67, No. 2i: 
"Wat sal ick seggen van U, die altijt ruyckt soo soet 
Van ambra, sivetta, oile muskeliaet? 
Dan aIleen, dat ghij 't om beters wille doet? 
Om te bedecken U verburghen quaet, 
Want stinckende luyden 
Met grooter vlijt 
Draghen ruyckenden cruyden, 
Ende dat altijt." 

Xa. 1615. Pieter Cornelis Hooft: "Gran ida", le llilg. 1615, ed. F. A. 
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Sloell: "Gedichten van P. C. Hooft", II (Amsterdam, 1900). 17·i, Y6. 

750 e.v.: "Musc, amber, scharp civet ... versterken en verheugen." 
In 1630 heeft Hooft Trajano Boccalini: "Ragguagli di Parnaso" 

(1c druk, Venetie 1612) verlaald. Deze vertaling, uitgcgeven door D. 
van Hoogstraten (Amsterdam, 1704) , 426, spreekt over "degeenen, di o.) 
mel de geur van de musk en sivet hunner eerlijke werken traghten 
om met de penne in del' handt te mogen verschijnen onder de luid Jll 
van letteren·' . 

XI. 1621. Het schip "De Roode Leeuw", komende van Alexandrie, door 
Zeel'oovers gekaapt, wordt in Tunis aangebracht. De lading, vier tOll

nen gouds waard, bestaat o.a. uit "civelte". Zie Nicolaas it Wasse
naer: "Histol'isch vel'haal aller gedenckwael'diger geschiedenissen .. ", 
XII [1627], 5. 

XII. 1622. Constantijll Huygcns: "Kostelick Mal" (Middelbul'g, 1622), ed. 
J. Verdam, 3e druk, P. I,eendertz J'l'. (1!)04) 28. v. 159 vlg. 

Dc dichter, die Holland, 't oude eenvoudig deftige Holland toe
spl'eekt, vraagt zich af, hoe wij het Vaderland verdcdigen kllnnen 
tegen de beschuldiging van eene ongerechtigheid, die daarin bestaat, 
dat het een smetstof nit de rijke, overzeesche landen haalt, door 
welker slank het ziju kinderlijken, onbedorven rcnk verstikt. HUll 
manlijk zweet verstikkcn de Hollandsche heercn immel's in dat "gc
schrabde smeer", de "civet", gelijk op den rand aangeteekend staat. 
De onsmakelijke OOl'sprong ervan behoorde de heeren van het gebruik 
van dit parfum af te schrikken. 

XIII. 1622. [Joh. Stalpaert van del' Wielen:] "Vrouwelijck cieraet van Sint
Agnes" (Den Bosch, 1622), 7e gedichl, 99: "AI wat aen n rnickt van 
gommen en civetten". 

XIV. 1623. Simon van Beaumont: "Zeeuwsche Nachtegael", II, Seden-sang 
(Middrlburg, 1623), 9; ed. van J. Tideman, Gedichten S. v. Beaumont 
(1843), I , 71 en 265: "Floor ruyckt altijt na mosqueljaet 

"In een yvooren doosken, net, 
Draaght hij altijt een sterck civet." 

XV. 1629-1642. De a)·ts Zaculus Lusitanus (Abraham Zacuto), die van 
ongeveer 1625 af te Amsterdam geleefd heeft, voltooit zijn "De me
dicorium pl'incipium historia" (Amsterdam, 1629-1642; herhaalde
lijk heI'drukt), waarin hij het civet als geneesmiddel prijst. Hoc 
hoog het gezag van dczen Joodschen geneesheer was, blijkt weI uit 
cen plaat in Mr. Romeijn de Hooghe en A. H. Westerhoving: "Hiero
glyphica" (Rotterdam, 1785), 281, pI. 37 No. D., waarop de Aller
heiligste Heelkunst leert uit een boek, met o.a. den naam "Zacuth" 
erop. 

XVI. 1630. In het hekelvers van Joost van den V'Ondel: "Medaellie VOOI' de 
Gommarische kettermeester en inquisiteur te Dordrecht": 

,,'k Nam geen paep voor een civet kat, 
Daer men nog wat hoofs van ruyckt 
T'elckens sij haer poort opluyckt." 

(d.i . waar men nog een fijnen genr yan ruikt. zoo vaak zij uit haar 
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beursje civet geeft.) - Prof. C. G. N. de Vooys leert in de ed. We
reldbibliotbeek, III (Amsterdam, 1929), 315, vel'S 38 v., abusievelijk 
dat "poort ontluiken = bet gat open doen"; en ed. Hendrik C. Difere'), 
II (Utrecbt, 1929), 260, noot, vat verkeerd den zin op met: telkem 
als zij een wind laat. Maurits Sabbe: "Dierkenni~ en diet·sage hij 
Von del" (Antwerp en, 1917), 79, bad vroeger al de juiste beteekeni~ 
van deze verzen in het hcht gestcld. 

Von del is een straatgenoot van Van Beyerlant geweest. Zie den plalte
grond in N. de Roever Az.: "Vondels woning in de WaJ'moesstraal, 
met "lendenen" en verclere gebouwen" (Amsterdam, 1879). 

X VII. 1641. Dokter Joh. van Beverwijck: "Schat eler ongesontbeijt", I (Dor
drecht, 1641): 

a. BIz. 162: Amber en bamsleen ziju "zeer nut voor oude ende 
koude luyden, ende derbalven sijn soodanige de handschoenen, die 
nae amber, muscus ofle zivet rllycken, veel bequamer als de jongelin
gen, die se nochtans meest dragen ." 

"Zivet wert uyt Syryen gebracht ende groeyt in de uyterste blaes
jens van de kloolen van seker dier, de kaHen, die baar op de oude 
vervallen huysen onthouden, niet ongelijck, 't weick aldaar oock een 
kat genoemt wert, gelijck bij ons zivet-kat. 800 dat de zivet niet anders 
en is als zweet, zeer sterk van genr ende werm ende vochtigh van 
aert. Een weinigh in de holle van den navel ge~treken is seer goe! 
legen het opstijgen van de lijfmoeder, verquickt mede de geesten door 
sijnen aengenaemen reuck; dan en doet even wei EOO veel dienst niet 
nen bet hooft als muscus ende amber, hoewel die mede, doch niet seo 
seer, de swacke ende heete hersenen scbadelick zijn." 

Van Beverwijck schrijft hier Matlhiolus: "Commentaria" (VeneW;, 
(554) na. 

b. BIz. 163 bevat een kopergravllre, waarop een landschap, waarin 
een mllscuRhert op den achtergrond en daarboven, op een rotsplateau, 
een "zivet". 

c. BIz. 242: "Muskeljaet, amber, zivet, soo ingenomen als van 011-

del' geset, verwecken ende geven kracht tot bijslapen, verzincken met 
haren reuck de lijfmoecler , deselve oock drogende cnde versterckende, 
helpen daarenboven tot het ontfangen. Sommige gebruycken se oock 
van onderen tot de opstijgingh, dan alsoo sulex niet en kan geschieden 
of den reuck slijght nae boven en in de Ileus, soo en sou de ick dat 
niet geraden vinden." 
(Over dit curieuse "opstijging van de lijfmoeder", zie aldaar, biz. 612.) 

XVlIa.1643. De Brugscbe pastoor-dichter Petrus Ghcscbier: "De,> wereldts 
proefsteen ... " (Antwerp en, 1(43) , 118 in het hoofdstuk (Iegen) 
"Gulden reLlck(en van maunen): 

" ... Amber, muscus en civet 
brenghender al vcel in 't llet ... " (sc. des Dnivels) . 

XVIII. 1644. T. V. D. geeft C. Plinius Secundus: "Van de nature .. . ", te Am
sterdam bij Joost H artgers uit. Terwijl de andere uitgave van 16·,[1 
van dit werk (Am~terdam , Hcndrik Laurentsz.) in deel II, bIz. 30, no!; 
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alleen over de hyena spreekt, geeft T. V'. D. een toevoeging. In ziju 
Voorwoord had hij verklaard, dat hij zijlle toevoegsels, meest getrok
ken uit "scheepvaerten" (moderne reisbeschrijvingen) met een andere 
letter gedrukt heeft, terwijl hij de oude tekst met de feiten onver
anderd gelaten heeft. 

Hel toevoegsel op hlz. 242, 243 luidt: "Petrus Bellonius meent, dezp 
hyena soude siju het dier, dat men nu civet-kat noemt; hij heeft t' 
Alexandriell een ghesien die gantsch tam was en met vrouwenmelck 
opghcvoedt; de Ouden hehben niet gheweten (meent hij) , dat dit dier 
dese ruyckende civette bij hem hadde, maer siJ schrijven weI van 
ruyckende panthers. De civet-kat heeft knevels, een scherpe neus, 
roode blinckende oogen met swarte vleck en daerboven, ronde ooren, 
sijn vel is witachtigh met swarte vlecken, swarte heenen en voeten, 
een lange staert, aen ' t eynde swartachtigh; zijn spijse is vleysch. 
Hier te lande worden civet-katlen gehouden in ko!t1t'cn, om de civet 
daeT at te nemen. Sij sijn qualick soo groot als een windt-hondt, 
doch kortere heenen, maer vetter van lijf, maer sij worden noyt SOD 
tam i,-; ~"7.e kOllwen als Bellon die van Alexandrien beschrijft." 

Dit stuk, in 1650 vermeerderd, zie ons No. XIX, komt nu verder 
in alle edities tot 1769 VOOL 

XIX. 1650. De Amsterdamsche PIinills-editie van T. V. D. is nll gemll~

treerd. Zij bevat de afheelding van onze kat en het toevoegsel (zie 
ons No. XV'llI) is met een nieuwe alinea uitgebreid: "Sij hebben een 
kleyn sacksken ontrendt haer schamelheydt; daerin groeydt het ci
vette op de seHde manier als het oorsweedt in des menschen ooren. 
hetwelek ooek alsoo met kleyne lepelkons daer uyt ghenomen wort." 

XJXa. 1650. [Eduard Lopez, Portugees]: "Beschrijvinge van 't koningkrijck 
Congo, met aenpaelcncle landt Angola ... " uit het Italiaansch vall 
Fil. Pigafelta, vertaald door Mart. Everaert B. (Amslerdam, Joosl 
Hartgers, 5160 [sic! = 1650]: 

"In ' t koninckrijk van Congo, te weten in 't land van Bemba, wer·· 
den gevonden veel cbivet-katten, dewelcke van de Portllgezen ge·· 
noemt zijn wilde algazia, deze wisten 't volck van den lande tam 
te maecken, aleel" dat de Portugesen daer handelclen, om 't chivet te 
hebben, mits dal ~ij ill den reuck hehagen hadden." 

Duarte Lopes de Benavente (Estramadura) heeft in het jaar 1578 
de Congo bereisd. 

XIXb. 1653. Const. Huygens: "Rimes stlr (Ie) busqlle d'une belle," cd. J. 
A. Worp, V (Groningen, 1895), 45: "Je Ie doihs aymer beaucoup plus 
.. . que I'ambre, la civetle et Ie mllsque". 

XX. 1654. Vondel verlaalt uit Horatius' "Carmina" (I, 5: Aen Pyrrha) 
het : "perfusus liquidis odoribus" met: ,,(Wat ranke jongeling), stin
kende van eivet en muskeljaet, omhelst U"? - Q. Hora\ills Flaceus : 
"Lierzangen en dichtkunst in het rijmeloos vertaelt door J. v. Von
del," (Amsterdam, 16M), ed. Wereldhibliotheek, VII (1934). 267. In 
een noot doet Prof. A. A. Verdenius opmerken, dat "stinkende" bo
teekent: "genrende" (zonder ongunslige bijbeleekenis) . Sabbe, t. a. p. 
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(zie No. XV), vat dit "stinkende" anders op. 
XXI. 1652-'55. Jan van Riebeeck: "Dagverhaal" (Utrecht, 1884), I, 25, 

304: In Zuid-Afrika zijn "cevetkatten", maar geen menschen, die de 
kunst verstaan, het civet de katten af te nemen. Hij wenscht zich 
dezon daar. Sommige inboorlingen dragen muscus of "cevet" aan 
den hals. 

XXII. 1657, April 3. Const. Huygens dicht een vers op hen, die gelijken 
op personen, die "door civet en amber in haar kleeren en kostelijke 
leeren [handschoenen], soo vol zijn van die lucht, daarvan de lief
lijkheid zich allenthalven spreidt". Zij zijn te vergelijken met brave 
lieden, die, daaraan door een ieder herinnerd, het gevoel voor hun 
deugdzaamheid verliezen. Deugd en deugds gestadig vermaan gaan 
kwalijk Ie zamen. Zie cd. J. A. Worp, VI (Groningen, 1896), 113. 

XXIII.1G57. De Zeeuw~che raadpensionaris Joh. de Brune: "Banketwerk 
van goede gedachten" (Amsterdam, 1657), 71, schrijft, handelencLe 
ovor de baatzucht : "Daer sijnder die weten ... met koedermen saf
fraen te vermeeren: mengende oock weI muscus met gebrande koe · 
lever, amber met zeep en zavel en civeUe met smeer of vuyle botel : 
SOD lu stigh is de baetzucht." 

XXIlla. 1660. De Amsterdamsche geneesheer M. Grausius geeft de Holland · 
scbe vertaling van Pietro Castelli's verhandeling over de civetkat uit. 

Pietro Castelli (Petrus Castellus Romanus): Exetaris de hyaena 
odifera zibetbum gignente, qua civdta vulgo appellatur (Messina, 
1638) , is door Dr. J oh. Johnston, die ook in de jaren 1628, 1632-'3R, 
in Nederland vertoefde, te Amstprclam in 1658 in zijn (Jobnston's) 
"Historia de quadrupeclibus," 152 e.v. weer uitgegeven. Deze uitgavc 
is niet vermeld in de Bibliografia R(Jll1ana, I (Roma, 1880), 78-81: 
wei kent deze Johnston's 1e uitgavc, Frankfort a. M. 1650-1605. 
Tegenovel' p. 13·1, van de Amsterdamscbo uitgave vindt men een 
afbeelding van de: civetkat. Evenmin vermeldt deze bibliograCie de 
Hollandsche vertaling, onder den titel: "Petrus Kastellus Romeytl. 
Onderzoek van de welruikende en zibeth-lelende hyena, gemeenli:jk 
zivelb-kat genaemt." De afbeelding van de kat is tegenover bIz. 168. 
Dit tractaat berust geheel op vroegere auteurs. Vol gens schr. is e r 
ook een Arnerikaansche civetkat, en in Brazilie wordt veel civet ve1'
bandeld. Schr. somt de schrijvers op, die het civet voor zaad, zweet 
of uitwerpsels houden. Hij is de laatste rn eening toegedaan. Hij geeH 
naar Faber Columna ('en bescbl'ijving van de wijze van het afnerncu 
van de civet van de kallen. Deze geheele verhandeling is een dOlTn 
compilatie, waal' elke eigen waarnerning aan ontbl'eekt. Over de 
HolIalldsche civet bij schrijver en vertaler geen woord! 

XXIV. 1663. De kabbalist Christiaan Knorr von Rosenroth bezockt te Am
sterdam een civetkat-zoldm·. Prof. Dr. Fucbs (Wiesbaden): "AUR 
dem Itinerarium des Christian Knorr von Rosenro!h. Met eene in
leiding en eene Hollandsche vertaling van den Latijnschen tekst door 
Dr. J oh. C. Breen", in: 14e Jaarboek van het Genootscbap Arnstelo
damum (Amsterdam, 1916) , 201 vlg.: 
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" In een ander 11llis zagen wij civetkatten, in kooien opgeRloten, 
die men houdt om het civetvocht te verzamelen. Hun aantal naderde 
de twinlig; zij hebben de groolle van een vos en een vlekkige huid. 
lerwijl zij hunne uitlVerpselen in een zakj e aan het onderlijf verza 
melen (circa inguina), waaruit men, lerwijl het dier met behulp van 
een houlen york in bedwang wordt gehouden, deze een of twee malen 
per week kan wegnemen" ("cochleari", zooals de Latijnsche leksl 
zegt, d.i. " met een lepel"). 

Dr. Breen schrijft op bIz. 207: "Het civelkaltenhuis was vermoc
dclijk het magaziju del' firma Abraham van Bcyerlandt, die gcdu
rende een groot deel del' 17ele eeu w het monopolie van den Amster-· 
damschen civethandel beza 1." 

Als deze beschrijving van Knorr v. R. op eigen waarneming be
rust, blijkt daaruit, dat de techniek van het winnen steeds vrijwel 
ollveranderd toegepast is. Da oudsle mij bekende is die van den Do
minikaanschen monnik Felix Fabri, die er een beschreven heeft naal' 
wat hij op 9 October 1483 te CaIro gezien heeft. Zie diem "Evaga
lorium in Terrae Sanctae, Arabiae et Egypti perigrinationem ," eel. C. 
D. Haisler (Stuttgart, 1849), 23/24. In het reisverhaal van Leo Afri
cauus (Hassan el-Onazzan), een Anelalusier van geboorte, over!' 1491, 
-le druk 1534 - komt - naar ik meen - de eerste gedrukte be
schrijving voor (zie Nederlandsche vertaling, Rotterdam, 1665, p. 217). 

In de jaren Hi65 pn '66 kwam te Amsterdam in 6 deelen de 
vertaling door J. H. Glazemakor van Pietro della Valle: "Los 
fameux voyages .. . dans 1a Turquie, l'Egypte, la Perse" uit, waarin 
della Valle de civetwinning, welke hij in 1614 te Cairo gezien heeft. 
beschrijft (cd. Pads, 16fi:), I, 275/6). Deze schrijver heeft zich ecbter 
door zijn theorie, dat civet zweet van opgejaagde civctkatten is, hier
bij van de ~ ijs laten brengen. Zie hiervoor het slot van ons No. XXX T. 

XXV'. 1668. De Amsterdamsche arts O. Dapper: "Naukeurige beschrijvinge 
der Afrikaensche gewesten" (Amsterdam, 1668), 391-392: Ret Ko
ninkrijk Biguba. De civetkat (mel plaat). Sehr. zugt, dat de schrij
vel'S niet weten, hoe het civet vel"zameld wordt, en geeft zelf aan, 
waar het uitkomt, 1.w. tusschen lcellid en ballen. 

XXVI. 1671. Joannes Antonides (van del' Goes): "De IJslroom" (Amster
dam, 1748), 52: "De Indiaensche handel verspreit sich . .. wij \cr
handelen ... Japansche [waren] ... met kopel', porselein en amber, 
meer te schalten als gout, en muscus met doordringende sivet". 

XX V [(/,.1681. Prof. Gerardus Blaf,ius : "Anatome animalillm" (Amsterdam, 
1681) , 390, 74, XXI geeft een afbeelding van een civctkat. Niet hem 
of Ruysch - zio ons No. XXXIV -, doch den Franschen anatomici 
Claude Penault (voor 1688) , Sauveur FranQois ~forand (13 No
vember 1728 in de Parijsche Academie) en Fran<;ois Gigot de In 
Peyronie (aldaar 5 December 1731) komt de eel' toe het eerst den 
bOllW van de civetkat bestudeerd te hebben. Morand heeft de eer5li) 
zoolomische beschrijving van de civet;:pleet. gegeven. 

XXVII. 1682. De Amsterclamsche hoekverkooper-dichter Jeroen JerocII:'z. 
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(= Hieronymus Sweerts): "Koddige en ernstige opschriften" (Am
sterdam, 1682), 80: 
"In de Civet-kat. 
Dat is in de Civet-kat, gelijk gij kunt aanschouwen, 
Maar komt hier binnen, hier zijn de perfuymen voor mana en 

[vrouwen." 
Zie ook ons No. XXIX. 

XX vn L 1683, Februari 14. De Amsterdamsche drogist-poeet Sybrand Fei
tama: "Christelijke en stigtelijke rijm-oeffeningen" (Amsterdam, 
168/1-), 199, rijmt tel' bruiloft van den dl'ogist Mons. Jan Kaaper 
Lemp en Juffr. Geertrui Hoofd: 

,,(Van wa.t zal ik 't eerst hebben? ... ) 
Van wat soort van drogerij, 
Die gebruikt word in d'apteeken 
Of in perfumeerderij? 
'k Zal beginnen met goil geuren: 
Amber, muscus en zivet ... ". 

XX\,IIIa. 1688. In een Amsterdamsch.-Spaanseh-Joodsch gebedenboekje wor It 
van "algalia" in de inhoudsopgaye melding gemaakt. Zie Yshak de 
Matitya Aboab (opperrabijn te Amsterdam): "Seeder B'ragoth, 
Orden de bendiciones", ed. Benyamin Senior Godines (Amsterdam, 
5447. De kerkelijke approbatie is vau 1 Tammuz 5447 = 1668.) Ik 
weet in de geheele Hebreeuwsche Iitteratuur nog maar een plaats 
over civet aan te wijzen, n.l. "Paagad Jitsgak", V (LivOTno, 1839) 
i.v. muscus. Ik heb daar eehler ook niets over Joodsche civetkat .. 
houdcl's gevonden. 

XXIX. 1690. Jeroen Jeroensz., zie ons No. XXVII. In de druk van 1690 
van dit werk is een ander opschrift bijgevoegd, dat verdeI' in aile 
llilgaven (ed. 1846, p. 168) voorkomt. 

"Lltyflelschrift t'Arnsterdam, in 't Jodequartiel', in de Civet-kat. 
Hier in de Kat verkoopt men oprechte en goede civet, 
Dog ik heb 'er weinig van Ie bcd, 
Omdat mijn kind'ren garen mallen. 
Sij halen 't van de kat zijn ballen." 

XXX. 1694. Pierre Pomet, marehand epicier et droguiste: "Histoire gon6-
rale des drogues" (Paris, 1694) I-II, 17: plaat civet-kat. 
"Chapitl'e V. De la civette." [In margine:] "La civette aime exlra.
ordinairement les mechantes odeurs, aussi bien que les rats et les 
souris." - "La ciyette est une liqueur cmctllense et epaisse qui se tronY!' 
dans nne poche qui est sous la queue et proche l'emus d'un animal, 
semblable it. un chat d'Espagne [een genet?] mais beallcoup pIIl~ 

sauvage, et grand eal'l1acier; cel animal porte allssi Ie nom de ei
vette, et est fort commun dans la Chine, aux Indes tant orientales 
qu'occidentales, et meme en Hollande." 

"Les auteurs sont extl'emement paJ'lagez sur Ia nature de cet ani
mal , et sur ce qne nOllS en [ironf'. Mais comme mon but n'est ]lao 
de repcter co qu'ils ont ecril, je dil'ay ce que j'en ay pl'atirflle moy-
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meme sur une civette que j'ay eu vivante pendant un an, representee 
cy de~sus [de plaat!]. Elle avoit cste apportee de la Chine par une 
personne de la suite des ambassadeurs de Siam, qui l'ayant donnee 
it un de m es amis, celuy cy m'en fit present en l'annee 1688. Ayant 
donc garde eet animal pendant quelques jours, j'apperceus que Ie 
mur et les harreaux qui l'enfermoient estoient tout remplis d'une 
humeur onctueuse, epaisse et fort brune, d'une odeur forte et desa
greable, Ri bien que pendant tout Ie t emps que je garday cette bete, 
je la faisois curer tous les deux jom's, non pas sans risque en ee 
que cela luy causoit quelque douleur, ou du moins de l'apprehen
sion ; et avant fait cela pendant quelques mois, j'en ramaissay ]a 

valeur d'une once et demie , es tant certain que si I'on y avoit ap
porte tous les soins neccssaires, et que l'on eu t pu empecher cetl.e 
b(He de se frotter, l'on en eut recueilli bien davanlage; mais ce 
qui me fit negliger l'une et l'autre, c'est que la couleur de cello 
drogue n'accomodoit pas ceux it qui je la montrois, quoy qu'elle 
n 'oust pas moins d'odeur, et qu'elle fu st du moins aussi bonne que 
celle que l'on nous envoye d'Holiande." 

"II n'y a donc nulle raison de croire que la civette soil Ie fianle 
ou la sueur de cet animal, comme quelques-uns l'ont cru, et qui 
meme ont ecrit que cet animal ne r endoit point de civette qu'apres 
avoir este bien battu, et que plus il estoi t en colin'e, et plus il ren
doit de civette sous son ventre et entre ses jambes, ce qui es t bien 
contraire de la verite, ainsi qu 'on l'a pu remarquer par ce que J'en 
ay dit; et it l'egard de la couleur blanche qui se rencontre que de 
ce que les H ollandois qui en fon t l£n grand 1Uigoce, n01wrissent C'!S 

(tnimaux de lait el de jal£nes cl'ocufs." ([In margine staat op deze 
boogte:] Civette d'Hollande). 

([In margine:] "CiveLte de Guym\e ou du Bresil.") "Outre la civeLle 
d'Hollande, il nous en vient quelques fois du Bresil qui est bonne, 
toute semblable en couleur et en odeur it celle que j'ay tiree de rna 
civette, et l'on luy a donne Ie nom de civette de Guinee ou du Bre"il." 

( [In margine:] "Civette occidentalle.") " II y en a encore une troi
sieme, appellee civelte occidentale, dont je ne parleroy point pOllr 
estre trop commune, et pour n'avoir aucune r elation it. ce cbapitre, 
renvoyant Ie lecteur i quantite d'auteurs qui en ont ecrit." 

"On doit choisir la civette, nouvelle, d'une bonne consistance, c'est 
a dire, qu'elle ne soit ny trop dure ny trop molle, d'une couleur 
blanche, d'une odeur forte et assez desagreable. Cette marchandise 
n 'est pas moins difficile it connoitre que Ie muse [in het yori ~ 

hoofdstuk bebandeld]. C'est pour ce snjet que les Hollandois ont SOil1 

de rlwitre sur les pots de civelte de petits i mprimez ou des billets a 
1a main en letlr langue, pour faire foy qu'elle est pure et non falsi
fiee et qu'elle est comme elle sort de la poche des civettes; mais la 
plus grande connoissance que l'on en peut avoir, c'est de l'achepter 
d'honnetes marcbands, sans s'arreter ny aux ecriteaux ny it la cou

leur ; car pour Ie peu que l'on la garde, quand meme les pots 



"OPRECHTE HOLLANDSCHE CIVET" 15 

n'auroient jamais este ouverts, Ie dessus ne laisse pas, de blanc 
qu'i! estoit, de devenir jaune et dore, en sorte que plus elle vieillit, 
plus elle brunit." 

"Quantite de persounes soutienuent que quand on a frolle un 
papier de civette et que I'on peut ecrire dessus, c'est une marque 
infaillible qu'elle est naturelle, ce que j'ay trouve bien faux, pour 
I'avoir eprOllVe plusienrs fois. Ainsi outre Ie soin que I'on aura de 
I'achepter de marchands de pl'obite, on prendra garde si en la gar
dant elle ne se moisit et ne se corrompt point, parce que celie qui 
est melangee, en la gardant se chansit des sus ou dessous, principaln
ment quand il s'y rencontre du vuide, et elle devient d'une odeur rance 
et assez desagreable; et lorsque cela arrive a ceux qui I'ont falsi
fice et qu'elle est hoI's de vente, tant pour sa mechante couleur quc 
pour I'odeur differente de la veritable civette, ils la colorent avec 
quelque drogues et s'on dMont ensuite sous Ie nom de civette de 
Guinee, ce qui se connoitra facilement riar sa couleur rougeatre 
qu'ils luy donnent ordinairement, et en se defiant des ecrite(Jux im ... 
primez en Hollr.mdois 011 en Franr;uis, qu'ils y meHent, qui ne ser
vent qLl'a couvrir leur friponnerie et a tirer vingt ou vingt-deux: 
livres d'une once de marcbandise qui ne leur revient pas a quarante 
sols." 

"On ne sert que tres peu de la civetle en medecine; ainsi son prin
cipal usage est pour les confiseurs et parfumeurs, qui s'en servent 
pour parfumer et donner de l'odeur it plusieurs ingnidiens, L'employ 
de ceUe marchandise se doH faire avec bien de la .moderation, en ce 
que pour peu que l'on excede la juste quantite qu'il en faut mettre, au 

lieu de rendre une odeur suave et agreable, clle en commllniqlleroit 
une hes-mauvaise." 

XXXI. 1693-1701. Pieter van Dam: "Beschryvinghe van de Oostindisehe 
Compagnie", II-I, Ed, F. W. Stapel (,s-Gravenhage, 1931), 25: "Ma· 
cau of Macao . ,. hier won en Portugezen onder den Konink van 
China. Geeft: muscus, civette, amber." 

Aan I-I (,s-Gravenhage, 1927) heeft dr. Stapel een glossilrilll1l 
toegevoegd, waarin srhI'. op bIz. 730 het woord civet "verklaard" 
he eft met: "een welriekende vetstof , .. afkomstig uit ... en Brazilie, 
de laatste was de beste. Men sloot de civetkatten op en irriteerde ze 
zoo, dat hun lichaam met schuim hedekt werd, Deze welriekende 
afscheiding was de civet; ze is later vooral vllrdrongen door de 
muscus , . . " . 

In ons IlUmmOl', p. 818, verwijst schr. naal' deze, zijne defiuitie 
uit het jaar 1927. 

Ik wil hier aileen twee opmerkingen maken. Geronimo de Huerta.: 
"Historia natural de Plinio el segundo, Traducida , . , y ampliada", 
(Madrid, 1624) heeIt al de ongegrondheid van het irriteeren aange
toond, Zie ook Buffon's eigenaardige poging tot harmonisatie, in 
OIlS No. XLVI. 

Wat de voorstpliing van dat inzamelen van schuim of zweet, 
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waarmee het lichaam van het woedend gemaakte diel' bedekt zou 
zijn, betreft, moge ik naar een oud recepl legen het fierecijn (= nL> 
jicht) verwijzen, dat G. D. J. Schotel: "Vadel'landsche Volksboeken", 
I (Haarlem, 1874), 165, uit een midden-17e-eeuwsche uilgave van 
de "Nieuwe sack del' cons ten" meedeelt. Men neme - luidt 't al
claar - twee kaLlen, sluit die in een kamer en jaagt ze (op) tot ze 
zwelen, vergadert dat zweet ... . 

XXX II. 1703. WiJ1em Bosman (onlangs Raad en opperkoopman, mitsgaden 
tweede persoon van de Kust): "Naukeurige beschrijving van de GUt· 
uese Goud-, Tand- en Slave-kust (Utrecht, 1704): II, 35, No.5, 
afbeelding van een eivet(kat); II, 34 [In margine: Civet-kattenJ' 
"Drie of vierde hallde hORkatten heeft men hier te lande, zijnde de 
civetkat daermeede onder begreepen, die fegemvoordig in ons H()l
land $0 wel bekencl is, dat ik bijna niet nodig agt, Oln 'er him' 
cenige melding van Ie dorm; behalven dat ik hier echter noeh weI 
mag bijvoegen, dat sij aen ons volk. gehed jong zijnde, te koop 
werden gebragt, als wanneer or Eon a twee rijksdaelders voor be
taald worden. Veel moeite en oppassens heeft men met haar op te 
voeden; en hare kost is pap van milhio (= mals) gekookt met een 
weinig vleesch of vi seh. Noeh heel jong sijnde krijgen ze civet, en 
dat del' mannetjes is beeter als van de wijfjes, om reeden dat de 
wijfjes sig niet wagten konnen, om in de hourse, daer de civet in 
groeid of vergaderd werd, te pis.,en, waerdoor deselve bederf!." 
M. Houttuyn: NatuurJijke historie (1761) - zie ons No. XLVII -
zeg!, dat Bosman in de ed.-1704 meedeelt, dat een jonge civetkat op 
de Kus! van Guinee doorgaans 8 of 9 schelling en geldt; daar s!a1.t 
echter ook: een a twee rijksdaalders. - De herdrukken van Bosman 
gaan tot 1737. 

XXXIlT. 1715. [Jacques] Ie Moine de l'Espine: "Koophandel van Am~ter
dam", ed. Isaac Ie Long (Amsterdam, 1715), 186. [Rabattafel] "Ci
vet, opregle Amstenlamsche bij d'once en guldens". - N.B. In eene 
vroegere uitgave komt het artikel civet niet voor. Zie ook onze Nos. 
XXXV, XXXIX, LVII en LX. 

XXXIV. 1718. Prof. Frederik Ruysch: "Tbeat.rum animalium" (vervolg), 
(Amsterdam, 1718), 151, heeft de civetkat. 

:'i XXV. 1719, Juli. Jean Pierre Ricard : "Le negoce d'Amsterdam, fait sur 
Ie plan de celui de Le Moine de l'E~pine" (Amsterdam, 1722) p. 6~: 
,,(les prix sont) qn'elles ont vaIn a la fin uu mois juillet de cello 
annee 1719"; p . 72 [Rabattafel] " Civette d'Amsterdam: l'once f. 28 ;i. 
30. Ceux qui la tirent des civettes ne deduisent rien aux acheteurs, 
mais les droguistes qui en vendenl plusieurs onces a la fois, cledui
sent 2 pour cent pOllr Ie prompt paycment." - Hetzelfde in de ed.
Amsterdam z. j., en de eel.-Rouen (1723), beide p. 72. 

XXX\, r. 1726. [Wijlen] Jacques Sava)'Y des Brulons, "inspecteur-general de,., 
manufactures pour Ie Roi a la Douane de Paris", en zijn hrool' 
P hil emon Louis Savary: "Dictionnaire universel de commerce" (Am
Rterclam, 1726), i. v. civette, 774/5: ' " In Calcutta, Bassora en au-
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dere plaat8en in Indiii , in de Orient en in Afrika is eell levendige 
handel in dvet, waar men het dier dat het voortbrengt, ook voedt. 
Ook levende katten ziet men in Frankrijk en Holland, maar die zijn 
er uit de Levant aangevoerd. De Franschen houden ze slechts om h1m 
zeldzaamheid. Den Hollanders, die ze in groote hoeveelheden houden, 
is 't om den civethandel te doen, ,.et c'est ce qui fournil une partie 
de celIe qU'OIl apporte de Hollande." Schrijver deelt me de wat de 
oude reizigers ervan gezegd behben; hij bestrijdt echter hUll opvat
ting, dat civet zwect of scbuim is "que la colin'e et l'agite.tion [door
dat men ze met stokken slaat] l' ont produite." "L'experience a 
fait voir la faussete de ce recit." Het ' civet is een "liqueur onc
tueuse et epaisse, qui se trom'e naturellement dans une poche", etc. 
Civet uit de Levant is niet zuivel'der dan die uit Europa. De Hol
landers plakken geschreven of gedrukte certificaten betreffende Hol
landsche oorsprong en zuiverhcid op de potten met civet, doch het 
blijft raadzaam het gOl'd slechts bij bekende en betrouwbare koop
lieden te koopen. Het civet is een weinig gezoeht officineel; banket
bakkers en parfumeurs gebruiken het bij kleine hoeyeelheden. Het 
inkomend rechl in Frankrijk bedraagt vol gens het tarief van 1664.: 
100 "so us" per pond. In Lyon wordt dit iets andel's berekend. 

De lste uitgave van dit werk is van 1722, de laatste is van 1766; 
in 1774 verscheen de laatste druk van een Engelsche uitgave, met 
veranderingen en toevoegingen. Nos. XLII, XLIV, XLV, LII. 

XXXVII. 1726. De predikant Fl'an<;ois Valentijn: "Omstandig verhaal van .. . 
Amboina ... Banda", III (Dordrecht - Amsterdam, 1726), geeft 
op bIz. 270 een uitvoerige beschrijving van de civetkat. "Wij ver
toonen dit dier bier niet [in plaat] omdat dit hier reeds wel bJ·· 
kend is, en door anderen zeer wei afgebceld." BIz. 271: De civet 
van Boero wordt voor betel' dan de Javaanilche, BengaalRche, Mo
luksche en Siamsche gehouden. Nog betel' is echter die uit Guinea; 
de civetkatten daar zijn ook grooter dan de Ambonilche. 

In 1862 heeft Prof. 11:. S. Keizer een nieuwe rlI"uk van dit werk 
bezorgd. 

XXXVIII. 1726. "Pharmacopoea Amstelredamensis renovata" (Amsterdam, 
1726): Animalia etc.; p. 11 heeft het civet; in de drukken 1636 e. v. 
heb ik het niet kunnen vinden. - Gelijk aan ed.-1726 is die van 1733 
met de Hollandsche vertaling: "Vernieuwde Amsterdamsche apo
theek", 27. 

XXXIX. 1727. Le Moine de l'Espine, (a.w. zie No. XXXIII) ed. Isaac Ie 
Long (Amsterdam, 1727), 290: "Civet van Amsterdam, het once 
f. 16.-. Die de civetkatten houdon, laaten niets korten, doch ver
scheyde oncen tegelijk bij een drogist kopende, kort men 2 percent: ' 
De uitgave-1719 was wat civet betreft, nog gelijk aan die van 1715. 
De toevoeging blijft verdeI' zoo tot en met de achtste druk, van 1763. 
Zie ook onze Nos. XXXIII en XXXV. 

XL. 1740. Noel Chomel: "Supplement du Diclionnaire economique COI1-
tinant ... les moyens ... par lesquels les . . . Hollandais se sont 
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enrichis . .. ed.-Pierre Roger," (Amsterdam, 1740), 108, zegt dat de 
civetkat een welriekende huid heeft en dat men de civet in parfums 
gebruikt. De derde editie van deze dictionnaire van Chomel, uitgave 
J . Marret (Amsterdam, 1732) had het trefwoord civette zelfs nict; 
de eerste editie is van Lyon, 1709. 

XLn. 1747. [A . F. Prevost (?):] "Histoire generale des voyages" (naar 't 
Engelseh) IV (,s-Gravenhage, 1747), 318 (Voyages au long des coteR 
uecidentales de l'Afrique. Li.vre VII, Chap. XVII) : "Civette d' [f'jl
lande. On voit ql!antiles de ces animaux en Hollande, et e'est dela 
que la plus grande partie du muse passe en France et en Angle
lerre. On nourrit la civette d'oeufs et de lait; ce qui rend Ie muse 
beaucoup plus blanc que celui d'Afriqu9 et d'Asie, ou elle ne vit que 
de chair. Au Cail'e comme en Hollande, ce sont des Juifs qui se 
melent particulierement de ce commerce. (Ce qui donne lieu de pre
sumeI' que dans l'un et l'autre endroit, il est folIate .) On connait 
les proprietes du musc. II entre dans la composition de plusieurs 
medicines." - Bij p. 306 bchoort cen plaat van een civEotkat, die echter 
pI del's, bij het 5de deel, bijgebonden is. Zij is geteekend J. v. Schley. 
Het geheele stuk is belangrijk voor de vele aangehaalde schrijvers. 

XLI. 1748. [H. Noordkerk ,l Handvesten del' stad Amstelredam (Amsterdam 
1748), 1090. - Zie bij onze akten No. 115, van 13 en 18 September 
1663. 

XLII. 1750. Savary, a .w., (zie ons No. XXXVI), ed.-GenilVe, 1750, heeft een 
bijvoeging bij het artikel civeUe (I. 982) over den Civethandel te Am
sterdam. Men voedt in Amsterdam een aantal civetkatten, die het 
parfum dat den naam civet draagt, voortbrengen; or zijn zelfs per
son en, die aileen dezen handel drijven, welke zeer aanzienlijk is. 
De civet van Amsterdam heeft de voorkeur boven die van de Levant 
of Indie. Zij wordt per ons verkocht, gewoonlijk tot 28 a 30 gulden. 
Voor korting enz. is de text al~ bij Ricard, zie ons No. XXXV. 

X LIn. 1753. In: Diderot et D' Alembert: "Encyclopedie ou Dictionnaire 
raisonne des sciences, des arts et des metiers," III (Paris, 1753) 
496, schrijft Louis, Ridder de Jaucourt, die ± 1734-1736 en in 1750 
in Nederland geweest is, het arlikel over "CiveUe (rnat. med.)". "La 
civette, ou cette matiere onctucuse et balsamique fournie par l'animal 
qui porte Ie meme nom, est employee extel'ieurement dans l'usage 
medicinal; elle cst resolutive, anodyne, toniqnc, antispasmodique on 
nervine, et particulierement anti-epileptiquc et anti-hysterique; c'est 
a ces deux derniers titres qu'on l'employe quelquefois clans les accrs 
cl'epilepsie ou de vapeurs hysteriques. Dans ces cas on en froUe lc 
nombril, la region du coeur et de l'estomac, ou on en applique meme 
chez les femmes a l'orifice exlerieur de la matl'ice ; mais on se donne 
bien de garde de la leur porter au nez, paJ'('e que son odeur, comme 
toutes les odeurs agreables, est dangereuse dans ce cas, selon une 
observation commune." 

"On fait aussi avec la civette, Ie muse et l'ambregris incorpores 
avec une huille par expression, un onguent dont on hotte les aine~ 
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cl les Iombes pour exciter I'aete venerien. 
La civette passe pour specifique dans l'inertie des organes de la 

generation, surtout chez les femmes, et pour remedier a leur slerilite 
)orsqu'elle provient de cette cause. On la clit bonne pour appaiser les 
coliqucs et les tranchees des petits enfants, si on leur cn frotl!~ Ie 
nombril. 

Elle enlre dans la c.omposilion de quelques baumes aromatilrnes, 
decrits dans differ ens dispcnsail'es sous Ie nom de baumes apopIec
tiques, qui sont destines a eire porles dan" de petites boiles, et don t 
.]ueIques auteurs ont recommande meme l'usage interieur. 

Elle est un des ingrediens des parfums ordinaires, connus ell 
pbarmacie sous Ie nom de "pastilli profumo", comme les oiselets de 
Cbypre etc. 

Cenx qui s'en servent, doivent la choisir nouvelle, de bonne COll
sistance, c'est-a-dire ni trop dure, ni trop molle, d'une couleu!" 
jaune tirant sur Ie blanc, et d'une odeur violente. Au reste, comme 
on la sopbistique aisement, et qu'il est tres difficile de decouvrir 
)a tromp erie, Ie mcilleur parti est de l'acheter de bonne main. 
Comme on notwil a Amsterdam des civeltes pour ce commerce, et 
que la civette de cette ville a la preference sur celle de3 Indes et 
du Levant, c'est d'un honnete negociant du pays, qu'i! fallt tirer ce 
parfum. II se vend une h-entaine de florins l'once, plus ou moin~, 
c'est-a-dire soixante it soixante-six livres argent de France; et .ie 
crois qll'alljoul'd'hlli il ne s'en consomme pas cinq liVl·es par an 
dans tout Ie royaume." 

In ed.-Yverdon 1744 (XXXII, 271) staat i. v. parfum dat "Ies 
parfums les plus estimes sont ... d'ambre, de musc et de civetle". 
Voor een "parfum pour Ie plaisir" staat daar een recept opgegeven, 
waartoe 1 % drac.hme civet noodig is, dat men met de stamper goed 
moet vermengen en fijn stooten. T. a. p ., 274, i. v. parfllmeur staat 
o.a.: "On parfume des peaux, des gauts, de la poudre, de la pomade, 
des savoinettes, des pates, pastilles, essences, etc. avec Ie muse, 
l'ambre gris, la civette, etc. Les pays oli on fait Ie mieux parfumer, 
sont l'Espagne el l'Italie." 

XI.lV. 1757. Malachy Postlelhwaylh: "The universal dictionary of trade 
and commerce," 2e ed. I (London, 1757) - eene adaptatie van Sa
vary (zie ons No. XXXVI) - heeft i. v. civet ook: "On the com,.. 
merce of civet at Amsterdam'·. - De eerste editie is van 1i51. Zie 
ook onze Nos. XXXV en LII. 

XLV. 1760. Savary, Kopenhagen (= Geneve) 1760, (zie ous No. XXXVI) 
heeft naar De Jaucourt (zie ons No. XLIII) eene verbeterde be
schrijving van de civetkat, handhaaft het berichl over den civet
handel te Amsterdam en verklaart (II, 37), dat de Braziliaansehe 
civet niets van die van Guinea of de Levant beeft. 

XLVI. 1761. Jean Louis Leclerc, Graaf de Buffon: "Histoil'e natul'elle", 
IX (Paris, 1761), 310. - Wij cileeren hier uit de Hollandsche ver
taling van C. v. Engeleu van De Buffon (,n Daubenton: "De alge-
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meene en bijzondere natuurlijke historie ... ", IX (Amsterdam, 
1777), 129 (plaat), 18!~ e. v., het na volgende: "De ci velten ... kunnen 
egter in de gematigde en zelfs in de koude landen leoven, mils mon 
hen zorgvuldig voor de ruwheden van de lugt bewaare en hen ~ap
pige en uitgezogte spijzen geeve; men onderhoudl 'er vrij veele in 
Holland, alwaar men handel doet in hun parfum." De beste civet 
komt uit Guinea; de Negers, Indianen en Levantiinen vervalschen 
ze door er "plant-sappen, gelijk als ladanum of labdanum, storax, 
en andere balsemaglige en riekende middelen onder te vermengen". 
"Om deze reuksttoffe te verzamelen zetten zij het dier in een nauwe 
kooy, waarin het zig niet kan omkeeren; zij openen de kooy aall 
't eind, trekken het diel' bij den staart naar builen, dwingen het om 
in die plaalsing Ie blijven door middel van een slok, dien zij d\Var~ 
door de ~pijlen van de kooy steeken en waarmede zij de aglersle 
poolen vasl bezellen; dan brengen zij een klein lepeltje in den zak, 
die de reuks(of beval; zij schraapen zorgvuldig aile de binnensl~ 

wanden van die zak af en eloen de s toffe, welke zij daar uithaalen 
in een fles, die zij zorgvuldig toestoppen; deze bewerking wordt twee 
of drie maal 's weeks herhaald; de hoeveelheid del' reukstoffe hangt 
veel af yan de hoedaanigheid van 't voedsel en de graagte van h('t 
dier; het geeft des I.e meer naar maate het betel' en lekkerer gevo<;)rt 
wordt; rauw en gl.lhakt vleesch, eyeren, rijst, kleine diertjes, vogelen. 
jong gevogelte, en vooral visch zijn de geregten die men het moet 
voorzellen, en mcl malkanderen verwisselen en veranderen, om 
tevens zijne tCUllEt OJ) te wekken en zijne gezolldheid te bewaaren; 
hij heefl weinig waleI' noodig .. . ". "Het parfum dezer dierell is 
zoo sterk, dat het zig aan alle de deelen van hun lighaam mede
deell, ... ". "Wanneer men het [dier] verhit door hen te tergen, 
wordt de reuk nog geweldiger, en zo men hen plaagt toldat zij 
zweeten, kan men het zweet, dat insgelijk,; zeer riekende is, ver
zamelen en men gebruikt het om de waarc parfum te vervalschen 
of ten minste de hoeveelheid te vermeerdenm." "Zij teelen in hun 
klimaat vrij sterk voort, maar schoon zij in gemaatigde landun 
kunnen leeven, en daar evenals in hun geboorteland hunne reuk
stoffe maaken, teelen zij daar niel." "Men bezigt het [civet] bijna 
niet meer in de geneesknnst; de parfumeurs en konfituriers maaken 
'er nog eenig gebruik van in hunne vermengingen; de reuk van de 
civet, schoon geweldig, is zagter dan die van de mllskus: beide zijn 
uit de mode geraakt, seedert dat men dun amber gekend, of liever 
seedert dat men de manier geleerd heeft om denzelven te bereiden, 
en de amber zelve, jie nog onlangs het reukmiddel bij uitstek, de 
uitgezogtste en edelsle odeur was, beeft veel van zijlle achting ver
loren, en vall niet meer in den smaak van onze kiesche lieden." 

Buffon is de eerste geweest, die duidclijk het onderscheid beeft 
gezien tusschen de Afrikaansche "civette" en de Aziatische "zillet". 
Beide dieren zijll slechts in de Dude Wereld thuis, die van Amerika 
zijn daar ingcvoerd. 



"OPRECHTE HOLLANDSCHE CIVET" 21 

Xl.VII. 1761. [Dr. Martinus Houttuyn, te Hoorn:] "Natuurlijke historie 
volgens het samenstel van den Heel' Linnaeus", I-II (Amsterdam, 
1761), 159 e.v.: "Sivetkat", plaat, XIII, 3 (met literatuur-opgave). 
a. BIz. 161. "Deeze dieren kosten veel van onderhoud, doch de stoffe, 
die zij uitleveren, is de moeite waard. Sommige menschen zijn 'er, 
die de kost winnen met denzelven te houden, voedende hun met 
eyeren en melk, waardoor het sive! wilter wordt dan dat van Afrika 
en Azie, alwaar deze dieren alleenlijk aazen op vleesch of gevogeltc. 
Dit is gemeenlijk het wcrk van Jooden, zowel in Holland als te Gaaro 
in Egypte. De Portugeezen aan de kust van Guinee trekken groot 
voordeel van die etoffe in te zam elen, welke zij in flcscbjes naar Lis
sabon en elders zenden, alwaar zij duur verkogt wort. Bosman 
verhaalt, dat een jongc civet-kat, daar tc lande, doorgaans 8 of !l 
schellingen gelt .... " - Zie echter ons No. XXXII. 
b. BIz. 163: (vanwege de geringe hoeveelheid) "wordt dit r civet] 
van de Jooden, die bet vergaaren, gewoonlijk vervalscht." 
c. BIz. 165: [Deze reukstof wordt] "in Halie veel tegen onvrucht;
baarheid of eukel tot opwekking del' minnedrift aangewend; L't is I 
niet zoo dienstig tegen de opstijging (der baarmoeder); daartegen 
is betel' bevergeil, 'n stinkend midde!." 

XLVIII. 1762. "Dictionnaire du citoyen ou Abrege historique. theoriql.1e et 
pratique du commerce", I (Amsterdam, 1762), 159: " ... a Amster
dam on rUeve des civeltes pour ce commerce. La civette est un ani
mal quadrupiJde, que I'on estime eire un espece de fouine, ou de 
chat sauvage .. . . L'Afrique, les lndes, Ie Perou, Ie Bresil nouri~
sent beaucoup de ces animaux." 

XUX. 1763. "Hedendaagsche Historie of Tegenwoordige Staat van Afrika 
... volgens de waarnemingen vau Shaw, Adanson, de la Caille en 
andere hedendaagsche reizigers", (Amsterdam, 1763), 454: In Guinec 
zijll er wilde katten en onder anderen wordt het dier, hetwelk men 
de civetkat noemt, bier gevonden. Zij hebben ook een muis of rot, 
die naar muskeljaat riekt. 

L. 1764. Voor N eder!' J aarboeken, XV IlI-I (Amsterdam, 1764), .t8.'3, 
on Hesolutien betreffendc civet-winning op Cura<;ao, zie onze acte 
van 28 Mei 1764, No. 189. 

LI. 1765. Jan Wagenaar: "Amsterdam", II (Amsterdam, 1765), 492. 
[Slotregels van hel lsle bock over den koophandel van Amsterdalll: I 
"In de vOQ1'gaande eeuwe plagt men hie?' teT stede oak civet-katten 
Ie houden en de Amslerdamsche civet wail, zelfs bl.liten 's lands, 
om haare deugdzaamheid beroemd (Handv., bI. 1090) . De civethan
llclaars verbonden zig bij eede Yoor Bllrgemeesteren, om de civet. 
znyvcl'lijk en onvervalscht, zo als zij van de katten kwam, te leveren. 
ISlechts op 18 Sept. en 17 Nov. 1663 geschied ; zie bij onze akton 
No. 115.] Doch de()zc neel'ing id in deeze eellwe gcheelijk verdwenen." 

I.ll. 1766. Derde ed.-Posllethwayth, zie No. XLIV, (London, 1766), beeft 
i. v. civet het stukjc over den handel in civet Ie Amsterdam onder
clnt1cl. 
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UU. 1767. Noel Chomel, "Dictionnaire economique. Nouv. ed.-de la 
Marre," I (Paris, 1767), 642: "Civette . . . fort commune it la Chine, 
aux Indes, et meme (dit-on) en Hollande." 

II V. 1770. Egbert Buys (hoIraad van de Koningen van Polen en Pruis
sen) : "Nieuw en volkomen woordenboek van konsten en welen
schappen", II (Amsterdam, 1770), 553/4: " ... In Holland worden 
ook levendige civet-katten gevonden, die gehouden worden door 
mensch en, welken 'er de civet van trekken, om ze te verkoopen; de 
civet die uit de Levant en de Indien komt, heeft in AmsttJl·dam den 
voorrang . . . ; de civet is in de geneeskunde grootelijks geacht ge
weest als een hartsterkend rniddel, zw('(,[ nitdrijvend en de vergiften 
wederstaande .... Het is hedenuaagseh wein ig in gebruik, uitge
zonderd in doofheitl die uit koude ontstaat. Hct is een artikel, dat 
ganschelijk voor de eanfilullrmakers en reukmeng()l'~ bepaald blijft:' 

LV. .l771. A. Vasmaer, directellr del' Varstelijke natuur- en kunst-kabi
netlen en diergaa.rden: "Beschrijving van eene zeldza.me Afrikaan 
sehe, nog Iliet beschreven kat-soarl, genaamd de bizaam-kat, op de 
Kaap de Go('de Hoop vallende, en bcwaanl wordende in bet Museum 
van ... den Hoere Prinse van Oranje ... " (met afb.), (Amslerdam, 
1771). 

In het jaar :L773 he cit Vosmaer uitgegeven zijn: "Beschrijving van 
eene zeldzarne Ooslilldische, nog lIiet beschreven bosch-kat, in Japan 
vallende" (Amsterdam, 1773). In cen noot op biz. 3 schrijft hij daal·: 
"Wij hebben voorheen in ol1ze diel'beschrijving de bizaamkat van de 
Kaap de Goede Hoop een katsoort genoemd. Onder bet opmaken van 
deze beschl'ijv ing kceren wij daarvan tel'ug, en brengen die liever tot 
de eibet, civet en genet van don Heel' De Buffon, IX, 299 vlg. [Zie 
ons No. XLVI], of lol de wezelsoorten (vivena) van den Heol' Lin
nee, Edit. Onod . ref. 63, vol. 1." 

Beide stukken van Vosmaer zijn opgenornen in diens "Natuurkun. 
dige beschrijving eener uitmuntende verzameling van zeldsaarnc ge
dierten" (Amsterdam, 1804). 

LVI. 1768-1798. Noel Chornel: "Algemeen huishoudelijk-, natuur-, zede
kundig-, en kOI1Rt-woordenboek. 2e druk, gebeel verbeetel't, en mee.r 
als de helfte vel'meerdert door J. A. de Chalmot", I (Leiden, Leeu
warden, 1778). De bewcrker-uitbreider, de Leeuwarder uitgever De 
Chalmol, deell mode, dal de 1Rte Nederlandsche uilgave van 1743 is. 
(Zie ook Nos. XL, UII, LXII.) Vit de vool'l'ede, p. XI, blijkt, dat 
De Chalmot's work al in 1768 begonnen is, en uit p. XIII, dal hij 
vooral veel aan Buffon - ons No. XLVI - en Linnaeus-Houttuyn 
- ons No. XLVII - ontleend heefl. I, 391 i . v . .civet schrijft hij 
o.a., dal doze materie een vette, smeerachlige, slerk en onaangenaanl 
riekende slof is, als gestJ'emd yett.ig sap, dat wit en 'geclachtig is, 
doch door den lijd verandert en geel en eindelijk bruin wordt. Het 
is bitter van smaak. De civel heeft een zeer verdeelende, verzach
tende en verslerkende krachl en wordt geprezen tegen de buikpijnen 
der kinderel1, koliek en rnoedcrplaag, op de buik gesmeerd wor·· 

r 
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dende, hoewel de meeste vrouwen niet over deszelfs rE:uk kunnen. 
De parfumeerdcrs maken er het meeste gebruik van, mengende 
dezelve met anijs-olie en een weinig muscus, hetwelk een aangename 
reuk van zich geeft. Mon zegt. ook, dat dezelvo, in hem den gestreken. 
ulle ongedierten des lichaams tloodL 

Hij beschrijft uilvoerig de civetkat , en deeIt me de, dat in Afrika 
deze dieren in vallen of strikken gevangen. en alsdan in ijzenm 
kooien bewaard worden. Veel lvorden zij naar Holland overgevoerd, 
en duar voornameliji;; door Joden onderhouden, die de Trost tvinnen 
met ket civet era! te halen. Verscheidenc reizigers - zegt schr. 
vervolgens -- beschrijven ons de manier om het civet van de gevan
gen ziltende dim·en te bekomcn, op de navolgende wijze. Het dier 
wordt tot dien einde met een stok achterwaarts naar het eind van 
zijn hok getheyen, alsdan grijpt men het bij de staart, haaH di,~ 

tusschen de lralHin door, en maakt zjjn achterpooten vast. Voorts 
steekt mnn aan ieder zijde een plank in, en bezet hem hier zoodunig 
tusschen, dat hij zieh tel' nauwer nood bewegen kall. Het dier, hier·· 
door de lnacht om to kwetscn bonomen zijnde, steekt men een klein 
zilveren of ivooren lepeJtje in de opening"van de bem·s en schr aapt 
hiermede de zijden of wanden zachtelijk af, schijnende het, alsof de 
dieren door ueze behandeling haar vocht ontlasten. Gewoonlijk ge
schiedt dit OIll de drie dagen en in sommige jaargetijden ook wei 
om den anderen dag, leverende ieder dier zelden op eenmaal meer 
als een half lood op. De geringheid van deze inzameling is ook u.e 
reden, dat ze yeeItijds door de Joden, die, gelijk gezegd is, dezeJve 
't mecste vergaren, wordt vervalscht; 't welk men zegt, dat gescbieut 
door middel van ue hem·zen aan de hinnenkanten met olie te he
strijken. 

LVII. 1780. - Negende druk Le Moine de l'Espine-Is. Ie Long (a. w., 
No. XXXIII) I, 422: "Civet van Amstm·dam, 1JTijs f ... . , promp~" 
betaling 1 pe?· cent. VooTma.als hielden de Amstm·da.mrners oole cive/'
lealtel'l, dog die handel is niel meer." In de laatste, 10e druk (Am
sterdam, 1801), I, 422 is de lezing-l '780 gebandhaafd. 

LVIII. 1783. P. Boddaert, arts (e Vlissingen: "Kort begrip van het zaIllcn
stel der natuur, van den heel' C. Linnaens, met zeer veele zoorten 
vermecrderd" (Amsterdam, 1783), behandeIt p. 37 de Kaapsche bi
samkat en p. 41 de zibetha, die hij onderscheidt in Oost-Indische (10 

Amerikaansche (sic!) civetten eenerzijds en zibetten anderzijdB. In 
zijn: "Elenchus animalium", I (Rotterdam, 1785), p. 82, beschrijft 
hij beitle soorten uitvoeriger, on geeft daarbij ook meer literatuur 
op, o.a. het gronilleggende werk van Schreber: Die Siiugetiere in Ab: 
bildungen III (Erlangen, 1778), 417 c.y. De civetta huis t in Indic en 
Guinea, de zibetta in Syrie, Indie, Malabar en Siam. 

L1X. 1796. De staatl;man, natuurliefhebber, Jan David Pasteur geeft in 
zijn "Beknopte natuurlijke hiHtorie del' zoogende dieren," II (Lei
den, 1(96), 49 e. v. , een uitvoerige beschrijving van de civet-kat, 
waarvan pI. XII, fig. 7 het wijfje afbeeldt. Hij leert, dat de civet 
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van de civetkat, de zillet en de genetkat komt. Sebr. zegt, dat de 
civetkat niet in natuurlijken staat in Amerika vool'komt. Hij he· 
schrijft uitvoerig de civet-afneming, ongeveer in dezelfde bewoor
dingen als De Chalmot Cons No. LVI) ; de civettrekking geschiedt 
twee- it driemaal per week. Hoe meer en betel' men het dier voedt, 
hoe meer civet. Eenigc jaren geleden was het dames-mode bontwel'k 
van civet- en genetkatten te dragen. Sehr. heeft niets OVe?' Holland
sche civet-Teatlen. 

LX. 1797. Tiende druk Le Moine de I'Espine-Is. Ie LOllg (a. W., No. 
XXXIII) ed. Reinier Arenberg (Am~terdam, 1802) 90, 1:)2: Naar de 
Spaansche West-Indien worden gebracht ... uit Engeland en Por
tugal: museus, amber en civet. - De facta in dezen druk zijn volgens 
I, p. VIII die van het jaar 1797. 

LXI. 1798. J. Peuchet, "Dictionnail'e universelle de la geographie com
merc;ante" (Paris, jaar VII), 4, geeft nog de oude voors telling weeI' 
van den Atnsterdatnschen ( Joodschen) civethandel; III, p. 497, deelt 
hij ook o.a. mede, dat de civet van de Goudkust niet zoo goed is al~ 
die van Guinea. 

LXII. 1800. "Chomels Huishoudelijk wool'denboek verkort" (Amsterdam, 
1800) heeft niets meer over den Amsterdatnschen civethandel. H et 
heschrijft de medische werking van het civet. 

LXIII. 1808, Decembe7' - 1809, Maari. De Hamhurgsche publicis t 'en licen
tiaat in de rechten Philip Andreas Nemnich te Amsterdam. "Origi
nal-Beitriige zur eigentlichen Kenntnisz von Holland", I (= Tage
huch einer del' Kultur und Industrie gewidmeten Reise, III), (Tii
bingen, 1809) , 65: 

"Im siehzehnten J ahrhundert hielt man in Amsterdam Zibethkat
zen, urn iichten Ziheth zu gewinnen. Die Zihethhiindler muszten 
sirh VOl' den BUl'germeistern eidlich verpfJichten, den Zibeth rein 
und unverfiilscht. so wie er von del' Katze kam, zu liefern. Damals 
war del' Amsterdamer Zibeth allgemein beriihmt. Friih im acht
zehnten Jahrhundert s larben diese Katzen aus, und seitdem kanll 
man den Zibeth nieht andel'S al s uniicht bekommen; gemeiniglieh 
winl er mit Moschus vermiseht." 

Ook ten opziehte van den ondel'gang van het eivetbedrijf vergisl 
zieh sehr.: men verstond in 't oude Holland de kunst niet civet
katten te fokken. 
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GENEALOGIEEN DEE VOORNAA:MS'rE 
A. STAMBOOM * PIETER EN * ABRAHAfI 

Eerste geslacht 

1. ? Lefe· 
bure X·J 

T,Yeede geslacht 

* Pieter Lefebure 
geb. ± 1576 Antwcrpen, 
1604 naar Amslerdanl . 
over!' 1637. Tabaks- en 
parfumhandelaar,goud· 
en zilverdraadtrekker; 
woont in "Ret \Vapen 
van Venetie", Kalvor
s traat. 

]

l e. Catharina 
Lemaire 

nit den Haag, 
X over1. ± 1618. 

2e. Nicole? 

2. Frans Le- - * Abraham Lefebure X *Clara Frans-
febureX? geb. 1581 Antwerpen, zen 

1604 te .Amsterdam, ~eb . 1590, over1. 
In of na 1653. over!. 1644. Barbier, 

chirurgijn, civethande
laar, in de Nieze1. 

Del'de 
1. Catharina Lefebure, 
geb.1602. 

2. Suzanna Lefebure, 
gob. 1604. 

- 3. Pieter Lefebure, 
geb. 1607. Goud- en zilverdraad
trEkker, scheepscommies Wesl
Indische Compagnie ; als goud
draadtrekker gefailleerd ; la ter ka
pitein op de Engelsche oorlogs
vloot, wonende te Hull. 

4. FranQois Lefebure, 
geb.1612. 

5. Thomas Lefebure, 
geb.1615. 
6. Abraham Lefehure. 
geb.1616. 

1. Clara Lefebure 

2. *Isaac Lefebure, 
geb. 1619. Civethandelaa r. 

3. *Suzanna Lefebure, 
geb. 1617 of 1624, over!. in of na 
1697. 

4. :Maria Lefebure, 
1630-± 1661 (zie voor haar man 
stamboom Van Beyerlant, E 2, 3e 
en volg. geslachten!) 

5. *:Margaretha Lefebure 
geb. 1632, over!' na 1685 (zie vo;)r 
haar en haar man stamboom Van 
Beyerlant, E 1, 3e en yolg. ge
slaehten!) 



OUD-HOLLANDSCHE CIVETKA'rHOUDEliS. 
LEFEBURE. * = Civelkalhoudc1"( -ster). 

geslacht Vierde gcs]acht 
X Jeremias Hayens, 

pasteibakker. 

X Gerbrand Adriaansz. van 
Warmenhuysen, 
notaris en procureur in Den Haag. 

x{Ie (1632) Sara Bril - Pieter Lefebure 
2e (1633) Margaretha Steets, -{Ab~aham Lefebure 
geb. 1613 Salisbury. Isaac Lefebure 

X Sywert Eppinga, 
I-eeuwarden. 

j
1e(1651) Joan van den Raade, 
geb. 1616, boekverkooper, Leeu

X warden. 

1. Jacob Vierhuysen, 
1661-1696; boratwerker. 

2e(1660)Barend Vierhuysen,
geb. 1616, overleden voor of in 
1689. Lakenververij "Limburg"; 
Zwanenburgwal. Hij was eerder 2. Clara Vierhuysen 
weduwnaar van Sara Lemkes, 

(bij wie - Elisabeth Vierhuysen, tweede 
vrouw van * Pieter van Bey
erlant [zie beneden, 3e ge
slacht!]) 

X (1658)*Pieter van Beyerlant, - Abraham van Beyerlant 
later hertrouwd met Elisabeth 
Vierhuysen (zie boven, 4e ge-
slacht!) en vervolgens met zijn 
nicht * Johanna van AelsL 

-{
1. 

X ·Dr. Jacob yan Aelst, . .. 2 
later hertrouwd met ElsJe CohJn. . 

*Mr. Frans van Aelst 
Judith van Aelst 

X Anna Kramers, 
na zijn dood hertr. 
met Dr. rned. Joan
l:es Maton, van Delft, 
wedr. van Maria van 
Tetz (bij wie 

lIe Jean Wirion, 
X van hem in 1689 

gescheiden. 

l2e (1700) Arnout 
*Arnoutsz. ,Val
raven 

Vijfde 
gesJacht 

- Jacomina 
van Tetz, 
geb. 1(92) 
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Eerste geslacht 

1. J....ysbeth Denijs X ArnoutHuyberts 
koopman op Zwe
den,compagnon van 
'" Abr. WilIemsz. van 
Beyerlant. 

(2. *Pieter DenijsxElisabeth Phd. 
geb. 1581 Londen , Noblet, 
1598 te Amsterdam, geb. Antwerpen, 
over!' 1651. Kam- overleden 1649 te 
maker, biel'brouwcr, Amsterdam. 
civethandelaar, ie-
neverstokel', ovel'-
zeesche handel, 
kaapvaart en oc
trooi-exploitant. Lid 
van deFransche Gc-
reform. Kerk. 

B. - STAMBOOM * PIETER DENYS 

Tweede geslacht 

1. Philip Denij s, 
geb. 1604, overl. vool' of in 
1664, hrouwer in "Het Roo
de Hart", Prinsengracht. 
Remonstrant. 

2. *Pieter Denijs, 
geb. 1610, overl. vool' of in 
1673. Civethandelaal', zwak 
en inhabiel, wonende in de 
Bloedstraat (18), alwaar 
sedert ± 1648 een gEJvel
stc·en is met "De Civetkat". 

X (1625)GeertruiJacobsd. 

X 

Reael 

1e Thebota Clerck 

2e (1652) *Margaretba 
Gun(w)el, 

geb. 1624 Utrecht, nit Den 
Haag, in 1652 te Amster
dam, overl. 1697 of '98. 
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* = Civetkathouder( -ster ). 

Derde geslacht Vierde geslacht 

r1 . Christina Deniis 

2. Esperance Denijs X Joh. Habet, 

- 3. Elisabeth Denijs 

4. Pieter Denijs, 
brouwcr in "Het Roode 
Hart" tot 1681. 

5. Geertrui Denijs 

1. Pieter Denijs, 
als zijn vader gebrekkig, 
over!' 1683. 

2. Elisabeth Denijs, 
kalanderij , Zwanen
burgwal. 

- 3. Anna Denijs, 
l over!. 1697. 

L. Petronella Denljs, 
over!. in of vaar 171 4. 

bierbrouwer. 

X Agathe Reyersd. 
Kieft 

X Goyke Arisz. 
Snoek 

(Eduard Baels: . 
ecrs te huwelijk: {1. EgbertJe Baels 

J anneke J ans - 2. Helena Baels 

tweede huwelijk 3. Johanna Baels 
Maria Badland - Johannes) 

{

1. Eduard Baels 
X Eduard Baels, - 2. Pieter Baels 

(zijnderdehuwelijk) 3. Anna Baels 
Ververij , Zwanen-
burgwal; over!' voor 

{

le. Corn. van del' Bill , 
X chirurgijn.) 

2e. Jan Six, chirurgijn.) 
X Abr. Hancock.) 
X Jacob Eelink.) 

X Abr. van den Branden, 
Rotterdam. 

of in 1693. 

X (1680) Jacob 
Houtman, 
commies ter Admi
raliteit. Van hem 
gescheiden. 

1. Elisabeth HoutmanX Pieter Palensteyn, 
schout, secretaris van 
Zllid-Waddinxveen. 

2. Margaretha Hout
man 

f1e Comelis Jongkind 

Xt2e Adr. de Kedts, 
notaris te Gouda. 
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Eerste geslacht 

GEGEVENS BETREFFENDE DE 

C. - STAMBOOM * HERMAN REINIERSZ. (CONINGK) 

T,Yeede geslacht 

1. *Abraham Coninck, X(1629) Geertrui Jansd. 
1609-1648. Hoedl'kramer. Spierink, 1606-1662. 

2. Aaltje Coninck, 
oyer!. ,,001' 1653. 

Deze herlrouwl (1653) mel 
Adriaan Jansz. van Muyen, 
wedr. van 'Vijntje Clae~, 
houtkooper, over!' ± 166t. 
(Zij is W.s. de zllster van 
* Hendrik Spierink 

X * Cornelia BOll\\"('n~ 

X(+1640) Laurens de 
Runne, 

over!' voor 1653. 

3. Sara Coninck, 
*Herman Rei· X *Selijntje Dirks - over!' voor of in 1640. 

X Abr. de la Saulx 

niersz. (Coninck), (Cocx) 
1[;85-1638. over!. 1652. 
Civethandelaar in 
"de Civetkat", Ree
straat (3), Amster
dam. 

4. *Isaac Coninck, X Grietje Paulus 
geb. 1615. C:vethandelaar, geb. 1625. 
Reestraat. 

5. *Jacob Coninck, 
geb. 1616. Drogist, 
boraxbereider. 

6. Reinier Coninck, 
notarisklerk, later super
carga bij de West-Indischo 
Compagnie. 

7. Dirk Coninck, 
geb. 1626, notarisklerk, 
boraxbereider. 

X(1641) *Cath. Denijs 
Zij herlrouwt (1656) met 
* Abraham Zeeuw (zie VOt1r 

haar en haar man: stam
hoom-*Denys Denys [sen] !) 

X(1648) Saartje Jans, 
wed . Maarten Dirksz. 
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= Civetkathoudm-( -stCT ). 

Derde geslacht Yierde geslacbt 

1. Catharina Spierink 

I geb.1637. 
2. Margaretha Spierink 

geb.1639. 
_ J3. Anna Spierink 

l geb. 1641.) 
4. Jacob Spierink 

geb.1643.) 

- zes kinderen, o.a. 

Adriaan de Runne 

r Sara Coninck 

- 2. Ida Coninck 

3. Celia Coninck 

X Roelof N orel) 

X Adam van Haolen) 

X lYIichiel van der 
B(r)ucke, 

schipper op Rotterdam. 

x *Gerrit Loot, 
civethandelaar. 

{
le Abraham Craene 

X 2e (1665) LudolfStapel--Johannes Stapelmoer. 
moer, 

wedr . van Magdalena de 
Graef, chirurgijn. 
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32 GEGEVENS BETREFFENDE DE 

Eerste geslacht 

D. - STAMBOOM * DENYS DENYS(SEN) 

Tweede geslacht 

1. Gerrit Denij s, 
r vl(;eschhollwer, 0 8-
semarkt (Kalvcr
straa l). 

12. *Denijs Denijs- X 
sen, 

geb. te Maastricht, 
1598 poorter te Am
sterdam, vleesch
houwel', civcthande
iaal', in de kaap
vaart en overzee
schen hande1.Woont 
in hel hui s "Vero
nica", uithangbord 
"de Vijf Ringen", 
I{alvel'stl'aat, tus
schen Gaper- en 
Duifjessteeg, tegeu
over de St. Lucien
steeg. 

leJannekeKools, -
over!. 1613 

1. Aaltje Denijs X (1623) Hendrik Wijnants, 
geb.1599. geb . 1602, kramer (winkPl ie r) . 

2. *Gerrit DenUs, X 
geb. 1602. 

*Trijntje Elders, 
zij hertrouwt (1638) met • Gerrit 
.Tansz. (van Velsen), (van wien 
die na haar dood hertrou II"t (1660) 
met Catharina * Abr.d. van Bey
erlant (zie stamboom " Van Bey
erlant, E 2, 3e geslacht) . 

3. Agneta Denlis, X Claes Claesz. 
geb.1605, 
over1. voor 1664. 

4.J annekeDenij s, X Barend J ansz. Drost, 
geb. 1608. chirurgijn, Zaandam. 

5. Willem Denijs, 
1610-± 1632. 

1. *Sara Denijs, 
geb. 1615, 
over1. iu of na 1664. 

2. Suzanna 
Denijs, 

X (1634) Herman Neuye(n) , 
gob. 1605, uit Nijmegen ± 1634 
llaar Amsterdam, overl. ± J 662. 
Kramer. 

geb. 1616, 
2e(1614)*SaraSi-- overl. in of na 1661. 

mons(d.) (Rol-

X (1643) Ds. Bern. Tigurinus, 
(= Van Ziirich), pred. te resp. 
1639 Houwert (bij Hoom), 1649 
H8usden, 1651 Delft. Overl. aldaar 
1682. 

len of Tielen), 
geb. te Aken, sedert 
1595 te Amsterdam, 
overl. 16M. Tot 1653 
woonhuis in de Kal
verstraat, naast"Ve-
ronica", waar "de 
Civetkat" ± 1638 in 
den gevel komt te 
staan. Later is zij 
achter haar complex 
huisjes in de Kal
verstraat, op het 
Rokin gaan wonen. 

3. *Catharina 
Denijs, 

1619-1663. 

fIe (1641) *Jacob Coninck, 

Xl . 
2e (1656) * Abr. Jorisz. Zeeuw, 
geb. 1630. 

4. *Simon Denijs, X (1643) Elisabeth Baggelaar, 
geb. 1620, grb. 1619 te Haarlem. 
over1. na 1666. 

5. *Johan Denijs, X *Catharina Ruyff, 
geb. 1622, over!' ± gob. 1619 te Aken, overl. ± 1670. 
1661. Verfkooper in 
"DE' Verloren Ar-
beid", Haarlemmer-
dijk. 

6. :Maria Den~js, 
geb . 1623 of 1625, 
oyer1. ± 1658; ge
brekkig. 

X (1654) Jacob Meursius, 
goudsmid, geb. 1631 Sloterdijk. 
Hij hertrouwt in 1659 met Aga
tha Muliers. 
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* = CivetkathoudeJ"( -sier ) . 

Derde geslacht Vierde geslacht 

- Aaltje Denijs X Jacob Claesz. Smith - Nicolaas Smith 

. _ o.a. Elsje van Velsen (zie voor haar X (in vierde huwelijk) 
en hare echtgenooten stamboom " Herman Muller.) 
* Van Beyerlant, E 2,4e geslacht!). 

/

1. Grietje Claes v. Heulingen X Willem van Beaumont 
1- 2. Denijs Claes v. Heulingen 

3.J annetje Claes v.Heulingen X Nicolaas Eelking 
l4. Willem Claes v. Heulingen 

- (kinderloos) 

1

1. Dr. Johan Neuye(n), 
geb. 1637, arts te Noordwijk. 

2. Abraham Neuye(n) 
3. Isaac Neuye(n) 

- 4. Anna N euye(n) 

1
5. Herman Neuye(n) 
6. Sara Neuye(n) 

. - Dr. Abr. Tigurinus, 
t arts Ie Amsterdam. 

_ (zie slamboom * Hendrik Rei
niersz. (Coninck), 3e geslacht.) 

_(1. Johannes Zeeuw, 'l (kort gclccfd) . 

. 2. Johannes Zeeuw 

1

1. Anna Denij s 
2. Sara Denijs, 

- geb.1648. 

3. Denijs Denijs 
4. "Benjamin de Nijs, 
1654-1681. 

- Geertrui Denijs, 
over!. in of na 1708 te Oucle-
water. 

X Christina van Zeller 

X Clara Isabella de Bary 
XAlida Twent 
X Maximiliaan Tinne

gieter, te Nijmegen. 

X Antony Ploegh, 
te Nijmegen. 

X Cornelia d' Assignes 

X(1680) Geertrui Hen
driksd. Bodisco, 

geb.1660. 
XGemanuelvanderNoen, - Johan van 

geb. 1641, later wo- N oen 
nende te Oudewater. 

der X Janneke An
driesd. Blom 



1 



Eerste geslacht 

Godelinde Ingenerame 
(= de la Rame), 

geb. te Antwerpen (?), 
over!. ± 1645, 
huwt in eerste huwelijk: 

Jan van Aelst 
(Zie ook E 2) 

Tweede geslacht 

1. Andries van Aelst, X 
boekverkooper te Zulphen, 
papierfabrikant, koperplet
tel' te Hulsbergen. 

? 

E. - STAMBOOM 

GEGEVENS BETREFFENDE DE "OPRECHTE HOLLANDSCHE CIVET" ! 
* ABRAHAM WILLEMSZ. V AN BEYERLANT, E 1 STAMBOOM VAN AELST. * = Civelkathouder1-ster). 

Derde geslacht Vierde geslacht 

{
Ie Jannetje Dirks 

1. Isaac van Aelst, X . - Jan van Aelst X Jannetje Winkel 

pJaatsnijder te Amsterdam. Ie Mana Zell 

2. Judith van Aelst, X WillemJansz. Munnik- - Jan Munnikhuizen, 
papierfabrikante: huizen, plaatsnijder. 
Judith van Aelst & Co. te Apeldoorn. 

- 3. Hester van Aelst X Daniel de Marez 

4. Catharina van Aelst, 
Apeldoorn. 

, 
5. Klaasje van Aelst X Steven Jansz. Pot- *Jan Potgietel', X "Sara van Aelst I 

. (zie beneden). zijn achterniclH, -..4<1' t.Wil-
6. Aaltje van Aelst A

gleter, Jem van BeyeJllandt(zi1 E2). 
te peldoorn. )) 

Vijfcle ges]Flcht Zesde geslacht 

\

1. *Mr.FransvanAelst, x Hermine Deventek- - Jacob van Aelst, HeerX Aurelia Swartte, -Franc;oiseHel'minevan 
Geertrui Elberts geb. 1656 waag j van Mathenesse en Als zijn weduwe hertrouwt Aelst, 

. . 11 e (1653) *Margaretha - over!. v66r of in 1720. geb. 1665~ Bellingeweerde, zij ± 1713 met * Justus J 0 - die in 1729 brieven van 
Cathanna B1SSchop - Jacob van Aelst * Abr.d. Lefebure, Advocaat. oyer!. ± 1707. annes van Beilanus (geb. meerderjarigheid krijgt. 

1 *D J b A I t X geb. 1632, over!' na 1685. ~1 F n t. 1677 te Leeuwarden, over!' 
. r. aco van e s , . rans lJeven 81- 1727) wedr. van Anna 

geb.1632 te Arnhem, ± 1653 2e (1699) Elsje Colijn, 2. Judith van Aelst, X Dr. Theodoor Deve ter- waag Elbertina FOl'tuyn ± 1710 

{
Ie 

2. Lodewijk van Aelst, X 
papierfabrikant en koper- 2e 
pletter Ie Hulsbergen. 

3. Frans van Aelst, 
_ papierfabrikant en koper

pIetteI' te Arnhem. 

X Judith Mom 

4. Lijntje van Aelst, X Willem Jaspersz. van-
papierfabrikante. Meurs, 

~ Amsterdam, over!' 1705. over!. ± 1720, wed. van AdJ'. geb. 1664. waag, 2. Adriaan Deventer- naal' Amsterdam ;ckomen. 
pothekel', arts. Backer en vel'volgens van schout te W1JliS, late. arts waag Hij is oak raad van de 

Ds. Hendrik Bysterus; ten te Mijdrecht. vroedschap te Leeuwarden 
laatste gehuwd met .. Dr. geweest. 
Jacob van Aelst. I 

1. Sara' Erouerius, X (1694) Ds. Clemerr' s - Johanna 'Wilhelmina X Galenus van Baerle 
le(1666)haarneef*Pie- 1670-1721. Streso, Streso 

tel' van Beyerlant, geb. 1655 te Meurs, 1677 
reeds tweemaal weduw- 2, Judith Brouerius, predikant te Repelen 1690 
naar (zie E 2). 1671-1688. Hoog-Duitsch predik: Ilt te [OS. Zacharias Jacobus Stl'e-

Amsterdam, wedr. va. Ma- so, predikant te Meppel 
2. *J ohanna van Aelst, X 2e(166.9)*MatthijsBrou- - 3. Abraham Brouerius, ria Fabritius (uit di t hu- 1715, Wormer 1724, Leiden 
geb. 1638 te Arnhem, wen us, geb. 1674, kort geleefd. welijk een voorzoon - 1725. Over!. 1765.) 
over!' 1729 te Amsterdam. geb. 1642 te Meppel, ± 1669 

zijdelakenwinkelier te Am
sterdam, over!. 1681. 

l3e (1683) *Reinier Dib
bets, 

geb. te Arnhem 1651, ± 
1683 te Amsterdam. Stich I 
met ziju stiefzoon Franr;oi s 
Brouerius in 1702 de Ja
kenzaak Reinier Dibbets lie 
Zoon. Over!' 1716. 

3. *Sara van Aelst, X lant l
Ie (1657) haar neef 

*Willem van Beyer-

geb. te Arnhem, over!. in (zie E 2). 
Of na 1691 te Amsterdam . 

2e (1673) haar achter
neef *Jan Potgieter, 

(zie boven), geb. 1642 te 
Apeldoorn, over!' vaal' of in 
1683.Papierfabrikant, boek
verkooper te Amsterdam. 

4. *Mattheus Brouerius X (1705) Maria Her 
(van Nidek). (Coesfelt), 

geb. 1677, over!. 1742 te over!. in of na 1743. 
N aarden. Ook eenigen tijd 
in Haarlem woonachtig. 
Advocaat, 2e klerk tel' Ad-
miraliteit, historicus, litte-
rator. 

. .. . (CoesfelL), l
Ie (1705) Id~ Her 

5. FranQols Brouenus, X oyer!. ± 1727. 
1679-1747, venuoot in de 
lakenzaak Reinier Dibbets 2e (1729) Maria H 
& Zoon. geb. te Utrech: 1681, 

over!' in of na 1750. 

1. Johanna Elisabeth 
Brouerius van Nidek, 

ans - geb. 1705, over!. na 1722. 
2. Hendrik Reinier B. X (1736) Geel'truida van 

v. N., del' Lely, 
1708-1741, notarisklerk, die later hertrouwt met 
koopman, regent van het Jacob Feitema. 
Dolhuis. 

3. Matthells B. v. N., 
1710-1722. 

4. Maria FranQoise B. X (1737) Jacques Mesmil 
v. N., de Vicmare, 

geb.1712. geb.1717. 

5 . Anna Clementia B. 
v.N., 

1716-1719: . Ie (1751)AdrianaRijke 
6. Franc;Ols B. v. N., x{ . 
geb. 1719, luitenant del' in- 2e GeertrUl Meyer 
fanterie. 

1. Johanna Reinera 
Brouerius 

2. Reinier Dibbets B., 
ans - kapitein del' schutterij . 

8. Anna Hendrietta B. 
4. Ida FranQoise B. 
15. Ds. Mattheus B., 
predikant te Coudum. 
6. Judith B. 

X Melchior Greve 
burgemeester van Hattem. 

X Alida Elisabeth Lulofs 

X Margaretha Tollius 

X Bartholomeus Hendrik 
Lulofs, 

Zutphen. 

4. J ohan van Aelst, X zijn nicht Anna Mom - Adriana van Aelst 
burgemeester Arnhem. 

l5. Catharina van Aelst 

X haar neef Ds. Is ac 
vVilbrennink, 

pred. te Amersfoort. 

1 J b M x{
le Elisabeth Gerrits . aco van eurs, 

plaatsnijder,boekverkoopel' 2e Annetje Goulet - Sara van Meurs 
te Amsterdam. 

2. Sara van Meurs 

Ie Theodoor Elmen-

I horst, 
X Amsterdam. 

2e Willem Meijgenert, 
koopman, Amsterdam. 

X Otto Koper, 
Beverwijk. 

Arnhem. 3. ? van Meurs X Adriaan van MarIe, 
Rotterdam. 

5. Liefken van Aelst 4. ? van Meurs X Jacob Mom, 
Ambem. 

_{1(). Maria Mom 
.<.. Jacob Mom 
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Eerste geslach t 

IJsbrant Rieu
wertsz_ (la 
Burgh) 

van Haarl em naar 
Amsterdam geko
men ± 1630, over!' 
± 1660. Tafelboek
maker (kantoorboe
kenmaker) , verkoopl 
o.a. uitgave vau 
• Abr. WilIemsz. van 
Beyerlant, in de Lan
ge Niezel N.Z. , 8e 
Luis van de Voor
burgwal, met "De 
Fuik" in den gevel 
en het uithangbord 
"Het (Fijne) Tafel
boek". 

X *Annetje Cool 
na het overlijden van 
haar man een tijd
lang terug te Haar
lem ; over!' 1679. 

F. - STAMBOOM • PIETER LA BURGH. 

T,Yeede geslacht 

1e (1644) t)ara Joos-
tensd. Vink, 

1. ·Pieter la Burgh, X geb. 1620, over!' 1662. 

geb. te Haarlem, 1630 te 
Amsterdam, over!' 1689. 
Tafelboekmaker, drukker 
(o.a. uitgave van • Abr. Wil-
lemsz. van Beyerlant), ci-
vethandelaar. Woont in va-
derl ijke woning tot ± 1683, 

- van 1647-1656 ook met het 
uithangbord "Het W apen 
van Stralsund". 

2. Dirk la Burgh, 
memorieboek-maker. 

2e (1663) Anna '\'Villem 
Joosten(sd .) Glim
mer, 

oyer!. 1683. Uit haar eers(( 
huwelijk met Willem val 
Eijler (had zij 

3e (1684:) Neeltje de 
Vries, 

uit haar eers te huwelijk 
met Floris Klaasz. Ber
gervis (had zij 

3. Belletje la Burgh, X Comelis Swartsen-
lJeeft haar man overleefd. burch 

4. Jacob la Burgh, X (1660) Mayke Looten 
geb. 1636, over!' v66r 1681; lleeft haar man overleefd 
memorieboek-maker in de 
vaderlijke woning. 

5. (?) Benjamin la 
Burgh. 



Eerste geslacht 

Godelinde Ingenerame 
(= de la Rame) , 

(zie El), huwt in tweede buwelijk: 

Pieter van de Poel, 
papierfabrikant, te Al'llhem, 
over!' 1625. 

E. - STAMB, 

Tweede geslacht 

1. Pieter van de Poel, X (1648) Geertrui 
geb. 1599 te Arnbem, over!. 1656. wed. Armand Cron 
Handel in papier en tabak te Am-
sterdam. 

2. Abraham van de Poel, X (1625) Dorothea 
geb. 1601 te Arnbem, overl. 1637. zij hertrouwt na 
Handel te Amsterdam (Londen) James Hoste, te LOI 
in papier en tabak. Ook plaat-
snijder(?) . 

3. Geertrui van de Poel, 
geb. te Arnhem, overl. 1669 Ie 
Amsterdam. 

X (1626) *Abrahan 
van Beyerlan 

wedr. van Neesgen 
tha Kiefs), wed. Abr 
boekverkooper, val 
kinderen had, Ab 
hamsz. (1607), Isa 
onore (1618) en Ja 
i;, in 1622 met , 
bertrouwd, maar t 
geen kinderen gebE 
,. A. W. v. Beyerlan 
Beieren?), ± 1615 t 
overl. 1648. Kantol 
kant; parfumhande 
zeeschen handel; be 
derling bij de Fransc 
uitgever van gescbr: 
van mystiek en gel( 
in "Beyerlant", Wa 
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GEGEVENS BETREFFENDE DE "OPRECHTE HOLLANDSCHE CIVET" 

.. ABRAHAM WILLEMSZ. VAN BEYERLANT, E 2 STAMBOOM VAN DE POEL (* = Civefkalhottdet(-ster). 

ters, 

Derde geslacht 

1. Dorothea van de Poel X Gilles Roghe, {
1. J ohan Roghe 

2. Andries Roghe 

2. Pieter van de Poel, 
(zie beneden) 

koopman. 

X zijn nicht *Maria van Beyer. - nageslacht (zie beneden). 

lant, 
(zie beneden) 

wens, - 3. Geertrui van de Poel X Mr. Adriaan Pauw, 
advocaal te Arnhem. dood met 

4. *Catharina van de Poel, X (1653) *Tiberius Cyprian us, - Isaac Cyprian us, 
geb. 1634, .over!. in of na 1687. geb. 1628 te Leeuwarden, ± 1648 chirurgijn. 

(van wien - Sara Hoste.) te Amsterdam, over!' ± 1683. 
Koopman. 

Vierde geslacht 

X Margaretha van der Poll 

X Cornelia Seghers, 
Dit huwelijk is (feitelijk in 1696) 
bij hun leven ontbonden. 

Ie (1678) Mr. Meindert van 
Schade, 

geb. 1649 te Leiden, alwaar nota
ris; oorlogskapitein; advocaal te 
Amsterdam, over!. 1691. Voordien 

Vijfde geslacht 

1. Judith van Beyerlant, X getrouwdmetMachteldBal ,bijwie - driedochters. 

ns (= Aga
uybrerhtsz. , 
ie zij vier 

ham Abra
(1613), Le-
(1619); zij 
Beyerlant 

ft van hem 

eb. 1587 (in 
Amsterdam, 
oekenIabri
in den over
houder.Ou
Geref.Kerk; 
en op gebied 
ezen, woont 
oe88tr.(72). 

1. "Willem van Beyerlant, X (1657) zijn nicht "Sara van-
geb. 1627, over!' ± 1672 Ie Loe- Aelst, 
nen(?). Papierhandelaar te Am- die na zijn dood hertrouwt met 
sterdam. hun neef * Jan Potgieter (zie E 1) . 

2. Catharina van Beyerlant, X (1660) *Gerrit Jansz. (van 

geb.1658. 
2e (na 1691) Ds. Johannes 

Abr.zn. Brou~rius, 
wedr. Theodora Aikema. Hij, geb. 
1646 te Meppel, over!' 171.6 te 
Groningen, is de jongste broer van 
* Matthijs Brouwerius (zie E 1, 3e 
geslacht) en pred. te Hoog- en 
Laagkerke. 

2. Suzanna van Beyerlant, X Jan Croese, 
over!' tusschen 1737 en 1750. over!' tusschen 1720 en 1726. 

3. Abr.(?) van Beyerlant, 
geb. v66r 1666. 

geb. 1628, over!. v66r of in 1661 . Velsen), 
geb. 1611 te Velzen, ± 1638 te 
Amsterdam, over!' ± 1680, in pa
pier; wedr. van *Trijntje Elders, 

1. Eldert Gerritsz. (van Velsen) X Machteltje Donkerts 

1. Elisabeth van Velsen.) 

{

2. Catharina van Velsen.) 
- 3. Alida van Velsell 

X Hendrik Timmerman, wedr. 
van Johanna Amsterdam .) 

3. *Maria van Beyerlant, 
geb. 1629, overh tu sschen 1687 en 

1
1694

. 

4. "Pieter van Beyerlant, 
geb. 1632, over!' ± 1668. 
Koopman . 

5. Sara van Beyerlant, 
1633-± 1661. 

6. Rachel van Beyerlant, 
geb . 1635, kort geleefd . 

(bij wie 
wed. * Gerrit Denys (zie stamboom 
Denys Denyssen, 2e geslacht). 

Ie (1651) haar neef Pieter 
van de Poe!. 

X geb. 1629, over!' tllsschen 1661 en 
1669. Koopman, boekhouder, ook 

2. EIsje van V'elsen, 
ovor!. in of na 1680. 

, I 

Rebecca van de Poel, 
geb. 16M, over!' in of na 1698. 

tijdelijk in Beverwijk. fl. Abraham Godefroy, 

2e (1669) *Gompard Gode- - geb. 1670 . . 
froy, 12. \aul Godefroy, 

1638- 1686, militair te Ravestein, 1672, onnooze!. 
sedert 1669 koopman te A'dam; 
wedr. van Christina Voltelen. 

Ie (1658) Maria * Abr.d. Lefe· - Abraham van Beyerlant 
bure, 

1630-± 1661. 

2e(1661) Elisabeth Barendsd. 
X Vierhuysen, 

± 1643-± 1665; zij is cOllsine van 
*Tiberius Cyp1'ianus (zie boven) 
en diens b1'oe1' *Allardus Cypria
nus (zie beneden). 

le (1663) Abr. van Lankom, boek- 
verkooper, over!' 1664. 

X 2e 1665) Gerrit van Oort, drogisl, 
over!' 1669.) 

3e (1672) Jan Noyen, wijnkooper, 
Harderwijk.) 

4e * Herman Muller, 
over!' in of na 1680. 

X (1678)*Christiaan van Hoeck, 
geb. 1655, over!. in of na 1698 
(1715?). Wijnkooper. Pupil van 
haar stiefvader * Gomp. Godefroy. 

3e (1666) zijn nicht*Johanna 
van Aelst, 

1638-1729 (zie E 1). 

1. Prof. Dr. Abraham Cypri· X Hillegonda Sara Aernouts 
anus, 

X (1653) *Allardus Cyprianus,-

geb. v66r 1660, over!. na 1724. 
Prof. in meet te Franeker. 

geb. 1629 te Leeuwarden, ± 1656 
te Amsterdam, over!' 1683. Na 2 . Orce~l.a C~prianus, 
haa1' dood hertrollwt hij met *Ma- geb. voor 1663. 
ria Walraven (1641-1702), bij wie - Andries Cyprianus, 
Hij was chirurgijn. geb. na 1653, over!' v661' of in 1692. 
Na zijn dood hertrouwt zij (1687) 
met Gerrit van Broekhuysen, ma-
kelaar, wedr. van Anna de Vries. 

X Pieter Ploegh, 
winkelier, wedr. van Josina van 
Keeren, bij wie _ 
Hij over!' v66r of in 1692. 

Catharina van Lankom 
X Willebrink.) 

Elisabeth Muller 
X Arent van Velsen .) 

een zoon. 
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* = Ci've tkClthoudcr( -ster) . 

Derde geslacht Viercle geslacht 

fl. *Joost la Burgh, 
1647- ± 1673, tafelboek
maker, civethandelaar; va
derlijke woning. 

2. Anna la Burgh, 
geb.1649. 

x (1670) Suzanna Davids, 
geb. 1649 te Leiden. 

X (1671) Abraham Ros
dinck, 

g-eb. 1648; hoedenwinkelier . 

_ 3. Cathalina la:Burgh, X Abraham Dorrevelt, -? Dorrevelt 
1650-± 1673. chirurgijn, die in 1673 her

trouwt met Tanneke Copijn. 

4. ? la Burgh, 
als kind overl. 1653. 

5. *Dirk la Burgh, 
1654-1685, "tafelboek"
binder, civethandelaar; 
vaderlijke woning. 

- Pieter la Burgh, 
overl. 1684. 

_ Anna van Bijler.) 

- Aagje Bergervi s 

X (1682) *Margaretha 
Witte, 

geb.1655. 

X Jan Evekamp, van wien 
gescheiden.) 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AAHBOEK XX 

_? la Burgh 
als kind overl. 1683. 

5 
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ALPHABETISCHE NAAMLIJST DF.R PERS0.l~mN. VOORKOMENDE IN 
DE VOORAFGAANDE VIJF GENEALOGlEEN DER VOORNAAMSTE 

OUD-HOLLANDSCHE CIVETKATHOUDERS 1) 

• 

• 

A, Benz. = letter van de genealogie (N.B. E = El of E2) 
1, 2 enz. - eerste, tweede enz. geslacht. 

• Civet.kathouder( -ster). 

Abrahams, Leonore E2 Baels, Eduard B4 
Abrahamsz., Abraham E2 , Egbertje B4 

, Isaac E2 Helena B4 
, Jacob E2 , Johanna B4 

Aelst, Aaltje van E3 , Johannes B4 
, Adriana van E4 , Pie tel' B4 
, Andries van E2 Baerle, Galenus van E5 
, Catharina Andriesd. v. E 3 Baggelaar, Elisabeth D2 
, Catharina Fransd. v. E3 Bal, Machteld E4 
, Frans van E2 'Bary, Clara Isabella de D3 
, Mr. Frans van A4, E4 Beaumont, Willem van D3 
, Fran«;oise Hermine v. E6 Beyerlant, Abraham van A4, E 4 

Hester van E3 , Abraham(?) van E 'k 

Isaac van E3 * , Abraham Wil-
Jacob van E3 lemsz. van B 1, E 2 
Jacob van E5 Fl, F2 
Dr. Jacob van A3, E3 Catharina v. D 2, E 3 
Johan (Jan) van El , Judith van E4 
Johan (Jan) van E4 * , Maria van E 3 (bis) 
Johan van E3 ::>; Pieter van A 3, E 3 (bis) 

, J'ohanna van A 3, E 3 (bis) , Rachel van E3 
, Judith van E3 , Sara van E3 

Judith van A4, E4 , Suzanna van E4 
, Klaasje van E3 " , Willem van E 3 (bis), E 4 
, Liefken van E2 *Beilanus, Justus Joannes v. E5 

Lijntje van E2 Bergervis, Aagjc F3 
, Lodewijk van E2 , Floris Klaasz . F2 
, Sara van E 3 (bis), E 4 Bijler, Anna van F3 

Aernouts, Hillegonda Sara E4 - , Willem van F2 
Aikema, Theodora E4 Bysterus, Ds. Hendrik E3 
Amsterdam, Johanna E5 Bill, Cornelis van del' B4 
Assignes, Cornelia d' D3 Bisschop, Catharina E2 
Backer, Adriaan E3 Blom, J anneke Andriesd. D4 
Badland, Maria B3 Bodisco, Geertrui Hendriksd. D3 
Baels, Anna B4 ·Bouwens, Cornelia C2 

- , Eduard BS Branden, Abraham van den B 4 

1) Deze stamboomen zijn opgesteld naar gegevens, geput uit het Oud
Archief del' gemeente Amsterdam. 
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Bril, Sara A3 Claes van Heulingen, Denijs D3 
Broekhuysen, Gerrit van E3 - , Grietje D3 
Brouerius, Abraham E4 Jannetje D 3 

, Anna Hendrietta E 5 - , Willem D3 
, Franc;ois E4 Claesz., Claes D2 
, Ida, Franc;oise E5 Clerck, Thebotha B2 
, Johanna Reinera E 5 *Cocx, Selijntje Dirks Cl 

Ds. Johannes E4 Coesfelt, zie Hermans 
, Judith E4 Colijn, Elsje A3, E3 
, Judith E5 Coninck, Aaltje C2 
, Ds. Mattheus E5 * , Abraham C2 .. , Matthijs E3, E4 , Celia Cli 
, Reinier Dibbets E5 , Dirk C2 
, Sara E4 " Herman Reiniersz. C t 

- van Nidek, Anna Ida C3 
[Clementia E 5 Isaac C 2 

_., Franc;ois E5 * Jacob C2, D2 
- , Hendrik Rei- , Reinier C2 

!lier E5 , Sara C2 
-, Johanna Eli- , Sara C3 

sabeth E5 "Cool, Annetje Fl 
-- , Maria Fran- Copijn, Tanneke F3 

c;oise E5 Craene, Abraham C3 
- , Mr. Mattheus E4 Croesc, Jan E4 
-., Mattheus E5 Cromlink, Armand E2 

Brouwerius, zic Brouerius Dankerts, Machteltje E4 
B[r]ucke, Michiel van del' C3 Davids, Suzanna F3 
Burgh, Anna la F3 Denijs, Aaltje D2 

, Belletje la F2 , Aaltje D3 
, Benjamin la F2 Agneta D2 
, Dirk la F2 Anna B3 .. , Dirk la F3 Anna D3 

Cathalina la F3 .. Benjamin, zie '"Nijs, 
Y sbrimt Rieu- [Benjamin de 

wertsz. la Fl .. Catharina C2, D2 
Jacob la F2 Christina B3 
Joost la F3 Denijs, zie *Denijs-.. Pieter la F2 sen, Denijs 

, Pieter la F3 , Denijs D3 
Cyprianus, Prof. Dr. Abra- , Elisabeth Philipsd. B3 

ham E4 , Elisabeth ·Pietersd. B3 
Allardus E 3 (bis) Esperance B3 
Andries E4 Geertrui B3 
Isaac E4 Geertrui D3 
Orcella E4 Gen·it Dl .. Tiberius E 3 (bis) .. Gerrit D2, E3 

Claes, Wijntje C2 Janneke D2 
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*Denijs, Johan 
Lysbeth 
Maria 
Petronella 
Pieter 

* Pieter 
Pieter Philipsz. 
Pieter *Pietersz. 
Philip 
Sara 
Sara 
Simon 
Sllzanna 
Willem 

*Denijssen, Denijs 
Deventerwaag, Adriaan 

, Frans 
, Hermine 
, Dr. Theodoor 

*Dibbets, Reinier 
Dirks, J annetje 

• - , Selijntje, zie *Cocx, 
Selijntje Dirks 

Dirksz., Maaden 
Donkerts, Machteltje 
Dorrevelt, Abraham 
Drost, Barend J ansz. 
Eelink, Jacob 
Eelking, Nicolaas 
Elberts, Geertrui 

D2 
Bi 
D2 
B3 
Bi 
B2 
B3 
B3 
B2 
D2 
D3 
D2 
D2 
D2 
Di 
E5 
E5 
E4 
E4 
E3 
E3 

C2 
E4 
:1<'3 
D2 
B4 
D3 
E2 

·Elders, Trijntje 
Elmenhorst, Theodoor 
Eppinga, Sywert 
Evekamp, Jan 

D2, E3 
E3 

Fabritius, Maria 
Feitema, Jacob 
Fevre, Ie, zie Lefebure 

A3 
F3 
E4 
E5 

Fortuyn, Anna Elbertina E 5 
*Franszen, Clara A 2 

* 

Gerrits, Elisabeth E 3 
Gerritsz., Eldert, zie Velsen, 

Eldert Gerritsz. van 
Glimmer, Anna Willem Joos-

tensd. F 2 
Godefroy, Abraham E 4 

Gompard E 3, E 4 
, Paul E 4 

Goulet, Annetje E3 
Graef, Magdalena de C3 
Greve, Melchior E5 

*Glln(w)el, Margaretha B2 
Habel, Johannes B3 
Haelen, Adam van C3 
Hayens, Jeremias A3 
Halma, Maria E4 
Hancock, Abraham B4 
Hermans, Ida E4 

, Maria E4 
Heulingen, van, zie Claes 

van Heulingen 
·Hoeck, Christiaan vall E4 
Hoste, James E2 

- , Sara E3 
Houtman, Elisabeth B4 

, Jacob B3 
, Margaretha B4 

Hllyberls, Arnoul Bt 
Huybrechtsz., Abraham E2 
Ingenerame, Godelinde Et 
Jans, Janneke B3 
-- , Neesgen. zie Kiefs, Agatha 
- , Saartje C2 

* J ansz., Genit, zie *Genit 
J ansz. van Velsen 

J ongkind, Cornelis B4 
Kedts, Adriaan de B4 
Keeren, J osina van E4 
Kiefs, Agatha E2 
Kieft, Agathe Reyersd. B3 
ICools, J anneke Dl 
Koper, Otto E4 
Kramers, Anna A4 
Laburgh, zie Burgh, la 
1ankom, Abraham van E4 

, Catharina ,an E5 
*1efeburc, Abraham A2 

Abraham A3 
Abraham A4 
Catharina A3 
Clara A3 
Francois A3 
Frans At 

* Isaac A3 
Isaac A4 

JI 
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* 

* 

Lefebure, Maria 
Margaretha 
Nicole 

, Pieter 
, Pieter 

Pieter 
Suzanna 
Suzanna 
Thomas 

A3, E3 
A3, E3 

A2 
A2 
A3 
A4 
A3 
A3 
A3 

Lely, Geertruida van der E 5 
Lemaire, Catharina A 2 
Lemkes, Sara A 3 

*Loot, Gerrit C 3 
Looten, Mayke F 2 
Lulofs, Alida Elisabeth E 5 

- ,Barthelomeus Hen-
drik E 5 

Marez, Daniel de E 3 
Maton, Dr. Joannes A 4 
Meyer, Geertrui 
Meygenel't, Willem 

E5 
E3 

Mesmil de Vicmal'e, Jacques E 5 
Meurs, Jacob van E 3 

Sara van E 3 
- , Sara van E 4 
- ,Willem J aspersz. E 2 

Meursius, Jacob 
Mom, Anna 

Jacob 
Jacob 
Judith 
Maria 

D2 
E3 
E3 
E4 
E2 
E4 

Muyen, Adriaan Jansz. van C 2 
Muller, Elisabeth E 5 

* - ,Herman D 3, E 4 
Muller;;;, Agatha D 2 
Munnikhuizen, Jan E 4 

, Willem J ansz. E 3 
Neuye(n), Abraham D 3 

Anna D 3 
Herman D2 
Herman D3 
Isaac D 3 

, Dr. Johan D 3 
, Sara D 3 

*Nijs, Benjamin de D 3 
Noblet, Elisabeth Philipsd. B 1 

N oen, Gemanuel van 
- , Johan van der 

Noyen, Jan 
Norel, Roelof 
Oort, Gerrit van 
Ouwens, Dorothea 
Palensleyn, Pieter 
Paulus, Grietje 
Pauw, Mr. Adriaan 
Pieters, G('ertrui 
Ploegh, Antony 

, Pieter 

del' 

Poel, Abraham van de 
Catharina van de 
Dorothea van de 
Geertrui van de 
Geertrui van de 
Pieter van de 
Pieter van de 

D3 
D4 
E4 
C3 
E4 
E2 
B4 
C2 
E4 
E2 
D3 
E4 
E2 
E3 
E4 
E2 
E3 
El 
E2 

- , Pieter van de E 3 (bis) 
- , Rebecca van de E 4 

Poll, Margaretha van del' E 4 
*Potgieter, Jan E 3 (bis), E 4 

, Steven Jansz. E 3 
Raade, Joan van der A 3 
Rame, de la, zie Ingenerame 
Reael, Geerlrui J acobsd. B 2 

*Reiniersz., Herman, zie *Co
ninck, Herman Reiniersz. 

Rieuwertsz., Ysbrant, zie 
Burch, YsbrantRieuwertsz.la 

Rijke, Adriana E 5 
Roghe, Andries 

- ,Gilles 
Roghe, Joban 

E4 
E3 
E4 

*Rollen, Sara, zie * Simons, Sara 
Rosdinck, Abraham F 3 

*Ruyff, Catharina D 2 
Runne, Adriaan de C 3 

- , Laurens de C 2 
Saulx, Abraham de la C 2 
Schade, Mr. Meindert van E 4 
Seghers, Cornelia E 4 

*Simons, Sara D 1 

Six' IJan B 4 
Smith, Jacob Claesz. D 3 

- , Nicolaas D .~ 



42 GEGEVENS BETREFFE~-nE DE 

Snoek, Goyke Arisz. B3 Velsen, Elisabeth van E5 
Spierink, Anna C3 - , Elsje van D3, E4 

, Catharina C3 * - , Gen·it J ansz. v. D2, E3 

* Geertrui Jansd. C2 Vierhuysen, Barend A3 

* , Hendrik C2 , Elisabeth Ba-
, Jacob C3 rendsd. A3 en 4, E 3 
, Margaretha C3 , Clara A4 

Stapelmoer, Johannes C4 , Jacob A4 
, Ludolf C3 Vink, Sara Joostensd. F2 

Steets, Margaretha A3 VoItel en, Christina E3 
Streso, Ds. Clemens E4 VTies, Anna de E3 

, JohannaWilhelmina E 5 - , Neeitje de F2 
- , Ds. Zacharias Walraven, Arnout * Arnoutsz. A 4 

Jacobus E 5 * , Maria E3 
Swartsenburch, Cornelis F2 Warmenhuysen, Gerbrand 
Swartte, Aurelia E5 Adriaansz. van A3 
Tetz, Jacomina van A5 Wilbrennink, Ds. Isaac E4' 
- , Maria van A4 Willebrink E5 

*Tielen, Sara, zie *Simons, Sara Wijnants, Hendrik D2 
Tigurinus, Dr. Abraham D3 Winkel, Jannetje E4 

, Ds. Bernard D2 Wirion, Jean A4 
Timmerman, Hendrik E5 ·Witte, Margaretha F3 
Tinnegieter, Maximiliaan D3 *Zeeuw, Abraham Jorisz. C2,D2 
Tollius, Margaretha E5 - , Johannes (I) D3 
Twent, Alida D3 - , Johannes (II) D3 
Velsen, Alida van E5 Zell, Maria E3 

, Arent van E5 Zeller, Christina van D3 
Catharilla van E5 Zurich, van, zie Tigurinus. 

. Eldert *Gerritsz. v. E4 
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GEMIDDELDE JAARPRIJZEN VAN CIVET, LATER, VANAF 1679, 

"AMSTERDAMS OPREGT CIVET" GEHEETEN 1) 

Guldens Guldens Guldens 

1615 17.00 * 1675 23.00 1710 37.37 
1623 15.00 * 1676 21.50 1718 27.50 
1624 17.83 (15.00 "') 1677 23.50 1719 29.00 2) 

1625 17.00 1679 18.00 1722 28.00 
1626 13.88 (13.50 *) 1682 15.00 1727 16.00 3) 

1629 14.00 * 1683 17.00 1728 10.00 
1630 17.50 * 1686 12.00 1731 12.00 
1631 16.17 * 1687 8.50 * 1732 18.00 
1637 24.00 * 1688 11.50 1733 18.00 
1639 18.00 * 1689 9.63 1734 18.00 
1640 20.00 * 1691 8.75 1735 18.00 
1644 34.50 * 1692 9.00 1736 18.00 
1646 34.75 * 1694 6.63 1737 18.00 
1648 22.50 * 1701 9.38 1738 18.00 
1653 45.00 * 1703 21.50 1739 18.00 
1669 19.08 1705 22.00 1740 1S.00 
1671 19.00 1706 32.80 1741 18.00 
1672 lS.00 1708 37.00 1742 18.00 
1674 15.75 1709 37.25 1743 18.00 

1744 18.00 

TOELICHTING 

Wij achten de opname der onderstaande acten-verzameling alleszins ge-
rechtvaardigd, hoewel wij het hetreuren, dat mr. Prins nog niet in staat was 
zijn Inleiding erop hier te gaven. 

Een in onze economische geschiedenis verwaarloosd hoofdstuk heeft de 
heer Prins aan het licht gebracht en een nieuwe figuur in het oud-holland-
sche zakenleven ontdekt. 

Teneinde hierop eenig licht te laten vall en en de lezers van dit Jaarboek 
eenigszins wegwijs te maken in het uitgebreide materiaal dat mr. Prins 

----
1) De prijzen zijn ontleend aan de verzamelingen beurskoerslijslon van het 

Nederlandsch Economisch-Historisch Archief te 's-Gravenhage en van het 
Nederlandsch Instituut voor Prijsgeschiedenis te Amsterdam; de met'" aan
geduide echter aan de hierachter gepubliceerde documenten. 

2) Ook volgens Ricard, Negoce d'Amsterdam (1722). 
S) Ook volgens Le Moine de l'Espine, ed. I s. Le Long: Koophanclel van 

Amsterdam (1727) . 
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bijeengebracht heeH, zal ik, met instemming van genoemden heer, trachten 
zoo kort mogelijk enkele der belangrijkste economische verschijnselen te be
handel en. Men zij echter aandachtig, dat de geheele verdienste van deze 
publicatie aan mI'. Prins loekomt. 

De civet, die het onderwerp van de voorgaande stukken uitmaakt, is een 
welriekend parium, dat van de afscheiding van de Z.g. civetkatten gewonnen 
wordt. Dit secretum, dat aanvankelijk zeer onaangenaam riekt, scheiden 
deze beesten van nature in zeer kleine hoeveelheden af uit een beursje, dat 
zich ter hoogte van aars en geslachtsdeelen bevindt. Meestal wordt - ton 
werd - het hun kunstmatig uitgelepeld. Zoo worden - en werden - twee
maal per week eenige grammen per mannetjeskat gewonnen. De dieren, die 
OlJ de kust van Guinea voorkwamen , werden gevangen en van ongeveer het 
jaar 1610 af in Holland aangevoerd, en hier aangekocht door civetkathou
del's, die de dieren voedden en hun de civet afnamen teneinde deze in den 
handel te brengen. Men kende dus een import van civetkatten en een handel 
in civet die in hoofdzaak exporthandel was. Daar de civet voornamelijk van 
de mannelijke exemplaren afkomstig was, waren de vrouwtjes veel minder, 
doorgaans slechls de helft in prijs van de mannetjes waard, soms zelfG 
waardeloos. De civetkathonders, van Spaansch-Portugeesch-Joodschen of 
Waalschen oOl'sprong, lielen op den duur hun beesten stallen bij personen 
van geringe middelen en van eenvoudige sociale positie; het werk van dezen 
was weinig aantrekkelijk, daar het erin bestond de katten eten en drink en 
te geven, hun hokken rein te houden en de civet te "trekken". Met de eerst
genoemden waren zij door familiebanden meestal vast verbonden. 

De civet, als parfum en geneesmiddel, had reeds vroeg een groote handel.,·· 
waarde. Reeds in de vijftiende eeuw was het arlikel bekend; tal van schrjjver~ 
vermeldden het. B1ijkens de hierv66r gepubliceerde bibliografiC' viel er in het 
laatste kwart del" zestiendel eeuw de aandacht van N ederlandsche schrijvers op . 
Hoe belangrijk de handel in civet was, blijkt ruet aIleen uit de gepubliceerde ac· 
len, waarvan de belangrijkste een aaneengesloten geheel van bijna een eeuw 
Yormen, maar ook hieruit, dat de civet reeds op de koerslijsten der Amstel'
damsche Beurs van het jaar 1624 voorkwam en daarop meer dan honderd 
jaar genoteerd is geweest. Eer!~ t na 1744 is de prijsnoteering verdwenen. Zoo· 
als ook uit deze aeten blijkt, werd de civet tel' Benrze per ons vel'bandeld. 

De houders van civctkattcn hielden meestal de katten in vennootschap. 
III den eersten tijd was de VOl'm blijkbaar aldus, dat aan enkele van de 
vennooten opgedragen werd de civet te verkoopen 1) . De opbrengst zon pro 
!"ata van hetgeen elk gelcverd had, vel'deeld worden. Of hiervoor een firma 
gevormd werd, blijkt niet. Elk werd naar zijn inbreng beloond. De duur del' 
vennootschap was vrij lang; de Eamenwerking werd op niet mindel' dan 
l,even jaar vastge~teld. Zij die over grootere kapitalen konden beschikken 
en daarbij de buitenlandsche handelsbetrekkingen 1'001' den afzet hadden, 
kregen al spoedig de overhand over hen, die deze misten. Deze Iaatstc 
gl'oep, voor den invoer del' katten bijna geheel op de eerste aangewezen, 

1) No.2 (1615). 
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ging al spoedig het eivettrekken als eenig bedrijf uitoefenen. Zij aileen noem
den zieh eivethandelaren; inderdaad waren zij, behalve eivetkathourler3, 
ook kleinhandelaren in civet. Hun tegenpartij waren de civetkalhouders
groothandelaren, die ook andere bedrijven uitoefenden, en voor wie de 
vorige groep min of meer uilslnitend werkte. De volledige scheiding van 
civetkathouder en civethandelaar is echter nooit voltrokken. De civetkat, 
welker aanvoer uit Guinea door de West-Indische Compagnie vrijwel gc· 
eontroleerd werd - met haar ambtenaren moest (sluik)handel gedreven 
worden! - , was te duur en dit katteleven te fragiel , dan dat de kleine man 
het zonder de financieele hulp en de relaties van den groote stellen kon. 
Daartegenover kon de eivetkathouder-groothandelaar het niet buiten d(>n 
kleinen civetkathouder stelleIlj die physiek en technisch op den langen duu!" 
beler tegen het honden van die op zichzelf in het geheel niet welriek(>nde 
katten opgewassen was. Ook de nauwe onderlinge familiebetrekkingen van 
de meeste groote met de kleine civetkathouders werkten zulk een splitsing 
leg en. 

Van een bloeienden handel in eivet kon men eehter eerst spreken met het 
optreden van Abraham Willemsz. van Beyerlant, den grooten man in den 
eivethandel, tot nu toe slechts als mystieus (Boehmiaan) bekend. In de 
acten wordt hij het eerst in 1623 als in de civet werkzaam vermeld, en 
het is zeker meer dan toeval dat de eerste beursnoteeringen te Amsterdam 
kort daarna, reeds in 1624, voorkwamen. De partijen traden nn ook meer 
gedifferentieerd op en de handelsafspraken werden straffer. Vennootschap 
handel de met vennoolschap: die der kattenhouders-civettrekkers met die der 
civet-groothandelaren, die Of Portugeesche Joden Of Hollandsche civetkat
honders-groothandelaren waren. Maar bovendien kwamen er nieuwe ele
menten op: de alleen-leverantie en de prijsafspraak. Het contract, dat in 
1623 tusschen twee groepen handelaars gesloten werd, was daarvan eon 
voorbeeld 1). De eene groep verplichtte zich gedurende den tijd van twee 
jaar aan de andere uitsluitend aile door haar gewonnen civet te leveren, 
met twee jaar optie, tegen den vasten prijs van 14 gulden contant per ons. 
Op overtreding werd een hoele van 6 ons civet gesteld. 

Het belangrijkste contract kwam echter in 1627 tot stand, daar het den 
grondslag tot het latere octrooi vol'mde2). Van Beyerlant was een, zoo niet de 
voornaamste del' contractanten. Voortaan namen de groothandelaars de lei
ding. Zij wacbtten niet meer tot de schippen als honders del' katten hun doze 
aanboden, maar richtten een vennootschap op, die als eerste doel stelde de 
gei"mporteerde beesten in de aanvoerhavens Texel, het Vlie, de Maas of 
elders 3) op te koopen. Op toerbeurt moest elk del' vennooten daarheen trek
ken. Geen van hen mocht voor eigen rekening inkoopen; wat elk kocht, zon 
onafhankelijk van elks inbreng, voor elken vennoot gelijkelijk gelden. Hiel" 
was dus sprake van een firma. Verdere reg!?lingen trokken den band ond!?r 
dfl firmanten nog strakker aan; ni emand mocht aan derden meedeelen, da.t 
er katten te koop waren, en de vennoot die zich van zijn aandeel wilde 
ontdoen, mocht dit aileen aan zijn mode-vennooten, el~ voor een gelijk ded , 

1) No. 15. 2) No. 19; vgl. ook nos. 22 en 25. 3) Bijv. in Zeeland; vgl. no. 22. 
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overdragen. Dit contract werd voor zes jaar aangegaan. 
Twee jaar later wist V'an Beyerlant zijn positie te versterken, door van 

een groep van civetkathouders de belofte van alleenverkoop tegen een vasten 
prijs van de door hen gewonnen civet te verkrijgen 1). Meer en meer zag 
men het streven bij hem opkomen den alleenhandel in civet in handen te 
hijgen. Daarvan getuigde ook het contract, dat hij in 1630 met Portuge'~
sche kooplieden, de Montalto's, sloot. Het doel daarvan was de onderlinge 
concurrentie en het prijsbederf op de Nederlandsche markt uit te schakelen 
door een groote hoeveelheid civet gedurende een aantal jaren aan deze koop
lieden te verkoopen, waarbij Beyerlant zich verbond geen civet naar Spanje 
en Portugal te verkoopen 2). In hetzelfde jaar wisten Beyerlant en zijn firma. 
hun doel te bereiken door het verkrijgen van een z.g. "octrooi" van de 
Staten-Generaa!. In werkelijkheid werd hun het monopolie verleend, gedu
rende dertien jaar, bij uitsluiting van alle anderen, civetkatten te houden. 
De .nog bestaande kattenhouders moesten zich bij deze vennootschap aan
sluiten. Daardoor werd het mogelijk gemaakt, dat deze compagnie de prijzen 
zoowel van de kalten als van de civet in de afzetgebieden regelde 3). Ricr
door vertoonde deze organisatie het uitgesproken type van een modern 
karte!' Aan het vervolgen van de overtreders van het verleende monopolie 
weI'll nauwgezet de hand gehouden 4). Daartoe werd onder meer ook cell 
notarieele overeenkomst tussehen aIle civetkathouders gesloten, waarbij zij 
de vroeger tusschen hen bestaande overeenkomsten onder aanbrenging van. 
eenige wijzigingen vernieuwden 5). 

Ook op de prijzen he eft men invloed ·uitgeoefend. Die van den inkoop 
werden gedrukt, getuige de hieronder afgedrukte akte uit 1646 6), terwijl in 
het volgend jaar getracht werd den inkoopsprijs te stabiliseeren door een 
prijsovereenkomst met schippers op Guinea te mahn, met de bepaling erbij, 
dat aan niemand andel'S dan aan de monopoliehouders katten mochten wor
den gel eveI'd 7). 

In 1643 werd het monopolie voor elf jaar verlengd 8). Het bleef ook na 
den dood van Van Beyerlant in 1649 voortbestaan 9). Nog in 1659 werd het 
door de Staten-Generaal opnieuw aan zijn weduwe en compagnie V001' 

twaalf jaar toegekend 10), maar de Staten van Holland weigerden het "exe
quatur" erop te verleenen, waardoor het feitelijk krachteloos was 11) . 

Wat hiertoe de aanleiding geweest is, blijkt niet. Waarschijnlijk echter mag 
men er den invloed del' West-Indische Compagnie in zien, die den wim1t
gevellden handel in civet aan zich wilde trekken. De Resolutie del' Heeren X, 
in 1679 genom en, waarbij dezen den invoer door hun personeel van civet·· 
katten aan particulieren verbieden en op Cura<;ao zelf katten gaan houden 
en daar civet winnen, wijst in deze richting 12). Daarmee was tevens de 
ll ekslag toegebracht aan de uitzonderlijke positie del' civethandelaars. 

In de achttiende eeuw had deze handel weinig meer te beteekenen IS). 

1) No. 24. 2) No. 26; vgl. ook no. 31. 3) No. 27. 4) No. 29. 
5) Nos. 44 (1633) en 62 (1644). 6) No. 70. 7) No. 72. 8) No.5\!. 
9) No. 75. 10) No. 103. 11) No. 104. 12) No. 143. 
13) In de prijscourant van 1746 komt voor civet geon lloteering meer voor. 

weinige jaren later blijft de vermelding van het artikel geheel achterwege. 
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Voor een deel was dit zeker het gevolg van de vervalschingen van de civet, 
ell van het feit dat aan de goedkoopere "Engelsche" de voorkeur boven de 
Nederlandsche civet gegeven werd. Kartelvorming van particulieren kwam 
niet meer voor, daar de West-Indische Compagnie de markt in hand en had 
genomen. 

Uit de bovenstaande korte schets blijkt, dat di! kartel van civethandelaar~ 
langer dan de meeste andere kartels bestaan heeft. De publicatie van mr. 
Prins, die het aantal bekende kartels weer met een vermeerderd heeft, steH 
ons in staat de ontwikkeling ervan vrij nauwkeurig te volgen 1). 

N. W. POSTHUMUS 

NO. 1. - VOLMACHT TOT HET OPEISCHEN VAN GECONSIGNEERDE 

CIVET. - 1596, SEPTEMBER 182). 

V olmacht tot invordering buiten en eventueel in rechten van 
11anuel Rodrigo Vega, coopgesel, op Nicolaes en Jeronimo Gri
sons, kooplieden te Dantzig, tsamen en de elcx hysonder omme 
uuten name van hem, constituant, ende van synentwegen te heys
schen ... uut handen van de weduwe van saliger Hans van Strep 
alsulcke twee glasen civette, inhoudende omtrent230nsen, als hij, 
constituant, aen denselven gesonden heeft gehadt, om sijnent
halven te vercoopen ende vercocht sijnde t'ontfangen 't procedido 
,·an dien .... 
n·. g. Manuel Rodriguez Vega. 

No.2. - CONTRACT VAN VENNOOTSCHAP. - 1615, JANUARI 73). 

Den 7en Januarii 1615 compareerden d'eel':;ame Pieter Le
febvre, Denys Denyssen, Pieter Denys ende Abraham Ie Febvre, 
<::llen inwoonderen del' stede, mij, notaris, bekent, ende hebben 
eendrachtelijck ... verclaart ... , hoe dat zij onderlinghe met 
malcanderen gecontracteert hadden ... , dat (de voors. Denys 
Denyszen ende Abraham I,efebvre 4) ende) elckeen van hunlieden 

1) Vgl. Schuylenburg, Enhle oude concentratieverschijnselen en hun sa
menhang met het tegenwoordige probleem . 

. 2) Gemeente-archief Amsterdam, Protocol Notaris J. F. Bruyningh, No . 
75, fo. 46. S) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Ruttens, No. 611, fo. 110 va, 

4} Daar dit protocol door brandschade geleden heeft, is het teeken ver
loren gegaan dat de plaats moet aangeven, waar deze twee namen, die in 
margine bijgevoegd zijn, eigenlijk dienen te worden ingelascht. 
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sal schuldich ... sijn te leveren in handen van de vool'll. Pie tel' Le
f('bvre ende Pieter Denys, haere metcompaignons, alle de che· 
vetten, die sijlieden becommen ofte trecken sullen van hunlieder 
beesten, soo weI van die sij nu tegenwoordich hebben als [die] 
sij naermaals noch souden moghen crijghen, om door denselven 
Denys ende Ie Febvre versonden ende vercocht te worden tot 
proffijt ende schade van de gemeyne compaignie; ende van all 
'tghene dat deselve sullen vercoopen, sal een Yegelijck in 't par
tieulier genie ten pro rata van de quantiteyt van de chevette, die 
elck voor de vercoopinghe in handen van de voors . . Denys ende 
Ie Febvre sal bebben gelevert. Voorts sullen desel ve Denys ende 
Ie Febvre gehouden zijn aHe drye maenden behoorlijck reeke
ning ende aen een yeder uytkeer te doen van do penning en, die 
van de vercochte chevette souden mogen ingecomen ende ont
fang en wesen, ende dat pro rata alsvooren, dat een yeder sal 
gel evert hebben; ende soude yemant gelt begeeren, aleer de 1'e
keninge alsoo wierd gedaen, ende daer eenich in de cassa waere, 
sal hun 'tselve alsvoren ulltgedeylt worden, midts dat den voors. 
Denys ende Lefebvre altijt van aIle 'tghene daervan verhandelt 
,,-orden sal, elcx 1 per cento voor hunne provisie (sal ontfan
ghen). 

Is 110ch hesproken en de geconditioneert, dat niemant van hun 
contractanten eenighe chevette sal mogen vercoopen, versenden 
noch doen versenden voor sijn particulier boven 't gewicht van 
een halff once, op pene van telcken male tot behoeff van de 
andere drye te vel'beuren de somme van 100 ponden vlems; dan 
sal een yegelijck tot gerieff ende commoditeyt van zijne callan
ten moghen vercoopen een quart oft ten hooghsten een half once 
sondeI' meor, welverstaende dat een yeder van alIe 'tghene hij 
alsoe metten cleyn uutweghen ende vercoopen sal, sal schuldich 
ende ghehouden wesen goeden, oprechte ende pertinente reke
ninge te houden, om 'tselve ter behool'lijcke tijt in de gemeyne 
rekeninge te mogen passeren, ten preyse als de voorn. Denys 
ende Lefebue sullen goetvinden te vercopen met gemeyne advys. 

Is mede besproken clat elckeen van hun, contractanten, ge
houden sal zijn, zijne chevette te leveren suyver ende oprecht, 
soo die van de beesten wordt getrocken ende affgenomen, son
deI' daer eenighe valscheyt in te vermengen oft laten vermengen 
door hun selven oHe yemant anders, directelijck noch indirec-
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t~lijck, Op pene van bij den controventeur - van sulcx over
tuyght sijnde - te verbeuren de somme van 50 ponden vlems, 
denwelcke tot segghen van twee neutrale goede mannen (/aer
iune sal moghen worden gecondemneert sonder malcanderen 
daeromme in rechte te moghen betrecken, onder wat coleur ofte 
pretext het oock soude moghen wesen. 

WeIck voors. accoort de voors. comparanten gesamentJijck 
ende elck eener van hun in 't besonderlijcken beloven vasti ch
lijcken te houden den tijt ende termijn van 7 achtereenvolgende 
jaeren, beginnende op den eersten dach deses tegenwoordichen 
maent Januarii, ende sal het leste eyndigen als men geliefte 
1622 sehrijven sal, sonder dat yemant daeruut geduyrende de 
voors. 7 jaeren sal moghen scheyden, op pene "an bij alsulcken 
t(· verbeuren 100 gouden rosenobels oft de weerde van dyen, 
ende dat ten prouifijte van deghenen, die alsnoch geduerende 
den voors. tijt deselve eompaignie sullen mainteneren ende on
derhouden. Doeh oftet gebeurde, dat staende dese compaignie 
ofte contract yemant van hun contractanten quam afflijvich le 
worden, soo sal ofte sullen desselffs weduwen ofte erfigenamen 
in des affgestorvenen plaetse mogen suceederen, ten waere h1m 
alsulcke erffgenamen ofte vooghden van de weesen met de res
tCl'ende levende eontractanten niet redelijck en waren draghen
de ofte hun in der billicheyt volgens de voors. conditien en waE-
ren voegende, in welcken gevalle deselve overblijvende contrac
tan ten sullen vermoghen alsulcke uut de compaignie ende deser 
contracte t'excluderen en de te sluyten, midts deselve gevend·.l 
ende uutkeerende 'tghene hun ofte der a£fgestorvene compaig
non uut dese compaignie noch soude moghen gecompeteert heh
ben ofte competeren. Ende oUet oock yemant van hun, contra.i~
tanten, alsoo geleghen wierde, dat hij geduerende dit contract 
zijne domicilie buy ten dese Geiinieerde Provincien wilde tran~~
porteren, soo sal 't alsulcken vrije staan alsdan uut dese com
paignie te moghen scheyden ende alsdan ontfanghen 'tghene bij 
rekeninge sal bevonden worden hem te competeren. Eyntelijcken 
.. . is noch geconditioneert ende besproken, bijaldyn een van de 
voers. twee gecommitteerden geduerende dit contract quam aff
Iijvich te worden, datter alsdan in desselffs plaetse een ander 
bij gemeyne toestemmingh sal gecosen ende genomineert wor
den ..... Enz. 
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rv. g. P ieter Denyse, PeeteI' Ie Febure, bij mij, Denys Denyssen, 
Abraham Lefeb [ure] , chirurgien. 

NO.3. - ONDERHANDSCHE VERKOOPACTE. - 1615, JANUARI l:P). 

Pieter Denys veTkoopt aan MT. Abraham Lefebre, chirurgijti. 
een huis in de Isele (Niezelj genaamd "De Zeerobbe", tvaar 
tJerkooper thctns in moont, voor f 5800. De betaling zal alduiJ 
geschieden, dat kooper aen den vercoper, desselffen eryen ofte 
actie hebbende. salleveren aIle de zivetten, oock zo goet, suyver 
ende oprecht als hij van zijne beesten, dewelcke hij nu hout oft 
naermaels noch sal houden, trecken ende becomen sal; ende 
aHe alsulcke zivette als hij, copeI', den vercoper alzo salleveren. 
8al hij, vercoper, schuldich zijn in minderingh<! ende op affcol'" 
tinghe van de voors. cooppenningen t'ontfangen, ende dat ten 
prijze van 17 guldens d'onse, 'tzij dat de zivctte alsdan meer 
oHe min gelden sal; welcke leveringe aengegaen ende begonst 
is den eersten deser maent Januarii en de eyndigen sal den eer
sten Maii des jaers 1617, ofte noch, indien het den copeI' belie
"en sal, drie maenten daernaer continuer en ende dueren; ende 
'tgeene ten ophouden van de voors. leveringen ten voors. prij.~e 
gedaen aen den voorgespecificeerde cooppenningen noch sal 
rc-steren te betaelen, 'tselve sal de voors. coper gehouden zijn, 
gelijk hij belooft mits desen, aen den voorn. vercoper oft zijne 
erffgenamen alsdan dadelijck aen baren gelde op te leggen enele 
ta betalen. Bovendien moet koopeT zoolang hypotheek geven. 

NO.4. - ACTE VAN TRANSPORT. - 1616, APRIL 252). 

Transport van een huis en erve aan de Niezel ,lVaar "de Rob
be" uithangt, door Pieter Deonijs, kammake1', (I((n Abrah!t1H 
Eefebure, chirurgijn. 

NO.5. - HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING. - 1616, APRIL 253). 

Abraham Lefebu1'e, chirurgijn, bekent aan Piete'r DeonyszeH, 
ra.mmaecker, schuldig te zijn f 4000, spTuitende uit 'wop pan 

1) G,-A. Amsterdam, Schepenkennissen No. 19, fo. 96vo. Zie beneden No.4. 
1) G.-A. Amsterdam, Kwijtstheldingen No. 24, fo. 180. 
2) G.-A. Amsterdam, Schepenkennissen No. 19, fo. 96 vo. - Onder deze 

acte staat het afscbrift van den koopbrieI, zie boven No.3. . 
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het huis "de Robbe" in de Liesdel (Niezel), te betalen met ci~ 
vette, in sulcker manieren ende conditien als het contract tus.:. 
schen den voors. coper ende vercoper gepasseert den gen J a~ 

. rmarii 1615. Kooper geeft aan verkooper hypotheek. 

No.6. - ACTE VAN VERKOOP. - 1618, SEPTEMBER 27 1). 

Op huyden desen 27 September 1618 compareerden voor mij, 
Evert Cock, openbaer notaris ... , ende den getuygen naerge
noempt d'eersame Elias Perera, Portugees coopman ende coo
per, ter eenre, ende Cornelis Gillesz., varentman, vercooper, tel' 
andere sijden, ende hebben tsamen ingegaen ... seecker accoordt, 
als te weten, dat verbindt hem de voorn. Perera t'ontfanghen 
van den voorn. Cornelis Gillesz. alle de schi v£;tcatten, die hij 
soude mogen uyt Ghuyne 1) senden ofte selven overbrochte, ende 
dat ten prijze van 85 guldens corent, tot 40 groten 't stuck; 
ende soo 't geviele datter eenighe wijffkens onder waeren, sal 
se de voorn. cooper ontfanghen tot 36 gulden het ~tuck; sal ml!de 
verobligeert sijn de voorn. Corne lis , aen geenighe andren per
soonen te mogen vercoopen eenighe derselver catten als aen den 
,·oorn. cooper, ende sal mede ghehouden wesen de voors. cattp.n 
tt>. leveren gesont. Ende naar 't volbrenghen van 't geene voors. 
is, soo verbinden partijen haere respective persoonen ende ge
r.eraele goederen, roerende ende onroerende, die submitterende 
alle rechten ende rechteren. Aldus gedaen ter presentie van Co
ninck Pieters en ende Jan Mijs als ghetuygen. 
n·. g. Elias Pereira, Cornelis Gilles, + 't merck van Coninck 

Pietersz., Juan Mys. 

No.7. - OVEREENKOMST BETREFFENDE HET KOOPEN EN HOVDEN 

VAN CIVETKATTEN. -1619, SEPTEMBER 2 3). 

Oje en dous dias do mez de Settembro anna ... 1619 pares-
cerao por ante min, Sibrando Cornelio, notario, ... en presencia 
dos testigos abaxo nornbrados, 0 senhor Matias Rodriguez Car
doso de hun parte e 0 senhor Eliau Perera da outra parte, 
a.mbos da nacao portugesa, moradores nesta cidade, de min 

3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris Evert Cock, No. 484, fo. 188. 
1) Guinea. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris S. Cornelis, No. 645, l e cabier, fo. 31 yo. 
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I\otario ben conoscidos, e declararao sel' accordados e consen
tados na manera e sobre as condicions siguentes, a saber que 
as ditos comparantes fizerao e en virtud deste fazer certa com
pangia en gattos d'algalia pello termo de quatro annos, as quais 
commencarao a carrel' deste dia POl' diante. E mettera elle Eliau 
Perera nesta companhia todos os gatos e gatas que comprar 
ou Ihe vieren a delivrar dos concertos que fez con Julian Lan
son, Cornelio Gilles, Francoys van Limburg, Jacob Jansen de 
Grootcan, Jan Dircxsen e Henrique de Kemenar. E 0 mesmo 
todos os concertos, que mais fizer durante ditos quatro annos, 
sera obrigado elle Eliau Perera a metter nesta companhia e 
entregalos que vieren. E assi mais se obriga dito Perera de 1er 
a su cargo 0 beneficio de todos os gatos que ouver en to do 0 

dito tempo, curando os e beneficiando os como milhor puder en 
beneficio da dita companhia. E elle dito Matias Rodriguez se 
obriga a pagar to do 0 dinero que custar en todos os gatos e 
gatas, que 0 dito Eliau comprar ou the vier en a delivrar tanto 
<.los concertos acima nomeados como dos fJue ao diante fizer 
E da a1galia, que as ditos gatos daren, se tornara a embolsar 
dito Matias Rodrigues tanto de principal como das despesas, 
que fizeren ao diante, naveguando ou mandando ou para parte 
ou partes aonde Ihe parescer a ambos he mais en proveito desta 
companhia. E do dia que a dita algalia partir desta villa cor
rerao delle 0 risco ambos de dous ate 0 dinero tornar a: mao do 
dito Matias Rodrigues. E do custo cla partida que Ie manda 
tirara 0 dito Matias Rodrigues ho terco de interesse a rezao do 
que Ihe custar. E 0 resto netto de toda a partida fara bon 
en esta dita companhia a cnsto dos gatos comprados, os quais 
estarao en casa do dito Matias Rodrigues ou a onde a Ihe bon 
parescer. E de todos elles correrao 0 risco daviclo a saber ho 
dito Matias Rodrigues dos dous tercos e ho dito E1iau Perera 
dE- hun terco. E a cabo dos ditos quatro annos se 1hes parescer 
prolongar a companhia ferrao e estanclo os gatos foros se par
tirao e en falta estarao juntos ate oseren (?). E entao 5e par
tira POI' sortes na milhor forma que Ihes parescer, levando ho 
dito Mathias Rodrigues os dous tercos e elle Eliau Perera hun 
terco. E outrosi se obrigao a que cada qual dos ditos contrac
tantes que compra gatos ou fiser concertos para se ou para 
outro e os nao metter nesta compangia e cons tar claramente, 
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sera obregado de pajar ao outro trezentos florins POl' cad a hun. 
Obrigando as ditas partes para su cumprimento das condicio
nes nesta escritura declaradas suas pesoas e bienes avidos e POI' 

aver, losquales sometten a la constrinction de todos os juizes e 
justicias. 

No mesmo dia e anna paresceo POl' ante min notario e aos 
testigos ao diante nominados senhor Alexander Perera e dixo 
que eUe se obriga. que todos os concertos que fizer e gattos que 
comprar, serao e os mettera na compangia atras de Eliau Pe
rera e Matias Rodrigues Cardoso para 0 qual lhes darao dos 
primeros gattos que vier en do concerto querendo 0 dito hun delles 
pello custo. E nao 0 querendo nao esta obrigado a to mar se nao 
en otra ocasiao qual the quizer. E outrosi do concerto que ora 
fez con Henrique de Kemenar quando vieren tera delles hun na 
c-onformidade acima; e nao trazendo 0 dito ninhuns 0 tomara. 
en otra ocasiao qual elle quizer ate cantidade de tres gattos to
mando cada vez hun. E obriga se ho dito Alexander Parera a 
que todos os gaUos que comprar ou concertar, os mettera e 
fara POI' conta desta companhia. E fazendo conlrario pagara a 
pena de 300 florins. 

Que passo nesta cidade de Astadama nas casas de min no
tario dia et anna asima. 

E obrigao mais os ditos Matias Rodrigues e Eliau Perera a 
que todos os concertos e compras, que 0 dito Alexander Perera 
fizer os averen, POI' boas e estaren pello que elle accordar dan
do the tudo satisfacao; e se obriga eUe Eliau Perera cumprir 
ao que sta obrigado 0 dito Alexander Perera. 
1'l'. g. Matias Rodrigues Cardoso, Eliahu Pereira, Alexandre 

Peryra. 

NO.8. - NOTARIEELE VERKLARING EN AANZEGGING. - 1619, 
OCTOBER 301), 

Notw'is Jacobs heeN zich met de getuigen Franco. Lopes Pe
t'era en Arent Pietet'sz . Cool begeven ten huize van Elyas Pe
reira, Portttgeesch koopman te Amsterdam, en deze heeN hem 
tildaar getoond een zeker chivet catteken, aan het eene oor ge
kn:etst en gestm'ven, zijnde een van de dTie hem door Claes 

I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Jacobs, No. 382, fo. 140. 

NED. ECON,-HIST. ARCHIEF jAARBOEK XX 6 
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Thijs:z. verkochte kaUen, '!Velke ook allen veel kleine1" WCLren dan 
de andere kaiten die Elyas Pereim taonde. 

De notaris heelt zich vervolgens op verzoek van Elyas Pe-
1eim ten huize van Gerrit Hendriksz., schoenrnaker, begeven, 
WClar genoemde Cletes Thijsz. gelogeerd is, en &wr nadrukkelijk 
verklaard, dat een der kalten gestorven is en dal de twee andere 
ten laste van Glaes Thijsz. blijven, en hem bovendien aanspra
ke.lijk gesteld voor nlle kosten, schaden en interessen; waarop 
Gerrit Hendriksz. geantJ1'oorcZ heelt: "Ick stelle partije tegen 
malcander" . 

NO.9. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1619, DECEMBER 301) . 

Op huyden, den 30sten December anna 1619, heb ick, Sybrant 
Cornelisz., openbaer notal' is t' Amsterdamme ... , tel' presentie 
van de onderschreven getuygen uyten versoeckn van Francisca 
Lopes, Portugeesche weduwe, woonende binnen del' stede voors., 
getransporteerd te woonplaetse van Jorge Pereira, Portugees 
coopman binnen derzelver stede, ende zijn schoonvader Duarte 
Pereira verclaringe doende, dat hy uyter stadt was, (dede) aen 
hem mijne exploict ende denzelven vanwegen cds boven in ab
sentie van den voorn . Josze Pereire gei'nsinueert en de voorge
houden 'tgunt wes hiernae volcht. 

De voorn. Francisca J.Jopes doet mits desen U, Duarte Pereira. 
in den name van den voors. Jorge Perera, uwen schoonzoon, 
door mij, notaris, mits desen insinueren, dat een van de civet
catten door den voors. Jorge Perera aen hem (sic!) vercocht, 
ende waerover tusschen haer, insinuante, ende den voorn. Jorge 
Pereira proces ongedecideert voor de ... schepenen deser stede 
is hangende, gestorven is, en de dat zij, insinuante, verstaet, dat 
de schade van dien zal cammen tot laste van de voorn. Jorge 
Perera; protesterende well expresselijck, dat zij aan denzelven 
zal .. . verhalen de oncosten van de onderhoudinge ende ander
sins, bij haer van de voors. gestorven civetcattp gehadt. Dier
beneffens doet zij, insinuante, U, Duarte Pereira, bij desen mede 
insjnueren ... , dat, in gevalle de twee andere civetcatten oft 
een van dien mecle mochte commen te sterven, 'twelck zoude 
connen gebeuren, doordien deselve mede qualijck gestelt zijn, 

I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris S. Cornelisz., No. 625. 
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sulx oock sal commen tot laste ende schade van den voorn . 
. Jorge Pereira, alsoe zij, insinuante, haer 'tzelve in 't minste niet 
en is aentreckende. Ende dat zij niettemin gedencken zal van 
de voorn. Jorge Perera en de zijnen goederen te vendiceren ... 
ende verhalen de oncosten, bij haer, insinuante, in 't onderhou
den van de voors. sivetcatten ende andersins almede gedaen 
ende noch vorder ter uyteinde del' saecke toe te do en bij al
sulcke middels ende manieren van rechte, als zij te raeden zal 
"inden; daervan als vooren weI expresselijck protesterende in 
conformite ... van haren voorgedane insinuatie ende protes
tatie van de 16e September lestleden. 

Alle 'twelcke den voorn. Duarte Pereira gei'nsinueert zijnde, 
seyde ende gaff voor antwoordt, dat hij versocht copie. 

Gedaen binnen der voors. stede Amsterdamme ter presentie 
van Thomas Coupar ende Ruys Claesz., getuygen hiertoe ve1'
sochte. 

NO. 10. - VERKLARING OMTRENT DIENST BIJ CIVETKATHOUDER. 

- 1621, JANUARI 201). 

Op huyden, den 20 January 1621, ... compareerden voor 
mij, Sybrandt Corneliszen, openbaer notaris tot Amsterdamme 
.. . , ter presentie van de ondergeschreven getuychen, Jacob de 
Montecinos, out omtrent 40 jaren, ende Eliau Perera, out om
trent 30 jaren, beyde van de Portugeesche natie, woonende bi.n .. 
nen dese stede voors., mij notaris bekent, dewelcke bij ware 
woorden ende hare consciencien in plaetse van soiemnelen eede, 
ter instantie ende versoecke van Abraham Coin, Barbarisco, 
verclaert .... . . hebben, hoe waer is, ende eerst die voorn. 
Eliau Perera, dat hem, getuyge, kennelijck is, dat do V001'3. Abra 
ham Coin sedert den tijt, dat Michiel de Luna Montalto, POl'
luges, hier ter stede, gecocht heeft gehadt de civetkatten, die 
hij is hebbende, denselven Michiel de Luna gedient he eft gehadt 
ill 't waernemen ende bescheyt doen van de voors. civetcatten, 
deselve te purgeren ende reynigen ende de civet aff te nemen, 
ende alles meer dies aenclevende; hebbende mede de voors. 
Abraham Coin to.t verscheyden reysen dienste van den voors. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. NotariR S. Cornclisz., No. 645, No. 81. Ook bij 
A. M. Vaz Dias, Losse bijdragen tot de geschiedenis der Joden in Amster
dam. De Vrijdagavond, Joodsch WeekbIad, XX (Amsterdam 1931), bIz. 304. 
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de Luna buy ten deser stede gegaen, om calveren, schapen ende 
andere beesten in te coop en tot onderhoudinge van de voors. 
catten, ende beesten hier tel' stede geslacht, welcken sijnen dienst 
goduert he eft tott de tijt toe, dat de voors. Luna den voors. Coin 
beeft laten gaen, nu omtrent 14 dagen geleden; seggende voor 
redenen van sijne wetenschappe, dat hij, getuyge, tot verschey
den reysen geweest is ten huyse van den voors. de Luna ende den 
\'oorn. Coin aldaer in sijnen dienste geoccupeert hoeft gevondell. 

Verclaert die voorn. Jacob Montecinos hem mede kennelijck 
te wesen, dat de voorn. Coin den voors. de Luna in 't waer
nemen ende bescheyt doen van de voors. civetcatten, deselve te 
purgeren en de anders, mitsgaders 't slachten nm de beesten 
tot onderhoudinge van deselve, gedurende de voors. tijt gedient 
heeft gehadt, seggende voor redenen van sijne wetenschappe, 
dat hij, getuyge, eenige reysen ten huyse van den voors. de Luna 
gewest is ende aldaer den voors. Abraham Coim in sijnen dienst 
geoccupeert gesien heeft. .... 

Gedaen binnen .. . Amsterdamme tel' presentie van Manuel 
Peres ende Aron Namuas, getuygen biertoe versocht. 

NO. 11. - NOTARIEELE AANZEGGlNG. - 1622, MEl 23 1) . 

Op huyden, den 23 Mey anno 1622, hebbe ick, Jan War
naertszen, openbael' notaris tot Amsterdamme ... , tel' presentie 
van den ondergeschrcven getuygen, uyten yersoecke van Sieur 
Gaspar Fernandes, woonaclttich tot Alckmaer, getransporteert 
ter woonplaetse enele neff ens elen persoon van sehipper Rudger 
Barentszen, enele vanwegen als boven hem gej'nsinueert , .. 'tgunt 
wes hiernaer voleht: 

Alsoo hij, insinuant, verleden W' oensdach van U gecocht ge
had hebbende dertien syvetcatten, naementlijck seven manne
kens ende ses wijffkens, voor de somme van 1235 guldens, ende 
bovenelien een J arobus tot een vereeringe voor u huysvrou we, 
U in mineleringe van de voors. cooppenningen hetaelt heeft 540 
guldens, alsoock de Jacobus voor u huysvromye, cnde meede 
vandage gepresenteert de resterende cooppenningen aen U te 
tellen, mits dat gij hem, insinuant, eerst .. . de syvetcatten sou
det vertoonen ende laeten besien, off se sulcx waeren, als gij 

I) G.-A. Amsterdam , Prot. Notaris J. Warnaertsz., No. 691, cahier No. t , 
fo. 23. 
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die aen hem, insinuant, vercocht hebt; ende dewijle gij seydet, 
de syvetcatten in u huys niet te durven uutcrijgen off laeten 
besichtigen, he eft hij U gepresenteert gehadt ende presenteert 
noch mits desen, U in minderinge van de voors. cooppenningen 
voorts aen te tellen ter somme van 1100 guldens toe, dies dat 
hij, insinuant, de syvetkatten t'sijnen logemente soude mogen 
brengen ende deselve aldaer besichtigen, ende die bevindende 
/:tulcx te wesen, als gij hem vercocht hebt, dat hij, insinuant, U 
cilsdan datelijck de resterende cooppenningen soude voldo<'n. 
Als hij dit weigert, zullen alle kosten, schaden, interessen en 
risico ten laste van voorz. R?tdger Barentsz. komen. Waerop de 
voorn. Rutgert Barentszen antwoorde, dat de syvetcatten - die 
bij, geinsinueerde, altijts overbodich is geweest ende alsnoch is, 
conform de coope, aen den insinuant te leveren, - van Donder
dach 's morgens ten acht uyre aff, gestaen hebben ende noch 
sijn staende tot zijn, insinuailts, resicque . . . , ende dat den insi
nuant de Yoors. syvetkatten - als hem door de voors. coope 
toecommende - altijts he eft mogen besichtigen ende sulcx noch 
vermach te do en in sijn, geinsinueerdens, huys ende tottet selve 
fmployeren soodanige hulpe als 't hem belieft. 

Gedaen binnen del' voors. stede Amsterdamme ter presentie 
van Ysack Ypens ende Maurits Erdenville, getuygen hiertoe ve1'
sorht. 

NO. 12. - NOTARIEELE AANZEGGlNG. - 1622, MEl 27 1). 

Op huyden, den 27 Mey anno 1622, hebbe ick, Jan War
naertsz., openbaer notaris tot Amsterdamme ... , ter presentie 
van den ondergeschreven getuygen, uyten versoecke van Sieul' 
Gaspar Fernandes, woonachtich tot Alckmaer, getransporteert 
1er woonplaetse ende neffens den per'soon van schipper Rutgert 
Barentszen, ende ... hem gei"nsinueert . . . 'tgunt wes hiernaer 
voleht: 

Gaspar Fernandes verclaert, dat hij, insinuant, van den eer
sten aen, dat hij de civetkatten - tusschen U ende hem in 
questie - he eft gecocht, altoos . . . bereyt is geweest te ontfan
gen, ende datelijck de belooffde eooppenningen te betaelen, maer 
gij, tel' eontrarie, sijt in gebreecke gebleven ... de leverantie 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnaertsz., No. 691 , cahier No. 1. 
fo. 26 VO. 
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behoorlijck te doen, alles naerder blijckende hij de insinuatw 
· .. bij mij, notaris, van sjjnentwegen tegens U opten 23 de.':ler 
gedaen .... Ende alsoo een van de voors. syvetkatten - staende 
mits de voors. insinuatie ... tot uwen risico - door seecker ge
breck aen de voeten -'twelck hij, insinuant, verstaet, dat deselve 
cat al voor date van de coope gehad t heeft, ende dat gij daer
omme de leveringe van de voors. catten, die gij &chuldich waert 
tt-) doen, inpertinentelijck hebt uutgesteIt - is gestorven, ter 
welcker oorsaecke hij insinuant met U in processe is; ende de
wijle de saecke noch onge [de] cideert hangt ende gij echter 
meede weygert de resterende catten te leveren ende de cooppen
ningen .. . te ontfangen, waerdeur ... eenige van de andere' 
catten meede mogen cornmen te sterven ofte andere accidenten 
· .. onelerworpen zijn, soo doet hij, insinuant, U door mij, no
taris, - onvermindert ende sonder prejudicie van yders recht 
del' wedersyden - mit des en presenteren de ontbreeckende 
l'ooppenningen, soo veele die over de twaelff levende catten be
dragen, elatelijck aen te tellen ende voldoen, dies dat gij ofte 
yemant van uwentwegen benevens dien de leveringe van de 
voors. -catten aen hem, insinuant, ... behoorlijck suIt doen ende 
door U zelven oft yemant anders, hem op 't handelen ende gou
verneren van cyvetcatten verstaende, deselve te thoonen ende 
den insinuant laeten sien, hoeveel mannekens ende wijffkens 
daer zijn; ende belangende de doode cat presenteert U meede ten 
overvloede ... hoewel ongehouden, voor de pretensie derzelvt·r 
te stell en suffisante cautie binnen deser stede; ende bij refnys 
van sijne meer als deuchdelijcke presentatie aen te neemen, pro
testeert hij, insinuant, door mij, notaris, tegens U expresselijck 
· .. mits desen - boven de protestatie in sijn voorige insinuatie 
gedaen, daerbij hij als vooren persisteert, - van allen costen ... 
ter saecke voors. gehadt ... ende noch te hebben ... ; ende clat 
hij verclaert de voors. catten van de eersten aen gestaen te heb
ben ende noch sijn staende tot U lasten, resicque ende pericule 
van sterven ende andere ongelucken, van meyninge zijnde hom 
in dien gevalle de catten niet aen te trecken, maer deselve lae
tende tot uwen behoeve als degeene die oorsaecke is, dat de 
IEwerantie niet en volcht, omme al 'tselve op u persoon ende 
goeeleren te vervolgen ende verhalen, daer ende soo behooren, 
enele sijn, insinuants, goeden rayde gedragen sal. 
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Waerop de voorn. Rutgert Barentszen antwoorde: "Waerom 
soude ick dat doen? Ick hebbe een gerechtige saecke. Wij zijn 
metten anderen in proces, ende ick ben altijts overbodich geweest 
de catten te leveren, mits eerst ende alvooren betaelt zijnde." 

Gedaen binnen del' voors. stede Amsterdamme ter presentje 
van Maurits Erdenville ende Jeremias Verniers, getuygen, 
hyertoe versocht. 

NO. 13. - ARBITRALE UITSPRAAK AANGAANDE KOOP EN LEVE
RANTIE VAN CIVETKATTEN. - 1622, JUNI 9 1). 

Achtervolgende d'acte van renvoy bij de ... 8chepenen deser 
stede Amsterdamme, in date den 8sten Junii 1622 gepasseert op
te eersame Willem van Wely ende Melchior van Hoorn, om te 
accorderen Jasper Ferdinandus ende Rutger Barentsz., opdat se 
kunnen nopende bunne questie over coop ende leveringe van 
tweelf chivetkatten, voor gemelte Heren Schepenen gemoveert, 
hebben gemelte arbiters perthien VOOl' hen ontboden, hunne re
denen ende allegatien aen wederzijden gehoort en de op alles ge
let, daerop te lester stont dienvolgende op 't vreywillich verblijff 
van perthien voor uytspraeke verclaert ende verclaren bij desen, 
to weten, dat Jasper Ferdinandus op morgen de clocke te acht 
uyren voor de middach sonder langer vertreck hem sal presen
teren ten huyse van de voorn. Rutger Barentz., met hem bren
gende die somma van 650 guldens tot voldoening van de voors. 
twaelff chivetkatten, die helfte mannekes ende de helfte wijffges. 
Op welcke aenkomste van de voors. Jasper Ferdinandus de 
voorn. Rutger Barentz. gehouden sijn sal de voors. twaelff catten 
aen gemelte Jasper Ferdinandus te thonen ende doen visiteren; 
ende deselve bevonden werdende de helfte mannekens ende de 
helfte wijffgens, sal de voorn. Jasper Ferdinandus gehouden 
zijn de voors. 650 gulden aen den voorn. Rutger Barentz. ter·· 
stont te bethalen ende uyt te keren boven die penningen, alred~ 
bij hem aen den voorn. Rutger Barentz. bethaelt, ende dat nae
mentlijck in voldoeninge van de penningen bij hem, Jasper Fer· 
dinandus, daervooren belooft. Ende sal de voorn. Jasper Ferdi
nandus daerbenevens gehouden zijn de voors. chivetkatten naer 
de gedaene bethalinge terstont met ende naer hem te nemen; 
compenserende de kosten aen wedersijden, waermede perthien 

I} G.-A. Amsterdam. Prot. Notaris J. Westfrisius, No. 548, fo. 183. 
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questien, dese sake aengaende, sullen sijn ende blijven gedeci
deert, sander dat bij d'een ofte d'ander in eeniger manieren 
daerover yet andel's sal mogen werden gepretendeert. 

Welke uytspraeke bij perthien gehoort sijnde, hebben die
solve verclaert te approberen, gelijk zij deselve approberen bi; 
d('sen, met beloften deselve promptelijck te sullen achtervolgen 
ende naer te komen, onder aIle verbanden van rechte, sander 
fraude. 

Aldus gedaen, verclaert ende geaceepteert in Amsterdam 
desen gen Junii anno 1622. 
tv. a.Wilhelmo van Weely, Melchior van Hoorn, Gaspar Fer

nandes, Rutgert Barensen, J. Westfrisius, not. publ. 

NO. 14. - EIGENHANDIG GESCHREVEN EN GETEEKENDE NOTITIE 

VAN ABRAHAM WILLEMSZ. VAN BEYERLANT BETREFFENDE 

DE NALATENSCHAP VAN WIJLEN ZIJN EERSTE VROUW, NEES

GEN JANS. - 1623, NOVEMBER 41). 

Soo ick in de winckel ende 't huys blijve, soo sal ick de doot
schult ende mijn kintsgedeelte quitecren; 

ende ons 2/21 parten in f. 28.200 in de Sweetse Compagnie, 
sijnde f. 2685.-.-

ende ons 1/2 part in 94 onsen sivette staencle tot Lovorne, Ma 
dril en Rouen, comt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f. 752.-.

Beyde clese partijen sal ick tot mijnen laste neemen ... . 

NO. 15. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. 
1623, NOVEMBER 142). 

Compareerclen .. . cl'eersamen Denys Denyszen, Pieter J"efevre, 
Pieter Denys, brouwer, Abraham Lafevre, chirurgijn, enc1e Har 
man Reynierszen, coopluyden, burgers cleser voors. stede, tel' 
eeme, Sieur Diego Gomes da Costa, Matias Rodrigues Cardoso 
ende David Abenyacar, Portugueescho coopluyclen, tel' andere 
zijclen, inwoonclers clerselver stecle, encle verclaerclen metten an
deren synseerlijck met rijpen racle geaccordeert encle overeen-

1) G.-A. Amsterdam, Wceskamer, lade No. 292; zie oak Weeskamer, In
brengboek, No. 18, fo. 214 vo. 

2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Carels, No. 717. - In regest te 
vinden in J. G. van Dillen, Bronnen tot de geschiedenis van het bedrijfs
leven en het gildewezen van Amsterdam, (Rijks Geschiedk. Pub!., 78, 's-Gra
venhage 1933) No. 898, p. 511. 
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gecomen te zijn op 't navolgende contract van coope, te weetcn, 
dat de voors. Denys Denyszen, Peter Lefevre, Pieter Denys, 
Abrabam Lefevre ende Harmen Reynierszen, gesamentlijck en.:. 
de elcx voor bem selven, sullen leveren aen de voers. Diego 
cum sociis alle de sivetten, die zijluyden, vercoopers, respective 
sullen moogen trecken ende samelen van alle de sivetcatten, die 
zij elcx sullen moogen hebben, te weeten van dato deses aff coil
tinuerende tot twee van de aeneenvolgende jaeren, nae primo 
J anuarii aencommende deses toecommende jaers 1624 vast, en
de daernae noch twoe aeneenvolgende jaren, te weeten tot vrije 
optie ende keuze van de voors. coopers alleene, mits dat sijluy
den gebouden sullen zijn, 't de vercoopers binnen drie maenten 
voor 't expireren van 't tweede jaer duydelijck t'insinueren end", 
aen te seg-gen, off sijluyden de voors. twee jaren optie willen 
continuer en ende vasthouden off nyet; ende dat yder once sivet 
voor de somme van 14 carolus guldens, alles door malcanderen, 
t~ betalen contant neffens yders leveringe, mits rabatterende ses 
maenten tegen acbt ten bondert in 't jaer, des dat de vercoopers 
gehouden sullen zijn in goeder conscientie bij eel', trouwe ende 
vromichbeyt, elcx voor bem selven, te leveren aan de voorn . 
coopers alle de sivet, puyr ende suyver gelijc de goede God 1) 

deselve van hun beesten sal moogen verleenen, waerop de vo1'
claringe tot allen tijde ende believen van de coopers mach ge
vordert en de bij de vercoopers moet gedaen werden, daer
me de zijluyden respective sullen moogen volstacm. Voorts sal de 
sivette gelevert werden in glasen, leren saexkens ende doosgens, 
ende yder glas van ses onsen Troys gewicht sal moeten een 
c]eyntgen, namentlijck een 160 part van een once, suyver sivet 
tot overgewicht hebben ende de glasen meerder wegende sal 
d'overwicht na advenant moeten volgen. Doch sullen de voors. 
vercoopers elcx soovele beesten moogen houden als zijluyden 
sullen connen becomen. 

Is meede bedongen, dat de vercoopers geduyrende desen con
tracte egene sivet en sullen vermogen aen yemant andel'S te 
vercoopen ende vermangelen, verseynden off distribueren, di
rectelijck noch indirectelijck, in geenre manieren, op peyne van 
telckens ses onsen suivere sivet te verbeuren realijck ten be
hoeve van de coopers, ende die te leveren datelijck sondeI' con-

i} De woorden "de Heere God" zijn hier doorgehaald. 
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tradictie off tegenseggen; exempt, dat syluyden elcx sullen ver
mogen een quart off ten hoochsten een halff onse ter maent tl:' 
vercopen, om eenige callan ten te geryven. Oock sal de leveringe 
van yders sivet moogen geschieden met een, twee off meer gla·
lien teffens, in voegen als vooren. Of 't gebeurde dat yemant van 
pert yen ten wederzijden geraecte te vertrecken uyt deser stede, 
dat sodanige gehouden: sal weesen goede ordre te stenen om 
desen contracte te effectueren, op de peyne, dat yder van hen, 
contrarie doende, sal verbeuren d'somme van 50 carolus guldens 
ten behoeve van de arrnen der Gereformeerde religie binnen 
deser stede. 

Gebeurtet mede, dat yemant van hen, van cl'een of d'annel' 
sijde, binnen de voors. tijt deser werelt geraecte t'overlijden, dat 
dan desselfs weduwe ' off erven gehouden sal sijn, desen con
tl'acte evenwel naer te comen ende t'onderhouden in aIle ma
nieren off de overleden in levenden lijve ware. Is noch gecon
c1itioneert, soo yemant van de vercoopers off deselve ane uyl, 
deser contracte begeerde te scheyden - gelijck sal moogen ge
sehieden - dat deselve dan elex in zijn particulier gehouden 
1:>al zijn te betaelen ten behoeve van de coopers de somme van 
50 ponden vlaems ende daerenboven voor de voors. armen d~ 
somme van 100 gelijcke ponden sonder reprocque. Insgelijcx, 
bjj sooverre een off twee van de copers uytte voors. contract 
wilden varen, gelijck sij oock vermogen te doen, mits dat d'an
dere, elcx een voor aI, in solidum, voor 't effectueren van 't 
contract verbonden blijft, ende deselve alle mede uit 't voors. 
contracte varende, dat deselve dan gehouden sullen sijn te be
taelen ten behoeve van yder van de vercoopers de somme van 
300 guldens, maeckende voor hen allen 1500 guldens, sondeI' 
oppositie. Ende oft mocht gebeuren dat, buy ten de voors. geex
presseerde condiWin, eenige differentie, misverstant off duys
tprnisse mochte rijsen, soo is geconc1itioneert, dat deselve questie 
met dies aenc1eef sal werden gedecideert , , . bij vier onpertijdig 
goede mannen, bij pertijen ten wedersijden twee te verkiezen, 
daermede pertijen zich ten wedersijden sullen content fmde vol
comentlijck tevreden houden ,.,. 

AIle 'twelck sijluyden, pertijen, gesamentlijck elcx in 't bijsOD
del', belooft en de bij desen op eere, trouwe ende vromigheyt in 
plaetse van eede aengenomen hebben punctuelijck te effectueren 
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ende volcomenlijck t'onderhouden sondeI' daerjegens te doen 
noch te laten geschieden bij henselven noch door andere direc
telijck noch indirectelijck, in geenre manieren, daervooren ver
bindende hen respective persoonen ende generale goederen, 1'oe
rende ende onroerende, presente ende toecomende, egeene utge
sondert ... . 

Versoeckende etc. 
Gedaen binnen Amstelredamme tel' presentie van Jacob Boel 

ende Pieter Pieterszen, burgers etc., den 14en Novembris 1623. 
'n'o g. Dio. Gomes da Costa, Matias Rodrigues Cardozo, David 

Abeniacar, bij mij Denijs Denijsen, PeeteI' Lefebure, Pieter 
Denyse, Abram Lefebuer, chirugien, Harmen Reyners, 
+ merck [van] Jacob Boel, Pieter Pieterszen. 

NO. 16. - MACHTIGING TOT INVORDERING VAN KOOPPENNINGEN. 
- 1624, JANUARI 31 1). 

Deenys Deenysszen, hem geneerende met civetbeesten te hou
den, burger 'Van Amsterdam, machtigt Andries Finaerts, kOOlJ

man te Anitverpen, om van de weduwe van Francisco Belony, 
perfumeerder te Antwef'pen, 180 carolus guldens heizij builen 
of in rechten te vorderen, die Denyssen van haar toekomen tel' 
saecke van 12 oncen puyr ende suyver civet, yder once tot 15 
guldens, bij de voors. weduwe gecocht ende ten dancke ontfan
gen, volgende een bescheydt daervan . . . . 

NO. 17. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. -
1626, OCTOBER 142 ). 

Op huyden den 14en October anno 1626 compareerden voor 
mij etc .... d'eersaeme Pieter Ie Febure, coopman binnen 
deser stede, ter eenre, ende Mathias Rodrigues Cardoso, Portu
geesch coopman alhier, tel' andere zijden, ende verclaren deen 
metten anderen sinceerlijk ende met rijpen rade geaccordeert 
ende overeenen gecomen te zijn op 't navolgende contract van 
coop, te weeten, dat de voors. Pieter Lefebure aen den voors. 
Mathias Rodrigues Cardoso sal leveren aIle de sivetten, die hij, 
Ijefebure, sal mogen trecken, te weeten van primo October lest
leden aff continueerlijk tot twee achtereenvolgende jaeren toe, 

. I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. GareIs, No. 718. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnaertsz., No. 661, cahier No. 

8, fo. 124 vo. - In 't kort vermeld door Van Dillen, t.a.p., No. 1081, p.612. 
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Hl.st, ende daernae noch twee achtereenvolgende jaeren, te weten 
tot vrije optie ende keuze van de voors. coper alleene, mits dat 
de voors. cooper gehouden sal zijn d'vereooper binnen drie 
maenten voor 't expireren van 't tweede jaer duydelijck t'insi
nueren ende aen te seggen, off hij, cooper, de voors. twee jaeren 
optie wil continuer en ... off niet; ende dat yder onse sivet voor 
df) somme van 13 carolus guldens ende 10 stuyvers, alles door 
roalcanderen; te betaelen contant neffens yder leveringe precys, 
sondeI' eenich rabat. Des, dat de vercooper gehouden sal zijn in 
goeder conscientie bij eere, trouwe ende vroomicheyt te level'el1 
aen de voorn. copers alle de sivet puyr ende suyver gelijck de 
goede God d'selve van zijn beesten sal mogen verleenen, waerop 
de verclaringe tot allen tijden ende believen van de cooper mach 
g-evordert en bij de vercooper moe ten gedaen werden, daermede 
de Yoorn. vercooper mach volstaen. Voorts sal de sivette gele
vcrt werden in glasen, lederen sackgens ende doosjens ende 
yder glas van ses oneen Troys gewieht sal moeten een cleyntgell 
-. namentlijck een sestiende part van een once - suyver sivet 
tot overwicht hebben, ende de glasen meerder wegende sal d'o
verwicht na advenant moeten volgen. Oock sal de voors. ve1'
cooper sooveel beesten mogen houden als hij sal connen be
comen. Is me de bedongen, dat de vereooper gedurende desen 
contracte egeene sivet en sal vermogen aen yemant ander!,; te 
ve1'coopen, ... in geenre manieren, op peyne van verbeurt ses 
ancen suyvere sivet, te verbeuren realijck ten behoeve van.de 
cooper, ende die te lever en datelijck sondeI' eontradictie ... ; 
excempt dat de vercooper sal vermogen een quart off tel' hoog
sten een halff once tel' maent te vercoopen om eenige klant.en 
t(~ geryven. Oock sal de leveringe van 't sivet mogen geschieden 
met twee of meer glasen teffens, in voegen als vooren. 

Of 'tgebeurde, dat yemant van partijen tel' wede1'sijden ge1'aecte 
te vertrecken uut dezer stede, dat sodanige gehouden sal wesen 
goode ordre te stellen, om desen contracte te effectueren, op 
peyne dat yder van hen, contrarie doende, sal verbeuren d'som
me van 50 carolus guldens ten behoeve van de armen del' ge
reformeerde religie binnen deser stede. In gevaZ van overlijden 
va.n een der contracta.nten vervalt de verplichting tot nalcom ing 
van ket contract op de rvedu1ve of de erfgenarnen. In aeval van 
roortijdige opzegging van het contract zal de zich onttrekkende 
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pm'tij aan de andeTe partij 400 carolus guldens moe ten betalen, 
In geval van onzekerheid om trent de v001'rvaa1'den van het con
tmct zullen vier onpartijdige mannen tet' beslechting van het 
geschil benoernd lvorden. Tot het nakornen van alle aenoemde 
'Voorrvaarden verlJinden partijen hun persoon zoolvel als hun 
goederen. 

Gedaen binnen del' Vaal's. stede Amsterdam t(;r presentie van 
Arent Janszen [Engel] ende Jan de Vas, getuygen hiertoe ver
~ocht. 

n ·. g. Matias Rodrigues Cardozo, PeeteI' Lefebure, A. J. Engel. 

NO. 18. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVETKATTEN. 
- 1627, OCTOBER 12'). 

Compareerden vaal' mij, Fredrick van Banchem, nolaris pu
Llicus . .. , residerende binnen Amsterdamme, ende den getuy
ghen naerengenoempt, Abraham Symons, varende in quallte 
van oppercoopman metten schip "De Drie Coninghen" naal' 
Gene 2), tel' eenre, ende Pieter de Nijs, Abraham Le Fevre ende 
Herman Reynerszen, coopluyden, tel' andere sijden, alIe in
woonders deser stede Amsterdamme, ende verclaeren motten 
anderen op den naervolgende coop ende vercoop van sevetkat
ten in 't minnelijk geaccordeert ende verdraghen te zijn, in deser 
manieren, te weten, dat d'gemelte Abraham Symons gehouden 
sal wesen vuyt Gene met sijne schepe off andere schepen, sao 't 
lwm goetdunckt, sal zenden mannekens scvetcatten, dewelcke 
katten de voors. Pie tel' de Nijs, Abraham Le Fevre en de Her
man Reynerszen, compangons, gehouden sullen wesen in nene 
coop te ontfangen, dat bij dimmen uuyt de schepe voor de palen 
deser stede Amsterdamme off binnen twee uren naer d'insinu
atie, die de coopers daenan sal worden gedaen, 'tzij hoe deselve 
katten mogen wesen geconditionneert, gesont off ongesont, lam, 
creupel off met andere accedenten, als de VOOIS. katten maar 
leven. Ende sal voor yder kath betalt werden bij de compagnOn3 
. .. in contanle penningen neffens de Ieverantie d'somme van 
150 carolus guldens, tot sao veel alsser mannekens katten sou
den wesen, sander eenige oppositie, renuncierende daerommc 
zijluyden, compagnons, de benefitien ordinis, divisionis et (lX

cussionis, daervan aivooren weI onderrecht sijnde. 

I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris F. van Banchem, No. 297, fo. 62. 
Yermeld door Van Dillen, t.a.p ., p. 612, noot 1. 2) Guinea. 
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Is voorts gheconditioneert ... , soo de voors. coopers off compag
nons de voors. katten binnen twee uren van de voors., te doone 
insinuatie niet en ontfangen ende de voors. katten daerna qua
men te sterven, soo sal 'tselve wesen tot laste ende resico van de 
coopers, die dan evenwel gehouden sullen wesen soodanighe 
versturven katten te betalen tot 25 pont vlaems 'tstuck .. . ; mits 
dat den vercooper oock noch verbonden sal wesen aen niemant 
mannekens katten te seynden als den voors. coopers off com
pagnons. 

Partijen beloven zich aan al deze oepalingen te zullen houC/f'I'l , 
onder verbant van hen respective persoonen en de goederen. 

Gedaen binnen Amsterdam tel' presentie van Gelis van 13rus-
1>el, maeckelaer, ende Andries Pietersz. van Nes, met 't voors. 
schip voor ondercommis varende, inwoonders deser stede, als 
ghetuyghen hierover ghestaen, den 12 October 1627. 

NO. 19. - CONTRACT TUSSCHEN CIVETKAT-HOUDERS ONDERLING. 
- 1627, OCTOBER 26 1). 

Op huyden den 26en October anno 1627 compareerden ... 
cl'eersaeme P(iete)r De Nies, Pieter Ie Febure, Abraham Le J:"'e
bure, Abraham Willems zen van Beyerlant ende Herman Rei
niertszen, aIle woonende binnen deser stede, mitsgaders .Jacob 
Jacobszen uuten name van Anthony Wygant:>, woonende tot 
Voorburch, en de tegenwoordelijck bier tel' stede sijnde, voor 
denselven caverende de rato, ende verclaerden de voors. com
paranten metten anderen ... geaccordeert ... te \Vesen ... , tt> 
wetene, dat een yder van hen ses comparanten op zijn haurte, 
onder den anderen te raemen, sal moe ten reysen naer Texel, 't 
Vlye, de Maese off elders, waer 't oock soude mogen wesen, 
ende meede binnenslants, geene plaetsen uytg-esondert, om de 
sivetcatten, die te coop soude mogen wesen, te besichtigen ende 
tr:- coopen. Ende aHe de sivetcatten, die [door] yemant van hen 
sessen alsoo off oock andersints souden mogen \verden gecocht, 
off, bij andre gecocht zijnde, aen yemant van hen werden overge
daen, sullen zijn voor hen ses comparanten elcx naer gelijcke ge
deeIte, sondeI' dat yemant van hen ses comparanten 'tzij bin
nen of buy ten slants eenige sivetcat off catten sa] mogen coopen 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J . W arnaertsz. , No. 662, cabier No. 11. 
f() . 74. - In bet alphabetiscbe naamregister van den notaris is dit contract 
vermeld met de woorden: "Pr. Lefebure met andre sivetmakers, accoort". 
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off doen coopen, 'tzij voor hem selffs in 't particulier, off oock 
voer andre, direct off indirect, onder wat pretecxt het oock 
lllochte geschieden, andel's als voor ende tot voordele van hen, 
~es comparanten, gelijckelijck. N och en sal hiemant van hen, 
comparanten, vermogen aen yemant andel's buy ten dese voors. 
comparanten, wie 't oock sou de mogen wesen, niemant uutge
sondert, te openbaeren, datter sivetcatten te coop zijn ende te 
raden met woorden off anders, direct off indirect, dat zij die 
sou den coopen, maer sullen aIle de voors. s(>s comparanten ende 
een yder van hen in 't bison del' haer uutersten beste doen, om 
in 't coop en del' sivetcatten de compagnie soo veele voordeel 
ende profijt te dden als hen eenichsints mogelijck sal zijn. Ende 
800 wie van hen, comparanten, contrarie comt te doen, alsulcken 
sal, soo menichmael het bij hem gedaen wert, verbeuren telcken 
reyse de somme van 100 ponden vlaems, ende dat ten behoeve 
van de annen van de Duytse ende Walse gereformeerde religie 
binnen deser stede, daer de diaconen uutdeelders van sijn, halff 
ende halff. Ende aIle oncosten, die in soodamrh reysen ende 
coop en van de siyetcatten eenichsints gedaen sullen werden, 
sullen bij hen ses comparanten elcx voor een seste part betaelt 
moe ten werden. Gelijck mede tot laste van hen ses comparanten 
sal moeten com en ende bij hen gelijckelijck gedragE·n moeten 
werden de schade, die eenichsints soude mogen vallen door 't 
sterven van de gecochte sivetcatten, eel' deselve vercavelt zijn. 

Ende yemant van hen, comparanten, commende vermerckende 
off verstaen, dat yemant andel'S buy ten dese compagnons, 'tzij 
soon, broeder off ander bloetverwant off oock vremne, sivet
catten soude willen coopen, sulcx sal dengeenen, die van hen . 

. comparanten, het vermerct off verstaet, hoe dickwils het oock 
mochte gebeuren, de andere compaignons getrouwelijck aendie
nen ende bekent maecken, opdat zij dienaengaende soude con
nen resolveren en de ordre stellen, wat voor dese compaignie 
daerin best diende gedaen; met dese verstande, dat aIle de sivet
catten, die voor de voorn. Pieter de Nies door zijn vader en de 
moeder buytenslants werden gecocht ende hem, De Nies, toege
sonden, bij hem, de Nies, aIleen behouden sullen werden, mits 
de andre compaignons aendienende, wat sivetcatten hij telckens 
becomt. Meede met dese conditie, soo yemant van hen, compa
ranten, soo wanneer 't sijne heurte is, in gebl'eecke hleeff te 
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reysen alsser sivetcatten te besichtigen off te COOp sijn, alsulcken 
defaillant sal verbeuren ende versteecken wesen van sijne cave
linge del' sivetcatten, die op sulcken voyage sullen werden ge
cocht ende die andersints mede soude hebben genooten, soo hij 
sfJffs gereyst waere; sullen de pertie of cavelinge van denselven 
defaillant comen ten proffijte van de andre compaignons, ende 
sal alsulcken defaillant evenwel noch moeten dragen ende 
promptelijck betaelen zijne portie in de oncoslen ende schade, 
die in 't reysen gedaen ende over 't sterven van sivetcatten sal 
gevallen zijn, en de dat sonder eenige exceptie. Behoudelijck dat, 
soo wanneer het yemant heurt is te reysen ende alsulcken sieck 
is off andre wettige verhinderinge heeft, soodanigen vermach 
een ander van de compaignie te bewegen, om voor hem te rey
sen, waermede denselven mach bestaen. 

Is noch bedongen,dat,soo wanneer de gecochte sivetcatten yder 
mael sullen sijn vercavelt, alsdan en sal niemant van compa
ranten die aen yemant in 't perticulier mogen overdo(m off 
overlaeten direct noch indirect; maer deselve ,'\'illende affstaen 
off overlaeten, sulcx sal moe ten wesen ende comen voor de 
andre compaignons gelijckelijck ende elex even naer, sonder dat 
de eenen den anderen daerinne sal mogen preIereren. Ende sal 
desen contracte ende gemeenschap, in voege als vooren, geduy
ren ende continueren den tijt van sesse jaeren lanck, innegaende 
op huyden dato deses. Ende soo yemant van hen, comparanten, 
binnen deselve tijt quaeme te sterven, alsulcx weduwe off erf
genamen sullen evenwel in plaetse van den gestorvene in desen 
contracte moeten continueren ende 'tselve volgen ende nacomen 
or de peene, hiervooren uyt.gedruet. 

Pm·tijen beloven de bepalingen van dit contract 1W te komen. 
Gedaen binnen del' voors. stede Amsterdamme, ter presentie 

,an Abraham Janszen ende Lubbert Janszen, getuygen hiertoe 
versocht. 
n'. g. Peeter Lefebure, A. W. v. Beyrlant, Jacob Jacob van del' 

Valek, vanwegen AntonyWyghans, Harmen Reynerszen. 

NO. 20. - INVENTARIS VAN WIJLEN DENIJS DENIJSSEN. -1628, 
JANUARI 281). 

N otissie na gissinge van al 'tgeene, soo inboel als vaste goe-
1) G.-A. Amsterdam, Weeskamer, lade No. 322. - In dorso: "Dyonys Di

onyssen, vleyshouwer". 
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deren, rnitsgaders enyghe schulden, acbtergelaten bij vader De
nys Denyssen saliger ,. ende is als volcht: 

(1) een huys, daer wij in woonen, na gissinghe. . f 8.000.-.
(2) twee huyssen onder een dack, bij de Lange 

Brug, costen .. . .. .... . . .. . ... .. .... . .... " 7.000.-.-
(3) twee huyssen op de Keysersgracht, kosten .. " 9.000.-.
(4) cen huys bij 't West-In dis huys, daerop be-

taelt beneffens 'tgeen daeraen vertirnrnert .. " 1.570.-.-
(5) 
(6) 

(7) 

25 sevetcatten, na gissinghe gestelt op . . . . .. " 
een axsie in de West-Indische Compagnie 
van 3.000 gulden, daerop betaelt . . . . . . . . .. " 
een axie in de Oost-Indische Compagnie van 
600 gulden capitael, weerdich ontrent ... . " " 

(8) claer is in de Banck met noch twee wisselbrie
ven, die van deese maent daerin getekent sul-

7.000.-.-

2.330.-.-

1.300.-.-

len werden ...... .............. .. . ... .." 6.000-.-
(9) den inboeclel, na gissinghe gestelt op . . .... " 4.000.-.-

(10) daer is een obligacie houclende op Pieter De-
nys .................... .... ... .... ..... " 

(11) noch een op dito ..... ... .. .............. " 
(12) een obelegacie off schepekennis op Jan .Tan-

szen Vreelant van .. . .. ... ..... ........ . " 
(13) een obelegacie houclende op Matheus [Crae-

born] van .... . ........ .. . .. ..... . .... .. " 
(14) na mijn rekeninghe teSeegen t'ontfangen, daer 

onsen oom vaste goederen voor in handen: heeft " 
(15) de helft van een scheepken beneffens 't carge

soen, gesonden na Danzick, weerdich ontrent " 
(16) 1/32 part scheeps, daer schipper op is Albert 

Scholm .... ... . .... .. . . ............ ... . " 
(17) daer staet van Montalto t'ontfangen van sevet " 
(18) een obligacy, houdende op een anbeelt van .. " 
(19) 65 isere potten, gesonden na Bergen in Noor-

weegen, costen .. . .......... .......... . .. " 
(20) daer staet noch van potten t'ontfangen, tot 

Danzic vercocht, . ..... .. ....... . .... ... ,. 
(21) van cosyen J ean Gras van ons vat linten tot 

Rochel vercocht, noch goet gelt 250 gulden, 
en qua schult f 500, compt. . . . . . . . . . . . . . .. " 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XX 

1.000.-.-
100 -.-

106.-.-

100.-.-

500.-.-

3.000.-.-

200.-.-
920.-.-
100.-.-

90.-.-

30.- .-

250.-.-

7 
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(22) eompt van onsen cosijn tot Ervervelt 1) per 
resto ....... .... .............. ..... .... f 

(23) daer is ontfangen sedert de doot van vader 
van Sieur Montalto van sevet. . . . . . . . . . . . .. " 

(24) van de twee huyskens aen de Lange Brug, van 
huer .... .................. . ........... f 

(25) 't huys op de Haerlemmerdijek is sehuldieh 
van huer ............................. " 

(26) noch sevet bij de cass. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ., 
(27) van Marten Hoffman ontfangen van vlees.. " 
(28) noeh van een oude vrouw van vleys ........ " 
(29) daer staet noeh van vlees t'ontfangen in 't 

boeek ............................ ...... " 
(30) daer is aen gelt in de eas gebleven, eloen wij 

met Claes rekende, ...... ............... " 

68 .. -

776.-.-

170.-.-

140.-.-
260.-.-

70.-.-
7.-.-

76.-.-

142.-.-
----

somma vinde t'samen. . . . .. f 54.305.-.
N oeh gelt bij de cas geweest, daer vader sterff. 

rv. g. Sara Tielen, Matheis Kraeborn, Herman Reyners, Gerrit 
Denys, Heyndrick Wijnnantszen. 

Opgebraeht tel' weescaemer bij Sara Tielen, weduwe van Dio-
1lYS Dionyszen, geassisteert met Mathys Kraeborn, haer swager. 
ende Herman Reyniersz., haer gecoren vooehden, Gerrit Deonys 
van hem zelven, Heyndrick Wijnants als man ,"nde vooeht van 
Aeltgen Dionys, ende Claes Claeszen, getrouwt hebbende Agneta 
Dionys, Heyndrick Claeszen, de oom ende voocht van Willem 
en Jannetge Dionys, de voirkinderen van Dionys Dionyszen, 
daer moeder aff was Jannetje Cools, mitsgaders de voors. 
Heyndrick Claeszen metten voors. Mathys Kraeborn te saemen 
als oom ende voochden van de 6 nagelaten naerkinderen van 
den voors. Dionys Dionyszen bij de voors. Sara Tielen gepro
ereert. Den 28 January 1628, present aIle weesmeesteren demp
to Reynier Pau. 

NO. 21. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1628, MAART 72). 

Op huyden den 7en Meert anno 1628 hebbe ick ... mij ten 
versoecke van de eersame Pieter Ie Febure voor hem ende VoOl~ 

1) Elberfeld. 
f) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnaertsz., No. 662, cahier No . 1L 

fo. 207 vo. (met brandschade). 
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Antony Wygants, wijders d'eersame Abraham Willemszen ,'an 
Beyerlant ende Herman Reyniers, getransporteert ten woon
pluetsen van Sieurs Pieter Denys ende Abraham Ie Febure, 
ende aldaer gelnsinueert 'tgunt voIgt: 

De voors. insinuanten in qualite voors. versoecken door mij 
(notaris) bij desen, dat U helieve te passeren ende tn teeckenen 
d(· contracten, met malcanderen gemaect en de beschreven (bij) 
mij, notaris, opten 27sten October lestleden ende bij hen, insi
nuanten, alle vier gepasseert ende bevesticht. Ende bij weige
ringe off uutstel van sulcx datelijck te (doen)) protesteren de 
voors. insinuanten door mij, notaris, bij desen voor nulliteyt 
van 't voors. contract .. . . 

Waerop voorn. Pieter Denies, die ick selffs sprack, antwool'
de: "Sij ge(ven) mij eerst ses catten, gelijck sij mij belooft heb
ben, en de soo niet, mogen zij doen soo zij willen". Ende de huys
"rou van Abraham Le Febure - jegens dewelcke ick mijn 
exploit deede - seyde: "Mijn man is niet t'huys, ick sal 't hem 
soggen". 

Gedaen binnen der voors. stede Amsterdamme, ter presentie 
van Lubbert Janszen ende Abraham Janszen, getuygen hiertoe 
versocht. 

NO. 22. - CONTRACT TUSSCHEN CIVETKAT-HOUDERS ONDERLING. 
- 1628, JUNI 26 1

) . 

Compareerden voor mij, Pieter Carels, openbaer notaris, 
d'eersamen Pie tel' Denys, Abraham Lefevre, Herman Reiniel's
zen, Abraham Willems zen van Beyerlant, Pieter Lefevre voor 
hem selfs en in den naam van Antony Wigans, daervoren de 
rato caverende en de vaststaende, Francisco Ferdinando de Pas, 
wonende tot Alkmaar 2), Sara Denys, weduwe van Denys De
nyszen, Gerrit Denyszen ende Pieter Gier, aHe handelende 
met civetcatten, burgers deser voors. stede 3), mij, notario, be
kent, verclarende ... voordachtelijck metten anderen opgerecht 
... ende aengegaen te hebben 't navolgende contract, t'welen 
dat aIle de civetkatten, die sijluyden binnen den tijt van ses 
eerst an elckander volgende jaren, ingaende dato deses, 'tzij 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. CareIs, No. 722, fo. 245. - In regest 
bij Van Dillen, La.p., No. 650, p. 1161. 

2) De woorden "voor hem solfs . . . Alkmaar" zijn in margine toegevoegd. 
3} Deze omschrijving is, na de toevoeging in margine, fouticf. 
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t"samen of elcx besonder sullen komen te kopen, handelen of 
lH:'komen, van wat plaatsen dattet soude mogen wesen, henluy
den met hen aile in 't gemeen sullen aangaan om onder den 
anderen 'tzij bij syncere lotinge of andersints gepart ende ge

deeIt te werden, so na der gelijckheyt bevonden sal worden te 
hl1horen,sonder dat iemant van henluyden sal vermogen d'voors. 
tijt van ses jaren gedurende, enige sivetkatten jong of out voor 
}Iem in 't particulier ofte in compagnie noch voor iemant anders 
op te kopen of hekomen bij hem se1£s noch door andere dil'ec
telijck noch indirectelijck in geenreleye manieren, op pene van 
100 ponden vlaems bij den contraventeur van desen contracte 
realik te verbeuren, d'ene helfte ten behoeye van de arme le
dematen del' Christelijcke Gereformeerde Duytse Kerke binnen 
deser stede ende d'andre he1£te ten behoeve van de geinteres
scerde contrahenten, 't contract onderhoudende, te betalen 
promptelijck sondeI' enige exceptie of contl'aventie. 

Dat oock niemant van henluiden en sal vermogen zijn ca ve
linge of part in enige angekochte civetkatten, nadat die gedep.lt 
ende zijluiden van den anderen gescheyden sullen zijn, aan 
andere over te doen directelijck of indirectelijck, andel's als 
\yanneer zijluiden, contrahenten, aIle op de deJinge bij elckan
deren Iloch tegenwoordich zijn. Voorts is geconditioneert, dat 
d~ngenen, die 't zijn beurt vaIt of gecommittp.ert wert an enige 
6chepen, uytter zee komende, te trecken, 'tzij in Zelant, voor de 
Mase of in Texel, om de civetkatten te kopen of te verkrygrn, 
gchouden sal zijn terstont persoenlijck derwaerts te trecken ende 
zijn last te effectueren tot proffijt van henluyden in 't gemeen, 
ofte iemant van hen, contrahenten, in hen plaats daertoe te be
\\'illigen ende anders geen, of bij faulte van dien, dat sodanige 
d an van zijn ka veling en gedep.lte in de ci.vetkatten met die 
schepen komende gehelik sal zijn gepriveert ende versteken ten 
behoeve van de andere contrahenten in 't gemeen. 

Dat oock in cas van sterven van enige der gemelte contra
henten desselfs weduwe of erfgenamen in desen contracte mede 
begrepen ende verbonden sal zijn, in allen manieren of de over
)(~den in 't leven ware. 

Alle'tgeen voors. zijluiden, contrahenten, belooft ende bij desen 
angenomen hebben elkanderen getrouwelijk t'effectueren ende 
naer te komen, onder verbant van hen respective personen 
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ende goederen .... Welverstaande ende gereserveert llochtans 
,'-at civetkatten d'gemelte Pieter Denys, Abraham Lefevre, Her
man Reinierszen ende Abraham Willemszen van Beyerlant 
l.yt kracht van 't contract, dat zjjluiden met Abraham Symo!ls
zen, zijn ondercommis ende schipper 1) voor desen hebben op
gtrecht, geraken te krijgen, so weI die zjjluiden souden mogen 
overzenden als selfs medebrengen, dat die buy ten desen con
tracte henluiden met hen yioren vrij sullen angaan ende toe
Jwhoren, sondeI' clesen te contra venieren. Alles oprecht. . . . . 

Gedaan binnen Amsterdam tel' presentie van Nicolaas Hen
l'.ix .. _ den 26 Junii 1628. 
'1I'.g. Pieter Denyse, op conditio soo eniche catten in nien prj=>

sen 2) comen, die te mogen houden, 
Abraham Lefebuere, Hannen Reyners, A. W. v. Beyrlallt, 
Peter Lefebure, ende vanwegen Ant.Wygants, Sara De
nisen, Gcrrit Denys, Pyeter Geir, Nicolaas Henrix, testis , 
Francisco Fernandes de Pas. 

NO. 23. - TESTAMENT. - 1629, ]UNI 2P). 

Herman Reinierszen en Gelytgen Cocx, echtelieden,l'I.'onende 
in de Reesiraat, l1.'aar "de Givetkat" uithangt, burgers van Am
sferdam, mnken een wedet'keerig testament. 

NO. 24. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. -
1629, OCTOBER 154) . 

Compareerden voor mij, Pie tel' CareIs, openbaer notaris tot 
Amsterdam ... , de eersamen Abraham Willemszen van Berr
lant, Antony \Vygans, elcx voor de helft, tor eender, ende Her
man Reynierszen, Gerrit Denyszen, Pieter Gier ende Sara 
TieIen, weduwe van Denys Denyszen, tel' anderen zijden, res
pecti vo burgers en de burgeresse deser voors. stede, mij, notaris, 
bekent, ende verclaerden ... tezamen veraccordeert t'zijnen over 
de conditien ende voorwaerden, hierna beschreven, te weten: 
dat d'voors. Herman Reynierszen, Gerrit Denyszen, Pieter Gier 
ende Sara Tielen hebben "ercocht, gelijck zij \'ercopen mits 
c1('sen, ider voor hemselven alle de civet, die zijIuiden van hunne 

1) Vgl. No. 18. 2) Pieter Denys was ook in de kaapvaart betrokken. 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnaertsz., No. 655, fo. 85. 
4) G.-A. Amsterdam, Prot. Notal'is P. Carels, No. 723, fo. 95. - De acte 

is eenigszins gehavcnd. 
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beesten sullen trecken tzedert den dach vau heden tot den eer·· 
sten Januarii 1632, aen de voorn. Abraham van Beyrlant ende 
Antony Wijgans, ten prijze van 14 guldens ider once, te be
talen ider zijn leveringe twemael 's jaers, welverstaende, dat 
dengenen die de penningen voor den vervaldach soude mog-en 
van doen hebben, zal 8 % in 't jaer pro rato den tijt laten vall en. 
Des, dat zij gehouden sullen zijn ... ider voor hemzelven .. . 
hun civet aen de voorn. Abraham van Beyerlant ende Wigans 
so puer ende suiver te leveren, gelijck God de Here dezelve van 
hunne beesten sal verlenen, waerop hunne verclaringe tot allen 
tijden ende believen van hen mach gevordert ende door hen
lui den moet gedaen werden. De civet sal gelevert ,,,"orden vol
gens 't sevenjarige contract, voor mij, notario, ende zekere ge
tuigen op den 21en Junii lestleden gepasseert 1). Oock en sullen 
zijluiden niet vermogen enige civet binnen den tijt voornoemt 
te vercopen, vermangelen, versenden nochte doen vercopen, ve1'
senden noch vermangelen, op de verbeurte als in het gemelte 
contract gestipuleert is, doch sal de leveringe moghen geschieden 
met een ofte twee glasen teffens. 

V oorts hebben zijluiden, comparanten, t'zamen voor goet ende 
nootwendich bevonden, dese navolgende articulen in 't contract 
te begrijpen, t'weten: Of't gebeurde, dat een van henluiden tell' 

epnder of ter anderer zijden uit de stadt quam te reysen, so sal 
denselven gehouden zijn, in zijn absentie sufficante ordre te 
stellen tot yoldoeninge van dit contract, ende so imant van hen 
tel' eender ofte ter anderer zijden middeler tijt van dit contract 
deser werelt quame t'overlijden, dat evenwel hunne weduwe 
ofte erfgenamen sullen gehouden zijn 'tselve contract in 't ge
geheel t'onderhouden .. . so zij bij hen leven gehouden zijn ta 
doen. 

Eventueele geschillen zullen tusschen twee ende twee goed:.! 
ende onpartijdige mann en gesleten werden. Bij dit contract en 
wert tussen henluiden niet verstaen, dat het voors. sevenjarich 
contract vermindert nochte gecorompeert sal zijn, maer dat het 
in zijn volcommen cracht voor ende tegens hen allen ende een 
ider apert is ende blijft, uitgesondert dat de vercopers voorn. 
niets en hebben te drag en noch te pretenderen in 't stuck van 

1) Deze acte van denzelfden notaris, ook vermeld in onze Nos. 29 en 3~ 
§ 16, is niet teruggevonden. 
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de sevenjariche rekeninge voor so ver de voors. tijt van twe ja.
ren geduert, also den copers diesaengaende in haer plaets zijn 
tl'edende. 

De contractanten beloven al deze voo1'rvaarden na te zullerl 
komen, onder verband van hun resp. personen en goederen, enz. 

Gedaen binnen Amsterdam ter presentie van Nicolaes Hen
rixzen en de Christiaen Hermanszen, ... . Den 15en Octobe!' 
1629. 
1V. g. Harmen Reyners, Gerrit Denys, Sara Rollen 1), Nicolaas 

Henrixz. 

NO. 25. - HERNIEUWING VAN HET CONTRACT VAN CIVETKAT
HOUDERS TOT GEMEENSCHAPPELIJKEN INKOOP VAN CIVET
KATTEN. - 1630, MEl 302). 

OP huyden, den 30en Maii 1630 3), compareerden voor mij, 
notaris voornoemt, ende d'ondergenoemde getuygen Sinjeur 
Abraham Major ende Abraham Hermanszen, ook hen gene
rende met civetkatten, mij, notario, bekent, ende hebben hen 
voorbedachtelijck met al de voorgenoemde comparanten ende 
contractanten, namentlijk Abraham Lefevre, Herman Reyniers
zen, Abraham Willems zen van Beyrlant, Pieter Lefevre, An
tony Wigant, Francisco Ferdinando de Paes, Sara Denys, we
duwe" van Denys Donyszoon, Gerrit Denyszoon en de Pieter Gier, 
nopende 't voorstaende contract van gemeenschap ter inkoop 
van alle civetkatten, die zijluiden te zamen of elcx bysonder in 
den tijt van ses jaren sullen konnen bekomen 4), geconformeert 
ende volcomentlijck gedragen, belovende mitsdien 'tselve con
tract in allen delen en de clausulen punctuelijk t'effectueren ende 
na te comen, op de peynen onder alle verbanden ende renun
ciatii~n daerin geexprimeert. Voorts hebben zijluyden, contrac
taoten, altsamen eendrachtelijck ende elcx in 't bijsonder -
exempt Pieter Denys, die zijn civetkatten an d'andere contrac
ta.nten he eft overgedaen ende daaruyt is gescheiden - ad novo 
elckanderen heylichlijck ende op 't alderhoochste belooft, 't 

1) Sara RoI(l) en, Sara S(e)imons en Sara Tielen zijn een en dezelfde 
persoon. 

!) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. GareIs, No. 722, fo. 245 vo. Deze 
acte is daar te vinden onder ons No. 22. - In 't kort aangegeven door 
Van Dillen a.w. p. 651, noot 1. 

S) De getuige Abr. Hermansz. zet het jaartal 1631 onder zijn handtee-
kening. 4) Ons No. 22. 
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voors. contract in genen delen te contrarieren of overtreden, of 
gedogen, dat bij iemand tel' werelt ... sulx gedaan werde, maer, 
bij iemand anders geclaen of onderkropen werdencle, sulx ge
frollwelijck te openbaren, te help en weren tot nut van de com
pagnie; niet andel'S te cloen of gedogen als 'tgene tot gemein 
beste van de voors. compagnie streckende, op peine so imant 
"an henluyden in enigerhande maniere of met enige versierde 
practijken enige civetkatten, 'tzij weynich of veel, voor zijn par
ticulier of met hen kennisse voor of door andere mogt be
comen, dat sodanige op icler beest realyk sal yerbeuren 300 
carolus guldens ten behoeve als in 't voors. contract uitgedrnct, 
ende even weI gehouden zijn alsodanige civetkatten in de ge
meenschap te In'engen om onder hun allen gecavelt enlie geno
ten te werden, sonder enige exceptie of contraventio. 

Actum als boven ende tel' presentie van Nicolaas Henrixzen 
ende Christiaen Hermanszen, burgers derselver stede, als ge~ 
tuigen hierover gestaen. 
tv. g. Sara Rolen 'IV. g. Peeter Lefebllre 

Geertrui Byerlaent Peyter Geir 
Nicole Lefebure Genit Denys 
Clara Fransen A. W. v. Beyerlant 
Maertijna Majoer Abraham Lefebuel'e 
Mayken Geyr Abraham Mayeur 
+ merk (van) Celytjen Dirx Harmen Heyners 
Geertruy Spierinck Franco. F!'l'nandE's du Pas 
Abraham Harmans (de Coninck) 
Nicolaas Henrixsen Christiaen Hermanszen. 

In presentie van mij, openbaar notaris, 
iV. g. P. Carelszen, Notarius puhlic:us . 

NO. 26. _ CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. -
1630, SEPTEMBER 111). 

Op huyden, den 11en September 1630, compareerclen '"001' 

mij, Jan Warnaertszen, openbaer notaris ... , de eersame Abra
bam Willemszen van Beyerlant, coopman binnen cleser stad, 
tel' eenre, enele Sieurs Michiel enele Lopo ele Luna Montalto, Por
tugese coopluyden binnen deser stede, tel' andere sijde, aUe clrie 
mij, notaris, bekent, encle verclaerden de voors. comparanten 

I) G.-A. Amsterdam. Prot. Notaris .J. 'Varnaert.sz., No. 700. 
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met malcanderen geaccordeert te wesen over den volgende coop 
ende contracte, in manieren hiernae beschreven, te wetene, dat 
de voors. Beyerlant he eft vercocht encle vercoopt bij clesen aen 
elf' Sieurs Michiel ende Lopo de Luna Montalto, die bekeunen 
mits des en van hem gecocht te hebben, den tijt van vijff aclder
eenvolgende jaeren vast, innegaende 't eerste jaer op huyden 
dato deses, elcken jaer 500 off 600 onsen sivet vast ende dael'
enboven noch so veele meerder als de coopers sullen eyschen 
ende den vercooper mogelijck sijn te leveren, ten prijze van 
Hi carolus guldens elcken once; te hetaelen in banco deser stede, 
ydermael contant, telckens soo veele als gelevert sal werden, 
des, dat de vercooper elcken mael een swijch sal moeten donn 
Htn 6 weecken uuterlijck, weI eerder te voldoen maer niet lae· 
ter; met conditie dat de vercooper gehouclen sal wesen rnde 
]Jelooft bij des en aen de voors. coopers te leveren, in minde
ringe van de civet die hij op't eerste jaer moet leveren, nll 
datelijck 150 oncen sivet, item in de tijt van 4 it 6 weecken 
TJaer dato deses noch 150 oneen sivet, en de reste der VOOl'S. 

sivette tot de voors. 500 off 600 oncen toe binnen het jaer, tot 
keure ende believe van de voors coopers, doch in allen geval 
moet in elcken der voors. 5 jaeren 500 off 600 oncen sivet vast 
gelevert werden ende de 4 volgende jaeren saIl de sivet meede 
in deselve maniere ende tijt als het voors. eerste jaer moeten 
gelevert werden. 

Is noch bevoorwaert, dat de voors. Beyerlant niet en sal v!:!r
Illogen, direct noch indirect, geduyrende de voors. 5 jaHen 
cenige sivette te senden op Spaigne ende Portugael, op peene, 
soo hij, Beyerlant, sulcx deede, ydermaal ten behoeve van de 
voors. coopers te verheuren de somme van 200 ponden vlaems; 
hoch en sal de voors. Beyerlant in deselve 5 jaeren niet ver
mogen eenige sivette te vercoopen direct off indirect aen ])er
soon off persoonen, die deselve civette op Spaignen ende Por
tugael sal off sullen senden; ende de voors. Beyerlant aen 
yemant in deselve tijt sivette comende te vercopen, moet BeYl?r
lant ex pres bedingen, da t soodanige coopers de sivette niet en 
sullen mogen senden in Spaigne ende Portugael; off soo zij 
su]cx deeden, dat sij, coopers, sullen verbeuren ten behol'\'e 
van de voors. Michiel ende Lopo de Luna Montalto ende aen 
henluyden sonder exceptie moeten betalen voor elcke glas si-
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vette de somme van 200 ponden vlaems. Is noch bevoorwaert, 
dal de voors. Michiel ende Lopo de Luna Montalto, direct noch 
indirect, niet en sullen vermogen in de voors. 5 jaren eellige 
sivet in de Nederlanden te vercoopen noch oock eenige sivet in 
deselve tijt te senden op Engelant off Vrankrijck off Duitslant, 
op peene van te verbeuren ten prooffijte van den voors. Beyer
lant van elck glas sivet, dat sij in Nederlant vercoopen, op 
Engelant off Vrankrijck off Duytslant senden, de somme van 
200 ponden vlaems. Belovende de voors. comparanten weder
sijts desen onverbreeckelijck na te comen . ... 

Gedaen binnen Amsterdamme tel' presentie van Sieurs Ga
briel Fernandes ende Nicolaes de Buys, beyde woonende binnen 
deser stede, als getuygen hyertoe versocht. 
'W. g. A. W. v. Beyrlant, Michael e Lopo de Luna MontaHo, 

Gabriel Fernandes, als getuyge, Nicolaes de Buus, testis, 
J. Warnaertszen, Notarius publiens. 

NO. 27. - OCTROOIVERLEENING DOOR DE STATEN-GENERAAL.
H>30, OCTOBER 11). 

Octroy voor Abraham van Beyerlant ende Compagnie 
op 't honden van sivetkatten. 

De Staten-Generael del' Vereenigde N ederlanden, allen den
reenen, die dese jegenwoordige sullen sien ofte hooren leespn, 
Saluyt, doen te weeten, dat wij geconsenteert, geaccordeert end(' 
r:(~octroyeert hebben, consenteeren, accorderen ende octroyeren 
mits desen, Abraham van Beyerlant ende compagnie, dat sij 
gedurende den tijt van 13 eerstkomende jaeren alleene in dese 
Vereenichde Nederlanden mogen houden ende doen honden si
H·tkatten, verbiedende aIle ende een yegelijck ingesetenen van 
dese landen binnen den voors. tijt van 13 naestcoomende jaeren 
eenige civetkatten te houden buy ten consent van den voors. 
Abraham van Beyerlant ende compagnie, interdicerende mede 
deselve ingesetenen mitsgaders allen anderen weI expresselijek 
eenige civette te vervalschen oft, buy ten dese landen vervalscht 
sijnde, daerbinnen te brengen omme vercocht, verhandelt off 

1) Algemeen Rijks Archief, 's-Gravenhage, Staten-Generaal, No. 3334, Ac
tenboek, fo. 42. Vermeld in W. H. Drucker en J . F. Lycklama it. Nyeholt, 
Handboek voor de studie van het Nederlandsche octrooirecht in vergelijking 
met het buitenlandsche recht, Cs-Gravenhage 1924) , bIz. 20, noot 3. Zie ook 
p. 22-23, noot 3. 
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versonden te werden, opte verbeurte van de ci vetcatten ende 
dvette, die contrarie desen octroye sullen worden gehouden 
ende vervalscht, en de daerenboven van een somme van 600 gul
dens, t'appliceren de helfte daervan ten behouve van den offi
cier, die de calaangie doen sal, ende d'ander helfte ten behoo
von van den airmen; mits dat aIle ende een yder ingesetenen 
df!Ser landen jegenwoordich haer met het houden van civp.t
katten hier te lande generende ende in dit octroy begeerende 
begreepen te sijn, dam'in sullen mogen comen ende onder den 
voorn. Beyerlandt ende sijne compagnie begreepen sijn ende 
alsoo genieten 't effect van desen octroye. Ontbieden ende 
b(Jveelen daeromme allen officieren, justicieren, magistraten 
ende inwoonders van de v~~rs. Vereenichde Nederlanden mits
gaders allen dengenen, dien het aengaen mach, dat sij den 
voors. Abraham van Beyerlant ende compagnie doen ende lae
ten genie ten ende gebruycken 't volcomen effect van desen onsen 
ociroye, consent ende privilegie, cesserende aIle belet en de we
tJprseggen ter contrarie. 

Gegeven in onse vergaderinge onder onse cachette, paraphure 
ende de signature van onsen Griffier in 's-Gravenhage opten 
e~~rsten Octobris 1630. 

NO. 28. - VERKLARING OMTRENT RET TE KOOP BIEDEN VAN 
CIVET. - 1630, DECEMBER 301). 

Compareerden ... d'eersamen Aarnout Huybertszen, out om
trent 36 jaren, ende Abraham van de Poel, out omtrent 30 ja
ren, beyde koopluyden binnen deser stadt, ende hebben hij ware 
woorden in plaatse van solemnelen ede) ter productie van de 
geoctroyeerde compagnie van civet binnen deser stede, verclaart 
(·nde geattesteert, hoe waar is, dat sij selfs op huyden omtrent 
den middag geweest zijn ten huyse van Coeschot, wonende in 
de Warmoesstraat, over de Vissteeg, waar "de Kandelaar" uyt
hangt, denwelken hen, getuygen, vertoonde ende veylde te ver
kopen een glas civet van omtrent 19 oncen, verklarende deselve 
civet omtrent veertien dagen herwaarts gekomen te sijn van 
Antony Wijgants, civetkathouder tot Voorburg, ende dat die 
omtrent 14 dagen onder hem was geweest, overlatende de voorn. 
Coeschot hen, getuygen, de gemelte civet voor 17 gulden 10 

I) G.-A. Amsterdam. Prot. Notaris P. CareIs, No. 724, fo. 560. - Ge
noleerd door Van Dillen, t.a.p. , p. 651, noot 1. 
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l>tuyvers de once in koop te sullen leveren 
Gedaan binnen Amsterdam ter presentle van Nicolaas Henrix 

ellde Daniel J oannes, burgers, ... den 30en dag Decembris 1630. 
1I' .f}. Arnaudt Huybertsz., Abraham van de Poel, Daniel Joannis. 

KO. 29. - IN GEBREKE STELLING TER ZAKE VAN OVERTREDING 

VAN RET CONTRACT VAN CIVETLEVERING. - 1630, DECEM

BER 30 1). 

Compareerden voor mij, Pieter Carelsz., openbaer notaris [te] 
. . . Amsterdam . .. , d'eersamen Abraham Lefevre, Herman 
Reynierszen, Abraham Willemszen van Beyrlant, Pieter Gi.;r 
ende Abraham Hermanszen voor hen zelfs ende gesamentlijck 
vcrvangende Gerrit Denys ende Sara Tielens, weduwe van De
nys Denyszen, allen hen generende met civetkatten, ende diell
aangaande in gemeenschap zijnde met Antony Wygans, civct
kathouder totVoorburgh, burgers deser voors. stede, mij, notario, 
\\ elbekend, verklarende ... , alhoewcl zijluyden, compangjons, 
g(~houden zijn, achtervolgende d'expresse conditie uitgedruct in 
het contract van compagnie tussen hen, comparanten, ende de 
gemeIte Antony Wygans, eendrachtelijck opgerecht voor mlj, 
notario, ende getuigen, in date den 21en Juny 1629 2), aIle de 
civet, die syluyden van hunne beesten trecken ende versamelen, 
geen uytgesondert, getrouwelijck te leveren an de voorn. Abra
ham Willems zen van BeyrIant om door d'selve gebeneficeert, 
verkoght ende te gelde gemaackt te worden tot proffijt of scbade 
"an de gemene compagnie, sondeI' dat iemand van henluden 
enige civet an andere magh verkopen ... directelijck noch in
directelijck, in geeme manieren, ten ware een 16en deel van epn 
ons, op pene, clat dengenen die bevonden wort contrarie gedaan 
tp hebben, reajijck sal yerbeuren de som van 100 ponden vlaems, 
t'appliceren ende breder conform 't voors. contract; dat, des 
niettegenstaande, tot hen, comparanten, kennis gecomen is, dat 
de voorn. Anthony "\Vygans, hen mede-compagjon, alhier ge
levert heeft een glas civet van 19 oncen, aItans bevindende on
der Sieur Koeschot in de Warmoesstraat, die oock verclaart 
dE'selve onlangs gekomen te sijn van de gemelte Antony vVy
gants tot VOOl'burgh, d'weJcke civet alhier gepresenteert enc1e 

I) G.-A. 's-Gravenbage, Prot. Notaris J. van der Lisse, No. 24, fol. 177, 
hE'tgeen is een gezegeld af;;chl'ift van de acte van Notaris P. Carels tc 
Amsterdam. 2) Zie No 24, noot 1. 
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geveilt is te verkopen an Pieter Lefevre, Abraham Major ende 
de gemelte Abraham Willems zen van BeyrIant minder als 18 
guldens de once, als volcomentlijck sal gebruyken. Daarrnede 
de voorn. Anthony Wygans, de gemelte conditie ende 't solem
neel contract overtredende, realijck d'gemelte pene heeft ver
heurt, streckende suIcx tot verbrekinge van 't voors. contract 
ende hen, comparanten, aller seer grote schade ende nadeel. 
Behalven oock dat de gemelte Abraham 'Willemszen van Beyr
lant met advys ende toestaan van de compagjons wegen het 
gemeen met enige Spaansche koopluiden nopende de leveringe 
van civet he eft gecontracteert 1), dat van niemant uit dese lan
den enige civet, hier vallende, op Hispangien en zoude werden 
gesonden, op pene, soo sulcx bevonden wierde, van 200 ponden 
vlaams van ider gIas bij de voors. van Beyrlant vanwegen als 
voren te verbeuren; gelijck sulx de voors. Wygans door de voorn. 
van BeyrIant noch onlangs is gewaarschout, 't weIck hij zulcke 
oC'casie lichtelijck soude konnen geschieden ende gepractiseert 
,,"orden, dat iemant sodanige civet alhier koght ende in Hispan
gien sondt, ende also die boete van hem gevordert. Waarover zij, 
comparanten, tegens de voorn. AntonyWygans alhier voor ons, 
notaris ende getuygen, opentlijck ende weI expresselijck protes
teren, sulx doende bij des en, van niet aIleen 't voors. contract bij 
hem overtreden ende in de boeten, daer te stellen, vervallen te 
zijn, maer mede van allen anderen kosten, schaden . . . tel' 
zake dies ... geleden ende bij henluyden alsnoch enichsints 
te .... lijden, om die an de voorn. Antony Wygans of sijne 
goederen te recouvreren ende verhalen .... 

Versoeckende ende aucthoriserende mits desen den eersten 
notaris in's Gravenhage of elders, die desen vertoont sal wer
den, hem an de voorn. Antony Wygans te transporteren, den 
inhoud deses deselve voor te houden, en de tegens hem te Jjro
trsteren in voegen als voren .... 

Versoeckende voorts hiervan bij mij, notario, gemaact ende 
gelevert te werden instrument openbaer in behoorlijcker forma. 
Gedaan binnen Amsterdam tel' presentie van Nicolaas Hen
ricszen, Christiaan Hermanszen, burgers derselver stede, als ge
tuygen hierover gestaen, den naastlesten dach van 't jaar 1630. 
1V.g. P. Carelsz., notarius publicus. 

1) Zie No. 26. 
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NO. 30. - VERKLARING OMTRENTWOONPLAATS.-1631, JUNI 41). 

Compareerden '" cl'eersamen Herman Reiniers, civetkat
tenhouder, out 46 jaren, Herman Hermanszen, mr. schoenma
ker, out 30 jaren, Herman van Vleuten, apothecar, out mede 
30 jaren, enele David van den Bergh, iserkramer, out omtrent 
34 jaren, aIle burgers deser voors. steele [Amsterdam]. Zij t'er

ldaren o.a. dat zij met de '/Ved. Cathalina Godschalk en 'rvijl~n 

haaT man Jacob Priem, sayreder, over de 8 jaren in een ge
buurte alhier gen'oonrl hebben. 

NO. 31. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. -

1631, OCTOBER 212). 

Op huyden, den 21en Octobris des jaars 1631, voor mij, Da
niel Bredan, openbaar notal' is tot Amsterdam ... , compareer
den Sieurs Miguel en de Lopo de Luna Montalto, Portugeesche 
cooplieden binnen deser stede, tel' eenre, ende Abraham Ie Fe
bre, Harman Reynierszen, Anthony Wygans, Sara Symons, 
weduwe van Denys Nyssen, Pieter Gier, Gerard Denys endl! 
Abraham de Coningh, wonende binnen deser stede, ter andere 
zijde, verclaerende ... de voors. comparanten te saemen ver
draeghen ende geaccordeert te wesen in manieren naevolgende, 
te weten, dat de voorn. Montaltos ende henluyder erven gecocht 
bebben, als sij koopen bij des en, aIle het civet, dat de voorn. 
comparanten sullen trecken van haere catten, geduerende nen 
tijdt van 7 eerstcomende en de achtereenvolgende jaeren, in
gaende primo J anuarii des toecommende jaers 1632, te weteu 
vier jaeren vast ende drye jaeren tot optie van de voors. Mont
altos, mids dat drye maenden voor d'expiratie van de eerste 
vier jaeren part yen malcanderen sullen waerschouwen eude 
aen ofte afseggen aengaende de naervolgende drye jaeren optie; 
ende is den koop van aUe dese civet gesloten ten prijze van 
1fl carolus guldens tot 20 stuivers stuck~ yeder once, waeraff 
yedereen van de vercoopers oft hunne erven gehouden sullen 
wesen leverantie te doen sesmael in 't jaer, naemelijck aile twee 
maenden eens, van aUe de civette, die sij binnen dien tijdt ge
trocken sullen hebben; ende de betalinghe van elch leverantie 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. CareIs, No. 725. Men vindt hier de 
eerste vermelding van het beroep van civetkathouder. 

I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 941. 
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sal gedaen worden eel' de naestvolghende leverantie geschieden 
oft vervallen sal; doch, of 't gebeurde, dat die volle betalinghe 
van d'eene leverantie niet en waere gedaen, aleer den tijdt van 
de volghende aenquam, alsdan sullen de koopers gehonden we
sen de vier maenden oft twee leverantien teffens te betalen, op 
peine, zoo sij vier maenden laten passeeren onbetaelt, dat zij 
sullen verbeuren 200 ponden vlaems. 

N och is besproocken dat de voorn. Montaltos, indien zij ten 
tijde van d'expiratie van dit contract 'tselve willen hernieuwen, 
altljt voor aIle andere geprefereert sullen worden, ende noch 
een halve gulden min geven dan de vercoopers van yemand 
andel'S souden moghen krijghen, sondeI' dat sij eenigh civet mo
ghen vercoopen oft eenige accoord dienaengaende besluiten, 
tenzij dat se alvoorens in der waerheyt ende bij hare conscientie 
verclaeren ende aen de Montaltos te kennen geven, aen wien 
ende tot wat prijze sij de civet weten oft konnen vercopen ; ende 
geduerende den tijdt van dit contract en sullen de vereoper/"; 
gantsch geen civet moghen vercoopen aen yemanden tel' wee
relt, behalven aen de Montaltos, op peine van 200 ponden 
vlaems te verbeuI'en. 

Wijders is geconditioneert, dat de voors.Montaltos sullen Abra
ham Willems zen Beyerland quiteren ende ontslaen van 't con
tract aengaende de civet, dat sij op den 11en Septembris 1630 1) 

met den voorn. Beyerlandt gemaeckt hebben, blijckende bij de 
acte voor den N otaris Jan Warnartszen gepasseert. 

N och sullen de vercoopers gehouden we sen, op elcke 20 oneen 
voor lacagie toe te geven een vierendeel civet. Belovende yeder
een van de vercoopers ... dat zij aIle het civet suyver ende 
optecht aen den koopers sullen leveren, sulcx als het van de 
catten comt, sondeI' eenighe fraude, op peine ende verbeurte 
als boven. Verbindende enz. 

Aldus gedaen ende gepasseert tot Amsterdam ter presentie 
van Esaias du Val en de Jan Laurenszen, als getuyghen hiertoe 
versocht. 
rv. g. Michael e Lopo de Luna Montalto, Lopo de Luna Montalto, 

Abraham Lefebuer, Anthony Wygans, Pyter Geir, Abra
ham de Coonninck 2), Sara Seymons, Harman Reyners
zen, Gerrit Denys. 

---
i) Zie No. 26. 2) Deze teekende zich Vl'oeger Abraham Hermansz. Zie No. 25_ 
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NO. 32. - PRIJSAFSPRAAK. - 1631, OCTOBER 21 1) . 

Miguel ende Lopo de Luna Montalto, Portugeesche cooplieden 
10t Amsterdam, belooven ende verbinden haer bij des en, dat zij 
de civette, die sij sullen ontfanghen oft hebben geduerende den 
tijdt van het voorstaende contract 2), in dese 17 Provincien niet 
en sullen vercoopen minder dan 18 guldens, mids conditie dat 
Abraham ,Villemszen Beyerlant van gelijcke hem daertoe Yer
hinde, 'twelck soo hij weygert te doen, dan blijven de Montaltos 
oock vrij van dese belofte ende verbintenisse. Actum in Am
.<;terdam den 21 Octobris 1631. 

NO. 33. - BEVESTIGING VAN CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING 

VAN CIVET. - 1631, DECEMBER 223). 

Alsoo tusschen de naergenoemde contractanten eenighe vor
schillen waeren geresen aengaende het contract op den 21 Oc
tobris lestleden voor mij, notario, gepasseert, soodat zij, daer
o\,er tesaemen gesproocken heJJbende om allen schijn ende oor-
1:iaecke van twijffelingen ende misverstand wegh te nemen, het 
voors. contract opnieuw approberen ende 'tselve met de naer
volgende ampliatien bevestighen in maniere ende forme als 
volght: 

Op huyden, den 22 Decembris 1631, voor mij, Daniel Bredan, 
openbaer notaris ... , compareerden Sieur Miguel ende Lopo 
de Luna Montalto, Portugeesche cooplieden binnen deser stl'de, 
tElr eenre, ende Abraham Ie Febvre, Harman Reynierszen, Sara 
Symons, weduwe van Denys Nyssen, Pieter Geir, Gerard Denys 
ende Abraham de Coningh, woonende binnen deser stede 4), illlp 

mij, notario, bekendt, tel' andere zijden, verclaerende ende be
kennende .. . met elckanderen opgereght ... ende aengegaen 
tp hebben het naevolgende contract van coop ende levering-he 
"an civet, op conditien en de in voeghen als voIght: 

1. Te weten, dat de voorn. Montaltos ende henluyder erven 
gecocht hebben, als zij coopen bij desen, aIle het civet, dat de 
voors. comparanten ende elcx van hun in't besonders sullen 
trecken en de versaemelen van hun catten, niet alleen, die Sl' 

I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 941. 
2) Zie No. 3t. 
S) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 941. 
4) De comparitie van A. Wygans te Voorburg "in absente" is docrgohagld. 
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tegenwoordigh hebben, maer oock, die zij naemaels souden mo
ghen krijghen, geene uytgesondert. 

2. Welcken koop van alle dese civette gesloten ende ten we
dersijden is geaccordeert ten prijze van 15 carolus guldens en 
10 stuyvers yeder once. 

3. Ende sullen de vercoopers gehouden wesen op elcke 20 on
cen veur lacagie te geven een halve once ende een kleyntge, 
8uyver civet in 't huysje gewogen. 

4.Waeraff yedereen van de vercoopers off hun erven gehou
den sullen wesen leverantie te doen sesmael in 't jaer, naemelijck 
aIle twee maenden eens, oft oock meermaelen, tot gerief ende 
begeerte van de coopers, wanneer zij sulcx sullen versoecken. 

5. Ende de betalinge van elcke leveranti0 sal moeten gedaen 
werden, aleer de naestvolgende leverantie vervallen oft geschie
den sal. 

6. Doch 0'£ 't gebeurde, dat de volle betalinghe van d'eene le
verantie niet en ware gedaen aleer den tijdt van de volgende 
aenquam, alsdan sullen de koopers gehouden wesen de vier 
maenden oft twee leverantien teffens te betaelen binnen vier 
daghen precys naer expiratie van de vier maenden, op peine 
soo sij het die vier daeghen noch laten passeren onbetaelt, dat 
zij dan sullen verbeuren 200 ponden vlaems, te appliceren twee 
derde parten ten behoeve van de vercoopers, oft daer sij snlcx 
sullen ordonneren, ende het resterende derde part voor de ar
men der Duytsche Gereformeerde Kercke binnen deser stede . 

7. Is noch geconditioneert ende besproocl!::en, dat niemand van 
de vercoopers geduerende dit contract daeruyt sal moghen 
seheyden oft eenigh civet vercoopen, verzenden noch alieneren, 
oft do en verzenden noch vercoopen, directelijck noch indirec
telijck, in geenderley manieren, al waer 't maer 't gewighte van 
cen kleyntgen oft minder, op peine, dat zoo yemandt van de 
v('rcoopers bevonden wort eenigh civet vercoght oft versonden 
te hebben. dat sodanighe ende elcx in 't besonders telckens voor 
sijn particulier verbeuren sal eene boete van 200 ponden vlaems, 
te appliceren de helfte voor den armen als boven, ende d'andere 
helffte tot behoeve van de coopers voornoemd, ende desniette
min sal dit contract in sijn geheel ende volle kraght blijven, 
ende den contraventeurs echter gehouden wesen neffens de an
dere contractanten te leveren aIle sijn civet als voornoemt. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XX 8 
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~. In welcke boete van 200 ponden vlaems yeder een van de 
vercoopers voors. oock sal vervallen bijaldien ende telcken 
reyse als hij sal in gebreeke blijven de leverantie van sijn civet 
te doen in conformite als voors. staet. 

9. Noch en sal niemand van de voors . vercoopers sijne bees
ten oft civetkatten moghen vercoopen noch transporteren aen 
yemand andel'S buy ten haere voors. medecontractanten ende 
vercoopers, op de verbeurte van 500 ponden vIa ems, welcken 
cooper van de voors. beesten aen dit contract gehouden wesen 
sa l in de plaetse ende onder gelijcke verbintenisse als denghe
nen, die hem de beesten sal vercocht hebben. 

10. N och of 't gebeurde dat staende dit contract een oft meer 
van hun contractanten quame aflijvigh te werden, soo sal oft 
sullen sijn oft hun weduwe ende erffgenaemen in plaetse van 
den afgestorven moeten succederen ende dit contract in alles 
voldoen, op pene als boven. 

11. Wijders is bedongen dat yedereen van de contractanten 
gehouden sal sijn de gemelte civet te leveren puer, suyver ende 
opreght soo die van de beesten getrocken ende afgenomen wordt. 
sondeI' deselve te vervalschen oft daerin eenighe specien te ve1'
menghen ofte sulcx te laten geschieden, door hem sel ven oft 
yemand anders, .. . op peine, dat den contraventeur, van suleK 
overtuyght sijnde, alsulck civet sal verliesen, ende daerenbovell 
verbeure'n de somme van 1000 carolus guldens, die mede ten 
behoeve van de gemelde armen geappliceert sullen werden. 

12. In welcke boete ende amende den contraventeur tot seg
gen van twee neutrale mannen, bij den vercoopers ende de 
YOOl'S. coopers daertoe te verkiesen, oft anders bij schepenen te 
committeren, sal moghen worden gecondemneert, sonder hem 
daerover te behoeven in rechte betrecken, onder wat pretext oft 
schijn 'tselYe soude moghen werden gepractiseert. 

13. WeIck voors. contract en de accoord sijluyden comparan
ten te saemen ende elcx besonder beloven goet, getrouw, vasi 
ende onverbreeckelijk te houden den tijdt van 7 eerstcomende 
ende achtereenvolgende jam'en, ingaende op primo Januarii 
des aenstaende jaers 1632; 

14. te weten 4 jaeren vast ende 3 jaeren tot optie van de 
voors. Montaltos, mits dat 3 maenden voor d'expiratie van de 
eerste 4· jaeren de voors. Montaltos de vercoopers sullen waal'-
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schouwen ende aen off affsegghen aengaende de naevolgende 
3 jaeren optie. 

15. N och is geaccoreleert ende toegestaen, elat de voorn. Mon
taltos, indien sij ten tijde van d'expiratie van elit contract 'tselve 
willen hernieuwen, altijt vaar aIle andere geprefereert sullen 
worden ende noch een halve gulden min geven dan de vercoo
pers van yemand anders souden moghen krijghen, sonder dat 
sij eenigh civet moghen vercopen oft eenigh accoord dienaen
gaende besluyten, anders tensij dat se alsvooren in der waerheyt 
ende bij haer conscientie verclaeren ende aen de Montaltos te 
kennen geven, tot wat prijze ende aen wien sij de civet weten 
oft konnen vercoopen. 

16. Wijders sullen de vercoopers gehouden wesen, af te mae
cken met Abraham Willemszen Beyerlant, te niet doende al 
snIcker contract van compagnie als sij met hem gemaeckt ende 
voor den notaris Pieter Carelszen gepasseert hebben op den 21 
Junii des jaers 1629 1), ende oock het contract dat de coopers 
met denselven Beyerland hebben gemaerkt ende gepasseert voor 
den notaris Jan Warnartszen 2), sondeI' dat de VOol' S. coopers 
daerin yets sullen behoeven te draghen, maer sullen c1aervan 
t'eenemael bevrijc1t ende ontlast worden ende blijven. 

17. Ten lesten, indien het gebeurde, datter aengaende dit 
contract eenigh verschil oft misverstand quam te ontstaen, Offi

datter yets niet claerlijck genoegh uytgedruckt oft inbegrepen 
waere, 'tselve sal gestelt worden aan het segghen ende het 001'

deel van twee goede mannen, bij de contrahenten ten weder
zijden te kiesen oft anderzins bij schepenen te committeren, al 
,,'aer 't op 't versoeck van een van de part yen alleen, aen wel
cker uytspraecke zij van nu aff alle deselve misverstanden ende 
differenWin sijn yerblijvende, met sulcken effecte, dat derselven 
uytspraecke bij provisie effect sullen sorteren, niettegenstaende 
Nmighe reductie ofte andere oppositie ter contrarie. 

Al 'tghene voors. staet hebben zijluiden, contractanten, op 
eere, trouwe en de vroomigheyt, in plaetse van eede, belooft .... 

Versoeckende voorts hiervan bij mij, notaris, gemaeckt mule 
hen gelevert te worden openbaer instrument in behoorlycker 
forme. Aldus gedaen ende gepasseert tot Amsterdam ter pre-

I) Zie ·No. 24, noot 1. 2) No. 26. 
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sentie van Dirck Jeuriaenszen ende Claes Gerritszen, a Is ge-
tuyghen hiertoe versocht. I .. I 

1V. g. Michael e Lopo de Luna Montalto, Abraham Lefebuere, 
Gerrit Denys, Pyter Geir, Sara Seymons, Abraham de 
Cooninck, Harman Reyners. 

NO. 34. - VERKOOPCONTRACT VAN AANDEEL IN DE OVEREEN

KOMST TUSSCHEN CIVETKAT-HOUDERS. - 1632, MAART 241). 

[Op huyden] den 24 Martii 1632, compareerden voor mij ... 
Sieur Franciske Fernande, coopman, wonende tot Alckmaer, 
clewelcke verclaerde gecocht te hebben ende coopt bij desen van 
Sieur Pieter Denys, medecoopman binnen del' voors. stede Am
sterdam, die mede compareerde, bekende vercocht te hebben 
ende vercoopt mits desen, alle alsulcke actie, pretentien ende 
gerechticheyt mistgaders cavelinge, hem, vercoper, competerende 
in del' contracte, die hij gemaeckt heeft met Abraham Willems
zen Beyrlant ende sijne compangie 2), beginnende 'tselve con
tract in den jare 1628 in de somertijt, geduyrende den tijt van 
ses jaren ende noch soo veel langeI' als 't octroy bij den voors. 
Beyerlant ende compaingie sal mogen geduyren ende conti
nueren, ende dat voor alsulcke somme van penningen, daervan 
de vercoper bekent te vollen voldaen ende betaelt te wesen, den 
1psten penning metten eersten. Belovende de voors. vercoper bij 
trouwe ... geduyrende den voors. tijt van 't voors. contract en de 
octroey geen civetcatten te houden off coopen nochte paert ofte 
deel daerinne te hebben offte houden ... in eeniger manieren . . . 

Gedaen tel' presentie van Abraham Maeyoor ende Michiel 
Jiucaszen, wonende binnen deser voors. stede, getuyghen. 
IV . g. Pietel' Denyse, Francisco Fernandes, Abraham Mayeur, 

Michiel Lucasse. 

NO. 35. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1633, JANUARI 53). 

Op huyden, den 5en Januarii des jaers 1633, heb ick, Daniel 
Bredan, openbaer notaris tot Amsterdam residerende, ... mij 
met de naergenoemde getuyghen getransporteert ten woon-

1) G.-A. Amsterdam, Prot. N otaris N. G. Rooleeu , No. 763 B, fo. 1 (af
st:hrift Lz.p. fo. 124 vo. en 125 vo.) . 

2) Zie No. 22. 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 942. 
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plaetse van Harman Renierssen, Abraham de Coning-h, Sara 
Symons ende Gerrit Denys, allen woonende hinnen deser stede, 
om hun de naevolgende insinuatie schriftelijc~ voer te lesen, 
yeder in 't hesonder: 

Michael ende Lopo de Luna Montalto, Portugeesche cooplie
den binnen deser stede, doen u, Harman Reinierszen, Abraham 
de Coningh, Sara Symons ende Gerard Denys, door mij, notaris, 
insinueren, dat nu verschenen is den tijdt van de tweede leve
rantie sedert uwe onwilligheyt van het naercomen van u con
tract 1), bij welckers vier de articule ghy gehouden si,it aIle twee 
maenden u civet aen henluyden te leveren, versoeckende ov£'r
sulcx, dat ghij die leverantie promptelijck suit doen volghens 
't voors. contract binnen 24 uren nae dese insinuatie, brenghen
dE- uwe civet t'haeren huyse oft in u eyghen huys gereet ma.e
ckende om te leveren, ende sij sullen het daer comen ontfanghen, 
sijnde bereyt de betaelinghe bij provisie te doen, sooals ghij 
\'erstaet, dat se gehouden zijn; cnde om aIle occasie van excuse 
wegh te nemen, soo doen sij u oock aensegghen, ingevalle ~hij 
('autie van henluyden hegeert, hoewel gbij weet, dat sij daerinne 
niet gehouden en sijn, dat sij bereyt sijn, die te steUen. 

Maer soo ghij binnen 24 uren nae dese insinuatie weyghert 
ende in gebreecke blijfft van leverantie te do en van uwe civet, 
gelijck ghij scbuldigh ende gehouden sijt, soo protester en de 
insinuanten teghen u, elck in 't besondere, dat ghij voor de 
tweede reyse vervalt in de boete van 200 ponden vlaems yeder
('en, in conformite van het 8e articule van het contract, bij u 
allen ondergeteeckent, 'twelck - omdat ghij niet en soud in
brenghen, dat gij het niet en weet, -luydt aldus: .. . 2), welcke 
boete sij van u sullen vorderen met aHe middelen van regbte; 
protesterende oock voorts van aIle costen, schade ende interessen 
door fraude van uwe leverantie geleden ende nogh te lijden, 
ten uyteynde van de saecke toe. 

Gerrit Denys antwoort, dat hij niet geweyghert en heeft 
de leverantie aen de insinuanten te doen, maer sijn civet ge
braght in henluyder huys, dogh alsoo de insinuanten weygher
den betalinghe te doen volghens het contract, als blijckt bij de 
insinuatie aen henluyden gedaen S) , heeft hij sijn goet weder 

1) Zie No. 33. 2) Zie No. 33 sub 8. 
3) Hiervan is geen acte gevonden. 
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weggenomen; ende alsoo de saeck nu in reght staet, wil hij nn'
waghten wat vonnisse daerover sal gaen, alsoo de insinuanten 
tot twee reysen toe in gebreecke van betalinghe sijn gebleyen, 
waerover sij in gelijcke boete sijn vervallen, daervan hij alsnogh 
is protesterende tot betaelinghe van dien. 

Abraham de Coninck was niet thuys. Sijne huysvrouwe, de 
insinuatie gehoort hebbende, seyde, dat se het haeren man 
soude bootschappen. 

Sara Symonsdoghter 1) soude oock de bootschap doen aen 
haere moedeI'. 

Harman Reynierssen 2) antwoort, dat de insinuanten hem 
eerst bewijzen, dat hij henluyden valsch goet gelevert heeft, 
'twelck hij kan met twee getuyghen bewijsen, dat sij hem heb
ben naergegaen. Dat sij oock reden geven, waerom sij, hem 
a.ssignatie gegeven hebbende om sijne betaelinge te ontfangen, 
dElselve assignatie tot twee reysen toe hebben gedaen arresteren. 
Seyd oock, dat hij de leverantie noyt geweyghert heeft, maer 
dat de insinuanten in gebreecke gebleven sijn van de beta.elinge 
te doen. 

Van allen 'twelcke de insinuanten aen mij, notario, versogh
ten acte. 

Aldus gedaen tot Amsterda.m ter presentie van Guilliam Bas
tiaenszen ende Claes Gerritszen, beyde clercken, als getuyghen 
Idertoe versoght. 

NO. 36. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1633, MAART 13). 

Op huyden, den 1en Martii des jaers 1633, hebben de Siems 
Michael ende Lopo de Luna Montalto, Portugeesche cooplieden 
binnen deser stede, mij, Daniel Bredan, openbaer notaris, tot 
Amsterdam residerende, ... last gegeven aen Harman Rey
nersson, Abraham de Coningh, Sara Denys ende Gerard Denys 
te do en de naervolghende insinuatie: 

Michael ende Lopo de Luna Montalto do en u bij desen door 
mij, notaris, insinueren, dat sij tot noch toe weI en de punctue-

I) Bedoeld is Sara Denys, dochter van Sara Simons. 
2) De verklaring van Harman Reynierssen is in het hoek op de bladzijde 

volgende op die der acte ingeschreven. In de acte wordt er als voigt naar 
verwezen: "Harman Reynierssen, ziet aen de volgende sijde." 

3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 942, cahier "Martius 
1633", fo . 7. Deze acte komt ook in het register van den notaris voor. 
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iijck onderhouden ende naergecomen hebben het contract van 
de civet met u gemaeckt ende de betaelinghe altijt gedaen bin
nen de twee maenden, binnen welckcn tijdt ghijlieden seght 
datse gehouden sijn te betaelen, hoewel dat sij, nae haere mee
ninghe, vier maenden dagh hadden; ende hoewel sij noyt in 
eenighe faute gevallen noch het minste punt van 't contract 
oyergetreeden hebben, soo hebt ghij sondeI' fondament gewilt 
ill gebreke blijven van uwe leverantie te doen, weygerende uwe 
zivet te leveren 013 den bestemden tijdt gelijck ghij precijs schul
digh sijt volghens het vierde articule van 't voors. contract 1) ; 
ende alhoewel sij u telcken reyse door mij, notaris, hebben ge
daen insinueren, u vermaenende ende waerschouwende van de 
boete, daerinne ghij quamt te vervaIlen, soo en hebt ghij even-
1"el niet willen leveren, derhalven soo is, dat eel' sij voorder, 
nae rigeur, teghen u procederen, sij op nieuws vermanen ende 
Doch dese reyse waarschouwen, dat ghij tusschen dit ende mor
ghenmieldach suit leveren aIle ele civette, die ghij vergaelert heht 
8('(lert den eersten Septembris des voorleden jaers 1632 tot fill 

toe, want sij die 13l'ecijs van nooelen hebben om te versenden; 
ende indien ghij goede leveringe doet, soo sijn sij tevreeden u 
it! ontslaen voor dese reyse van de boete, daerinne ghij ver
vallen sijt, enele verclaeren, dat sij bereyt sijn om u te betaelen 
hinnen de twee maenden, gelijck ghij daermede geryft sijt; ende 
en suIt oock gheene swaerigheyt inbrengen, segghende, dat ghij 
niet gehouden sijt de civette t'haeren huyse te brenghen, want 
<ils ghij bereyt sijt te leveren, sij verclaeren tevreeden te we sen 
de voors. civette t'uwen huyse te com en ontvanghen, ende voorts 
in alles eloen ende continueren, gelijck sij schuldigh sijn. 

MaeI' bij faute oft weygeringhe van te lever en, als gesegt is, 
I,rotesteren de insinuanten weI uytdruckelijck, dat sij u sondeI' 
eenigh toegeven oft verschonen yedereen sullen doen betaelen 
de 200 ponden via ems, daerinne ghij alreeele verscheyde reysen 
sijt vervallen en de noch naemaels vervallen suit, soo dic\Vils 
als ghij in gebreecke blijft aIle twee maenden uwe behoorlijcke 
lnverantie te doen, als blijckt bij het 8e articule van het con
tract, bij u allen ondergeteeckent ... ; ende behalve dese boete 
protesteren sij nogh teghen u van aIle costen, schaden ende in
kressen, door faute van uwe leverantie geleden ende nogh te 
----

I) No. 33. 
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lijden, midtsgaders van de boete, daerinne ghij volgens het 7e 
articule vervaIt, indien ghij in 't minste eenigh civet aen yemant 
andel's vercoopt, al waer het maer een kleyntge, behalven dat 
ghij henluyden civette suIt moeten goed do en ten hooghsten 
prijse, die het nue geIt ofte naemaels mach gelden, met flX

presse aensegginghe, dat boven de voors. schaede en de boeten, 
die ghij hun suIt moeten betaelen, het contract evenveel in 
sijne kraght ende vigueI' sal blijven, en de ghij tot allen tijde ge
houden, 'tselve naer te comen naer luyt van 't 7e articule van 
't voors. contract. 

Allen 'twelck ick, notaris, voorgelesen hebbende aen Gerrit 
Denys ende Abraham de Coningh, gaven daerop ten antwoord9, 
dat sij de bootschap weI hoorden ende verstonden; Harman 
Reynersson niet thuys sijnde, hebbe deselfde insinuatie ende 
protestatie gedaen aen sijne huysvrouwe. 

Aldus gedaen tot Amsterdam tel' presentie van Claes Ger
ritssen ende Guilliame Bastiaenssen, als getuyghen him'toe ve1'
socht. 

NO. 37. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1633, MEl 101). 

Aanzegging van en aan dezelfden en in geli;jken Z'iu als die 
vun 1 Maart 1633, ons No. 36. 

De insinuatie wenl gedaan aan de huisvrouwen van Abraham 
di' Coningh, Harman Reyniersson en Gen'it Denys, die 1)et·
kZaarden dat haar resp. 1nannen niel thuis n:aren, macu' dat zi; 
hun de boodschap zouden overbrengen. 

NO. 38. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1633, JUNI 32). 

Op huyden, den 3en Juny 1633, hebbe ick, Jan Warnaertszent 

... mij ten versoecke van d'eersame Abraham 'Villemszen van 
Beyerlant, voor hem ende compagnie, getransporteert ten wooo
plaetse van Abrabam Majeur, ende sijn huysvrouwe Yerclaringe 
doende, dat hij niet tbuys was, deede daerom aen haer mijn 
exploict, ende haer gelnsinueert 'tgunt voIght: 

Alsoo hem, insinuant, t'sijnen huyse sijn gebracht ende ge
Ie-vert seven sivetcatten, door sijn, requerants, compagnie ge-

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 942. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnaertsz. , No. 668, cabier No. 

28, fo . 9 yo. 
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cocht ende gij u hebt vervoordert deselve catten impertinente~ 
lijck te arresteeren, waerdeur ghij beledt, dat hij, requirant ende 
sijne compagnie, deselve nyet can verdeelen of cave len tot hael'
luyder merckelijke vercortinge ... ende nadeel, soo versoecken 
sij door mij, notaris, bij deesen, dat gij 't voors. impertinent 
arrest daetelijck coste-Ioos ende schaedeloos afdoet, ende bij faute 
off weygeringe van dit deuchdelijck versoee, protesteeren dool' 
mij, notaris, bij deesen van aIle costen ... daerdeur alroede 
gehadt . .. ende noch te hebben ... , soo door 't sterven van de 
,"oors. catten, die veel ongevaIle subject si.jn, als anders, totten 
effectuelen betalinge toe, omme sulcx aIles met den aancleven te
vervolgen ende verhaelen. daer ende soo behooren sal. 

;Waerop sijn huysvrou seyde: "Iek sal 't mijn man seggen." 
Gedaen binnen Amsterdamme tor presentie van Eduardo Pels 

E:nde Cornelis Pieterszen, als getuygen. 

NO. 39. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1633, JUNI 41). 

Notaris P. Carels heeN zich den 4en Juni 1633 begeven naar 
Abraham WiIlemszoon Beyerlant. koopman, ende hem tel' in
stantie van Abraham MayellI', mode koopman, gedaen d'navol
gende insinuatie, versoek ende protestatie: 

De voors. Abraham Mayeur doet u, Abraham Willemszoon 
van Beyerlant, door mij, notaris, ... insinueren, dat hij bereit 
is te betalen d'onkosten tot het impetreren van 't octroy van de 
eivetkat-handelinge, opreghtelijck gebruyckt. Versoekende daer
van pertinente specificatie, om te mogen sien, waaran de 2400 
guldens, die gij daerover in rekeninge brenght, verstrekt zijn. 
Versoekende mitsdien, dat hij, insinuant, sijn lotinge neffens 
d'andere compagnons me-de mag genieten van de katten, die nu 
jonghst angekommen sijn en nogh voorder komen sullen mogen, 
aehtervolgende 'tcontract onder henluyden opgeregt. Ende bij 
fuuIte protesteert hij, insinuant, tegens u weI expresselijek, dat 
gij 't voors. contract selfs infracteert, mitsgaders van allen 
kosten ... so ter sake dies, alsmede van de voorgaende ka ve
linge van de 40 katten, die zijluyden, sondeI' hem of sijn huys
"rOll te kennen of laten weten, in sijn absentie gekavelt en ge
noten hebben, alrede . . . gehad . . . ende alsnoch enighsints te 
hebben ... tot uitdraght der sake, om die aen u te verhalen daer 

1) G.~A. Amsterdam, Prot. Notaris P . CareIs, No. 727. 
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ende so hij te rade vinden ende na rechten vermogen sal. 
Al 'tweIck bij de Yoors. Abraham Willemszen Beyerlant per

feetelijek gehoort, antwoorde: "Iek ben maer een lid, en segh 
voor mijn pertieulier te horen ,en te sien." . .. . 

Gedaen binnen Amsterdam tel' presentie van Coen Pit:ltcl'szen 
en de Dire Klaeszen, burgers ... , den 4en Junii 1633. 
w. g. C. Pieterszen, Dc. Claeszen. 

NO. 40. - VERKLARING OMTRENT ZUIVERHEID VAN GELEVERDE 

CIVET. - 1633, JUNI 81). 

Op huyden, den 8en Junii des jaers 1633, voor mij, Daniel 
Bredan, ... compareerde Sieur Cornelis Wickersloot, oud om
trent 36 jaeren, coopman binnen deser stede, ende he eft, ten 
wrsoecke van Sieurs Miguel en de LOl)O de Luna Montalto, Por
tugeesehe cooplieden binnen deser steele, getuyght .. . hoe waer 
i&, dat in de maend van Maii des jaers 1632 de producenten, 
bcbbende eenigh misgenoeghen van een glas civet, hun gelevert 
hij Harmen Reyniersson, hem, getuyghe, ende Gerrit Denys, 
sijnde eene van de contractanten, t'haeren huyse gebraght heb
ben om die eivette te bezien, ende heeft hij, getuyghe, gehoort, 
dat denselven Gerrit Denys doe dertijdt teghen de producenten 
seyde ... dat den reucle ende coleur van dese civette, bij den 
voors. Harman gelevert, weI verschilde van de andere civette, 
maer dat hij die evenwel voor goet hielde, segghende daerbij, 
dat dese verseheydentheyt van reuek ende coleur moght toe
comen, omdat sommighe hun catten rauw vleys, sommighe ge
coockt vleys te eeten gaven. 

Aldus gedaen tot Amsterdam ... tel' presentie van Melchior 
Rubijn ende I,ucas Coerten, beyde clercken, als getuyghen hier
toe versoeht. 
11'. g. Cornelis van Wyekersloot. 

NO. 41. - VERKLARING OMTRENT STIPTE NAKOMING VAN HET 

CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. - 1633, 
JUNI 102). 

Op huyden, den 10en Junii des jaers 1633, voor mij, Daniel 
Bredan ... , compareerde Abraham Ie Febvre, oud omtrent 4.13 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 942. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Bredan, No. 942. 
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jaeren, sijnde een van de contractanten in 't contract van de 
cjvet, en de heeft ... ten versoecke van Sieurs Michael ende 
r,opo de Luna Montalto ... getuyght ... , hoe waer is, dat de 
producenten, met wien 't voors. contract 1) aengegaen is, hem, 
getuyghe, altijt weI ende op den behoorlijeken tijdt hetaelt heb
hen alle sijne leverantien van de civet, ende oock altijt met hem 
eerlijck en de vl'iendelijck gehandelt hebben, sulcx dat hij, ge
tuyghe, niet dan eere ende deught van henluyden weet te seg
ghen; ende aengaende 'tsegghen, dat in de maend Maii des 
voorleden jaers 1632 betaelingbe van eene leverantie 6 oft 8 
daghen over den tijt gedaen soude wesen, verclael't hij, attes
tant, datter op dien tijdt seecker verschil was tusschen de pro
ducenten ende de contl'actanten over de interpretatie van het 
6e al'ticule van het contract, oft sij gehouden wael'en de twee 
level'antien doe teffens te betaelen dan oft sij dael' nogh twee 
maenden tijdts toe hadden, en de alsoo doe tertijdt eene van de 
producenten in V ranckrijck was ende de and~re sieck te bedde 
lagh, sijn partijen, om questie te verhoeden, te saemen geaccor
deert, dat beyde de leverantien teffens in de naeste weeck bij 
assignatien souden betaelt worden, gelijck geschiet is, gevende 
de producenten op den 11en Maii henluyden assignatie op Cor
nelis Wyckersloot, die aen hem, getuyghe, de volle somme pre
cys betaelt heeft, waermede zij aIle henluyden voldaen ende ge
contenteert hebben gehouden, ende dienvolghende heeft hij, 
attestant, ende de andere daernae nogh verscheyde reysen haire 
leverantien gedaen sonder eenighe exceptie op dese betaelinghe 
te maecken. Van welcke verclaeringhe den producent aen mij, 
notaris, versoght acte. 

Aldus gedaen tot Amsterdam ... ter presentie van Melchior 
Rubijn ende Dirick Croock, beyde clercken, als getuyghen. 
11'. g. Abraham Lefebur. 

NO. 42. - VERKLARING OMTRENT ZUIVERHEID EN KEURING VAN 

CIVET. - 1633, JUNI 182). 

Op huyden, den 18en Junij 1633, compareerde ... d'eersaeme 
Pieter Lefebure, out ontrent 56 jaeren, ende Abraham Le£flbure, 

') Ons No. 33. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris Jan Warnaertsz., No. 694, cahier 

No. 56. 
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out ontrent 45 jaeren, beyde burgers deser stede, mij notaris 
bekent, ende hebben ... ten versoecken van d'eersame Herman 
Heynierszen, oock burger alhier, verclaert ... , hoe waer is, ende 
eerst de voors. Pieter de Lefebure, dat ontrent 13 maenden ge
leeden ... ten huysen van hen, getuygen, gecomen Michiel de 
I.una Montalto [hem vragende of hij] soude willen comen om 
It! visiter en eenige glasen sivette, die hij, Montalto, alsdoen 
hadde, ende hij , getuyge, volgens dien ten huysen van de Vaal's. 
Montalto gegaen wesende, heeft aldaer gesien verscheyde gla
sen met sivette en de mede dat daeronder was een glas gemerckt 
met het merck van den producent, presnmerende den voors. 
Montalto, dat de sivette die was in 't glas, daerop des produ
cents merck stant, soude vals wesen; soeckende met veele rede
Den hem, getuygen, sao verre te brengen, dat hij, getuyge, 'tselve 
glas met sivet, met des producents merck gemerct, soudewillen 
voor valsch aensien, 'tgunt hij, getuyge, verclaerde met gopder 
conscientie niet te conn en doen, alsoo hij sulex niet anders l:evont 
te weesen als goede sivette. De voorn. Abraham I,efebure dl'po
seert, dat hij, getuyge, ten tijde bovengemelt ... geweest is ten 
huyse van de voors. Montalto ende dat alsdoen deselven Mi
chiel de Montalto op hem, getuygen, versocht, dat hij, getuyge, 
den voors. Herman Reynierszen, producent, soude willen aen
seggen, dat hij een glas sivet van hem hadde ontfangen, 'twelck 
valsch was. 

Gedaen binnen Amsterdamme ter presentie van Edoardo Pels 
ende Lucas Metsue, als getuygen. 

NO. 43. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1633, NOVEMBER 101). 

Op huyden, den 10en dagh del' maent N ovembris des jaers 
1633, hebb' ick, Benedict Baddel, ... openbaer notaris t' Am
sterdam ... , uyten versoecke van Sieurs Michiel ende Lopo de 
Luna Montalto, Portugeesche coopluyden deser voors. stede, 
getransporteert tel' respective woonhuysen van de weduwe van 
wijlen Geraert Denys ende Sara Symons, weduwe van wijlen 
Denys Nyssen, beyde civethandelaers alhier tel' stede, ende de
selve weduwen elck in 't bysondere respectivelijck affgevraecht 
... [of zij be-Jgeerden te houden ofte blijven bij [den vJoorn. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris B. Badde!, No. 947, gedeelteIijk be
schadigd door brand. 
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accoorde als op den 10en dagh Augusti jongstleden deses jaers 
in "den Toelast" in den Esch 1), binnen deser voors. stede, voor 
J'acob van Swieten, openbaer notaris, tusschen d'insinuanten 
ter eenre ende eenige van de civethandelaers ter andere sijde 
geprojecteert is 2), principalijken inhoudende, dat d'insinuanten 
aen de voors. civethandelaers 10 stuyvers meer voor (l'once 
&ouden geven ofte betaelen als van te vooren, namelijck in 
plaetse van 15 guldens ende 10 stuyvers de somme van 16 gul
dens, ende dat deselve civethandelaers oock aIle haer civet aen 
hen, insinuanten, promptelijck ende sonder uytstel daerneffens 
souden leveren, ende voorts als bij 't voors. project van accoord, 
copye van 'twelcke ick haerluyden voorgelesen hebbe, breeder is 
blijckende. 

Waerop de voors. geinsinueerde respectivelijck mij, notario 
voors., ter antwoorde gegeven hebben, namelijck de voors. we
duwe van Gerrit Denys: "Ick sal daerinne doen gelijck een 
anderen do en sal", ende de voors. weduwe van Denys Nyssen: 
"Ick sal eerst met Abraham Reynierssen spreecken". 

Aldus gedaen binnen deser voors. stadt Amsterdam tel' pre
sentie van Boye Tries ende Pieter van del' Straten, als getuygen. 
'IV. g. Peter van del' Straten. 

NO. 44. - HERNIEUWING VAN HET ONDERLING CONTRACT VAN 

DE CIVETKATHOUDERS-COMPAGNIE. -1633, NOVEMBER 173). 

Op huyden, den 17en N ovembris 1633, compareerden voor 
mij, Jan Warnaertszen, openbaer notaris, ... d'eersame Abra
ham Willemszen van Beyerlant, coopman binnen deser stede, 
mij notaris bekent, verclarende, dat hij, comparant, op den 
naeme van hem, comparant, ende compagnie geobtineert heeit 
van de Hoog Mogende Heeren Staten Generael del' Vereen.ichde 
Nederlanden octroy in date den len October 16304 ), nopende het 
houden van sivetcatten, en de dat onder deselve compagnie sijn 
begrepen ende dienvolgende met hem, comparant, 't voors. oc
troy mede aengaen de volgende persoonen, namentlijk Abraham 

1) De Nes. 
Z) Dit ontwerp is niet gevonden. 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnaertsz., No. 701. - Deze acte 

i3 in diens protocol No. 668, cahier No. 28, fo. 1.89 vo., in het net over-
geschreven. 4) Zie No. 27. 
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Ie Febure, Herman Reynierszen, Antony Wijgans, Jan Wij
gans, Francisco Fernandes de Pas, Sara Denies weduwe van 
Denies Deniessen, Trijntgen Elderts weduwe van Gerrit Dennies
sen, Pieter Gier ende Abraham de Coninck, mitsgaders Abra
bam Maieur ende geene andren, gereserveert sulcx hij, com
l)arant, ende stine andre compaignons tegens de voors. Maieur 
hebben te pretenderen; vorder verclaeren de voors. Abraham 
\Villemszen van Beyeriant, Abraham Ie Febure, Herman Rey
nierszen, Anthony Wijgans, voor hem ende als lasthebbende 
van Jan Wijgans, sijn broeder ... , item Francisco Fernandes de 
Pas, Sara Denis weduwe van Denis Deniessen, Trijntgen Elderts 
als weduwe van Gerrit Deniessen, Pieter Kier ende Abraham de 
Coninck, aIle me de comparerende, metten anderen opgerecht 
ende aengegaen te hebben 't navoigende contract, te weten, dat 
aHe de civetkatten, die sijluyden geduyrende den tijt van 't bo
vengemelde octroy ende de prolongatie, die sij van tijt tot tijt 
daeraff sullen comen te gecrijgen, 'tsij te samen off elcx int 
bijsondere sullen comen te coop en, handelen off bekomen, van 
,mt piaetse dattet soude mogen wesen, henluyden met hen allen 
in 'tgemeen sullen aengaen, om onder den anderen, 'tzij bij sin
cere lotinge off andersints, gepart ende gedeelt te werden so 
na der gelijckheyt bevonden sal werden te behooren, sonder dat 
ymant van henluyden sal vermogen geduyrende den tijt van 't 
'·oors. octroy ende de prolongaWin derselven, eenige civetcatten, 
jong ofte out, voor hem off haer in 't particulier off in COI11-

paignie, noch voor ymant andel's op te coopen off becomen bij 
hem off haer selffs, noch door andere directelijck noch indi
rectelijck in geE'nere manieren, op pene van 100 ponden vlaems 
bij de contraventeurs van dese contracte realijck te verbeuren, 
d'eene helft ten behoeve van de armen van de Duytsche Ge
reformeerde religie binnen deser stede ende d'ander helft ten 
bphoeve van de geinteresseerde contrahenten, 't contract onder
houdende, te betalen promtelijck sondeI' eenige exeptie off con
tl'aventie, ('nde sullen evenwel de gecochte off vercregene beest 
off beesten aIle de compagnons in 't gemeen toecomen ende 
onder hen gecavelt moeten werden; dat oock niemant van hen
luyden en sal vermogen sijn cavelinge off part in eenige aen
gecochte civetcatten, nadat die gedeelt ende sijluyden van den 
anderen gescheyden sullen sijn, aen andre over te doen, di-
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roctelijck off indirectelijek, anders als wanneer sijluyden, con
tl'uhenten, aIle op de delinge bij malcanderen off het merendeel 
van dien noeh tegenwoordieh sijn. 

Is noeh geconditioneert, dat dengeenen, die het sijn beurt valt 
off gecommitteert wert aen eenige schepen uiter see comende te 
vertrecken, 'tsij in Seelant, over de Mase off in Texel off elders 
om de civetcatten te coopen off te vercrijgen, gehouden sal sijn 
te1'stont persoonlijck derwaerts te trecken ende sijn last te ef
fectueren tot proffijte van henluyden in 't gemeen, off ymant 
van hen, contrahenten, in henne plaets daertoe te bewilligen 
ende anders geen, off, bij faute van dien, dat soodanige dan 
van sijn cavelinge ende gedeelte in de civetkatten met die sche
pen comende, geheelijck sal sijn gepriveert ende versteecken 
ten behoeve van de andre contrahenten in 't gemeyn; dat oock 
in cas van sterven van eenige des gemelte contrahenten desselfs 
weduwe off erffgenamen in desen contracte meedebegrepen 
ende verbonden sal off sullen sijn als een lit, in aIle manieren 
off de overleden in 't leven waere; voorts hebben sij, compa
ranten, aIle gesamentlijck ende elckeen van hen in 't bijsonder 
verclaert, niemant onder hen sorterende te hebben, de voors. 
compagnie raeckende; en de sijn metten anderen bedachtelijck 
goaccordeert, dat een yder van de 10 compaignons aHe calaigne 
ende last, die ymant op haere respective gedeelte off part soude 
willen maecken off pretenderen, selffs sal moeten verantwoor
den, affmaecken ende de schade off costen, daeruit te volgen, 
moeten drag en en de de andere compaignons daeraff bevrijden, 
sonder dat de andre compaignons 'tselve sal raecken off daer
aff eenige last off schade hebben te verwachten; hebben noch 
dt voors. comparanten maleanderen belooft ende sijn met e1-
ckanderen bij desen verdragen, soo onder henluyden eenige 
differentie quaeme te rijsen uyt saecke van den octroye, dese 
togenwoordige acte off uut cavelinge van sivetcatten off oock 
andersints, hoe het soude mogen wesen, niets exempt, dat ane 
deselve differentie sal werden affgedaen ... by de mee.ste 
stemmen van de voors. compaignons, ende wat de meeste stem
men comen te besluyten ... sullen de mindere compaignons 
meede moeten naercommen ende approberen in voegen ende 
niet andel'S dan off het bij henluyden meede waera beslooten 
. . . geweest, op peene, die daertegens opposeert, dat de contra-
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venteur, ten behoeve en de te appliceren als vooren, sal ver
beuren de somme van 400 carolus guldens telckens soo menich
mael yder dael'tegens comt te doen; ten lesten hebben noch de 
voors. comparanten malcanderen heylichlijek ende op 't alJel'
hoochste helooft desen in geenen deele te contrarieren off ove1'
treden off gedoogen dat bij ymant tel' wereH ... sulcx gedaen 
'werde, mae l' bij ymant anders gedaen off ondercropen wer
dende, sulcx getrouwelijck te openbaeren, helpen weeren ende 
niet anders te doen off gedoogen als 'tgeene tot gemeene beste 
van de voors. compagnie is streckende; op peene, soo ymant 
van henluyden in eenigerhande manieren off met eenige ver
sierde practijcquen eenige civetkatten, 't sij weynich off veel, 
voor sijn perticulier off met hen kennisse voor off door andre 
mogte bekomen, dat soodanige op yder beest realijck sal ver
bt·uren 300 carolus guldens, te applict>ren als vooren, ende even
weI gehouden sijn aIle soodanige civetkatten in de gemeenschap 
to brengen om onder hen allen gecavelt ende genoten te werden 
sondeI' eenige exceptie off contraventie. 

Alle welcke poincten de voors. compa1'anten beloven onver
breeckelijck naer te comen .. . onder 't verbant van hen, com
paranten, respective persoonen ende goederen .... Consenteren
de ten behoeve van malcanderen hyeraff gemaect ende gelevert 
tt> werden acten een off meer in debita forma. 

Gedaen binnen Amsterdamme tel' presentie van Gerrit Ger
l'ilszen Hoeff, deurwaerder van de gemeene middelen, ende 
Stoffel Gerritszen, suppoost in de banck van,leeninge alhiel', 
als getuygen hiertoe versocht ende gebeeden. 
11". g. Abraham W. v. Beyerlant, Francisco Fernandes de Pas, 

Harmen Reynert Coninck 1
), Abraham Lefebuere, Antho

ny Wygans, Abraham de Coninck, Peyter Geir, Sara Se
mens, Tringen Ellers, Gerrit Gerritszen Hoeff, deurwaer· 
der, Christoffel Gerretse. 

NO. 45. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1633, NOVEMBER 252
). 

Op huyden, den 25sten dagh del' maent Novembris des jaer 
1633, hebb' ick, Benedict Baddel, ... openbaer notaris, t' Am
sterdam residerende, mij ten versuecke van Michel ende Lopo 

I) Riel' teekent Harmen Reyniel'szen zich "Coninck". 
2) G.-A . Amsterdam, Prot. Notaris B. Baddel, No. 947 (met bl'andschadc). 
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Oe Luna Montalto, Portugeesehe eoopluyden binnen deser voors. 
stede, getransporteert ten woonhuyse van Beynier Hermans
sen 1), civethandelaer, woonende binnen deser voors. stede, ende 
hem aldaer in presentie van Abraham de Coningh, mede ci vet
handelaer, van der requirantens wegen versocht t'onderteecke
Hen . . . (?) maent belast hadde op te rechten, streckende aIle haer
luider questii:in en de versehillen aen seeckere bij henluyden ge
nomineerde goede mannen alingh ende al 't(selve) submitteren 
ende verblijven onder de condemnatie van den Hoogen Rade, 
met belofte van binnen een me ofte twee daernaer te comen 
tE'eckenen 2), 'twelck tot nu toe noch niet gevolght en was als 
alleen bij de voors. requiranten, gelijck ick aen den voors. de Co
ningh voor beyde,-sijnde alsdan de voors.Herman Beynierszen 
sieckelijck te bedde liggende, doeh, soo 't uyterlijck bleeck, sijn 
volcomen verstant gebruickende -; naerdat iek hen op haerluy
der versoeck 't voors. compromis voorgelesen hadden [ende] ge
thoont hebbe, waerop de voors. Herman Reynierssen [seydeL 
dat hij omtrent acht daghen langh soo sieck geweest was, dat 
niet en hadde connen uytcomen, doch indien de requiranten 
yots van hem begeerden, sy moehten eens bij hem comen; daerop 
versochte oock den voors. de Coningh eopye van 't voors. com
promis, die ick hem gelevert hebbe. 

Aldus gedaen binnen deser voors. stadt Amsterdam ter pre
sen tie van Pieter Cronenburch ende Willem Jeremias, als ge
tuygen. 
~V. g. W. Jeremias, P. Cronenburch. 

NO. 46. - SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAAK. - 1634, JANU
ARI 193). 

Achtervolgende den compromisse, opgeregt bij Michiel ende 
Topo de Luna Montalto, Portugese koopluiden, ter eender ende 
Herman Reynierszen Koning, Abraham de Konink, Sara Sy
mons weduwe van wijlen Denys Denyszen, Pieter Gier ende 
Tryntjen Helders weduwe van wijlen Gerrit Denyszoon, civet
Imndelaars, tel' anderen sijden, voor Benedictus Baddel, notaris 
binnen Amsterdam, ende getuigen op den 18en N ovembris 

I} Verschrijving voor Herman Reynierszen (de) Coninck. 
2) Deze acte van compromis, voor denzelfden notaris verleden, 18 No

vember 1633 (zie No. 46), is niet terug gevonden. 
S) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Carels, No. 728, fo . 26. 
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16331), daerbij sij aIle differenWin, gene exemt, verbleven hebben 
an d'eersamen Abraham \Villemszen Beyerlant, koopman binnen 
Amsterdam voors., endeFranciscoFerdinandus de Pas, koopman 
binnen Alkmaer, so hebben de voors. goede mannen pertijen 
",:edersijts in 't lange ende hreet gehoort, elx redenen . .. verstaen 
ende op alles, ter materie dienende, rijpelijck gelet, eyntlijck 
bij inductie pertijen geaccordeert ende sulcx differentieus tus
sen henluyden was, 'twelck zijluyden, pert yen, verclaerden tevre
den te sijn, dat sij souden als goede mannen termineren, voor 
uitsprake verclaert ende verclaeren mits desen 'tgunt voIgt. 

Dat de voors. Herman Reynierszen Koningh ende sijn mede
civethandelaers bovengenoemt vooreerst t'haerder respective 
huise ofte ten huise van een del' leveraers an de voors. Mont
altos sullen moeten leveren aIle de civet, die zijluyden tegen
woordelijck sijn hebbende, sondeI' iets daeraf agter te houden 
ende te vervreemden, welcke civet de voors. Montaltos sullen 
gehouden sijn t'ontfangen ende neffens de leveringe contant te 
betalen ten prijse naergestelt. Dat voorts de voors. civethande
laers van twe maenden tot twe maenden an de voors. Montaltes 
sullen moe ten leveren ende de voors. Montaltes van hen moe ten 
ontfangen, de navolgenden tijt gedurende, op conditHin, hier
nner geexpresseert, aIle de civet, die sijluyden sullen komen 
respective te trecken niet aIleen van de katten, die een ider van 
ben tegenwoordig is hebbende, maer ook van de catten, die sij 
bij ca velinge sullen van tijt tot tijt comen te gecrygen; sullende 
de voors. civethandelaers aIle naersticheyt moeten doen, om, 
sowel als hare compangjons, hare civetkatten te vermeerderen, 
ende sullen de respective leveraers moeten beloven bij ere in 
plaets van ede, dat sij yder aIle hare te treckene civet van de 
voorgeroerde catten an de Montaltes sullen leveren. Dog so de 
voors. Montaltes ider twe maenden de voors. getrocken civette 
niet en quamen in de voors. twe maenden, daeraf de eerste t.we 
maenden sullen geexpireert sijn primo Martii deses jaers eerst
komende, t'ontfangen, ofte de civethandelaers elke twe maen
clen hare getrocken civet an de voors. Montaltes niet en lever
den, dat sij sulx respectiYe mogen doen telkens uiterlijck in de 
derde maent, welke derde maent voor de eerste mael, om klaer 
to verstaen, sal sijn geendigt prima April eerstkomende, ende 

1) Zie No. 45, noot 2. 
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mits dat sij respective voor 't dilay voornoemd, so den ontfang 
of leveringe v66r 't expireren der derde maent niet en geschie
de, tot een amende sullen verbeuren aen hare pertije drie gul
dens van elke once civet, die ten respective tijden also sal ge
l(!vert worden, sodat Montaltes, in faute sijnde, drie gulden per 
once meerder moeten geven, maer de civethandelaers, in ge
breke sijnde, sullen drie guldens minder betaelt werden. Ende 
so de voors. Montaltes evenwel die civet in of me de ten expire
ren der vierde maent, 't weIck voor d'eerste reyse sal wesen 
prima Maii deses jaers, niet en ontfangen en de betaelen, in 
voegen als voren, dat in sulken kas, pertijen van den anderen 
vrij ende ontslagen sullen wesen van alle heloften en de verbin
tenissen, daerinne sij enigsints an malkanderen sijn gehouden 
en de verbonden, niet aIleen uit sake van den uitsprake ende 
den opgeregten compromisse, uit kragte van dewelke dese uit
sprake geschiet is, maer specialijck ook van de contracten, 
tusschen de voors. pert yen angegaen ende gepasseert op den 
21en October en de 22en December des jaers 1631 1), in voegen 
of pert yen noyt met den anderen getracteert ofte gebandelt 
hadden. Ende, ter contrarie, dat voors. civethandelaers naar 
't expireren der vierde maent, die als voren naar de eerste 
reyse verlopen is opten eersten Maii 1634, in gebreke blijvende 
hare civet te leveren an de Montaltes, sullen de voors. civet
bandelaers, so menigmael het gebeurt, daervoren tot een amende 
verbeuren ten proffyte van de Montaltes, een jaer optie van 
deselve Montaltes van prolongatie van leveringe der voors. 
civet, op conditH!n ende prijse, in dese uitsprake geexpresseert, 
meerder als hiernaer is gestelt. Dat de leveringe van civet in 
voegen ende op conditien als voren sal geschieden en continue
lijck van primo Januarii 1634 twe jaren vast ende daer boven 
nog twe jaren tot optie van de voors. Montaltes aIleen, mits
gaders nog so vele jaren optie als de Yoors. civethandelaers, 
in manieren voren verhaelt, door non-leveringe sullen mogen 
komen te verbeuren, ten prijse van 20 karolus guldens ider 
once suivere civet, te betalen als voren verhaelt, telken male 
contant ende neffens de leveringe del' civet, eel' de Montaltes 
de civet magtig mogen werden, sullende de voors. Montaltes op 

1) Zie de nos. 31, 33. 
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ider 20 oncen een halve once overgewigte moeten hebben. 
Alles nag tans met desen verstande: so uit sake van den uit

sprake tussen de voors. pertijen enig misverstant of questie 
quame t' ontstaen, dat deselve van tijt tot tijt, solange de leve
ringe van civet in voegen als voren sal geschieden, sal gedeci
deert werden uit kragte van den voers. opgeregten compromisse 
ende de condemnatie van de Hogen Rade daerop gevolght, door 
de voors. goede mannen of, bij siecte of andere empeschemen
~en, in 't compromis gemelt, bij sodanige andere als de voors. 
levende of presente goede mannen in des gebrekende plaetse 
sal kiesen; 't weIck goede mannen voornoemt op 't ernstelijck 
versoeck ende overgifte van de voors. pertijen bij desen aen hen 
sijn reserverende, om de te vanene misverstanden ende ques
tien te termineren, so menigmael en op sulke tijden, als hen sal 
goet dunken. Ontseggen voorts de voors. goede mannen per
tijen ten wedersijden haren vorderen eys op malkanderen, so 
in conventie als reconventie gedaen ende genomen, sulx dat 
met dese Ultsprake doot ende kragteloos sijn de voorgeroerde 
contracten tusschen de voors. pertijen opgeregt op den 21en 
October ende 22en December 1631, in voegen of die bij pertijen 
noyt waren angegaen; en de de gevallene oncosten sullen bij 
pertijen half ende half werden gedragen. 

Aldus uytgesproken bij de voors. goede mannen, ende hebben 
in teken der waerheyt dese hare uytsprake ondertekent in den 
minute ende ter presentie van mij, Pie tel' Carels, openbaer 
notaris .. . l' Amsterdam . .. , mitsgaders Cornelis Pieterszen 
ende Dirc Claeszen, als getuygen, den 1gen dag J anuarii 1634. 
1'l'. g. Abraham W. v. Beyerlant, Francisco Fernandes de Pas, 

C. Pieters zen, D. Claaszen. 

NO. 47. - BEVESTI.GING EN UITBREIDING VAN TESTAMENT. -

1636, AUGUSTUS 111). 

Herman Reynersz. Koningh en Selytgen Cocx, echtelieden, 
1vonende in de Reestraat, bevestigen hun rvederkeerig testa
ment van 21 Juli 1629 2) en voegen daaraan toe als cod'icil: 
dat de langstlevende van de testateurs op desselfs hertrouwc!l 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. C. Hoogeboom, No. 839. 
2) Zie No. 23. 
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sal mogen hebben ende aen sich houden, tot taxatie van luyden, 
hen des verstaende, alle haere, testateurs, civetcatten, ende na 
den doot van de langstlevende sullen deselve catten in 't gemeen 
gevoet en onderhouden werden, ende aIle baten en proffijten, 
die ervan procederen, sullen gemeen blijven tel' tijt toe, dat hen, 
testatelJ.rs, jongste kint ten ouderdom van 20 jaren gecomcn 
&al wesen, als wanneer, en eerder niet, de beesten geschift 
en gescheyden sullen mogen werden; en sullen alsdan ... haere, 
testateurs, soonen deselve beesten mogen in scheydinge aen 
haer nemen tot taexatie van luyden, hen des verstaende, ende 
tusschen en geduyrende deselve tijt van gemeenschap sal het 
sivet van deselve beesten affgenomen off gewonnen werden 
bij Abraham de Coninck, haeren outsfen soon, die daervoren 
genieten sal aIle jaren gedurende sijn affnemen de somme van 
150 gulden in gevalle 20 beesten off meer in 't leven sijn, doch 
mindel' als 20 in 't leven sijnde alsdan mindel' te genie ten na 
d'advenant; doch het sivet sal gemeen vercoft werden bij de na
volgende executeurs. 

Begeerden noch de testateurs, dat na de doot van de langst· 
levende den boel van hen, testateurs, gemeen blijven ... sal .... 

Als voogden wo'rden aangesteld Abraham de Coninck, hun 
zoon, Car'siiaen Sneppe, hun neef te Utrecht, en Abraham 'ran 
Heyerland, hun goede bekende. Ieder kind krijgl, behalve op
'Voeding, fl. 2000 voor huwelijksgeld. Voor Aeltje Coninck, hun 
dodder. wordt een fidei-co1nmis gemaakt. 

NO. 48. - INVENTARIS. - 1637, JANUARI 31). 

Taxatie van een groote vo01·t'aad winkel1raren eener drogislert;. 

% ons civet, 24 gulden het ons . .... 

NO. 49. - OPGAVE~VAN-OPBRENGST EENER OPENBARE VEILING. 
- 1637, APRIL 7, 8 EN 92). 

In de Kalverstraet, den 7 April 1637, 7.ijn de naergelaten 
~oederen van Pieter Ie Febre vercocht. 

I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J . Warnaertsz., No. 702 (anno lOS?), 
voorlaatste fo. 

2) G.-A. Amsterdam, Verkoopingen Weeskamer, anna 1637. 
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1 sivetkatt (koope1' : Warmenhuyse) f1. 4.10.-. 
Verde?' O.a. 2 1'uiklJallen voor fl . -.18.-, en een partij riekende 

kettingen, te 'rue ten 2 voor fl. -.18.-, 4 voor fl. 1.10.-, 4 voor 
fl. 2.4.-, 2 voor fl. 2.-.-, 2 voor fl. 2.-.-, 3 voor fl. 2.-.-, 1 voor 
j'l. 2.4.- en 1 voor fl. 1.12.-. 

NO. 50. - WIJZIGING IN TESTAMENT. - 1638, JUNI 28 1). 

Hennan Reynerszen Coninck en Selytgen Cocx, echitlieden 
ic Amsterdam in de Reestraat, bevestigen hun ruederkee-rig 
testament van 21 Juli 1629 2), annuleeren het codicil van 11 
Augustus 16363) en verklaren o.a.: dat de lancxlevende van hen, 
comparanten, aen hem off haer in eygendom sal behouden, soo 
't denselven lancxlevende goetvint, alle de civetcatten, die ten 
tijde van 't sterven van de eerst afflijvigen den gemeenen boe
del sullen competeren, mits voor deselve betalende aen den 
gemeenen boedel van elcken civetcat de somme van 200 carolu~ 
guldens ..... 

Zij benoemen tot 1)oogden: Abraham Coninck, hun oudsten 
zoon, Christiaan Sneppe, hun nee! te Utrecht, en Abraham 
lVillemszoon van Beyerlant, koopman, hun goede bekende. 

NO. 51. - TESTAMENT VAN SARA SYMONS. - 1638, AUGUS

TUS 164). 

Sa'ra SY111,ons, 1vedun'e van Denys Denyssen, n:onende te Am
sterdam in de Kalverstraat, in de "Vijl Ringen", ziek te bed 
liggende, maakt, 's nachts om 12 1lur, haar tesiament, ruaarin 
z~i o.a. bepaali: 

Ende alsoo van de sivetcatten te houden ende aen te coopen 
is seecker octroy, daeronder zij, comparante, mede is begrepen, 
ende zij niet en wil, dat met haer doot haere kinderen daeruut 
t'enemael sullen sijn ende blijven gestooten, soo wilt ende 01'

donneert sij, comparante, bij desen, dat nae haer doot in haere 
plaetse haere twee soonen Symon ende Johannes Denys, hoewel 
die minderjarich sijn, in 't voors. octroy ende het houden der 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnacl'tsz., No. 656, cahier No.7, 
to . 117 yo. 

2) No. 23. 3) No. 47. 
') G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Warnacl'tsz., No. 656, cahier No.7, 

fo. 119. 
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sivetkatten onder het oppergesach ende de administratie van 
de nagenoemde voochde, soo lange sij minderjarich, omnondich 
en de niet geemancipeert sijn, sullen geraect ende gerechticht 
\~-esen; ende geduyrende de voors. haere twee soonen minder
jarich ... sijn, begeert ende ordonneert sij, comparante, bij 
desen, dat aIle de sivetcatten, die sij nu he eft ende hiernaer 
noch sal comen te gecrijgen uut crachte van 't contract, bjj de 
octroyanten der sivetcatten opgerecht, sullen sijn ende blijv':lll 
tot pericule, coste, laste ende proffijte van aIle haere erfgena
men; maer de voors. haer twee soonen, meerderjarich ... we· 
sende, ordonneert sij, comparante, dat de voors. haere twee 
soonen aIle de si vetcatten sullen aen hen nemen in eygendom 
tot redelijcken prijze, tot taxatie van twee persoonen, hen dies 
verstaende, bij de nagestelde voochden te kiesen, off, die bey-de 
gebreeckende, bij schepenen te nomineren,-aen de voors. haere 
twee soonen, in manieren vooren verhaeH, 't voors. octroy ende 
alle de gerechticheyt daeraen clevende, mitsgaders de voors. 
sivetcatten, om te betalen als boven, bij desen prelegaterende. 

Vorder heeft sij, testatrice, tot erifgenamen in aIle haere 
nalatenschap meerder te ontruymen, niets exemt, bij desen ge
institueert Sara, Susanna, Cathalijn, Symon, Johannes ende 
Maria Denys, haere ses kinderen, .. , . Voorts heeft sij, compa
rante, tot executeurs van desen testamente, item voochden voor 
haere na te latene onmondige kinderen ende administrateurs 
van derselver goederen hovengemelt en de de sivet daeraff te 
tl'ecken, gestelt en de bij desen gecoren Herman N uyen, haeren 
swager 1), ende Abraham Willemszen van Beyerlant, haaren 
goeden bekenden. 

NO. 52. - IWOP- EN LEVERINGSCONTRACT VAN CIVET. - 1639, 
FEBRUARI 72). 

Op conditie naebeschreven he eft Lopo de Luna Montalto ge
cocht van Gerrit Janssen van Velsen 3), die 4) oock bekent aen 
hem vercocht te hebben 60 oncen sivet, ende dat ten prijse van 
18 guldens d' once, des sal de cooper 10 guldens op de hee!e 
partye mogen corten, te leveren de 30 oncen binnen 5 wekHn 

1) Schoonzoon. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J . van dlir Ven, No. 1053, fo . 107. 
3) Doorgehaald de woorden: "ende Trijntje Elders, sijne huysvrouwe" . 
4) Doorgehaald de woorden: "te samen". 
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nae dato deses, aeht dagen onbegrepen, en d'andere 30 OIleen 
een maent daernaer, sijnde van nu aff in negen weken, gelijcke 
acht dagen onbegrepen, te leveren goeden, suyveren sivet, soo 
die van sijne catten gesamelt wert, enele neffens de leveringe 
van yeder helffte contant gelt. Voorts he eft de voors. Sieur 
Montalto noch gecocht van den voors. Gerrit Janssen van Vol
sen en de Trijntje Elders, die oock bekennen aen hem te ver
kopen bij desen, aIle den vorderen sivet, die de vercopers in 
desen jaere 1639 van primo Februarij tot primo Februarij 1640 
van aIle haere katten, die sij tegenwoordich hebben, ofte nae 
date sullen becomen hebben ende houden, sullen comen te 
tJ'ecken ende genieten, soo suyver als deselve van de catten 
compt, ende dat aIle sondeI' dat de vereopers vermogen sullen 
den voors. tijt geduyrende yets van haere sivet aen anderen 
te vercoopen, te contracteren, vermangelen ofte vervreemden 
in geenre maniere, te leveren in drye tijden, als namentlijck 
alle vier maenden aIle 'tgene van hunne catten alsdan ge
trocken sal wesen, mede ten prijse van 18 guldens d'once, te 
betalen telkens neffens de leveringhe, 't eynde gewicht 't eynde 
gelt. 'ni\T elck part yen ten beyden sijden beloven malcanderen 
onverbrekelijk te houden, sondeI' eenige contraventie ... onder 
verbandt van haere respective personen ende goederen, soo
veel hiertoe ,"an no ode soude wesen. Tel' goeder trouwe hebben 
part yen, contractanten, de minute van desen ten protocolle van 
mij, J. van de Ven, ... openbaer notaris, binnen deser sted.} 
residerende, met eygene handen ondertekent. In Amstelredam
me, desen 7den Februarii 1639. 
1V. g. Lopo de Luna Montalto, bij mijn, Gerryt Janszen van 

Ve]sen, J. van de Ven, notaris. 

NO. 53. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. -

1639, FEBRUARI 91
). 

Op condiWin naebeschreven heeft Sieur Lopo de Luna Mont
dltO gecoft van Sara Symons, wednwe van Denis Deniszen, g0-

assisteert voor sooveel des noot sij met He1'man N llyen, haren 
swager 2) , als haren gecooren voocht in desen, 129 oncen sivet, 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J . van de Ven, No. 1052, fo. !t5 Yo. 
2) Schoon zoon. Zie ook No. 51, noot 1. 
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ende dat ten prijse van 18 gulden d'once, - welcke 129 on con 
sivet in een dose mettet signet van den voors. Montalto sijn 
toegesegelt 1) -. Des sal de cooper 10 guldens op de heelc 
parthie mogen corten; te leveren 641/2 once binnen 5 weken 
nae dato deses, 8 dagen onbegrepen, ende d'ander 641/2 once 
in 5 weken, sijnde van nu aff in 10 weken, gelijcke 8 dagen 
onhegrepen; te leveren goede suyvere si vet soo die van hare 
catten gesamelt wert; en de neffens de leveringe van ider heUte 
contant gelt. Voorts he eft de voors. Montalto noch gecocht van 
de voors. Sara Symons, die oock bekent aen hem te vercoopen 
bij desen, alIe den vorderen sivet die de vercooperse in desen jaere 
1639 van 1 Februari tot 1 Februari 1640 van aIle hare katten, die 
sij tegenwoordich heeft ofte nae dato sal hecomen hebben ende 
houden,sal comen te trecken ende genieten,soo suyver als deselve 
van de katten compt. Ende dat aHe sondeI' dat de vercoopster ver
mogen sal den voors. tijt geduyrende yts van hare sivet aen andere 
te vercoopen, te contracteren, vermangelen ofte vervremden in 
geenre maniere, te leveren in drye tijden, als namentlijck aUn 
vier maenden aUe 'tgene van hare katten alsdan getrocken sal 
wesen; mede ten prijse van 18 guldens d'once, te betalen tel
ckens neffens de leveringe, 't eynde gewicht 't eynde gelt. 't "Velck 
parthyen ten beyden sijden beloven malcanderen onverbreke· 
lijck te houden .... 

Ter goeder trouwe hebben parthyen, contractanten, de minute 
van desen ten prothocoUe van mij, .Joost van de Ven, ... 
openbaer notaris, binnen deselve stad residerende, met eygene 
handen onderh'kent. In Amstelredam, den gen Februari 1639. 
1V. g . Lopo de Luna Montalto, Sara Symon, Herman Neuyen, 

Pieter T.odensteyn als getuyge, J. van de Ven, notari". 

NO. 54. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVET. -
1640, MEl 23 EN JUNI 122). 

Op conditie naebeschreven heeft Sieur I~opo de Luna Mont
alto gecoft van de eerbare Sara Symons, weduwe van Denis 
Denis, geassisteert voor sooveel des noot sy met Herman N uyen, 
hare swager 3) als haeren voogt in desen gekoren, ... aUe den 

1) Deze laatste passage staat in margine. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. van de Ven, No. 1056, fo. 175. 
3) Schoonzoon. 
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civet, die sij in twe jaeren herwarts, ingaende op 1 deser maent 
May van alle haere katten, die sij tegenwoordigh he eft ofte 
binnen desen tijt sal becomen hehben en de houden, sal comen 
to trecken ende genieten, soo suyver als die van de katten 
kompt, ende dat aHe sonder dat de vercoopster vermogen sal 
den voors. tijt geduyrende yets van den civet aen anderen te 
vercoopen, ... te leveren van 3 maenden tot 3 maenden, 14 
dagen onbegrepen, met verclaringhe van eedt, des versocht sijn
de, dat de civet is suyver ende oprecht; en de dat ten prijse van 
18 guldens d'once, 't eynde wicht 't eynde gelt, mids dat de 
coper van de vier oncen sal genieten voor goet gewicht een 
cleyn, ofte op de 16 oncen een quart van een once. Ende alsoo 
de vercoopster nu omtrent 40 oncen civet he eft, is besproocken, 
dat denzelven ende aIle degene dien sij voirts totten laesttm 
Julii toecomende van haere katten sal comen te trecken, den 
coper op ultimo Julii mede tesamen ten voors. prijse sal ont
fangen ende betaelen. . . .. 

'Te goeder trouwe hebben part yen, contractanten, de minute 
ter proto colle van mij, Joost van de Ven, ... openbaer notaris, 
.. . met eygen handen ondertekent op den 23 Maii 1640, in 
Amsterdam; daervan elck een acte is geexpedieert. 
rv, g. Lopo de Luna Montalto. 

De VOOI'S. Sara Symons heeft eerst getekent op den 12 .J unii 
1640 met haeren voogt, doch is de tijt van dese twe jaeren in
gegaen op den 27en Aprilis, dat partijen accorderen, ende oock 
op dato 12 Junii 1640 teeckenen. 
'tv. g. Lopo de Luna Montalto, Sara Seymons, Herman Neuijen. 

NO. 55. - CONCEPT-OVEREENKOMST VAN CIVETKAT-HOUDERS TOT 

VASTSTELLING VAN DEN PRIJS VAN CIVET. - 1640, JULII). 

\Vij, Abraham Lefevre, Sara Symons, weduwe van Deonys 
Deonysz., Selytgen Dirx, weduwe van Herman de Koninck, 
Pieter Gier, Abraham de Koninck, aHe wonende binnen Am
sterdam, . .. 2) weduwe van Antonii Wyghans, wonende tot 
Voorburgh, Gerrit Janszen, wonende tot Velsen, ende ... 3) 
Tristram, aIle civetcathouders, verclaren ende bekennen mits 

') G,-A, Amsterdam, Prot. Notaris P. Carels, No, 734 A (losse concepten, 
l'equesten enz.). 2) Opengelaten. In te vullen: Elisabeth Berckmans. Zie 
No. 62. 3) Opengelaten, In te vullen: Abraham, Zie No, 62. 
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dc-sen vrijwilligh met rijpe deliberatie ende voorbedaghten rade 
ons al te samen ende elex in 't bijsonder aan elkanderen vas
teliek verplieht ende verbonden te hebben dat wijluiden binnen 
de tijt van dato deses af tot den ... des jaers 1642 toe al de 
civet, die wij door Godes zegeninge elex van onse civetkatten 
sullen komen te versamelen of van buiten inkomende te koven, 
niet minder en sullen verkopen of verhandelen als voor 20 
guldens yder ons, weI meerder maar niet minder, bij ons zelfs 
nogh door iemant andel's van onsentwegen . .. in geenerley 
manieren, op peine, indien iemand van ons allen bevonden 
wert contrarie gedaen te hebben in 't minst of meeste, dat so
danighe overtreder metter daet gantschelijek gepriveert ende 
verstoken sal sijn van sijn lotinghe, die deselve binnen de voors. 
tijt soude moghen krijghen, tot den inkoop van de civetkatten 
\'olgende 't opgereghte contract, ende mitsdien van sodanighe 
catten niet mogen genie ten, ende daerenboven noeh realljck 
verbeuren ten behoeve van de armen van de Gereformeerde 
Christelijcke N ederlantsehe Kerck binnen deser stede de som 
van 100 karoli guldens, om strax bij de diaeonen gevordert, 
ontfangen ende geemployeert te worden als na behoren, ende 
nogh evenwel dese belofte en de verbintenisse moeten continu
el'en ende effectueren den voors. tijt gedurende. Belovende sulcx 
alles ... onverbrekelijck te sullen achtervolgen ende punctue-
lijek nakomen ... onder verbant van onse respective personen 
ende goederen .... T'oirconde desen bij onsluiden met onsen 
eigenen hand en ondertekent in Amsterdam, den ... July 1640. 

NO. 56. - VERZOEK AAN DEN GENERAAL VAN DE KUST VAN 

GUINEA OM LEVERING VAN CIVETKATTEN. - 1640, DE

CEMBER 7'). 

Compareerde . .. d'eersame Abraham de Koningh, civetkat
llOuder ende koopman binnen ... Amsterdam, mij, notario, be
kent, verklaerende ende bekennende imtantelijck ende seer 
ernstelijck mits des en te versoeken an den Edelen Arent .r a
eobszen 2), Generael van wegen de Edele Heren Bewinthebberen 
der Geoctroyeerde 'West-Indische Compagnie op de kuste van 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. CareIs, No. 731, fo. 887. 
2) Arent J acobsz. van Amersfoort. 
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Guinea ... , dat hem believe ter goeder trouwe al de civetkatten, 
die hij door hem selfs of iemant anders onder sijn gebiet zijnde 
aldaer op de voors. kuste en de elders daeromtrent enighsints 
sal weten te bekomen, alrede hebbende ende gedurende sijn 
commande noch te krijgen, geen exempt of in 'tbesonder, ende die 
van daer hier te lande overgebraght sullen moghen werdtm, 
'tsij op zijn naem of andere, hoe of in wat manieren ende op 
wiens naem of onder wat pretext tselve soude moghen geschie
den of geprackiseert worden, an hem, Abraham Coninck, aIleen 
moghen werden gelevert ende behandight sonder enighe exeptie 
... ; ende dat ter somme van 120 guldens voor yder mannetje'> 
beest dat hem alhier ter stede gesont ende weI gedisponeHrt 
gelevert sal werden, ten hooghsten, te weten dat leverbaer civet
katten sijn, te betalen contant in vrijen suiveren gelde nevens 
de leverantie ... , daertoe de voors. Abraham Koninck hem 
mits desen op de voors. conditie vastelijck verobligeert, geda
rende so langhe de voors. Here Generael aldaer in de voors. 
qualiteit sal continueren; ende indien hij, comparant, middeler
wijle moght komen te sterven, dat alsdan sijne wedue ende erf
ghenamen insgelijcx tot den ontfanck der gemeIte civetkatten 
op conditie ende ten prijse als voren oock so langhe verobli
geert ende verbonden sal wesen en de insgelijcx de voors. Here 
Generael an sijn voors. wedue, sondeI' enige exceptie, uitvlught 
of tegendoeninghe respective van wedersijden te moghen pro
poneren of in 't werck steIlen. Tot dien einde ende effectuerin
ghe van tgeen voors. verbindende hij, comparant, voor hem 
en de sijn erfghenamen zijn persoon ende goederen .. . sond2r 
argelist. 

Gedaen binnen Amsterdam tel' presentie van Bartholomeus 
Ketel ende Tielman Dircxszen Lons, burgers derselver sterle 
... , den 7en December 1640. 
'IV. g. P. Carelszen, Notarius publicus. 

NO. 57. - PROCESVOLMACHT BETREFFENDE BETALING VAN GE

LEVERDE CIVET. - 1642, SEPTEMBER 81). 

Lopo de Luna Montalto, PortugeescYt /coopman te Amster
dom, geeft in een Fmnsche (tcie aan Jan Rod1·igues de Moura, 

') G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris B. Baddel, No. 958c (met brandschade) . 
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koopman te Nantes, procesvolmacht tegen de 'lVedu'lVe en flr/
genamen van 'lVijlen Jacinto Gomes, aldaar, om betaling te ve'r
krijgen van lOons muscus "hors de vessies 1) et une partie ua 
civette de vingt quatre onces et un seiziesme", die hij in Ja
nuari 1642 met het schip van Cornelis Albertszen van Sant
f( oort) aan het adres van J. Gomes afgezonden heeft. 

NO . 58. - VERMELDING VAN "DE MUSKELJAETKAT" IN NOTA
RIEELE ACTE. - 1643, MEl 42). 

In den aanhef dezer ade: Compareerde Jacques de Wit, 
wonende in de Restraet tegenover "de Muskeljaetkat", binlllm 
deser stede .... 

NO . 59. - VERLENGING VAN HET OCTROOI VOOR HET HOUDEN 
VAN CIVETKATTEN. - 1643, JUNI 123). 

Acte van continuatie van octroy aen Abraham van Beyerlant 
ende compagnie op 't houden van civetkatten. 

Bij continuatie octrooi verleend voor opnieu'IV elf jaren, op 
gclijke voor'IVaarden en in dezelfde be'IVoordingen als in het 
oorspronkelijk odrooi van 1 October .1630 4

), met deze toevoe
ging v66r het slot: 

Behoudelijck nochtans, dat de voors. Beyerlandt ende sijn 
compagnie gehouden sullen zijn, op desen ouden octroYG te 
vprsoucken oock t'obtineren attache van die Provincie off Pro
vincien, binnen dewelcke sij de voors. civ(,tcatten sullen con
tinueren te houden ende doen houden. Ontbieden ende bevelen 
enz. 

NO. 60. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1643, JULI 25). 

Op huyden, den 2en Julii 1643, hebbe ick, Joost van de Yen, 
. .. openbaer notaris, binnen deser stadt [Amsterdam] resi
derende, uytter name van Pieter Denys, seggende last te heb
ben van Jacob Reer, in der name van sijn vader Cornelis Jansz. 
Vreck, mij met de naegenoemde getuygen vervoeght ten huyse 

1) Muscus buiten de blazen is van een mindel' hoog geschatte hoedanigheid. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notal'is B. J. Vel'beeck, No. 938, No. 78. 
3) A. R. A. 's-Gravenhage, Archief Staten-Generaal, No. 3337 (Actenhoek) 

fo . 59. 
4) Zie No. 27. 
5) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. van de Ven, No. 1067, fo. 143. 
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ende neffens den persoon van Sieur Abraham van Beyerlandt, 
voor hem ende consorten, en de aen hem gelnsinueert tgene 
voIgt: 

Alsoo ghij, Sieur Abraham van Beyerland cum sociis, is qua
lificerende octroyanten van de civetcatten, u vervordert hebt 
sondeI' sijn, insinuants, principalen weten, naer u te nemen 
en de van Monickedam herwaerts over te brengen ende onder 
u te slaen vijff cevetkatten, toebehoorende den principalen in
l5inuant Cornelis Janszen Vreck, die hij selffs mede uyt Guinea 
he eft overgebracht, ende weI aen den voors. Pieter Denys ver
cocht, maer wedel' aen sich genoomen volgens d'acte daervan 
sijnde, soo versoect hij, insinuant, in sijn principale namen, dat 
ghij sondeI' langeI' te vertoeven de vijff civetcatten restitueert 
soo goet ende in sulcker qualiteyt ghijlieden die hebt ontfan" 
gen, protesterende niet alleene van allen costen, schaden ende 
interessen, door u doen alrede veroorsaect, gehad en de geleden, 
maer oock, in cas ghij langeI' vertoeft deselve wedel' te leveren, 
van siecte, sterven ende andere inconvenienten en de swaric
heden, die deselven civetkatten soude mogen overcomen ... 
mitsgaders van aIle costen, schaden ende interessen, daerdoor 
eenichsints totten eynde toe te causeren ende veroorsaacken, 
omme aIle tselve te vindiceren ende verhalen daer ende soo den 
principaelen insinuanten te rade sal vinden te behooren. 

Daerop de voors. Beyerlandt seyde: "Geeft mij copye". 
Dat aldus passeerde binnen dese voors. stad Amsterdam tel' 

presentie van Johannes Kieft ende Reynier Remmers, als ge
tuygen. 
1V. g. Joannes Kieft, Reynier Remmers. 
Quod attestor (w. g.) J. van de Ven, N otarius publicus. 

NO. 61. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1644, MAART 51) . 

Isaac de Coninck doet zijn broeder Abraham de Coninck 
aanzeggen, dat, als hij onmiddell#k betaling zal do en van het
geen hij hem, insinuant, bij contract verschuldigd is, hij, insi
'tluant, hem van dit contract ontslaan zal; Abraham de Coninck 
mag in dat geval met de cillet doen wat hij wil. Betaalt Abra
ham echter niet onmiddellijk, dan moet hij in het vet'volg de 

I) G.-A. Amsterdam , Prot. Notaris P. de Bary, No. 1684. 
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civet nan Isaac de Valck leveren, totdat hij zijn achterstallige 
schuld geheel afbetaald zal helJlJen. 

NO. 62. - ONDERLINGE OVEREENKOMST AANGAANDE DEN AAN

KOOP VAN CIVETKATTEN. - 1644, JUNI 23 1). 

(Copie) 
Compareerde voor mij , Gerrit Coren, notaris publicq ... re

siderende binnen Amstelredamme, ende den getuygen naerge
noemt, d'eersameAbraham Willemsz. van Beyerlandt, ter eenre, 
Pieter Gier ter tweeder, d'eerbare Claertgen Frans, weduwe 
ende boedelhoutster van Abraham Ie Feber, geadsisteert met 
Isaacq Ie Feber, haer soon ende voogdt in desen gecoren, ter 
derder, Abraham Tristram in der name van d'eerbare Elisa
bet Berckmans, weduwe van Anthony Wigans, daervoren hem 
sterck makende ende de rato caverende, ter vierder, item de 
voors. Abraham Tristram voor hem selff ter vijffder, ende Abra
ham de Coninck tel' sester sijde, aIle wonende binnen deser 
stede Amstelredamme exemt de voors. weduwe van Anthony 
Wigans ende de voors. Abraham Tristram, die tot Voorburgh 
woonachtigh sijn; ende verclaerden weI bed[achtelijck] metten 
anderen gemaeckt, aengegaen ende opgeright te hebben, sulx 
doende mits desen, seker contract in der forme ende maniere 
als volcht, te weten, dat alle de civetkatten die sijluyden ende 
die geene, die bij heurluyder versterff in heur plaetsen sullen 
mogen succederen, binnen den tijt van thien eerstkomende jaren, 
innegaende dato deses, tsij tsamen of elx besonder, sullen 
komen te kopen, handelen off bekomen van wat plaetse dattet 
soude [moghen] wesen, henluyden met hen allen int gemeen 
[sullen] aengaen, om onder den anderen tsij bij sincere (. .. ] 
lotinge of andersints gepart en de gedeelt te werden, so na der 
gelijckheyt bevonden sal werden te behoiren, sonder dat iemant 
van henluyden sal vermoghen, de voors. tijt van thien jaren 
gedurende, eenige civetkatten, jongh of out, voor sich selff int 
particulier ofte met andere in compagnie, noch voor yemant 
anders op te kopen of te becomen bij sich selfs noch door an
dere ... in eeniger manieren, op peine van 100 ponden vlaams 
bij den contraventeurs van desen contracte, telcker [reyse 1 sij 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris G. Coren, No. 998 (met hrandschade). 
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contrarien doen, realijck te verbeuren, d'eene helfte ten uehoeve 
van de arme ledematen der Christelijcke Gereformeerde Duyt
sche kercke binnen deser stede ende d'andere he1£te ten be
hoeve van de gei'nteresseerde contrahenten, 't contract ondel'
houdende, te betalen promptelijck sondeI' eenige exceptie of 
contradictie; dat oock niemant van henluyden en sal vermogen 
sijn cavelinge off part in eenige aengekochte civetkatten, nadat 
die gedeelt ende sijluyden van den anderen gescheyden sullen 
sijn, aen andere over te doen, directelijck of indirectelijck, an
ders als wanneer sijluyden, contrahenten, aIle op de delinge bij 
elckanderen noch tegenwoordich sijn, 

Voorts is geconditioneert, dat dengene, die 't sijn beurt vaH 
or gecommitteert werdt aen eenige schepen uytter see comendfl 
te trecken, tsij in Seelandt, voor de Mase, of in Texel of elders, 
om de civetkatten te kopen of te vercrijgen, gehouden sal sijn 
tl:'rstont persoonlijck derwaerts te trecken ende sijn last te effec
tueren tot proffijt van henluyden, contrahenten, int gemeen, ofte 
iemant van hen, contrahenten, in hen plaet~ daertoe te bewilli
gben ende andel's geen, off bij faute van dien, dat soodanige 
sijn kavelingh ende gedeelte in de civetkatten, met die schepen 
comende, gehelijk sal sijn gepriveert ende versteken ten behoeve 
van de andere contrahenten int gemeen; welverstaende noch
ta.ns, soo wanneer de voors. beurte off commissie valt op cen 
van de voors, weduwen, dat een van desselffs soonen desel ve 
last sal mogen uytvoeren, ten ware d'andere contrahenten ge
samenderhandt anders verstonden; in weIck geval, in 't regardt 
van de weduwen, de resolutie van de gemeene contrahenten sal 
moeten werden gevolcht, mits dat deselve weduwen in aIle ge
valle sullen mogen volstaen met yemant van de andere contra
hen ten in hen plaetse te bewilligen off anders selff de voors, last 
ende commissie uyt te voeren, op pene als boven, 

Eyndelijck is noch geconditioneert, dat in cas van sterven van 
een off meer van hen, contrahenten, geduyrende off loopende 
deser contracte, de weduwe off erffgenamen van yder overleden 
in desen contracte mede begrepen ende verbonden sal sijn, in 
a.11e maniere off den overleden noch int leven ware; des hebben 
sij, comparanten ende tegenwoordige contrahenten, [sich] bij 
desen verbonden, dat vanwegen de weduwe off erffgenamen 
van yder van hen, die geduyrende desen contracte sOllde mogen 
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comen te overlijden, niet meer als een persoon voor de gehele 
portie van de soodanige overleden in desen contracte sal wer
den geadmitteert, dewelcke voor de andere mede-erffgenamen 
off medegerechtichden totte portie van de overleden sal moeten 
instaen ende des en contracte van wege den overleden in aIles 
presteren, sondeI' dat bij de andere mede-erffgenamen off mede
gerechtichden totte portie van de overleden in prejuditie van 
desen contracte off van de andere contrahenten yets sal mogen 
werden gedaen off gea[dmittJeert, op de verbeurte van 100 pon
den vlaems, gelijck hiervoren int regart van de originele contra
henten is gestatueert, te appliceren als boven. 

Eyndelijck is noch bedongen, dat in alle saken, desen con
tract rakende, sal moeten werden gevolcht aIle tgene bij de 
contrahenten bij pluraliteyt van stemmen sal werden geresol
veert en de besloten, sondeI' dat by yemant van hen, contrahen
ten, off derselver nacomelingen off weduwen daertegen sal 
mogen werden geopposeert in eenige maniere, op gelijcke peyne 
a]s boven. 

AIle tgene voors. sijluyden, contrahenten, belooft ende bij 
desen aengenomen hebben elckanderen getrouwelijck t'effectu
eren .... 

Gedaen binnen Amstelredamme, tel' presentie van Herman 
Boe(c)kaerts ende Pieter van Beeck, inwoonders deser stede, 
als getuygen hierover gestaen, den 23en Junij 1644. 

Uitgegeven voor copie ende accordeert mettet principaal, bij 
mij (w. g.) G. Coren, notarius publicus. 23-6-1644. 

NO. 63. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1644, AUGUSTUS 25 EN 

261). 

Op huyden, den25 Augusti anno1644, hebbe iek, Joseff Steyns, 
openbaer notaris . . . t' Amsterdam residerende, mij mette on
dergeschreven getuygen ten versoecke van Sieur Adriaen Hen
Tiques, coopman binnen deser stede, getransporteert tel' woon
plaetse van Jacob de Coninck, mede coopman alhier, ende 
aldaer spreeckende met sijne huysvrouwe hebbe aen haer gedaen 
ende voorgelesen de navolgende insinuatie en de protestatie: 

D'insinuant seght, dat hij in de verlede weeck 40 oneen sivet 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Sterns, No. 848, No. 187. 
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he eft ontfangen, die Ul. hem thuys gesonden hebt op sodanige 
prijs daervoor te betaIen, als hij, insinuant, bij andere soude 
comen te coopen, daerop hij, insinuant, 40 oncen gecoft heeH 
van Abraham Willemszen van Beyerlandt tot 341

/2 guldens 
d' once, 'twelck hij U des anderen daechs gesegt heeft, daerop 
Ul. tevreden waert, hij, insinuant, uw sivet tot deselve prijs soude 
behouden. Ende alsoo Ul. nu comt eysschen 38 guldens per 
once, twelck seer impertinent is, soo doet hij, insinuant, Ul. . in
sinueren dat hij alsnoch tevreden is uwe voors. 40 oncen sivet 
tot gelijcke prijs van 34 112 guldens d'once te behouden, gelijck 
hij tegenwoordelijck noch meer tot die prijs can becomen, ver
soeckende Ul. promte ende onvertogen antwoort, off Ul. daerin 
tevreden sijt; indien niet, dat Ul. sijn voors. sivet wederom 
neemt. Protesterende in cas van refuys off dilay, dat hij, insi
nuant, hem de voors. uwe 40 oncen sivet geensints aentreckt, 
ende dat deselve staen tot uwe laste, risico ende pericul, sullen de 
hem van andere verzien, alzoo hij de sivet terstont moet ver
senden; ende voorts van aIle costen, schaden ende interessell, 
tp.r cause voors. alreede gehadt, gedaen ende geleden ende noch 
te do en en de lijden tot de uyteynde van de saecke toe. 

Daerop de huysvrouw antwoordde: "Ick sal mijn man seggen". 
Gedaen t' Amsterdam ter presentie van Otto J anszen en de 

Goris van Hoeck, getuygen enz. 

Vvaerna opten 26en ditto hebbe ick de voors. insinuatie 
ende presentatie gerenoveert aen de persoon van de voors .. Ja
cob de Coninck, die daerop seycle: "Ick versoecke copie". 
Presentibus ut supra. 'IV.g. J. Steyns. 

NO. 64. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1644, AUGUSTUS 261). 

Op huyden hebbe ick, Pie tel' de Bary ... , mij metten getuy
gen naegenoemt getranspol'teert ende gevonden ten huyse ende 
aen den persoon van Sieur Adriaen Henriques, coopman binnen 
dese voors. stede, ende hebbe denselven in den naeme ende 
van wegen Sieur Jacob de Coninck, mede coopman alhier, ge
insinueert ende voorgehouden tgeene voIght: 

Den respondent, gesien hebbende seeckere frivole ende imper-

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Bary, No. 1685. 
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tinente insinuatie 1) Op huyden date deses door den notaris 
Steyns aen hem gedaen uytter naeme van D, Adriaen Henri
ques, segt expresselijck te ontkennen, dat hij u, insinuant, heeft 
thuys gesonden de 40 oncen civet in uwe insinuatie vermelt, 
v60r ende aleer hij met u geslooten heeft ende absolutelijck 
eens gebleven is in den prijs, naementlijck dat Dl. voor yder once 
contant soude betaelen 38 guldens, waerop ghij hem oock een 
Godtspenningh gegeven hebt, sijnde onwaar ende en sal bij u, 
insinuant, niet bewesen werden, dat den civet ten selven dage 
prijs courant gegolden heeft ende gecocht ende vercocht is tegen 
34% gulden, niet doende tot zijn, respondents, nadeel, dat Ul. 
heeft gecocht - soo ghij seght, - van Abraham Willemszen 
Beyerlandt 40 oncen tot 341f2 gulden d'once, alsoo dito Beyer
landt sijn goet heeft connen geven tot veel minderen prijs, jae 
selfs om niet, sullende hij, respondent, tel' contrarie proberen, 
dat ten selven tijde civet vercocht is v~~r 40 gulden d'once. 
Daeromme hij, respondent, verstaet, dat ghij, insinuant, die 
sijnen civet hebt gecocht, ontfangen ende 3 it 4 dagen daer
naer facture hebt aengenomen, d'selve suIt behouden ten voors. 
prijse van 38 guldens, ende dat hij u eerstdaeghs 't beloop del' 
cooppenningen in cas van onwillicheyt sal doen betaelen, vel'
staende hij, respondent, sich met den voors. civet, dat u goet is, 
niet te bemoeyen noch sich d'selve aen te trecken, ende mits 
desen te protesteren van nulliteyt van uwe mal it propo gedane 
insinuatie en de protestatie, mitsgaders van costen, schade, 
interessen ende voorts als nae rechte. 

AIle twelck bij den v~~rs. Adriaen Henriques gehoort sijnde, 
antwoordde: "Ick versoecke copye". 

Actum t' Amsterdam ter presentie van Gerard Rotgans ende 
Dirck de Coninck 2), als getuygen, den 26en Augusti 1644. 
1V.g. D. Coninck, Gerard Rotgans. 

NO. 65. - AANSLUITING BIJ DE OVEREENKOMST BETREFFENDE 
DEN AANKOOP VAN CIVETKATTEN. - 1644, AUGUSTUS 303). 

(Copie) 
Op den 30en Augusti anno voors. compareerde voor mij ... 

de eersame Celytgen Cox, weduwe van Herman Reynierszen 

1) Zie vorig No.2) Deze getuige is een hroeder van den insinuant. 
S) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris G. Coren, No. 998 (met brandschadc). 
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Coningh [,,"onende binnen} deser stede, geadsistert met Isaacq 
ende Jacob de Coning, [haere] soonen ende gecoren voogden in 
dusen, ende nadien haer 't[ voren]staende accoort off contract1), 

met believen van de contrahenten daerinne gementioneert, was 
voorgelesen, heeft haer [met] toestaen van deselve contrahenten 
mede begeven in tselve accoort off contract, ende belooft tselve 
in al1es mede na . . . [de rest ontbreektj. 

NO. 66. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1644, OCTOBER 52). 

Op huyden hebbe ick, Pieter de Bary .. . , mij mette getuygen 
naergenoemt getransporteert ende gevonden ten huyse ende aen 
de persoon van Sieur Adriaen Henricques, coopman binnen 
dese voors. stede, ende hebbe denselven in den naeme ende van 
wegen Sieur Jacob de Coninck, mede coopman alhier, geinsinu
eert ende voorgehouden tgeene voIght: 

Jacob de Coninck. siende dat Ulieden, AdriaenHenriques, tegens 
alle behooren sijt traynerende de betalinge van de 40 oncen ci
vet, aen Ulieden vercocht ten prijse van 38 guldens, onder pretext 
dat ghij maer alleen soudet hebben bedongen te geven 341/2 gul
den voor d'ons, versoeckt dat Ulieden onvermindert ende sondeI' 
prejuditie van sijn, insinuants, goet recht ende sustinue, hem 
prompteIijck en de datelijck suIt hebben af te te11en het beloop 
van de geheele 40 oncen ten prise van de voors. 34112 guldens, 
welcke prijs Ulieden bjj sijne gedane imlinuatie selfs sijt toestaen
de, bereyt sijnde dselve sornme in minderinge, doch sondeI' sijne 
llrejuditie, te ontfangen; protesterende in cas van weygeringe, 
uytstel ofte vertreck, van a11e costen, ... tel' sake van de voors. 
({uade betalinge alreede gedaen, gehadt onde geleden ende noch 
tp hebben, doen ende lijden, ende voorts als nae rechte. 

Alle twelck bij de voornoemde Adriaen Henriques gehoort 
sijnde, versocht copye. 

Actum t' Amsterdamme tel' presentie van Gerard Rotgans 

1) Zie No. 62. 
!) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Barr, No. 1685. - Jacob de 

Coninck geeft Ds. Bernardus Tigrinius te Heu8den op 4 Juli 1650 een in
n.ingsvolmacht tegen Adriaan Henriques, te 's-JIertogenbosch, voor f 1800. 
die hem toekomen op grond van document en en bescheiden (G.-A. Amster
dam, Prot. Notaris P. de Barr, No . 1697). - : ~ie ook No. 68 en No. 107. 
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ende Dirck de Coninck, als getuygen, den 5en Octobris 1644. 
tv. g. Gerard Rotgans, Dirck de Coninck. 

NO. 67. - ATTACHE OP OCTROOIVERLEENING TOT HET HOUDEN 

VAN CIVETKATTEN. - 1645, JULl 26'). 

Attache voor Abraham van Beyerlandt cnde compagnie om
me aneen te houden chivetkatten ende vercoopen. 

De Staten van Hollandt ende W"est-Frieslandt, geexamineerdt 
hebbende het octroy van de Heeren Staten Generael der Ver
eenigde Nederlanden in dato den 12en Junii 1643 2), daarbij 
If.H.M. bij forme van continuatie ... geoctroyeerdt hehben aan 
Abraham van Beyerlandt enele compagnie, elat sij naer expi
ratie van hun voorgaande octroy van elato den len October 1630 
geduyrende den tijd van 11 jaeren aIleen in dese Nederlanden, 
geassocieerde lantschappen en de steden souden mogen continu
eren te houden ende te doen houden chivetcatten, verbiedende 
allen ende eenen igelijcken ingesetenen van desen land en hin
nen den voors. tijt van 11 jaeren eenige chivetkatten tl:' houdon 
buy ten consent van de voors. Abraham van Beyerlant ende 
compagnie, interdicerende mede deselve ingesetenen mitsgaders 
allen anderen weI expresselijck eenige chivetten te verval
schen oft buy ten dese land en vervalscht sijnde daerbinnen te 
mogen brengen om me vercocht, verhandelt oft versonden te 
werden, op de peene ende verbeurte in de voors. octroye ver
haalt, versoeckende tot het voors. octroy te hebben onse brie
ven van attache in behoorlijcke forme, hebben wij desen voors. 
octroye goetgevonden ende dienvolgens geconsenteerdt ende ge
accordeerdt, gelijck wij consenteren ende accorderen bij desen, 
dat den voors. Abraham van Beyerlandt ende compagnie ge
duyrende den voors. tijt van elff jaaren binnen dese provintie 
aIleen sullen mogen houden ende do en houden chivetkatten, 
interdicerende mede allen ingesetenen binnen dese provintie 
eenige chivetten te vervalschen ofte buy ten dese provintie ver
\'alscht sijnde daarbinnen te mogen brengen omml~ vercocht, 
verhandelt off versonden te werden, op de peenen ende ver
beurten in den voors. octroye gestatueerdt, die wij verstaan ende 

1) G.-A. Amsterdam, Octrooien der Staten van Holland en West-Fries
land 1601-1688 VI, fo. 130. 

I) Zie No. 59. 
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ordonneren dat tegens de contraventeu::s geexecuteerdt ende 
geappliceert sullen werden naar behoorE'n. 

Gedaan in den Haage opten 26en Juli:. 1645. 

NO. 68. - PROCESVOLMACHT WEGENS BETALING VAN GELE
VERDE CIVET. - 1646, FEBRUARI 11). 

Abraham Willemszen van Beyerlandt geeft Samuel Note, 
generaal quaTiiermeester van de cavalle\'ie van den P,"ins van 
Oranje, procesvolmacht tegen Adriaan Henricszen, gerveest 
koopman binnen Amsterdam, thans ve rblijf houdende in de 
lIfeyerij van den Bosch of elders, ter tetaling van f. 526.4.-, 
als hem, constituant, van deselve deughdElijek sijn competerende 
als reste van 1656 guldens, spruitende ,an 48 oncen suyveren 
civet, bij hem selfs op den 15en Augusti. 1644 van den consti
tuant gekoft ende ten danke ontfangen. Cp welcke 1656 guldens 
hij maar betaelt heeft in verscheyden pe::tijen, blijckende bij de 
notie met zijn eygen hant op de assig;latie geteeckent, 1129 
guldens 16 stuyvers. . ... 

NO. 69. - VERKLARINGEN OMTRENT KOCP, PRIJS EN KWALITEIT 
VAN CIVET. - 1646, JUNI 222). 

Wij ondergeschreven, Kornelis van Hofflant, Pieter Dommer, 
beide drogisten opt Water 3),ende Abrahc.ill Janszen Segens, ge
sworen makelaar hinnen deser stede, vl~rclaren ten versoecke 
van Pieter de N ys, hem generende met ci vetkatten, hoe waar is, 
eerst Kornelis van Hoflant, dat ik int eerst van de somer ten 
woonhuyse van Pieter Denys ben gekomen ende van deselve ge
koft en ontfangen een once civet, die dselveDenys van zijn 
eigen beesten, die hij in huis hout, afgenomen en vergadert 
hadde, suyvere civet tot mijn contentemmt ontfangen ende he
taelt. 

Ick, Abraham Janszoon Segens, verciLere, dat ik omtrent de 
maent Aprillestleden door last van AbrLham Willemszen Bey
erlant gegaan ben ten huyse van den voors. Pieter de Nijs om 
10 onssen civet, die hij van zijn beesten afgenomen ende ver
gadert hadde, te kopen, ende also de vOllrs. Beyerlant in enige 
maanden, vermits zijn indispositie, nie'; uyt en had geweest, 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. CareIs, No. 734. Zie ook No. 107. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Carels, No. 734. S) Damrak 
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ende doen nog niet uyt konde gaen, ende de sivet eerst wilde 
zien, heeft de voors. Denys mij toegestaan en de de civet gelevert, 
dat ik die hem, Beyerlant, soude laten visiter en, gelijek ick 
gedaen ende hem die tzijnen huise laten besien hebbe tot zijn 
contentement, en hem geseit, dat hem, Denys, daervoor 34 gul
dens geboden werde ende dat hij die niet minder wilde geven 
als 35 guldens d'once, en dat dselve Beyerlant daerop zeyde, 
dat de civet wat bruyn was, seggende voorts: "Kan hij daervoor 
34. guldens krijgen, laet hij ze vrjj verkopen; zij staat mij daer-
1'001' niet an." 

Ende ick, Pieter Dommer, verklare dat ik omtrent in de 
maent Maii daerna van de Yoors. Pieter Denys gekoft ende ont
fangen hebbe een glas met 10 oneen civet, bij de voors. Pieter 
Denys van zjjne eivetkatten vergadert, ider ons tot 35 guldens; 
ende daarna van deselve nog gekoft ende ontfangen 3 oneen 
civet tot 36 guldens de once, contant betaelt. 

Actum den 22en Junii 1646 in Amsterdam. 
1/'. [J. Abraham J anszen Segens, makelaer; Pieter J anszoon 

Dommer; Cornel is van .Roflant; ... P. Carelszen, Nota
rius publicus. 

NO. 70. - VERKLARINGEN, HOUDENDE BEZW AREN TEGEN DE 
PRIJSPOLITIEK DER COMPAGNIE VAN CIVETKATHOUDERS. 
- 1646, JUNI 22 1

). 

Compareerden ... Bastiaan Hartogszoon, out omtrent 58 ja
ren, Jan van der Meulen, out 38 jaren, Jan J acobszoon Gra
naat, out ontrent 53 jaren, aHe koopluiden, burgers deser voors. 
stede, ende hebben met ware woorden in plaatse van solemnelen 
cde ter productie van d'eersame Pleter de Nys, mede koopman, 
verclaart ... hoe waar is, eerst de voors. Bastiaan Hartogszoon 
ende Jan van der Meulen gesamentlijek, dat zij, getuigen, om
trent int lest van de maant Julii 1645 lestleden hier ter stede 
gehad hebben een mannetjes civetkat, gesont, mooy ende wel
geconditioneert, elide deselve geveylt ende gepresenteert te ver
kopen aan Pieter Gier, vleishouwer, ende Abraham Willems
zen Beyerlant voor een behoorlike prijs, dweleke daarvoor niet 
meer en hebben willen geven in koop als 20 guldens. Verklaar
<len voorts dat zij, getuygen, eenige tijt daarna d'selve mannc-

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Carels, No. 734. 
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tjes civetkat aan een ander verkoft hebben voor 120 karolus 
guldens kontant gelt, hen promt betaalt nevens de leverantie 
van deselfve civetkat. Ende d'voors. Basti.len Hartogszoon ende 
Jan Granaat verclaerden tsamen, dat z jluyden omtrent drie 
jaeren geleden tsamen hier tel' stede mode gehat hebben een 
civetkat, dwelcke zij, getuigen, oock an enige van de compagnie 
van de civetkathouwers alhier hebben gevijlt voor een redeliken 
prijs, gesont en welgeconditioneert zijnde, dan en hebben d'selve 
Diet en willen kopen of op veer Da de belLoorlike waardij daar
voor niet willen geven, sodat tselve beest Enige maanden daarna 
hen, getuygen, is afgestorven tot hen schade ..... 

Gedaan binnen Amsterdam ter presentie van Symon Pie
terszen ende Hans Haak, inwoonders .... den 22en Junii 1646. 
n·. g. Basteyaen Hartichsen, Jan van der Muelen, Jan Granaet, 

Symon Pieterszen. Hans Haak, P. Carelszen, Notarius 
publicus. 

NO. 71. - HUWELIJKSCHE VOORWAARDEN VAN JOHANNES DENYS. 

- 1647, MAART 13'). 

Johannes Denys, vergezelcl van zijn moeeler, Sara Denys, 
ll:eelurve van rvijlen Denys Denyssen, zijn in'oeeler Symon Denys, 
en zijn zn'agers Herman NUl/en, Domine Bernarclus Tigu1'inus, 
slaande te Haurvert , en Jacob de Coninck, gaat met Catarina 
von Ruyl, jongedochter, vergezelel van hllar broeder Frede~'ick 
'oan Ruyl, haar zrvager Johannes van Elint en lwar oom Frans 
Fwosen, hUlVelijksche voorrmarden aan 2). J. Denys b1'engt 
f 3000.- en een uitzet in, Catarina van Ruyff f 4000- in 
naren van haar 'lVinkel en een v#/de g/'deelte van de erfenis 
t'on rvijlen hare ouders. 

Voorts is geconditioneert, dat na den doot van de toekomende 
bruidegoms moeder, deselve toekomende bruidegom niet en sal 
werden gemolesteert van zijne broeders of swagers wegens tgene 
dselve zijne moeder hem, toekomende bruidegom, voor desen 
heeft verschoten ende verstrekt, maar hem al tselve goetelijk te 
laten genie ten, mits dat de voors. Sara ~;ymons alle hare kin-

1) G.-A, Amsterdam, Prot. Notaris p, CareIs, N'o. 712, fo, 560, 
!) Voor deze huweIijksche voorwaarden: Isaac van den Berg, Nederlands 

Advys-boek, 2e druk, door .T, A, de Chalmot eN ampen 1784), No, 132, p . 
353 vIg. 
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deren in de goederen, die sij sal mogen nalaten, voorts egaalik 
en bij gelijke portie sal laten deyleren ende erven; so nogtans, 
dat de twee broeders Symon ende Johannes Denys, jegenwoor
dig bruydegem, het octroy ende al de civetkatten tsamen sullen 
genieten, mits daarvoor gevende so veel als die bevonden sullen 
werden waardig te zijn. . ... 

NO. 72. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVETKAT
TEN. - 1647, OCTOBER 301). 

Op huyden, den 30en October 1647, compareerden vool' mij, 
Pieter Capoen, openbaer notaris, . .. Abraham van Beyerlandt 
cum sociis tel' eenre ende Ocke Jansen Roos van Greuningen, 
comis, vervangende Frerick Dircksen, schipper op de schepe 
genoemt "Stadt ende Landen", tel' andere zijden, welcke com
paranten verclaerden metten anderen veraccordeert te wesen 
... dat de voorn. Ocko Jansen Roos, alsnu gereet leggende tot 
Greuningen, omme vandaer te vaeren naer Cape de Yarde ende 
Rijo Gambi 2), ende alsdan wederom van daer tot in dese lan
den, daer 't gemelte schip gedistignert sal sijn, sooveel civeHe
catten sal over te brengen (sic), als hij eenichsins sal connen be
comen, dewelcke de gemelte Abraham van Beyerlant oock ge
houden sal sijn te ontfangen en de voor yeder manneken civette
kat, die d'selve Roos gesont ende welgeconditioneert leveren 
sal, sal hem door ditto Beyerlandt worden betaelt de somme 
van 30 ponden ende 10 schellingen vlaems, ende ofte het geyiel 
datter eenige wijffkens civettekatten door den vool'll. comis on
wetende werde medegebracht, sal voor yeder wijffken ha1££ soo
veel betaelt worden als voor yeder manneken, te weten 15 pon
den ende 5 schellingen ylaems. 

Oock wert bij desen mode weI expresselijcke geconditioneert, 
dat de vool'n. comis ende schipper geduyrende de voors. -reyse 
ruet sal ofte sullen vermogen met yemant andel's eenich con
tract te maeck,en om daeraen eenige civetc?-tten te leveren, ofte 
t6 lijden dat bij yemant van hun schip sulcx worde gepleeoht 
.. . , op pene dat hij, comis, de schade, die ditto Beyeren (sic) 
daer,door mochte comen te lijden, aen hem promptelijck sal 
moeten vergoeden; verbindende elcx anderen voor tgene voors. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Capoen, No. 1574 (anno 1647) fo. 515. 
2) Kaap Verde en de rivier de Gambia. 
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staet haerluyder respective persoonen ende goederen 
Gedaen ... ter presentie van Hendr ick Jansen ende Jan 

Borgertsen, getuygen hiertoe versocht. 
w. g. A. W. v. Beyeriant, Isaac Lefeber, Gerryt Janszen van 

Velsen, Occo Jansen Roos, Hendrijck Jansen, Jan Bor
ges, P. Cap(}en, notaris publicus. 

NO. 73. - NOTARIEELE AANZEGGING. _. 1648, JANUARI 231). 

Op huyden, den 23en J anuarii 1648, . hebbe ick, Pieter Ca
poen, openiliaer notaris ... , mij tel' reqJ.isitie ,ende versoecke 
van de gesamentlijcke octroyanten int v1lrmogen hebbende om 
sevetcatten te houden, getransporteert nef fens de persoonen van 
Sara Sym()ns, weduwe van Denys Denrssen, ende ten huyse 
van Celetien Dirckx, weduwe van Harnen de CDninck, ende 
gelnsinueert tgunt wes hiernaer volcht. 

Alsoo gbij, Sara Symons ende Celetien Dirckx, mede ge
meekt sijt int octroy van degenen die alhier gepermitteert sijn 
sevetcatten te mOgien houden, ende noehtans, contra de eenpa
rige resolutie ende overeencomste van de gesamentlijcke mede
odroyanten, in gebreke blijft van uwe (:ompetentie in de on
costen dienaengaende gevallen, te betaelea, niettegenstaende sij, 
octroyanten, sulcx aen uwe geeommitte Brde weI instantelijck 
hebben versocht, protesteren derhalven door mij, notaris, ... 
jegen u weI expresselijek bij desen van allen costen, schaden 
ende interessen, diesaengaende alreede g3hadt, ... versoecken
de '" dat ghij', gelnsinueertde, alsnoch datelijck sult gelieven 
de voors. on cos ten te v()ldoen, ende diellvolgende op morgen, 
wesende den 24en deser maent January, namiddach de clock 
twee uy~en, .persoonlijck te comparer,en ten huyse van Ahra
ham van Beyerlandt, om aldaer de loting van seker sivetcat bij 
te wonen ende te helpen doen, 0.££ bij< febreeke van prom pte 
betalinge, dat zij:, insinuanten, buy ten ll, gelnsinueerde, met 
dselve lotinge sullen voortgaen, alsoo zij met sterffelijck vee te 
doen hebben .... Waerop de voorn. Sara Symons seyde, dat sij 
op morgen weI soude antwoord·en, ende de soon van Celetien 
Dirckx, genaemt Isack de Coninck, dat llij tgene voorseyd aen 
sijn moeder, dewelcke niet bij del' handt was, soude aendienen. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Capoen, No. 1574 (anno 1648) fo. 
41 (aan den rand beschadigd). 
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Gedaen ... ter presentie van Claes Keetman ende Jacob An
thonissen, getuygen hiertoe versocht. 
1V. g. Claes Keetman, Jacob Anthonisz., P. Capoen, notaris 

publicus. 

NO. 74. - INVENTARIS VAN WIJLEN HERMAN REINIERSZ. CONINCK. 
- ]648, MAART 26, 28 EN 30, APRIL 14 EN JUNI 151). 

Staat en inventa-ris gemaakt op aanrvijzing van Celitgen 
Cocks, rvedurve van rvijlen Harman Reynie-rszen de Coninck, van 
meubelen, huisraad, inboedel, vaste goederen, actiBn, c-redieten 
en uitschulden, zooals die gerveest zijn bij het overlijden van 
hoar man, in voldoeninge van den aPr>ointementen bij Geer
truydt Spirincks, weduwe van Abraham de Coninck, in haer 
fa veur van den Edelen Gerechte deser stede geobtineert. 

Alle roerende goeder-en zijn geschat door Aaltje Glaas en En
gel Jacobs, gezrvoren schatters, op rvat zij rvaard zijn gerveeat 
over ontrent 10 jaeren, als wanneer de voors. Herman Rey
niersz. Coninck is comen te overlijden. 

1648, Maart 26. . ... 
Op de boven-achterkamer: .... 
Opt klein boven-achterkamertje: 
Op de achter-boven-cattecamer: . ... 
Op de voor-catteeamer: een oude caehel. ......... f1. 10. - .-. 
Int voorhuis: ... een uythanghbort van een sivetcat f1. 1.10.-. 
In de gang: ... . 
In de binnenkamer: '" een conterfeytsel van Abraham de 

Coninck ...................... .. ...... per memorie. 
In de keuken: ... . 
Op de plaets: ... . 
Op de hangkamer: .... 
In de kelderkeuken: 
In de voorkelder: 
Silverwerck: .... 

Maart 28 en 30. . ... 
Aan on-roerende goede-ren: 
1. een huis en erl Keizersgracht bij den Schourvburg. 
2. " " " " Prinsengraqht ltOek Rozengracht. 
3." """ Reestraat, door de rved. de Coninck zelf be· 

1voond. 
---

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Barr, No. 1690. 
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Opt gemelte overlijden waren in leven 28 civetcatten. die bij 
haer voorn. man zaliger sijn gestelt ydel' op 200 guldens. Den 
civet, die er op haer gemelte man zaligers afsterven in wesen 
ende onvercocht is geweest, was, nae hanr beste kennisse ende 
wetenschap, ontrent 280 oncen) die vereccht sijn van 20 tot 25 
guldens d'once. 

Bij den dood van Herman Reynierszoon de Coninekwm'elt 
van de kinderen alreeds getrouwd Aeltjn en Abraham d~ Co
mnek, die hun uitzet ieder met fl. 2000.·-- hebben genoten. 
De doodsehuld was. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. fl. 457.14.-

Vermits volgens seeckere uytsprake van Abraham Alewijn en 
Arent Schuyt, als goede mannen, Abraham de Coninck ver
claert is, geen pretensie op de ci vetcatten te hebben sao lange 
de Vaal's. Selytgen Cocx ongetrout off in t leven is, sao werden 
de> voors. civetcatten hiervooren alleen gebracht pro memorie. 

April 14. 
Selyntje Coex verklaart nog, dat haaj' overleden man karl 

VOO1' zijn dood aan Pieter Gier ll. 1200 - geleend heelt, die 
deze haar enkele weken na de begratenis heett terugbetaald, elt 
Inaehtigt den notaris dil aan Geertruyd Sl lirings mede te d~elen. 

Zij onderleekent telkens met een kruis. 
Juni 15. 
Een toevoeging aan de opgave: eenige slukken van z'ilve1' en 

kraZen. 

NO. 75. - ONDERLINGE OVEREENKOMST OMTRENT DEN AANKOOP 

VAN CIVETKATTEN. - 1649, MAART 17 1). 

Op huyden, den 17en Martii 1649, compareerden Vaal' mij, 
Albert Eggericx, notaris public .. . te Amsterdam ... ) Sieur 
Abraham Trystram Vaal' hem selven end(1 in dese vervangende 
ende hem sterck maeckende voor Elisabnt Berckmans 2), sijne 
schoonmoeder, Pieter de Nyse, Pieter Gier, Gerrit Jansz('u, 
Hendrick Spieringh Vaal' hem selven end(! Vaal' sijn sus tel' Ger
truyt Spieringh, weduwe van Abraham de Coninck, Isaack ende 
Susanne Lefebre Vaal' haer selven ende Vaal' haer twee sus-

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris A. Eggeric~ [ , No. 1817. 
2) Wed. Anthony Wygans. 
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ters 1), item Jacob de Coninck 2), Willem van Beyerlant 3) endc 
Symon de Nyse 4) met hun drieen, elcx voor hunne respective 
moeders, daervooren sij hunlieden sterck maecken ende de rato 
caveren, ende verclaerden metten anderen in aIle minne ende 
vJ'untschap geaccordeert ende verdragen te sijn, gelijcken sij 
doen bij desen, omme voor hun aller reeckeninge in compagnie 
hooft voor hooft in te coop en aBe civetkatten, die sijlieden res
pectivelijck sullen weten te becomen ter minste prijse als doen
lijck sal wesen, belovende daertoe aIle naersticheyt aen te wen
den, sonder dienaengaende versuymich ofte naelatich te sijn: 
a lsmede deselve gecoft hebbende datelijck ... aen de andere 
compagnons bekend te maecken ende op te geven den perfecten 
prijs, sulcx die ingecoft sijn; over deselve ingecofte catten in 
lotinge onder malcanderen te brengen ende te verdeelen; voorts 
dese compagnie achtervolgens de brieven van octroy in alles te 
mainteneeren, voornaementlijck de vervalste civet te weeren, 
die van buy ten in soude mogen comen ofte alhier vervalst soude 
mogen worden, met alle mid del en mogelijck sijnde; ende in cas 
yemant buy ten dese compangnie bevonden mochte werden, die 
eenige civetcatten had den gecoft ofte trachten te coopen ofte te 
houden, ofte eenige vervalste civet gewaer wierden, tselve niet 
alleen datelijck aen de compangnons bekent te maecken, maer 
oversulcx met middelen van rechten te weeren ende beletten: 
in de costen, die ter saecke van dien mochte comen te valIen, 
deselve malcanderen pro rato te helpen dragen ende goet to 
doen; ende indien iemant eenige penning en voor 't gemeen mocht 
comen te verschieten, sal daervan genieten behoorlijcke intrest, 
tot de volcomen restitutie toe. 

Wijders is mede geaccordeert, wat bij de meeste stemmen van 
dese compangnie mochte goetgevonden ende geresolveert wer
den, tselve de andere sullen moeten naercomen ende gehouden 
sijn te presteren. 

Belovende de respective comparanten den inhouden deser ef
fectivelijcken naer te comen ... tot soo lange 't gemelte octruy 
sal comen te expireren, op de verbeurte van ieders gedeelte, 

1) Maria en Margaretha Lefevre. 
2) Voor Celyntje Cocx, wed. Harmen Reyniersz. de Coninck. 
3) Voor Geertrui van de Poel, wed. Abr. Willemsz. van Beyerlant. 
4) Voor Sara Tielen, wed. Denys Denyszen. 



130 GEGEVENS BETREFFENDE DE 

die hij in de lootinge soude mogen hebben ofte crijghen ten be
hoeve van de andere compangnons, onder 't verbant van haere 
respecti ve persoonen ende goederen m ~t submissie van alle 
rechten ende rechteren, zijnde de respecti ve comparanten tevre
den tot meerder verseeckeringe hen in e.en inhouden deses bij 
den Edelen Hoogen Raede in Hollandt te worden gecondemneert, 
constituerende tot dien eynde onwederroepelijck Gerard Vinder, 
Jacob Viliers ende Marten Eversdijck, aIle procureurs voor den 
selven Edelen Hoogen Raede, omme sul~x te versoecken en de 
daerinnete consenteren, .... 

Alles oprecht gedaen ter presentie van Harmen Baerentszen 
ende Steven Decker, als getuygen hierovor gestaen. 
rr. g. Abraham Trystram, Simon Denys, Pieter Denyse, Heyn

drick Spiering, Susanna I_e Febmr, Pieter Gier, Gerrit 
Janszen van Velsen, Jacob de COllinck, Isaac Ie Feher, 
Willem van Beyerlant, Steven Dec:~er, Harmen Barents
zen, A. Eggericx, notaris publicus. 

NO. 76. - VERKLARING OMTRENT DEELGENOOTSCHAP IN DE COM
PAGNIE DER CIVETKAT-HOUDERS. _ . 1653, FEBRUARI 181). 

Isaac de Coninck, ouel ongevee'l' 38 jam, ve1'klaa1't op ve,/,:;oe1.: 
van zijn broeder Jacob de Ccninck, dCt! hun 1l1oeder Selytge 
Cocx dezen ongeveer twee jar en geledel'l haar aandeel in het 
ocl1'ooi tot het houden van civetlwtten heeft gegeven, omdat .~i.j

:cell daaruit trad en haar zoon haar pZaatH wilde laten innemen. 
Hij is daarop dom' de andere Pa:l'tiCt1JQ nten in het oclrooi in 

ell! plaats van zijn moeder aangenomen. Zijn moeder zou verde?' 
de civetkatten die zij had, laten uitsterven, en geen niemve 
mogen koopen. Ten slotie verklaart hij, dal zijn moeder een sfuk 
betreffende dit aUes heett onderteekend in presentie van h(;~n
zell en van zijn broeder Di1'ck de Conincfc, rvelk stuk geblet'en 
is in handen van Abraham Tristram te Voorburg, een clef' 
ortrooihebbers. 

Geda.an fe Amsterdam op 18 FelJruari .(653, met Dirck Boot~ 
make1· en Comelis BorchOt·st als getuigel'l. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Bdl'Y, No. 1699. 
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NO. 77. - SCHEIDSRECHTERLIJKE UITSPRAAK. - 1653, MAART 191). 

Afschrift van een aTbitTaal vonnis, waaruit blijkt, dat Isaack 
Coninck, Jacob Coningh, Virck Coningh, gebroeders, Artus de 
Haze en Jan Ar'ianszoon Keyser, als voogden van de onrnon
dige kinderen vanrvijlen Laurens de Runne, geprocreeerd bij 
u'ijlen Aeltge Coningh, - die benevens haar bovengenoemde 
drie broeders mede-er'fgenaam was van Harman Reynier5zen 
Coninck en Celitge Cocx, hun vader en moeder,-moeilijkheden 
hebben gehad over den onverdeelden boedel van hunne oude1·s, 
resp. grootouders, en dit geschil aan scheidsrechters onderwo1" 
l)en hebben. Als zoodanig zijn opgel1·eden Ben. Ingels, Jacob 
de la Mine, advocaten, en Jacob de Beyer, koopman, OVe1"f3en
komstig de acte van 14 J anuari 1653 2), gepasseerd voor N ota
"is Joost van de Venne. 

Nadat partijen schriftelijk en mondeling hun eischen hebben 
toegelicht, hebben at'biters besloten, dat Isaac Coningh de chi
vetkatten, soo del' in den boedel noch gemeen en onvel'deelt sijn, 
sal hebben ende behouden voor de somme van 980 guldens, die 
hij daervool'en aan den gemelten boedel sal goet doen, mits dat 
bij vool' deselve somme oock sal hebben al het gel'eetschap, 
daertoe gehool't. Verder' hebben de arbiters beslist, dat v66r de 
t'e1'dere verdeeling van den boedel Isaac Coningh daaruil zal 
ontvangen de som van 2000 guldens, die hij nog niet, gelijk de 
ander-e kinderen, heeft ontvangen VOO1' huwelijksgoed en uilzet, 
en bovend'ien 11,et bedmg van 60 guldens, dat hij indertijd twn 
zijn vader had gegeven, zonder het ooit terug te hebben ont
vangen; maar hem zijn zijn t'e1'der'e eischen, van interest 1)1J de 
genoemde 2000 gulden en van salar-is over 12 jaren dienst. ont
zegd. 

Wat Ja cob Coninck bet1'eft, wonlt hem de som van 'fi e1' 
gulden toegewezen, ter vergoeding van door hem betaalde be
vrafeniskosten e.d., maar zijn eischen aangaande kleedm.gs
onkosten en hU'lVelijksuitzet 1'Vo1'den hem gel'Veigerd, evenals die 
van provisie van chivet voor sijn moedel' vel'coft, ende dat hij 
sijn bl'oedel' het rafinel'en van de borax heeft geleert. 

Wat Di1·ck Coninck ctrlngaat beslissen de arbiters, dat hti de 

I} G.-A, Amsterdam, Weeskamer, Diverse memorien en extraordinaire 
zaken, No.7, fo. 21 vo . 

t) In G.-A. Amsterdam , Prot. Notaris J. van de Ven, No. 1103, fo. 83. 

• 
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2000 gulden zal ontvangen, die hem lJij zijn hU1velijk lJelootd 
zijn, gekort niettemin met het bedrag 'can 1500 guldens en 12 
stuivers, dot hij op rekening daarvan reeds heeft ontvangen. 
Dat mede denselven Dirck Coninck het huys bij hem aenge
nomen, sal hebben ende behouden voor de somme van 7800 
guldens, gelijck hetselve hem voor desen bij de meede-erffge
naemen is gelaten, sonder dat hij gehouden sal wezen eenige 
vergoedinge daerenboven te doen, welcke vergoedinge aen par
thijen haer gesustineerde wert ontsegt, en sal de scheepenken
nisse bij Dirck Coninck tel' somme van 7900 guldens ten behoeve 
van sijn moeder Celitge Cocx gepasseert, biermeede weesen 
gedoot ende geextingueert. 

Wat betrefl de voogden van de onmondige kinderen van 'lVij
len Laurens de Runne, bij rvijlen Aeltac Coninck, rvordt lJeslist, 
dal die uit den boedel zullen ontvangen de rest van hurvelijks
fioed en uitzet en de interest daar-van, te zarnen 1600 guldens. 
Maar ontzegd rvorden hun de eisch aangaande de aecleelde 
Meederen van Harman Reynierszen Coninck zaliger, en de 
eischen op Jacob Coninck nopens kostgelden uit den fijd dat hij 
biJ zijn moecler gervoond heeft, alsmede van te doen rekeninge 
van hetgeene hij bij het houden van chi vetcatten, bij hem geloot, 
heeft geprospereert ende geavanceert, ende henlieden in de 
v~~rs. qualite hare portie in deselve avanceren winste goet te 
doen, en van hef do en van afrekening van de gelden, die hij 
'van zijn moeder zaliger heeft ontvangen. 

Arbiters ontzeggen aUe andere vortieringen, alles voorzoover
Weesrneesteren, voorzoover noodig, deze uilspraak goedkeuren. 

Op 20 Maart 1653 keuren Weesmeesteren de uitspraak goed. 

NO. 78. - ONDERHANDSCHE ACTE BETREFFENDE DEN VERKOOP 

VAN CIVET. - 1653, MAART 28 1). 

Isaac de Conine, Jacob de Conine, D. de Coninck, Aert de 
Haas en Jan Adriaense Keyser, erfgenamen en voogden der 
kleine kinderen van rvijlen Celytge Cock, ter eenre, en Jacob 
dl' Beyer fer andere zijcle, komen overeen, dat laatstgeno(;mde 
op 3 glazen civet, rvegende te zamen 42 6/16 ons, zal veri~trek
lfen de som van f 1800, zijncle f 45 per ons. De Beyer zal de 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Bary, No. 1699. 
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ch'et te gelegener tijd verkoopen, contant, Op risico van de et'f
genamen, FlU krijgt over de verstrekte f 1800 5 % per jaar, 
lFat kij meer aan prijs ontvangt dan de f 45 per ons, moel kij 
den erfgenamen do en toekomen; mat hij minder ontvangt, 1'iu,e
ten zij suppleeren. 

Het contract is dom' allen onderteekend. 

NO. 79. - INVENTARIS. - 1653, MAART 281). 

Vervolg van de inventaris van den boedel van mijlen Celyigen 
Gocx . 

. . . , lnt casjen in de benedencamer 3 glasen, waerin lj:~ 

oncen ende zes 16en deel civet netto, waerop bij sieur Jacob 
de Beyer aen Isaack de Coninck verstrekt is een somme va n 
1800 guldens. 

NO. 80. - INVENTARIS. - 1653, APRIL 42). 

Vervolg inventaris van mijlen Celytgen Cocx. 

Opt camerjen achter de cattecamer: . .. . 

NO. 81. - VERKLARING VOOR NOTARIS DE BARY. - 1653, oc
TOBER 63). 

Christiaen Snep, oud ongeveer 55 jaar, cipier en burger der 
.stad Utrecht, verklaart ten behoeve van Jacob de Coninck, zijn 
cousijn, dat zijn nicht Selijntge Cocx, de moeder van Jacob de 
Goninck, hem herhaaldelijk mondeling heeN medegedeeld, da! 
Jacob haar van het geld, dat hij van haar onder zich had, geen 
rente behoefde te betalen, ende dat deselve rente off intres bij 
haer gelaten ende gestelt wiert tegens de moeyten, die ... haer 
.zoon hadde int waernemen ende afnemen van haere zivetcatten. 

NO. 82. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1654, FEBRUARI 164). 

Jacob de Beyer, koopman, doet ten kuize en aan den persoon 
1:o,n [saack de Coninck eene insinuatie. Op 28 Maart 1653 heeft 
11,# dezen op 3 glazen met 42 6/16 ons civet de sam van f 1800 
.voorgeschoten, aIleen uit vriendschap en am hem van zijn broe-

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Barr, No. 1697, onder een des· 
betreffende acte van 28 October 1652. 2) Ibid. 

3) G,-A. Amsterdam, Prot. Notaris P . de Barr, No. 1750. 
') G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P . de Barr, No. 1701. 
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ders af te helpen. Hij laat hem 'flU in der minne ve'l"zoeken, om 
zijn derde part enJan te komen terughalen en daarvoor te be
iolen f 600 met de interest van dien. Bij verzuim zal hij de 
ci'vet ten laste of ten pro/ijte van De Coninck verkoopen, zooals 
in de aete, door dezen onderteekend, is overeengekomen. 

Isaac de Coninck zegt, dat hij zich naar het contract zal 
1eguleeren, en dat De Beyer de civet tot f 45 het ons heeft 
aangenomen. 

NO. 83. - VERKLARING OMTRENT BETALING VAN EEN SOM GELDS. 

- 1654, MEl 81). 

Jacob de Coninck, civethandelaar, ziek te bed liggende, ver
klaart dat hij overeenkomstig een aanteekening in zijn memo
riaal zijn moeder zaZiger, Selyntge Cocx, op 5 Augustus 1642 
f 1000 betaald heett. 

NO. 84. - VOLMACHT. - 1654, MEl 82). 

Jacob de Coninck, civethandelaar, gee!t Herman Nuyen, zijn 
z'Yoager, volmach~ om hem in en buiten rechten te vertegen-
1't'oordigen tegen Isaack de Coninck, zijn broeder, die teven:s 
t'oogd is van de onmondige kinderen van zijn overleden zuster, 
Aeltje de Coninck. 

NO. 85. - VOLMACHT TOT HET OPEISCHEN VAN GECONSIGNEERDE 

CIVET. - 1654, DECEMBER 293). 

Joseph Rodrigues Soria teekent een blanco volmacht, in 't 
Z?ransch, om "specialement et par expres de pour luy et en son 
nom demander et se faire rendre, bailler et livrer du Sr. Hen
rique Saraiva, demeurant a Rouen, prompt, bon et loyal compte 
de 6 onces de civette fine, pure, nette et sans mixtion, qu'iceluy
Sr., constituant, luy a cydevant envoyees et iceluy Saraiva auroii. 
bien receue, appert de ses lettres ... ". 

NO. 86. - GETUIGENIS BETREFFENDE DEN VERKOOP VAN CIVET. 

- 1655, MEl 124). 
Johannes Denys aUesteert in een Spaansche aete o.a. 'voor 

1) Ibid., ibid. !) Ibid. No . 1750. 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris B. Bandel, No. 974b (met waterschade) . 
4) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris B. Baddel, No. 977c (met brnndschade) _ 



"OPRECHTE HOLLANDSCHE CIVET" 135 

zijn moede'r, Sara Simons, verkocht te hebben aan Manuel 
Sa.nches, mede-kooprrtan, te Amsterdam, 38 ons civet, komendp. 
'Jan de katten, welke zij houdt. 

NO. 87. - TESTAMENT VAN SARA SYMONS. - 1655, JUNI 141). 

Sara Symons, weduwe van Deonys Deonyssen, wonende te 
Amsterdam in de Calverstraate in "De Vijff Ringen", ziekelijk 
zijnde, maakt te haren huize haar testament. Al hare kinderen 
zijn gehuwd en hebben een uitzet en ver'der versterf ontvangen. 
Zij vernietigt ket testa.ment ciat zij op 16 Augustus 1638 2) voor 
Notaris Ja.n Warnaertszen gepasseera hee/f. Al hare goederen, 
1'oerende en onroerende, sivetkatten ende de affkomst van dien, 
niets uytgesondert, moe ten een jaar' en 6 'I've ken, zijnde hef rouw
laa.r van kinderen over hunne ouders, onverdeeld blijven. 

NO. 88. - VERKLARING OMTRENT DEN KOOP VAN EEN CIVET

KAT. - 1655, AUGUSTUS 283). 

Compareerde . . . Gerrit J anszen Buytendoor, out 39 jaren, 
schipper op Hamburgh, woonachtich binnen deser stede, ende 
Ysaak Lafebur, out 36 jaren, koopman in civetkatten, alhier, 
ende hebben ten versoecke van Gerrit J anszen van Velsen 
ende Symon Denys, mede alhier woonachtich, ... verklaart ... , 
hoe waar is, eerstelik de voorn. Gerrit Janszen Buytendoor, 
dat hij omtrent een maant geleden voor reekening van de re
quiranten tot Hamburgh heeft ontfangen van Jacob Adriaens
zen Bequet, ende vervo]gens henrewaarts overgebracht seker 
civetkat, die hem, getuyge, voor een mannetje wierd gegeven, 
waarvoor hij, getuyge, aan gemelte Bequet heeft betaalt 112 
rijcxdaalders, doch onder die conditie, dat, indien bevonden 
wiert, dat deselve civetkat geen mannetje, maar een wjjfge was, 
dat hij, Bequet, alsdan de helft van de voors. 112 rijcxdaalders 
wederom soude restitueren, alsoo de wijfjes van de civetkatten 
maar half soo veel waardich zijn als de mannekens; verkla
rende wjjders hij, getuyge, dat hij de voorn. civetkat alhi.er 
overbrengende, deselve ten overstaan van de voors. requiranten 
is gesien ende gevisiteert geworden, gelijck zij, getuygen, heyde 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J . van der Hoeven, No. 1650, No. 44. 
2) Zie No. 51. 
8) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2283, No. 28, p. 6. 
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verklaren, dat sij deselve tegens andere mannekens van civet
katten visiteerende hehhen bevonden, dat het een wijffcivetkat is 
ende geen manneken. 

Aldus verklaart binnen Amstelredamme desen 28en Augusti 
anno 1655, ter presentie van Gerrit Manrique ende Gerrit Bos
man, als getuygen hierover gestaan. 
'YV. g. Gerrit Janszen Buitendoor, Isaac Le Feber, G. Manrique, 

G. Bosman, J. de Winter, Notaris. 

NO. 89. - VERKLARING OMTRENT AANGELOTE CIVETKATTEN.-
1655. DECEMBER 13 1

). 

Compareerden .. . d'eersame Gerrit J anszen [van Velsen], 
papierkoper, out 44 jaren, 'Willem Beyerland, out 25 ja
ren, €mde Pieter Denys, out 40 jaren, aIle woonachtig bin
nen deser stede, ende hebben ten versoecke van d'eersame Adri
aan Jansz. Muyen, man ende vooghd van Geertruyd Spierings, 
eertijts weduwe van zalige Abraham de Koningh, me de alhier 
woonachtig, ... verklaart ... hoe waar is, dat hen, getuygen, 
hen weI bewust ende kennelik is, dat de voorn. Geertruid Spie
ringhs uyte compagnie off octroy van civetkatten, daarinnc sij 
voor desen met hen, getuygen, cum sociis geweest is, onder 
anderen bij lotinge in eygendom is ten deele gevaIlen de onder
gespecificeerde civetkatten, ende dat op sodanige tijd ende tot 
alsulcken prijse, als hier breder onder staat gedeclareert, als 
namentlick: 
1649, 10 Januarii tot Voorhurgh, een manneken 

No.1, voor . . ..... ............ ... . . .... .. f. 288. -. -
20 Augusti tot Beyerland, een manneken No. 
5, voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 250. -. -

1650, 30 Augusti tot Beyerland, een manneken No. 
7, voor . ............ .. .. ..... .... . ...... " 
tot Beyerland, een wijfken No.4, VOOI" ••... ' . " 

13 November tot Denys, een manneken No. 

210. -. -
94. -.-

2, voor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. " 238.6.-
1651, 29 Junii tot Spicrings, een manneken No.1, 

voor .................................... " 500. -. -
1652, 25 Maii tot Beyerland, een manneken No.2, 

voor ......... ... .. ...... .... ....... ..... " 145. -. -

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2283, No. 28, p.98. 
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28 ditto tot Beyerland, een wijfken No.1, voor f 202.10.-
1653, 20 Maii tot Beyerland, een wijfken No. 6, voor " 185. -. -

tot Sara Denys, een manneken voor ... . .... " 31/~. -. ' 
tot Gerl'it J anszen eon wijfken voor ..... , .. " 250. -. -

AIle welke lotinge sij, getuygen, vel'klal'en dat in maniel'e als 
boven, is geschiet ten over ende bijwesen van de gemeene 
octrojanten van de voors. compagnie; deponerende wijders, dat 
de voorn. 1) Pieter Gier uyte civet, die van haal', Geertruyts, 
katten procedeerde, heeft aangenomen voor haar reekeningedaer
van 10 oncen te beneficeren volgens kontract van date den 11en 
December 1653, ten overstaan van den advocaat Valckenburgh 
gemaakt. Voort verklaart de voors. Gerrit J anszen aneen, dat 
hij diversen malen ten versoecke van Pieter de Gier de civet 
van Geertruyd Spieringhs ende van Pieter de Giers katten heeft 
afgenomen ende he eft dan Pieter de Giel' hem, getuyge, telkens 
een glas over behandicht om daarin de eivet van Geertruyd 
Spieringhs katten apart te doen, twelck hij. getuyge, oock alsoe 
yervolgens heeft gedaan. 

Aldus verklaart binnen Amstelredamme desen 13en Decem
her anno 1655, ter presentie van Jacob Hamel enrle Gel'rit 
Manrique, als getuygen hierover gestaan. 
It', g. Gerryt Janszen van Ve)sen, Pieter Denyse, Willem Beyel'

lant, 1. Hamel, G. Manrique, J. de Winter, Notarius pu
blicus. 

NO. 90. - VOLMACRT VOOR RET AANVRAGEN VAN OCTROOI
VERNIEUWING VOOR DE CIVETKATHOUDERS-COMPAGNIE2).-

1656, MAART 143). 

Gen·it Jansen van Velsen, Pieter Denys en Willem Beyer
landt, samen handelende in civetkatten, geven, mede namens 
db andere civetkathouders te Amsterdam, aan Hartman de H ei
de last om bij de Staten-Generaal, de Staten van Holland en 
al naar het elders nnodig zal zijn, aan te t'ragen, op naam van 
Geertruyt van de Poel, 'lVedu'lVe van Abraham Willemsz . Bp,yer-

I) In de tekst doorgehaald. 
2) Deze compagnie was bebalve door de in den tekst genoemde per;:onen 

bij acte van notaris Van Zwieten op 15 Januari 1655 door Catharina Dionys, 
Simon Dionys, Sara Simons, Cornelia Bouwens, Isaacq en Maria Lefebure 
opgericht. (G.-A. Amsterdam, Not. arch. No. 879.) 

3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. van Buytene, No. 2748. 
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lant, vernieuming van het octrooi, om te mogen houden civet
katten buy ten andere persoonen ende te hebben de negotie ende 
handel van de civette. 

NO. 91. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1656, JULI 101). 

Allardus Ciprianus en Pieter Beyerlant do en een insinuatie 
.1cgens Isaac de Coninck. Zij zijn verbaasd over het a1'resl dat 
hij hedenmiddag gelegd he eN op de civetkatten die zij hebben 
gekocht van en betaald aan schipper Pieter Duynkercke en 
die zich thans bevinden ten huize van Geertruyt van de Poel, 
'n;ed. A. W. Beyerlant. Door dit onlVettig arrest is de verdeeling 
verhinderd, en omdat bij Geertruyt van de Poel geen gelegen
heid is tot het houden van zooveel katten, is er al een dood 
gegaan en dreigen er meer te sterven. Zi.i eischen ophefting van 
hfi beslag, onder bedreiging van een eisch tot schadevergoeding 
te zullen indienen. - I. de Coninck antmoordt, niet eerde1' op·· 
hefting te zullen verleenen dan v66r zij hem een manneljes
civetkat geleverd hebben. 

NO. 92. - LASTGEVING TOT TERUGVORDERING VAN CIVET. -
1656, JULI 212). 

1Ilaurits Maertsen, burger en koopman te Amsterdam, geeft 
in een Engelsche acte aan Samuel Hatkins, van Lith in Schot
land, een lastgeving tot terugvordering van 5 boxes of civet, 
waighing in all 27% ounces, 6 cherts ",ith 1200 pounds . of to
bacco in rolls, ingeladen in het schip "Amsterdam", schipper 
Tacke Janssen, met destinatie Cadix in Spanje, maa1' de lading 
aan Bald01'no de Abexa geconsigneerd mas,rvelk schip echter 
met lading vergaan is. 

NO. 93. - INVENTARIS VAN DE GOEDEREN VAN CATHARINA 
DENYS. - 1656, AUGUSTUS 25 EN 313). 

Inventaris en taxatie van de goederen van Catharina Denys, 
teedurve van Jacob de Coninck. Hieruit blijkt, dat in het V001'
huis (Prinsengracht hoek Rozengracht) o.a. zijn een kapstok en 
een preekstoel, rvaarde f 3.-, een landschap van Sa IJUry , 
'1HwTde f 10.- , een landschap met vergulde lijst, 'Il'aarop een 

' ) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. van Buytene, No. 2744. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris B. Baddel, No. 979, fo. 364 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P . de Bary,. No. 1706. 
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cilletkat afgebeeld staat, f 3.-. Er is verder een "zijdelcamer", 
een bovenkamer, een kelder, een keuken, een bovenachterka
mer, een kamertje boven het woonhuis en een zolder . . - Zij 
onderteekent . 
. )1 Augustus 1656. 

Gatharina Denys doet opgave van baten en lasten van de na
lc:fenschap van wijlen haar man Jacob de Coninck, O'ftI. tot 
s(;heiding en deeling te kunnen overgaan. Hieruit blijkt, drt! de 
baten bestaan uit: 
lJerceel Prinsengracht hoek Rozengracht, vrij en 

onbelast, waard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. f 
een civetkat, mannetjen, ineoops gecost hebbende 
cen dito .. ................... ..... . . .... ... . 
('en dito ................................... . 
een dito, wijfjen, ............. ....... .. . . ... . 
een dito .... ............... ........ . ....... . 
een dito . ..... ...... .. ..... . ..... .. . ....... . 
twee oneen civet a 37 gulden d'once ... ... ..... . 
huisraad enz. volgens taxa tie van 25 Aug. 1656 
contanten, in te vO'fCZeren ...... ... . ....... . . . 

6500.--
500. --
400. --
370. --
165. - . 
155. --
145. - -
74. --

1425.6. -
150. --

------
f 9881.6.

NO. 94. - GOEDKEURING VAN BOEDELINVENTARIS. - 1656, 
OCTOBER 5 1) . 

Herman N euyen en Simon Denys, door het gerecht aange
n~ezen als voogden van de drie onmondige kinderen van wijlen 
Jacob de Goninck en Gatharina Denys, hunne zuster en behwvd
zuster, mede aanwezig, hebben den staat door haar opgemaakt 
en door den notaris op 31 Augustus .1656 geconfirmeerd 2), na
gezien en accoord bevonden, met als vaderserfdeel der kinderen 
f 4800.-. Wel wees de staat zelf f 4592.-.3 voor de kinderen 
aan, maar dil verschil sproot hieruit voort, dat een wijnieh 
bruyne civet en des eomparantes clederen en de juwelen ... niet 
en waren uytgetroeken. Catharina Denys mag in de boedel blij
ven. Het perceel aan de Prinsengracht, nog onbelast, wordt 
v()or der kinde'ren vadersversterf voor f 4800.- verbonden. 
Alles behoudens goedkeuring door het Gerecht. - Alle drie 
onderteekenen. 

1) Ibid., ibid. !) Zie No. 93. 
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NO. 95. - VERKLARING OMTRENT KOOP EN VERZENDING VAN 
CIVET. - 1656, OCTOBER 301) . 

Belchior Mendes Franco, kooprnan te Amsterdam, attestee1·t 
in een acte in het Spaansch, van de weduwe van Pieter Denis 
25 13/16 oncos de algalia saccada de gatos que tiene en su casa, 
con la marca y no. T 2), gekocht en naar Cadiz in twee 
gtazen verzonden te hebben in het schip "Sphaera Mundi", 
schipper Hendrick Rijck. Geen vijand van den Koning van 
Spanje heeN er deel aan. Het goed is geconsigneerd aan den 
kapitein Juan de Sotto Martines. 

NO. 96. - SCHEPENVONNIS. - 1657, JANUARI 30 (EN FEBRU
ARI 8)3). 

In der sake, hangende voor mijnen Heeren van den Gerechte 
del' stad Amstelredamme tusschen Adriaen van Muyen, ge
trouwt met Geertruydt Spieringh, eerder weduwe van wijlen 
Abraham de Coningh, in dier qualite eyscher ter eenre, ende 
Pieter Gier, gedaeghde, ter andere zijde, 

Allegerende de voorn. eyscher, dat in den jare 1644 den 23 
Junij contract notariae1 4 ) was gemaeckt ende opgerecht tus
schen verscheydene civetkathouders ende onder deseh'e tus
sehen Abraham de Coningh, daermaels getrouwt met des 
eyschers jegenwoordige huysvrou, ter eenre, en de de gedaeghde 
ir. desen ter anderen zijde, waerbij onder anderen geeonditio
neert ende verdragen was, dat aIle de katten, die de contrac
tanten binnen de tijd van 10 jaren sanden comen t'copen, hlln
luyden aIle in 't gemeen souden aengaen, omme onder malcan
deren bij sincere lotinge off andel's gepart off gedeelt te wer
den, met die expresse conditie, dat niemant van henluyden 
zoude vermogen de voors. tijdt van 10 jaren gedurende eenige 
civetkatten, jongh off oudt, voor sich selffs int particulier off 
met anderen in compaignie off voor anderen te copen 013 de 
verbeurte van 100 ponden vlaems. Dat oock niemandt sowle 
vermoghen, sijn caveling off part in de aengecofte civetkatten 
aen anderen over te doen, directelijck noch indirectelijck, breder 

I) G.~A . Amsterdam, Prot. Nolaris B. Baddel, No. 980, fo . 285. 
2) ,,25 13/16 ons civet, getrokken van katten, die zij le haren huize houdt, 

gemerkt en genummerd .. . ". 
3) G.-A. Amsterdam, Rechtelijk Archief, No. 206fl (civiele vonnissen). 
4) Zie No. 62. 
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vermoghens het schriftehjck contract daeraff wesende. 
WeIck contract in die l' voeghen gemaeckt ende in train ge

bracht sijnde, soo was des eysschers huysvrouw, weduwe zijnde, 
met den gedaegde in desen naderhandt, te weten op den 7 Ja
nuari 1649, getreden in een nieuw accoordt 1), bij hetwelcke 
sijluyden tsamen geaccordeert en de overeengecomen waren, dat 
de civetkatten, die des eysschers huysvrouw in gevolge van het 
eerst gemelte contract te beurte sou den vallen, bij den ge
daeghde ende desselffs huysvrou betaelt ende in huys genomen 
zouden worden, ende dat de gedaeghde daervan de risico lopen 
ende, in cas van stel'ven, de schade aneen dl'agen soude, midts 
dat de gedaeghde en de sijn hUY:3vrouw daervooren souden ge
nieten d'eene helft van de civet ende des eysschers huysvrouw 
de wederhelft, zoolange als de catten souden leven; behoude
lijck dat de gedaegde en de sijne erven over 't costgelt van 
deselve katten aIle weecken uyt het gemeyn civet voor yeder kat 
zoude genie ten 12 stuyvers; dat oock, in cas van eysschers huys
HOUW quame te sterven, in soodanigen gevalle haer suster 
Anneke Spierings de helft van de proffijten in haer plaetse 
soude genie ten ; ende dat na bey del' dood de gedaeghde de 
proffijten alleen soude hebben, mede vermogens het nader con
tract daerover wesende 2). Waerop gevolght was, dat op den 
Wen Januarij anna 1649, en de sulx 3 dagen na het maecken 
van tselve contract, des eysschers huysvrouw een mannekens
kat te beurte gevallen sijnde, deselve door den gedaeghde was 
in huys genomen ende betaelt; van gelijcken op den 20en Au
gusti 1650 twee katten, noch op den 30en Augusti een wijfken 
ende op den 24en Junii 1651 noch een manneken, maeckende 
tsamen 4 mannekens ende 1 'wijffken, behalve noch 2 katten die 
mede des eysschers huysvrouw op den 13en N ovembris en 25en 
Maij 1652 te beurte waren gevallen ende gestorven, buy ten wel
eke des eysschers huysvrouw noch op den 28en May 1652 ende 
20en May 1653 te beurte gevallen waren 2 wijffkens, dewelcke 
zij zelve uyt haer eygen beurs hadde becostight ende betaelt 
ende mede ten huysen van den gedaeghde gebraght, met beding 
dat zij de civet en de de gedaegde het bloote costgelt zoude ge-

1) Niet teruggevonden. 
2) Bedoeld is het onderhandsch contract van 11 December 1653, voor 

adyocaat Valckenburgh gemaakt. Zie in ons No. 89. 
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nieten. 
Ende of weI dienvolgens alle de bovenverhaelde conditien 

en de stipulatien van d'een ende d'ander sijde gepresteert ende 
nagecomen hadden behoren te werden en de dienvolgens de ge
daegde aIle de aengelootte catten int geheel hadde behoren te 
betalen, zoo was het echter sulcx, dat de gedaeghden deswegen 
van sijner zijde gebleven was in gebreke, hebbende de leste van 
de eerstgemelte 5 katten voor de eene he1£t onbetaelt gelaten 
ende voorts de affkomste van de voors. catten van tijd tot tijrl 
getrocken, ende aen des eysschers huysvrou in haer weduwlijcke 
staet niet andel'S uytgekeert dan naer sijn phantasie, sonder acn 
haer affrekeninge in forma off eenig bewijs off reliqua t'doen, 
niettegenstaende veelvuldighe minnelijcke interpellaWin ten dien 
fine gedaen. In del' voegen, dat deselve hertrouwt zijnde met den 
eysscher in desen en de de gedaeghde persisterende bij sijne 
weygeringhe om den eysscher te voldoen, deselve eysscher ge
nootsaeckt was geworden hem te betrecken ter vierschare deser 
stede ende aldaer te contenderen om te hebben rekeningh, be
wijs ende reliqua van alle de civet, die ten tijde van de leste 
affrekeninge onder den gedaeghde was gebleven en tsedert die 
tijdt voor hare rekeninge was affgenomen ende genoten ende 
bij provisie tot exhibitie van 't voors. naedel' contract. 

Vervolgens is de zaak gerenvoyeerd aan de Mrs. Paul de 
Ligne en Arnaud van ltVijncum, advocaten, maar door de tegen
rverking van den gedaagde zijn de bijeenkomsten tel kens zondeT 
resultaat gebleven en pas na een uUvoerig rapport van genoem
de advocaten hebben de schepenen. extraordinaris den gedaagde 
b(;volen om inzage in en copie van het contract te geven. 

Twelk gedaen sijnde soo hadde de eysscher bevonden dat de 
gedaeghde, om des eysschers huysvrouw van hare gerechtigheyt 
tt' ontsetten, in margine van '{ selve contract buy ten hare ken
nisse off voorweten, soo sij verclaerde, gestelt ende bijgevoeght 
hadde tot de woorden "dat des eysschers huysvrouw ende haer 
suster de bovenverhaelde halve proffijte souden trecken tot haer 
beyder doodt": "of dat sij beyde getrouwt sijn", welcke laetsh~ 
woorden ten tijd(~ als het contract wierdt gemaeckt ende ge
teykent, aldaer niet en hadden gestaen, poogende de gedaeghde 
door dat mid del den eysscher, als haer getrouwt hebbende, te 
secluderen, behalvens dat oock de gedaeghde hem niet ontsien 
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hadde, sekere acte, bij des eyssehers huysvrouw geteykent, buy
ten haer kennisse met invoeginge van een nieuwe regel te am
plieren; zulckx, dat d'eysscher daerop te rade geworden ,yas, 
sijne eerstgenomene eonclusie tel' vierschare een weynig te ver
anderen ende deselve te dresseren volghens den inhouden van 
't voors, contract, twelck hij tel' eerster instantie niet en hadde 
gehadt; eoneluderende oversulcx op nieuws als apud acta. 

Waerjegens bij off vanwegen den gedaeghde contrarie condu
sie genomen sijnde, soo was de zaecke daerop geordonneert he
schreven te worden bij memorien ende advertissement van 
rechten, furnerende weIck appoinetE'ment, soo was de eysscher 
hieraff van sehriftuyre dienende; ende alsoo in reehten niet 
sekerder en ware dan dat een eysseher gehouden was te adim
p]eren het contract met een ander gemaeekt ende daerbeneffens 
rekeninge ende reliqua te doen van de administratie diehij 
hadde gevoert, met restitutie ende overleveringe van tgeene van 
eens andel's wegen onder hem was berustende, soo eoncludeerde 
de eysscher alsnoch als apud acta was gedaen , , , , 

Waerjegens vanwegen den gedaeghde geallegeert werde, dat 
alhoewel d'eysscher geen actie off recht altoos teghens den ge
daeghde in desen was hebbende, maer integendeel deselve ge
daeghde merckelijcke pretensH~n had de tot laste van des 8 ys
schers jegenwoordige huysvrouw, het eehter de eysseher ... 
hadde gelieft, den gedaeghde ten vierschare te doen eiteren, 
doende aldaer seggen, dat des eyssehers huysvrouw, weduwe 
sijnde, op den 28en Mer 1653 soude hebben geliquideert nopende 
hunne gemeenschap van de civet van hunne katten, als wan
neer voor des eyssehers huysvrouws rekeninge onder den ge
daegde gebleven soude sijn 27 oneen 12 cleyn civeth ende voorts 
alles wat tsedert date van de affrekeninge van de eivetcatten 
was gecomen; concluderende derhalven, dat de gedaeghde zoude 
werden gecondemneert, aen hem, eysseher, te doen rekeninge, 
bewijs ende reliqua van aIle de civet, die des eysschers huys
vrouw onder de gedaeghde soude hebhen gelaten ende die na
derhandt van de civetcatten soude zijn gecomen, ende 't reliqua 
aen den eysscher '" goet te doen, metten interesse "" ten 
minsten hij provisie tot exhibitie van dE'selve rekeninge van het 
reliqua, ende dat wijder de gedaeghde soude hebben te exhi
beren zekere acie, die hij des eysschers huysvrouw soude hebron 
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luten te1'ckenen als latius apud acta. 
Waertegens bjj off vanweghen de gedaeghde contrarie con

clusie genomen ende gesustineert was, datter voor den eysscher 
geen provisie en viel, zijnde daerneffens bij den gedaeghde in 
rE:conventie geconcludeert tot betalinge en de bij provisie namp
tissement van de somme van 1241 guldens 18 stu1'vers metten 
il1teresse oyer vel'schoten ende geleende penningen, affslaende 
500 guldens daerop betaelt. 

Waerop bij of vanwegen den eysscher niet conn en de geseyt 
worden, waren partijen ten vierschare van den 30en Septembris 
1655 gerenvo1'eert aen sekere goede mannen, voor welcke par
ti.ien, tot eenige re1'sen gecompareert sijnde, had den midts d'on
hebbelijckhe1't van den eysscher ende sijn huysvrouw, den ande
ren niet conn en verstaen; en de hoewel d'eysscher ... geen 
andere conclusie teghens den gedaeghde conde nemen, ten ware 
bij forme van relieff, soo hadde het echter d'e1'sscher gelieft, in 
Martio 1656, den gedaeghde wedel' om tel' vierschare te be
trecken ende teghens hem een geheele andere e1'sch te do en en 
te concluderen, dat de gedaeghde zoude werden gecondemneert, 
aen den eysscher ... te doen pertinente rekeninge ende bewijs 
van de civeth, bij den gedaeghde geadministreert van sooda
nighe 4 mannekens ende een wijffken civetkatten, als des e1'S
schers huysvrouw bij loUnge te beurt waren gevallen ende . .. 
bij hem in zijn hu1's souden wesen genomen, midsgaders oock 
yan soodanige 2 wijffkens civethkatten als bij des eyssehers 
huysvrouw selffs soude betaelt ende onder den gedaeghde ge
bleven zijn, ende 't reliqua van deselve civeth neffens de voors. 
~ laeste katten aen den eysscher ... over te leveren ende te 
betalen melten intere8se ... , seggende daerbeneffens tevreden te 
zijn dat de voors. 5 eerste katten onder den gedaeghde moghten 
blijven, midts dat d'eysscher t'allen tijden daertoe hadde visie 
ende acces ende sijne helfte in de civeth welcke daervan soude 
mogen worden getrocken, ende dat op hetzelve reliqua affslach 
soude strecken tgene de gedaeghde over verschot van coop
penningen ende costgelt per reste ende boven hetgeen hem 
bij des eysschers huysvrouw ware goet gedaen, competerende 
was, daerneffens voeghende, dat hij contendeerde bij proYisie 
t.ot overleveringe van de 2 katten ende exhibitie van de voors. 
rekeninge als latius apud acta. 
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Waerop mijne Edele Heeren van de Gereghte, ter audientie 
van de viersehare zittende, gelieft hadden te ordonneren, de 
saeeke te besehrijven bij memoriiin ende advertissementen van 
reghten op alles ten pericule van den eysseher, furnerende ten 
weleken appoinctemente den gedaeghde hieraff wa'> dienende 
van sehriftuyren aen zijne zijde. Ende, omme het quaet fonda
ment van het eerste lith van des eysschers eonclusie nader te 
astrueren, soo was het sulex, dat Abraham de Coning, des eys
sehers huysvrous eerste man, deselve sijne huysvrouw gelaten 
hadde in een soberen staet, want omdat hij merekelijeke sehulden 
naliet ende daermede was gelnvolveert, soo waren de gedaeghde 
,ende sijne huysvrouw tot eompassie beweeght geweest met des 
e)'ssehers huysvrouw. Mits tweleke ende opdat de gemelte huys
vrouw van den eysscher, soolange zij in soodanigen sobere 
stand zoude mogen blijven, gesubvenieert mogte worden, soo 
badden hij en sijn huysvrouw in JanuGj,rio 1649 zeker contract 
met des eyssehers huysvrouw aengegaen t'haren gevalle ende 
dleen pro forma, waerbij sij met maleanderen aeeordeerden, 
dat de civetkatten die d'eysschers huysvrouw bij lotinge zoude 
toevallen, bij den gedaeghde en sijn huysvrouw voor des eys
schers huysvrouw souden werden betaelt, dat oock hij, gedaegh
de, de gesegde catten in sijn huys soude nemen op sijn risico, 
ende, soo sij quamen te sterven, de schade aIleen dragen, mits 
dat de gedaeghde ende sijne erven daervoren souden genie ten 
de he1ft van de civeth, ende d'ander helft des eysschers huys
vrouw, alles breder na luyt den accoorde off contract voors" 
twelck gemerckt alleen aengegaen was, omme des eysschers 
huysvrouw in haren noodt te assisteren; soo had de oock de ge
daeghde tselve accoordt aIleen onder hem behouden, ende be
halvens dat Aeltge Gier, des gedaeghdens dochter, in den jare 
1650 sijns, eysschers, huysvrouw hadde geassisteert in baer 
noodt met de somme van 50 guldens op redelijcke interest, 
welcke interest oock, midts des eysschers huysvrouw in armoedt 
quam te vallen, haer naderhandt wierde geremitteert, soo was 
door den gedaeghde ende sijn huysvrouw tsedert den 25en Maij 
1652 tot 7 Septembris 1653 aen des eysschers huysvrouw ver
schoten ofte in verscbeydene parthijen voor haer betaelt tsamen 
de somme van f 1241. 18. -, waerop sij eerst in Martio 1655 
hadde betaelt de somme van 500 guldens, als wanneer de ge-
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daeghde oock aen hael' goedt de de 20 oncen civet, volghens de 
quitantie daervan sijnde. In voegen, dat de gedaeghde met 
waerheyt conde seggen, dat niemand van des huysvrouws vrien
den haer goet gedaen hadde als de gedaeghde en sijn huisvrouw, 
ende indien sulx niet g-eschiet en ware geweest, dat sij zoo 
verre niet gecomen en soude hebben, alsoo aen des eysschers 
huysvrouw aHe hulp ende assistentie was gedaen; maer, over
midts des eysschers huysvrouw metten eysschel', een man van 
middelen, jegenwoordig was getrouwt, ende sulcx de geseyde 
huysvrouw van den eysscher niet langer verstaen en coste wer
den, eenige noodt te hebben, ten welcken insichte 't voors. pre
tense accoordt met des eysschers huysvrouw was aengegaen, zoo 
conden oock geene redenen dienen, waeromme de gedaeghde 
vorder soude gehouden sijn, het voors. accoordt ten regal' de van 
des eysschers huysvrouw te presteren. 

Voor sooveel als aenging de 2 wijffkens civethkatten, dael'van 
de eysscher int 2e lit van sijn conclusie mentie maeckte, deselve 
was hij, gedaeghde, overbodig te restitueren, midts alvoren bij 
den eysscher aen den gedaeghde gerembourseert zijnde van de 
oncosten, tot onderhoudinge van dien gedaen, verschotene pen
ningen ende anderssints, welcken aengaende de gedaeghde weI 
moghte lijden, dat parthijen aen goede mannen, hen des ver
staende, werden gerenvoyeert. Ende alsoo vooralsnoch niet noo
dig was, desen aengaende vordere extentie te maecken, soo 
persisteerde de gedaeghde bij 't punt voors. ende presenteerde 
van den inhoude van dien te doen blijcken voor sooveel als noodt 
was, sondeI' hem tot eenige onnoodige preuve te willen astrin
geren, daervan hij expresselijck was protesterende. Ende con
cludeerde derhalven alsnoch in conventie tot niet-ontfanckelijck, 
ende bij ordre dat den eysscher sijn eysch ende conclusie soude 
wierden ontseyt ende de gedaeghde daervan geabsolveert, sus
tinerende datter voor den eysscher geen provisie en viel. Ende 
doende reconventie, concludeerde tot betalinghe ende bij provisie 
tot namptissement van de somme van 1241 guldens 18 stuyvers 
onder affslagh van 500 guldens daerop betaelt, midsgaders te 
betalen d'oncosten van 2 wijffkens civethcatten int onderhoud 
van dien gedaen .... 

Schepenen, op alIes gelet, condemneren den gedaeghde in den 
inhoude van de gedane clachte op de vierschare gehouden den 
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7, 9 ende 10 Martii anna 1656 en de compenseren de costen, om 
redenen. 

Actum ende gepronuncieert den 30en Januarii 1657, presen
tibus de Heeren Schout 1), Dr. Gillis Valckenier, Dr. Roetert 
Ernst, Mr. Joris Backer, Mr. Simon van Hoorn, Gerard Hasse
laer, Mr. Hendrick Hooft en de Joachim Rendorp, Schepenen . 

.1657, Februari 8. 
Post voor Pieter Gier, appelleert van desen vonnisse aen den . 

Hove van Hollandt, den 8 Februarii 1657. 

NO. 97. - TESTAMENT VAN ISAAC LEFEBURE. - 1657, JULI 212). 
Isaack Lefebre, ziek, maakt zijn testament, en legateert daar· 

in aan zijn zuster Susanna Lefebre de nieume civetkatten, die 
hem toebehooren,mits daarmee zijn schuld van/300.-aan haar 
voldaan is, en aan Maria Lefebre de oude civetkatten die hij 
heeft, te zamen met het huisraad en de lijfguederen. De drie ;~us
ters Susanna, Maria en Clara zijn verder tezamen zijn erfyena
men. Hij is, volgens de in Mei 1657 afgesloten rekening, aan zijn 
zuster Maria / 1050.- schuldig. 

Gedaan ten moonhuize van den testateur, in de Niezel. 

NO. 98. - ARREST VAN RET HOF VAN HOLLAND. - 1659, 
FEBRUARI 33). 

In de appelzaak Pieter Gier, appellant, tegen Muyden, als 
getroumd hebbende Geertruyt Spierings, medume van Abraham 
de Coninck, geappelleerde, stelt appellant 0.a. 4), dat hij uif 
n<edelijden met de in armoede verkeerende Wed. de Coninck 
en uit oude vriendschap het contract van Januari 1649 pro 
fonna had aangegaan. In Januari 1649 had hij 1)oor haar ge
kocht een nwnnetjes-civetkat voor /256.-, in Augustus .1649 
2 mannetjes, het eene voor / 250.-, het andere voor / 210.-. 
Ook mas Geertrui Spierinx door het lot te beurt gevallen an 
'wijfje, dat hij betaald had met /94.-,' in November d.a.v. had 

1) Lambert Reynst. 
2) G.-A. Amstprdam, Prot. Notaris J. van Zwieten, No. 904. (Afschrift 

in No. 880, fo. 86.) 
3) Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage, Sententien Hof van H oHanrl , 20' 

Dec. 1658-17 Febr. 1659. 4) Voor vonnis a quo, zie Nu. 96 .. 
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zii geloot een manneije vaor f 238.6.-, dat doodgegaan was in 
Februari 1651; en in Juni 1651 een mannetje, dat hij betaald 
had met f 500.-. Alles te zctm en had hij dus voor haar betailld 
een bedrag van f 1548. 6. -. Sedert 25 Mei 1652 had hij gewei
gerd verder nog iets op dien voet te betalen, omdat hij het ri.~ico, 

bestaande uit de kans op het sterven der dieren, te groot vond in 
verb and met het feit dat hij de winst gelijkelijk met haar moest 
deelen. 

Op 28 Mei 1653 had hij met haar de civet afgerekend; en 
daarna van tijt tot tijt uyt een particuiier gias, waerin des ge
appelleerdes heifte van de civet bijsonderlijck wierde gehouden, 
soo veel aen haer in haer armoede uytgekeert, als haer apart 
was bedragende. In de periode van 25 M ei 1652 tot 7 September 
1653, toen zij getroumd mas, had hij nog katten voor haar re
kening en risico betaald en geld aan haar geleend, alles te za
rn-en .f 1241. 18. -. Door Geertrui en haar zoon was daarop 
f 500 terugbetaald, op 16 Maart 1655. Op 80 September 1658 
heeN het renvooi VCln de schepenbank naar arbiters plaats ge
had, en in Maart 1656 he eft Muyen IJpnieuw Gier in rechlen 
betrokken. 

Toen Gier in appel gegaan 1VCts, heeft Muyen, nademaal de 
civet, niet gebeneficiert werdende, bederft, oock de katten lich
telijck connen com en te sterven, ais daer niet wei op gepast 
wert, geanticipeerd. 

Het Hof wijst het appel van Wer af en veroordeelt hem in 
de kosten ervan. 

NO. 99. - TESTAMENT VAN ADRIAAN MUYEN EN ZIJNE ECHT
GENOOTE. - 1659, MAART 51). 

Adriaan Janszen Muyen en Geertruy Spierings, echtelieden, 
rwnende op Vloonburgh, te Amsterdam, maken een wederkeerig 
testament. Hij bezit, en zij erft bij niet-hertr-oumen, o.a. land te 
Muiden, inboedel, huismad, kleeren, goud, zilve1', gemunl en 
ongemunt, kleinoodiBn, oude jun'eeZen, alle uitstaande boek
schuZden, ge'reede penningen, scheepsparten, koopmanschap 
van hout, en aIle actien, credieten en gerechtigheden, tnztsgariers 
alle beestel1, als civetkatien, paarden e.a. Beide onder tee
kenen . 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris G. Meyer, No. 2687, fo. 202. 
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NO. 100. - VERKLARING BETREFFENDE EEN ACCOORD OVER 

HET GEVEN VAN KOSTGELD VOOR CIVETKATTEN. - 1659, 
MEL 71). 

Gerrit Janssen, oud ongeveer 47 jaar, Simon Denis, oud 011,

geveer 39 jaar, en Pietet· Beyerlandt, oud ongevee.t· 2.9 jaa'l', 
allen civetkathoudeTs te Amsterdam, getuigen ten behoeve '~'an 

Pieter Gier, eveneens civetkathouder en vleeschhouwer te Am
steTdam, dat tusschen den requirant ende Geertruyt Spieringh, 
weduwe van wijlen Abraham de Koninck, een accoordt opge
recht is over het costgelt van civetkatten, ende dat de voors. 
Pieter Gil' soude hebben tot costgelt van yeder kat 12 stuyvers 
'sweeks, breeder ende gekendt bij 't voors. accoordt. Attesterende 
wijders sij, getuygen, hoe dat den voors. requirant niet te veel 
geeyscht en he eft, ende dat sijlieden de catten v09r soo leeghen 
prijs niet en souden willen de cost geven. . ... 
11' . g. Gerryt Jansz. van Velsen, Simon Denys, Pieter Beyerlant, 

de N otaris en de getuigen. 

NO. 101. - VERZOEKSCHRIFT TOT VOORSPRAAK BIJ OCTROOI

VERLEENING. - 1659, vaaR OF OP 7 AUGUSTUS2). 

Aan de WelEdele GrootAchtbare Heeren d'Burgermeesteren 
ende Regierders del' stadt Amsterdam. 

Geven met behoorlijcke reverentie te kennen de weduwe van 
Abraham van Beyerlandt ende hare compagnie, wonende bin
nen deser stede, hoe dat sij, supplianten, van Hare HoogMogen
de Heeren geobtineert gehadt (hebben) octroy, mitsgaders nader
hant prolongatie van dien, om aIleen in dese Vereenichd~ N c
derlanden te mogen houden civetkatten, met interdictie aen 
allen ende eenen jegelycken, eenige civetten te vervalschen etC'., 
breder blijckende bij den octroye en de prolongatie hier annex 3). 
Ende het octroy met de continua tie van dien geexpireert sijnde, 
hebben sij, supplianten, sedert bevonden ende geremarqueert, dat 
hij J oden ende andere haetsoeckende persoonen groote verval-· 
sching in de civet wert gedaen, waerdoor dat die negotie van 
hier wert gediverteert ende in andere rijcken en land en gebracht, 

1) G.A . Amsterdam, Prot. Notaris E. de Lavello, No. 2989, fo. 139. 
2) G.-A. Amsterdam, Arch. Burgemeesteren, Handel en Bedl'ijf, No.9, 

ei vetkatten. -
3) Zie de Nos. 59 en 67. 
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crijgende d'selve die renomme, dat met leetwesen van de sup
plianten alsoo moet aengehoort ende verdragen worden, ten 
<tensien sijluyden ende hare voorouderen met groot(~ moeyten, 
costen ende schaden het houden van de civetkatten en de den 
handel van de civet, suyver ende onvervalscht, voor eenigt' ja
ren alhier hebben gestabilieert ende met aIle naarsticheyt ge
vordert, ende door middel van 't octroy de vervalschte civet 
voor desen geweert, ende de si vet, alhier gevallen, ten reguarde 
van hare deucht in aIle landen ende rijcken boven andere doen 
renommeren. 

Ende dewijle sij, supplianten, niet weI wederomme tot haar 
oogwit ---, dat is, dat de vervalschte en vuyIe civet geweert, ende 
haer verloren reputatie aengaende die negotie weder becomen 
mach werden, - cunnen geraecken, tensij haer wert geaccor
deert ende toegestaen octroy, soo is 't, dat bij (desen) sijlieden 
haar keeren tot UEdele, ootmoedelijck versoeckende, dat UEde
len gelieven te geven brieven van recommandatie aen de Edele 
Heeren, die vanwegen dese stadt op de toecomende vergade
ringe van haer Edele GrootMogende de Heeren Staten van Hol
landt ende Westfrieslandt sullen verschijnen, tenderende ten 
ernde deselve Edele Heeren Gecommitteerde sullen gelieven de 
supplianten de behulpelicke handt te bieden, om van de Heeren 
Staten Generael opnieu w octroy voor den tijt van 15 jaren te 
mogen becomen. Twelck doende, 
1t!. g. Geertruy va en de Poel, weduwe vaen Aeberham "aen 

Bijerlant. 

NO. 102. - BURGEMEESTERENVAN AMSTERDAM AAN HUNNE GEDE
PUTEERDEN IN DE STATEN, INZAKE OCTROOIVERLEENING.-
1659, AUGUSTUS 71). 

Mijn Heeren, 
Wij hebben niets daertegen, dat aen de weduwe van Abraham 

van BeyerIandt ende hare compaignie op nieuws \Verde ver
Ieent soodanigh octroy ais bij de ingesioten haer requeste wordt 
aengewesen; op welcke requeste wij versoecken, dat UEdele 
haer de behulpsame hand gelieven te bieden, ten eynde zij 't 
voors. octroy mogen becomen ..... Tel' ordonnantie van deselve, 
w. g. N. Nicolay. Desen 7 Augusti 1659. 

I) G.-A. Amsterdam, Port. Missiven van Burgemeesteren aan Gellepu
tl-erden ter dagvaart. 
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NO. ]03. - OCTROOIVERLEENING. - 1659, SEPTEMBER 91). 

Octroy, opnieuws doo'r de Staten-Generaal verleent aen de 
weduwe van Abraham van Beyerlandt ende compagnie, om
me noch 12 jaren in dese landen te roogen houden ende doen 
houden civetcatten. 

Dezelfde bepalingen in vrijrvel dezelfde be1voordingen als iu on8 
No. 59. 

NO. 104. - BESCHIKKING DER STATEN VAN HOLLAND IN NEGA

TIEVEN ZIN AANGAANDE DE OCTROOIVERLEENING. - 1659, 
DECEMBER 12). 

Appointementen van de Staten van Hollandt, 1659 en de 1660. 
(In margine:) Geertruydt van der Poel. 
Op de requeste van Geertruydt van der Poel ende consorten, 

houders van chivetcatten, versoeckende attache op 't octroy van 
de Staten-Generael tot het houden van de voors. chivetkatten 
aJhier te lande 3) voor den tijt van 12 jaeren geobtineert, sub 
dato 9 September laetstleden, is geappostilleert: In desen kan 
n-yet werden getreden. 

NO. 105. - TESTAMENT VAN ABRAHAM ZEEUW EN CATHARINA 

DENYS. - 1660, APRIL 244). 
Wederkeerig testament van Abraham Zeeurv en Catharina 

Denys, echtelieden, om 2 uur 's morgens gemaakt, terrvijl zij 
ziek te bed ligt. Zijn erfaenamen zijn zijn zoontje Jan Abra
hamsz. Zeeurv en zijn echtgenoote. Haar erfgenamen zijn haar 
drie kinderen, uit haar hurvelijk met Jacob de Coninck, en dit 
zoontje, alsmede haar echtgenoot. Hun voogden zullen zijn haar 
echtgenoot, Het'man Neuyen en Simon Denys. Eyntelijck is haer, 
testatrice, weI expresse wille ende begeerte, dat bijaldien de 
voors. hare lieve man de syvetkatten soo als bij haer overlijden 
mochte bevonden werden, wilde behouden, dat hij hetselve sal 
vermogen te doen op taxatie van luyden, daervan kennisse 
hebbende, .... 
rv. g. Abraham Zeeuw, Catrina Denis. 

1) A.R.A. 's-Gravenhage, Arch Staten-Gencraal, No . 3341. Actcboek, fo. 317. 
2) Rijks Archief 's-Gravenhage, Arch. Staten v. Holland. No. 1508, fo. 316. 
3) Zie No. 103. 
4) G.-A. Amstprdam, Prot. Nolaris B. Coornhert, No. 2R64, fo. 573 vo. 
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NO. 106. - TESTAMENT VAN CATHARINA DENYS. - 1660, 
APRIL 241). 

Catharina Denys, huisvrouw van Abrahct1n Seeu, ziek Ie bed 
liggende in haar 1'Voning op 't Rokin, maakt, om 10 uur '8 och
tends, haar testament. Zij benoemt 'ftU tot testmnentaire voogden 
hewer kinderen Hannan Neuyen en Theunis YsiJrants.z., ha(//' 
en haar mans Zl1:ager, en Mr. Joris Backer, raad en oud
schepen. Voogd over haar drie voorkinderen wordt haar man. 
Eyntelijck ordonneerde sij, testatrice, dat de civetkatttm, die del' 
op haer afsterven sullen sijn, aen haar voors. man, soo hij des 
begeert, sullen verblijven op taxatie van neutrale luyden, hen 
des verstaende, .. .. Zij onderteekent. 

NO. 107. - PROCESVOLMACHT. - 1660, AUGUSTUS 72). 

Geertruy van de Poel, wed. A. W. van Beye1"lant, te Amster
dam, geett een procesvolrnacht aan Pieter van Bree, notaris en 
procureur te 's-Hertogenbosch, tegen Adriaen Henriques van 
Zutphen, wonende aldanr, ter invordering van 526 gulden 4 
sfuivers voor per reste civet, in 1644 door 'rvijlen haar man aan 
dezen geleve'l'd 3). - Zij onderteekent. 

NO. 108. - TESTAMENT VAN PIETER VAN BEYERLANT EN MARIA 

LEFEBURE. - 1660, NOVEMBER 24). 

Piete1' Beyrlandt en Maria Lefeber, echtelieden, maken een 
n:ederkeerig testament. Zij vernietigen hun huwelijksche vonr-
1't:aarden. Ertgenaam is hun kind, met hun eventueel nag te. 
krijgen kinrleren. De langstlevende der echtelieden krijgt echte1' 
het vruchtgebruik. Ende sal oock de langstlevende aIle de civet
katten, die sij, testateuren, dan sullen hebben, aen hem mogcn 
behouden, mits aIleen voor yder mannetjes-civetkat verant
woordende of goetdoende een somme van 200 guldens, sullende 
voer de wijfges niet gehouden sijn iets uyt te keeren off te vol
doen. - Zij onderteekenen. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Bary, No. 1668, fo. 240. 
:) G.-A. Amsterdam, Prot. Notal'is P. van Buytene, No. 2754. 
3) Zie de Nos. 64 en 68, en de noot bij No. 66. 
4) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris p, van Buytene, No. 2755. 
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NO. 109. - INBRENG TER WEESKAMER. - 1660, DECEMBER 11). 

Guilliart van Rossen en Jacques Bessels, aangesteld als voog
den 2) van Catharina, oud 23, Margareta, 21, Anna, 19, en 
Jacob, 17 jaar, kinderen van 1vijlen Hendrik Spiering en Oor
nelia Boun'ers, brengen ter Weeskamer in: 

een huis, Singel bij de Gasthuis1nolenbrug, waar "FIet Groene 
]Qaverblad" uUhangt, 

een kwart aandeel in het huis Warmoesstraat tegenover de 
Enge Kerksteeg, genaarnd ,.De Zilvet'en Berg", 

15 civetkatten, getaxeert waerdich te sijn 2737 guldens .... 

NO. 110. - VERKOOP VAN EEN HUIS. - 1660, DECEMBER 223). 

Geertruy Spieringh; wed. Adriaen Jansz. van Muyen, geassis
teerd door haar broede1' Ad1'iaen Spieringh, verkoopt aan J 0-

seph Frances hoar huis, dat staat op Vloonburch op het hoeckje 
van de Dwarshoutgracht, alias de Laserusburchwal, tegenover 
de nieuwe erven op de Binnen-Amstel uytcomende en als nu 
betimmert sullen werden, . .. belent Jonas Aberbanel ... , voor 
fl. 6000.-, mitsgaders de ysere kachel op de solder staende 
ende het uythangbort "Muyen", doch het bort van de sivetkadt 
sal de vercoopster naer haer nemen .. . . Getuigen zijn Antoni 
Reyersz. Tullingh en Aron Querido, makelaar. - Allen onder
tfekenen. 

NO. 111. - CONTRACT VAN KOOP EN LEVERING VAN CIVETKATTEN. 

- 1661, JULI 114). 

Op huyden, den 11 Julii anno 1661, soo bekende Sieur Gerard 
van Tetz, coopman alhyer, vercocht te hebben aen Sieur Johan
nes Denys, me de coopman binnen deser steede, die mits desen 
op leveringh in coope aenneemt, aIle de sivet-mannetgenskatten, 
die Cornelis J anszen, schipper van 't schip Sinte Maerten, de
welcke nae de custe van Guinea is vertrocken en vandaer weder 
nae Gluckstadt sal keeren, voor sijn reeckeninge sal com en mede 
te brengen, te leveren de voors. katten alliyer tot Amsterdam, 

I} G.-A. Amsterdam, Arch. Weeskamer, Inbrengboek, No. 31, fo. 5 vo . 
2) Op denzelfden dag benoemd (vgl. G.-A. Amsterdam, Weeskamer Voog

dijboeken, C fo. 214). 
S) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris A. Lock, No. 2209. 
4) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris A. Lock, No. 2211. 
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ende sal de cooper deselve oock moeten ontfangen binnen twee 
uyren naerdat den vercooper hem aengeseyt en de bekent ge
maeckt sal hebben, dat de voors. katten hyer sullen weesen ge
comen; en de dat ten prijse van 332 guldens 10 stuyvers het 
stuck, te betaelen contant neffens ontfangh van de catten. 

Vorders is geconditionecrt, dat den cooper niet gehouden sal 
' .... eesen, eenige wijfgeskatten te ontfangen oHe eenige manne
tgens, die niet gesont en sijn, alsoo alIe de mannetgenskatten 
die de cooper sal ontfangen, sullen moeten fris en de gesont 
·weesen. Verbindende de voorn. vercooper ende cooper tot nae
cominge deses haere personen ende goederen .... 

Gedaen te Amsterdam ten overstaen van mij, Adriaen Lock, 
notaris ... , ter presentie van Dirck van der Groe ende Floris 
van 'Vinde, als getuyghen .... 
1'V. g. Gerrardt van Tetz, Johannes Denys, F. van Winde, D. 

van del' Oroe, A. Lock, notarius publicus. 

NO. 112. - ACTE VAN VERKOOP VAN CIVETKATTEN. - 1662, 
AUGUSTUS 141). 

Compareerde ... d'eerbare Annetje Kool, weduwe ende hoe
delhoudster van zalige Isbrand la Burgh, woonachtigh tot Haar
Iem, althans sijnde binnen deser stede, mij, notaris, bekent, ende 
geliede verkocht ... te hebben mits desen aan ... d'eersame 
Pieter la Burgh, haar soon, mede albier wonachtigh, present 
ende accepterende, een gerecht darde part in 11 civetkatten, 
",esende 7 mannetjens en 4 wijfjens, waarvan d'andere twee 
darde parten haar voorn. soon - onder wien d'seive sijn staan
de - zijn toebehorende, ende sij, comparante, geliede, hiervan 
ten volle voldaen ende betaalt te sijn, mette somme van 950 
guldens; stelde oversulx de voorn. haer soon Pieter la BUl'gh 
in haar plaatse, deselve mits desen gevende volle macht omme 
in rem suam met haar darde part in de voors. civetkatten te 
mogen doen sijne vrije wille ende geliefte, alsoo zij, comparante, 
daaraan geen meerder recht of eygendom is hebbende of reser
verende ..... 

In Amstelredamme desen 14en Augusti 1662, ter presentie 
van Abraham Kuylman ende Jan Torner als getuyghen hier
over gestaen. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2290, No. 60, fo. 71. 
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H'. g. Annatje Cohel, Pieter la Burgh, Abraham Kuylman, Jan 
Torner, J. de Winter, Notarius publicus. 

NO. 113. - VERKLARING AANGAANDE DE DEENSCHE AFRIKAAN
SCHE COMPAGNIE. - 1662, OCTOBER 121). 

Henrick Caerloff, oud 40 jaar, koopman te Amsterdam, at
testeert ten behoeve 'van de West-Indische Compagnie over de 
Deensche Afrikaansche Compagnie. De koning t'an Denemar
ken hee/t hem tijdens den Deeensch-Zn;eedschen oorlog com
rnissie (kaperbrieven) verleend op en tegen de kust van GUinea, 
speciaal tegen attestants vroegeren patroon Laurens de Geer. 
Deze kaapvaart is vanuit Amsterdam gedreven. Attestants com
pagnons waren Jasper Vinckel, Jean de Vainqueur, Jan Vlas
blom, Floris Elias, Cornelis Joosten Heyns en een heer, wiens 
naam onder couvert wordt opgegeven. 

Op een goed geslaagde expeditie voerden zij in 1657 twee 
schepen van Guinea naar Amsterdam, met een lading goud, 
olifantstanden, limoensap en civetkatten. 

De Deenschp.. autoriteiten wilden echter dezen handel naar 
Denemarken zelf brengen. Attestant is daartoe door Jan de 
S'lVaen bewerkt (zie procumtie van 15 Maart 1659, verleden 
voor Notaris Justus van der Yen, Protocol No. 1120 fo. 272). 
Zoo is de Deensche Afrikaansche Compagnie opgericht, en al 
dadelijk hebben de Denen getracht, te Gluckstadt uitlevering te 
ve1-krijgen van de genoernde Guineesche waren, waaronder de 
civetkatten. 

Attestant getuigt 1!erder omstandig tegen Isaac Coeymans en 
Gerrit van Tetz 2). Hij onderteekent. 

NO. 114. - TESTAMENT VAN PIETER VAN BEYERLANT EN ELI
SABETH VIERHUYSEN. - 1663, JANUARI 313). 

Pieter van Beyerlant en echtgenoote, Elisabeth Vierhuysen, 
heiden gezond, wonende in de Niezel te Amsterdam, maken hun 
11Iederkeerig testament. Zij vernietigen hun huwelijksche voor
"marden, gemaakt ten overstaan van N otaris Gerrit Steeman 
op 18 October 16614). H~j heett van zijn ot'erleden eerste vro?!w, 

1) G,-A. Amsterdam, Prot. Notaris J . de Winter, No. 2290, No, 62, fo . 29. 
2) V'gI. in hetzelfde nummer de attestatie op fo. 1. 
S) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris C. Touw, No. 1460 . 
.4) Deze acte is niet teruggevonden, 
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Maria Lefebure, een zoontje, genaamd Abmham Beyerlant. Zi;jn 
vrOU1V is thans zwanger. Tot voogden van de minderjarige(n) 
worden benoemd Gerrit Janszen van Velsen en Jacob van Aelst. 
N a zijn overlijden metg zij aan zich nemen, ook bij hertrouwen, 
aIle de civetkatten, die alsdan in 't leven zouden mogen wezen, 
tot taxatie van twee neutrale personen hun des verstaende ende 
door zijn huisvrouw en voogden daervoor te verkiezen of door 
de Heren van 't gerecht daertoe te committeren. 

Zijn moeder Geertruyt van de Poel en haar vader Bareni 
Vierhuysen zijn nog in leven. - Beiden onderteekenen. 

NO. 115. - VERZOEKSCHRIFT MET BESCHIKKING EN EEDSAFLEG

GING. - 1663, SEPTEMBER 13 EN 18, NOVEMBER 17 1). 

Aan de Edel GrootAchtbare Heeren van den Gerechte del' 
stad Amstelredamme 

Verthonen l'everentelijck Geertruyd van de PoeI, weduwe van 
Abraham van Beyerlant, Pieter Denys, Catharina van Ruyff, 
weduwe van Jan Denys, Willem Beyerland, Allardus Ciprianus. 
ende Jacobus van Aalst, aIle poorteren deser stede, dat sij, sup
plianten, ende hare predecesseurs in compagnie binnen dese 
stad meer dan 4-0 jaren aen den anderen gehouden hebben 
civetkatten, ende daertoe voor veel jaren geobtineert octroy met 
attache van haer Edel GrootMogende mijne Heeren de Staten 
van Holland en Vl eilt-Yrieslandt, mitsgaders verbod aen een 
yegelijk van eenige civetten te vervalschen of, buy ten dese lan
den vervalscht sijnde, daerbinnen te brengen om verkoft, ver
handelt ofte versonden te werden, op sekere grote penen te ver
beuren; mits dat een yder ingeseten deser landen, haer met 't 
houden del' civetkatten erneyrende, in 't octroy soude mogen 
komen; geduyrende welcke octroyen sij, supplianten, de voors. 
civet ende handelinge van dien gehouden ende gebracht hebben 
in groote estime ende renomme, ende soo veel in haer was, helet 
alle vervalschingen daerin gepleeght. 't Is nu sulcx, dat sedert 
hen octroyen zijn geexpireert, veele baetzuchtige persoonen 
en besonder die van de J ootse natie haer onderwonden hebben 

1) G.-A. Amsterdam, Willekeuren, Letler 0, fo. 39 vo. Ccopie). - Deze· 
stuRken zijn niet geheel nauwkeurig afgedrukt in CR. Noordkerk,) Hand
veeten ... der stad Amstelredam, II (Amsterdam 1748), fo. 1090; Boek III, 
Deel IV, Hoofdstuk VI. 
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den civet groffelijck te vervalschen, makende van een (ons) 
5 it 6 ende meer, waerinne sij noch dagelix meer ende meer 
continueeren, in der voegen, dat denselven handel buy ten 's 
lands, besonder in Hispanien - alwaer deselve veel getrocken 
wiert - haer luyster t'eenenmael verloren heeft, soodanig dat 
se nu de Engelsche voor de Hollandsche civet prefereeren, 
moetende het de goede met de quade gejijck vergelden. Ende sij, 
supplianten, daerbij lijdende grote schade ende afbreck, sijn te 
rade geworden hen te addresseren tot Uw Ed. Gr. Achtb. Hee
ren, reverentelijck versueckende, dat U, Ed. Gr. Achtb., gelieven 
hen, supplianten, te nemen onder den eed, namentlijck, dat sij 
den civet puyr ende suyver, soodanig die van de catten comt, 
sullen verkopen ende leveren, sonder deselve in 't minste ofte 
meeste, direct of indirect, te vervalschen ofte do en vervalschen; 
ende den eed gepresteert hebbende, hen te verlenen acte in 
forma, opdat sulcx mag strecken tot gerustheyt van de copers 
met hen handelende, versekerheyt van den civet ende 't onder
scheyt van de vervalschte. Dat doende etc. 

In margine stond geapostilleert: 
Fiat ut petitur, actum den 13 Septem.bris 1663. - Presen

tilius de Heere Schout, allen de Burgemeesteren dempto Jan 
van de Pol, ende allen den Schepenen dempto Jacob J acobsz. 
Hinlopen. Onderstont: in kennisse van mij, Secretaris, ende was. 
getekent: 1. Corver. (Was onder geteeckent in 't register:) Jacob 
de V ogelaar. 

In margine stond als volcht: 
Den eed hiernevens gemelt is op huyden, den 18 Septembris 

1663, gepresteert bij Geertruydt van de Poel weduwe van Abra
ham van Beyerlandt, Pieter Denys, Catarina van Ruyf weduwe
van Jan Denys, Willem Beyerland, Allardus Cyprianus, Ja
cobus van Aelst; ende dat aen handen van den Heeren Bur
germeesteren, 
'tV. g. D. Schaap. 

De voars. eedt is noch gedaen door Abraham Zeeuw, civet
handelaer, den 17en Novembris 1663. 
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NO. 116. - TESTAMENT VAN SIMON DENYS EN ELISABETH BA

GELAAR. - 1663, OCTOBER 101). 

Symon Denys en Elisabeth Bagulaer, echtelieden, maken een 
n:ederkeerig testament. Zij bevestigen, voorzoover deze niet met 
dU testament in strijd zijn, hunne hurvelijksche voorrvaarden. 
Zij hebben minderjarige kinder en en benoemen tot voogd van 
deze hun zrvaget· Hendrik Wynandts, r Abraham Kooprvater J 
en Henrick, hun nee!, met recht van substitutie bij overlijden 
van ieder van hen, uitgezonderd Abraham Kooprvater. 

Eindelijek was noch haer, testateuren, wille, gelijek zij ooek 
begeerden bij des en, dat nae haer beyder overlijden de civet
katten evenwel voor de kinderen sullen moeten gemeen blijven 
ell gehouden werden, nu doen (?) totdat [de jong]ste van hare 
kinderen (gecomen) sal wesen tot aen den (ouder)dom van 12 
jaren off langer soo 't de voogden goetvinden, versoeekende op 
Sara Denys, sijne suster, dat sij deselve dan soo lange als 't 
vereyseht is, gelieve aeht te slaen, te versehonen en de van spijs 
te versorgen, t'haren coste, midsgaders de civet aff te nemen 
ende te stellen in handen van de voogden, om die te benefi
cipren ende te vercoopen tot pericule van de kinderen, soo sij 
best sullen connen, voor 'twelck sij, testateuren, aen deselve 
Sara Denys bespreeeken yder jaer van eleken beest 60 guldens 
ende het reeht om nae 't overlijden van alle hare [der testa
teuren] kinderen beneden haere mondige dagen, ongetrouwt 
ende sondeI' descendenten naer te laten, geduyrende den tijt dat 
zij die is houdende, te mogen deselve katten over te nemen 
(ende) te behouden tot taxatie van eerlijeke luyden, hen dies 
(verstaende), bij 't gereeht te versoecken; alle 'tgene oock door 
(voogden) aan yemandt anders sal mogen werden vergunt ende 
toe (gestaen) , die de bequaemheydt heeft, indien Sara Denys 
[van te] voren gestorven was, ofte ondertusschen quaeme te 
overlijden, nadem(ael de) katten echter soo sullen moeten wor
den gehouden .... 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notari8 Mr. N. Listingh, No. 2618 (met brand
schade). 
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NO. 117. - VERKLARING OMTRENT GEMEENSCHAPPELIJKEN KOOP 

VAN CIVETKATTEN. - 1663, NOVEMBER 131). 

Op huyden, den 13en Novembris anna (1663, compareerden) 
voor mij, Jacobus Hellerus, notaris publicus, ... t'Amsterdam 
residerende, (Isaac) de Coningh, sivethandelaer, out 42 jaren, 
ende Grie(tje) Paulus, desselfs huysvrou. out 28 jaren, wonende 
in de Rheestraat binnen deser stede, ende hebben ten versoeke 
van Lambert Wynants Bruynvis, mede sivethande(laer), ge
attesteert ende getuyght waerheyt te sijn, dat heden, de clocke 
ontrent half negen uren, Pieter Denys. (mede) sivethandelaer, 
wonende in de Bloetstraat, is gecom(en ten) huyse van hen, 
gduygen, ende aldaer opentlijck . . . verclaert he eft, dat de requi
rant een derde part soude herideren en de participeren in soda
nige sivetkatten als sijluyden of [een van hen van] den Heer Dirck 
van Spiegel, out-schepen, als bewinthebber van de Westindische 
Compagnie, soude comen tee copen), accorderende alsdan met 
hem, getuyge, dat hij mede daerin een derde part soude hebben. 

VerclaertIsaacq de Coningh noch, dat hedenmorgen, de cl(ocke) 
tusschen 10 ende 11 uren, hij, getuyge. met de requirant en 
de (voors.) Pieter Denys is gegaen op 't Westindisch packhuys, 
(alwaer) 4 sivetkatten, zijnde wijfjens, stonden, welcke katten 
bij, getuyge, met den requirant hebben afgenomen, ende de sivet 
(daer)van comende op prijs geset ende onder hun drie ge
doylt ..... 

Gedaen t'Amsterdam in 't bijsijn van Jan Borgerts ende Jan 
Borgerts de J onge, als getuygen. 
n·. g. Isaac de Coning, + bij Grietje Paulus, Jan Borgers, Jan 

Borgers (de Jonge). J. Hellerus. Notarius publicus. 

NO. 118. - VERKLARING OMTRENT GEMEENSCHAPPELIJKEN KOOP 

VAN CIVETKATTEN. - 1663, NOVEMBER 132). 

Eenzelfde verklaring als in het vorig No., afgelegd nu door 
I..ambert \Vijnants Bruynvis, sivethandelaer, wonende op de 
10yersgracht in de seperij van "De Bruynvis", out 43 jaren, 
ten verzoeke van Tsaacq de Coningh. Bruynvis verklaart dat 
gisterenavont hij, getuyge, met Pieter Denys ... is geaccordeert 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Hellerus, No . 2490, fo. 311 vo. (met 
bl'andschade). 

2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Hellerus, No. 2490, fo. 312. 
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... , dat de requirant, denselven Pieter Denys ende hij, depo
sant, yeder voor een gerecht derde part soude ... participeren 
in sodanige sivetkatten als sijluyden ofte een van hun van de 
Here Dirck Spiegel, oudt-schepen, als bewinthebber van de 
V.,r estindische Compagnie soude comen te copen; weIck accoordt 
hij, getuyge, den requirant denselven avont aengedient ende 
bekent heeH gemaeckt, die daerinne consenteerde ende tevreclen 
was. Dat me de hij, getuyge, hedenmorgen nevens den voors. 
Pieter Denys is gegaen tot voor het huys van den voors. here 
Spiegel, ten eynde de voors. Pieter Denys de voors. katten voor 
de voors. participanten soude copen, blijvende hij, getuyge, soo 
lange aldaer voor de deur staan, dat de coopmanschap van de 
voors. sivetkatten gedaen was, wanneer hij, getuyge, bij de here 
Spiegel en de voors. Pieter Denys in huys quam en tegens 
den voors. Denys seyde, dat hij aen den voors. here Spiegel de 
godspenning soude geven. . ... 

Gedaen t'Amsteldamme in 't bijzijn van Jan Borgertszen en 
Jan Borgertszen de jonge, als getuygen. 
tv . g. Lambert 'Vijnantszen Bruynvis, Jan Borgers, Jan Bor

gers de jonge, J. Hellerus, N otarius publicus. 

NO. 119. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1663, NOVEMBER 13 1). 

Notaris Jacob Hellerus doet V001' Isaacq de Coninck aan 
Peter Denys, mutatis mutandis, dezelfde aanzegging als hij 
dien dag ten behoeve van Lambert Wijnantszen B1'uynvis aan 
Denys doet (opgenornen onder het volgend No.). 

NO. 120. - NOTARIEELE AANZEGGING. - 1663, NOVEMBER 132). 

Op huyden, den 13en Novembris anna 1663, heb ick, Jacobus 
Hellerus, notaris publicus, ... l' Amsterdam residerende. ter 
presentie van de naebeschreven getuygen, mij ten versoecke van 
Lambert \Vijnants Bruynvis,\ sivethandelaer, getransporteert 
ende gevonden ter woonstede van Pieter Denys, mede sivet
handelaer, wonende in de Bloetstraet binnen deser stede, ende 
in desselfs absentie an sijn huysvrou ... gedaen de naevolgende 
insinuatie ende protestatie: 

Lambert Wijnants Bruynvis segt, dat hij met U, Pieter Denys, 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris ,T. Hellerus, No. 2490, fo. 313 vo. 
2) Ibid. , ibid. fo . 315. 
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ende I::;aacq de Coningh geaccordeert e~de overeengecomen is, 
elck voor een derde part te sull~n herideren ende participeren 
in sodanige sivetkatten als deselve participanten ofte een van 
drie van den heer Dirck Spiegel ... soude comen te copen. 
Ende alsoo ghij daerop hedenmorgen van den voors. heer Spie
gel vier sivetkatten gecocht hebt ende weygert de insinuant 
daerin sijne portie ofte derde part te laten volgen, niettegen
staende sijne vriendelijcke instantie ende aenmaninge daerom 
gedaen, soo doet de insinuant U, gelnsinueerde, door mij, no
taris, ter presentie van dese getuygen alsnoch insinueren ende 
versoecken, dat ghij hem sijn derde part in de voors. katten 
ilico en de metten eersten wilt laten volgen, bereyt sijnde ter
stont daernevens de cooppenningen voor sijn portie te voldoen 
ende betalen. Ende in cas van verdere weygeringe ofte dilay 
protesteert de insinuant weI expresselijck van alle costen, scha
den en de interessen hieromme alrede gehadt . .. ofte noch te 
hebben ... , mitsgaders dat deselve katten staen tot uwen laste, 
risico ende pericule van sterven, sieckte ofte andere ongevallen 
deselve over te comen, ende voorts van alle 'tgene na rechten 
tot des insinuants voordeel meer can geprotesteert werden. 

Ende gaf de huysvrou van den voors. Pieter Denys hierop tot 
antwoort, dat sij 't haren man soude seggen. 

Actum presentibus Jan Borgerts ende Jan Borgerts de jonge 
als getuygen. 
rv. g. J. Hellerus, Notarius publicus. 

NO. 121. _ VERZOEKSCHRIFT MET BESCHIKKING DAAROP. 
1664, JANUARI 25 1). 

Present de Schout, ane Burgemeesters en Schepenen. 
Sivethandelaars versoecken, dat sij een cachet met het wa

pen van de stadt mogen gebruycken tot voorcominge van de 
vervalsinghe in civet. - Is affgeslaghen. 

NO. 122. - INVENTARIS VAN GOEDEREN VAN WIJLEN SARA SYMONS, 
WED. DENYS DENYS SEN. - 1664, FEBRUARI2). 

Inventar'is van goederen, nagelaten door rvijlen Sara Symons, 

1) G.-A. Amsterdam, Rechtelijk Archief, No. 729 (Besognes van Eurgc
meesters en Schepenen op de requesten). 

2) G.-A. Amsterdam, Prot. Nolaris Mr. N. Listingh, No. 2619 (met brand
schade). 
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rveduwe Denys Denyssen, op verzoek van Simon Denys, testa-
1nentair executeur: 

een huys ende erve staende ende gelegen in de Kalverstraet 
naest het voorgaende benoorden, daer "de Civetkat" in de gevel 
staet, ... 1vaarde fl. 7400.-. 

NO. 123. _ .. SCHULDBEKENTENIS. _ 1664, MAART 141). 

Michiel van der Bucken bekent schuldig te zijn (wn Samuel 
Santruyter, als testamentair executeut· van nijlen Jacob Lan
celot van Gansepoel, voor rekening van Maria van Gansepoel, 
echtgenoote van Andries Olaesz., en de kinderen van Sara en 
Daniel van Gansepoel te zamen, fl. 1260.- in contant geld, te 
betalen een jaar na heden. Borg hiervoo1' is Gerrit Loot, zijn 
zwager, ci1.'ethandelaar. 

NO. 124. - BOEDELINVENTARIS VAN CELIA DE CONINCK, WED. 

ABRAHAM CRAEN. _ 1665, MAART 52). 

Oelia de Koningh, weduwe van Abraham Omen, verklaart 
dat haar man in de zwarigheid van de p(. . . ?) gestorven is en 
haar in hoogst zwangeren staat heett achtergelaten. Zij geeft 
nu haar boedel op, zooals die getaxeerd is door gez1Voren schat
sters. Zij bezit o.a. een schUderijtje voorstellende een gesel
schappie met een sivetkat, waard fl. 6.-. Het actief bedrartgt 
fl . 3183.-; daaronder is begrepen een derde part in een huis 
op de hoek van de Rozengmcht. Na aftrek van schulden blijft 
fl. 1853.-. - Zij onderteekent. 

NO. 125. - VERKLARING OMTRENT DE KWALITEIT VAN CIVET. 

- 1665, JUNI 83). 

Op huyden, den 8en Junii anna 1665, compareerde voor mij, 
Philips Engelbrecht, notaris publicus ... , in presentie van de 
nabeschreven getuygen, Sieur Isaack de Koninck, sivetverkoo-

1) G.-A. Amsterdam, Schepenkennissen No. 45, fo. 204 vo. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris Mr. N. Listingh, No. 2620 (met brand

schade). 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris Ph. Engelbrecht, No. 34-00. - G€'

deeltelijk afgedrukt door J. F. M. Sterck, Uit oude papieren, in het 10e 
Jaarboek van het Genootschap Amstelodamum (Amsterdam 1912), p. 201. 
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per binnen deser stede, out ontrent 52 jaren, ende he eft ... ten 
versoecke van Sieur Hans Adam Montpouwer, woonende tot 
Heydelbergh ende jegenwoordich sijnde binnen deser stede, ge
tuyght ... , dat 'tgene 'twelck berustende is in het doosken, met 
het cachet mijns, notaris, versegelt ende toegeslooten, geen sivet 
en is, die alhier ter stede van eenige sivetkatten is gevallen, 
veel min, dat deselve eenige oprechte sivet is, maer dat deselve 
t'eenemael valsch ende voor geen goede sivet vercocht magh 
werden, gevende voor redenen van wetenschap, dat hij lange 
jaren in sivet heeft gehandelt, gelijck hij noch dagelijkx is 
doende, waeromme hij 'tselve weI ende seeckerlijck can verela
reno . ... 

Gedaen t' Amsterdam ter presentie van Cornelis van Meurs 
ende Davidt van Roosenburch, als getuygen. 
'H'. g, Isaack de Conink, C. v. Meurs, 

NO. 126. - DADING TUSSCHEN ERFGENAMEN. - 1665, DECEM

BER 17 1). 

Dading tusschen de erfgenamen van ruijlen Sara Simons, nIP.d. 
Denys Denyszen, en de mede-erfgename Catharina Ruyff, als 
moeder en voogdes van Geertruyt Denys. Er wordt o.a. bepaald, 
dat Ds. Be1'na-rdus Tigurinus als man van Sara Denys voor de 
eene helft en de gezamenlijke kinder en van Sara Denys voo-r 
de andere helfl kriigen de t1vee naast elkaa-r staande huizen in 
de 'Kalve1'straat, die de erflaatste-r h'eeft do en bouwen, het een 
genaamd "Het Wapen van Maast-richt", het ande-r "De C-i'tJet
kat", te zamen voQ?' fl. 15.000.-. 

NO. 127. - VOLMACHT TOT INVORDERING VAN AFREKENING WE

GE~S IN COMMISSIE GEGEVEN CIVET. - 1666, MEl 102). 

GeertTUY van de Poel, 1veduwe van Abraham Willemszen 
BeyeTland, geeft Guthieres Mahuis en Co. te Sevilla een ·I'ol:. 
macht, in het Spaansch, om voor haar van Daniel Runtvlees te 
Cadiz, die in compagnieschap met n'ijlen Willem Oostend01'p 
handelde, afrekening te vorderen van 2 glazen civet, -- dos 

1) G.-A. Amsterdam. Prot. Notm'is Mr. N. Lislingh, No. 2620 (met Immel · 
schade). - Ret Weeskampr-Archief, Diverse MemorHin, VII, fo. 244, bevat 
een a fschrift. 

2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. Padthllysen, No. 2895. 
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vaQos de algalia, - te sarnen bevatlende 28 ons netio civet, 
die zij den 28en October 1658 aan Oostendorp in c0111missie 
uam' Cadiz medegegeven heeft. - Zij onderteekent. 

KO. 128. - VERDEELIKG VAN HUIZEN VAN WI]LEN SARA DENYS. 

- (1666, OCTOBER 13)1). 

Ds. Bernardus Tigurinus en Simon Denys eenerzijds en Ni
Golaes Eelcking/i, voogd der onmondige kinderen, en Joan 
Neuyen, meerderjarige zoon van wijlen Sara Denys, anderzijds, 
f1'effen regelingen inzake servituten e.d. aangaande de huizen 
,.,De Civetkat" en ,,'t Wapen van Maastricht", welke huizen 
thans gescheiden worden. Het laatste huis mordt door Schepe
nen f 20() hooger geschat dan het eerstgenoemde. - Bij de 
daa1'oP plaats heblJende loting krijgt Ds. Tigu1'inus ,,'t Wapen 
tan Maastricht" en krijgen de kinde1'en Neuyen "De Givetkat". 
- Zij ondet·leekenen. 

NO. 129. - TESTAMENT VAN GEERTRUYD VAN DE POEL, WED. 

A. W. VAN BEYERLANT. _ 1666, DECEMBER 142). 

Gee1'truyd van de Poel, weduwe van ~'ijlen Abraham, van 
Beyerland, gezond, maakt bij den N ota1'i8, rvonende bij de 
Nieuwe Brug, hanr testament. Haar huis staat in de Warmoes
simat, 'maar de Croon voorstaat en Beyerland uithangt. . .. 
Voorts is haer, testatrices, wil ende begeren, dat haer docbter 
Maria van Beyerland keure sal hebben omme de civetkatten die 
de voors. kinderen van hare overleden dogter Sara van Beyer
land S) in deelinge te beurte sullen vallen, naer haer te mOlren 
nemen en de behouden, te weten de mannetjes tot 275 gulden 
ende de wijffges tot 25 gulden, ende hare dogter Maria d'selve 
ciyetkatten ten prijse als vooren niet begerende aen te nemen, 
sullen hare voors. sonen, Willem ende Pieter, sulcx mogen 
doen.Wijders prelegateert zij, testatrice, aen haer voors. !'oon 
Willem van Beyerland, off die vooroverleden sijnde aen desselfs 
soon, aIle de geschrevene boecken van wijlen Jacob Boheems, 

I) G. A. Amsterdam, Prot. Notaris Mr. N. Listingh, No. 2621 (met hrand
schade). - De datum der acte staat va~t, door het willig decreet van het 
H of van H olland, van 8 September 1696 (Zie No. 166) . 

2) G.-A. Amsterdam, Prot. NotariR P. van Euytene, No. 2779. 
~) In Ieven gehuwd met AIIardus Cyprianus. 
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bjj haer naer te laeten, uytgeseyt schultboecken 1) ... . . Zij onder
ieekent. 

NO. 130. - DEELING VAN DE NALATENSCHAP VAN CATHARINA 
DENYS, WED. ABR. DE ZEEUW. - 1668, MAART 262). 

Scheiding en dee ling van de nalatenschap van wijlen Catha
rina Denys, eerst weduwe van Jacob de Coninck, vervolgr,ns 
gehuwd met Abraham de Seeuw. Er blijkt onder anderen uit, 
dat Calharina Denys bij het sluiten vwi haar tweede huwelijk 
o.a. een huis op den Zuidelijk'en hoek van de Rozengracht bezat, 
dut getaxeerd 1vordt op fl. 6500. De civetkatten worden ovet·
eenkomstig den staat, door Abraham de Seeuw van deze nala
tenschap opgemaakt, op het tijdsiip 'van haar overlijden gesteld 
op een wam·de van fl. 1735.- Aan civet was aanwezig voor 
fl. 74.-. 

NO. 131. - TESTAMENT VAN PIETER VAN BEYERLANT. -1668, 
AUGUSTUS 203). 

Pieter Beyerlandt, pampiervercooper, won en de op de Zee
dijck, ziek te bed liggende, doch wel '!:an geest, maakt zijn tes
tament. Bij de huwelijksche voorwaarden, gepasseerd VOO1· N 0-

taris Pieter Capoen 4), heeN hij zijn vrouw, Janneken' van 
Aelst, fl. 2000.- aan weduwe-geld toegevoegd. Zij kan nu deze 
80m krijgen, of de ceeveth-katten, die alsdan in sijn sterffhuys 
ende op sijn overlijden bevonden sullen werden in het leven te 
zijn .... 

NO. 132. - INVENTARIS VAN DE BEZITTINGEN VAN WIJLEN GEER
TRUYDVAN DE POEL, WED. A. W.BEYERLANT.-1669, JULI 105). 

Inventaris van alle de goederen ende middelen, mitsgaders 
in- ende uytschulden, naegelaten ende metter doot ontruympt 
bij Geertruyd van de Poel, weduwe van Abraham Willemszen 
Beyerlant, gemaeckt bij mij, Adriaen Lock, notaris ... , in pre
sentie van de nabeschreven getuygen, ten versoecke van Sieur 
Willem 6) Beyerlant, Sieur Gompardus Godefroy ende Juffrou 
1vraria 6) Beyerlant, als voochden van de naegelaten kinder en 

1) Jacob Boehme. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris P. de Bary, No. 1729. 
3) G.-A. Amsterrlam, Prot. Notaris J. de Vlieger, No. 3616, No. 33. 
') Deze acte is niet teruggevonden. 
5) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris A. Lock, No. 2262. 
G) Het woordje "van" hierna is doorgehaald. 
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166 GEGEVENS BETREFFENDE DE 

van Sara Beyerlant, geprocre~ert bij Allardus Chiprianus, aIle 
in de voors. qualite erfgenamen van de voors. Geertruydt van 
de Poel, ende is dese inventaris begonnen den lOen Julij anna 
1669 ende voltrocken den 9 Maij anna 1670. 

Seven glasen sivet als: 
No.1 wegende bruto 2412/16 oneen, tarra 510/16 oneen, netto 19 2/160ncen 

2 30 1/16 513/16 24 4/16 " 
3 25 4 15/16 20 1/16 " 
4 24 6/16 5 4/16 19 2/16 ,. 
5 21 " 5 12/16 15 4/16 " 
6 14 7/16 515/16 8 8/16 
7 9 7/16 4 2/16 5 5/16 " 

11110/160neen 
Noeh cen darrle part in twee glascn sivet, wegende als volrht: 

No. 8 wegcnde bruto 104/16 oncen, tana 3 one en, 
lIetto .................... . ... . ........... 74/16 oneen 

No.9 wegende bruto 10 4/16 oncen, tan'a 56/16 
oncen, netto .................. . ........... 5 S/16 

12 12/16 oneen 
compt \'001' darde part .. . . . ........... . ............. . . 44/160neen 

In alles netto .. . .. . ............ . .. . .. ... .... ..... .. . . 115 14/16 oneen 

Chi vetkatten: 
10 mannekens, 3 wijfkens, % part in 4 mannekens, 
in welcke chivetkatten Gompardus Godefroy, als getrouwt heb
bende Maria Beyerlant, op den 5en Julij 1669 verclaert heeft, 
bet darde part van de kinderen van Allardus Chyprianus aen 
hem te nemen, in gevolge van den testamente. 

In de kelderkeuken: een loode doosje met muskes. 

Op de nieuwe saal: ... 5 sivet-glasen 

In de kelder: . .. 3 oude kattekoyen ... een breede planck tot 
kattekoyen ... . 

NO. 133. - PROCESVOLMACHT INZAKE BETALING VAN DEN PRIJS 

VAN GELEVERDE CIVET. - 1669, SEPTEMBER 11 1). 

Will em Beyerlandt, te Amsterdam, geeft Ritsert Thomson, 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Nolaris A. Lock, No. 2231. 
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koop.man te Londen, procesvolmacht tot het innen bij W illem 
Bullingvant van de som van fl. 172.10.-, per resto van aan dezen 
geleverde civette. - Hij onderteekent. 

NO. 134. - INVENTARIS VAN DEN BOEDEL VAN WIJLEN CATHARINA 
DE RUYFF, WED. JOHAN DENYS. - 1670, APRIL 121). 

Inventaris gemaakt door Pieier de Ruyter, deurn'aarder 1'an 
den Hoogen Raad, vanrvege Emanuel van der Noen, - den 
man van Geertruyt de Nijs, de nagelaten dochter van Catha
rina de Ruyff, n'eduwe van Johan de Nijs, - den 27en Maart 
1670 het recht van boedelbeschrijving verkregen hebbende voor 
d~ nalatenschap van 'lVijlen deze Catharina de Ruyff, en gedaan 
op diens aanwijzing. 

De boedel is geschat door t1vee gezworen schatsters op fl. 
1312.11.12. Op de bovenste zolder was o.a. een oude preekstoel 
en een cattecouw. Bovendien waTen er in het huis: ... 8 sivet
catten, 4 mannettgens ende 4 wijffjens ... . In 6 glasen ontrent 
28 oncen sivet. 

NO. 135. - HUWELIJKSCHE VOORWAARDEN. 1670, NOVEM-
BER 22). 

In den name Godes, Amen. In den jare ... 1670, den 2en 
Novembris, des avonts de clock omtrent 7 uren, compareerden 
voor mij, Jacob van Loosdrecht, openbaer notaris ... , in eyge
ner persoonen ... Joost Laburgh, jonckman, toecomende bru-y
degum, geassisteert met Sieur Pieter de Laburgh, zijnen vader, 
de eerbare Anna Glimmers, sijnen behuwtmoeder 3), ende Sieur 
Abraham Dorrevelt, chirurgijn, sijnen behuwtbroeder, ter eenre 
ende d'eerbare Susanna Davids, jonge dochter, geassisteert met 
d'eerbare Anna van de Rijp, weduwe, haren moeder, item Sieur 
Jeremias Bosijn ende Sieur Cornelis Framerick 4), haren cou
sijns, toecomende bruyt, ter andere sijde, ende verclaerden de 
comparanten in wil te wesen, met malcanderen een huwelijck 
aen te gaen ... , op de condiW~n ende voorwaerden voor aIle 
banden van huwelijck ondersproocken, hiernaer beschreeven, 
te weeten, dat de toecomende bruydegum ten huwelijck ende 

I) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris S. van der Sluys, No. 3519, fo. 19::1. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. van Loosdrecht, No. 1974, fo . ;3(}O vo. 
S) Stiefmoeder. 4) Fremery. 
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onderstant van dien innebrengen sal cen somme van 1600 earoli 
guldens, soo over moederlije goet als aen gestorven erffenisse, 
waerenhoven sijn vader hem overlaet het doen en maecken van 
tafel-boecken in der voegen als de vader doet, ende bijaldien de 
soon off toecomende bruydegum diesaengaende eenige meer
dere kennisse en wetensehap van nooden hadde, sulex sal hem 
sijn vader onderrichten ende leren, gelijck hij ooe aenneemt ende 
belooft. 

Vorders sal sijn vader, gelijck Sieur Pieter Laburgh mede 
aenneemt, de toecomende bruydegum inlaten voor een gerechte 
derde perdt in de civetkatten, de civethandel en wat des aen
cleeft, die de vader al gereets heeft en de noeh gecrijgen moehte, 
ten prijse soo des behoort en met malcanderen geaccordeert sal 
werden, ende dat voor den tijt van 2 achtereenvolgende jaren 
vast, innegaende mettet aenvangen van dit aenstaende huwe
lijck, ende na den 2 jaren noch soo lange als Joost Laburgh 
g-elieven ende goeduneken sal; maer, [indien] Joost Laburgh 
\lerkoos mettet expireren van de 2 jaren uyt te scheyden ende 
de compagnie te staken, soo sal hij vermogen een derde part 
van alle de katten en van 't civet, en wat des meer aencleeft, 
naer hem te nemen ende daermede doen sijn vrije wil gelijc 
met sijn vrije eygen goet, gelijek dit alles me de tussen de toe
comende echtgenoten ende reciproque assistenten ondersproo
cken ende geaccordeert is; waerentegen de toecomende bruyt 
tot onderstant als vooren innebrengen sal een somma van 2000 
gulden, haer competerende onder vaderlijcke erfenisse; en sal 
met deselve goederen tussen de toecomende echtgenoten vol
comene gemeenschap wesen volgens 't recht en coustume deser 
lande; alleene is oock bevoorwaert, datte clederen van linnen 
ende wollen mette juwelen van gout en de silver in aIle geval 
van sterven gaen ... aen die ... ten wiens lijve en gebruycke 
die behooren .... Op welcke condiWin dese toecomende echtge
nooten 't voorgenomen huwelijck sullen bevestigen .... 

Gedaen binnen Amsterdam tel' presentie van de voornoemde 
assistenten, die als respective getuygen desen nevens de toe
comende echtgenoten en mij, notaris, ondertekent hebben. 

(Nota: de getekende minute berust onder de 10sse papieren.) 
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NO. 136. - VERKLARING OVER DE KW ALlTEIT VAN GELEVERDE 

CIVET. - 1671, JULl 31). 

Theodor van der 1I1eyden, koopman te Amsterdam, attesteert 
0'[1 verzoek van Willem Beyerlant, dat hij eenige jaren geleden 
bij verschillende personen te Amsterdam glasen met sivet heeft 
gecocht ende deselve versonden naer Spanjen en andere quar
tieren, ende dat hij , getuyge, tot verscheyde mae len groote 
clachte over deselve sivet gecreegen heeft en dat deselve niflt 
suyver ende naer behooren gehavent was. Ten leste verclaert 
hij, getuyge, noch, dat hij oock verscheyde maelen glasen met 
sivet van den requirant gehadt ende versonden heeft, ende dat 
hij noyt over de sivet van den requirant eenige clachten gehadt 
heeft. - Hij onderteekent. 

NO. 137. - TESTAMENT VAN MARGARETA VAN GUNWEL, WED. 

PIETER DENYS. - 1674, DECEMBER 72) • 

. . . Margarita van Gunwel, weduwe van wijlen Pieter Denys, 
in sijn leven coopman in chivetten, woonende in de Bloetstraet, 
maakt haar testament. Ham' zoon, Pieier Denys, is gebrckkig 
en hulpeloos. Deze krijgt v66r allen fl. 4000.-; hiervoor moet 
hij in een proveniershuis worden ingekocht. De overige erfge
namen zijn hare drie, nog ongehuwde dochters, Elisabeth, An
na en Petronella Denys. Deze erven aUes onder de expresse 
t'oorwaarde, dat het h01.(,de'rt van civetkatten, en de handel en 
de nering daarvan, gemeenschappelijk door haar drieen zal 
Jt'orden voortgezet op denzelfden voet als waarop de testatrice 
£fit thans doet . In geval van een huwelijk zal de huwende 'Ooor 
de hellt van 'Naar aandeel lin de civetzaken geinteresseerd bUJven, 
tot aan de scheiding van de gemeenschap, die zal plaatsvinden 
als de meisjes allen getrouwd 01 meerderjarig zullen zijn. 

De testa trice bezit ook schilderijen, porcelein en zih'enverk. 
Bij scheiding en deeling van de gemeenschap ontvangen de 
ongehuwde dochters de dan nog aanwezige civetkatien, de 
lIlannetjes voor fl. 300.- en de wijfjes voor fl. 50,- het sf-uk, 
en "tot een p1'elegaat" de kooien en het gereedschap dat er 
vet'der bij hoort. 

Als voogden der kinderen worden benoemd Fmnyois Hey-

I) G,-A, Amsterdam, Prot. Notaris A, Lock, No, 2236. 
2) G,-A. Amsterdam, Prot. Nolaris D, DOOl'nick, No, 1943, 
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btom en Samuel Bruyn; bij rveigering of overlijden van deze, 
Abmham du Pan en Adriaan Meliszen. 
tv. g. Margita Gunwel. 

NO. 138. - VERKLARING AANGAANDE DEN KOOP VAN CIVET

KATTEN. - 1676, OCTOBER 23 1). 

Op huyden, den 23en Octobris anno 1676, compareerde voor 
mij, Dirck van der Groe, notaris . .. , in presentie van de nae
beschreven getuigen, de heer Jacobus van Aelst, der medicijnen 
doctor, van competenten ouderdom, woonende binnen deser 
steede, mij, notario, bekent, ende heeft ... , ten versoecke van 
Sieur Thiberius Sypriani, me de woonende albier, getuigt ... 
hoe waer is, dat hij, getuige, dato deses gezien en de geexha
mineert he eft sekere reeckeninge door den requirant onder
tekent, van eenige civetkatten, die hij met sijn broeder Everar
dus 2) Cypriani in compagnie heeft gecocht, beginnende den 
tweeden Junij anna 1668 ende lopende tot den 4-en Novembris 
anna 1671, bedragende in 't geheel de somme van 5234 gulden 
18 stuivers, ende dat hij, getuige, weI weet, dat aIle de civet
katten die in deselve reeckening staen gespecificeert, door de 
requirant sijn gecocht, uytgeseyt sekere mannetjenskat, die op 
den 25 Novembris an no 1669 staet gecocht te wesen, ende een 
wijfjenskadt, die den 25 N ovembris anna 1670 staet te zijn ge.: 
cocht, van welcke bey de hij, getuyge, geen yolcommen kennisse 
is hebbende en sulx hetselve met sekerheyt niet can seggen; 
gevende hij, getuyge, voor redenen van wetenscbap, dat hij ten 
voors. tijde in compagnie met den requirant ende met Sieur 
Alardus Chipriani was ende dat selfs mede portie in deselve 
katten he eft gehadt ofte andere daertegens genooten, ende over
sulcx hetgeene voors. staat weI weet ende daervan goede ken
nisse te hebben. Alles oprecht. 

Gedaen te Amsterdam ter presentie van Christian Viland 
ende Albert Reynst, als getuigen hiertoe versocht. 
n:. g. Jacobus van Aelst, med. doctor, C. v. Vilant, A. Reynst, 

D. van der Groe, N otarius publicus. 

') G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. van der Oro(', No. 4083. 
~) Lees: Allardu8. 
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NO. 139. - ACCOORD AANGAANDE DEN PRIJS VAN CIVET. -
1678, AUGUSTUS 181). 

Compareerden voor mij, Jacob de Winter, binnen Amstelre
damme residerende openbaer notaris ... , Sieurs Jan Pieters
zen Swanen, Pieter la Burgh, Dr. Jacobus van Aelst, Gom
pardus Godefroy, Jan Potgieter, Matthias Brouwerius, Herma
nus Muller en Benjamin de Nys, aHe voor haerselven, ende de 
voornoemde Jan Potgieter nogh vervangende en caverende voor 
Alardus Ciprianus, ende de voornoemde Gompardus Godefl'oy, 
Jan Potgieter ende Matthias Brouwerus met hen dryen ver
vangende en caverende voor Tiberius Ciprianus, aIle kooplie
den in civetten binnen deser stede, ende verklaerden voor hun 
ende hunne erffgenamen onwederroepelijck met den anderen 
geaccordeert ende verdragen te zijn mits des en, dat zijluyden 
nogh door hunselven noch door hare familiiin off dienaren, 
directelijck off indirectelijck, van den 1gen deser lopende maents 
Augusti ende jaers 1678 af tot den len Septembris anna 1679 
incluys, niet en sullen mogen verkopen, vermangelen, verhan
delen off vertieren in de Seventien Provincien van dese N eder
landen en resorten van dien, de oprechte Hollandsche civetten 
andel's als tot 20 guldens de once ende niet minder, op peene, 
dat diegeene van hen, comparanten, die hiertegens contrarie 
off andel's komt te doen, ... aen ende ten behoeve van de 
andere comparanten sal verbeuren een somme van 600 caroli 
guldens, dewelcke aenstonts sondeI' eenige exceptie off kor
tinge, doch promtelijck, sullen moe ten vo]daen ende betaelt wer
den. Des sal een ieder van hen, contractanten, vrij staen, door 
haerselven en door hare familien en domestycken buy ten de 
voors. Seventien Pro vinci en de oprechte Hollandse civetten te 
verkopen off doen verkopen, vermangelen, uithandelen en ver
tieren, ende dat in sodanige quantiteyt ende tot sodanigen prijse 
a]s sijlieden sullen te rade werden, sonder dienaengaende er
gens aen geobligeert te zijn. Tot nakominge ende voldoeninge 
deses verbinden partijen hunne respective personen ende goe
deren .... 

!In Amstelredamme, desen 18en Augusti anna 1678. Ter pre
sentie van Jan Oorthoorn en de Jan Baptista Swaenen, als ge
tuygen hierover gestaen. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris .J. de Winter, No. 2310, 10. 259. 
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ttl.O. Jan Pieter Swanen, Pieter la Burgh, Jacobus van AeIst, 
Gompardus Godefroy, J. Potgieter, Matthias Brouwerius, 
Herman Muller, Benjamin de Nys, Jan Baptist Swanen, 
Jan Oorthoorn, J. de Winter, Notarius publicus. 

NO. 140. - VERKLARING AANGAANDE BET GESLACHT VAN BE
PAALDE CIVETKATTEN. - 1678, OCTOBER 311). 

Op huyden, den 31en Octobris anno 1678, compareerden voor 
mij, Dirck van der Groe, notaris publicus, in presentie van de 
naebeschreven getuygen, Sieur Thiberius Chiprianus, out on
trent 50 jaren, Mr. Allardus Chiprianus, chirurgijn, out ontrent 
49 jaren, Juffrouw Maria Walraven, desselfs huysvrouw, out 
on trent 37 jaren, Bastian Steenhouwer, out ontrent 23 jaren, 
ende Leendert Baeck, out ontrent 22 jaren, knechts, mitsgaders 
Anna Maria Scholten, out ontrent 24 jaren, dienstmaecht ten 
huyse van den voors. Mr. Allardus Chiprianus, ende hebben 
... , ten versoecke van den heel' Iff. Jacobus van Aelst, mede 
woonende alhier, verclaert ... hoe waer is, ende eerst de voor
noemde Sieur Thiberius Chipryanus alhier, dat hij op Satur
dach verleden, wesende den 29 van de loopende maent Octo
bris, ten huyse van hem, getuyge, Mr. Allardus Shiprianus, 
seekere twee sivetkatten, dewelcke aldaer ten huyse door Sieur 
Willem Willemszen waeren bestelt, heeft besichticht ende dat 
hij, getuyge, deselve siende weI seyde, dat eene van dien een 
manneken was, sonder dat hij, getuyge, sulx nochtans te degen 
hadde besien, doch nadE>rhandt thuys gecomen ende dael'inne 
twijffelmoedigh zijnde, vel'mits hij geen nauw regard hadde ge
nomen, heeft hij, getuyge, sijn soon Isaack Shiprianus na de 
voors. zijn bl'oeder gesonden en de hem doen aenseggen, dat hij, 
alvooren hij de betalinge van de voors. katten soude doen, eel'st 
ter deegen soude besien, of het eene van dien al een manneken 
was, alsoo hij, als vooren, daerop geen nauw regard genomen 
hadde; ende dat alsdoen de gemelte Mr. Allardus Shyprianus 
ende oock hij, getuyge, daernae bevonden hebben, dat het geen 
manneken, maer een wijfke was, sulx dat de betalinge niet en 
is geschiet. 

Vol'ders verclaren sij, getuygen, te samen, dat de voors. twee 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Nolaris D. van der Groe, No. 4088. - In rcgest 
gepubJiceerd door J. F. M. Sterck in Jaarboek Amstelodamum X, p. 202. 
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sivetcatten, als te weeten de voors. twee wjjfkensdieren, deselve 
katten sijn, die de voors. Willem Willemszen aldaer ten huyse 
heeft doen bestellen, sonder dat die aldaer verandert of ver
"jsselt sijn ofte dat daervan iets het alderminste is gedaen, en de 
dat se oock noch in deselve coyen sijn met dewelcke deselvp. al
daer ten huyse sijn gecomen, sonder dat die daeruyt geweest 
sijn dan alleen om te visiteren, ende, naer hetselve te wesen 
geschiet, daer weder sijn ingedaen, gelijck die daerin alsnoch 
sijn staende. Alles oprecht. 

Gedaen t'Amsterdam tel' presentie van Adr. Danser ende 
Simon Cool, als getuygen. 
tV. g. Maria Walraven, Leendert Baak, Tiberius Cypriani, Al

lardus Cyprianus, Bastiaen Steenhouwer, Anna Marie 
Schulten, A. Danser, S. Cool, D. van der Groe, N otarius 
publicus. 

NO. 141. - ACCOORD TOT WEDERZIJDSCHE AFREKENING. - 1679, 
MEl 201). 

Op huyden, den 20en Maij anna 1679, compareerde voor mij, 
Dirck van der Groe, notaris ... , in presentie van de naebe
schreven getuygen, Sieur Thiberius Chiprianus tel' eenre ende 
Mr. Allardus Chiprianus, chirurgijn, tel' andere zijde, beyde 
woonende binnen deser steede, mij, notaris, bekent, ende vel'
claerden, hoe dat zijluyden metten an del' en eenige jaren achter 
malkanderen gehandelt ende genegotieert hebben, en de dat 
dienaengaende alsooek andersints tusschen henluyden open
slaende reeckeningen zijn geweest, dewelcke sij, comparanten. 
alsnu metten anderen gesoldeert, geadjusteert ende geliquideert 
hebben; in welcke reeckeningen oock verrekent ... is seker 
obligatie, waerop noell resteerde een somme van 1200 guldens 
capitael metten intresse van dien, die de voors. Mr. Allardus 
Chiprianus tot laste van den voors. Thiberius Chiprianus is 
hebbende, in voegen dat daermede de gemelte obligatie voldaen 
is ende gequiteert aen deselve Sieur Thiberius Chiprianus sal 
moeten overgelevert werden, ende bij welckers saldo de voors. 
Mr. Allardus Chiprianus oock schuldich blijft ende hij mits 
desen aenneemt voor den voornoemden Thiberius Chyprianu8 
te ... betalen seker obligatie van 500 guldens metten intresse 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. van der Groe, No. 4090. 
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van dien, die Arnout Walraven tot sijn, Thiberius', laste te 
pretenderen is hebbende, en bovendien aen deselve Thiberius 
Chiprianus noch over te leveren ende ter hand te stellen ende 
laten volgen die 4 mannekens civetkatten, die hij van hem is 
hebbende; aIle hetwelck gedaen wesende de voornoemde com
paranten malkander sijn quiterende voor aIle hetgeene tusscben 
henluyden tot den dagh van heeden toe eenichsints opengestaen 
heeft ofte oneffen geweest is .... Belovende oversulcx tot mal
canders laste noyt iets meerder te sullen eysschen ofte pretlm
deren van aIle hetgeene tusschen henluyden alsvooren tot dato 
deses toe opengestaen heeft ofte oneffen geweest is .. '.' des 
dat oock het landt in Groningerlandt gelegen blijft aen den 
voors. Thiberius Chiprianus ... sonder dat de voors. Mr. Allar
dus Chiprianus daerop oock iets het alderminste te pretenderen 
beeft .... 

Gedaen te Amsterdam ter presentie van Adriaen Danser ende 
Simon Cool als getuygen hiertoe versocht. 
t/' . g. Tiberius Cypriani, AIlardus Cyprianus, Adriaen Danser, 

D. van der Groe, N otarius publicus. 

NO. 142. - RESOLUTIEN VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCHE 

COMPAGNIE. - AMSTERDAM, 1679, AUGUSTUS 191). 

Wijders is door RaeI' Ed. agtervolgens de last en ordre van 
de Heeren hare committenten en principalen, aen de vergade
ring genotificeert, hoe dat den voornoemden Herman Abram
szen voor zijne particuliere reeckening hadde overgebragt uyt 
Guinea 8 civetkatten, contrarie de resolutie van den 16 Janu
arii 1675, medebrengende weI expresselijk, dat hij in de voors. 
qualiteyt van directeur-generael sigh soude moeten vergenoegen 
met het tractement ende de provisie in de voors. resolutie ge
specificeert ende buy ten hetselve egeene andere ofte verdere 
emolumenten vermogen te pretenderen, boven en behalven dat 
hem, Herman Abrahamsen, nogh specialijk was aengeschreven 
ende gerecommandeert gewerden bij missive in date den 6 De
cembris laestleden, de mannetjes civetkatten, soo op de kuste 
van Africa te bekomen soude wesen voor reeckeninge van de 

') Aig. R. Archief 's-Gravenhage, West-Indische Compagnie, Resol. Ver
gadering X; afschl'ift arch. Kamer Zet'iand, No. 832, fo. 67 yo. 
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Compagnie over te senden. Ende hadden derhalven de Heeren 
Bewinthebberen ter Presidiale Camer voors. de gemelte 8 civet
catten doen brengen in 't packhuys van de Compagnie, alwaer 
deselve katten tot nogh toe waren gehouden gewerden, om me 
naer voorgaende communicatie met dese vergaderinge dient
halven gedaen ende gedisponeert te werden als naer behoren. 

Er worden commissarissen benoemd om deze zaak te besht
deeren 1). 

Dat vorders aenbelangende de voor sijne particuliere reecke
ning overgekomene civetkatten hem, Heerman Abramsen, niet 
onhekent he eft konnen: wesen, dat niemant van de diensten 
deser Compagnie bevoegt is, eenige civetkatten voor sich selven 
mede te brengen, alsoo weynigh als eenige andere retouren, 
nemaer dat die aIle gelaten moeten worden privatelijck ten be
hoeve van de Compagnie, ende dat oversulx de voors. civet
katten met goet reght door de Compagnie souden worden aen
gehouden; edogh dat deselve daerop nint heeft willen sien, lJyt 
consideratie van de goede diensten van hem, Heereman Abra
hamsz., ende dierhalven dat men de voors. civetkatten aen hem 
ofte sijne ordre sal laten volgen 2). 

Jan Jacobsz. Balck, kortgeleden uit Guinea tkuisgekomen als 
schipper en kapitein van ket schip "Bloemendael", keeN even
eens twee civetkatien meegenomen, die ook aangehouden :~ijn. 

Ook aan hem worden deze echter vrijgegeven, n'egens zijn be
toonde trouw en ijver, maar zonder eenige consequentie voor 
het vervolg 3). 

NO. 143. - RESOLUTIE VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCHE 
COMPAGNIE. - AMSTERDAM, 1679, AUGUSTUS 224). 

Op 'tgene 'twelck de vergaderinge is geremon5'treert nopende 
de profijten, dewelcke dese compagnie in tijden en wijlen soude 
konnen doen met de civetkatten, soo op de kuste van Africa sijn 
vallende, is naer voorgaende deliberatie goetgevonden ende ver
staen, dat den Directeur-Generael van de voors. custe sal wer-

1) In margine: "Civetkatten bij Herman Abrahamsen [gewezen Direc
t(:ur-Generaal] overgebracht voor sijn eygen rekening." 

~) T. z. p. fo. 68 yo. In margine: "De civetkalten uyt' consideratic van 
desselfs goede diensten hem te lalen volgen." 

~) T. z. p. fo. 77. 4) Zie No. 142 (fo. 93 vo.). 
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den aengeschreven ende georcronneert, aIle de civetkatten, die 
eJdaer te lande successivelijk van tijt tot tijt te bekomen sullen 
sijn, te houden ende aen te focken voor reeckening ende ten 
b<:,hoeve van dese compagnie privatelijk, sulex dat niemant, 'tsij 
sc:hip- ofte andere dienaren van de Compagnie, sullen vermo
ghen eenighe eivetkatten voor partieuliere reeckening over te 
brengen, 'tsij voor haer selver ofte voor anderen, directelijk oHe 
indirectelijk, op de verbeurte van alle hare te goet hebbende 
gagie en maantgelden; dat wjjders den Directeur-Generael voor·· 
noemt van al het civet bij hem successivelijck over te senden, 
tot een emolument sal trecken en genie ten 5 per cento; siinde 
,;orders geresolveert, dat de civetkatten, soo als aen Cabo Verne, 
nen Ardra ende in Angola respective sijn vallende, met de van 
daer komende slaeffvaerders sullen werden getransporteert naer 
't e-ylant Curac;ao omme op 't selve e-ylant insgelijkx te werden 
gE,houden voor reeckening en de ten behoeve van dese Compag
nie, sullende den Directeur aldaer van het civet bij hem suc
cessivelijk over te senden, me de trecken en genie ten 5 percento. 

NO. 144. - RESOLUTIE DER I-IEEREN X VAN DE WEST-INDISCHE 
COMPAGNIE. - AMSTERDAM, 1679, AUGUSTUS 24'). 
Instructie voor Nicolaes van Liebergen, door de Verga
deringe van de Thienen del' generale Geoctro-yeerde N e
derlantsche West-Indische Compagnie aengestelt tot Di
recteur van de Curacaosche Eylanden. 

Slotartikel 44: . . . N ogh wert aen den voornoemden Directeur 
insgelijx toegelegt 5 per cento van het civet, 'twelck van de 
aldaer te houdene civetkatten sal komen te procederen ende 
dom", hem, Directeur, overgesonden sal werden, sullende de 
voors. 5 per cento aen hem, Directeur, op sijne rekeninge alhier 
te lande werden goetgedaen uyt het rendement del' verkopingen 
van de voors. waren, koopmanschappen, vrugten, gewassen 
ende civet respective, sondeI' dat men daervan sal aftrecken 
eenighe onkosten. 

NO. 145. - VERKLARING AANGAANDE DEN OVERTOCHT VAN 
CIVETKATTEN. - 1680, MAART 12). 

Op huyden, den eersten Martij 1680, compareerden voor mij, 

1) Zie No. 142 (fo. 97, 114 vo.). 
2) G.-A. Rotterdam, Prot. Notaris Z. van der Brugge, No. S1R. No. 127. 
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Zeger van der Brugge, notaris publycq ... , residerende tot Rot
terdam, ende voor de naargenomde getuygen, Evert Bierman, 
,'oor eerste chirurgijn, Pieter Claasz. Stort, voor constapel, .Tan 
Hheynen, voor bottelier, Gillis Jacobs, voor opperkuyper, Sa
lomon Jacobs, voor cocq, Jan Coenen, voor quartiermeester, 
ende Hendrick Cornelisz van del' Zaan, voor botteliersmaat ge
varen ende de Ed. Heeren bewindhebberen van de Geoctroy
eerde Westindische Compagnie ter Camere van de Maze mede 
godient hebbende in de jaren 1678 ende 1679 met den schepe 
genaamt "De Stad Rotterdam", daar schipper datmaal op was 
Leendert Joosten van Dijk, op een tocht ofte reyse uyt dese pro
viutie van Holland na de custe van Guinea ende wederom van 
daar op dese stad; ende verklaren . . . bij desen ... ten ver
soecke van den voornomden schipper Leendert Joosten van 
Dijk, hoe waar is, dat den requirant op de voors. terughreyse 
uyt Guinea he eft medegevoert met consent van den Heere Di
recteur-Generaal - soo sij, comparanten, verclaren verstaan 
to hebben, - 2 sivetkatten, ende geen meerder; alsmede, dat 
sij, comparanten, gedurende de voors. voyage in 't gemelte schip 
verscheyden malen hebben gehoord ende gesien, dat den requi
rant tot het doen van scheepswerck ende 't waarnemen van den 
dienst van de opgemelte Westindische Compagnie met goede 
manieren ende woorden heeft gecommandeert den persoon van 
Aart Ariensz., varende die reyse voor hoogbootsman op den 
'Voors. schepe, ende dat denselven bootsman het selvige absoluyt 
weygerde te doen, seggende t'elkens, dat den requirant daartoe 
een ander most commander en, die tot dat werk te doen scheep
gecomen was, alschoon het dickmaal specialijk hootsmanswerck 
ware. Eyndigende de comparanten dese hunne depositie, geven
de voor redenen van wetenschappe als in den text ende wijders, 
dat sij bij 'tgunt voors. is, sijn present geweest, presenterende 
hetselve des versocht met eede te verstercken. 

Aldus gedaen ende verleden ten huyse mijns, notarii, in pre
sentie van Otto van V oorst ende Marcus Lammens, als getuygen 
ten desen versocht. 

Allen ondeTteekenen, Salomon Jacobs met een merk. 
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NO. 146. - TESTAMENT VAN MARGARETA GUNWEL, WED.PIETER 

DENYS JR. - 1680, JULI 221). 

Margareta Gunrvel, rved. Pieter Denys, rvonende in de Bloef
sfraat bij de Nieurve Markt, bevestigt haar testament van 7 De
cember 1674 2) en maakt, gezond en wel, een codicil. Zij rvil 
aat haat· nalatenschap bij haar overlijden onverdeeld bUjft, 
ende beneffens [dat] hare negotie ende koopmanschappen van 
civetkatten ende aenkleven, soo als zij die jegenwoordigh is 
lioende, sal werden gecontinueert door hare twee dochters Eli
sabeth ende Anna Denys, ende dat voor den tijt van 12 jaren 
van haer, testatrices, overlijden aff te reeckenen, ende dat tot 
gemeene risico, profijte ende schade van haren gemeene erff
genamen, hare voors. twee kinderen, alhoewel de jongste noch 
niet en is bereyckende de volle ouderdom van 25 jaren, daertoe 
Lrieven van meerderjarigheid alsdan bekomende. Na 12 jam· 
tJ1.oeten zij rekening en verantrvoording afleggen. Daarna kun
lIen zij dan, of alleen de ongetrourvde van· huetr, de vrije kE'urc 
ende optie hebben, of zij de civetkatten en civetten alsdan bij de 
gemeene massa sijnde, tegen de prijzen in het testament ge
fl.oemd, rvillen behouden. - Voor het n'aarnemen van de negotie 
ontvangen de trvee dochters, behalve kosi en 'deeding, fl . 3000.
in eens. -
W.g. M. Gunel, wedue Pieter Denys. 

NO. 147. - RESOLUTIE VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCRE 

COMPAGrITE. - 'S-GRAVENHAGE, 1682, JUNI 33). 

Thomas Ernsthuysen, Directeur-Generaal op de kust van 
Guinea, verlangt als emolument o.a. aIle de civetkatten ende 
het limoensap op de voornoemde custe komende te vallen. Het 
t'erzoek rvordt ingervilligd, sonder dat nochtans bij de voor
noemde resolutie [van 13 April 1682] eenige mentie wert ge
ma.eckt van de voornoemde civetkatten ende limoensap; aIle 
hetwelcke bij de laatsle bijeenkomste, alhier in den Rage we
sende, [werd] geremarqueert. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Boots, No. 5126, fo. 82. 
I) Zie No. 137. 
3) Zie No. 142 (fo. 457). 
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~O. 148. - TESTAMENT VAN MARGARETA GUNWEL, WED. PIETER 

DENYS JR. - 1683, JUNI 23 1). 

Margareta Gunwel, weduwe van Pieter de Nys, koopman, in 
de Bloedstmat te Amsterdam, gezond, maakt haar testament . 
Zij prelegateert aan haar oudste dochter Elisabeth de Nijs de 
som van fl. 1000.- -in eens, ende hiertoe noch aIle hare, testa
trices, wijfjens-civetkatten, mitsgaders aIle de gereetschappen, 
tot het gebruick en onderhout van de civetkatten behorende en 
dienende; en sal deselve hare voornoemde dochter nogh ver
moghen aen haer te nemen aIle hare, testatrices, mannetjens
civetkatten, mits daervoor betalende aen de gemeene boedel 
voor ieder stuck de somme van 150 caroli guldens. Zij prelega .. 
t('.ert haar verder haar hUismad, porcelein en inboedel, waar
onder echter geen ongemunt goud-, zilver- of verguldwerk be
grepen is. 

Haar dochter Anna is gehuwd met Eduard Baens, en Petro
nella met Jacobus Houtman, kommies ter Admimliteit te Am
sterdam. - Zij onderteekent. 

NO. 149. - ONDERLINGE OVEREENKOMST OVER DEN AANKOOP 

VAN CIVETKATTEN. - 1683, JULI 10 E.V.2). 

Op date ondergeschreven verklaerden Juffrouw Margareta 
Gunwel, weduwe van Pieter de Nys, Pieter la Burgh, Mr. Al
lardus Ciprianus, Dr. Jacobus van Aelst, Sara van Aelst, we
duwe van Jan Potgieter, Catharina van de PoeI, weduwe van 
1'iberius Ciprianus, Gompardus Gode~roy, Christiaen van 
Hoeck, ReyndertDibbets ende Dirck Ia Burgh, aIle koopvrou
wen ende koopluyden in civetkatten binnen deser stadt Amster
dam, metten anderen geaccordeert '" te zijn mits desen, dat 
zijlieden voor den tijdt van 6 eerstkomende jaren, op date in
gaende, sullen gehouden zijn voor malkanderen en tot gemeene 
profijte in compagnie op te koopen, op de beste maniere 
doenlijck, aIle de civetkatten, die gedurende dien tijdt soo van 
buy ten ais van binnen in dese stadt te koop sullen komen off 
jegenwoordigh algereets in dese stadt te koop sijn off gedurende 
dien tijdt in dese stadt te koop sullen komen, in voegen dat in 
denselven tijd van 6 jaren niemand van dese compagnons en 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2379, fo. 314. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2322, fo. 45. 
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sal vermogen door hem selven off yemand anders, eenige civet
katten voor sijn particulier op te koopen, maer sal de koop
mans chap van civetkatten in den voors. tijdt bij de compagnons 
moeten geschieden en gedaen werden tot gemeene profijte vall 
dese compagnie als vooren. 

Ende bijaldien yemand van de compagnons buy ten dese com
pagnieschap gedurende de voors. tijdt van 6 jaren eenige civet
katten door hemselven off door anderen, directelijck off indi
rectelijck, voor sijn eygen particulier quame op te koopen off 
h! handelen, soo sal de sodanige ten profijte van dese com
pagnieschap tot een amende verbeuren en de promptelijck moe
ten betalen de somme van 1000 caroli guldens eens. 

Belovende sij, comparanten, voor haer ende hare erven ende 
nakomelingen, dese accoorde getl'ouwelijck na te komen ... , 
daervoren lerbindende hare respective personen ende goederen 

In oirkonde dese bij de voornoemde compagnons onderteekent 
op de minute van mij, Jacob de Winter, binnen Amstelredamme 
residerende openbaer notaris, desen 13en Julii en eenige vol
gende dagen anno 1683. In Amsterdam. 
tI' . g. Margareta Gunwel, Pieter la Burgh, Jacobus van Aelst, 

Sara van Aelst, Catrina van de Poel, Gompardus Gode
froy, Christiaen van Hoeck, Reyndert Dibbets, Dirck la 
Burgh, Allardus Cyprianus, J. de Winter, Notarius pu
blicus. 

NO. 150. - AFREKENING TUSSCHEN DE ERFGENAMEN VAN DE 

GEBROEDERS CYPRIANUS. - 1683, NOVEMBER 20 E.V.I) 

Catharina van de Poel, wed. Tiberius Cyprianus, voor zich
zelf en voor haren onmondigen zoon Isaac Cyprianus, Cypria
?IUS Cypriani en Abraham Cyprianus, te zamen de erfgenamen 
van n'ijlen Tiberius, ter eenre; en Maria Wal1'aven, wed. Jfr. 
Allardus Cyprianus, voor zichzelf en voor den minderjarigen 
Andries Cyprianus, Cornelis Symonsz. Kat en Mr. Daniel Luy
ken, advocaat, voogden van de rninder jarige voordochter 2) van 
'ttijlen Mr. Allardus Cyprian us, en Dr. med. Abraham Cypria
nus ter andere zijde, allen wonende te Amsterdam, rekenen at. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris G. Ypelaer, No. 5323, fo. 578. 
2) Ursula Cyprianus. 
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Ve erfgenamen van Allardus Cyprianus zijn aan die van Ti
berius CYPTianus per slot van rekening schuldig fl. 974 1;) st. 
12 penn., waermede d'affreeckeninge der civet met het kostgelt 
der katten is afgereeckent tot d'3en November 1683. Dit bedrag 
geldt in mindering van de schuldvordering van 5 Mei 1665 die 
door de erfgenamen van Tiberius Cyprianus moet worden be
taald. De rest, fl. 566.18.-, moet op 1 Mei 1684 met 5 % rente 
per jaar betaald worden, waermede d'eerste comparanten dan 
mits deesen bevoeght sullen sijn, naer haer te neemen de :3 
civetkatten, nogh onder de tweede comparanten berustende. 
Partijen geven elkaar ten slotte kwijting. ----, Allen ondertee
kenen. 

NO. 151. - VERKLARING AANGAANDE DEN OVERTOCHT VAN CIVET

KATTEN. - 1683, DECEMBER 12 1). 

Scheepsverklaring op verzoek van Mej. Barbara Kromhuyse, 
echtgenoote van Thomas Ernsthuys, Directeur-generaal der 
,"7 est-Indische Compagnie op St-George del Mina, afgelegd door 
Ary BlaeU1v, stuurman, CorneUs Claeszen, bootsman, en Rey
nier van Staeden, opperchirurgijn, allen wonende te Rotter
dam en ten dienste van de Bervindhebbers der West-Indische 
Compagnie, Kamer Rotterdam, de laetste reyse van Delmina 
in Guinea naer Amsterdam gedaen hebbende met het schip 
genaemt "Het Waepen van SeIviIje", schipper Harmen Claessen 
Vos. 

Oornelis Olaeszen verklaart dat op Delmina in Februari l.l. 
aan hem beneffens Johan Martenszen Knol, constapel, ter han
den gestelt sijn 23 civetkatten, om op deselve te passen, welcke 
katten hij menigmael gevisiteert en besigtigt heeft, en bevonden 
dat het al te saemen mannetjes waeren; dat deseive civetkatten 
bij den voornoemden J ohan Maertenszen Knol aent Iant omtrent 
twee jaeren van te voren zijn opgepast en mede gevisiteert en als 
voren alle mannetjes bevonden, waerop de voors. 23 mannetjes 
civetkatten aen 't boort gebragt sijnde, he eft hij, deposant, deselve 
katten onderwegen helpen versorgen van eten, drincken en hael' 
hocken schoongehouden, aan weicke katten hij, deposant, ge
duyrende de reyse de civet affgenomen heeft en oversulcx te 

1) G.-A . Rotterdam , Prot. Notal'is J. van Wee!, No. 1126, fo. 561. 
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seeckerder weet, dat het aHe mannetjes waeren, en in gevalle 
daer wijfjes onder waeren geweest, soo soude de deposant en den 
voornoemde Knol deselve wijfjes overboort geset hebben, gelijk 
hij dickwils jegens den anderen praetede. Ende met het 
schip alhier gearriveert sijnde, soo heeft hij, deposant, de ge
melte 23 mannetjes civetkatten op d'ordre van den gemelten 
schipper Vos in July laetsleden van 't boort van 't schip helpen 
leveren aen Hendrick Priem tot Amsterdam voors., aen wien den 
schipper seyde, dat hij de katten verkogt hadde. 

Ary Blaeurv en Reynier van Staden '/;erklaren samen, hoe dat 
sij op de voors. reyse de voornoemde civetkatten mede aen 't 
boort van 't voors. schip hebben gesien en van den voornoernden 
Cornelis Claeszen en J ohan Maertenszen Knol oppassen en 
deselve alto os hooren seggen, dat sijlieden de voors. civetkatten 
hadden gevisiteert, gelijk 'tselve oock aen landt van de swarten, 
die deselve altoos handelen en experte kennisse van hebben, 
geschiet was, en dat de voornoemde civetkatten bij een yder 
mannetjes civetkatten waeren bevonden, en datter niet een wijfje 
nen boort was, hebbende selfs geen de minste gedagten van 
eenigh wijfje geweest .. . . 

NO. 152. - RESOLUTIE VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCHE 
COMPAGNIE. - AMSTERDAM, 1685. OCTOBER 181). 

Nicolaes Srveerts, thans provisioneel D-i1'ecteur-Generaal op 
dt' Kust van Guinea, rvordt als zoodanig gecontinueerd. Behalve 
dt' gervone emolum,enten zal hij genie ten een derde van de suy
vere winste der civetkatten ende een derde van het limoensap; 
blijvende de twee derde limoensap ten profijte van de Com
pagnie, beneffens het een derde van de civetkatten, zullende het 
laeste derde van de voors. suyvere winste der voors. civetkatten 
werden verleent aen den schipper ende de maets, die op de 
overgebragt werden de civetkatten zulIen gepast hebben ... 2) . 

NO. 153. - OVEREENKOMST AANGAANDE KOOP EN LEVERING VAN 
CIVET. - 1687, FEBRUARI 183). 

Op date ondergescbrevene verklaerden Sieur Pieter la Burgh, 

1) Zie No. 142, Cook No. 833, £0. ·107) . 
!) In mar gine: "Schipper en yolck, die op de over te brengen civetka tt cn 

co rnen te passen, wa t daervoor Ie genieten." 
3) G.-A. Amsterdam , Prot. Notari s .T. de Winter , No. 2329, £0. 87. 
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Juffrou Margareta Gunwel, weduwe van Pieter de Nys, Dr. Ja
cobus en de Fran<;ois van Aelst, Juffrou Maria Bayerland, we
duwe van Gompardus Godefroy, Juffrou Grietje Witte, weduwe 
van Dirck la Burgh, Juffrou Sara van Aelst, weduwe van Jan 
Potgieter, Sieur Arnold Walraven, Sieur Reynier Dibbes, Sieur 
Daniel Waywel, Sieur Christiaen van Hoeck, Juffrou Catharina 
\"an de Poel, weduwe van Tiberius Ciprianns, ende Sieur Hen
drick Huybertszen, aIle kooplieden en koopvrouwen handelendH 
ir: civette binnen deser stede Amsterdam, gesamentlijcken ver· 
kocht, ende Sieur Jan Brayne, mede koopman alhier ter stede, 
van de bovengemelde verkopers gekocht te hebben, alle de si
vette, die de voors. verkopers jegenwoordigh onder henlieden 
onverkocht sijn hebbende ende in den tijd van 3 achtereenvol
gende jaren van date aff te reeckenen sullen konnen affleveren, 
ende dat tot 8 guldens en 10 stuyvers d'once, te leveren in so
danige doosen en glasen als de koper sal gelieven te ordonneren. 
De civetten sullen moe ten sijn aIle goede en oprechte gesuyverde 
Hollandse civetten. De betalinge in desen sal geschieden den 
maent na de leverantie met 1 percento kortinge, ende soo ve1'
volgens van maent tot maent tot het uyteynde van den tijd toe. 
De verkopers en sullen niet vermogen te samen off elck in 't 
bijsonder, directelijck off indirectelijck, gedurende voers. gesti
puleerde tijd eenige sivetten aen anderen te verkopen, op peene 
van 1000 carolus guldens te verbeuren de eene helfte ten be
hoeve van de Diaconie-armen ende d'andere helfte ten behoev(~ 
van den koper. Eyndelick is nogh geconditioneert, dat de koper 
sijn vrije keur ende optie sal hebben om ter expiratie van de 
voors. 3 jaren nogh een jaer in deese koop te continueren, ten 
prijse ende op conditHin als voren, mits van deselve optie sijn 
verklaringe doende 3 maenden voor 't uytgaen van 't laetstc 
vaste jaer. 'Wijders sullen voors. verkopers mede hare keure 
hebben om in plaetse van verkopers neffens den voornoemden 
koper medekopers te sijn, op condition en de voorwaerden als 
hier voren is gestipuleert, mits van deselve hare keure verkla
ringe doende v66r morgenmiddagh ten 12 uren. 

Is nogh geconditioneert, hij aldien de verkopers gedurende 
deese gestipuleerde tijdt tot accommodatie van heure calanten 
eenige civetten van noden hadden, soo sal den voors. kop'er ge
houden sijn, die promptelijck te leveren, ende dat tot sodanigen 
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prijse als hij deselvige aen anderen is verkopende ende leve· 
rende. 

Tot nakominge en voldoeninge deses verbinden partijen tot 
wedersijden hare respective personen en goederen .... 

In oirkonde dese geteeckent op de minute van mij, Jacob de 
'Vinter, binnen Amstelredamme residerende openbaer notaris , 
desen 18en Februarii 1687, tel' presentie van David Adriaen
szen Boom ende Isaack Warnsinck, als getuygen hiertoe ge
staen. 
'iV. g. Pieter la Burgh, M. Gunwel, Jacobus van Aelst, Francoys 

van Aelst, Mari Beyrlant, wedu.: Goddefroy, Nicolaas 
Witte voor Grietje Witte, wed. van Dirck la Burgh, Sara 
van Aelst, Arnout 'W air a ven, Reynier Dibbets, Daniel 
Waeywel, Christiaen van Hoeck, Catrina van de Poel; 
Hendrick Huyberts, Joan Brayne, D. A. Boom, I. Warn
sinck, J. de Winter, Notarius publicus. 

NO. 154. - VERVOLG VAN DE OVEREENKOMST VAN 18 FEBRUARI 

1687. - 1687, FEBRUARI 19'). 

Daerna, op den 1gen ditto, 's middaghs de klocke voor 12 
uren, ondergeschreven verkopers andermael voor mij, N otaris, 
compareerende en de haerlieden wegens haer optie declarerende, 
verklaren haerlieden in desen mede in te stellen en te dragen 
als kopel's nevens den koper Sieur Jan Brayne, ende dat op 
aIle de condiWin ende voorwaerden hierover breder gestipu
leert 2). 

Actum ten comptoire mijns, notaris; present ut supra. 
n·. g. Pie tel' la Burgh, voor mijn doghter, Grietje Witte, samen 

voor een sevende paert; Jacobus van Aelst, voor hem en 
sijn soon, tsamen voor een sevende part ; Reynier Dibbets, 
voor een sevende part; Arnout Walrayen, voor een seyen
de part; Daniel "\Vaeywel, voor een sevende part; Sara 
van Aelst, een sevende part; ons present als getuigen, D. 
A. Boom, I. Warnsinck; J. de Winter, Notarius publicus. 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2320, fo . 89. 
%) Zie No. 153. 
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NO. 155. - NADERE UITWERKING VAN HET VOORGAAND ACCOORD. 

- 1687, FEBRUARI 191). 

Compareerden voor mij, Jacob de Winter, binnen Amstelre
damme residerende, openbaer notaris ... , Sieur Pieter la Burgh, 
"oor hemselven ende vervangende ende de rato caverende voor 
sijn swagerinne 2) Grietje Witte, weduwe van Dirck la Burgh, 
voor een sevende part, Dr. Jacobus van Aelst en sijn soon 
FranQois van Aelst, te samen me de voor een sevende part, Ar
nold Walraven voor een sevende part, Reynier Dibbes voor een 
sevende part, Daniel Way wei voor een sevende part, Juffrou 
Sara van Aelst, weduwe van Jan Potgieter, voor een sevende 
part, ende Jan Brayne mede voor een sevende part, verklaren 
alsnogh te acquiesceren de kontracte van inkoop van civette voor 
den tijd van 3 jaren vast ende een jaer optie, op den 1Ren 
deser lopende maents Februari en den 1gen ditto respective 
voor mij, notario, en seeckere getuygen opgerecht 3), en vervol
gens deswegen metten anderen naerder geaccordeert en ver
drag en te sijn, dat aIle de civetten, die volgens de voors. kon
tracte voor de voors. gestipuleerde tijd moeten gelevert werden, 
sullen gefurneert werden in handen en onder de administratie 
van den voors. Sieur Jan Brayne; dat aIle de voors. eerste 
comparanten aIle hunne civetten, zodanige die van hun katten 
:z;ijn vallende, dewelcke sal mocten bestaen in goet, oprecht en 
gesuyvert goet, mede sullen moeten brengen en leveren van 
tijd tot tijd onder de voors. Jan Brayne om alsoo tot eEm massa 
gebracht te werden; dat de verkopingh van dien sal gescbieden 
bij partijen bij aIle de comparanten tot sodanige prijse als zij, 
comparanten, gesamentlijck sullen komen op te stellen, sonder 
voor minder prijs verkocht te mogen werden. De leverantie van 
.... erkoop sal moe ten geschieden door en ten huise van Jan 
Brayne, ten overstaen van diegeene van de andere comparan
ten, die sal gelieven willen present te sijn off daertoe gecommit
teert sal werden. 

Ende opdat alles in goede ordre ende tot meeste securiteyt 
geschiede, soo is bevoorwaert, dat door de gemelte Jan Brayne 
t'sijne huyse sal gehouden werden een apart boeck toucherende 
dese negotie, waerinne pertinentelijck sullen moe ten gestelt 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2329, fo. 99. 
2) Schoondo~hter. 3) Zie de Nos. 153 Nl 154. 
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werden de quantiteyt van de sivetten en de partijen door wiell 
deselve van de comparanten werden gelevert, met den dagh 
ende datum mitsgaders van den uytkoop ende afleveringh van 
dien. Tot welcke boeck de voors. comparanten off haer gecom
mitteerdens t'allen tijden sullen hebben vrij acces en toegangh. 

Door de voors. Jan Brayne en Daniel Waywel sal over drie 
maenden eerstkomende ende vervo]gens van tijd tot tijd, soo de 
civetten langeI' onder hem, Brayne, blijven, van de voors. nego
tie en verkoop van civetten, mitsgaders van de ontfangh, aen 
de voors. andere comparanten gedaen werden deuchdelijck rap
porten, reeckeningh, bewijs en reliqua. 

In de winninge en verliese die sullen komen te vallen op de 
civetten die de voors. comparanten van tijd tot tijd komen Vol 
hebben van haer eygen katten, daerinne sal een ieder van de 
voors. comparanten participeren en de dragen na rato van de 
quantiteyt civetten die yder sal hebben gelevert. 

De comparanten sullen niet vermogen, nogh door haerselven 
off door yemand anders, ... te verkopen off doen verkopen 
eenige andere civetten, 'tsij Engelsche off ander soort, als die 
van de gemeene massa, op peene van 1000 caroli guldens, te 
ve::rbeuren d'eene helfte ten behoeve van de Nederduytsche dia
conie-armen ende d'andere helfte ten. behoeve van de geinte
resseerde comparanten. 

Is wijders gestipuleert, dat aIle resolutiEin bij de comparanten 
we gens dese negotie en affaires te nemen, bij meerderheyt van 
stemmen sullen moeten terneder gestelt en ten effecte gebracht 
werden. Ende in cas van differentie off questie soo sullen 
deselve bij 't meerendeel van de comparanten almede affgedaen 
ende getermineert werden. Belovende sij, comparanten, ... haer 
in desen te sullen dragen eerlijck, trouw en vroom . .. ende tot 
nakoming deses verbindende haere respective personen ende 
goederen .... 

In Amstelredamme desen 1gen Februarii anno 1687, ten pre· 
sentie van David Adriaenszen Boom en de Isaak Warnsinck, 
als getuygen hierover geataen. 
'tt' . g. Pieter la Burgh, Jacobus van Aelst, Arnout Walraven, 

Reynier Dibbets, Daniel Waeywel, Sara van Aelst, Joan 
Brayne, Francoys van Aelst; D. A. Boom, 1. Warnsinck, 
J. de 'Winter, Not. publ. 
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NO. 156. - MACHTIGING TOT ZAAKWAARNEMING. - 1687, FE

BRUARI 201). 

Arnout Walraven, koopman te Dord1'echt, thans te Amster
dam zijnde, machtigt Abraham Walraven, woonachtigh binnen 
deser stede, zijne cousin, om al zijn zaken waar te nemen, spe
cialijck omme te doen effectueren sodanige kontracte van koop 
ende handel als hij, comparant, benevens Sieur Pieter la Burgh 
cum sociis ende Sieur Jan Brayne van civetten voor mij, nota
rio, en seeckere getuygen op den 18en en 1gen deser lopende 
maents Februarii en jaers heeft opgerecht 2) .... 
'tc. g. Arnout ,Valraven, J. Oorthoorn [mede notaris], D. A. 

Boom, J. de Winter, notarius publicus. 

NO. 157. - ACTE VAN BOEDELSCHEIDING. - 1687, MAART 183). 

Acte van scheiding van den boedel van wijlen Mr. AllClrdus 
Cyprianus en diens weduwe Maria liValraven. Het blijkt, dat 
Allardus Cyprianus op .1.9 Septe11'lber 1670 ten overstaan van 
Notaris Mr. Cornelis Hoogeboom een testament 4) gemaakt 
}wett, waarbij hij aan zijn vroun' o.a. legateerde de civetkatten 
met de gereedschappen van dien, die bij hem zouden werden 
naegelaeten, tot taxatie van luyden hen des verstaende .... 

In den boedel n'aren bij zijn overlijden, in September 1683, 
o.a. 17 civetkatten, bij de voors. processioneele scheyclinge en 
deylinge 5) begroot op 6050 gulden .... 

In den staat van inkomsten en uitgaven betreffende deze 
nalatenschap, door de wedu'we bijgehouden van den 22en N 0-

rember .1683 at, en door Dr. med. Abraham Cyprianus nage
zien, komt een post van uitgave voor, op 6 December 1683: 
Aen de makelaer van civet ... . ........ f1. 3.-. 

NO. 158. - VERKLARING OMTRENT HET STALLEN VAN CIVET

KATTEN. - 1688, NOVEMBER 156). 

Op huyden, den 15 Novembris 1688, compareerde voor mij, 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. de Winter, No. 2329, fo. 127. 
2} Zie No. 153, 154 en Hi5. 
') G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris G. Ypelaer, No. 5326. 
~) Dit testament is nict ternggevonden. 5) Op 16 November 1683. 
5) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris D. Stafmaker V'arlet, No. 4748, fo.933. 

- Een uittreksel hiervan is gepubliceerd -- verkeerdelijk onder den datum 
5 November - door J. F. M. Sterck in Jaarboek Amstelodamum, X, p. 202. 
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David Stafmaker V ar let, openhaar notaris .,. t' Amsterdam 
resideerende, de Heer Jacobus van Aalst, doctor medicinae. 
ende d'eerJ:lare Juffrou Johanna van Aalst, huysvrou van d'eer
same Reynier Dibbits, mitsgaders Stijntje Cornelis, weduwe van 
Lourens Coenraats Nagtglas, inwoonderen deser stad, van eom
petenten ouderdom, mij, notario, bekend, dewelcke ter requisitie 
van Juffrou Sara van Aalst, eerder weduwe van Willem van 
Beyerland, hebben verclaart ... hoe waar is, dat sijluyden see
ckere ende waare kennisse hebben, dat de cievetkatten van 
Allardus Cieprianus hebben gestaen ten huise van de requi
sante; gevende voor redenen van wetenschap, dat hij, eerste 
getuyge, van 't maagschap sijnde, dagelijkx daar ten huyse 
verkeerde, gelijck sij, tweede getuyge, daar heeft gewoond, en 
siJ, derde getuyge, als dienstmaagt daar doen gewoond heeft, 
en bijgevolg continueel gesien, dat de voornoemde Willem Bey
Erland of de laatste comparante de civet de vermelte katten 
hebben afgenoomen, ook weI dat Allardus Cieprianus daarbij 
ofte omtrent niet is geweest. .... 

Alles opregt gedaen binnen Amsterdam, ter presentie van 
Joannis van Bronkhorst ende Joannis van Swanenhurgh, als 
getuygen hierover gestaan. 
n'. fl. Johanna van Aelst, Jacobus van Aelst, + 't merck gestelt 

bij Stijntje Cornelis, J. Bronkhorst, J. v. Swanenburgh, D. 
Stafmaker Varlet, N otarius. 

NO. 159. - RESOLUTIE VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCHE. 

COMPAGNIE. - MIDDELBURG, 1690, OCTOBER 301). 

De President, Van de Poele, heeN in behandeling gebracht 
eenige consideratien, door den gervczen Directeur-generaal op' 
de Kusl van Guinea, Nicolaes S1veeris, opgesteld en aan deze' 
vergadering voorgelegd, o.a. 

Dat in 't toekomende het limoensap en de civetkatten niet aen 
de generaels als een emolument gegeven, maer voor reeckening
van de Compagnie ingehandelt ende overgesonden sullen moe
ten worden .... - Hie1·toe wordl beslolen. 

1) Zie No. 142 (maar archiefno. 835). 
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NO. 160. - RESOLUTIE VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCHE 

COMPAGNIE. - MIDDELBURG, 1691, MEl 21). 

Ende is wijders goetgevonden, dat den [nieuwen] Directeur
Generael agtervolgens het geresolveerde van den 30en October 
laetsleden 2) niet su11ende werden toegestaen het emolument in 
de civetkatten ende het limoensap, dat egter de inhandelinge 
van hetselve ten hoogsten sal werden gerecommandeert, ende 
opdat daertoe te meer soude mogen werden geanimeert, dat 
deselven, nadat de Compagnie bevinden sal door sijne vigilantie 
veele voordeel toegebragt te sijn, deswege soodanige erkente
nisse sal werden toegelegt als men te zijner tijd bevinden sal 
tf.> behooren. 

NO. 161. - RESOLUTIE VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCHE 
COMPAGNIE. - MIDDELBURG, 1692, JULI 33). 

Den Directeur-Generaal Joel Smits '/'l'ordt ket emolument van 
de civetkatten en ket limoensap, zooals zijn voorgangers dat 
hebben genoten, toegekend. 

NO. 162. - RESOLUTIE VAN DE HEEREN X DER WEST-INDISCHE 
COMPAGNIE. - MIDDELBURG, 1693, JULl 184). 

Joan Scott wordt als opvolger van Joel Smits tot Directeu'f
Generaal op de Kust van Guinea aangesteld: sonder te profi
teren het emolument van de civetkatten ende van het limoensap. 

NO. 163. - VERKLARINGEN OMTRENT DE GESTELDHEID VAN 
AANGEKOCHTE CIVETKATTEN. - 1695, APRIL 265). 

Op heden, den 26en April 1695, compareerde voor Mr. Nicolaus 
van Loosdreght, ... openbaar notaris .. . tot Amsterdam resi
deerende, ende de nagenoemde getuigen, Sieur Willem Enge
laar en sijn huysvrouw Maria Sons, van competenten ouder
dom, ende hebben te versoeke van Sieur Daniel W a ywe11 ver
claart en getuyght, hoe waar is, en dat sij weI weten, dat de 
requirant op den 18 Februarii 1694 heeft ontfangen van Sieur 
Reynier Debbits en in sijn huys gebraght 15 mannekens en 1 

1) Zie No. 142 (maar archiefno. 835, fo. 220). 2) Zie No, 159. 
S) Zie No. 142 (maar archiefno. 835, fo. 347). 
4) Zie No. 142 (maar archiefno. 835, fo. 387 vo.) 
5) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris Mr. N. van Loosdreght, No. 5720, No, 125. 
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wijfje chivetcatten, als sijnde in 't overbrengen en verplaetsen 
van dito catten beyde daarin behulpsaam geweest; dat eenige 
tijt daarnae 2 mannekens van de bovengenoemde catten op dif
fHente tijden gestorven sijn, 'tgeen sij weI weeten, omdat sij 
de catten 2 mael 's weeks waarneemen en die twee hebben doot 
gesien; dat hij op den 7 Julii 1694 bij de Westindische Com
pagnie alhier heeft gecoft 3 mannekens catten, waaruyt 2 catten 
sijn gestelt voor de 2 hierboven gementioneerde gestorven, als 
sijnde in de 3 weynig differentie, welke catten hij, eerste depo
sant, heeft ontfangen en aan huys helpen brengen; dat hij, 
requirant, op den 25 Februarii 1694 in 't bijwezen van Juf
frouw Sara Brayne, weduwe van den heer Joan Brayne, aan 
haar he eft gelevert deselve en geen andere chivetkatten als 
die hierboven genoemt sijn; en dat die soo gesont, fris pn 
weI in 't vlees waaren als het den ouderdom van ieder cat toe
liet; en dat die door den anderen 1) so well en beter gecondi
tioneert als nog ergens catten gesien hebben; geevende daarvan 
voor redenen van weetenschap, dat zij beyde geduurende den 
tijt dat sij onder de requirant geweest zijn tot den dag van 
d'afleeveringe incluys, die tweemaal ter weeke hebben gehan
delt, soo in 't afneemen van de civet als het verschonen van 
deselve; en dat hij, Willem Engelaar, op verscheyde plaatsen 
bij andere meer catten op deselfde wijze he eft waargenomen, 
maar die nergens betel' geconditioneel't heeft gevonden; en 
wijders dat de voors. catten in al de gementioneerde tijd, dat 
die bij de requirant geweest sijn, soo weI en beter geplaatst 
sijn geweest als die hij meer bu-yten de voornoemde15 catten 
gehad heeft. 

Compareerde mecle ten selven dage Annetje Sas, mede van 
competenten ouderdom, dewelke mede ten ·versoeke als voren 
heeft verclaart, waar te zijn, dat zij over twee jaren ten huyse 
van de requirant, Daniel Waywel, als dienstmaagd gewoont 
heeft en aldaar de catten he eft waargenoemen, soo met voeden 
als in 't verschonen, maar noyt eenigh onderscheyt van catten 
heeft gemaakt, ook noit eenig onderscheyt he eft geweten, ende 
so veel te eten gegeven als sij nodig hadden. . ... 

Gedaan ter presentie [van] Jacob van Uden en Jacob van 
Beek, als getuygen. 

1) Door elkaar genomen. 
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tv. g. Willem Engelar, Maria Sons, + self gestelde merk An· 
netje Sas, .J. van Uden, J. van Beek, N. van Loosdreght: 
Notaris. 

NO. 164. - VERKOOP VAN EEN HUIS. - 1695, DECEMBER 301). 

Denys, Abraham en Isaac Neuyen, en hun broeder Johan 
Neuyen, en Maximiliaen Tinnegiefer, als man van Anna Neuy
en, verkoopen aan Johannes van Kerkhoven het huis gelegen 
(tan de 'Kalverstraat te Amsterdam, Oostzijde, tusschen de Ga-
1Jersteeg en het Duitjessteegje, daer "De Chivetcat" in de gevel 
staat, VOQ1' fl . 7000.-. 

NO. 165. - TESTAMENT VAN MARGARETA GUNWEL, WED. PIETER 
DENYS JR. - 1696, SEPTEMBER 12). 

Marga'reta Gunwel, gezond, maakt haar testament. Zij prele
gateert aan hare dochter Petronella Denys o.a. het huis in dB 
Hloedstraat, waat· "De Civetkat" in den gevel staat. - Zij on
derteekent. 

NO. 166. - TRANSPORT VAN EEN HUIS. - 1696, SEPTEMBER 83). 

Het Hot van Holland, te 's-Gravenhage, verleent mandement 
van willig decreet betreffende het huis, 30 December 1695 door 
Denys Neuyen cum suis aan Johannes Kerkhoven verkocht 4), 
daar de Chivetkat in de gevel stont, belent Noordsijde Dr. Abra
ham Tigerinus, Zuidsijde ... de Wint. Het huis is nogl'oor twee 
jaren tegen fl. 360.- per jaar vet'huurd. 

NO. 167. - TESTAMENT VAN MARGARETA GUNWEL, WED. PIETER 
DENYS JR. - 1697, MEl 75). 

Margareta Gunwel, n'edun'e van Pieter de Nys, ziekelijk 
zijnde, maakt haar testament. Zij prelegateert aan hare dochter 
Petronella he! geheele huis en erf in de Bloedstraat, 'waar "de 
Civetkat" in den gevel staat en waarvan zij het onderhuis be
n'oont, benevens een tuin gelegen in de Nieuwe Plantage, a1s
mede haar inboedel, porcelein, linn en enz., uitgezonderd rt'at be
It'eft eenige bijzondet'e beschikkingen. - Zij onderteek"enl. 

1) G.-A. Amsterdam, Afschrijving Willige Decreten, No. 37, fo. 219. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris Jan Schrick, No. 5656, No. 52. 
B) G.-A. Amsterdam, Willige Decreten, No, 48, fo. 255. 4) Zie No. 164. 
5) G,-A. Amsterdam, Prot. Notaris Mr. J , Schrick, No, 5656, No. 68. 
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NO. 168. - BOEDELBESCHRIJVING EN BORGSTELLING IN HET 
FAILLISSEMENT VAN DANIEL WAEYWEL. - 1697, OCTO
BER 221). 

Inventaris van de meubelen, bevonden in den boedel van 
Daniel Waeywel. 1697, October 22. 

Op de kattezolder 60 katten. soo mannekes als wijfjes f. 6040.-. 

1697, November 27 2). 
58 katten, getauxxeert tel' somme van f1. 6040.- doer Jacob 

de Maze en Pieter Spranger, als daertoe bij haer Ed. Achtb. 
gr.authoriseert 27 Novemher 1697, sijnde 2 katten gestorven. 

1697, December 5. 
Isaack de Visch en Pieter Jacobs Timmer stellen zich ter 

Kamer van de desolate baedels der stad Amsterdam borg vaol' 
de non-verminderinge van de 58 civetkatten in dese inventaris 
gespecificeert en de getauxeert op de somme van 6040 guldens. 

NO. 169. - VERKLARING BETREFFENDE BORGSTELLING. - 1697, 
DECEMBER 53). 

Op huyden, den 5 Decembris 1697, compareerde voor Mr. 
Nicolaes van Loosdreght, openbaar notaris, ... tot Amsterdam 
residerende, en de naegenoemde getuygen, Juffrouw Maria 
Magdalena Gravius, huysvrouw van Sieur Daniel Waywel, als 
bij de ... Schepenen alhier geauthoriseert om haer eygen recht 
waer te neemen, dewelcke verklaarde, dat de heer Isaac de 
Visch en Sieur Pieter Jacobszen Timmer op haer, comparantes, 
versoeck hebbende geresolveert sig borgen te stellen ten be
boeve van de Edele Heeren Commissar iss en van de desolate 
boedels, voor de non-vermindering ofte non-alieneering van 
de 58 civetkatten die in haer gemelden mans boedel werden 
gevonden, ter somme van 6040 guldens so als deselve ge
ta.xeert sijn ofte sooveel meer als welgemelde Heeren Commis
sarissen sullen goedvinden 4); ende redelijk zijnde dat zij des-

I) G.-A. Amsterdam, Archief Desolate Boedel-Kamer, No. 401, fo. 50 vo. 
f) Geschreven in margine bij 22 October 1697. 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris Mr. N. van Loosdreght, No. 5728 (af

sehrift in No. 5750, fo. 170 vo., No. 437). - Gedeeltelijk gepubliceerd door 
J. F. M. Slerck in Jaarboek Amstelodamum X, p. 202. 

~) Zie No. 168. 
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wegen werden gelndemneert, voornamelijk dewijl de voors. ci· 
v£1tcatten in haar, comparantes, maght sullen verblijven, so 
belooft zij , comparante, ende nam aan, de gemelde Heeren 
Isaac de Visch en Pieter J acobszen Timmer ende hare erven 
ende successeurs we gens de v~~rs . interponeerende borgtoght 
met wat des aancleeft, als principale debitoren en wien de 
saak aIleen en privaatelijk aangaat, te sullen indemneeren, vrij, 
cost- en schadeloos houden, daarvoren verbindende haar per

. soon en aIle hare goederen, geen exemt .... present Balthasar 
Weduwarts en Nicolaas Bont, als getuygen. - Allen onder
leekenen. 

NO. 170. - INVENTARIS VAN WIJLEN MARGARETA GUNWEL, ·WED. 

PIETER DENYS JR. - 1698, FEBRUARI 71) . 

Inventaris van de goederen van wijlen Margareta Gun
n'el, wedu:rve van Pieter Denys: opgemaakt op verzoek van 
Johannes Schreuder en Jan Centen, voogden van de minder
jarige kleinkinderen, volgens aangifte van haar dochter Petro
nella en getaxeerd door Catharina Schaak, beeedigd schatster. 
Het blijkt dat op zolder staan 6 grote civetskouwen ... fl. 3 . .......:. 
Het geheele meubilair is geschat op fl. 876.15.8 . . .. . 

Verder (1 0.) een huis en erf, bestaande uit twee 1voningen 
in de Bloedstraat, waar "de Civetkat" in den gevel staat, welTe 
e11 en huis indertijd aan Pieter Dionyszen, man van de overle
dene, gekomen zijn volgens de kWijtschelding van 30 Maart 
1648, register K, 168 vo. 2) ; zij worden door Jan Pieters.zen de 
Vries en Adriaan de Jonge en Abraham van Dakenburg ge
srhat, volgens machtiging van de Schepenen, op fl. 7000.-. 

NO. 171. - VERKLARING OMTRENT DE KWALITEIT VAN GELEVER

DE CIVET. - 1699, JUNI 163). 

Compareerde voor mij, Joan Hoekebak, Notaris . .. , Sieur 
Hendrik Priem, burger en de civettrecker hier tel' stede, dewelke 
ten versoeke van d'Heer Samuel Torin, coopman alliier, . . . 
he eft . . . verclaert . . . , dat aIle de partijen civett, die hij seedert 
eenige jaren herwaerts heeft vercogt en geleevert gehad aan 

1) G.-A. Amsterdam, P rot. Notaris L. Meyer , No. 5450, No. 62. 
2) Zie G.-A. Amsterdam, Kwijtscheldingen, No. 42, fo. 168 vo. 
3) G.-A. Amsterdam, Prot. Notar is J. Hoekebak, No. 5870, No. 198. 
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gemelden heer Torin, ende weI bijsonderlijk de portie op den 
23 Maert laestleden aen hem geleevert, sijn geweest opregte 
Hollandse civet, binnen dese stadt Amsterdam getrocken van 
sijn civetcatten, die hij, comparant, alhier ten sijnen huyse 
actuelijck is houdende ende voedende, sooals rugtbaar en bekent 
is; dat oock deselve civette door hem noyt werd gemengt of 
"ermeerdert door eenige andere uytheemsche civett, direct nog 
indirect, maer altoos is volgens sijne bijgaende attestatien, con
senterende en gevende hiervan acte; dat aldus passeerde in 
Amsterdam, praesent Arent van Steenler en Jacob van Pad
denburg als getuygen. 
'IV. g. Hendrik Priem, A. v. Steenler, 1699. 

Tenselven dage compareerde me de voor mij, notaris, voor
gemelde heer Samuel Torin, verclarende ... dat hij op den 
23en Maert voors. van gemelden Hendrik Priem hebbende ge
cogt en ontfangen een partij van 27 oncen civet in 6 glasen, 
hij deselve dus sonder eenige vermeerderinge van vreemde 
civet of veranderinge per schipper Thomas Wolters naer I,on
don heeft gesonden en geconsigneert aen d'heeren Cossart en 
Noortwijk, coopluyden, aldaer; actum et praesentibus ut supra. 
"tI'.g. Samuel Torin, A. v. Steenler, J. v. Paddenburg, J. Hoe-

kebak. 

NO. 172. - VERKLARING OMTRENT IN COMMISSIE GEGEVEN CIVET. 
- 1700, AUGUSTUS 261). 

Compareerden voor mij. Josua Sanderus, notaris publicus, 
d{' Heeren Pieter Oosterlingh, coopman alhier, ende Pieter de 
Beer, schipper, bey de van genoegen ouderdomme, dewelcke ter 
requisitie van cl 'eersame Dirk Lont, schipper, verclaerden .. , 
dat haer, getuygen, seer weI is bekent, dat den requirant op 
den 12en Junii van deser lopende jare van den twede getuyge 
hE·eft ontfangen ... een kasje, gemerkt No.4, daerin geweest 
sijn 9 doosjes gevult met civet en geen musciljaet, welke civet 
sij, getuygen, bij goede onderrigtinge weten dat gewonnen off 
~ergadert van katten, die binnen dese stadt gehouden werden, 
eude dat den requirant deselye partije off 9 doosjes civet alhier 
is ter handen gestelt met speciale ordre en commissie omme 
deselve te yercopen ende te negotieren tot Som in Vrankrijk, 

') G,-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. Sandel'lIs, No, 6270, No, 95, 
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waernae toe de requirant ter dier tijt gedestineert en bevragt 
was, en na geen andere plaetse in de werelt als die particu
lierlijk haer opsicht op Som in Vrankrijk gehadt hebben ..... 
Present Jacobus Sanderus en Jan Lantgraef, als getuygen. 
11.'. g. Pieter Oosterling, Pieter de Beer, J. Landgraaff. 

NO. 173. - KOOPCONTRACT VAN CIVETKATTEN. - 1701, JULI 41). 

Heden, den 4en Julii 1701, compareerden voor mij, Joanne::; 
van Geuns, openbaer notaris .... binnen Amsterdam residee
rende, in 't bijwesen van de nagenoemde getuygen, Sieur Hen
drik Priem, koopman alhier, tel' eenre, ende Sieur Daniel 
W'aywel, koopman, ter andere zeyde, te kennen gevende de 
comparanten, dat hij, eerste comparant, he eft verkoft, en den 
tweeden comparant van den eersten comparant gekoft te heb
ben, een quantiteyt van 25 mannetjes civetkatten, zodanig en 
in dier voegen als den tweeden comparant dezelve civetkatten 
ten overstaan van den eersten comparant op den 22en der 
voorledene maand Junii heeft bezigtigt, ende dat tot 270 gulden 
ider kat, zulx dat de 25 mannetjes civetkatten in 't geheel ko
men te monteeren een somme van 6750 guldens; onder deze 
expresse conditie nochtans, dat alle dezelve katten binnen den 
tijd van een maand, te rekenen van denzelven 22e der voor
If!dene maand Junii aff, sullen moeten ontfangen werden, weI 
f.'erder maer niet later. Dat ook vervolgens door den tweeden 
comparant in handen van den eersten comparant zal moeten 
gestelt werden een somme van 200 guldens, dien den tweeden 
comparant zal verbeuren bijaldien hij binnen den voors. tijd 
va.n een maand, te reeckenen als vooren gezecht, niet sal komen 
te ontfangen deselve 25 mannetjes kaHen. Maar wanneer de 
voors. 25 mannetjes civetkatten binnen den gestipuleerden tijd 
door den tweeden comparant ontfangen wierden, dat alsdan 
deselve f1. 200 tot afkorting sullen strecken van zodanige 1000 
guldens, als op den ontfangst van dezelve 25 katten door den 
tweeden comparant aan den eersten is uytgelooft en moet vol
daan werden. Dat oock vervolgens de resteerende somme, zijnde 
naar de betalingh van de voors. 1000 guldens noch 5750 gul
dens, binnen den tijd van twee jaren promtelijck aan den eersten 

') G.-A . . Amsterdam, Prot. Notaris J. van Geuns, No. 6354, No. 29l (af
srhrift in Prot. No. 6391, fo. 209). 
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comparant door den tweeden comparant moe ten werden vol
daan, en daarvan betaalt werden intrest tegens 4 percento in 
't jaar; dat oock den tweeden comparant zal vrijstaan zodanighe 
somme in de voors. tijd van 2 jaren te betalen als 't hem zal 
gelieven ofte gelegen komen, al was 't bij de maand ofte 6 
weeken, van welke betaalde somme d'intrest na de tijd van de 
betalinge te reeckenen, sal kommen op te houden. 

Ende tot meerder verzeekering en pl'esteering van deze con
tract en voldoeninge van de voors. resteerende 5650 guldens 
heeft Maria Magdalena Gravius, huysvrouw van den tweeden 
comparant, die met assistentie van haar man me de is compa
reerende en tot het passeeren dezes van dezelve geautorizeert, 
haar ten behoeve van den eersten comparant gestelt tot borge 
als principaal. 

Ook consenteeren Wayrvel en zijn V1'OUrv, dat ter secretarie 
'Van Diemermeer door den Secretaris vann'ege Priem aanteeke
ning hiervan mag norden gedaan, en dat zoolang aan dit contract 
niet door hen voldaan is, zij hun huis I3n goed niet mogen 
bezrvaren; alsmede, dat vrijroillige condemnatie van den Hoo
gen Raad van Holland zal n'orden aevraagd; zij benoemen 
hiertoe hun procureurs, Priem Mr. Joachim Huysse en Wayrvel 
Mr. Hendrik van der Vijver, beiden procureurs bij den Hougen 
Raad in Den Haag. 

Getuigen zijn de notarisklerken Jan Landgraaf en Larnbertus 
van den Broek. - Allen onderteekenen. 

NO. 174. - TRANSPORT VAN EEN HUIS. - 1716, JULl 41). 
Cornelis Jongkind, ~ehurvd met Margareta Houtman, en 

MargaTeta Houtman zelve voor de eene helft, en deze Jongkind 
als gemachtigde (volgens acte van 16 Novernber 1714, voor 
N otaris Adriaan de Kedts te Gouda gepasseerd) van zijn zrva
!fer Pieter Palensteyn, gehurvd met Elisabet Houtman, 1100r de 
andere helft, beide vrourven erfgena'men van Petronella Dio
nyssen, dochter en mede-erfgenaam van Pieter Dionyssen, 
transporteeren aan Hendrik Schuyl een huis en erf in 
df:Bloedstraat, rvaar "de Chivetkat" in den gevel staat, 01n
schreven in de krvijtschelding van 30 Maart 1648 van Jan 
Jansz. Luysing aan den bovengenoemden Pieter Dionyszen 2). 

1) G.-A. Amsterdam, Schcpenkennissen, No. 90, fo. 94 VO. 

2) Zie No. 170, Noot 2. 
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De koopsom is fl. 6500.-. 

NO. 175. - ONDERLING ACCOORD TOT KOOP VAN CIVETKATTEN 

EN VERKOOP V AN CIVET. - 1718, JUNI 101). 

Heeden, den Wen J un y 1718, compareerde voor mij, J oannes 
van Geuns, openbaar notaris ... binnen Amsterdam reside
rende, in 't bijwesen van de nagenoemde getuygen, d'Heeren 
Jan en Reynier van Gelder, in compagnie, tel' eenre, de Heer 
Justus Joannes van Bilanus tel' tweeder, ende de Heel' en Mr. 
Mattheus Brouwerius tel' derden sijde, allen wonende binnen 
deze stadt en mij, notaris, bekent, en verklaarden sij, compa.;. 
ranten, met den anderen te hebben aangegaan seeker contract 
van socitijdt en compagnie omtrent den inkoop der civetkatten 
ende de verkopingh der civetten, sonder dat nogtans eenige 
compagnie omtrent den eigendom der beesten offte del' civetten 
selffs te introduceeren, offte eenigermaeten te begrijpen, ende 
dat voor den tijdt van 6 aghtereenvolgende jaaren, te heginnen 
met het passeeren dezes en eyndigende met den 10 Junii li24, 
sullende v06r de expiratie van dien tijdt niemant, op een boete 
van 1000 guldens, uyt deze contracte mogen treeden, ende dat 
in manieren als voIgt: 

Eerstelijk sullen de comparanten te samen aIle de hier te 
land en komende mannetjes civetbeesten met gemeen overlegh 
voor seekere affgesprookene somme voor de sociteydt inkoopen 
-en bij lotinge onder elkanderen verdeelen, dogh die van de 
comparanten vaal' den inkoop quam te declareeren, geene 
beesten te willen hebben, dat dezelve alsdan sal moeten gedoo
gen dat de gemelde beesten door de andre compagnons inge
kocht en verdeelt werden. 

Ten tweeden sullen de comparanten elkanderen opreghtelijk 
bij handtastinge, in plaatse van eede, in geschrifte overgeven 
,een hist van de bij henlieden in weezen sijnde civet, en die 
ook ten dage del' teekeningb ofte passeeringh dezes contracts 
benevens hunnen onder ling en beestens laten sien ende de civet. 
weegen, wat quantitijdt ider der comparanten onder sigh heefft, 
-en getrouwelijk verklaaren, hoe veele civetten ider der compa
ranten maant voor maant door elkanderen gerekent van hunne 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J. van Geuns, No. 6372, No. 79. 
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beesten komen te trecken; dat de comparanten onderlingh de 
vrijheyt sullen hebben in elkanders huyssen te sien en wegen, 
hoeveel de civet die buy ten de kist en onder ider van hen ove
righ blijfft, komt te monteeren, 'tgeen van tijdt tot tijdt bij de 
comparanten respectivelijk sal konnen gedaen werden, sullende 
ider gehouden wezen onder eeden sigh te expurgeeren de quan
titeydt van de civet nae waerheyt te hebben opgegeven en niet 
meerder te hebben, direct off indirectelijck. 

Ten derden sullen de twee eerste comparanten 15 ons ende 
de tweede en derde com par ant ider 10 onsen civet bij provisie 
ten huysen van de laaste comparant, de Heel' Brouwerius, in 
een eyssre kist, die aldaer voor een jaar sal blijven en, dat 
jaar geexpireert sijnde, met onderlingh genoegen op sodanigen 
plaats onder de andre compagnons worden gebraght als (sij) 
sullen goetvinden, in toegesegelde glaesen off buss en leveren en 
op een aangeplackt brieffje het nette gewight, de tarra, de dagh, 
maent en jaer uytgedruct, mits dat de bewaarder van de civet 
ten genoegen del' andre meede-comparanten borgh sal stellen 
tel' somme van 1000 guldens ten behoeve van ider derselver 
comparanten; dat meede de andre offte verdre, reets verga
derde civet van tijdt tot tijdt in voegen als hierboven in de 
voors. eyssre kist sal werden gebraght, namentlijk door de van 
Gelders 15 en de heeren Bilanus en Brouwerius ider 10 onsen 
oHte sooveel meer als de contractanten sullen goetvinden, mits 
dat door de eerste comparanten, de heeren van Gelder, altijt 
een halve portie offte quantitijdt meer als de andere compa
ranten, de heeren Bilanus en Brouwerius, werden gebraght. 

Dat wanneer men iot egalitijdt van de civet sal wezen ge
komen, bij ider van de comparanten in dezelve eyssre kist 
sal werden ingebragt sodanige civet, die bij ider van de com
paranten van tijdt tot tijdt sal werden getrocken, en waarna 
de verkoping ook sal moe ten geschieden, en niet eerder weder 
in de eyssre kist werden ingebraght v66r en aleer de inge
bragte civet uyt de kist verkogt sal sijn, ende dat dan de in
brengingh in de kist weder op nieuw eerst sal moeten geschie
den, en dat daarin van tijt tot tijdt op dien voet sal moeten 
werden gecontinueert; dat geene van de comparanten de civet 
minder sal mogen verkoopen dan waarop dezelve bij de com
pagnons is gestelt en niet meerder dan 1 off 2 percento, na dat 
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dezelve compagnons met elkancleren affspreeken sullen, in de 
betalinge te laten korten, op een boete van 500 guldens ider 
reys te verbeuren. 

Dat niemant eenige civet buy ten diegene welke in de kist 
onder de bewaerder van de civet is, sal mogen verkopen offte 
heleenen, op wat naam het ook sal mogen worden gedebiteert 
. . . als alleen onder de mede-compagnons, en dat onder nie
mant andel'S de beleening sal mogen worden gedaan; alsmeede 
dat geene publicque verkoping offte versending sal mogen ge
schieden, op een peene van 500 guldens voor ider c1andesteine 
verkoping, versendingh ofte belening, in voegen hiervooren te 
yt,rbeuren. 

Sullen de comparanten ider, hoofft voor hoofft, geduurende 
een geheele week, van de oudste aff te beginnen, de Bern's waar
Demen, tensij door uyt de stadt reysse, siekte, belet werdt, 
wanneer een sijner compagnons daertoe versoeken sal laten, op 
de boete van 2 schelling en voor ider dagh, te verbeuren en te 
bewaaren in een gemeene pot ten huyse van de bewaarder del' 
civetten. 

Dat wanneer de afftreck del' civetten s66 sterck moghte ko
men, dat een off twee del' compagnons geen civet meer hadden, 
de andre compagnon alsdan sijn nog hebbende civet alleen sal 
leeveren en mogen verkoopen, dogh niet andel'S dan met ken
nisse del' compagnons en onder beding van alle de boven
staande conditien we gens de prijs en notificatie als anders, op 
de gestelde boeten. 

Dat de verkoper del' civetten de te leveren hebbende civet 
met sijn cachet adjusteeren sal en tekenen met sijn eygen naam 
met bijvoeginge del' waare datum, dat is dag, maant en jaar, 
op een boete van 100 guldens. 

Off het quam te gebeuren, dat de comparanten offte eene 
van hun sijne beesten offte civetkatten verkoopen wilde, de 
andre comparanten, de daarvoor geboden werdende prijs wil
lende geven, bij voorregt en preferentie de katten sullen na sigh 
mogen neemen, en alsoo onder hem beyde offte twee overige 
comparanten deelen; edogh ingevalle de eene van de overige 
comparanten geene katten wilde hebben, sal de resteerende 
eene compagnon de beesten voor de geboden prijs alleenigh na 
sigh mogen neemen, sullende diegeene welke sijne beesten [vel" 
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koopen wil,] opregtelijk bij sijn woort, in plaats van eede, de 
aangeboode prijs aan sijnen compagnon declareeren en hun de 
preferentie geven, op een boete van 200 guldens. 

Dat vel'ders del' comparanten presente en toekomende vrou
wen, alsmeede de erffgenamen van de comparanten, die geen 
vrouwen hebben, bijaldien een del' comparanten quame te ster
yen, dat Godt genadelijk nogh langh wil verhoeden, wanneer 
de hiervoor gestelde tijdt dezes contracts nog niet geeyndight 
moght sijn, de keuse sal hebben omme in haar mans, zoons, 
broeders offte erffgenamens plaetse te treeden, mits, niet in 't 
contract blijvende, alsdan de beesten en civet als hiervooren 
van haar man, zoon, broeder offte erffgenamen geseyt is, niet 
verkopende als met kennisse van de compagnons en hun reght 
van naastingh derselver voor de hoogste geboden prijs, wanneer 
zij haar beesten en civet metterdaat souden willen verkoopen. 

Authoriseerende sij, comparanten, bij dezen op het kragtig
ste de broederen diakonen del' Gereformeerde Kerke alhier 
om me de bovengestelde gespecificeerde distincte boetens op 
de eerste den uncia tie van een del' comparanten inne te vorde
ren, al wiert de fraude eerst nae 't eyndigen dezes contracts 
ontdeckt, submitterende sij sigh aIle en ider in 't bijsonder ten 
dezen aHe reghten en reghteren ... onder verb ant als naar 
reghten. Dat aldus passeerde binnen Amsterdam in 't bijwesen 
van Willem van Winghen en Fredrik Paulusz. als getuigen. 
'lV. g. Jan van Gelder, Reynier van Gelder, J . J. Beilanus, Mat

thaeus Brouerius, J. van Geuns, Willem van Winghen, 
Frederik Paulusz. 

NO. 176. - AMPLIATIE VAN RET CONTRACT AANGAANDE DE 

CIVETNEGOTIE. - 1718, OCTOBER 31). 

Heden, den 3en October 1718, compareerde voor mij, J oannes 
van Geuns, openbaar no tar is ... binnen Amsterdam residee
rende, in 't bijwesen van de nagenoemde getuygen, de Heeren 
Jan en Reynier van Gelder, mitsgaders de Heel' Justus Joannes 
van Belanus ende de Heer en Mr . Mattheus Brouwerius, koop
lieden alhier, te kennen gevende de comparanten, dat sij alsnog 
quamen te approbeeren en van volle waarden te houden de 

1) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris J . van Geuns, No. 6372, No. 130. 
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contracte wegens de negotie van de civet opgereght en tusschen 
henlieden op den iOen J unii dezes jaars 1) ten overstaan van 
mij, notaris, en getuygen gepasseert; ende wert bij dezelve con
tracte nogh gevoegt, dat van nu aff aan alle de verkofft wor
dende civet gemunueert sal werden met een gemeen compag
nieszegel, dat ten dien eynde sal werden gemaakt, en een ge
mene attest[atlie-brieffie met de opgedruckte namen del' com
IJagnons gemerkt, sullend.e buy ten dit de leverantier ook in 't 
compagniesboek, bij den bewaarder der civet berustende, selffs 
de tijdt en quantitijclt sijner afflevering gehouden wezen te 
I~oteeren; ende sal wijder het compagniessignet en attestatie
brieffies met de opgedruckte namen del' compagnons voor dit 
jaar berusten onder de eerste comparanten, de heeren van 
GeIdel's, ende het gelt voor de verkofft wordende civet van de 
tweede comparant, de Heel' Bijlanus, op assignatie van de ge
samentlijke compagnons opgehaalt en van maant tot maant ten 
huysen van den boekhouder gebraght worden omme onder de 
gemelde contractanten voor elx bedongen portie, als in de ver
haalde contracte, verdeelt te werden; blijvende de gemelde 
contracte in allen sijnen leeden en deelen in sijn geheel, sondeI' 
dat met het passeeren dezes sal kunnen gesegt werden eenige 
de minste novatie offte veranderingh gemaakt te sijn; tot naar
kominge van deze verbindende contractanten hunnen persoo
nen en goederen ... ; dat aldus passeerde binnen Amsterdam 
in 't bijwesen van Willem van Winghen en Daniel Stoffels, als 
getuygen. 
1V. g. J. van Gelder, R. van Gelder, J. J. v. Beilanus, M. Brou

erius, Willem van Winghen, Daniel Stoffelsz., J. van Geuns. 

NO. 177. - INVENTARIS. - 1718, NOVEMBER IF). 

Inventaris van den ganschen boedel, bestaande uit meubelen, 
huisraad, bontwerkerswinkel11'aren en -gereedschappen enz., 
uagelaten door wijlen Catharina Wagenaar, huisvrouw van 
Lambert Hooft . 
. .. Twee civetkatmoffen. . ... 

I) Zie No. 175. 
2) G.-A. Amsterdam, Prot. Nolaris A. Tzeeuwen, No. 7603. 
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NO. 178. - BOEDELVERSLAG. - 1719, FEBRUARI 131). 

Staat des boedels van Daniel V\Taeywel en Maria Mag
dalena Gravius, egteluyden. 

In den jare 1697 is gemelte Daniel Waeywel door ongelukken 
van negotie en considerable schadens bij eenige negotianten in 
Engeland als elders geleden, tot een accoord met sijne doen 
zi-inde crediteuren gekomen, zijnde bij preferentie van de huys
vrouw niets van helang overgebleven als de meuhilen van de 
huyshouding en 58 civetkatten, ",aanan met de uyterste me
nage voor hem, "rouw en sware famillie he eft hestaan, dog 
v('rvolgens een sterfte onder de katten zijnde gekomen en geen 
penningen voorhanden zijnde, is genootzaakt geworden uyt 
dien handel te scheyden en in genoegsame sobere staat te leven. 
Middelerwijle door seker toe val en om chagrin te verzetten, is 
geworden liefhebber in de mathesis, en na veel arbeydens door 
Gods gena den gevonden de tot dus lange te vergeefs gezogte 
quadratura circuli, met welke premie te genieten hij zig heeft 
gevleyt sijne crediteuren niet alleenig te voldoen, maar oock in 
't vervolg een geruster leven met sijne famillie te leyden. N u 
15 bijna de gantsche weereld bekent wat devoiren daartoe heeft 
aangewent, en ongevaar 7 jaren agtereen met een gedeelte van 
sijne famillie zich meest in den Rage met veelvuldige reyzen 
heeft moeten ophouden, om welke costen mitsgaders van druk
ken en sollicitaW.in etc. te fourneren, genoodsaakt is geworden 
in schulden te vervallen en penningen van bekende vrinden op 
tf' nemen, hebbende wijnig connen helpen de 500 guldens die 
haar Ed. GrootMogende Heeren Staten Yan Rolland eens heh
hen gelieven te consenteeren, die er almede ingehrogt zijn, en 
df' verdere reste tot nog in die staat gehleven. 

V olgt den staat der crediteuren: 
in de jaren .. . 1687 Maria Adriana Waeywel .... f1. 500.-.
... 1711 tot 1714; Willem van Roorn f1. 557.2.-, 
hieraf 13 once civet it f1. 22.-.- d'once, rest . . ...... f1. 271 .2.-

( Toiu((l 82 C'reclileuren met) II. 9996.3.-

I) G.-A. Amsterdam, Archief Desolate Boedelkamer, No. 235 (staten /tnno 
li19). 



"OPRECHTE HOLLANDSCHE CIVET" 

Crediten. 
Meubilen en huysciraaden, tot nog toe ongetaxeert. 
Gantsch geen contante penningen voorhanden. 
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Het vaderlijke en andere goederen van Maria Magdalena 
Uravius hangt in proces tot Middelliurg in Zeelandt, dewijl hare 
pretenzie is, soveel te moeten hebben conform als hare broe
ders en susters van hare overledene moeder Maria Hubregts, 
weduwe van wijlen Dominus Daniel Gravius, predicant tot Mid
delliurg, voor het vaderlijke goet genotenhebben, waarvan de 
eene 9 en de and.ere 6 duysent guld.en op 't boeck van gemelte 
overledene weduwe Gravius staat genoteert, en is nogh onge
decideert, omdat wij onmagtig zijn geweest het proces te agter
volgen. 

De premie op de vinding der quadratura circuli laat weI een 
goede hoop maar geen sekerheyt. 

Dit alles per memori. 
Wij, onderschrevene, verclare de voorenstaande mijne staat 

oprecht en deugdelijk te wezen, so ontrent aIle onse crediteuren 
als uytstaende debiteuren en effecten, en dat alles tot sooda
nigen somme van penningen als bij yders naam staat uytge
drukt, sonder mijns wetens yts achter de handt gehouden of 
ook verswegen te hebben, direct of indirect, ... en dat ook 
geen van onse voornoemde crediteuren borge, pand ofte ver
zekeringe heeft, behalve hetgene bij de voornoemde onse staat 
reets is uytgedrukt, belovende dat in cas ons hierna nog yts 
meerder of verder, so ontrent onse crediteuren als ook debi
teuren en effecten te vooren mogte komen, desen ten aIle tijden 
daarmede te sullen amplieren. 

Actum Amsterdam, den 13 Februari 1719. 
'no g . Daniel Waeywel, Maria Magdalena Gravius. 

NO. 179. - ADVERTENTIE. - 1719, NOVEMBER 281). 

Alzo zedert eenigen tijd niet aIleen veele valsche civet, m£ler 
ook een onbekende materie onder den naam van Oostindise 
civet gedebiteert word, tot nadeel der Hollandse en buy ten-

1) Gedrukt in de "Amsterdamse (Dinsdaegse) Courant" , anno 1719, No. 
142, - Zie ook Dr. Leonie van Nierop, Gegevens over de nijverheid van 
Amsterdam, bijcengelezen uit de advertenties in de Am&terdamsche Couran t 
1667-1794, in : Jaarbo('k Amstelodamum XXVII (Amsterdam 1930). p.302, 
No. 144. 
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landse kooplieden, SO we I'd een iegelijk geadverteert, dat ner
gens tel' wereld andel's de regte en eygentlijke civetkatten ge
houden en waere civetten getrokken worden als te Amsterdam 
bij J. en R. van Gelder, J. J. van Beylanus en M. Brouerius, 
die dezelve met een gemeene geplaetdrukte attestatie met het 
merk van hun cachet daerop munieeren. 

NO. 180. - VERZOEKSCHRIFT MET BESCHIKKING BETREFFENDE 

IN PAND GEGEVEN CIVET. - 1720, SEPTEMBER 131). 

Aan de Ed. Agtb. Heeren Schepenen del' stad Amsterdam. 
Geeft reverentelijk te kennen Justus Johannis van Beilanus, 

dat hij, suppliant, sijnde getrouwt met Aurelia Swatte, die 
bevoorens weduwe was van wijlen Jacobus van Aalst, bij de
welke deselve he eft geprocreert een dogtertje, genaamt Fran
({oise Hermine van Aalst, die nog jong van jaaren is, en met 
welker onderhout hij, suppliant, dan ook is belast, om dewelke 
ell desselfs verdeI' familie des te beter op te voeden en te doen 
hestaen hij sijn negotie heeft genomen in civet; dan, ofscr..oon 
hij, suppliant, daertoe van sig selven een goede somme heeft 
g()appliceert, soo vind hij, suppliant, egter tot des te beder 
voortsetting van dien hem benodigt om eenige penningen, en 
dewijl aIle 't selve niet andel's kan strecken als om sijn ge
Doemde familie en aanbehuwde dogter 2) bequamer op te voe
den en maintineeren, 'en dat hetselve dogtertje door de na
la.tenschap van deselver over-oudmuy is op- en aanbestul'Yen 
een somme van 7840.- guldens, dewelke berust onder Mr. 
Mattheus Brouwerius, als medevoogt nevens den suppliant oyer 
't meergenoemde dogtertje, soo heeft hij, suppliant, den voors , 
Mr. Mattheus Brouwerius als medevoogt aangesogt om uyt 
hetseive capitaal aen hem, suppliant, tel' Ieen te verstrecken 
('en somme van 2000 guldens en ter dien insigte te vercoopen 
cen obligatie tel' gelijcker somme ten laste van 't gemeene land 
van Holland ten comptoire van Alkmaer, op de naem van Adr. 
van Sevenhuysen en Schaegen Hoogland als voogden van Bart
holt Deventerwaag, folio 1601, gedateert 1 Juny 1665, onder 
dese belofte, van dcselve somme capitael te restitueren soodraa 

1) G.-A. Amsterdam, Rechtelijk Archief, No. 845 (Schepenen Minunt
register, ond No. 142), fo. 13 vo. 

2) Stiefdochter. 
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't gedagte dogtertje mondig of ten huuwelijcker staet getreeden 
is, of weI eerder, dat de voors. opvoedinge en onderhout sal 
comen op te houden. En dat hij, suppliant, aen de genoemde 
Brouwerius binnen een jaer tot securiteyt salleveren de qwm
titeyt van 1000 guldens in civet, te reeckenen tegens 20 gul
dens het ons, en dat de intressen van 't overige capitael, die 
althans jaerlijx bedragen 146 guldens, sullen oploopen en blij
ven onder handen van genoemden Brouwerius, mitsgaders dat 
sijn, suppliants, effecten door de voors. restitutie legaliter sul
ien sijn en blijven geaffecteert, alles totdat de volle restitutie 
5al sijn geschiet, waertoe den naergenoemden medevoogt Brou
werius onder 't goedvinden van DEd. Agtb. weI schijnt te in
clineeren; waeromme soo keert dese suppliant hem in alIa 
onderdanigheyt tot UEd. Agtb., reverentelijk versoekende Uwer 
Ed. Agtb. appoinctement, waerbij DEd. Agtb. den suppliant en 
voornoemden Brouwerius authoriser en ende qualificeeren, om 
de voornoemde obligatie te mogen verkoopen en aen de koo
pel'S wettelijk opdraegen en de penningen van dien ontfangen, 
en de coopers deswegen te quiteeren, mitsgaders deselve Mr. 
Mattheus Brouwerius te permitteeren om de afcomst van dien 
aen den suppliant ter leen, onder de hiervooren gemelde con
diWin op te schieten ende verstrecken. 't Welck doende etc. 
(was getekent) T. Kerste. 

Schepenen besluiten, o.a. na Mr. Broumerius gehoord te heb
lien, om dezen te machtigen de obligatie aan den suppliant te 
geven en aan den suppliant toe te staan die te verkoopen en 
de som gelds daarvoor in leen te houden, totdat de opvoeding 
en het onderhoud van Francoise Hermine van Aalst beeincligrl 
zu,llen zijn; des dat hij , suppliant, aen den genoemden Mr. 
Matheus Brouwerius ... tot securiteyt van de gemelte resti
tutie voor eerst sooveel civet sal ter handen stallen als hij, 
suppliant, in voorraad he eft, en voorts binnen een jaer nae date 
deses nog sooveel civet, dat deselve, uytgerekent tegens 20 
guldens het ons, bedraagt de somme van 1000 guldens, en bin
nen een jaer daeraenvolgende nog een soo veel, dat deselve, 
gereekent als vooren, sal bedragen 500 guldens, en dat oock 
de intressen van 't overige capitael van de gemelte Fran<;oise 
Hermine van Aalst, bij de requeste vermelt, sal oploopen en 
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onder hem, Mr. Mattheus Brouwerius, blijven berusten totdat 
de voornoemde ter Ie en verstreckte penning en van 2000 guldens 
sullen weesen gerecouvreert ofte uytte gemelte verpande civet 
geconsequeert conn en werden, waervooren des suppliants ef
fecten legaliter sullen sijn en blijven verbonden en ten allen 
tijden aansprakelijk ende executabel. Den 13 September 1720 
(Was getekent) J. B. Lestevenon. 

NO. 181. - VERZOEKSCHRIFT MET BESCHIKKING BETREFFENDE 

IN PAND GEGEVEN CIVET. - 1720, NOVEMBER 15 EN 21 1). 

Aan de Ed. Agtb. Heeren Schepenen der stad Amsterdam. 
Geeft ... te kennen Johannes van Geuns, dat hij, suppliant, 

aen eeneJustusJoannes van Bijlanus heeft verstreckt een somme 
van 1500 guldens volgens obligatie ten deese annex; dat de ge
melde Justus J oannes van Bijlanus aen de suppliant tot onderpand 
van deselve somme van 1500 guldens hadde ter hand gesteld 
een quantiteyt van 105 oncen civet, die bij non-voldoeninge ofte 
restitutie van dezelve somme met de intresten van dien, tegen 
een half percento 's maents, door den suppliant buy ten autho
risatie van den regter zoude konnen werden vercogt. omme 
daeruyt sijn capitael en intresten te erlangen; dat gemelde 
Bijlanus in gebreeken blijft dezelve somme met de intresten 
van dien aen den suppliant te voldoen, waeromme de sup
pliant sig ,vas keerende tot DEd. Agtb. niettegenstaende de magt 
door dezelve Bijlanus aen hem gegeven omme de meergemelde 
civet selfs te mogen vercoopen, versoekende authorisatie van 
DEd. Agtb. omme de meergemelde 105 oncen civet door een 
gezwooren makelaer, hem des verstaende, soo bij diverse par
tijties ende niet gelijck, 'tsij publicq oft uyt de hand te mogen 
Yercoopen, de gelden daervan komende van tijd tot tijd in min
tiering van sijn agterweesen te ontfangen, naer aftrek van de 
kosten hieromme gedaen, gereserveert en ongeprejudiceert des 
suppliants eerder en verder regt. 't \Velck doende etc. 
(Was getekent) 1. Wybrands, procureur. 

1720, N ovembe1' 21. 
Schepenen, gehoort hebhende Justus Johannes Bylanus, ende 

Hader disponeerende op de annexe reques.te van J ohannis van 

' ) G.-A. Amsterdam, Rechtelijk Archief, No, 845, fo. 228. 
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Geuns, authoriseeren den suppliant om me uyter hant bij par
tijties en de sulx successive de verpande 105 oncen civet te mogen 
verkoopen, de gelden daervan komende ter goede reeckeninge 
van de suppliants agterweesen te ontfangen en behouden, nae 
aftreck van de kosten hiervoorene gedaen ... , den 21en No
vember 1720. Present alle schepenen, uiigezonderd de Heeren 
Bryreel, Sautijn en Kalkoen. 
(Was getekent) Jb. Fk. du Fay. 

NO. 182. - BESCHIKKING AANGAANDE EXECUTORIALEN VERKOOP 

VAN CIVETKATTEN. - 1720, DECEMBER 51). 

Schepenen, geexami'neert hebbende de requeste van Philip de 
Later, qualificeren de suppliant om de civetkatten en goedre door 
de concherge te do en verkopen en de kooppenningen in min
dering van zijn agterweesen te ontfangen en zijn huys wederom 
ten laste van Justus Johannes Bijlanus te verhuuren, onver
mindert des suppliants regt te zijnen laste, mits de goedre in 
het huys bevonden werdende behoorlijk werden geinventari
seerd. Den 5en Decembris 1720. Presentibus aHe de heeten 
schepenen, dempto de Heer Boreel. 
(Was geteekent) J. Trip Jacobszoon. 

NO. 183. - BOEDELINVENT ARIS. - 1720, DECEMBER 72). 

Ingevolge van de requeste uyt de naem van Philip de Later 
aan d'Edele Achtbare Heeren Schepenen van dese stadt gepre
senteert en op gemelde appoinctementen, in dato den 5en ])e
cembris 1720, waarbij denselven de I_ater onder andere is ge
qualificeert, dat door de concierge, na alvooren behoorlijck ge
inventariseert werden de 'tgunt op desselfs bodem we gens den 
lmurder van zijn perceel, gestaan in de Buyte Bantemer straat, 
Justus Johannes Beilanus, aldaer gelaten was geworden, te 
mogen verkopen, is uyt kracht van 'tselve appoinctement en 
op ordre van de concierge aHe hetselve door mij, Abraham 
Tzeeuwen, openbaar notaris t' Amsteldam ... , en de getuygen 
nagenoemd, gelnventariseerd en bevonden te bestaan in 't na
vo]gende, te weten: 

1) G.-A. Amsterdam, Rechtelijk Archief No. 1316 (Schepenen Minuut
ngister, oud No. 48), fo. 134 YO. 

2) G.-A. Amsterdam, Prot. Notaris A. Tzeeuwen, No. 7609. 
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op de vlieringh-solder: .. . . 
op de kamer: een ysere kacgel, 12 ledige civettkouwen, 6 stucx 

chivetkatten met 6 kouwen, waarin die saten; 
op 't comptoir: . ... 
in de beneden sijdelcamer: .... 
in 't voorhuys: . . .. 
in de binnekamer: een doosje met chivet, 
in de kooken en op de binneplaets: .. . . 

NO . 184. - HYPOTHECAIRE INSCHRIJVING. - 1730, APRIL 71). 

Willem van Kerchem, tabakskooper te Rotterdam, leent van 
Oomelis van Liesvelt fl. 4000.- voor den tijd van 3 jaar a 
31/2 % p. j . en geeft hypotheek op zijn huis te Amsterdam, 
in de Kalverstraat bij de Gapersteeg, daar de Chevetkat in de 
gee vel staat. 

NO. 185. - TRANSPORT VAN EEN HUIS. - 1735, MAART 32). 

Jan Croesen, kle1"k ter secretarie te Rotterdam, en Dirk 
Bodde, op 11 lJecemlJer 1734 door de Wet van Rotterdam 
hiertoe gemachtigd, de eerste voor vVillem van Kerchem en 
de tweede voor Pieternelletje Hogenh,ltYs, die nu op scheiding 
van tafel en bed stann en wie'f vaste goederen nopens de Hee
ren van de Wet derhalve verkocht moeten worden, transpor
t('eren o.a. het perceel, dat lJij willig decreet van het Hof /'(In 
Holland d.d. 8 September 1696 aan Johannes van Kerckhem 3) 
'Ims opgedragen. Deze laatsie 'Yeas de eenige erfgenaam van 
zijn vrouw Cornelia Beyswerm volgens hun wederkeerig tes
tament, den 10en November 1713 '/)oor Notaris Pieter van de 
Hurg te 's-Gravenhage verleden, en heeft bij testament van 18 
September 1720 ten overstaan van Notaris Pieter van Aken 
tc Amsterdam, zijn zuster Susanna van Kerckhem, weduwe van 
HendTik Warnsinck, tot zijn eeniae erfgenarne benoemd. Deze 
Susanna van Kerkhem heeft bij testament, den 14en November 
1722 voor N oiaris Eduard van Velsen te 's-Gravenhage verleden, 
als haar eenigen erfgenaam aangen'ezen den lJovengenoemden 

I) G.-A. Amsterdam, Schepenkennissen No. 94, fo. 275. 
Z) G.-A. Amslerdam, Kwijlscheldingen, No. 109 fo. 8. 
3) Zie No. 166, waar hij Kerkhoven heet. 
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lVillem van Kerckhem , den jongsten zoon van haren neef Jan 
Abraham van KeTckhem. 

Het echtpaar tmnsporteert dan aan Mich'iel Doorik het bo
venbedoelde perceel in de Kalve'rstmat te Amsterdam, gelegen 
(ran de Oostzijde tusschen de Gapersteeg en het Duifjessteegje, 
daar "de Ci vetkat" in de gevel staat, belend ten N oorden Pau
lus Noel, aan de Zuidzijde Will em Nak, en aan den achterlc'lni 
lIet getimmerte van Burgemeester Spiegel of diens rechtverkrij
gende. 

NO. 186. - HYPOTHECAlRE lNSCHRIJVlNG. - 1746, NOVEMBER 
221). 

Michiel Doorik en Geertruy Thome, echtelieden, leenen voor 
6 jaar tijds fl . 4500.-- a 6 % p. j . van Jan Boekkamp, en 1'e1'

leenen voor dit bedrag een hypotheek op hun hUis in de Kal
verstraat, Oostzijde, tusschen Gapersteeg en DUif.iessteegje daar 
"de Civetkat" in den gevel staat 2). 

NO. 187. - TRANSPORT VAN EEN HUIS. - 1756, MEl 193). 

Johannes Christoffel Kofferman, schoonzoon van Michiel 
Dorik, heett op 20 April 1756 in publieke veiling voor fl. 5000.-
/tet huis en erf gekocht, gelegen in de Kalverstraat te Am"ter
dam, aan de Oostzijde tusschen de Gapersteeg en de DUifjessteeg, 
daar "de Civetkat" in de gevel staat. 

Thans transporteeren Anna Dorik, meeTder'jarig en onge
hurvd, Michiel Valeniijn Dorik, en J. Ch . Kofferman als er.ht
genoot van Rosina Dorik, aan dezen laatste zelf dit huis. De 
kooper neemt de hypotheek van fl. 4500.- oveT, die zijn schaon
vuders op 22 NovembeT 1746 ten behoeve van Jan Boekkamp 
hebben aangegaan 4). 

Wijlen Michiel Dorik had dil huis op 3 Maart 1735 in eigen
dom verkregen 5). De verkoopers hebben hef geerfd van hunne 
(juders kmchtens het 1vederkeerig testament dezer laatsten van 
20 November 1753, verleden voor Notaris Salomon Dorpo.r te 
Amsterdam. 

1) G.-A. Amsterdam, Schepenkennissen . No. 108, fo. 8. 
2) Deze hypotheek i~ op 5 December 1764 geroyeerd. 
3) G.-A. Amsterdam, Kwijtscheldingen, No. 130, fo . 223 
4) Zie No. 186. 
S) Zi e No. 185. 
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NO. 188. TRANSPORT VAN EEN HUIS. - 1763, JANUARI 261). 

Rokus Piek heett op 22 N ovembet· 1762 in publieke veiling 
'l'Oor fl. 6100.- gekoeht het huis en aehtedluis in de Bloedstraat 
te Amsterdam, aan de Zuidzijde, het zescle huis vanaf de 
Nieummarkt, daar "de Civetkat" in de gevel staat. Thans trans
porteeren Willem van Heyningen, voor ziehzelf, en Alexandp-t" 
Craandijk, den .gen October 1762 daartoe dom' zijn oom Fmns 
Schuyl te Leiden - overeenkomstig de aete voor Notaris Wil
lem Decker te Amsterdam verleden, - gemachtigd, dit huis nan 
den koopet·. 

Willem van Heyningen en Frans Schuyl hadden het huis 
geerfd van Albert,je Bt'oumer of Bt'ourt:ers, 1vedume van Hfm
drik Schuyl, volgens haar testament, op 6 Januari 1749 ten 
overstaan van Notm'is Jan Verhey te Amsterdam opgemaakt. 
Zij had het gee1'fd knLchtens het mederkeerig testament van 
haar en haar man, op 31 Maart 1725 voor Notaris Pieter Scha
baalje te Amsterdam vet·leden. Haar mnn, Henclrik Schuyl, had 
lIet perceel op 4 Juli 1716 in eigendom verkt'egen 2). 

NO. 189. - RESOLUTIE VAN DE STATEN-GENERAAL. - 'S-GRA

VENHAGE, 1764, MEl 283 ). 

Goedkeuring der door de Vergadering X der W est-I ndische 
Compagnie opgestelde instructie voor Jean Isai Claris Rodier 
de la Brugiere, aangesteld als Di1'ecleur van de eilanden vau 
Curayao. (Art. 43:) Behalve het tractement ontvangt de Dil'ee
teur een geldsom VOO1' elken slaaf door hem verkocht, geleverd 
en verzonden, benevens 5 % van alle waren, die de Curat;aosche 
eilanden opleveren en die de D'iredeur van tijd tot tijd voor 
rekening van de Compagnie zal overzenden; nog wOl'dt aan den 
yoornoemden Direeteur insgelijks toegelegt 5 pet. van het !::ivet, 
'twelk van de aldaar zijnde civetkatten sal komen te prove-

1) G,-A , Amsterdam, Kwijtscheldingen, No, 137, fo, 407 yO, 

2) Zie No. 174. 
S) AIg, Rijksarchief 's-Gravenhage, Archief Staten-Generaal, Notulen 176ft 

T, p, 719 yO, - Gedrukt in: Resolutiiin van de H.M,H, Staten-Generaal der 
Ver, Ned, Provincien, genoomen in den jaare 176/~, p, 346; Ned, J aarboeken 
XVIII I, 1764 (AmRterdam 1764), p. 468 e.v, ; en daarnaar J, H. J. Ha
melberg, Documenten behoorende bij "De Nederlanders op de West-Indischo 
eilanden", I (Amsterdam 1901), No, 102, p, 208. Ook bij S. Kalff, Cura
c;aosche troebelen, West-Indische Gids, XIII (1931), p, 87, 
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nieeren; en door hem, Directeur, op sijne reekening alhier 
te lande worden goedgedaan uyt het rendement der verkoo· 
pinge van de voornoemde waren, koopmanschappen, vrug!PH 
en gewassen en civet respective, sonder dat men sal aftrekken 
cenige onkosten. 

NO. 190. - TRANSPORT VAN EEN HUIS. - 1788, JUNI 51), 

Margarelha Johanna van Oost, wedul1'e van Abraham ])0-

mainge, heeft op 31 .Alaad 1788 in publieke veiling '1.7001' 

il. 5800.- gekockt ket huis en erf, gelegen in de Kalverstmat 
te Amsterdam, aan de Oostzijde, tusschen Gaper- en DUifjes
steeg, daar "de Civetkut" in de gevel stuat. Titans transpor·trert 
Jan van den Hoe(1t, makelaar, dam'toe gemachtigd door ROi~ina 
Dorik, wedun:e van Johannes Christoffel Kotfermans 2), dil 
kuis aan de koopste1'. 

De verkoopster heeft ket huis van haar man geerfcl krachlens 
hef wederkeet'ig testament van haar en haar man, op 31 Ja-
1/uari 1753 voo1' Notaris Benjamin Phatf te Amsterdam ver
leden, Als zijn testamentai1' executrice is zij aangesteld op 12 
September 1781 blijkens aete daarvan, VOO1' Notaris Mr. Je1'e-
1I1ias Eylkens te Amsterdam gepasseerd. 

1) G.-A. Amsterdam, Kwijtscheldingen No. 162, fn , 293. 
2) In No. 187 heet hij Kofferman. 



II 

EEN HANDSCHRIFT OVER DE TEXTIELVERVERIJ IN DE REPU
DLIEK UIT DE EERSTE HELFT DER ZEVENTIENDE EEUW, MEDE
GEDEELD DOOR PROF. Mr. N. W. POSTHUMUS en W. L. J. DE 
NIE, CHEM. DOCTS. 

I 

Eenige jaren geJeden wist bet Nederlandsch Economisch-Historisch Ar
chief het hierondtr afgedruktc handschrift door aankoop te verwerven. Het 
bleek geheel clllverwachte gegevens aangaande den stand van de verftechniek 
hl Amsterdam en dders in de Republiek te bevatten. Tot nu toe waren daar
over geen bijzondere aanwijzingen bekend. Wei stond het vast, dat de Am
sterdamsche verftechniek in de middelcfHlwen en in de zeventiende eeuw 
niet aileen aan hooge eischen beantwoordde, maar in ons land waarschijnlijk 
aan de spits stond. Uit de vijftiende of zesliende eeuw zijn echter geen 
namen van deskundige ververs overgeleverd, aan wie deze hooge stand del' 
verftechniek kon worden toegeschl'even. Anders is het met de techniek in de 
zeventiende eeuw gesteld, waaraan de verschillende ververs uit het geslacht 
Six een bijzondere vervolmaking hebben gegeven. Dit wil niet zeggen, dat 
deze ontwikkeling uitsluitend aan deze vervel'S te danken was; ook anderen 
droegen hieraan bij, zooals de schrijver van het hier gepubliceerde hand
schrift laat zien. 

Onder de initialen D. W. S. d. H. n. verschuilt zich de man, van wien ik 
in mijn vier de deel del' Bronnen betreffende de Leidsche Textielindustrie 
(no. 242) een acte uit het jaar 1620 meegedeeld heb. Daarin belooft Dirc 
Willemsz. van del' Heyden, toen verveI' te Delft, aan twee Leidsche inwoners 
hen in het karmozijnverven te onderrichten, zooals Guillaume Six te Am
sterdam en de verveI' Kerspin te Rotterdam dit plachten te doen. Hij zou 
daartoe voor zijn twee leerlingen een geschrift opstellen, waarin hij de 
verftechniek zou uiteenzetten, en dat hij binnen een half jaar ZOll moeten 
voltooien. Hij zou hiervoor van elk van beiden vijfhonderd gulden ontvangen. 

Al staat het vast, dat Van del' Heyden de schrijver van het hieronder afge
drukte manuscript is geweest, mindel' zeker is het, dat dit handschrift het 
gE'schrift is, dat in het contract van 1620 bedoeld wordt. Behalve de door 
den heel' de Nie hieronder vermelde reden is ook het jaartal van bela,ng. 
Ret stuk dateert uit 1631, zooals in het begin aangegeven wordt, en is dus 
niet het beloofde geschrift. Het is met de hand van dien tijd geschreven; 
slechts zijn er een aantal wijzigingen, aanvullingen of kantteekeningen aan 
toegevoegd, die met een andere en latere hand geschreven zijn. Een tweede 
bezwaar is de omvang. Het is van geringe afmetingen (16.1 X 10.2 c.M.) 
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en telt 80 bladzijden 1), met regels van slechts 6 c.M. lengte. Het is dui
delijk, dat dit het leer-boek niet kan zijn. Voor de· opstelling van dit kleine 
boekje is ongetwijfeld geen duizend gulden betaald. Bovendien, ook de 
ter-mijn van een half jaar, dien de schrijver in het contract van 1620 noodig 
achtte te stipuleeren, overschrijdt verre den tijd, die voor een dergelijk ecn
voudig boekje vereischt was. 

Met opzet gebruik ik den term eenvoudig. Immers, telkens treft men in 
het handschrift de uitdrukking "int cor-Ite" aan; telkens zet de auteur iets 
"in het kort" uiteen 2). Op biz. 33 verklaart hij zelfs, dat men egaal "verven" 
zal als men zijn "instructie" maar voigt, die in dit boekje in het kort en 
in het lang uiteengezet wordt. Er is dus blijkbaar nog een ander geschrift 
geweest, dat wij ais de instructie kunnen beschouwen, misschien wei als de 
instructie, de in 1620 aan de twee Leidenaars beloofd werd. 

Het onderstaande handschrift was reeds gezet en de inleidingen van der. 
heel' de Nie en mij reeds geschreven en gezet, toen mij een register onder 
dc! oogen kwam, dat de heel' Lamb. G. de Wijs te Tilburg zoo w('lwillend 
was mij tel' inzage te doen toekomen. Dit manuscript bevatte oorspronkelijlt 
200 folio's, waarvan de eerste twee en veertig helaas verdwenen zijll. Zeer 
uitvoerige voorschriften aangaande de verftechniek voor aile soorten stoff en: 
wol, zijde, bombazijn enz. zijn hierin te vinden. Het merkwaardigl) van 
dit geschrift is hovendien niet aileen, dat het grootendeels met dezelfrie 
hand als het hieronder afgedrukte handboekje is geschreven, maar ook, dat 
het een aantal voorschriften bevat, die niet of slechts weinig van ons boekje 
afwijken en dat het soortgelijke of dezelfde recepten van Six geeft als 
dil. laatste. Het bevat dus ook Amsterdamsche verftechniek, al is het niet 
uitsluitend, evenals het handschrift uit 1631. Dit is nog niet alles. Wat nen 
tijd van ontstaan betreft, kan m.L aangenomen worden, dat het tusschen 
U;14 en 1625 ontstaan is. Het eerste jliar wordt in een opschrift op fo1. 6L 
genoemd. Waarom ik het jaar ad quem op 1625 steI, wordt hierdoor 
gemotiveerd, dat op fol. 75, onder een verfvoorschrift de naam "D. W. S. 
v. (met afkorting van "del''') Heyden, dus Dirc Willems. van der Heydon 
aangetroffen wordt, die toen blijkbaar behoefte gevoelde zijn auteurschap 
te toonen, met toevoeging van den datum 18 July 1625 en de plaatsaandui
ding "Amsterdam" S). 

In hoeverre dit omvangrijke handschrift ver-band houdt met het geschrift. 
dat Van del' Heyden in 1620 beloofd heeft op te stell en, zal een nader on
derzoek moeten leer en. Hiertoe ontbreckt thans de gelegenheid. In elk geval 
hcbben ook anderen er verfrecepten in opgeschreven. Zoo vindt men een 
dergelijk voorschrift op fol. 140, dat van den Amsterdamschen verver Jan 
Dusart afkomstig is, blijkens de onderteekening ervan: "Van my meest ge
leert, Jan Dusart". Dit laat de gedaehte aan een verzameling van verf~ 

1) De twee laatste bladzijden ziju met een eind-zeventiende of achttiende
eeuwsche hand geschreven. 

2) Bijv. bl. 2, 3, 4, 17,22,23,30,33 en 47. 
S} Ook op fol. 104 vo, 112 YO, 160 vo en 170 vo vindt men 7.ijn naam. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK xx 16 
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recepten opkJmen, die door verscbillende bekende vel' vel'S aangevuld i". De 
kennisname van dit geschrift zal tevens de gelegenbeid openen na tE, gaan 
of en in welke mate de verftecbniek in de jaren tusscben 1620 en 1631, 
toen de algemeene conjunctuur gunstig was, veranderd is. 

N. W. P. 

II 

Wanneer men de ontwikkeling van de textielververij nagaat, ziet men 
dat deze in N.W. Europa oorspronkelijk een onderdeel del' weverij was; in 
den loop der middeleeuwen ontwikkelde de vel'verij zich tot een zelfstandig 
handwerk. 

Omstreeks 1200 werden in Holland slecbts weinig kleuren geverfd. Do 
blauwververs verfden het blauw, de grondkleur; de roodzieders varfden 
daarna bet blauwe laken in verschillende kleuren zooals moreit (donker 
paars), zwart on groen. Ongeblauwde of beel zwak geblauwde lakens wer
den door de laatstgenoemden rood of geel geverfd. De roodzieders maakten 
gebruik van kleurRtoffen als meede en woude, welke stoffen met behulp van 
een beits op de vezel gefixeerd moesten worden. Daar deze bewerking bij 
kooktemperatuur moest geschieden, heetten de vervel'S roodzieders. Bij het 
bIauwverven daarentegen werd een kuipkleurstof gebruikt, n.!. de weede; 
deze werd bij ongeveer 40°_50° C. uitgeverfd, vandaar de naam blauw
ver'Vers. In de betreffende literatuur beerscht over deze kwestie nogal veel 
misverstand, zoodat men herhaaldelijk de foutieve uitdrukking "rood- en 
blauwzieders" aantreft. 

In verband met de bijzondere manier, waarop de middeleeuwsche textiel
industrie zich ontwikkelde 1), werd de ververij reeds spoedig aan banden 
gelegd. De stedelijke keuren, die oorspronkelijk slechts op enkele grondstof
fen voor de blauw- en zwartververij betrekking badden (de twee hoofd
kleuren der middeleeuwen) en op de qualiteit van bet vervaardigde laken, 
werden langzamerband zoodanig uitgebreid, dat de overbeid ook op de 
vprschillende deelbewel'kingen en op andere klenren meer toezicht kreeg. 

V'Oor blanw, dat als ondergrond voor bijna aile "vaste" klenren diende, 
werden in den loop del' vijft.iende eenw dieper gekleurde stalen ingevoerd; 
tevens we I'd de manier van verven nauwkeuriger vastgelegd. 

De diepte der kleur werd door ambtenaren der overbeid (oorspronkelijk 
de waardijns, later bijgestaan of vervangen door de staalmeesters) gecon
tl'oleerd door bet Iaken te vergelijken met een "staal" dat in bet bezit was 
van de overheid. In de middeleeuwen geschiedde deze contrale in Leiden 
op een open plaats, waarvan reeds in 1472 aangegeven werd, dat 
zjj minstens "twalef met roedevoeten int viercant, ende onverdect van 
enighen dinghen" moest zijn 2). In verschillende steden dateeren vanuit 
lateren tijd bepalingen, die aan de leden van de verversfamilie de toegang 
tot de staalplaats tijdens het stalen ontzeggen; dit diende om het oordeel 

1) Zie bijv . Posthumus, Leidsche Lakenindustrie, I (1908). 
2) Zie Posthumus, Bronnen enz. I Nr. 440, VII, § 26. 
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del' staalmeesters niet te laten bclnvioeden. 
Het keuren bestond niet aileen in het oppervlakkig bezien del' lakens; 

w('estal werden ze "gestoken", d.w.z. er werd aan de einden een sneedje 
in gegeven om na te gaan of het laken weI goed doorgeblauwd was. 

De voor de hand liggende bedriegerij, om de einden en kanten van 
het laken betel' te verven dan de rest van het stuk, schijnt omstreeks 1528 
in Leiden uitgevonden te zijn 1). Vanaf dien tijd vinden we in vele Hol
landsche . steden bepalingen, die deze handelwijze streng verbieden; eehter 
heeft dit verbod zeker niet altijd het door de uitvaardigers bedoelde resul
tHat gehad. 

In den loop del' zestiende eeuw neemt de invloed der overheid nog toe, 
zoodat van de belangrijke kleuren ten slotte vrij nauwkeurig voorgeschreven 
werd, hoe en met welke grondstoffen ze geverfd moesten worden. Dank zij 
doze bepalingen is het ons nu mogelijk iets van deze methoden te recop.
stJ'ueeren. 

Om na te gaan of de zeer strenge bepalingen niet al te veel ontdoken 
werden, kregen de waardijns en hun helpers het recht om ten allen tijde 
zonder voorafgaande aankondiging de ververijen te inspecteeren. Deze 
maatregel was natuurlijk een nooit opdrogende bron van moeilijkheden; de 
stedelijke verordeningen bevatten dikwijls de bepaling dat het verboden is, 
om de beamhten "onheusch" te bejegenen. 

Als natuurlijk gevolg van deze bepalingen ontstond een toestand, waarbij 
het. voor een verveI' weI heel moeilijk was om een eigen verfmethode toe 
te passen zonder met de keuren in strijd te komen; nog moeilijker was het 
om de methode geheim te houden. Na ontdekking volgde meestal een boete; 
een enkele keel' nam de overheid de methode over en schreef haar dan 
aan de andere ververs voor. 

Het is duidelijk, dat deze toestand ertoe leidde, dat in een stad door 
aIle ververs op ongeveer dezelfde manier geverfd werd en dat het zoeken naar 
nieuwe methoden (vooral naar degene waarbij men van andere verfstoffen 
gebruik maakte) niet in de hand gewerkt werd. De stedelijke overheid be
schouwde de ververijgeheimen dan ook min of meer als ham' eigendom. 

Ais in het midden del' zestiende eeuw de, eens zoo bloeiende, laken
industrie ill de Hollandsche steden geheel verloopt, verliezen de Htedeliike 
vcrordeningen hun beteekenis. 

Omstreeks 1570-1580 komt dan een nieuwe industrie op, die in hoofd
zaak lichtere weefsels ' zooals saaien en baaien vervaardigde, terwijl wij in 
enkele andere steden (bijv. Haarlem) de linnenindustrie van beteekenis zien 
worden. Wat de ververij betreft, werd deze nieuwe industrie aanvankelijk 
niet zoo sterk aan banden gelegd. 

Omstreeks denzelfden tijd kwamen, door de exploitatie van nieuwe gronj
stofgebieden en een intensiever handelsverkeer, verschillende ververij-grond
,;loffen in grootere hoeveelheden en tegen redelijker prijzen op de markt, 
waardoor zich voor de ververs ook op dit gebied nieuwe mogelijkheden 
openden. 

I} Zie Posthumus, Leidsche Lakenindustl'ie, I . bI. 68 noot 2 
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Een van deze producten was de cocheniIle, die in 1518 voor het eerst 
in Europa gelmporteerd werd; zij was afkomstig uit Mexico 1). Het nieuwe 
product heeft reeds zeer spoedig de aandacht getrokken; zoo vermeldt 
Beckmann, dat de koning van Spanje in 1523 reeds inlichtingen zou hebben 
laten inwinnen over de cultuur en verder, dat cochenille in Antwerpen in 
1[.40 reeds een handelsartikel was 2). 

De toestand was dus omstreeks 1600 weI zeer verschillend van die van 
een halve of driekwart eeuw terug; de vindingriikheid der ververs kon nll 
financieele vruchten dragen. Hierdoor ontstond een groote neiging om naar 
Itieuwe methoden te zoeken, temeer daar de overheid de nieuwe industric 
niet meer zoo streng vastlegde als zij het de onde gedav.n had. 

Uit het tijdvak van 1600 tot 1650 dateeren dan ook vele acten, die 
een nitwisseling van geheimen behandelen of een compagnonschap, waarin 
dr: eene partij kennis van een bepaald procedee en de andere partij geld 
inbrengt. Een derde vorrn, die wij herhaaldelijk ontrnoeten, is het verkoopell 
van geheimen; met deze vorm zullen wij bij de bespl'eking van het hier 
behandelde manuscript nader kennis maken. 

In een notaris-protocol, dat uit 1620 dateert 3), komt Dire WiIlemsz. van 
oel' Heyden, verveI' te Delft, met twee Lei.ds('.he ingezelenen overeen, uat 
bi.i ben "mitte eerste gelegentbeyt des doenlijck zijnde, onderwijsen ende 
lceren sal de conste ende wetenschap van carmosijnveruwen, zoo in 't root, 
purper, paers als anders, gelijc men uytte concinilien can ende mach 
v(>]'u wen, zo goel ende perfect a ls Guilljame Six tot Amsterdam ende Pieter 
J ansz. K erspin tot Rotterdam geverut hebben, ende de weduwe van de 
gemelde Guiljame ende dezelve Kerspin alsnoch in hare respective veruwe
ryen veruwende zijn. 

Voorts sal hii , van del' Heyde, d'voornoemde Vaillant ende Wale rIo oock 
bCElellen elc een geschrifte, daerinne de gemelde conste van veruwen !laecl 
ende duydelijck sal verhandelt sijn, welcke onderwysinge ende IHinge hy 
van del' Heyde, gehouden wert te effectueren binnen % jaar, ... . " 

Voor dit geschrift 7. al Van del' Reyden 1000 carolus guldens ontvangcn. 
Verschillende stukken van OI1S handschrift doen sterk aan dit protocol 

denken. Het is geschreven door D. W. S. d. H . N. en gedateerd 1631; uit 
het meegedeelde op bI. 65 van het handschrift voIgt echter dat een gedeelto 
Viaal'schijnlijk korten tijd na Februari 1632 gcschreven is. 

Een korte inboudsopgave luidt als voIgt: 

Roodscharlaken met kermes .... ... . .. . ... . . 
Roodkarmozijn met cochenille ........... . ... . 
Paars, gramv en lavendel met cochenille ..... . 
Karmozijn-taneet ................... . ... . .. . 
"Verven" voor l'oodkarmozijn met cochenille .. 
Kraprood ........... . ..................... . 

1) Textile Colorist. 1930, 52, 698. Fleming. 

bldz. 

1-12 
15-21 
22-29 
30---32 
33-45 
46-61 

~) Beckmann, Beytriige zur Gcschichte del' Erfindungen. Band III, 1s te 
stuk, bI. 29. 

3) Posthumu~. Bronnen enz. IV. No. 242. 
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Uit de inhoudsopgave blijkt dal het boekje iets meer bevat dan de opgavc 
in het notarisprotocoI. 

In het handschrift treffen we vele recepten en methoden van Six aan; 
daarnaast wordt enkelc malen iets over de werkwijze van Hillebrant J·an~z. 

lIit Rotterdam medegedeeld. De naam Kerspin wordt niet genoemd, weI die 
van Visnicht, blijkbaar een Vf> rver uit Naarden (zie bI. 65). Verder treffen 
wij nog een opgave aan, hoe men in Antwerpen ten "veri" maakt om karl
mozijn mede te verven (zie bI. 43). 

Deze gegevens brengen ons er toe om aan te nemen, dat de schrijver van 
het handschriIt inderdaad Dire Willemsz. van der Heyden is en dat de7.e 
verver blijkbaar meerdere contracten heeft afgesloten, die veel gelijkeni,; 
v(·:rtoonen met dat van 1620. Gezien de financieele resultaten behoeft dit ook 
geen verbazing te wekken. Tevens is van del' Heyden blijkbaar in de ge
legenheid geweest om de methoden van andere ververs te bestudeoren. 

Dat het onderhavige handschrift een afschrift zou zijn van het in het 
contract uit 1620 genoemde "geschrifte" is zeer onwaal'schijnlijk, o.a. op 
gl'ond van helgeen medegedeeld wordt op bl. 62 van het manuscript. Aan 
I.eidsche ververs zou toch niet uitvoerig medegedecld worden, hoe "die tee
kenen van die Leydse baeyen" zijn. 

Het bijzondere belang van dit unieke geschriftje is, dat het uitgebreide 
gegevens verschaft uit ± 1630 over de gevolgde methode en de hoeveelhedcn 
van de gebruikte grondsloffen. Voor zocver ODS bekend, is dit het oudste 
manuscript waarvan het vaststaat, dat de opgegeven recepten aan de prac
tijk ontleend zijn en ook werkelijk toegepast werden. 

Naast de stedelijke verordeningen bestaan or n.l. nog andere vervcrij
gt'gevens en wei de in boekvorm uitgegeven recepten. Wanneer men uit 
deze recepten conclusies wiI trekken over den stand del' ververij in een be
paald tijdvak in een bepaald land of bepaalde stad, stuit men echter altijd 
op twee zeer groote moeilijkheden. Ten eerste blijft het meestal een open 
Vl'aag of de verzamelaar del' recepten ter zake kundig was. Een bekend 
voorbeeld waarbij dit niet het geval was, vinden we in het zeer veel ge
citeerde werkje: "Plictho de larte de tentori ... " Venetie 1548, waarin ver
gissingen voorkomen, die een vakman niet gemaakt zou hebben. Ten tweede 
is het zeer moeilijk om te beshssen of bijv. een bepaald recept, voorkomende 
in het in Antwerpen in 1544 verschenen "tBouck van Wondre", inderdaad 
in de beschreven vorm in de Hollandsche steden toegepa~t is. 

Het onderhavige handschrift nu is wei door een verveI' geschrllven; dtl 
recepten zijn nauwkeurig en zonder veel omhaal opgesteld. De grootste 
waarde ontleent het handschrift echter aan het feit, dat de recepten aan de 
praktijk getoetst en soms van commentaar voorzien zijn. Deze commentaar 
vinden wij in margine en onder aan de bladzijde - onder het "N ota" waar
mode de schrijver elke bladzijde besluit - , hij is met een andere hand ge
schreven en geeft aan het geschriftje een levendig karakter en zijn groute 
beteekenis voor de geschiedenis der Hollandsche textielververij. Het is niet 
de commentaar zelf, die zoo beiangrijk is, daar de veranderingen in de 
oorspronkelijke recepten meestal slechts van ondergeschikt belang 7.ijn, 
maar het feit, dat de oorsprollkelijke recepten in hun geheel genom en in de 
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praktijk dus blijkbaar goede resultaten hebben opgeleverd. 

Hoewel het niet in onze bedoeling Jigt, om op deze plaats een diepgaando 
analyse van de opgegeven recepten te geven, zullen we op een der recepten, 
D.l. dat het verven van roodscharlaken met cochenille behandelt, nader in
gaan, om te laten zien hoe doordacht de opgegeven werkmethode reeds is. 

Vooraf mogen echter eerst enkele algemeene opmerkingen over cocheniJIe
vcrven een plaats vinden. 

Cochenille is afkomstig van een schildluis, n.J. de Coccus cacti, die spe
ciaal voor dit doel in Mexico op verschillende cactussoorten gekweekt werd. 
Kort voor het leggen der eieren werden de wijfjes gedood (op dat oogen
blik is n.1. het gehalte aan kleurstof het hoogst). Dit dooden yond op 
verschillende manieren plaats, n.l. door stoom of door heete lucht in spe
ciale oventjes "Temascales" genaamd. In de uudste tijden was nog een 
derde methode in gebruik, n .1. het dooden op de heete "Comales", dit zijn 
kookplaten waal' de Indiaansche vrouwen koek op bakten 1). Jaarlijks waren 
er drie oogsten. 

Het product kwam in verschillende kwaliteiten op de markt; de beste 
soort was de "Mesteque" of "mesteek"; deze stof bevat ongeveer 10 % 
kleurstof; 140.000 luizen wegen 1 kg. Een mindere kwalitiet was de "S)'l
v(;ster"; deze werd gewonnen uit schildluizen die in het wild groeiden ~). 
Het handschrift kent nog een derde 800rt, n.1. de "comuyen"; volgens blad
zijde 32 zou dit product in kwaliteit tusschen mesteque en sylvester instaan. 

De verfstof van de cochenille is het karmijnzuur; deze stof vormt met 
verschillende metaaloxyden, gekleurde, onoplosbare verflakken. Een uit
verving zal dus zoo uitgevoerd moeten worden dat men hetzij eerst het 
oxyde op de vezel brengt ("beitsen") en daarna de kleurstof ("uitverven"), 
of eerst de kleurstof en daarna de beits. 'De eerste methode geeft men den 
naam "voorbeitsen", de laatste "nabeitsen". De eerste methode moet altijd 
in twee baden uitgevoerd worden; bij de laatste kan men kiezen tusschen 
een een- of tweebad-methode. 

Het onderhavige handschrift kent slecht8 de voorbeits, die hier echter 
de "suede" genoemd wordt; het uitverven heet hier "uutmaeken". 

Van bijzonder belang is eebter de "verff". Deze "verff" bevat in het ge· 
heel geen verfstof, doch is een vloeistof die gedurende eenige dagen 
(meestal vier) aan een gistiDg onderworpen is. Bij deze gisting ontstaan 
uit een zetmeelhoudende stof (stijfsel of boonenmeel dient veelal als grond.
stof) eerst verschillende suikers; hieruit ontstaan dan o.a. eenige orga
nische zuren zooals azijnzuur. De hoofdbedoeling van de "verff" is dus, dat 
men over een vloeistof kan beschikken die zuur reageert en tevens zetmeel
afbraakproducten in colloidale vorm in oplossing heeft. 

In latere literatuur, d.w.z. jonger dan ± 1650, wordt deze "verff" voor 
roodscharlaken Diet meer toegepast. De reden hiervan is dat de hier be· 
sehreven methode om roodscharlaken te verven, geheel verdrongen is door de . 

1) de Ruusscher. Natuurlijke Historie van de cochenille, A'dam 1729, bl. 32. 
2) de Ruusscher, op. cit., bl. 54. 
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tinbeitRmethode, die door Drebbel in het eerste kwart del' 17e eeuw uitge
von den is. Met behulp van de laatste methode verkrijgt men n.l. een zeer 
vurig geelrood scharlaken, terwijl cochenille met wijnsteen en aluin een 
paarsroode kleur geeft. Door nu de verschillende bewerkingen in een zuur 
bad uit te voeren, en tevens door verschillende gele of oranje kleurstoffen toe 
te voegen, is het mogelijk de oorspronkelijke paarse kleur in een scharlaken 
om te zetten. Een groot gedeelte van het handschrift is er aan gewijd hoe 
men dit scharlaken geel(-rood) en vurig genoeg kan maken. 

Tevens voigt hieruit, dat de opgegeven recepten voor roodscharlaken in de 
Hollandsche textielsteden hoogstens ongeveer zeventig jaar toegepast wer· 
den, n.l. van ± 1580--± 1650. 

Aan de hand van een schema zulien wij een recept (in het handschrift 
vermeld op de bladzijden 16-1 tIm 20) nader bespreken (zie figuur 1A en 
lB). Bij het opstellen van 'dit schema zijn de volgende omrekeningsfactoren 
gebruikt 1): 

Handschrift. Modern. 
1 pond = 16 ons - 0,494 K.G. 
1 schepel - 27,8 L. 
1 ton 110,57 L. 
1 emmer 14,74 L. 

Verder zijn de grondstofbenamingen ook in de moderne namen VCf
andcrd; deze veranderingen zijn als voigt: 

Handschrift. Modern. 
agaricus agaricui! 
amidium stijfsel 
arcenicom arsenicum 
foely (rooms) (Roomsche) aluin 
mesteeck co chenille 
puder suycker poedersuiker 
rins tarter zure wijnsteen 
rllbrick kwiksulfide (cinnaber) 
salgem steenzout 
I'emel zemelen 
sulffer zwavel 
tera merita kurkuma (Indische saffraan). 

Het schema begint met het maken van de "verff". 2770 L. water wordp.n 
gedurende een kwartier met ± 33 K.G. zemelen gekookt. Deze bewerking 
he eft minstens twee bedoelingen. Het bedrijfswater, dat meestal gewoon uit 
de grachten gehaald werd ("vlytwater"), was, blijkens de vele verorde
ningen op de watervervuiling in de verschillende textielsteden, zeer waaf
schijnlijk sterk verontreinigd; daarnaast was het vrij hard, d.w.z. het be
vaUe verschillende opgeloste zouden van o.a. calcium en magnesium; deze 

I) Opgegeven in "Lijst van Binnen- en Bllitenlandsche Maten, Gewichten 
en Munten" verzameld door Staring en ongedateerd (WI!. 1ge eeuw) . 
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beide metalen kunnen ook met karmijnzuur verflakken geven, die de 
kleur van het geverfde lakeu ongunstig bei'uvloeden. Door het koken met 
zemelen neemt de hardheid af en tevens wordt het vuil \lit het water 
v~~r het grootste gedeeIte aan de zemel en gebonden; de bewerking is dU3 
in hoofdzaak als E'en waterreiniging te beschouwen. 

Na het koken brengt men de heete vloeistof uit den ketel (een groote 
roude kopereu bak die van onderen met turf gestookt werd) in een kuip; 
dcze kuip wordt ook weI "stande" of "standep" genoemd en is eenvoudig 
een vierkante of ronde houten bak 1) 2) . Dit overbrengen werd "overslaan" 
genoemd; hierbij werd de heete vloeiHtof met behulp van een emmer of een 
houten sehop in een goot geschept, die afliep naar de kuip; door deze 
methode kon de kuip op grooten afsland van den ketel staan. 

Na het overslaan voegt men toe: zure wijnsteen, stijfsel, curcuma, arse
nicum, zwavel en agaricus. Het mengsel Iaat men "opruyden" en gebruikt 
het precies op den vijfden dag. De agaricus, een zwam die naast looistoffen 
nog gistingsfermenten bevat, brengt de stijfsel snel tot versuikering en 
daarna tot gisting. Bij deze gisting ontstaan als hoofdproducten eerst al
cohol en koolzuurgas; dit laatste ontwijkt, vandaar het "opruyden". Hier
naast ontstaan in kleinere hoeveelheden azijnzuur en meIkzuur. De ont£tane 
alcohol is echter onder deze omstandigheden niet bestendig en gaat ook 
over in o.a. azijnzuur, zoodat na eenige dagen de vloeistof een naar ver
houding groote hoeveelheid zuur bevat. Daar azijnzuur toentertijd zeker 
geen handelsartikel was, was deze methode noodzakelijk om de benoodigde 
hoeveelheid zuur te verkrijgen H et principe van deze methode was in 1630 
reeds lang bekend; de oudste recepten gaan echter van aileen maar zemelen 
uit. Tegenover deze werkwijze is de hier opgegevene een groote verbetering. 
Do toegevoegde zure wijnsteen en arsenicum (arseentri-oxyde) dienen als 
hulpstoffen bij het beitsen, de curcuma en zwavel geven het goed een gele 
ondergrond, waardoor het later lichter en vuriger schijnt. 

Precies op den vijfden dag moet deze vloeistof gebruikt worden. Dat 
de tijd zoo nauwkeurig opgegeven wordt, vindt haar oorzaak in de redun 
dat de vloeistof voldoende zuur moet zijn, doch nog niet in een rottende 
gisting, die onder algeheele afbraak der ingredienten plaatsvindt, over
gegaan mag zijn. 

Deze zure vloeistof dient nu als voorraadvloeistof voor de te maken 
beits- en verfbaden. 

Een derde gedeeIte van deze vloeistof (het handschrift is op deze plaat~ 
niet zeer duidelijk, er staat ,,8 ton vlot", in verband met overeenkomstige 
reeepten in het handsohri[t en de totale hoeveelheid aangemaakte "verf[" , 
is het weI hoogstwaarschijnlijk dat hier "verff" bedoeld wordt) brengt men 
opnieuw in een kookketel en voegt er nog 3,G-3,5 K.G. zure wijnsteen en 
11,8 K .G. aluin aan toe. Twee, van te voren natgemaakte lakens, brengt 
men nu in dezen kelf)l en kookt ze gedurende anderhalf uul' met deze 
beitsvloei stof. Tijdens dit koken worden de lakens met behulp van lange 

1) Zie Van Dillen, Bronnen Gesch. bedrijfsleven en gildewezen van Am
sterdam, deel II (R.G. P. 78) No. 1170 (1628). 

I) Zie bI. 22 van het manuscript. 

• 
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stokken door de vloeistof bewogen. Daar de toegevoegde hoeveelheid aluin 
(voor tegenwoordige begrippen) zeer groot is, is het noodzakelijk om direct 
na het koken te spoelen; indien dit aehterwege bleef zou men zeer veel 
kans hebben om onegale uitvervingen te verkrijgen. Het is eehter wei 
noodzakelijk om zooveel aluin te nemen, daar de vloeistof zuur bevat, 
waardoor de dissociatie van het aluminiumsulfaat sterk geremd wordt en 
dus tevens de afscheiding van het hydl'oxyde op de vezel zeor langzaam 
plaatsvindt. 

Na deze voorbeits komt het laken in het eigenlijke verfbad om geverfd 
of "uutgemaeckt" te worden. Hierin treffen we dus allereerst de eigenlijke 
v(>rfS'tof aan, de cochenille. Het oplosmiddel is weer de zure "verff"; verdeI' 
bevindt zich in het bad curcuma, om het laken. dat bij het beitsen toch al 
ief.s geel geworden i ~, (in de "suede" bevindt zieh 0,5 % curcuma) nog 
geler te maken. We tl'cffen tevens kwiksulfide aan, een fel-oranje gekleurde 
minerale verfstof, die onoplosbaar in water is, doch tijdens het koken 
langzaam door het weefsel opgenomen wordt; ook al weer met de bedoe
ling om het goed een vuriger uiterlijk te geven. Het toegevoegde steenzout 
heeft in hoofdzaak een conserveerende werking. 

Heel bijzonder en tot nu toe niet bekend in de ververij-literatuur, is het 
gfbruik van suiker op de hier heschreven manier. Het handscbrift vermeldt 
ov bl. 72 welke voordeelen aan het gebruik van suiker verbonden zijn ; 
de hoofdzaak is, dat het laken levendiger van kleur wordt met minuer gele 
kleurstof. In plaats van suiker kan men ook stoffen gehruiken die tijdens 
het koken min of meer versuikcren. 

Het schijnt dat de eel' van deze uitvinding gl'ootendeels aan Six toekomt. 
Bij het nawerken van het recept bh.ek er inderdaad een aantoonbaar ver
sehi! te zijn tusschen een staal dat mot en een dat zonder suiker uit
geyerfd was. 

In dit verfbad wordt het laken gedurende een uur gekookt, daarna ge
spoeld en dan gedroogd. Tijdenil het koken ontstaat natuurUjk een bepaald 
verdampingsverlies; dit verlies wordt aangevuld met "verff". Deze hande
ling wordt in het manuscript besehreven als "oplassen" en "aeniassen", 
hef.geen dus blijkbaar niets andel's dan bijvullen beteekent; de beteekenis 
van deze beide werkwoorden bleek tot nu toe nog nergens zoo duidelijk uit. 

Aan het bijgevulde verfbad wordt nu opnieuw cochenille, suiker, curcuma, 
kwiksulfide, steenzout en nog wat aluin toegevoegd (de laatste stof h 
eigeniijk nogal overbodig) en dan wordt het tweede laken erin uitgeverfd. 
Deze methodiek getuigt van een vel' voortgesehteden ontwikkeling del' 
ververijtechniek. Oorsprollkelijk verfde men waarschijnlijk elk laken op een 
versch bad en volgens hetzelfde recept. Als gevolg hiervan wierp men na 
elke uitverving het bad weg, hetgeen met groote verliezen gepaard ging. 
Vermoedelijk is men het eerst in de blauwververij er toe overgegaan om ue 
kuip met nieuwe verfstof te spijzen; later heeft men dus dezelfde methode 
bij andere uitvervingen waar dure verfstoffen gebruikt werden, toegepast 1). 

1) De kwaliteit van de baden gaat op den duur echter achteruit, zie bijv. 
bl. 37 van het handschrift: ".... aItijt de meeste pl'ijssen vooraff ende 
eerst uutmaecken". 
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Deze toepassing gaat in het handschrift reeds zoo vel' dat het residu van het 
tweede verfbad gebruikt werd als beitsbad voor het tweede stel lakens. Miln 
voegde er dan wijnsteen en aluin aan toa en spreekt nu over de "gesmette 
suede". Deze uitdrukking wil zeggen dat men niet aIleen beitste op dit 
bad, maar ook nog "smetten" maakte. "Smetten" wiI zeggen, dat het laken 
reeds een zwakke kleur krijgt (door de resten co chenille uit het tweede 
verfbad) v60r de behandeling in het eigenlijke verfbad. Ook deze methodiek 
is waarschijnlijk het eerst in de blauwververij toegepast. Naast een uit· 
putting del' gebruikte cochenille heeft deze methode nog het voordeel, dat 
de latere uityerving egaler wordt. 

De "gesmette suede" moet nu weggedaan worden, daar in het verfbad 
niet zooveel beits mag komen. In het derde "uutmaeck"-bad treffen we 
eehter, evenals in het tweede, toch minder cochenille aan dan in het eerste, 
omdat hier (in het derde geval) het laken reeds gesmet is met cochenille. 

In het vier de "uutmaek"-bad, dat weer met het residu van het derde 
samengesteld is, treffen we eigenlijk iets te veel cochenille aall, daar bier 
het laken gesmet is en er nog verfstofresten uit het derde bad aanwezig 
zijn. 

Uitgezonderd het maken van de "verff", wordt dus het geheele recept 
in een dag uitgevoerd; als men er rekening mede houdt dat aIle bewer
kingen na elkaar uitgevoerd moeten worden, krijgt mell tevens een indruk 
van de lange werkdagen die in de toenmalige ververij gebrUlkelijk waren. 

Zooals reeds opgemerkt is, is het niet mogelijk om dit recept met andere 
van later datum te vergelijken, daar de bier beschreven methode door een 
andere vervangen is. WeI bestaat deze mogelijkheid voor de andere recepten 
van het handschrift. Toevalligerwijze beschikten wij. over een collectie 
ververij-monsters en recepten van de N.V. Kon. Ned. Fabr. van Wollen 
Dekens, v/h J. C. Zaalberg en Zn. te Leiden, dateerende uit 1856-1865. 
Merkwaardig is het om te zien, hoe de methoden zich in den loop van 
meer dan twee eeuwen slechts weinig veranderd hebhen; uit de recepten 
van de firma Zaalberg spreekt meer begrip, maar van een groot essentieel 
vcrschil is eigenlijk geen sprake; weI een bewijs dUB, hoe goed de in het 
handschrift beschreven werkwijzen zijn. Heel merkwaardig is tevens, dat 
de benamingen del' kleul'en zich in den loop van de eeuwen wijzigden; dit 
hangt waarschijnlijk sam en met de voortschrijdende techniek. Wat het 
handschrift rood-scharlaken noemt, zou nu zeker andel's genoemd worden; 
volgens moderne begrippen is deze tint meer paars dan scharlaken. 

Men kan zich uu natuurlijk afvragen in hoeverre de in het handBchrift 
beschreven methoden algemeen toegepast zijn. Daar het handschrift zeer 
den nadruk legt op geheimhouding, zou men kunnen veronderstellen dat 
andere ververs op een geheel andere manier verfden. Waarschijnlijk is dit 
echter niet. De geheimhouding in het handschrift heeft meestal betrekking 
op een enkele grondstof of op een bepaalde hoeveelheid; slechts heel zelden 
kan de methode in het algemeen bedoeld zijn. In verschiIIende stedelijke 
kcuren vinden we dan ook aanwijzingen dat soortgelijke verfmethoden in 
gebruik geweest zijn. Zoo vermeldt een Amsterdamsche verordening van 
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1[.91 het volgende: 1) "Plagverwers, zijdeverwers, carmosydeverwers ende 
aile anderen, . .. . feninige off corosine stoffen gebruyckende, als rotte
cruyt, coperroot, aluyn, wijnsteen ofte eenige andere diergelycke vergiftige 
ofte cor rosine specien .... " 

Het genoemde rattenkruid Carseentri-oxyde) vinden we in het handschrift 
terug onder den naam "arsenicom", ook alnin en wijnsteen werden 
reeds in 1591 door de ververs gebruikt. In dit verb and kan er nog op 
gewezen worden dat de recepten van het handschrift op ruime manier ge
bmik maken van stoffen die beslist schadeliik voor de gezondheid zijn; 
deze stoffen, zooals arsenicum-trioxyde en kwiksulfide, vindt men dan ook 
in lateren tijd niet meer terug. 

Een methode die het handschrift vermeldt en die nog toegepast wordt, 
is het opbrengen van een vaste witte poedervormige stof op het laken. In 
het handschrift is deze stof nog loodwit (weer een niet geheel onschadelijke 
stof), later heeft men hiervoor o.a. krijt gebruikt. De bedoeling is om de 
kleuren lichter en vooral frisscher en teerder te maken. Het opbrengen van 
tIeze stof gebeurt in een afzonderlijk bad, de "schouw" genaamd. Daar deze 
schouw het laken een bijzonder uiterlijk gaf, werd ook deze bewerking weer 
geheim gehouden 2). Ret schouwen behoeft niet altijd samen te gaan met 
het opbrengen van een vaste sto£. Ret kwam ook veel voor dat het geverfde 
laken nog een paar maal door een heete zure of sterk alkalische vloeistof 
werd gehaald. Nuanceering en het geven van een meer aantrekkelijk uiter
lijk zijn altijd de bedoeling van het schouwen. De be werking vindt meestal 
plaats door het laken snel op een haspel een of meerdere malen door de 
heete vloeistof te laten loopen en daarna op een houten leuning (de "leen") 
te laten afkoelen. 

Een goed voorreeld van een schouw die slechts voor de nuanceering uit
gevoerd wordt, vinden we op hI. 5 van het handschrift. Deze schouw 
wordt toegepast op een laken dat met "pastel", dat is met "poyer van 
grana de Alcarmes of anders grana de scharlaken genaamt" 3) scharlaken 
geverfd is. Riermee wordt dus de reeds in de middeleeuwen in Europa 
zC'er bekende kermes bedoeld. Kermes gelijkt veel op cochenille, zij wordt 
ook bereid uit de drachtige wijfjes van een bepaalde schildluissoort. De uit
vervingen met kermes zijn echter doffer dan die met cochenille, zoodat we 
ill het verfrecept met kermes op hI. 2-5 van het manuscript na hel 
"uutmaecken" (het uitverven) nog de "schouwe" (het nuanceeren) aan
tn'ffen, waarbij de doffe uitverving nog een korte nabehandeling met aga·· 
ricus, zure wijnsteen, arsenicum en makijn krijgt. De drie eerstgenoemde 
stoffen geven nog een soort nabeits, de laatste stof echter geeft het laken 
een vuriger uiterlijk. 

Ret is niet met zekerheid te zeggen wat makijn is: uit het handschrift 
(bI. 6) zou kunnen volgen dat het identiek is met curcuma. c"Voorts 
als gij de greyn wilt schouwen, soo en moet daer geen teramerita op ge
leyt werden, want die greyn loop van haerselven hooch genoch naer deu 

1) Zie Van Dillen, op. cit., deel J, R. G. P . 69, No. 796. 
2) Zie bi. 58 van het handschrift. 
3) Zie het aanhangsel van het handschrift. 
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geelen.") (Zie ook bi. 41.) Een notarisprotocol uit 1674 doet echter ver
moeden dat deze identiteit niet bestaat. Hier vinden we n.I. opgegeven I) ~ 

"No. 13. Een tOll met een restant kurkuma ... . 
No. 14. Twee restanten aluyn ende macijn .... " 
In elk geval speelt makijn dezelfde rol bij het verven als curcuma. 
Bij de doffere kermes-uitvervingen wordt dus nog een extra bewerking 

toegepast om de kleur te verlevendigen. De rol van de kermes in de ververij 
was omstreeks 1650--1660 vrijwel uitgespeeld. Niet slechts het feit dat 
deze stof met aluin en wijnsteen een doffere uitverving gaf dan cochenille, 
was de oorzaak van haar verdr'inging, maar in hoofdzaak de veel 
slechtere resultaten die zij opleverde met de tinbeitsmethode van Drebbei. In 
Holland schijnt men later gedurende eenigen tijd de gewoonte te hebben 
gehad, de cochenille met kermes te vermengen bij het uitverven 2). Kosten
besparing op de grondstoffen zal wei de voornaamste reden geweest Zijll. 
Do overheid plaatste zich echter eenige keeren op het standpunt dat de 
kermes inferieur was en verbood dan ook het gebruik 3). Het gebruik van 
kermes liep langzamerhand zoo achteruit, dat Hfllot in 1740 schreef, dat 
hij tevergeefs geprobeerd had om in Parijs (waar heel veel scharlaken ge
verfd werd) kermes te koopen om eenige proeven mee te doen. 

Bij het recept voor de kermes-uitverving treffen we nog een aantal ge
gevens aan, die zeer typisch zijn voor de ververij in vroeger eeuwen. De 
kermes kwam blijkbaar in twee soorten op de markt, n.l. de pastel (mis
schien samenhangende met pasta), waarschijnlijk een met zuur aangedeegde 
massa van schildluizen, waarbij de verfstofopbrengst verhoogd werd door 
de voorbehandeling, en de grein, d.w.z. de oorspronkelijke schildluizen. Bij 
beide soorten vermindert bij het ouder worden de hoeveelheid kleurstof, en 
dus de kwalitcit. Daar specifieke reagentia natuurlijk ontbraken, moesten 
de ververs de kwaliteit van de pastel en de grein vaststellen, door deze te 
kauw~n. (Zie bladzijde 8.) 

Een andere zeer primitieve methode vinden we op bladzijde 48 vermeld; 
hier wordt de temperatuur opgegeven als voigt: "Dan stoockt dat vlot soo 
heet, dat ghy U hant daer 3 mael doer cont slaen, .. . ". Uitdrukkingen 
zooals "hantheet" treffen we dikwijls aan in oude recepten. Het moet 
verbazingwekkend heeten dat men, beschikkende over betrekkelijk primi
ticve hulpmiddelen, zulke fraaie resultaten he eft kllnnen bereiken. 

Van de andere grondstoffen die in het handschrift genoemd worden, zoo
aIR "potas" (= potasell = kaliumcarbonaat), "booras" (= borax), "Alle
cantse seep" (= een zeer goede zeepkwaliteit, afkomslig uit Alicante), 
zullen we aIleen nog iets nader ingaan op de "faba" en de "salvytry". 

"Faba" of boonenmeel wordt in het handschrift gebruikt inplaats van 

1) Notarieel Archief (1) M. 914/122 Not. van Tielt. 1674. Verkooping van 
een verversinboedei. Leidsch Gemeente-Archief. 

2)Zie "The whole Art of Dying" 1705 (d.L cen Engelsrhe vertaling van 
de "Ars tinctoria experimentalis", Frankfurt und Leipzig, 1685). 

3) Zie bijv. de groote Amsterdamsche lakenkeur van 1665 § 6: ".... ge
lijck oock in 't carmosijn verwen en conchenille couleuren niet en sal mogen 
werden gebruyckt eenigh greyn de kermes, maer in tegendeel oprechte 
cOllchenille, ... " 
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suiker of stroop. Het beeft dezelfde uitwerking, n.1. dat bet de kleuren 
helderder maakt ') 

"Salvytry" is waarsc.bijnlijk waterglas of natriumsilicaat, te oordeelen 
naar de bescbrijving op bladzijde 58 van bet bandscbrift. Hier vinden we, 
dat "salvytry" uit soda ontstaat door bet lange branden in bet "gelas
verneys" of de "gelasoven". Dit kan nauwelijks iets andel's zijn dan glas
oyen. In deze oven worden o.a. soda en zand varbit, zoodat de vorming 
van waterglas zeer voor de band ligt. Waterglas is echter mindel' alkalisch 
dan soda, vandaar de opmerking op bl. 58, dat "soeda meerder cracht 
heeft om te schouwen". 

Op verscbillende plaatsen van het handscbrift zijn gegevens vermeld over 
buitenlandsche en inheemsche (vnI. Leidsche) Iakensoorten 2). Dit hang! 
samen met bet feit, dat gedurende ongeveer anderhalve eeuw zeer vele 
vreemde (vnI. Engeische) Iakens in Holland geverfd zijn; de voornaamste 
stad voor bet verven van vreemde lakens was Amsterdam. Deze stad bad 
.zelf zoo'n kleine textielnijverheid, dat toen bijv. in 1614 de Engelscbe ko
ning den uitvoer van ongeverfde lakens verbood, de textielververij sterk 
achtuitging S). 

Uit een Amsterdamscbe ververskeur, dateerende uit 1670 4} blijkt, dat 
ioentertijd in deze stad nog Iakens uit o.a. Engeland, Ierland, Schotland, 
Kocksael en Manchester geverfd werden. 

Het "Sonet op die contsenyly", dat we op bladzijde 71 aantreffen, toont 
nog eens duidelijk bet tweeslacbtige karakter van het boekje. Aan den eenen 
kant doen de nauwkeurige recepten bijna modern aan; daartegenover staat, 
-dat verschillende passages van een zeer eenvoudigen geest getuigen (zie 
.bijv. de laatste alinea van bladzijde 11). 

Over het algemeen genomen zijn de gegeven recepten voor de bestudeering 
van de geschiedenis del' Hollandsche textielververij buitengewoon waarde
vol. Ons is geen ander werkje bekend, waaruit met zooveel zekerbeid be· 
langrijke gegevens voor dit doel verzameld kunnen worden. 

Het bandschrift van den heel' De Wijs, waarover prof. Posthumus hier
boven reeds melding beeft gemaakt, opent nieuwe mogelijkheden voor onze 
"kennis aangaande de oude verftechniek. Aan een nadere studie, waarvoor 
tbans de tijd ontbroken heeft, moet het voorbehouden worden de beteekeni~ 
-van bet handscbrift uiteen te zeUen. 

W. L. J. d. N. 

') Zie: Del' curieuze und vollkommene Kunst-Farber. r. K. C. Niirnberg 
1709, bi. 4. "Bohnen-Mehi ist einen jeden bekannt, das machet die ~'alben 

.schon belle." 
2} Zie bijv. de bl. 62-64. 
S) Zie Van Dillen op. cit., deel II, No. 165. 
4) Zie Noordkerk. Handvesten van Amsterdam, bl. 1130. 

.NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK xx 17 
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DA T OPRECHT SECREET 

VAN DA T ROET SCHERLAEKEN 

MET SIJN APENDICHT 

ITEM MET DAT OPRECHT1)CARMOSIJN2
) 

VERVEN MET AL DAT DAERAEN 

DEPENDEERT IN ALLE MANIEREN 

MET OOCK DAT OPRECHT 

SCHOON CRAPVERVEN 

IN ALLE MANIEREN 

SO MEN DAT NU MACKT OPRECHT 

D.W.S. -d. H.N. 

1631 

hI. 1. Item memory van den ketel die bequaem sal sijn om 
rootscherlaecken op te maecken. 
Item den ketel moet altemael van geel coeper ge
maeckt sijn. Den ketel moet weI 8 ofte 9 voet breet wesen 
ende niet dyper dan 3 voeten, ider voet van 12 duymen, 
goet fatsoen ront uutgevrocht, ende moet int vier staen 
op 64 U op 6 ton vlots ende op 32'tb op 3 ton vlots. 
Nota. 

hI. 2. Item 6 ton verff. 
Om rootscherlaecken te maecken seer schoon. 
Item sydet 6 ton vlytwater !f4 ure met 21/2 a. 3 scheepeI 
blancke tarwesemel en de stoff daer dan in, aist over 
in de cuype is, 
1 a. 1 % 'tb agaricus, 
1 a. 11/2 tl arcenicom, 
3 tl rins tarter. 
Anders niet. roert dat dan weI ofte laetet opruyeden. 
dan bruyckt op den 3den ofte 5den dach in de suede ais 
int uutmaecken als op de ander syde voigt int cortte. 

hI. 3. Die suede op 32 'tb. 
3 deel water, 3 deel verff, 
1 deel 3) verff, tsaem 3 ton vlot. 
10'tb foely, 

1) If et hs. hceft: "opoprecht". 
S) In hs. is ,,1 deel" herhaald. 

2) Het hs. hooft: "carnosijn". 
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1 'tb rins tarter, 
% 'tb agaricus, 
1/2 'tb arcenicom, 
4 U; faba. 
Anders niet. laet dat werck daer 1 % ure mede syden 
weI gehandelt; dan spuelt schoon ende maeckt uut als 
tegenover staet int cortte. Nota. 

hI. 4. Dat uutmaeken 32 'tb l'oodt scherlaecken. 
3 deel water, 
.1 deel verff, tsaem 3 ton vlot. 
12 oncen arcenicom, 
12 oncen agaricus, 
5 a 4 U; faba, 
16, 14 a 12'tb pastel. 
Anders niet. Dat vlot op de suede heet, dan 't werck int 
vlot en de handelt weI 1/4 en deeP) ure, dan uut en spuelt 
schoon ende schouwen als volcht op de ander syde int 
cortte. Nota. 

Item doet oock in dat vlot int uutmaecken 2 ofte 3 'ii 
wit pudersuycker. 

bJ. 5. Die Schoulve op 32 tb roodt scherlaecken. 
3 ton regenwater, 
7, 6 a 5 tb faba, 
1 a 1/2 'ii agaricus, 
2 a 3 tb rins tarter, 
% tb arcenicom, 
11/2, 2% a 3 oncen m.k. 2) 
Anders niet. 1fs evan 1 ure weI gehandelt, dan schoon 
gespuelt, soo is U rootscherlaecken weI schoon gedaen. 
Nota. 
Item doet oock int schouvlodt 1, 2 a 3 'tb wit puder
suycker. Noteert weI. 

H 6. Greyn1Je'rff by memory gestelt int cortt. 
Item wilt ghy greynverff maecken, dat is met de bol
ster van die pastel, soo doet eveleens in allen delen 
gelijck van die pastel geteeckent staet. Maeckt geen 
veranderinge andel's dan dat men op 32 tb werckx 

1) Vierendeel. 2) Makijn. 
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moet setten omtrent 20, 18 it 16 ofte 17 ij; goede versse 
greyn, fijn gestooten ende gesift. 
Voorts als gy de greyn wilt schouwen, soo en moet daer 
geen teramerita op geleyt werden, want die greyn loop 
van haerselven hooch genoch naer den geelen. Nota. 
Ten waer dat den coopman dat wilde naer den gelen 
wilde hebben, soo cont gy dat ooc in de schout setten 
naer Ul. goetduncken. Nota. 

L1. 7. Item men can oock weI met crapverve goet root scheer
laecken maecken, mits hem altijt te regueleeren naer 
die voorgaende oordenantye. 
Dat is int syden ende oock int uutmaecken, met oock 
die schouwe. 
Dat is met pastel als oock met de greyn te wercken. 
Nota. 
Item men can die greyn met die pastel doereen we1'
cken, dat 1f2 e greyn en 1f2 e pastel naer rata. 
Dat is op 32 ij; werckx: 
12, 14 it 16 ij; pastel en de 
16, 17 it 18 tl greyn. 
Dat is naerdat gy dat werck vol van coluer wilt mae
cken. 

bl. 8. Item om die greyn ende die pastel te leeren kennen 
ofte sy goet sijn ofte niet, dat is nieu ofte out, want die 
jonghste is die beste, omdat nu te weeten welcke die 
beste is, soo doet als volcht: 
Item neempt wat pastel in Dwen mont ende kaut se 
cleyn, dan spueget dat in D hant, ende in U hant 
sijnde, soo dat caussel als purpercoluer geeft, soo is 
die pastel goet. 
Ende ist geel, soo en duech die pastel niet, ,mnt dat 
is een teecken van outheyt. Ende sao moet men die 
greyn oock probeeren. Nota. 

hI. 9. Item die Turckse ofte Syrische pastel ofte greyu is die 
beste. 
Daernaer is die Spaensche die beste greyn met haer 
pastel. 
Item die France greyn met haer pastel is die slechtste 
van dryen. 
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Item die 4e greyn met haer pastel uut Duytslant, die is 
de alderslechtste van allen. N oteert we!. 

bI. 10. Item om nu verseeckert te sijn waer dat die greyn van
daer compt, soo moet men den coopman scherp affvrae
gen waervandaen dat hy se ontfangen heeft. 
Voorts moet men hem regueleeren naer de proeff met 
den monde te cauwen als te vooren verhaelt is. 
Item als men pastel coopt, soo moet men ooc sooveeJ 
greyn coop en, ofte andel'S soo moet men die pastel al 
te dier coopen. N oteert weI. 

bI. 11. Item in Italyen ende oock in Vrankrijck daer werckt 
men die pastel met de greyn al doer malcanderen. 
Ofte het moet voor een groote parsoon sijn, dat is dan 
voor den keyser, cooninck 1) ofte princen. Jae, oock 
voor die cardienaelen, die altijt rootscherlaecken roc
ken draegen. Ende als men voor sulcke persoonen 
werckt, soo moet men hem dat weI laeten betaelen. 
Nota. 

bI. 12. Item memorien van aureumpigemente. 
Om te gebruycken int root carmosijnverven. 
Item dat beste tot rootcarmosijn is dat geelste fijn ge
vreven ende dat gebruycken in die suede, namelijck op 
64 tb werckx set 1 tb geel auriumpiament. 

bi. 13. Item cortte memoryen van dat rootcarmosjjn int uut
maecken met den senober. 
Item men mach den senober weI %e tegen die cout
senily stellen int uutmaecken om heel hooch te wer
cken nae den scherlaecken. 
Item ende den makijn mach men weI setten een rechte 
4e part ofte ten hoochsten een 3e part tegen de coutse
nily, ende dan en behoeft men geen ander hoochte te 
setten, dat is sandel ofte sangewijn drackonis. 
Noteert. 
MaeI' 1J4e part senober ende 1/4e part makijn, dat iste 
beste root. 

hI. 14-. Memory van die verff, die up de ander syde staet, 
f. 15, die moet weI in die suede alheel gebruyckt wor
den precys op den 3en dach. MaeI' dat eerste vlot, daer 

2) Ret hs. heeft "coominck"_ 
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men mede wilt uutmaecken rootcarmosijn, dat moet 
gemaeckt worden van heele verff. 
Voorts dat 2e "lot ende dat 3e vlot met dat 4 ofte 5c 

vlot, 
dese moet men elckertijts met heele yerff oplassen om 4 
ofte 5 mael op een vlot achtereen uut te maecken, ge
lijck men tot Sickx doet met den suycker. Nota. 

hI . 15. Die verff op Sick metnier op 4 voedm's Cuels oureht 1). 
Item sydet 12 ton water %endeel ure met 
12 scheepel semel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. 0 
24 it 26 U; rins tarter......... . . . . . . . . . 7. 4 
1/2 U; agaricus ......... .............. 1. 16 
1 % U; arcenicom .. .. . .. ........... ... O. 9 
doet dat dan 3 ton in ider voer, dan maeekt 
noch 2) 12 ton water op die suede beet, dan 
doet oock lloch in ider voer 3 ton al heet, 
dan roert weI tot's aevens, dan stoft in ider 
voer al ceereet yoor U volek 1/2 schepel 3) 
mout, 4, 5, 6 Ii 7 U; panneelsuycker, dat is 
bruyen suyeker, dat compt op de 4 oncost 8. 8 

------
f1. 

Dan roert noch tot's morgens. 
Dan laet se clacren tot's anderdaechs, soe is 
die verff gereet. Nota. 

hI. 16-1 Dett secreet oprecht vetn clat root carmosijn 
root volcoemen goet. 
Vooreerst 24 ton verff te maken. 
Item sydet 24 ton ,yater met %en ure is 
genoch, 6 scheepel semel, dan stoft die verff 
met 
20 Ii 24 U; rins tarter ........ . . .. . . .. . 
44 Ii 48 U; amidon 4) ....... .. . .. . . . .. . 
2 'tl; teramerita ....................... . 
1 % 'tl; arcenicom ...... .. ...... . ....... . 

112 'tl; sulffer . .. . ....... . .. ..... . .. . 

23.17 

3. 1'2 
6. 0 
1.10 
0.12 
O. 2. 8 

f1. 11. 16. 8 

I) Waarschijnlijk is "cprecht" bedoeld. 2) Het h5. beeft: "moch" 
S) Ret h9. heeft de ongewone afkorting: "sche·'. 
<) Ret h8. heeft: "a.m.d." In margine staat 40 'it;-·48 'it; amidium is genl)ch 
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Doet oock in die verf 1/2 u agaricus. 
Anders niet, laet dat opruyeden, dan 
bruyckt op den 5en daeh preeys. Nota. 

hI. 16-2. Suede op 2 mael 64 U; om roodt carmozijn. 
Item doet in den ketel 8 ton vlot 1), 
6 it 7 u rins tarter .. . .............. ... 1. 8 
24 u foely rooms .. ....... .. ... ........ 3. 0 

f1. 4.8 
An del's niet. Sydet omtrent 11/2 ure weI gehandelt, dan 
uut ende terstont gespuelt en de uutgemaeekt een vool' 
een 2). 
Dat eerste uutmaecken 64 tb. 
Doet in den ketel 4 ton verff, dan doet daerin 3) 
4 it 5 U; pudersuyeker .... . ........ . ... . 
4112 U; mesteeek ....... ... ............ . 
1 tb teramerita ..... .... .... . .... .. . 
1 u rubrick ...... .... .... ... ... .. . . 
11/',!, u salgem ........ ... ............ . 

3. 0 

1. 10 
3. 0 
O. 8 

f1. 7.18 
Anders niet. Sydet 1 ure weI gehandelt, is weI voor 
vol verff. Nota. 
Item reffenade is beter als pudersuyckel' ende wit can
dy is noeh betel' om claer werck te maeeken eens VOOl' 

a1 4). 

bl. 16-3. Vat 2e uutmaeken 64 ti op dat selve vlodt. 
Item volt dat vlodt op met verff op sijn eerste hoochte 
ende stoff wedel' daerin: 
2 it 3 tb pudersuyeker .................. 2. 8 
4 tb mesteec ..................... . . . 
1 tb tel'amerita ........ . ...... .... . . 1.10 
% tb l'ubl'iek .. . .. ... ....... . .... ... . 1. 4 
% ti salgem ....................... . O. 4 
4 oneen foely 5) ...................... . O. 7. 1 

------
f1. 5. 

1) Oorspronkelijk had het h:;. : verff. 
2) In margine : 5 it 6 'it; salcomuyen. 
3) In margine: 1 'it; tarter. 
") In margine: 4 'it; amidium; ·4 it 5 i 6 ('it) gom; 4 olleen foely. 
5) In margine: 2 'it; gomma ; % 'ij; tarter. 

7. 1 
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Anders niet. Sydet oock 1 ure dan uut en spuelt schoon. 
Dit sal al soo goet sijn als dat eerst met 4if2 U; mesteec 
was. Nota. 
Item als men met suycker werckt, soo is ifs ofte 1/6 

senober genoch opt eerste werck, omdat den suycker den 
senober soo sterck aendrijft. Nota. 

bl. 17. Dat sieden voor 2 mael 64 U; op dot vlot, dam' die L'oor
gaende op uutgemaeckt sijn. 
Item last dat vlot op met verff, dan stoft daer wedel'om 
eeereet in voor U volek: 
6 a 8 U; rins tarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 12 
24 U; foely rooms ...... .. .... ... ... ... . 3. 0 

f1. 4. 12 
Anders niet. Sydet 1 nre dan uut ende spuelt schoon; 
dan maeckt wederom uut als tegenover volcht int cortte 
perfeckt. Nota. 
Item als men die verff op Carssiopijns manier maeckt, 
soo moet men altijt heele verff bruycken int syoen 
alsooc int uutmaecken op rootcarmosijn. Nota. 

bI. 18. Dat eerste uutmaeken uut de smet op die gesmette 
suede. 
Doet wederom in den ketel 4 ton verff, 
4 a 5 ti pudersuycker .. .. .......... .. . . .. 

oj. 0 
4 u mesteeque ....................... . 
1 U; teramerita ....................... . 1. 
1 U; rubriek . . . ......... . ... .. ..... ... . 1. 12 
1 U; salgem .......................... . O. 8 
4 oneen foely 1) . .. ... ... ......... .... . O. O. 1 

f1. 6. O. 1 
Anders niet. Sydet ooe een ure als v66r geseyt is, ende 
dit sal ooe sao goet sijn als die 2 eerste geweest waeren. 
N oteert op de smet. 
Dit is ider laecken besonder uute maeeken aehtereen 
op een vlot op Sicx manier. 

bl. 19. Dat 2e gesmette 64 tl uut te maeken. 
Item volt dat vlot op met verff 4 ton hooch, dan cloet 

I) In margine: 3 it 4'th gom, 4'th amidium it 8'th amidillm. 
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dael' secreet in 
3 a. 4 'it pudel'suyckel' ........ .. ........ 2. 8 
4 'it comuyen ... .. ... . ... . ........... . 
1 'it tel'amel'ita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 0 
% tb rubrick .. ................ .. ... ... 1.4 
8 oncen salgem ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 4 
3 oncen foely 1) ........ . ... . . ... ....... O. 6 

f1. 5. 2 
Anders niet. Sydet als vooren 1 ure in alle mani!'ren. 
N oteert weI, dat dit soo goet sal sijn als een van de 
voorgaende volverff. 
Item dit moet men contyneweel'en met de smette, dat is 
op ider laecken avans in oncosten weI een cl'uyesguI
den boven die van Rotterdam. 

hI. 20. Memoryen opt voorgaende merck. 
Item moet men meel'del' ofte minder prijssen maecken, 
soo moet men hem altijt l'eguleeren naer de voorgaende 
wercken. Nota. 
Item ofte men groot ofte cleyn werck maeckt, soo moet 
die verif toch altijt even goet gemaeckt werden. 
Item set altijt uut den witten op 64 tb 1/2 U; coutsenily 
meer als op gesmet werck, want het weI sooveel avan
seert. 
Item uut die witten moet men altijt den senober ende 
den makijn %e tegen die coutsenily stoffen. 

bl. 21. Sicx manier van vert! maeken tot root cm·mozijn. 
Item 24 ton verff te maecken om 5 ofte 6 mael 64 U 
root carmosijn te ma('cken op eenen dach achtereen. 
24 ton water in 4 voeders Cuels, 
12 scheepel semel, 
20 a 24 tl rins tarter, 
24 tb syroop ofte panneelsuycker, 
2 u arcenicom, 
12 U; fermentum, 
% U; agaricus. 
Anders niet. Roert dese verff encle bruyckt se op dell 
3en clach precys. 

1) In margine: % 'it rins tarter int vIol. 
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Item maeckt dese verff des's morgens om den dach 
doer te roeren om's aevens aent suyeren te sijn . 
Item dese verff bruyckt men int syden en int uutmae
cken opt 1 e v lot. 

hI. 22. Om pee( r ) cen ende gmU1ven te maecken. Die vertf 
claertoe. 
Item sydet 6 ton water met 3 scheepel semel 1/ 4 ure, 
dan dat over in de stande; dan doet noch 6 ton cout 
water daertoe, dan roert den helen dach tot's aevcns 
laet, dan roert 's morgens vroech wederom tot's ae
Yens, dan laet dat rusten tot's morgens vroech, dan 
sydet 4 it dry laeckens teffens als op de ander syde 
volcht int cortte. Nota. 
Item als die verff foly 21 gestoft is met 24 tl tarter, 
soo moet men int uutmaecken int vlot setten 1 oIte 
% tl rins tarter uutgeloocht; dat claere int vlot. 
Dat moet men doen op ider uutmaecken. N oteert weI. 

bI. 23. Die suede van 4 mael 64 tl om te peercen. 
Item doet in den ketel 12 ton verffvlots, 
dan doet daerin cecreet 1/2e water ende 1J2e verff, 
40 tl duyts alluyen, 
20 tl rins tarter. 
Anders niet. Sydet dan daer dat werck in 2 uren, dan 
uut en spuelt terstont op dat vlot ende maeckt aut al., 
,"olcht tegenover int cortte. Nota. 
Item dat eerste vlot om peercen op uut te maecken, dat 
met Sickx verff, soo maeckt dat met lfse verff %e water 
en de 2e reys met 1J2e verff 1/2e water opgelast worden. 
N oteert weI. 

Ll. 24. Dat uutmaecken van 2 mael 64 tl teffens. 
Item doet in den ketel 31/2 ton water met 31f2 ton vel'ff, 
dan doet daerin 
3 it 4 'tb rins tarter, 
15, 16 it 12'tb amidium, 
8, 7 a 6 u pudersuycker, 
8 it 10 tl oncen foely, 
5 tl comuyen. 
Anders niet. Daermede laet dat werck 3 ure mede 
syden; weI gebandelt sal goet ende sehoon werck wor-
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den. N oteert. 
Item men can oock op die peercen gebr:lycken int uut
maecken mout van garste int vlot met een sacktgen 
ofte doer een seeff. Nota: dat claert die colueren. Oock 
zeer in plaets van suycker. 

bI. 25. Dat uutmaecken van die 2 ander 64 u peercen. 
Item last dat vlot op, daer die 2 eerste op uutg8maeckt 
zijn op sijn hoochte met the verff ende 1/2 e water. Dan 
stoft daerin cecreet 
11/2 U; rins tarter, 
8, 7 it 6 u amidium, 
2, 3 it 4 u pudersuycker, 
4 oncen foely, 
4 u 4 oncen cOllluyen. 
Anders niet. Daermede sydet dat werck 3;4e uuure. Dan 
weI gehandelt, is weI gedaen soot behoort. Nota. 

hI. 26. Memory vant voorgaende. 
Item op dat vlot cont ghy nu wederom 2 mael 64 u 
werckx syden met dat vlot oplassende met 1f2e verff 
1/2e water, handelende ende stoffende als vooren ge
leert is. Nota. 
Item dan maeckt wederom een ofte 2 teffens uut naal' 
de voorgaende ordenantie. Let daerop. 
Item dat vlot can weI 8 ofte 10 daegen goet blyven om 
wedel' op te syden. 

h1. 27. Item de layenderen die syt men met de peercen ende 
grauwen en de men maeckt se uut op die vlotten, duel' 
men de percen en grauwen up uutgemaeckt heeft. 
Item sticklaecken moet hebben om lavender 1 U; mes
teeck. 
Een packlaecken 1 U; comuyen. 
Item eon N oorts carsey dat moet hebben om lavender 
6 oncen comuyen. 
Een demster moet hebben om lavender 3 oncen co
muyen. 

hI. 28. Item men can op een vlot, daer 1 laecken op gepeerst 
es, 2 demster carseyen op la vender en ofte 1 N oorts 
carsey. 
Item op een vlot, daer een laecken op gepeerst is, daer 
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can men op Ia venderen 1 demster carsey sondeI' te 
stoffen eenige contsenily. 
Item wilt gij een N oorts carsey achter een peers Ja
venderen, soe moet ghij 3 oncen comuyen toe stoffen. 
Item de Iavenderen moeten hemelsblau sijn geblaut. 
Nota. 

bI. 29. Pet·s-pu,rper int cort. 
Item 64 u pers-purpel' moet uut den witten gemaeckt 
werden. 
Het moet aIleen gesooden sijn. 
Dat moet hebben int uutmaecken sondeI' smet 31/2 tb 
comuyen. 
Item de schou is op perspurper van 64 U, 4 ton schoon 
water op de suede heet dam'in, 18 U duyts alluyen ofte 
de looge van 12 U; souda met 10 u duyts aluyen. Nota. 
Dry ofte 4 mael over ofte 1 u booras. Nota. 
Ofte 12 tb Iootwit fijn gestooten met 8 it 9 tb souda. 
Ofte 18 tb Iootwit gestooten aIleen dat Iootwit en treckt 
niet aff. Nota. 

bl. 30. Om carmosijn taneet 64 u te 11'laeken. 
Die suede op 64 u. 
%e verff, the water tot 4 ton, 
12 U; duyts alluyen, 
7 U; gryckx tarter. 
Anders niet. Sydet 2 uuren, dan coelt op de leen, dan 
laet 1 nacht ofte 2 in die suede hangen, dan spuelen 
ende set daer dan op %e verff, 1J2e water, 16, 18 ofte 
20 u goedc crappe, dan schoon spuelen ende set dan 
daer noch op 2 U; coutsenily geIijck op de ander syde 
volcht int cort. Nota. 

bl. 31. Dat carmozijn taneet te cannozijnen. 
Item m·aeckt dat vlodt van 1/2 e verff, 1J2 e water, groot 
omtrent 4 ton vlots, dan stoft dat vlot met 
2 u rins tarter, 
6 tb amydium, 
4 u faba, 
2 tl comuyen, 
6 oncen foely. 
Anders niet. Sydet dat werck daeromtrent 1 ure me de 
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weI gehandelt, soo hebt ghy een schoon carmosijn ta
neet. Nota. 
Item dat taneet moet eerst dobbel stael geblaut sijn ofte 
l1f2 stael blau. Hoe bruynder blau, hoe bruynder taneet. 
Vaert weI. 

bi. 32. Memory van dal taneet carmosijn. 
Item men can ooc goet taneet maecken met 1 1/2 ii. 
coutsenily. 
Item men can ooc schoon taneet maecken met silves
er, dat yalt goet profijt, maer men moet 3 'if; silvester 
setten tegen 1 'if; comuyen. 
Item met campecy can men ooe goet carmosijn-taneet 
maecken, maer men moet groove campecy 2 'if; setten 
tegen 1 'if; comuyen. N oteert weI. 
Item men can oock goet taneet maecken met 2 ofte 3 'if; 
pharnambocque in plaats van coutsenily, maer dat en 
slijt soo weI niet als met coutsenily gemaeckt is. 

hI. 33. Item hier volgen noch 4derhande verrven om root car
mozijn 1ned e te maecken met den .'Iuycker uut te maeck( en). 
Toch ider vel'ff is besonder gemaeckt ende ooc beson· 
der gestoft. N ochtans sullen sij een voor een al eveleens 
werck maecken als gij maer weI daerop en past ende 
mijn instrucktie naer en volcht, die in dit buecktgen 
genoch verclaert staet int cortte en de oock int lange. 
Nota. 

bI. 34. Die l e verff 24 ton. 
24 ton water ......................... . 
12 scheepel semel .. ................... . 
20 a 24 'tb rins tarter ................. . 
16, 20 a 24 'if; panneelen ............... . 
1 % 'if; arcenicom ... ... ...... ......... . 
% 'tb agaricus . . ...................... . 
12 'if; fermentum . . ....... .......... ... . 

0.0 
6.0 
7.4 
8.8 
0.9 
2. 141) 
O. 16 

fI. 25. 112) 
Anders niet. Roert en bruyckt op den 3en dach precys 
in de suede %e verff int uutmaecken; bruyckt geen 
water opt 1 e vlot. 

1) Dit bedrag is te hoog. OorspronkeJijk gtond een grootere hoeveelheid 
agaricus vermeld. 2) Het hs. heeft: ft. 25. 2. 
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Ende in de suede sao bruyckt oHe maeckt dat vlot van 
heele verff al verff. Nota tot 4 ton vlots int eerste "lot. 
Ofte ooc weI met 1J2e verff 1J2e water te syden is oock 
gaet, is beste, want heele verff sijt bruyen van Sickx 
verff. Nata. 

hI. 35. Item dese 2e verff met den liqulritia gestofieert, die sal 
al sao goet wel'ck maecken int root carmosijn als die 
voorgaende verff, die met den panneel ofte amidium 
gestoft is die foly 34 staet 1). 
Item maeckt die verff als valcht met den amidium, die 
is altijt seecker ende gaet. Nota als volcht. 
25 ton water ... . .... .. ... ....... ..... . 
6 scheepel semel ...... ....... ... .... . . 
20 U; rins tarter .... ................ .. 
50 ij; slecht amidium . . ....... . ..... . . . 
1 % tb makijn . . ....... . ..... . .. ... ... . 
1 % tb arcenicol11 .. . . . ... .. . ..... . .... . 

1/ 4 tb solffer .. . ... ...... . .... . ... . .. . 

O. 0 
3. 0 
4. 0 
7.10 
1. 7 
O. 9 
O. 2.8 

f1. 16. 8.8 
Anders niet. Laet ruyeden en bruyckt den 5en da.ch 
precys. 

hi. 36. Die 2e verff 24 ion met den liquiriiia op Sicx manie1". 
Nota. 
24 ton water . .... ... .. ....... ... ..... . O. 0 
12 scheepel semel .. .. ... ... ... " ...... . . G. 0 
20 it 24 U; rins tarter ...... ......... .. . 7. 4 
13 it 14 tb liquiritia .... . . . . . ...... . ... . 1. 16 
1 U; arcenicom " ... . .. .... ............ . O. 6 
1/2 tb agaricus ................. . ..... . . 1. 0 
12 ij; fermentum ... ........ ..... ..... . 0 8 

fI. 16. 14 
Anders niet. Roert en bruyckt op den 3en dach precys. 
Item dat syden moet met heele verff geschyden oft %0 
verff 1J2e water. 
Ende dat l e vlot, daer men meede uut wil maecken, dat 
moet al verff sijn. 
Die ander vlotten moet men ooc aenlassen met verff. 

1) Ret hs. beeft: "die ~tact f01 y 3/[ staet". 
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Nota. 
Item als gy die eerste suede uut den witten moet mae
eken om root earmosijn, soo set tot ider 64 ij; werek in 
de suede 4 ij; gom Senegael met 6 ij; amidium, 1 ij; sal
comuyen. 

bI. 37. Item dese verff gestoft met den suyckersyroop, die is 
oock seer goet om root carmosijn me de te maecken ende 
is seer proffytelycken, als men met pudersuyekel' dat 
werek uutmaeckt, want den suycker maeckt dat claerste 
werck van allen ende is bequaeme om mede te werpken 
boven aIle ander stoffen, die men dus lange gebruyckt 
heeft int carmosijnverven. 
Ende men can sonder sout 4, 5 it 6 mael 64 ij; achter 
maleanderen op een vlot uutmaeeken, altijt de meeste 
prijssen vooraff ende eerst uutmaecken. 

hI. 38. Die 3e verff met syroop. 
24 ton water . . .. ... ...... ........... . . o. 0 
12 scheepel semel . . ... . .......... .... . (i. 0 
24 it 26 ij; gryckx tarter .... . .......... . 5. 8 
24 ij; suyekersyroop . . ...... .. .... . ... . 3. 1~ 
11/2 ij; agarieus ..... .. .. .... .. . . ...... . 2. ~4 
l1f2 ij; arcenicom ................... . . . O. 9 

- -----
f1. 18. 3 

Anders niet. Roert ende bruyekt op den 3en dach. 
Dese verff moet in de suede algeheel gebruyckt worden 
en dat 1 c vlot, daer men mede uutmaeckt, dan moet 
men geen water bruycken; die ander vlotten moet men 
oock met heele verff aenlassen. Nota. 

bI. 39. Item dese verff, foly 40 staende, is gestofft met 24 ij; 
amidium en 12'tb liquiritia ende sal ooek datselve 
werck doen, dat de voorgaende doen connen op root 
carmosijn ende ooc op aile colueren, die men uut den 
blauwen can maecken, mits gebruyckende als daer 
onderaen geteeckent staet. 
Uutbesondert op peercen, grauwen ende vyoletten, soo 
moet men %e water in die verff gebruyeken int syden 
alsoock in dat uutmaecken, sonder eenigen tarter int 
uutmaecken int vlot te bruycken. 

hI. 40. Die 4e verffe met %e amidium, %e met liqui'f'itia. 
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Nota. 
24 ton water .......................... O. 0 
8 scheepel semel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 0 

20 it 24 ij; gryekx tarter. . . . . . . . . . . . . . . . 3. 12 
24 ij; amidium ........................ 3. 12 
12 ij; liquiritia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 16 
1 ij; arcenicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 6 

% ij; agaricus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 0 
------

f1. 13. 6 1) 

Anders niet. Laet ruyeden ende bruyckt den 5en dach. 
Item dese verff moet men alheel gebruycken int syden 
als int uutmaecken met den suycker op Syckx manier, 
dat is 3 it 4 laeckens op een vlot achtereen uutmaecken. 
Noteert. 

bI. 41. Die 5e verff rootcarmosijn 2) 24 ton. 
Item 24 ton water .................... O. 0 
6 scheepel semel ofte 4% achtendeel Delffs 3. 0 
22 it 24 tb gryckx tarter ............ . . . . 3. 12 
18 ij; groff amidium ..... . ............ 7. 4 
11/2 ij; arcenicom .......... ... ......... O. 9 

1/2 ij; agaricus ........................ 1. 0 
11/2 ij; teramerita of makijn ... . . . . . . . . . 1. 10 

------
fi. 16. 15 

Anders niet. Laet opruyeden en bruyckt se dan den 5en 

dach precys; alheele verff int syden alsooc int uutmae
cken. Nota. 
Dese verff moet men oock al met den suycker gebruy
cken int uutmaecken. N oteert. 

bi. 42. Item dese verff die staet (foly) 41, die is recht op de 
manier gemaeckt gelijck men die altijt maeckt tot Hil
lebrant J ansz. tot Rotterdam, ende men can daer ooc 
seer goet root carmosijn mede maecken, maer geen peer
cen noch vyoletten, omdat daar teramerita in gestoft is, 
want geelicheyt en doet die peercen geen goet. Nota. 
In margine staat geschreven: 
(Item als men den suycker int uutmaecken bruyckt, soo 
is op 64 ij; 8 ij; amidium, 4 ij; gom, 4 ij; suycker genoch 
opt eerste vlodt. Nota.) 

1) Ret hs. heeft: 14. 16. 2) In bet hs. staat R. C. S. 
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Item tot Rotterdam daer bruyckt men dese verff int 
uuimaecken met de gom 6 'tb en 12 'tb amidium ofte 6 'tb 
faba. 
MaeI' op Sickx manier met de pudersuyeker ist de 
beste manier ende ooe proff yteIijekx. Nota. 
Bruyckt den suycker in plaets van die faba ; andel'S als 
voorser. 

bI. 43. Om verff te maeken, daer' men tot Antrver'pen dat Tool 
carmosijn mede sydet en de ooc uut mede maeckt. 
Ende Jan Cruyskerck tot Amsterdam maeekt sijn car
mosijn ooe met al suleken verff als hier voleht. 
Om 24 ton verff te maeeken op sijn Antwerps maniere. 
Sydet 12 ton water %e ure met 
6 scheepel semel, daerin ....... . . . . . . . . . ~. 0 
20 it 24'tb gryekx tarter . . . . . . . . . . . . . . . 4·. 16 
1 'tb agaricus .................... ...... 1. 16 
1 u arcenicom ........................ O. 6 

f1. 9. 18 
Anders niet. Dat slaet over int U cuype ende dan 
mackt noch 12 ton water op de suede heet, roert weI 
om en laet 1 nacht staen clael'en, dan bruyekt ais 
tegenover staet 1). 

bi. 44. Item dese verff moet men alheel gebruycken als sy 
6, 7 ofte 8 uren out is. .Dese verff en behoeft geen 
suycker noch gom noch faba noch amidum noch geen 
vetticheyt met-allen int syden noch ooc int uutmaecken , 
omdat sy noch versse ende 50et IS. 
Item dese verff moet men's aevens maecken om's 
morgens vroech te bruycken. 
Ofte men moet se 's morgens vroech maecken om dan 
des's achternoens te gebruycken. 
Item dese verff is ooc goet om peereen, grauwen en 
vyoletten mede te maecken, heel te bruycken eer dat 
sy suyer is. Nota. 

bi. 45. Item als men die verff op Sickx manier maeckt, soo 
doet op ider Cueis voervat 
6 ton water ... O. 0 

1) N.I. hI. 44. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEI.' JAARBOEK XX 18 
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3 scheepel semel ... ..... . . . . .... . .. . . . 
5 it 6 tl rins tarter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
4, 5 a 6 tl pudelsuycker .. .. . . .... . .... . 
2 oncen agaricus ..................... . 
6 oncen arcenicom . . ........ . ..... . .. . 
% scheepel garstemout ....... .. ... . .. . . 

1.10 
2. 0 
3. 12 
O. 15 
o. 2% 
O. 18 

fI. 8.17 1/4 1) 

Anders niet. Roert ende doet 's anderdaeghs in ider 
voeder 3 tl tar wen suyer deech ende dan bruyckt den 
3en dach precys. Nota. 
Item dese verff moet men alheel gebruycken int syden 
als int uutmaecken 2). De suede te gebruycken %e wa
ter, ende int uutmaecken moet men dat 1 e vlot mae
cken van 1f2 e verff 1f2 e water, tsaemen 4 ton vlot, om 
64 tl uut te maecken. Voorts last dat vlot elcke reys op 
met heele verff. Noteert weI. 

bI. 46. Dat craproodt schoon op 4 mael 64 of 54 tl. 
12 ton verff daartoe te maeken. 
Item sydet 6 ton vlytwater 1/4 ure met 6 scheepel semel, 
doet dat dan in U stande, dan doet daer noch 6 ton 
cout water toe, dat maeckt des's morgens om den 
heelen dach te roeren, om des's aevens al aent sueren 
te sijn; dan roert des 's anclerdaeghs ooc noch alle 
3 ofte 4 uren eens op, dat tot 's aevens toe, dan laet 
die verff stil staen claeren tot's morgens te 5 ofte 
6 uren, soo mach UE. die bruicken, als volcht op die 
ander syde. 

hI. 47. Item die 4 mael 64 tl te syden om craproot. 
Item doet 10 ton vlytwater in den ketel, stoockt dat opt 
syden, dan doet daerin tot ider laecken 
3 tl rins tarter gestooten, 
6 tl rooms foell' , of duyts, 
1/2 'tb arcenicom. 
Anders niet. Sydet daermede 2 uren, dan uut en coelt 
op die leen, totclat die verff op den 3en dach oudt is, 
dan maeckt uut als tegenoyer jnt cortte staet 3). 

') Het h s. heeft: 7.17'1.. 
2) H et gecursiveerdc s taa t in mar gine. 3) Bedoeld is bl. 48. 
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Item sydet dat werek 's achternoens, als ghy die verff 
gemaeckt hebt, sao mach 't 2 nachten in de suede han
gen. Nota. 

bI. 48. Dat le 64 It uut te maeken craproodt. 
Item maeckt dat vlot van %e verff 112e water tesaem 
omtrent 4 ton vlots. Laet dat hantheet worden, dan net 
dat werck ende dat al breet op den haspel, dan doet 
int vlot: 
4 li beslaegen faba, 
14li fijne crape. 
Dan stoockt dat vlot sao heet, dat ghy U hant daer 3 
mae I doer cant slaen; dan doet dat laecken van den 
haspel int vlot alras ende laetet 7 ofte 8 mael overloo
pen al breet, dan handeIt weI int vlot, totdat U dat co
Iner aenstaet, dan nut en spueIt schoon, dan op de leen 
en maeckt wedel' vlot voort 2e werk. Nota. 

bl. 49. Dat 2e 64 U; uut'inaecken. 
Item laet dat eerste vlot wederom nntloopen op 3 ofte 
4 aecker naer, dan doet wedel' in de ketel 1J2e verff 
%e water, totdat het vlot sao hooch is als va oren, dan 
stoockt wederom hantheet, dan net dat 2e laecken we
del' int vI at als vooren. Dan wederom breet op den 
haspel, dan doet wederom 3 ofte 4 li beslaegen faba, 
14li fyne crap, dan doet dat laecken wederom raR int 
vlot ende handelt als vooren, sao sijn U 2 laeckens 
weI nntgemaeckt craproot. Dan spnelt wederom schoon 
ende hanget op de leen byt eerst. Nota. 

bI. 50. Om dat 3e ende 4e oock uut te maecken als vooren. 
Nota. 
Item doet dat met dat 3e ende vierde in aIle manieren 
als met dat 1 e ende 2e gehandelt is, sao sijn U4 mae I 
64li schoon nutgemaeckt, dan schout als U op die an
del' syde geleert wordt, elcke stick besond"er, aIle 4 op 
een vlot aehter malcanderen. N oteert weI. 
Item men can ooe weI met gerstemout schoon crap unt
maecken 3 ofte 4li int vlot; dit geeft claericheyt yoort 
op aIle coluE!ren. Nota. 
Dat is carmezijn ende oock root scherlaecken. 

bI. 51. Item om die 4: laeckens schoon te schmoven. 
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Item doet omtrent 5 1/2 ton schoon water in den ketel, 
stoDekt dat op die suede heet, dan doet daerin gesehaefte 
1 tb Alleeantse seep . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. S. 0 
1/2 tb gesmolten potas .................. O. 3. 8 
4 oneen booras . .. ....... ..... . ....... . 1. O. 0 
4 oneen areenieom .................... O. 1. 8 

f1. 1. 13.0 
Anders niet. Dan brenght dat werek daer 1e 6!1 tb 1) 
ende laetet 3 mael ras over den haspel gaen, al ras weI 
breet ende ras dan uut, ende coelt op die leen, sao is 
U werck schoon gesehout. Nota. 

b!. 52. Dat 2e laeken oock te schoun'en op dat vlot. 
Item stooekt dat vlot op die suede heet, dan doet daerin 
% tb hierlantse potas .. .. ...... ...... .. O. 3. 8 
2 oneen booras fijn gestooten .. . . . . . . . . . . O. 10. 0 
3 oncen arcenicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O. 2. 4 

f1. 0.15.12 
Anders niet. Dan doet dat 2e laeeken ooek int vlot endp 
laetet ooek 3 mael ras albreet daerover loopen; dan 
uut en coelt ooe up die Ie en ende slaett in den mantel, 
sao is dat ooe weI gedaen als vooren. Nota. 

b!. 53. Item de 3e laecken te schou'/'uen. Nota. 
Item stooekt dat vlot weder op die suede heet, dan doet 
wederom int vlot al eeereet 
1 tb Alleeantse seep, gesehaef als vooren .. 
6 oncen potas .......... .... ......... . 
2 oncen booras .. .. . ......... ... . .. ... . 
2 oneen arcenicom 

O. 8. 0 
O. 3. 0 
0.10. 0 
O. O. 12 

f1. 1. 1. 12 
Anders niet. Handelt, als vooren met die 2e gehandelt 
is in alle manieren en eoeH ooc op die leen, sao sijn U 
3 laeekens weI gedaen soot behoort. Nota 2). 
Om 1 sehouton te setten op Visnichts manier 
12 aeker heet water, daer doet in 
12 tb lootwit .......................... 1. 16 

1) Ret hs. heeft: "daer i. 64 'tb". 
2) In margine: Dit is ider laecken ruyem 7 st. een oorlgen. Nota. 
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6 ij; souda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. 10 
6 ij; potas .. . ..... .. ............. .. ... 1. 4 

f1. 4. 10 
Item dit is genuech 12 Iaeckens te schouwen. Nota 1) 

hI. 54. Item dat 4e 64 ij; te schouwen. 
Item doet wederom int vlot, alst weI heet is 
4 oncen potaslooge ................... . 
2 oncen booras ., ......... .. ......... . 
1 once arcenicom 

O. 1. 12 
0. 10. 0 
O. O. 4 

f1. 0.12. 0 
Anders niet. Handelt als vooren in aIle manieren ge
seyt, en coelt ooc op die Ieen, soo sijn U 4 mael 64 
craproot weI gedaen. N oteert weI 2). 

Item hebt ghy meer uutgemaeckt, soo maeckt U vlot 
wederom op 51J2 hoogh ende stoft wederom int vlot, als 
voor geleel't is ende schout als vooren. Nota. 
Item Visnicht gaet altijt in de schou 12 mael over 01'

denary . Nota. 
bI. 55. Memoryen van crapverven. 

Item set altijt int vlot, daer ghy craproot op wilt schou
wen eens voor al 4 ofte 5 Iaeckens, 1 U; geschaeffde 
AIlecantse seep, dan doet die stoffen, die op die ander 
syde staen, oock int vlot, soo can men altijt schoon 
schouwen offt sleeht carmosijnroot waere. 
Item als ghy wilt uutmaecken, soo roert altijt die verff 
eerst op met de luet 3) op, dan maeckt dat vlot van 
craproot als voor geleert is foly 67, 68 4). 

Item als men die verff eerst oproert, eel' men dat vlot 
maeckt, soo en behoeff men die faba niet int vlot te 
doen int uutmaecken. 

hI. 56. Item als ghy 4 oite 5 Iaeckens op een vlot geschout 
hebt 5), soo moet men dat vlot aeniassen met water en 
vernieuwen met 1 ofte 1/2 ij; AIlecantse seep en dan 

1) In margine: Met putwater 12 mael over. 
2) " Dese schou is betel' ende cost mindel' op 1 laecken. 

% 'ij; potas, 1 'ij; lootwit, 11/2 'ij; salvytry. 
3) Spaan of ro€rstok. 4) Deze nummering is waarschijnlijk een vergissing. 
i) In margine: Die beste schou op een craproot laecken. 
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voorts den booras en potas 1) en arsenicom als ,"ooren 
int vlot in aIle manieren 2) . 

Item die sommige maecken een nieuwe schouvlot met 
versen water als sy 5 ofte 6 laeckens geschout hebben, 
maer dat cost brant en tijt, ende en vordert niet in 
schoonheyt int schouwen ; daerom raede ic beter dat 
vlot aen te lassen en wercken als vooren geseyt is, om 
brant te spaeren en tijt te ,vinnen. N oteert weI. 

bi. 57. Item voerningen en vierlooden te schouwen, dat doet 
men altijt op dat vlot, daer men die laeckens op ge
schout he eft. 
Item om vierlooden en voeringen craproot te verven, 
daer en dunckt mijn niet te pyne waert om aff te 
schryven, overmits dat daer geen proffijt op en loopt. 
Item als men immers vierlooden ende voeringen moct 
maecken om d'een doer d'ander te crygen ende den 
coopman te acomodeeren, soo neempt een kneeht. die 
int craproot ervaren is, die wee ten daer weI mede om 
te gaen; daerom onnodich daer breeder aff te schryven. 

bi. 58. Item onthout dat weI, dat ghy U schou op dat fijn 
werck voor U knechts weI verberget. Nota. 
Item men bruyckt oock weI int craproot te schouwen 
salvytry, maer dat en avanseert niet veel ofte men moet 
het weI gebruycken, want sijn cracht almeest int gelas
verneys verbrant is, maer die soeda die he eft meerder 
cracht om te schouwen, want daer compt dat salvytry 
aff doort lange branden in den gelasoven. Noteert dit 
weI, m'aer rue souda moet fijn gestooten sijn, dan in 
de schouton laete smelten. 

bi. 59. Item om een schouwe-ton te seiten om 7 olte 8lae('ken.~ 
achter malcander mede aft te schouwen. 
Item doet in een oxhooft 12 ofte 14 aecker heet water, 
dan doet daerin cecreet voor U volck 
6 tl goede potasch, 
6 tl goe souda, 
4 ti steencalck, 

1) In margine: ofte set 1 'it; lootwit, % 'it; potas is ooc goel. 
Z} " " % 'it; potas, 1 'it; lootwit, 1 % 'it; salvytry, da t is die :llder

beste schou op craproot. Nota. 
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6 a 4 tl salvytry 1). 
Anders niet. Laet dat weI met malcander smeltten, ende 
roert altmets eens op, dan doet die coolen boven aff 
met een seeff. 
Item die souda moet eerst fijn gestooten wesen en dan 
soo in die ton gedaen, ofte anders smelt sy te lantsem. 
N oteert weI. 

bJ. 60. Item als men dese schou nu sal gebruycken uut dese 
voornoemde ton, soo moet ghy altijt eerst int vlot doen 
1 tl gesmolten Spaensche Allecantse seept:', ende dan 
sooveel uut de schouton als U goetdunckt voor dat 
eerste werck te schouwen, ende elcke reys wat min uut 
die schouton, totdat het uutgemaeckte werck al ge
schout is. 
Item als men 3 ofte 4 laeckens affgeschout he eft, soo 
doet w'ederom % tt; Allecantse seep al geschaeft int 
vlot; dat contyneweert altijt. Soo zijt ghy verseeckert 
altijt goet werck te maecken, dat den coopman weI sal 
behaegen. N oteert weI. 

bl. 61. Item ofte geeft ider laecken 1f4 tl sop van Allecantse 
seep besonder int vlot. Soo doet Visnicht; die geeft ider 
werck sijn bysonder schouwe apart. Nota. 
Item doet altijt in dat vlot op ider laecken 
1 tt; salvJtry . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 0 
1f2 tt; arcenicom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. 0 
1 tt; potas .......... . . ... . ....... ... .. . ... 6. 0 
1f4 tt; Allecantse seepe ...................... 2.0 

fl. 14.0 
Anders niet. Laet daer 3 ofte '1 mael daerdoer op den 
haspel loopen, dan uut ende coelt op die leen. N oteert. 
Ofte doet op dat eerste laecken 
1 tt; potas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 st. 
1 tt; Alcantse seepe . ... ... . ..... .. ........ . 8 st. 
1 tl arcenicom ... ...... .. . . ............... n st. 
1 tt; salvytry ...... .... .. .. . . .... . . . ... .. . 3 st. 

24 st. 
Is ider stick 12 st. van schouwen. 

1) In margine: 12'ii; lootwit. 
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Anders niet. Dit is genoch voor 2 laeckens, maer laet 
dat eerste niet meer dan 3 mael ras overgaen. Nota 1). 

'bI. 62. Die teekenen van die Leydse baeyen. Nota. 
Item 68-Leytse baey is geteeckent ter syden met :2 root 
en 2 blau, ende voor en achter met 2 root en 3 blau. 
Die 60-baeyen sijn geteeckent ter syden 2 root en 1 
blau, ooc voor en achter 2 root, 1 blau. 
De 54-baeyen sijn geteeckent ter syden 2 root en voor 
en achter oock 2 root. 
Item de grijsse baeyen hebben witte lijsten aen alle 
canten. 
M emoryen van de Engelsche baeyen volcht op de ander 
syde deses bladts. 

bi. 63. Memory van de Eengelsche baeyen. 
Item de Leytse 68en-baeyen sijn soo goet als die Sant
wits 100-baeyen 2); die Leytse sijn dicker, maer die 
Santwitse sijn breeder. 
Item de Santwitse sijn altijt van eenderley wolle ge
maeckt ende de Colsesterse sijn gemeenlijck vermenght 
met lams- en sterffwolle; daerom en sijn sy niet goet 
om root carmosijn te maecken. 
Item de Cocsaelse sijn gemeenlijck ooc van 2-derhand(~ 
wolle; daarom en sijn sy ooc niet goet om root carmo
sijn te verven, want sy vallen al te seer gestreept. Hem 
de Leytse baeyen en worden soo schoon niet gesuyevert. 
als de Engelsse baeyen. 
Item denckt altijt op de Santwittse baeyen, dat die de 
beste sijn voor te verven root carmosijn. 

bI. 64. Item de Santwitse sijn geteeckent met halff leuwe en. 
halff schip. 
Item de Colsesterse sijn geteeckent met 1 casteel. 
Ende de Cocxsaelsche sijn geteeckent met eenen haen_ 
Nota. 
Item Visnicht he eft selffs tegens mijn bekent, dat hy 
anders niet bruyckt in de crapschouwe dan Spaensse 
seeppe en salvytry ende souda ende potassen en de ar
senicom ende calck. CDit heb ick selffs gesyn anno· 

1) In margine: J ~ ider stick 12 st. van schouwen 
2) Die uit Sandwich in Engeland. 
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1632, den 6, 7 en 8 en Feberwari.) Dat laet hy in een 
oxhooft smelten, dan voet hy ider laecken met een 
aecker uut die ton en 7 a 8 mael over. 
Item Visnicbt schout 7 a 8 mael op een vlodt, dat is 
8 laeckens, eer hyt vlot verandert. Nota. 

hI. 65. Item 1nemorien van dat iek selffs gesyn heblJe op den 
16, 17 en 18en dach in Feber'l1:ary 1632 tot Naerden 
tot Visnicht gesyn ende gehoort hebb int craproot ver
ven perle-ekt. 
Item eersten, dat hy een stercke verff maeckt. 
Ten 2en, dat hy die verff altijt op een groote startmaeckt. 
Ten 3en, dat sy die verff weI roeren dach ende nacht. 
Ten 4en, dat Visnicht die verff eerst oproert, al.s men 
sal uutmaecken. 
Ten 5en, dat hy die verff van putwater maeckt. 

hI. 66. Ten 6en, dat hy anders niet in die verff en doet dan 
bloote semelen. 
Ten 7en bruyckt hy in de suede geen verff dan bloot 
putwater. 
Ten 8sten sydet Visnich 1 % ure. 
Ten gen en spuelt Visnicht niet uut de suede, maer laet 
een nach in de suede hangen. 
Ten Wen maeckt Visnicht sijn uutmaeckende vlot van 
2 deel water en 1 deel verff. 
Ten 11 en gaet hy in, als ic placht te doen. 
Ten 12en haspelt hy weI 1f2 ure int uutmaecken doer
gaens totdat het werck vol ofte sadt is. 
Ten 13en en spuelt Visnicht niet uut de schouwe, coelt 
op de leen. 
Ten 14en, als Visnicht schout, soo laet hy weI 7-8 mae I 
overloopen in de schouwe. 

bI. 67. Item mem01·yen van die stoffen, die die eoutsenily doen 
verclaeren. 
Item vooreerst is den suycker den gereetsten om te 
stoffen ende maeckt claer werck int opdroogen bovenal. 
Nota. 
Item ten 2en soo is die goma dragante daeraenvolgende 
die beste stoff, maer die moet weI geweeckt worden te 
vooren 4 a 5 daegen in cout water, eer dat men die 
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can gebruyeken. Nota. 
bI. 68. Item ten 3en sijn daer noeh 2 soete stoffen, die de cout

senily seer do en verclaeren. Nota. Mits dat men dese 
naervolgende 2 stoffen hanteert ais voleht, dat is li
quiritia ende garstemout. 
Item dese 2 stoffen die gedaen in een dieht oexhooft 
ende dan daer heete verff opgegooten en de dan weI 
omgeroert ende boven dicht toegestopt met een deecken 
ofte sack; dan dat deckesel daer hovenop om weI te 
treeken de sueticheyt uut int water, dan dat claeren 
boven aff; int vlot stoffen int uutmaeeken. 

hI. 69. Item men vraeeht hoeveel dat men van dese 2 stoffen 
te weeck sal stellen in een oxhooft. 
Antwoort. Item doet in dat oxhooft van elekx omtrent 
9 a 10'tb ; dan doet dat oxhooft vol heete verff ende 
laet dat dan staen toegedeekt 4 a 5 uren; dan is de 
soetieheyt al int water. Dan bruyckt daeraff in U vlot 
alst U goetdunekt int uutmaecken. 
Item men can dese stoffen OOC ider besonder gebruy
eken in soo te weecken alsooc in de verff stoffen naer 
U goetrluncken. 

Ll. 70. Item dese voornoemde stoffen can men ooek uut den 
sack gebruycken naer geleegentheyt. 
Dat is op rooden alsooek op purperen, peerssen, grau
wen en de vyoletten ende Iavenderen. Voorts op aIle co
lueren, die men met eontsenily can maecken tot sijn 
believen. 
Item men can dese voorser. stoffen ooe alsoo gebruy
cken op rootscherlaecken en de oock eraprooden in alle 
manieren tot groot a vanssement van claericheyt op al 
de voors. wercken. N oteert dit weI om reeden. 

hI. 71. Sonet op die coutsenyly. 
Soudt, suer, vet en soet, dat doet die eoutsenily goet. 
Soet, vet, soudt ende suyer, dat is die eoutsenily haer 
reehte natuyer. 
Vet, suet, soudt en suyer voorwaer, 
dat maeckt die coutsenily claer. 
Daarom mach men weI sonder affwycken 
die coutsenily by eens mens sen tonge gelycken. Nota. 
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hI. 72. Avans van den suycker. 
Item als men met den suycker werckt op root carmo
sijn, dat proffyteert dese': naervolgende stoffen van 
elekx niet weynieh als voleht. 
Ten eersten brant, 
ten 2en verff, 
ten 3en gom, 
ten 4en senober, 
ten 5en tarter, 
ten 6en salgem, 
ten 7en foely rooms, 
ten Sen den suycker, 
ten gen tijt, 
ten 10en claer coutsenily, 

voorwaer. 
hI. 73. Memoryen van roode verff om daer peercen ende vyo

letten me de te syden ende ooc uut te maecken. 
Item als men peercen ende vyoletten met Sicx verff 
wilt uutmaeeken, die tot root gemaeekt is, soo neempt 
niet meer als 1f3 e verff %e water, sondeI' tarter te 
stoffen. 
Item Rotterdamsse verff tot peercen ende vyoletten te 
bruycken, soo set 1/2 e verff %e water, sondeI' tarter te 
stoffen. N oteert. 
Item als men met crapverff peercen en vyoletten grau
wen wilt maeeken, soo neempt 1f2e verff 1he water en de 
set up 64 U; werckx 4 ton vlot, 
11/2 U; tarter rins, 
3 U; reffenade, 
6 U; it S U; amidium, 
3 U; gom, 6 oneen foely, 
2% U; mesteeeken en op de voors. ooe so. 

bI. 74. Item memory van dat root carmosijn om dat claerste 
merck te maecken, dat men ter merelt pracktiseeren 
can. 
Dat is als men die verff maeckt als foly 16 staet. 
Item dat uutmaeeken int eortte gestelt op die alder
beste manier, die tel' werelt can gevonden ofte gepra.e
teseert worden: 
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64 tb is een sticklaecken, 
4 ton verff out den 5en dach, 
7 it 8 u gemale gom, 
3 it 4'tb wit candy, 
4 U; mesteee, 
1 tb sulfer 1), 1 U; makijn, 
1 tb salgem, 
4, 5 it 6 oneen foely 2). 
Anders niet. Sydet dat werck daermede omtrent 1 ure 
is weI. Nota. 
Item hoe den suycker witter en claerder is , hoe dat 
werck ooc claerder is. Nota. 

bI. 75. Register vanl roodscherlaeclcen 3). 
Item den ketel te maecken ende oock te setten 
Om 6 ton verff te maecken tot scharlaecken 2 
Die suede op 32 tl ......... . ....... . ..... . 3 
Dat uutmaecken 32 tb ..... . ............ . . 4 
-Die schouwe op 32 tb ................... . 5 
Greynverff te Ieggen ..................... . 6 
Memoryen van roodseherlaecken 3) .......... 7 it 11 
Item eortte memorye van den auripigementum 12 

bl. 76. Register van root carmosijn 4). 
Item om 24 ton verff te maecken ........... . 16·-1 
Suede op 2 mael 64 tb ..................... . 16-2 
dat 1e uutmaeken ......... .... ..... .. .. . .. . 16-2 
dat 2e uutmaeken ......................... . 16-3 
Dat syden 2 mael 64 U; op dat voorscr. vlodt .. 17 
Dat 1 e uutmaeken uut die smet. .......... .. . 18 
Dat 2e smet uutmaken ..................... . 19 
Memoryen opt voorgaende .... .. .. ... ...... . 20 
Siekx manier van verff maeken op 4 voeders. 
Om 24 ton verff te maeken om 5 ofte 6 mael 
64 tl root earmozijn te maken op eenen daeh op 
een vlot uutmaeken ........................ 21 

hI. 77. Register van de colueren uut den blaUlven. 

1) Het hs. heeft: usHer. 
2) In margine: Ofte reffenade. Ofte wit pudersuycker, Bresylse genoempt. 

Ofte Canary suycker. 
3) In het hs. staat: R. S. L. 4) Het hs. heeft: R. C. S. 
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Die verff te maeken tot peercen en vyoletten . . 22 
Suede op 2 mael 64 tl ...................... 23 
Verder weggelaten. 
H et volgende is met een achttiende-eeU1vsche hand bij
geschreven. 

bl. 81. Rode of blauwe lackmoes, met water gemengt, met 
zyde of met laken, maar heet gemaakt of an de zeev 
gebracht en een half uur of meer gehandeld, maakt 
schoon blauw en 'tzelfde laken of zyde dan in water 
en aluyn gezoden, zalt schoon vast rood wezen. 
Pastel of poyer van grana de alcarmes of ander grana 
de scharlaken genaamt, maackt int uutmaken alleen 
zonder cochenilla of zonder mekijn 't schoonste schar
laken en rood, dorh men moet weI 4 deelen meer als 
van cochenilla gebruyken, die daarna met mekijn tot 
scherlaken int schouwen werd opgezet: 

hI. 82. Ziedet U lakens op yder pond laken 1/2 tl aluyn en 
half zooveel Oosters stark coperood en rijnse steen; 
dat zuyverd de lakens in de grond ende maakt in ver
ven een hellre coleur. 
Verft met sylvester ook schoon rood. 
Geelen amber, bij de consenilla int uutmaeken gebruykt. 
maakt ook schoone roode g]oeyende ende ? 1) scharla
ken coIner. 
Aurum potabile is ook notabel in rarmozijn rood - om 
te schouen zeyt men, dat 2 onsen zooveel doen als 1 'tb 
makijn om te schou wen. 
Gomma lacca, door distillittatie met het spiritus tar
tary of de gf.-est van rijnse wijnsteen geextraheert, gee ft 
volle roode verve en in de zoode gemenght geeft schone 
tinctura om carmozijnrood ende doet de consenillas 
werk of effect. 

') Onleesbaar. 
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ZESTIENDE-EE UWSCHE VRACHTV AART-BESCHEIDEN. 
VIER SCHEEPVAARTREKENINGEN VAN 1574, 1575 EN 1576, MEDE

GEDEELD DOOR MEJ. Mr. J. C. V'AN ES 

De hierna volgende rekeningen zijn ontleend aan de Collectie "Van Dorp" 
in het Aigemeen Rijksarchief te 's-Gravenhage. 

Ze geven de resultaten te zien van vier reizen door het schip "De Zwarte 
Arend" van Zeeland uit naar Noorwegen, Schotland en het Zuiden van 
Frankrijk ondernomen. 

De reeders waren Jhr. Arend van Dorp, toentertijd gouverneur van Zie
rikzee, aandeelhouder voor de helft, Jacob Campe en Andries Marinusz., 
beiden burgemeester van Veere, die respectievelijk deelgenoot waren voor % 
en voor Va. 

Van Dorp was in 1552 zijn loopbaan begonnen als rentmeester van den 
markies van Veere en Vlissingen over de heerlijkheden op Duiveland; later 
was hij opgeklommen tot curator van diens nalatenschap. In 1572 legde hii 
deze functie neer, toen hij, na den overgang van Mechelen aan de Span
jaarden, voor goed naar de Noordelijke Provincies trok. Hij was sindsdien 
een openlijk trouw aanhanger van den Prins van Uranje. Zijn groote rijk· · 
dommen stelden hem in staat aanzienlijke bedragen aan de Gewestelijke Sta
ten van Holland en Zeeland te leenen, evenals aan meerclere stecl elijkc 
rl'geeringen. 

Op zeer verschillende wijzen werden deze schulden aan hem afbetaald. 
Soms werden hem geconficseerde goederen leg en lagen prijs verkocht; in 
een geval stonden de Staten van Zeeland hem het ~chip "Het Zeepaert" 1) af. 

Waarschijnlijk om deze aanwinst productief te maken, sloot Van Dorp 
met zijn neef Campe 2) en met Andries Marinusz. een reederij. 

Het vormen van een reederij voor slechls een schip was in die dagen een 
veel voorkomende vorm van exploitatie. 

Het "Zeepaert", dal bij overname door Van Dorp op 100 £ grooten 
vlaamsch werd geschat, was volgens de laxateurs "nyet betel' dan een ydel 
romp"; het werd geheel gerepareerd en opnieuw opgetnigd, en kwam als 
"Swarte Arent." in de vaart. 

1) Ermerins vermeldt ill zijn ,.Eenige Zeeuwsche Oudheden". Beschrijving 
der Stad Veere, 2de stuk, bIz. 150 (uitg. 1791 te Middelburg), Machuyt Hen
drikxs. als een del' kapiteins van het schip "Hel Zeepaerl". Eenige bijzon
dcrheden over dit schip declt hij niet mede. 

2) Hunne echtgenooten waren nichlen. Door zUn lwcede vrOllW, Antoinette 
Grellet, was Van Dorp geparenleerd aan de meeste regeeringspersonen te 
Veere. Zijn zwager, Philip Grelli'll, was rnecrmahm burgemeester. Zie Er
ITlf'rins aIR boven, 3de stuk. biz. 58 (uitg. 1792 Middelbu rg). 
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Jacob Campe was van 1553 tot 1586 afwisselend schepen en burgemeester 
van Veere. Tevens was hij rentmeester van de domeinen dezer stad. 

Andries Marinusz. was eveneens burgemeester van Veere in 1578. Van 
zijn leven is weinig bekend. Volgens Ermerins was ook hij verschillendc 
malen sehepen en burgemeester aIdaar, totdat hij in 1580 of 1581 voorgoerl 
de stad verliet. 

De hier gepubliceerde rekeningen maken melding van vier reizen: t.wee 

naa.1' Noorwegen, in September 1) 1574. en in Maal·t 1575 ; twee naa1' Zuid
Frankrijk, in September 1575 en in Augustus 1576. Ze geven slechts een 
klein en zeer onvolledig beeld van het bcdrijf eener reederij in die dagen. Zc 
winnen eehter aan belangrijkheid, indien men ze ve1'gelijkt met de schec[l!i
rekeningen uit de "Van Adriehem" papieren 2) , door dr. H. E. van Gelder 
in het Eeonomisch-Historiseh Jaarboek van 1917 gedeeltelijk gepublieeerd. 
De vier genoemde tochten hadden als plaats van bestemming dezelfde ha
vens, die door de sehepen van Claes Adriaensz. van Adriehem en zijlle 
medereeders te Delft werden aangedaan. Hunne schepen voeren eehter mee
rendeels uit Hollandsehe havens uit. 

De gegevens, die deze Delftsche rekeningen bevatten, zijn door het groote 
aantal en door de versc:heidenheid del' ondernomen t.oehten veel belangrijkcl' ; 
doch de vier Zeeuwsche rC'keningen geven toeh eenige opmerkelijke versehillen 
t;~ zien. 

In tegenstelling met Letgecn in de Delftsche rekeningen wordt atlnge
troffen en waar dl'. Van Gelder in zijne "Inleiding" 3) tot deze rekeningen 
op wijst - evenals dr. Hagedoorn in zijn artikel over de bedrijfsvormen pn 

de inriehtingen in het zeehandelsverkeer in dezen hjd 4) - heeft de ~ehippe)' in 
dereederij van Van Dorp en de zijnen geen aandeel. Hij ontvangt zijnloon tegeJijk 
met de andere leden van de bemanning en aangezien de post "huur voor 
het bootsvolk" niet is gespecificeerd, is niet uit le maken, welk bedrag aaa 
(lIkeen werd uilbetaald. 

Uit een anderen post van loon aan den 8ehipper en eenige bootsgezellen 
uitgeteld, wegens werk aan het sehip verrieht, toen het nog in de haven la l)', 
blijkt, dat de schipper 20 grooten vlaamseh per dag verdiende of 4 grooten 
meer dan de anderen. 

Als tweede verschil vaH op te mcrken. dat in de Zeeuwsehe rekeningen 
ncrgens gesproken wordt over de "voeringh" 5), die de schipper en de 0\"0:'-

1) De ill het hoofd van elke r ekening genoemde rnaand stemt nie! altijd 
overeen met de in die rekening vermelde data. 

2) De Adrichem-papiel'en behooren tot de zgn. "Verspreide Colleeties" in 
bet Algemeen Rijksarehief. 

3) . Dr. H. E. van Gelder: Inleiding lot de "Zestiende-eeuwsche Vracht
vnart-bescbeiden", gepubliceerd in het Eeonorni seh-Historiseh Jaarboek yan 
1I117, bIz. 127. 

4) Dr. B. Hagedorn : .. Be!,iebsformen und Einricbtungen des Emdel' Seo
handelsverkehrs in den letzten (!rei Jahrzehnlen des 16. Jahrhunderts". uit
gekomen in de "Hiinsische Geschichtsbliitler", 1909 en 1910, aIdaar 190';;) hI:>: 
337. 

5) Onder "voeringh" vcrstaal men dalgellc, wat de bootgezellen vaol' ei~pn 
rekening mogen verschepen ill een hun daarvoor besehikbaar ge~telcl ge
deelte del' laadruimte. (DI'. Van Gelder in zijn mcel'genocrnrl artikel.) 
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rige bemanning ten goede zou komcn en die meermalen bijna de helft "an 
hunne gage en meer bedroeg. Het is mogelijk, dat in het loon een vergoeding 
voor de "voeringh" is berekend, maar hier stuit men op de moeilijkheid, dat 
het aantal opvarenden niet bekend is. Een berekening is dus niet mogelijk. 
Wei is het bedrag als loon aan de bemanmng van den "Swarten Arent" 
roar de vierde reis uitbetaald aanzienIijk hooger dan dat voor gage van he t 
seheepsvolk door de DeUtsche reeders werd geboekt. Hiertegenover echter 
st.aat de meerdere grootte van Van Dorps sehip en het grootere aantal op
varenden, dat hier noodig zal zijn geweesl. III den aanvang van de !ste 
rekening wordt gesproken van 150 last, hetgeen voor die dagen een niet ge
ringe seheepsinhoud was 1). 

De onderneming van Van Dorp en de zijnen had geen sucees. Dc vior 
reizen brachten den reeders slechts verlies. 

De eerste twee reizen waren zgn. "Oostersehe reizen"; naar de Oostkust 
v:tn N oorwegen. Beidc malen word op de heenreis voornarnclijk op IJallast 
g3varen; als lading worden op de heenreis slechts 12 stukken laken en 12 
tonnen wit zout vermeld. De uitgaven voor de lading op de tweede reis 
zijn niet nader omsehreven. Uit de opsomming van hetgeen de schipper uit 
N,Jorwegen terugbraeht, valt op te maken, dat o.a. lijnwaad was medegc·· 
nomen. 

De schipper kreeg levens een som gelds mee om in Noorwegen lading 
voor de terugreis in te slaan. Dit bedrag werd echter niet ten volle door 
hem uitgegeven, zooals uit de ontvangsten aan het eindc van de tweede 
n-kening blijkt. Het hout, op beide reizen uit N oorwcgen meegebracht, wenl 
in Zeeland niet onvoordeelig verkoeht ; meer dan % gedeelte werd ,..an de 
.,gemeene zaecken" gel eveI'd. 

De familierelalies del' reeder~ zullen bij deze transacties geen onbelallg
rijh 1'01 hebben gespfleld. 

Hilt hout diende tot verstcrking van oorlogsschepen en het herstellen van 
de bruggen en poorten van V-cere . Niettegenstaande dew gunstige omRtall
digh8den was het verlies op deze beide toehten groot, ongeveer % van ne 
uitreedingskosl en. 

Het plan voor de derde l'eis was uitvoeriger. Men zou naar Sehotlalld , 
vandaar direct door naar Bordeaux gaan en vervolgens naar Veere terug
zeilen . Door storm en wcrd de schipper echler gedwongen in Zeeland binnen 
te loopen. Daar bleck reparatie aan het sehip noodig, v66r men den toeht 
naar .Frankrijk kon h«:>rvatten. 

Ook ditmaal werd de reis met ballast aangevangen. Niet heel duidelijk is, 
of de zeep, aluin en geslagen want, waarover cen del' posten van de uit
gaven handelt, als vrachtgoed of voor rekening van de reeders werd med e
genomen, waarschijnlijk beide voor de heUt. 

Voorts is niets bekend over de lading van Schotland naar Frankrijk, 
slechts blijkt uit de ontvangsten van d«:>ze reis , dat in Zuid-Frankrijk ruim 

1) Zie over den tonneninhoud van de sehepen, die den Sont passeerden, 
het artikel van Prof. Kernkamp; "De Nederlanders op de Oostzee". Vragen 
des Tijds 1909. Tusschen 1574--1580 was slechts 20 % van de Nederlandsche 
sehepen, die door den Sont voeren, grooter dan 100 last. 
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11 quartieren hout voor rekening van de reeders waren ingekocht, terwijl 
tevens zout, wijn en boter als vrachtgoederen waren ingE:laden. Van de ruin>. 
21 £ gr. v!. aan Fransch geld, die den schipper aan het begin van de reiK 
waren ter hand gesleld, werd een gedeelte door hem teruggebracht. 

Ook deze reis leverde geen winst op. 
Van de vierde, een gewone zgn. "Westersche reis" naar Brouage in Zuid

}'rankrijk, is geen eindrekening aanwezig. Gaat men echter de verschillende 
posten del' uitgaven en ontvangsten na, dan blijkt ook hier, dat het resultaat 
niet gunstig is geweest. Wederom werd met baliast uitgevaren. "VeHicht 
was een gedeelte van de medegenomen 750 pond Hollandsche kaas lading, 
hoewel dit in de rekening niet is vermeld en geen post van de ontvangsten 
den verkoop ervan aangeeft. De terugreis werd ondernomen met 900 
(maoien?) zout, voor rekening van de reeders in Frankrijk ingeslagen en 
weI het grootste gedeelte op naam van Van Dorp. 

N a deze vierde reis eindigen de rekeningen. 
Onbekend is, waarom de tochten in 1577 zijn ge~taakL Waren de resul

taten voor de ondernemers te slecht, of was de prijs, dien Arend van Dorp 
voor den "Swarte Arent" bij terugverkoop aan de Staten kon verkrijgen, te 
voordeelig om dien af te ~ laan? Welke motieven het ook mogen geweest Zijll , 
het schip is kort nadien wedel' in het bezit van de Geweslelijke Staten van 
Zeeland. 

Vit Van Dorps nagelaten papieren blijkt van geen tweede poging in deze 
l'ichting. 

Ten slotte nog enkele opmerkingen over de stukken zelf. 
De vier hier besproken rekeningen zijn met een rekening van schipper 

Machuyt Hendrikxsz. en een afrekening tusschen Van Dorp en Campo over 
de reederij, beide eveneens hier gepubliceerd, tot een lias verbonden. 

Jacob Call1;pe is waarschijnlijk als boekhouder van de reederij opgelreden 
Rekening 1 en 2 zijn door een andere hand geschreven dan 3 en 4, doch 
aile vier zijn afkomstig van klerkcn van Campe. Het einde van de uitgaven 
~n de ontvangsten van de vierdc reis zijn van de hand van Campe zelf. 
In deze laalste rekening ontbreekt de opteliing van de uitgaven en de on 1-
vangsten. De slot-berekening van elke l'ekening en de totale uitkomsten van 
uitgaven en ontvangsten zijn door een klerk van Van Dorp aangebracht. 

Hier niet opgenomen, omdat ze niet direct op het onderwerp betrekking 
hebben, zijn de afrekeningen door Van Dorp onder de rekeningen 1, 2 en 3 
geplaatst en de aanteekeningen door hem naast de ontvangstposten van de 
vierde rekening neergeschreven. Ze geven aan, bij welken post van zijn 
-particuliere afrekening met Campe de eindresuItaten zijn verrekend. 

De rekening van Machuyt HendrikxRz. is door een onbekende hand ge
-Rchreven. In de collectie bevindt zich geen ander stuk van dezen schrijver. 
·Oogenschijnlijk is deze rekening door den schipper eigenhandig onderteil
·kend, doch het kruisje door hem onder een inventaris van het tuigage en 

het geschut van "Het Zeepaert" behoorende, gesteld, wijst erop, uat hij 
niet kon schrijven. 

NED. ECON.-HlST. ARCHIEF )AARBOEK XX 19 
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In de oorspronkelijke stukken zijn Rlechts Latijnsche cijfers gebruikt. Deze 
zijn in Arabische veranderd. 

De munt, waarin ue uitgaven en ontvangsten zijn uitgedrukt, is het pond 
van 20 schellingen of 240 grooten vlaamsch. 

J. C. v. E. 

1. REKENINGHE VAN DEN SCHEPE GENAEMPT T ZEEPAERT ENDE 

NU DEN SWARTEN AERENT, GROOT OMTRENT 150 LASTEN, 

DWELCK JONCHEER ARENT VAN DORP VAN DEN GOUVER

NEURS ENDE RAIDEN VAN ZEELANT IN MINDERINGHE VAN 

ZEKERE SOMME VAN PENNINGHEN OVERGENOMEN HEEFT. IN 

WELCK SCHIP DE VOORN. JONCHEER VAN DORP HOUT 

DEEN HELFT, JACOB CAMPE EEN VIERENDEEL ENDE EEN 

ACHTENDEEL, ENDE ANDRIES MARINUSZ. EEN ACHTENDEEL, 
ENDE IS OVERGENOMEN OFT GETAXEERT ZOE HIERNAER 
VOLGHT IN PONDEN, SCHELLINGHEN ENDE GROOTEN VLAEMS. 

In den eersten is tvoorn. schip getaxeert by An
dries Reynoutsz., Marinus Cornelisz., sehipthim
merluyden, ende Gerrit Pietersz. Minne op den 5en 
July anna 1574, liggende genoueh in de gront son
der eenige gereetschap van ankers, cab(~ls oft tou-
wen, \'oor de somme van. .. .......... . .... 100 £ gr. vI. 

Item daernaer ontfangen te Middelburch van Gre
gorie in de Zonne aen zeylen, touwen ende ander 
loopende want totten sehepe voorn., dwelek by 
JaeobAdriaensz., David de zeylmaker ende andere 
te Middelburch getaxeert was op de somme van .. 175 £ 6 sc. 8 gr. 

Item noch ontfangen van Willem Pattarsz., als 
waterbailliuv dese naervolgende ankers: eerst 
tgroot anker wegende ontrent 1500. N och een an
ker wegende 1100. Noeh een anker van 900 . Noeh 
een werpanker van 200. Geestimeert thondert voor 
thien schell. gr., beloopende ter somme van. . . . .. 18 £ gr. 

Item noeh gecocht van Pieter Jansz. Reygers
bereh een groote touwe omme te verslane tot ear
deels 1) ende ander cleyn loopende want, dwelek 
hem geeost hadde de somme van . . . . . . . . . . . . .. 6 £ 14 se. gr .. 

Jacob Adriaensz. betaelt over zynen arbeyt vant 

I) Cardeel - cordeel - kabeltouw, touw, dat gebezigd wordt om zeil, vlag of 
wimpel op de begeerde hoogte te brengen. (Van Lennep, Zeemans woordenboek')' 
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voorn. touwe te verslane, mitsgaders over leveringe 
van andere nieuwe lynen ende want, beloopende 
volgende zijn billet ter somme van. . . . . . . . . . . . .. 4 £ 4 sc. 6 gr. 

Item noch genomen een ouden boot, ancommen
d€ Hendrick Baertscheerder van Lubeck, die geta-
xeert is op ....... .. ....... . ...... ..... ... ... 2 £ gr. vI. 

Den 8en Augusti betaelt Jacob Laureynsz. met 
D.och elf mannen, omme tvoorn. schip schoon te 
maken ende den ballast te verleggen, daerinne zy
luden gewrocht hebben vier dagen, tot 20 gr. 's 
daechs, beloopende 4 £ grooten vlaems. Noeh by 
Jacob Laureynsz. voorn. verleyt aen leer, spykers 
ende boldavit 1) totte· pompe de somme van 2 se. 
~ gr. Noch over een tonne biers voor tvoorn. volck 
beloopt 8 sc. gr. Compt tsamen ................ 4£ 10sc. 8gr. 

Betaelt te Middelburch ende ter Vere: Eerst aen 
wagenhuyre als men de touwen ende zeylen ont
fangen soude voor Jacob Adriaensz. ende David de 
z.eylmaker, 3 se. gr. vIs. Den zeylmakers tot Mid
delburch betaelt van de zeylen te taxeeren 2 sc. gr. 
Den arbeyders te Middelbureh vant goet te schepe 
tf! doen ende ander oncosten 17 sc. 8 gr. N oeh over 
de vracht van Middelbureh naer der Vere 15 sC.gr. 
Ende ter Vere van lossen ende opt archenael te 
dragen 12 sc. gr. Compt tsamen ter somme van .. 2 £ 9 se. 8 gr. 

Item betaelt van 3 last tarr ende een last pick 
van Middelburch te bringen 13 sc. 4 gr., en de ter 
Vere van lossen 3 se. Compt tsamen ter somme van 16 sc. 4 gr. 

Den 15en Augusti hetaelt Huybrecht Claesz. over 
de leveringe van 15 Noortsehe deylen tot 14 gr. 
t~·.tuek de somme van ........................ 17 se. 6 gr. 
Tenzelven dage betaelt aen Quiryn Cornelisz., Cor-
nelis Quirynsz., Jan Evertsz. van Delft, Jan Evertsz. 
van Enehuysen ende Laureyns Jobsz., sehiptim-
merluyden van Ziriezee, elek over vier dagen pre-
ter 1 sehoff 2) tot 3 se. gr. vIs. 's daeebs aen tvoorn. 
schip te wercken, beloopende tel' somme van .... 2 £ 16 se. 3 gr. 

1) Boldavit - ongebeukt lijnwaad. 
t) Schoff - 1/, dag. 
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Den 22en Augusti hetaelt de voors. vijif thim
rnerluyden, te wetene de viere elck over 6 dagen 
ende Jan Evertsz. van Delft over 51/2 dagen ten 
vryse voorn. beloopende ter somme van ........ 4 £. 8 sc. 6 gr. 

Ten dage voorn. betaelt Coppe Laureynsz. ende 
Corne lis Leynsz. elcx over 10 dagen ende Geert 
Andriesz. over 4 dagen om me in 't Yoors. schip tp 

hdpen wercken, tot 18 gr. 's daechs, bedraecht .. 36 sc. gr. 
Betaelt aen besemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 5 gr. 
Ten dage voors. betaeltHendric denConinck van 

dE! Ratten, Jan Pietersz., Claes Pietersz., Jan Adri
aensz., Marinus Bastiaensz., Reinert Vriese, elcx 
tot 16 gr. 's daechs, ende Machuyt Heyndricxz., 
schipper, tot 20 gr. 's daechs, van 6 dagen werckens 
ell de takeIen, beloopt . . .. . . .. ........ .. ..... . 2 £. 18 sc. gr. 

Ten zelven dage betaelt den houtsagers volgens 
haerluyder billet.. .............. . ........... 9 .se . gr. 

Betaelt over vier stucken wagenschot totte cay
ute ende tnachthuysken te maken, tot 2 sc. 6 gr. 
tstuck, beloopt ter somme van ................ 10 sc. gr. 

Nochovertweewangen1)aendegrootemastbetaelt 13 sc. /~ gr. 
Gregorie in de Zonne te Middelburch betaelt over 

zyne moeyte van dat hy de zeylen, cabeis ende 
ander opstaende want lever de, 4 daelders van .. 24 SC. gr. 

Den2genAugusti betaelt BetsmanLievensz. over 
6 dagen, Aert van den Briel 4 dagen, Heyndrick 
Bruyns 8 dagen ende 4 thyen2), Cornelis Danielsz. 8 
dagen ende 4 thien 2), Marinus Bastiaensz. als vo
ren, Claes Pietersz. als voren, Renier Vriese als vo
ren tot 16 gr. sdaechs en van thye 2) 8 gr., Machuyt 
Heyndricxz. als voren tot 20 gr. 's daechs ende 
van thye tot 10 gr., compt tsamen .... .. .. . ..... 4£16sc. 8gr. 

JacobLievensz. Bal, thimmerman, betaelt over 4 
dagen 1 schof tot 2 sc. gr., zynen jonghen 5 dagen 
tot 6 gr., Robrecht Adriaensz. over 5 dagen, zijn 
geselle 4 dagen tot 24 gr. 's daechs over dat zyluy-

1) Wangen - zijstukken. 
%) Thye - % dag. 
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den aent voorn. sehip gewrocht hebhen, beloopende 
ter somme van .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 29 sc. gr. 

Jacob LieYensz. Bal voorn. betaelt over vijff ca-
pl'avens 1) en de een deyle .... ...... .... .... .. 4 sc. 2 gr. 

Den 5en Septembris betaelt Crijn Cornelisz., 
Cornelis Corllelisz., Laureyns J obsz., Jan Evertsz. 
van Enchuysen, Jan Evertsz. van Delft, elck over 
8 dagen werckens tot 4 sc. 's daechs, beloopt . . .. 6 £ 

Ten zelven dage betaelt Andries Reynoutsz. over 
djversche leveringe van houte, ryet, mos, werek 
ende andere gereetschap voor de thimmerluyden, 
beloopende volgende zijn billet innehoudende quie-
tancie ter somme van ..... ....... ........ . ... 4 £ 9 sc. 1 gr. 

Ten dage voorn. betaeltRobrechtAdriaensz. over 
tmaken van twee laden tot steenstueken 20 se. gr. 
cnde over tsagen van den houte totten laden 
voorn. 20 gr., eompt tsamen volgende zjjn billet 
tel' somme "an ...... ............... . ... . .. " 21 se. 8 gr. 

Den zelven betaelt over zyne moeyte van tge-
sehut, eruyt ende loot te leveren .............. 8 se. 8 gr. 

Caerle Constant betaelt over de leveringhe van 
diversehhout,deylenendemasten', volgendezijn;billet 37 se. 5 gr. 

Den blockmaker betaelt over de leveringhe van 
een pompe, mitsgaders noeh van andere diverssche 
blocx ende arbeyt, beloopende yolgende zijn billet 
ter somme van ........................... " 3 £ 6 se. 4 gr. 

Cornelis Joosz. hetaelt over de Ieveringe van di
versehe vietua.lie, smout cnde keerssen by hem ge
levert tot behouff van tvoors. schip, beloopende 
volgende zijn billet ...... .... .. ... .... ..... .. 2 £ 17 se. 1 gr. 

Dieriek Evertsz. Smit betaelt over diverseh ijser
werck en de nagels, by hem gel evert totten sche'pe 
Yoorn., beloopende volgende zijn 2 billetten ter 
somme van .......... .... .. . ..... ....... . .. 6 £ 2 sc. 

Pieter Reygersbereh betaelt over een tonne meel
eruyts, wegende 292 £, tot zeven ponden grooten 
thondert, daeraf yoor thout 35 £, blijft zuvers 
267 £, beloopt tel' somme van . . . . . . . . . . . . . . . .. 18 £ 

') Capl'a\'e - clabpal'. 
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Betaelt Marten de euyper over drie puts en 1) 
tot 8 gr. tstuek ............................. . 

Betaelt over 4 tonnen pick ende 5 tonnen tars 
totten schepe voorn. beloopende ............... . 

Andries de schoenmaker betaelt over een pont 
pompleer, tot 2 se. gr. tpont, de somme van ..... . 

N oeh betaelt over aeht ryemen ............. . 
Betaelt by den schipper tot Middelburch over 

9 loggen 4 sc. 6 gr., 8 houte sehotelen 4 se. 8 gr., 
4 boterseoppen 14 gr., 8 zoussieren 16 gr., 26 houte 
1(·pe1en 9 gr., een treehter 5 gr., 3 eranen 12 gr., 
1 vierslaeh ende 1 keerslaye 7 gr.; eompt tsamen 

N oeh betaelt over 2 oxhoo£den ende een Luy
beecxsche tonne omme boonen ende vleesch inne te 
doene, de somme van ....................... . 

N oeh over een kiste om me den eoeq zijn gereet
sehap in te leggen ende over twee lanteernen .... 

Betaelt Abraham de mandemaker omme tge-
schut ende eabels aen boort te voeren ......... . 

Eenwout, den ouden cleercooper, betaelt over een 
ketel wegende 45 £, een coperen pot, noeh eenen 
deenen ketel, een cleenen eoperen pot, met een 

2 sc. gr. 

4 £ 10 se. gr. 

8 se. gr. 
13 se.2 gr. 

14 se. 5 gr. 

5 sc. 6 gr. 

5 se. 8 gr. 

8 se. 4 gr. 

rooster, tange ende vispaen, tsamen ............ 2 £ 13 se. -1 gr. 
N oeh over twee thinne eannen .............. 4 se. 8 gr. 
Noeh over 62 pont boscruyt tot 16 gr. tpont be-

loopt ter somme van ........................ 4 £ 2 se. 4 gr. 
Noeh verleyt by Machuyt Heyndriexz. over di

versehe eleene parthien, behoufivende totten 
schepe voorn.: Eerst over 600 sluypers 2) tot 3 gr. 
thondert, 18 gr. Noeh over tloopende want te sle
pen 20 gr., over een pot smouts 16 gr., over een 
bont huysinck 3) ende een bont marlinck 4) getart 
3 se. gr., over 4 vyseheorven 16 gr., over een oosvat 
l~ gr.; van twee ankers van Armuyen te bringen 

1) Puts en - scheepsemmers. 
2) Sluipers - zeer lange en dunne spijkers. 
S) Huysink - bovcnste getimmerte van een schip. 
4) Marlink, marling, marlijn - soort van touw uit slechts 2 zeer fijne 

dl'aden samengesteld, van fijne hennep. 
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6 sc. 8 gr. Van de anckers vant lant schepe te 
doene 4 sc. 2 gr. Voor twee groote lanteernen ende 
een blaesbalck 3 sc. 6 gr. Voor een ploggeboor 10 
gr.; noch verteert int halen van de anckers 20 gr. 
Over een anckerhaeck 2 sc. 4 gr. Over vijff aerde 
potten 20 gr., voor een metalen crane met een 
mande 15 gr., voor den schipsjongen over boter 
ende broot ende twee besemen 13 gr. Compt tsa-
men ter somme van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32 sc. 4 gr. 

Davidt den zeylmaker betaelt over tvermaecken 
ende repareren van de zey len behoufvende totten 
schepe voorn., volgende zijn billet beloopende ter 
somme van .............................. '" 25 sc. 10 gr. 

Betaelt den schipper Machuyt van verleytgp.lt van 
tschip te pompen ende anderen oncost, volgende 
zijn billet de somme van .. .. . ... .. .. ........ 9 sc. 8 gr. 

Somme 398 £ 2 sc. 2. gr. vIs. 

Rekeninghevan den uuytgeven gedaen in de maent vanSep
tember 1574, totter uutreedinge ende ladinge van den schepe 
~enaempt den Zwarten Aernt om me te zeylen naer N oor
wegen in de haven van Mardauv 1). 

In den eersten betaelt Pieter J ansz., backer tel' 
V (-re, over 1545 pont biscuyt tot 14 sc. 6 gr. thon-
dert beloopt ....... . .... ...... ..... ... ...... 11 £ 4 sc. 9 gr. 

Denzelven betaelt over 109 roggenbrooden tot 
4 gr. tstuck, bedragende ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 36 sc. 4 gr. 

Betaelt Corn. J ansz. van Rotterdam over de leve-
ringe van twee tonnen vleysch ................ 4£ 13sc. 4gr. 

Adriaen Cnaep over 2 tonnen gesouten cabe-
Hauv betaelt .................. .. .. ... .. ..... 36 sc. gr. 

Betaelt over lif2 tonne harincx ........ .... .. 25 sc. gr. 
Nicolaes Taillier betaelt over 1 tonne heerse 

grutte 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . .• 32 sc. gr. 
Janneken int vuylstraetken betaelt over een ton-

ne boonen de somme van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 sc. 6 gl'. 

1) Mordauw - Mardoc. 
I) Heerse grutte - gierst (heerse is een Zuid-Nederland!<che ,"orm). 
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Den ,,-eert in den Gouden Vveerelt betaelt over 
een tonne erweten ... ... ........ .. .... . ..... 18 SC. gr. 

Gornelis Faelgie betaelt over 6 zyden speex, we-
gende 121 pont, 2 £ gr. thondert, beloopt. . ..... . 2 £ 8 se. gr. 

Noeh over 153 pont Hollantsehe eaese tot 28 se. 
4 gr. thondert, beloopende .................... 2 £ 3sc. 3gr. 

Laureyns Douf over 78 ponden boter tot 8 gr. 
tpont, betaelt de somme van ... . .............. 2 £ 12 sc. gr. 

N oeh over 15 stoopen azijn tot 7 gr. den stoop 
betaelt .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 sc. 9 gr. 

Betaelt over een halfve tonne zouts omme 't 
Yleeseh te versouten de somme van . .... ....... 6 SC. gr. 

Betaelt over 35 tonnen biers te kelderen . . . . .. 8 SC. 10 gr. 
Betaelt yoor een tonne om tobben daervan te 

maken ................................... . . 12 gr. 
Noeh over een kinneken totten azijn voorn ..... 10 gr. 
Lammen, den sleman, vant gesehut ende vietua-

lie te slepen betaelt de somme van ............. . 
Over 3 tonnen turfs met dragen betaelt ....... . 
Betaelt oyer tweechgelt van tbroot ende boter .. 
Gornelis J oosz. betaelt over leveringhe van 30 

pont keerssen, mitsgaders van smout ende ander 
virtualie als men tschip reede, volgende zijn billet 

8 gr. 
2 sr . 8 gr. 

16 gr. 

de somme van ...... .. . ........ . ............ 2 £ 17 sc. t gr. 
Godefroy Phlipsz. betaelt over de leveringe van 

35 tonnen seheepsbier mette tonnen, noch over 
2 tonnen meel ende zekere eompassen ende naeht-
glasen, beloopende tsamen volgende zijn billet .. 17 £ 18 se. 8 gr 

Andries Marinusz. betaelt over de leveringe van 
12 stucken lakens van diversche colueren totte 
scheepsladinge, deweleke gecost hebben metten 
oncost van lieenten ende tsehepe te doene, volgen-
de zyne rekeninghe tsamen ..... .. ...... ... .. 39£ 13sc. 8gl'. 

Alnoeh betaelt totter ladinghe voorn. over 
twaelf tonnen wit zout, die gecost lwbben metten 
oncost van Ziericzee te bring en volgende tschryven 
van den l'entmeester Jhane de somme van . . . . .. 8 £ 15 sC.gr. 

Betaelt by Gaerle van Os totter ladinge ende 
andere oncosten in N oorwegen gedaen van den 
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gelde dwelck hem me de gegeven was, volgende zy
ne rekeninge 91 daelders ende 8 stuvers tot 6 
sc. gr. den claelder gerekent, beloopende tel' somme 
van ........................................ 30£ 7sc. 4gr 

Betaelt den schipper metten stierman ende aen 
den scheepsvolcke over haerluyder volle huyre, be
loopende volgende de rekeninghe van den schrivent 
ende quictancie van den schipper ter somme van 64£ 11 sc. 8 ge . 

Betaelt diversche bootsgesellen over haeduyder 
loon ende dachgelden van dat zyluyden tschip 
voorn. gelost ende thout inde plaetse gebracht heb
ben, beloopende volgende tbillet van Caede van 
OA voors. tel' somme van ...................... 14£ 12sc. 7 gr. 

Lammen, den sledeman, betaelt over zynen loon 
ende arbeyt vant voorn. hout vuyten schepe ende 
vuyter haven te slepen de somme van .......... 33 sc. 4 gr. 

Jan Ysbrantsz., mandemaker tel' Vere, betaelt 
over de leveringe van diversehe manden de som-
me van .. .... ... ... ... .... .. . .. ........... . 4 sc. 6 gr. 

Joncheer Aernt van Dorp betaelt over diversche 
bl'ieven ende paspoorten by hem betaelt aen den 
Seeretaris van Zijnder Exeelleneie voor tschip 
Yoorn. de somme van ........................ 26 se. 8 gr. 

Betaelt over thalve gelaeh als men de baleken 
aen die van del' stadt vereochte ten huyse van den 
schout . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 sc. gr. . . 

Somme 215 £ 3 sc. 0 gr. 

II. TWEEDE REYSE 

Ander uuytgeven ende betalinge gedaen over de thimma
ringe en de uuytreeclinghe van tvoorn. schip tweede reyse naer 
Noorwegen, dwelck was in de maent van Februarius anna 
1575 a Nate. 

In den eersten betaelt Machuyt Heyndriexz., 
schipper, met noeh drie bootsgesellen, die tvoorn. 
schip in de maent van Februario voorn. schoon
gt~maect ende gepompt hebben, volgende een billet 
c1aeraff zijnde tel' somme van ............ . . ... . 11se. 4gr.yls. 

Den zehren noeh betaelt met vijff andere boots-
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g'C:'sellen, die van den 21en Februarii totten 6en 
Martii aen tvoorn. sehip gewrocht hebben, beloo
pendevolgende de eedule daeraff zijnde, ter somme 
yan ....................................... 3 £ 9 se. gr. 

Andries Reynoutsz., schipthimmerman, betaelt 
over diversch grof werck, riet, picketels, dweylen 
ende anders, als men tvoorn. schip calfvaete 1), be-
loopende volgende zijn billet ter somme van .... 2£16sc.10gr. 

Betaelt diversche thimmerluyden, die in devoorn. 
maent van Maerte aen tvoors. schip gewroeht heb
ben omme tzelve te thimmeren ende te calfvaeten, 
beloopende volgende de cedule daeraf zijnde, in-
nehoudende attestatie ter somme van. . . . . . . . . . 9 £ 6 sc. gr. 

Betaelt Cornelis Quirynsz., de somme van negen 
sc. gr. vIs. over drie dagen werckens by hem ten 
tyde voorn. aent v~~rs. schip gedaen volgende 
tbillet daeraff zijnde, dus bier de zelve. . . . . . . . .. 9 sc. 

Jan Harmansz., smit ter Vere, betaelt over di
verseh ende nagels by hem ten tyde voorn. gemaect 
ende gelevert aen tvoors. schip, beloopende vol-
gende tinhouden van zijn billet tel' somme van .. 3 £ 4 sc. 9 gr. 

Jaspar Willemsz., blockmaker, betaelt over de 
leveringe van diverssche blocken, een meerssche2) 

ende anders, beloopende volgende zijn billet ter 
somme van. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 21 se. 7 gr. 

Davidt Goyartsz., zeylmaker, betaelt over trepa
reren van de zeylen van tvoorn. schip, beloopende 
vo)gende de cedule van Andries Marinusz. ter 
somme van ................................ 7 se. 6 gr. 

Jacbb Adriaensz., lijndraeyer, betaelt over di
Yl'rssche touwen by hem gelevert ten tyde Yoorn. 
aen tvoors. schip, de somme van zeven ponden 
Clne schellingen gr. vIs. volgende zijn billet, dus 
bier de zelve . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 7 £ 3 se. gr. 

Somme 28 £ 9 sc. gr. 

1) Calfvaeten - kalefaten, kalfateren. 
2) Meersche - mars, houten vlak, zich rondom de mast uitstrekkende ter 

plaatse waar de hoofdtouwen gespannen worden. Het vervangt de oudlijds 
aJdaar aanwezige maslkorf, die aId us genaamd werd naar de gelUkenis met 
de korf van een marskramer (v. Lennep). 
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Ander betalinghe gedaen tot behouff van tvoorn. schip op 
de tweede reyse naer N oorwegen aen victualie, tscheeps
volek huyre, ladinge ende los singe binnen den voorn. jaere 75 

In den eersten betaelt Cornelis J oosz. de somme 
van achtendertieh schellinghen negen gr. vlms., 
over diverssche victualie by hem gelevert tot be
houff van tschipsvolck van den schepe voorn. vol
gende zijn billet innehoudende attestatie van Andr. 
Marinusz., dus hier de zeive ...... . .. . ........ 38 sc. 9 gr. 

Betaelt Davidt Govartsz., zeylmaker, over de 
leveringe van 15 sacken terwe omme broot voor 
tsehipsvolck te backen, tot 10 sc. 8 gr. den zaek, 
beloopende volgende tbillet van den voors. An-
dries Marinusz. ter somllle van. . . . . . . . . . . . . . .. 8 £ gr. 

Van de Yoorn. tar we te molen te draghen ende 
van calliote 1) betaelt tsamen. . . . . . . . . . . . . . . . .. 8 se. 9 gr. 

Marcelis, den backer ter Vere, betaelt over de 
leveringe van 96 broaden tot 4 gr. tstuck ende 
over tbacken van de voorn. 15 zaeken tarwe tot 2 
Sl!. gr. van den zaek, met noeh eenen tonne meels 
van backen, 3 sc. gr., beloopt tsamen volgende de 
qllictancie van den backer voorn. ter somme van 3 £ 5 sc. gr. 

Betaelt een Hollantsche vrouwe over de leverin
ghe van 263 pont kaes by hae1' gelevel't tot behouff 
van tsehip voorn. tot 19 sc. 2 gr. thondert, beloopt 
volgende tbillet van Andries Marinusz., met 11 gr. 
van wegen, ter somme van . .... ............ . 2 £ 11 se. 3 gr. 

Betaelt Cornelis Reygersz. alias Failgie de som
me van zeven ponden vijf schelling hen zeven groo
ten vims. over de leveringe yan 266 pont boter tot 
2 £ 10 sc. thondert. Noeh over een halve tonne ha
rinck tot 10 sc. 6 gr. ende over de leveringe van 
13 pont ruesel tot 5 gr. tpont, beloopt tsamen vol-
'gende dattestatie alsvoren ter voors. somme van 7 £ 5 sc.7 gr. 

Andries Marinusz. noeh betaelt over diverssche 
leveringhe van victualie ende anders totten sehe-

1) Calliote - zie cuyllotte, culiote, cueiJIote - verzameiing, illzameiing, be
lasting. 
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pe voorn., te wetene: aen bier, vleysch, visch, grut
te, arweyten, harinck, keersen, azijn, pompleer, 
matten ende schuppen, beloopende volgende zijn 
billet tel' somme van ...... .. .............. .. 28£15sc.5gr. 

Machuyt Heyndricxz. betaelt over dat hy in di
verssche cleyne parthien voor tschip verschoten 
heeft, mitsgaders over de costen van eenen man, 
die 1\:oorn. schip negen weken lanck bewaert ende 
daerinne geslapen heeff, beloopende tsamen vol-
gende zijn billet tel' somme van ........ ..... .. . 3£ 4sc. 1Ogr. 

Betaelt Steven Piersz. de somme van zessen
dertieh sehellinghen acht grooten vlms. over twee 
schepen ballast, volgende tbillet van Andries Mari-
nusz., dus bier de zelve ...................... 36 se. 8 gr. 

Alnoeh betaelt over tsehipsvolek voorn. geheele 
huyre de somme van tweenvijftieh 1) ponden vijff 
sehellinghen grooten vIs., volgende de rolle daeraff 
zi.inde tel' voors. somme van .. .. ........ . ..... 62 £ 5 se. gr. 

Betaelt den schipper Machuyt Heyndriexz. totte 
ladinge van den voorn. sehepe zoe aen waere als 
aen gelde, de somme van hondert vijffventwintieh 
ponden, vijfthien sehellinghen, vier grooten, 12 m. 
vIs., volgende zyne recipisse daeraf zijnde, beloo-
pende ter ,"oorn. somme van ......... ... 125£15se.4·gr .12m. 

Betaelt int wederkeeren uut N oorwegen aen di
\'(~rssehe bootsgesellen en de arbeyders van tvoorn. 
s(:hip te lossen, de somme van vijf ponden, zes 
schellinghen, acht grooten vIs. over tlossen van 
diverssche deylen en de eapravens volgende de ce-
clule daeraf zijnde, dus hier de zelve ............ 5 £ 6 sc. 8 gr. 

Marinus Cornelisz. ende Heyndrick Michielsz. 
b€'taelt oyer vijff vletreysen, die zyluyden int los
sen vant "oorn. goet gedaen hebben tot thien 
schellinghen grooten van de reyse, beloopt volgen-
dE: tbillet daeraf zijnde ter somme van ..... .. .. . 2 £ 10 se. gr. 

Betaelt diversehe arbeyders over uuyte voorse. 
sehepen te lossen van 1800 deylen tot 2 se. gr. 

') Ten onrechte is " tweenvijftich" geschreven ; uit bel'ekenin g blijkt, dal 
62 .£ 5 sc. gr. , in cijfcr s geschrcven, jui:l t is. 
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thondert, beloopt volgende tbillet daeraff zijnde ter 
somme van vierendertieh schellinghen grooten 
vlms., dus hier de zelve ........ , ...... . ' . . . .. 34 se. gr. 

Betaelt noch andere arbeyders over tlossen van 
795 sparren tot 6 gr. ende over 2100 capravens tot 
8 gr. Noch over 1040 deylen tot 2 sc. gr. van thon
dert, beloopt volgende tbillet daeraff zijnde als vo
ren ter somme van negenendertieh schellinghen 
gr. vlms., dus hier de zelve ..... . .... ........ 39 se. gr. 

Betaelt .Tan Boye, zillversmit, de somme van 
achtentwintich ponden twee schellinghen zes groo
ten vlms. over 500 deylen tot 5 £ 12 sc. 6 gr. 
thondert, opdat men onse deylen naer den voorn. 
prijs nyet soude moeten geven, volgende tbillet 
daeraff zijnde, dus hyer de zelve ..... . ........ 28£ 2sc. 6gr. 

Somme ...... 284 £ 18 sc. 9 gr. 12 m. 
Totalis somme 926 £ 13 sc. 8 gr. 12 m. 

Ontfanck jeghens het uuytgeven voorn. zoe van de eerste 
als van de tweede reyse van den houte, gecomen zijnde uuyt 
Noorwegen. 

In den eersten ontfangen van eenen stelleman 
over 60 haselen houpstocken 1) .... . . .. ........ 2 sc. gr. vIs. 

Ontfangen van Geert Pietersz. Minne over een 
hondert dey len tot 7 £ 5 sc. gr. thondert, dus hier de 
zelve ........................................ 7 £ 5 sc. gr. 

Ontfangen van David, den zeylmaker, over 6 
tonnen bier tot 7 sc. 3 gr. de tonne. N och over 
een ledige tonne 16 gr., compt tsamen ......... . 2£ 5sc.1gr, 

Ontfangen van Machuyt Heyndricxz. over 200 
houts, by hem vercoeht, de somme van. . . . . . . . .. 8 sc. gr. 

Joneheer Aernt van Dorp gesonden naer Mid-
delburch op den 6en Decembris 1574 vier duyst 
branthout tot 2 £ tduyst, beloopt ter somme van 8 £ gr. 

Andries Marinusz. 1eeft ontfangen een duyst 
branthout yoor .... .......................... 2 £ gr. 

Ontfangen van Andries van der Wyele over een 
cIeyn masken ............ . ............... ... 16 sc. gr. 

1) Houpstocken - stokken in vorrn van hoepel. 
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Noch ontfangen van Machuyt Heyndricxz. over 
300 houts tot 4 sc. gr. thondert, beloopt .. ...... 12 sc. gr. 

Van Joosken Jacobsdr. over vier Noortsche bal-
eken tot 14 se. gr. vlms. tstuek ontfangen .. .... 2 £ 16 se. gr. 

Ontfangen van Pieter Maertsz. over 4 huyden.. 11 se. 4 gr. 
Van Aelken van den Ryn over een cleyne balcke 

ontfangen . ..... .. .... ... ... ........ .. ...... 7 sc. 10 gr. 
Ontfangen van Pieter Reygersberch van wegen 

de Gemeene Zaecke hem gelevert op den vlyloot 
"an Capiteyn Ouwen in de maent van November 
A 0. 74, ende op den Admirael Luenis Jasparsz. 
Eerst over 48 dobbelde barcoenen 1) tot 10 gr. 
tstick, beloopt 2 £ gr. Over 38 Noortsche deylen 
tot 15 gr. beloopt 2 £ 7 sc. 6 gr. vIs. Over 7 balcken 
tot 8 sc. gr. beloopt 2 £ 16 sc. gr., 8 stulpen tot 4 
se., 32 se. gr. Noeh over 16 Noortsehe deylen 
ten pryse voorn. 20 Re. N oeh over 5 dobbele bar
coenen 1) tot 10 grooten: 4 se. 2 gr. Noch over een 
balcke van 8 sc. gr. Ende over een mast tot een 
spryte 33 sc. 4 gr. Compt tsamen ter somme van .. 12 £ 1 sc. gr. 

Ontfangen van den zelven over zeker houvt by 
hem ontfangen in de maent van December anno 
voorn. op tsehip genaempt den Franeiseus, te we
tene: Eerst over 27 balcken tot 8 se. gr., beloopt 
10 £ 16 se. gr. Noch over thien stulpen tot 4 sc. gr. 
beloopt 2 £. N oeh 70 bareoenen tot 10 gr. 2 £ 
18 se. 4 gr. N och over 97 dey len tot 15 gr., beloopt 
6 £ 1 se. 3 gr. Noeh over 142) tot 16 gr. beloopt 18 
se. 8 gr. vlms . Compt tsamen ter somme van .. .. 22£14sc.3gr. 

Ontfangen van Pieter Reygersbereh voors. hem 
gelevert in de maent van J anuarij anno 1575 a 
Nate. tot behouff vant schip van Lubeeek, toebe
hoort hebbende Heyndrick Grapendorp: Eerst 72 
balcken tot 10 se. gr. tstuek, beloopt 36 £; noch 
2£1 stulpen tot 5 gr. tstuek: 7 £ 5 sc. gr. Noch over 
100 barcoenen tot 12 gr. facit 5 £ gr. Noeh over 29 
knyen tot 2 sc. gr. beloopt 2 £ 18 sc. gr. Noeh over 

I) Barcoenen - rondhout, windboom (Van Lennep, Zeemans woordenbol'k). 
2) Hierna pen ruimle open gelaten. 
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79 deylen tot 18 gr. beloopt 5 £ 18 se. 6 gr. Ende 
over 93 voeten eyeken planeken tot 4 gr. den voet 
31 se. gr. Compt tsamen ter sornme van ........ 58£12se.6gr. 

Alnoeh ontfangen van den voorn. Pieter Rey
gersbereh over leveringe van houte tot behouff 
van Capeteyn Calis ende Ouwens boots: Eerst over 
vier balcken tot 10 se. gr., beloopt 2£ gr. vIs., over 
46% voeten eyken planeken tot 4 gr. den voet, be
loopt 15 se. 6 gr. ende over een aneker asse 7 se. gr. 
Compt tsamen ter somme van drie ponden, twee 
schellinghen, zes grooten vlms. Dus hier de zelve .. 3 £ 2 se. 6 gr 

Van den zelven Reygersbereh ontfangen over de 
leveringhe van 81 balcken tot behouf van tsta
ketsel buy ten Mijns Heeren poorte tot 10 se. gr. 
van den balek, beloopt ter somme van .......... 40£ 10 se.gr. 

·Alnoeh vercoeht by Andries Marinusz. aen Si
mon Cornelisz. Duveeot: Eerst 4 stulpen tot 5 se. 
gr. beloopt 20 se. gr. Noeh 4 balcken tot 10 se. gr. 
beloopt 2 £ gr. Noeh 6 bareoenen tot 12 gr. tstuek, 
beloopt 6 se. gr. vIs. Compt tsamen ter somme van 3 £ 6 se. gr. 

Item gelevert voor de stellen van den Rentmees
ter Tristram Jhane: Eerst 91 capravens ende 56 
dey len. N och 50 dey lim, de deylen tot 6 £ gr. thondert, 
ende de capra vens tot 2 £ 10 se. gr. thondert, be
Ioopt ter somme van zeven ponden drie sehellin-
ghen zes grooten vIrus. Dus hyer de zelve ...... 7 £ 3 se. 6 gr. 

Ontfangen van Dieriek Zael, schipper, de som
me van zeven ponden grooten. Eerst over 60 dey
len 3 £ 10 se. gr., ende over 1750 branthout tot 4 
sC.gr. thondert, beloopt tsamen ter voorn. somme van 7 £ gr. 

Ontfangen van Evert Jansz. Dyeker over 30 
dey len tot 14 gr. tstuck beloopt .. .............. 35 se. gr. 

Ontfangen van den bloekmaker ter Vere over 4 
dey len ende 150 branthout beloopt tsamen ...... 11 se. gr. 

Gelevert tot Middelburch ten huyse van J one
heer Aernt van Dorp ende Mijnen Heere den Admi
rael Boysot, elex 750 branthout, beloopt tsamen 
1500 tot 4 se. gr. v1ms. thondert. Compt tsamen 
ter somme van ...... ........ ........ ...... .. 3 £ 
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Ontfangen van Adriaen Aerntsz. ende Burger 
Geertsz. Dycker over 70 capravens de somme van 33 sc. 4 gr. 

Van Geert Jansz. ontfangen over 12 deylen 
ende 12 capravens de somme van ...... . .. .... . 22 sc. gr. 

Ontfangen van Claes Maertensz. over een duyst 
branthout de somme van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 £ 

Ontfangen van J oos J ansz. Doordennier over 20 
deylen tot 16 gr ............................... 24 sc. gr. 

Ontfangen van Martyne int Mouwerhuys tel' 
Vere over 32 capravens de somme van vijfthien 
schellinghen thien grooten vIs. Dus hier de zelve .. 15 sc. 10 gr. 

Ontfangen yan de Gemeene Zaicke over 230 
sparren tot 33 sc. 4 gr. thondert ende over 190 
capravens tot 2 £ 16 sc. 8 gr. thondert naer Duve-
lant gesonden, beloopt ... . .................... 8 £ 4 sc. 2 gr. 

Alnoch gelevert aen Pieter Reygersberch voor 
dr: Gemeene Zaicke: Eerst in de maent van Julius 
anno 1575 voor den boot van Capeteyn Ouwen 
ende Calis 7 balcken tot 10 sc. gr. tstuck ende 13 
l'yemen tot 4 sc. gr. tstuck, beloopt 6 £ 2 sc. gr. 
N och voor Capeteyn Cue vel 4 balcken ten pryse 
voorn. beloopt 2£gr. vIs. Noch voor den Christoffel 
8 balcken: 4 £ gr. Noch 6 stulpen tot 5 sc. gr.: 30 
sc. Ende oyer 4 balcken beloopt 2 £. Compt tsa
men van de leveringe op de schepen van oorloge 
voors. tel' somme van .. ................... ... 15£ 12 sc. gr. 

Alnoch gelevert aen den voorn. Reygersberch tot
te nyeuwe brugge by Mijns Heeren poorte 20 bal-
cken ende een stulp tot 10 sc. gr. den balck compt 10 £ 5 sc. gr. 

Alnoch aen denzelven gelevert tot behouff van 
tbolwerck van de poorte voorn. 6 balcken ende een 
stulp tot 10 sc. den balck lJeloopt . . . . . . . . . . . . .. 3 £ 

Gelevert aen Pieter Reygersberch voorn. tot be
houff van de twee bruggen buy ten Mijns Heeren 
ende de Sandycksche poorte: Eerst 10 masten tot 
20 sc. gr. tstick. Noch 200 deylen tot 7 £ gr. thon
dert ende 300 capravens tot 2 £ 16 sc. 8 gr. thon-
dert. Compt tsamen tel' somme van . . ... .. ..... 32 £ 10 sc. gr< 

Alnoch gelevert aen den voorn. Reygersberch 
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tot JJehouff van tbollewerek buy ten deSandyexsehe 
poorte VOOl' S. Eerst 27 balcken ende 13 stulpen je
gens thien sehellinghen gr. den balek, beloopt ter 
somme van zesthien ponden vijfthien sehellinghen 
grooten vlms. Dus hier de zelve ................ 16£ 15 se.gr 

Item noeh gelevert aen Pieter Reygersbereh 
vaal' de Gemeene Zaieke tot behouff van de sehe
pen van oorloge: Eerst 30 capra 'lens voor 15 se. 
gr., noeh 30 eapravens met 30 sparr en voor 22 se. 
6 gr., noeh 30 eapraveris met 30 sparren tot 21 se. 
gr., noeh een hondert sparren voor 33 se. 4 gr., 
noeh 33 eapravens voor 16 se. 6 gr., noeh 55 
eapravens voor 26 se. 3 gr., noeh 80 eapravens 
YO or 2 £, noeh 100 eapravens ende 50 deylen voor 
6£ 6 se. 8 gr. Alnoch 1752 deylen tot 7 £ 10 se. gr. 
thondert: beloopt 130 £ 15 se. Compt tsamen van 
de leveringe voorn .............. . . . ......... 145£16se.3gr. 

Item gelevert tot behouff van die van del' stadt 
van der Vere aen tCampveersehe hooft den nombre 
van derthien balcken tot 16 se. gr. den balck, ende 
zes deylen tot 15 gr. tstuek. Alnoeh 125 balcken 
ten pryse voorn. ende 29bareoenen tot 16gr.tstuek, 
beloopende tsamen tel' somme van hondert twaelff 
ponden, veerthien sehellinghen, twee grooten vlms. 
Dus hier de zelve .............. . ........ . ... 112£14sc.2gr. 

Alnoch gelevert aen de voorn. stadt: Eerst vijff 
stulpen tot 5 se. gr. tstuek, noeh vier balcken tot 
10 se. gr. vIs. tstuek, noch 200 deylen tot 7 £ gr. 
thondert, noeh 400 [ende] 1 quartier capravens tot 
2 £ 16 se. 8 gr. thondert, beloopende tsamen tel' 
somme van ................ . ........ . ...... 29£5se. JOgr. 

Ten behouffve voorn. gelevert hondert -r~ oortse 
deylen voor de somme van . . . . ................ 7 £ 10 se. gr. 

Item noeh gelevert voor den Zwarten Arent tot 
zyne derde reyse alst in den jare 75 naer Sehotlant 
toereede: Eerst 36 baIcken tot 10 se. den balek, 8 
stulpen tot 5 se. gr. tstuck, noeh 275 deylen tot 7 gr. 
thondert, noeh 300 eapravens tot 2 £ 16 se. 8 gr. 
thondert, noeh 17 eyeken planeken tot 7 se. gr. 

NED. ECON.-lUST. ARCHIEF JAAUBOEK XX 20 
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tstuck, noch int wederkeeren 12 deylen tot 14 gr. 
tstuck, beloopt tsamen ter somme van .......... 54 £; 8 SC. gr. 

Alnoch vercocht by Caerle J ans Os, last heb
bende van Andries Marinus, 543 capravens ende 
210 dey len met 5 stucken eycken hout, daeraff vol-
gende zyne rekeninghe gecomen is de somme van29£13sc.Ggr. 

Alnoch ontfangen dwelck den schipper Machuyt 
Heyndricxz. boven zyne ladinge van de 2de reyse 
wederomme uuyt N oorwegen gebrach~ heeft, te we
tene: Eerst een stuck root laken houdende 181i2 
elle tot 3 sc. 10 gr. delle, beloopt 3 £ 10 sc. 11 gr. 
\' ls. ; alnoch 12 dosijn paer N orunbersche messen, tdo
zijn van 4 sc. gr., beloopt 2 £ 8 sc. gr., noch een 
stuck blaeuv canjant 1) van 16 sc. gr., noch een 
stuck lijnwaet geteeckent met No. 12, lanck 47 el
len tot 12 gr. delle, beloopt 2 £ 7 sc. gr. vIs. Noch 
een stuck lijnwaet met No. 16, lanck 51 % ellen tot 
16 gr. delle, beloopt 3 £ 8 sc. 8 gr. vlms., alnoch 
een reste van een stuck graff lijnwaet, lanck 19 112 
ellen tot 9 gr. delle, beloopt 14 sc. 7 gr. 12 m. 
vlms., metnoch hondert vijfventwintich daelders tot 
6 sc. gr. tstuck, beloopt 34 £ 10 sc. gr. Comende 
tsamen de voors. parthien, die de schipper weder
omme uuyt Noorwegen gebracht heeft, ter somme 
van .. .. .... ............. .. .. . ........ 47 £ 15sc. 2gr.12m. 

Noch ontfangen van Andries Marinusz. over 
500 branthout de somme van ........... . ...... 20 sc. gr. 

Joos J ansz., thimmerman, heeft een cleyn mas-
ken voor ... ....... ..... ..... . ............. . 11 sc. 

Somme yan al den ontfanck deser reke-
ninghe ................... .. .... 706 £ 14 sc. 6 gr. 12 m. 

Ende het ullytgheven hiervoren bedraicht 926 £ 13 sc. 8 gr. 12 !n. 

Aldus meer uuytghegeven dan ontfangen 219 £ 19 sc. 2 gr. 

III. DERDE REYSE 

R ekeninghe van tscip genaemt den Zwarten Arent van de 
derdf' reyse uut Zeelant naer Schotlant, uut Schotlant naer 
Bordeauv ende van daer wederomme in Zeelant ter Vere, 

1) Canjant - cangant, &to£ met weer schiju . 
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begonnen in de maent Augusti anne 1575, gemaeet in pon · 
den, scellinghen ende grooten vlams. 

Uutgeven van thimmeringhen enz. 
In den eersten betaelt den scipper MachuytHeyn

ricxz. met noeh andere bootsgesellen ende mede
ht'lpers over haerluder aerbeyt van tscips gewant, 
de rae ende masten te laeten, ende noch van eenich 
barrinckhout 1) te loss en ende tscip schoon te ma
ken volgende een billet innehoudende quitancie, 
van den scipper voorn., beloopende ter somme van 2 £ 3 sc. 4 gr. 

Alnoch betaelt Andries Reynoutsz., sciptimmer
man, met zyne mede-thimmerluden over haerlu
del' aerbeyt, van dat zyluden totten 2en Augusti 
aen tvoorn. scip gewrocht hebben, beloopende vol-
gende de cedule daeraff zijnde ter somme van ... 7 £ 14sc. 6gr. 

De selve thimmerluden noeh betaelt over twer
eken by hemluden gedaen aen scip voorn. totten 
13en Augusti anne 75, beloopende tel' somme van 11£ 9sc. 6gr. 

Op den 20en Augusti daeraen noeh betaelt den 
thimmerluden voorn. over haerluder aerbeyt aen 
tseip voorn., beloopende volgende de eedule daer 
aff zijnde tel' somme van .. .. ....... ..... . ..... 4 £ 14 se. gr. 

Op den 27en Augusti noeh betaelt den voorn. 
thimmerluden over den aerbeyt de yoorledene weke 
aentvoorn.seip by haerluden gedaendesommevan 11£ 4sc. 4gr. 

Den 3en Septembris noch betaelt de selve thim
merluden oyer den aerbeyt de voorledene weke by 
hemluden gedaen, beloopende tel' somme van .... 10£2sc.11 gr. 

Alnoch betaelt by handen van Maehuyt Heyn
riexz. tot Vlissinghe over eenen scipsboot de som-
me van . . .... .. ........ ..... ..... .. .. .... .. 4 £ 10 sc. gr. 

Op den 10en Septembre noch betaelt aen de 
voorn. thimmerluden over twereken de voorledene 
weke by hemluden aen tscip voorn. gedaen, be-
loopende ter somme "an ..................... 11£14se.2 gr. 

Den 17en September noch betaelt in hand en als 

1) Barl'inck hout - bargbout of barrigbout - een gedeelte del' buitenhuid 
tegen de kimmen van een scbip, tevens dienende tot vel'band , als bet scbip 
gelijk met een band of gordel omringende (Van Lennep). 
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roorn. over den aerbeyt de voorledene weke by 
hemluden gedaen, beloopende volgende de cedule 
daer aff zijnde ter somme van ..... . .......... 9 £ 11 sc. 1 gr . 

BetaeltAndries Reynoutsz., sciptimmerman, over 
di\"eerssch timmerhout, werck, ryet, houten nage
len, ende anders h'{ hem gelevert totten scepe 
voorn., beloopende volgende de cedule daeraff 
zi.inde, innehoudende quitancie, ter somme van .. 17£ 16sc. 8gr. 

Joos Luenis, stadtimmerman, betaelt over eenen 
sommer 1) by hem gelevert aen tscip voorn. de 
somme van .. . .. ...... .... .. .............. .. 30 sc. gr. 

Alnoch gelevert aen tscip voorn. aen diveerssch 
timmerhout, balcken, plancken, deylen, sparren 
ende anders, dwelck in de tweede rekeninghe van 
de Noortsche reyse verantwoort wort, beloopende 
tel' somme van .............................. 54 £ 8 sc. gr. 

Helena Cramers betaelt over 4 tonnen pick by 
haer gelevert totter sceepstimmeringhe voorn. tot 
13 sc. 4 gr. de tonne, beloopt .................. 2£ 13sc. /~gr. 

Betaelt Jaspar, de blockmaker, over diveerssche 
blocken, schijven, ende andere gereetscap, by hem 
totten voorn. scepe gelevert, beloopende volgende 
de cedule daeraff zijnde, ter somme van ........ 26 sc. 2 gr. 

Jan Harmansz., smit, betaelt over diveersch 
yserwerck ende nagels by hem totten voorn. scepe 
gelevert, beloopende volgende de rekeninghe tus
schen hem ende Andries Marinusz. daer af ge-
houden, tel' somme van ........ . . ......... ... 12 £ 1 sc. 7 gr. 

Alnoch by Kaerel den scaffer gelevert aen 4700 
ynckel boyspyckers2) tot 12 gr. thondert ende over 
4800 lasysers tot 6 gr. thondert, beloopt ........ 3 £ 11 sc. gr. 

Den selven noch betaelt over 900 nagelen tot 6 
gr. thondert, beloopt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 sc. 6 gr. 

Gelevert by Andries Marinusz. van 85 nagels 
van negen duymen, beloopende. . . . . . . . . . . . . . .. 7 sc. 4 gr. 

Betaelt David den zeylmaker over diveerssche 
reparatie van seylen, beloopende volgende tbillet 

I) Sommer - zware eiken balk. 
%) Boyspycke1's - boeispijkers, cen soo1't van kleine spijkers. 
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daeraff zijnde ter somme van .................. 4£ 17sc. Bgr 
Jacob Adriaensz. betaelt over diveerssch want 

ende lynen by hem gelevert totten scepe voorn., 
beloopende volgende zijn billet ter somme van .. .. 3 £ 15 sc. 8 gr. 

Alnoch betaelt diveerssche thimmerluden over 
twercken en de zagen, mitsgaders leveringhe van 
wagenschot tot de cajute van den voorn. scepe, be
loopende volgende de cedule daeraf zijnde ter som-
lne van ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 £ 7 sc. 4 gr. 

Somme 178 £ 3 sc. 4, gr. 

Andere betalinghe gedaen aen de uutreedinghe van victu
alie, seipsvolex huyre ende ladinghe totten scepe voorn. 

In den eersten betaelt over drie tonnen wit zout 
omme voor tscip in Schotlant vleyseh te zouten, 
de somme van .............................. 2 £ 15 sc. gr. 

Alnoch betaelt over vijf zacken taruwe tot 13 
sc. gr. den zack, beloopt ...................... 3 £ 5 sc. gr. 

Betaelt van de voorn. taruwe van backen ...... 10 sc. gr. 
Betaelt van 112 brooden van 4 gr. tstick .. .... 37 sc. 4 gr. 
Betaelt van de voorn. taruwe ter moelen te dra-

gen ende van cailliote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 sc. 11 gr. 
Betaelt over een halve tonne grutte . ..... .... 13 sc. !~ gr. 
Noch oyer drie zacken eerweten ............ 30 sc. gr. 
Betaelt over twee kinnekens boter de somrne van 3£ 16sc. Sgr. 
Betaelt Cornelis Ram over 73 pont smeer tot 

5 gr. tpont, beloopt ..... . ......... . .. . ....... 30 sc. 10 gT. 
Alnoch over 208 pont kaesen tot 30 sc. gr. thon-

dert, beloopt ......... ... .... .. . . .. .... .... .. 3 £ 2 sc. 4 gr. 
Alnoch over een quartier van een twee-winter-

beeste . . ... .......... ... ....... . . . . . . . . . . . .. 12 sc. gr. 
Noch betaelt oyer een tonne vleysch . . ........ 3 £ 4 se. gr. 
Alnoeh oyer 3 ton gezouten viseh ............ 2 £ 8 SC. gr. 
Noeh betaelt over 4 halve tonnen harincx .... 30 sc. gr. 
Noeh van die glaesveinster in de eajute. . . . . .. 2 sc. gr. 
N och van ballast in tscip te bringen . ... .. .. . . 24 sc. gr. 
Alnoch betaelt yoor een pickketel . . . . . . . . . . .. 10 sc. gr. 
Betaelt Godefroy Phlipsz., biersteker ende com-

pasmaker, over de leveringhe van 10 grove ende 
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18 smale tonnen meeselaer 1), mit:;gaders van 
compassen ende nachtglasen, beloopende tsamen 
yolgende zijn billet ter somme van. . . . . . . . . . . .. 9 £ 12 sc. gr. 

Betaelt Machuyt Heynricxz. over zyne verscho
ten penninghen, die hy aen diveerssche cleyne 
parthien dienende totte uutreedinghe van den Yoorn. 
seepe verleyt heeft, beloopende volgende zijn billet 
innehoudende specificatie mitsgaders quitancie ter 
somme van .................. ....... ........ 5 £ 9 sc. 5 gr. 

Alnoch betaelt Andries Marinusz. ende Machuyt 
Heynricxz. over haerluder verteerde costen, van 
dat zyluden in den jaere '75 in Noortholland ge
weest hebben omme metten sceepsreders van 't 
Zeepeert des voors. sceeps halven te tracteren, 
volgende haerluder quitancie de somme van. . .. 5 £ gr. 

Alnoch betaelt over 12 pont fijn cruyt tot 20 gr. 
tpont, beloopt . . .... ....... .. . .... ... . .. .... 20 sc. gr. 

Alnoch over 120 pont loot tot 16 sc. 8 gr. 
thondert, beloopt ..... ......... ... . .... ...... 20 sc. gr. 

Item noch betaelt in de maent van December an no 
'75 als tvoorn. scip uut Schotlant stormshalven in 
Zeelant arriveerde eert zyne reyse naer Vranckrijck 
voldaen hadde: eerst over 6 zacken taruwe tot 10 
sc. den zack, beloopt .. .. .... .... .. ..... ... .. 3 £ gr . 

Betaelt van de voorn. taruwe van backen ...... 12 sc. gr. 
Van impost ter moelen te dragen ende caljoite 4 sc. 6 gr. 
Betaelt over twee tonnen grutte . . . . . . . . . . . .. 2 £ 10 sc. gr . 
Betaelt Cornelis Jansz. Passchyre over vier hal-

ve tonnen harinck en de eene halve tonne visch, 
beloopt volgende zijne quitancie tel' somme van .. 2£ 12sc. 6 gr. 

Noch over twee tonnen eerweten metten impost 16 sc. 6 gr. 
Betaelt over een tonne om me de eerweten voorn. 18 gr. 
Betaelt Zwarten Luenis over 2 tonnen harincx 2 £ 6 sc. 8 gr. 
Betaelt over een lanteerne . ......... ...... 2 sc. 4 gr. 
Betaelt Pieter Reygersberch over 500 pont kaes 

tot 27 sc. 6 gr. thondert, beloopt volgende zijne 
quitancie ter somme van . . .. .... ....... ...... 6 £ 17 sc. (j gr. 

Denselven betaelt 12 tonnen sceepsbier tot 7 sc. 

1) Meeselaar - moerselaar - soort bier. 
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gr. de tonne, beloopt volgende zijne quitancie tel' 
somme van .. ................ ....... .... .. . 4 £ 4 sc. gr. 

Betaelt over een halff last turfs voor tscip voorn. 16 sc. 8 gr. 
Betaelt van de voorn. victualie van der Vere tot 

opt Vlacke aen boort te voeren .. .............. 10 sc. gr. 
Betaelt aen tscipsvolck heele huyre gaens ende 

wederkeerens tot in Walcheren, volgende de bil-
lett en dam'aff zijnde, beloopende ter somme van 137£ 16scAgr. 

Alnoch den sripper Machuyt Heynricxz. by tscip 
gegeven als hy van der Vere naer Schotlant zoude 
tzeyl gaen, de nombre van vijftich gouden Frant
seb e croonen tot 8 sc. 8 gr. tstick, beloopende tel' 
somme van ........................ .... .. .. 21 £ 13sc.4gr. 

Alnoch betaelt aen Sander Sigget over de en heelft 
van negen last zeepe, noch over deen heelft van 
1751 pont geslagen want ende over deen heelft van 
5112 pont alluyns, weIck voorn. goet tsamen gecost 
he eft metten oncost daer op gedaen ter somme van 
439£ 1 sc. 4 gr.vlams, compt over tscips heelft. . 219£10sc.8gr. 

Betaelt Jacob Barthelmeeusz., licentmeester ter 
Vere, over de licenten van de voorn. heelft over 
tscips deel de somme van .................... 12 £ 5 sc. gr. 

Alnoch betaelt dwelck de scipper by zyne reke
ninghe van den scepe meer uutgegeven dan hy in 
Scotlant van Sander Sigget ende in Vranckrijck 
van zynen dienaer Hercules ontfanghen heeft, be
loopende 219 francken 9 stuvers, compt in vIa em-
schen gelde ter somme van ............... .. .. 30£ 6sc. 8gr. 

Somme 497 £ 1 sc. gr. 

Betalinghe gedaen als tvoorn. schip nut Vranckrijck quam 
ende tot Rammekens arriveerde. 

Eerst betaelt tot Middelburch 3 tonnen biers .. 27 sc. gr. 
Noch over 36 brooden ...................... 12 sc. gr. 

Noch over 4 kaesen wegende 36 pont tot 4 gr. tpont 12 sc. gr. 
Alnoch voor tvolck die tscip hebben helpen brin-

ghen van tVlacke totte der Vere, aen brooden .... 10 sc. gr. 
Betaelt van aerbeytsloon omme des coopmans 

wijn te lossen .............................. . 11 sc. gr. 
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Betaelt "an twee anckers te lichten die in de 
Wrack en stonden ende tscip wederomme te verteu-
wen 1) .. ..... ........ . .. ... ....... . ..... ... 24 sc. gr. 

N och tot Middelburch over twee tonnen biers... 12 sc. gr. 
Betaelt van tscip duer de Wracken ende voort 

ter Vere te bringhen van pylotagie ............ 33 sc. 4 gr. 
Alnoch 11 mans gehuyert ende elcken betaelt 5 

sc., beloopt .. . .... .. ....................... . 
Betaelt over tlossen van tsout, te wetene van 

1500 cleyn quartier ... ..................... . 
BetaeltStevenRuyter van de huyre van de mate 
Betaelt van tsout te meten dwelck tscip toequam 
Betaelt van convoygelt over 11quartieren preteI' 

2 £ 15 sc. gr. 

6 £ 6 sc. gr. 
3 sc. gr. 
5 sc. 6 gr. 

7 maten tot 30 sc. van thondert ...... .. ... . .. 4 £ 2 sc. gr. 
Van thol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. G sc. gr. 
Betaelt de lappen voor de meters. . . . . . . . . . .. 5 SC. gr. 
Ley, den smit tel' Vere, betaelt over de leverin-

ghe van diveerssche nagelen als tscip weder uut 
Schotlant quam, beloopende volgende tbillet daer 
af zijnde ....... .. ..................... . .. " 13 sc. gr. 

Somme 21 £ 16 sc. 10 gr. 
Somme 697 £ 1 sc. 2 gr. 

Ontfanghen jeghens den uutgeven Yoorn. op de 3de reyse 
van den scepe gecomen zijnde uut Schotlant ende Barwasie. 

In den eersten ontfanghen van Sander Sigget 
over de vracht van 55 lasten zouts tot 4 £ gr. van 
tlast, beloopende tel' somme van .............. 220 £ gr. 

Van denselven noch ontfanghen over tgene hy 
van de Schotsche reyse schuldich beleef als meer 
ontfanghen dan uutgegeven hebbende, beloopende 
in vlamschen gelde tel' somme van ............ 19£11sc.6gr. 

Ontfanghen van Niclaes Brun by handen van 
Andries Marinus over de vracht van tgoet by hem 
tot RotslUe int voorn. scip gescheept, te wetene 
twee hondert ende een half hondert ende een 

1) Verteuwen - vertuien - het iuianker uitwerpen - een schip tusschen Z 
ankcrs vas(]eggen, het daagsche anker voor de vloed , het tuianker voor de 
chbe (Van Lennep). 
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mue 1) ZQuts, noeh 12% vaten wijn ende 3 vaten. 
Aen 43 tonnekens boter daeraf met hem gheaeeor-
deert ende ontfanghen de somme van ...... . ... 128 £4se. 2gr. 

Alnoeh ontfanghen van Adriaen Gleynsz. Cnaep 
over elff groote quartieren preter 7 maten zouts 
tot 64 £ gr. thondert, beloopt ter somme van .. 174 £ 17 se. () gr. 

Somme van den ontfanek .... .... .... 542 £ 13 se. 2 gr 
Aldus meer uuytgegeven dan ontfangen 154 £ 8 se. gr. 

IV. VIERDE REYSE 

Rekeninghe van tseip genaempt den Zwarten Arent zoe 
van de timmeringhe als uutreedinghe van de vierde reyse 
omme te vaeren uut tlant van Waleheren naer Barwasie 2) 
ende wederomme in Waleheren voorn., begonnen in de 
maent "an Augusti anno 1576. Gemaeet in ponden gr. vlms. 

Eerst betaeH over de thimmeringhe ende takelinghe van 
den seepe voorn. 

In den eersten betaelt Pieter Loekkit van Ham
burch by handen van Andries Marinusz. over den 
coop van 32 eycken planeken omme tvoorn. seip 
daermede op te boyen 3) en de te stijven tot 12 se. 
gr. tstiek, beloopt ter somme van .............. 19 £ 16 se. gl'. 

Betaelt van de voorn. planeken tArmunen van 
' t af te wereken ende wederomme ter Vere van op 
te wereken de somme van .. ... ........... .. .. 16 se. gr. 

Betaelt oyer de vraeht van Armunen ter Vere te 
hringhen ...... ... . . .......... . .. ...... .... 8 se. gr. 

Betaelt over tgelaeh "an Andries Marinusz. en
de den seipper Maehuyt Heynriexz. als men de 
voorn. planeken eoehte . . ....... ... ..... ..... 10 se. gr. 

Betaelt over 7 hondert nagels van 9 duymen 
tstiek tot 14 se. gr. thondert, beloopt ....... . .. Lt £ 18 se. gr. 

Noeh over 700 nagelen van 7 duymen tot 8 se. 
thondert, beloopt ... ......... .. ...... .. ...... 2 £ 16 se. gr. 

Betaelt Ley, den smit ter Vere, over de leve
ringhe van diveersehe nagelen ende ander ijser-

1) Mue zout - moy (?) zout. 2) Borwasie - Brouage. 
3) Boven - boeien, het schipsboord met planken ophoog!'n. 
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werck by hem gelevert tot behouf van tvoorn. 
scip, beloopende volgende zijn billet ter somme van 11 £ 7 se. 10 gr. 

BetaeltAndries Reynoutsz., sciptimmerman, met 
zyne mede-thimmerluden over den arbeyt in de 
weke gheeynt den 28en Juny by hemluden aen 
tvoorn. scip gedaen, beloopende tel' somme van .. 8 £ 17 sc. 8 gr. 

Op den 14en July daeraen, de voorn. thimmer
luden betaelt over twercken by hemluden aen 
tvoorn. scip gedaen, beloopende ter somme van .. 5 £ 17 sc. 4 gr. 

Op den 17en July daeraen deselve noch betaelt 
oyer haerluden aerbeyt volgende tbillet daeraf 
zijnde, beloopende tel' somme van .............. 28 sC.gr. 

Betaelt Andries Reynoutsz. voorn. over leve
ringhe van di veersche clouwen grof ende fijn werck, 
aen pick, tar, houten nagelen, knyen en de andere 
gereetschap, dienende totten thimmeringhe van 
den voorn. scepe ende beloopende volgende zijn 
billet innehoudende specificatie van de leveringhe 
voorn. mitsgaders quitancie ter somme van . . . . . . 9 £ 6 sC.gr. 

Betaelt Machuyt Heynricxz. over zyne dach
gelden van dat hy aen tvoorn. scip 13 dagen ge
wrocht he eft als men tselve timmerde, tot 20 gr. 
sdaechs, beloopt . . ....... . ........... .. .. . . 21 sc. 8 gr. 

Betaelt Machuyt Heynricxz. voorn. omme tot 
Middelburch diveersch cleyn loopent want te coo
pen, d weIck gecost heeft mitte vracht van daer te 
bringhen volgende de quitancie daeraff ziinde; ter 
somme van ................................. 5£ 17sc. Sgr. 

Betaelt mI'. Heynrick, den scilder, van Zieric
zee, over dat hy tvoorn. scip gescildert he eft, de 
somme van ................................. 2£ 13sc. 4gr. 

Betaelt David, den zeylmaker, over de reparatie 
ende leveringhe van zeyldouck by hem gemaect en
de gelevert totten scepe voorn., beloopende volgen-
de zijn billet ter somme van ..... . ............ 3£ 128C. 4gr. 

Jaspar Willemsz., blockmaker ter Vere, betaelt 
over leveringhe van di veerssche blocx, schyven 
ende ander houtwerck, dienende totten voorn. 
scepe, beloopt volgende zijn billet ter somme van 25 sc. 7 gr. 
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J aeob Adriaensz., lijndraeyer ter Vere, betaelt 
over diveerseh geslagen want by hem gelevert op 
den scepe Yoorn., beloopende volgende tbillet daer 
af zijnde tel' somme van ... .... ... .. ..... . .... 9 £ 5 sc. 9 gr. 

BetaeH oyer een hout omme een stutte te maken 2 sc. gr . 
Betaelt van eenen scheerstoek 1) ende een an-

ckeras te zagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 sc. 4 gr. 
Betaelt eenen timmerman over twee 'daigen 

werekens als men tseip settede ................ 6 sc. gr. 
Betaelt Andries Reynoutsz. over 10 clouwen 

wercx, een halve tonne piex, een half hondert riet, 
noeh over de leveringhe van tvlot ende pickketel 
ais men tscip settede, tsamen ................ . 22 sr. 8 gr. 

Alnoch betaelt Pier Fransz. over een halve ton
ne pick 9 sc. ende een halve tonne tar 16 se. 8 gr., 
compt tsamen ter somme van ...... ... ... ... .. . 25 sc. 8 gr. 

Noeh betaelt over6 sparren ende4deylen tsamen 7 se. gr. 
Alnoeh betaelt over twee niewe pompen, die uut 

Rollant gebrocht waeren metter scipsvracht tsa-
men . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 £ 17 sc. gr. 

Somme 95 £ 19 sc. 10 gr. 

Ander uutgeven ende betalinghe gedaen tot uutreedinghe 
van den scepe voorn, mitsgaders tvoleks huyre ende ladin
ghe van den selven seepe. 

In den eersten betaelt by handen van Andries 
Marinus aen Jan Jobsz., brauwer tot Middel
burch, over 10 oxhoon 2), 6 pypen 3), een point
soen 4) sceepsbier tot 12 sc. gr. het oxhoot, beloopt 
ter somme van ... ..... ... ......... ...... ... . 13 £ 12 sc. gr. 

Betaelt van de voorn. fustadie 5) van binden 
ende repareren de somme van .. .. .... ........ 39 sc. 2 gr. 

1) Scheerstok - schooistok - boordplanken, die hooger dan de overige plan
ken van het dek en op de balken gekeept zijn; zij begrenzen het middeldek 
(Van Lennep). 

2) Oxhoon - oxhoofden. 
3) Pijp _ maat van Fransche wijn. 
4) Pointsoen - poentsoen - ponchon enz. - benaming van maat van Fran

sche wijnen = 1% aam (a em of aam = 4 ankers). 
5) Fustadie - vaatwerk, maar ook andere wijzen van verpakking. 
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Betaelt Lenaert Fransz. alias Crackeel, van de 
voorn. fustadie tot Middelburch te voeren ende 
tbier wederomme ter Vere 1.e bringhen, de som-
m2 van .................... .... ............ 15 sc. gr. 

A Inoch betaelt ter Vere voor twee oxhoon beuyt1
) 

bier de somme van ................ .. . ..... .. 13 sc. 4 gr. 
Betaelt Claes J ansz., biersteker ter Vere, over 

leveringhe van 15 grove ende 2 smale tonnen mee
selaer, die gedroncken zijn als men tscip timmer
de ende toetakelde tot dattet tzeyl ginck, beloopt 
ter somme van ... . .. .... .... ... ..... ........ 7 £ 8 sc. gr. 

BetaeIt Godefroy Phlipsz., biersteker ter Vere, 
over een tonne phare 2) die tscip me de nam als 
tzeylde ginck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 16 sc. gr. 

BetaeIt Lijnken Backers over leveringhe van 148 
roggenbrooden tot 4 gr. tstick, beloopt ter som-
me "an .. ......... ................... .... .. 2 £ 9 sc. 4 gr. 

Alnoch gecocht 20 zacken taruwe omme bisquit 
tf' backen tot 8 sc. 6 gr. den zack, beloopt tel' 
somme van .. . .... .... ... . . . .... ........... . 

Betaelt ,"an de voorn. taruwe van hacken tot 
2 sc. gr. van den zack, beloopt .... ....... ... . . 

Van impost van den zack 6 gr ......... .... . . 
BetaeIt ,an tel' moelen te dragen en de totten 

backers te bringhen, tsamen .............. ... . 
BetaeIt over 6 tonnen yleysch , te ",etene de vier 

t.onnen tot 3 £ 6 sc. 8 gr. de tonne ende de reste tot 
2 £ 18 sc. 4 gr. de tonne, beloopt tsamen tel' som-

8 £ 10 sc. gr. 

2 £ gr. 
10 sc. gr. 

5 sc. gr. 

me van . ......... .......... ................ 19£ 3sc. 4gr. 
Betaelt ovor twee tonnen heerse grutte . . .... 2 £ 6 sc. 8 gr. 
N och betaelt over twee tonnen enyeten .. .. .. 33 sc. 4 gr. 
Betaelt Niclaes Tellier over drie tonnen visch 

ende een tonne harinck, tsamen .... . ...... . .. . . 3£ 18sc. 6gr. 
Alnoch betaelt over een tonne harinckx en de een 

halve tonne visch .................... ... .... 34 sc. 4 gr. 
Betaelt Chaerle Jansz. over 750 pont Hollantsche 

kaese tot 20 sc. gr. thondert, beloopt ... . .. .... 7 £ 10 sc. gr. 

1) Beuyt - bedoeld kuit? 2) Ph are - pharo - bier van sterk gehaJte. 
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N och betaelt over 7 ledige oxhoon. . . . . . . . . . .. 13 ~c. 4. gr. 
Betaelt over 1600 branthout de 1200 tot 3 sc. 

8 gr. thondert ende de reste tot 3 sc. 4 gr. thondert, 
be loopt tel' somme van . . ..... .... . . .... .... .. 2 £ 17 sc. 8 gr. 

Betaelt over een halve tonne azijn .. ...... .. 11 sc. 6 gr. 
Betaelt oyer diyeersch houtwerck "oor den cock, 

als schotels, backen, lepels ende sausieren, tsamen 3 sc. 4 gr. 
Betaelt over de victualie, die de liggers die tscip 

bewaerden gehaelt hebben, ..... ..... ..... .. .. 25 sc. gr. 
Betaelt over eenen coperen pot, een panne ende 

eenen yseren lepel tsamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 sc. 8 gr. 
Betaelt Claes Jansz. in de Goude 'Weerelt over 

6 kinnekens boter tot 33 sc. 4 gr. tkinneken, be-
loopt tel' somme 'van .............. " ......... 10 £ gr. 

BetaeH over 3 tinnen kannen met een dieploot 
van 8 £ gewichte, tsamen ........ ,........... 8 sc. gr. 

Betaelt Cornelis van Huesden over een halve 
tonne buscruyt, half meil- ende half cooren-cruyt, 
wegende 150 pond tot 5 £ 5 sc. gr. thondert, be-
Ioopt ...................................... 7 £ 17 sc. 9 gr. 

BetaeH Marinus, den ballaster. over 4· scepen 
ballast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 4 £ gr. 

Noch over twee coperen cranen. . . . . . . . . . . . .. 2 sc. gr . 
Betaelt over 36 £ keerssen tot 9 gr. tpont, beloopt 27 sc. gr. 
Betaelt over twee tonnen roggenmeil ........ 30 sc. gr. 
Alnoch betaelt over 61 brooden tot 4 gr. tstick, 

beloopt .................................... 20 sc. 4 gr. 
BetaeH over 150 pont speck tot 2 £ 10 sc. gr. 

thondert, beloopt ter somme van ..... . .... . .. . 
Betaelt over zaive ofter ymant gewont waere .. 
Betaelt over 4% pont pompleer tot 2 sc. gr. 

tpont, beloopt ............................. . 

3 £ 15 sc. gt'. 
2 sc. 4 gr. 

9 sc. gr. 
DetaeH over een dieploot van 10 pont gewichte 20 gr. 
Alnoch betaelt Caerle J ansz., soetelaere terVere, 

over diveerssche victualie by hem op tvoorn. scip 
gel evert, beloopende volgende zyne twee billetten 
tel' somme van .. . . ........ ...... ......... . .. 4 £ 15 sc. gr. 

Betaelt svolcx halve huyre eel' zyluden van del' 
Vere tseyl gingen beloopende volgende de celle 
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innehoudende quitancie van den scipper ter som-
me van .................................... 36£ 4sc. 2gr 

Alnoch densel ven betaelt v~~r drie liggers die 
tseip bewaert ende gepompt hadden, de somme van 2 £ gr. 

Item op den 28en Augusti a o. 1576 betaelt in 
llanden van den scipper Machuyt Heynricxz. 
totter ladinghe van den voorn. scepe : Eerst 498 
zilveren Phlips daelders tot 6 sc. 10 gr. tstick. AI
noch 335 rijcxdaelders tot 6 sc. 2 gr. tstick. N och 
::>27 Hollantsche daelders tot 5 sc. 8 gr. tstick ende 
4'() halve gouden r ealen tot 7 sc. 2 gr. tstick. Compt 
tsamen yolgende de quitancie van den voorn. scip
per ten nombre van 1200 daelders aen zilver ende 
gout, dwelcke beloopen in munte deser rekenin-
ghe ter somme van ... ......... ... ......... 380 £ 8 sc. 6 gr. 

Somme 535 £ 2 sc. 3 gr. 
Somme van al duuytgheven deser rekeninghe 631 £ 2 sc. 1 gr. 

Op den 21en October a o. 1576 betaelt Machuyt 
Heynricxz. over dander heelft van de halve huyre 
van tscipsvolck voorn. de somme van ... ....... 36 £ 4sc. 2gr. 

Betaelt eenen visscher die de thydinghe brachte 
dattet scip voor tlant ·was, eenen halven Phlips 
daelder .................................... 3 sc. 5 gr. 

Betaelt Adriaen van Dorp, scryveint van den 
scepe, over zyne huyre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 £ gr. 

Noch betaelt van tconvoy van negen hondert 
ende drie quartieren zouts tot 15 sc. gr. van thon-
dert, beloopt .............. .. . . . . . ..... ... .. . 7 £ 6sc. 3gr. 

Somme tsamen 46 £ 13 sc. 10 gr . 

. Ontfanck jeghens den uutgeven Yoorn. 
Op den 18en October a o. 1576 quam tvoorn. scip 

wederomme uut Borwasie ter Vere in Zeelant ende 
brachte de scipper wederomme van gelde 40 halve 
gouden real en tot 43 slmers tstuck, beloopt. .. . .. g£ 6sc. 8gr. 

Alnoch by Jacob Campe voorn. ontfanghen van 
den rentmeester Tristram Jhane over tweehon
dert, een half hondert ende een cleyn quartier zout 
tot 48 £ gr. thondert, beloopt ...... . .. . ... .. .. 126 £ gr. 
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Alnoch by Andries Marinus ontfanghen over 
een half hondert ende vijf cleyne quartieren zouts 
den oncost van meckerlerdie daeraf getrocken, 
beloopt tsamen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 38 £ gr. 

Ontfanghen by Joncheer Aernt van Dorp over 
zes hondert zouts tot vijftich pont thondert, beloopt 300 £ gr. 

Rekeninge Machuyt Heindericx, schipper vant schip ge
naempt den Swarten Arent, ende dat van de hveede Fran
sche reyse. 

Eerst ontfangen van Joncheer Jacob Campe 498 
Philipsdallers, het stuck 52 sous... . . . . . . . . . .. 1295 Fr. 

Item 335 rijcxdallers, 327 Hollansche dallers, 
maken 662 stucken, tsamen tot 48 sous per pyese 1592 Fr. 

Van vracht ontfangen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -ill Fr. 
Somma 2927 Fr. 8 so. 

Uutgeven jegens den ontfanck. 
Betaelt Simoen Sataingie voer 500 St. Maertens 

sout tot 550 francken per hondert ...... ... . .... 2750 Fr. 
Van oncosten vant schips recht . . . . . . . . . . . . . 4 Fr. 
Een roUe boldavidt betaelt. . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Fr. 
150 pondt arpus 1) ... .. ........ .. ... ... .. . nFr. 
Van py lotage ... .............. . ..... .... . 9 Fr. 12 so. 
Van sersers 2) ende tpasport te visiteren tot Vlis-

singe . ....... ... ..... ... . .. ....... ..... . . .. 3 Fr. 4 so. 
Van yerterde costen, bordingelt 3) omme het 

sout an boert te brengen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 Fr. 
De uutgeven is ................ 2806 Fr. 16 so. 
Dus meer ontfangen als uutgeven 120 Fr. 12 so. 

Dyt zijn de specien van de 120 Fr. 12 so. meer ontfangen 
als uutgeven van de leste Fransche reise. 

30 goude conicxdallers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 10-15--0 
2 ricxdallers walsche .. . ... ..... ...... . . .... . 
7 testoenen 4) ........ .. .. ........... . .... . . 

118% ryae1 5) van 8 gr ... .................... . 

0-12-4 
0-14-0 
3-19-0 

1) Arpus - arpoys, harpoys, harpuis - mengsel van zwavel en bars . 
2) Sersers (?) - WS. sercors, secors, secours, bijstand. 
3) Bordingclt - lastgcld . 
4) Testoenen - kleine zilveren munt. 
5) Ryael - reaal. 
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3 conicxdallers 1-0-U 

Duts gelt .. . . . . 17- 0-10 
U utgeven jegens desen ontfanck. 

Betaelt twaelf personen omme het sout te lossen 
ende vant schip te lichten alst opt sclick gebrocht 
,,'ert ende bet sout weder over te scbieten ...... 6£ 16sc. 4·gr. 

N och betaelt omme bet schip van de strom in de 
ba ven te brengen ende daer over gewest drye ge-
tyen . '" . ....... . ........ .. .... ............ 2 £ gr. 

N och betaelt omme het schip opt sclick te wyn-
den met 18 man daermede besich gewest 4 getyden 36 sc. gr. 

Noch betaelt 200 branthout . . .. . . . . . . . . . . . .. 5 sc. gr. 
N och voer een balf last turf ................ 16 sc. 8 gr. 
Betaelt 4 schoppen ......... . ..... . .. . ..... 2 sc. gr. 
Betaelt Tomas Schoemaker voer een kinneken 

boters ........ ..... ... ....... . ............. 29 sc. 2 gr. 
Betaelt de jongen opt schip zijn lichdagen omme 

tselfde te wachten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2 £ gr. 
Betaelt overvisch,dye hetvolck aten als zij losten 5 sc. gr. 
Betaelt Claes Jansz. Brun over leveringe van 

3 grove 1 smalle mosele 1), gelevert den 4en Janu-
ary '77, den 25en ende den 13en February, den 
11 en Merte .. . ............................ . . 31 sc. gr. 

Somme bedraecht van den uutgeven 17 £ 1 sc. 2 gr. 
Ende den ontfanck hyervoren .. . . 17 £ Osc.10gr. 
Dus meer uutgeven als ontfangen.. 4· gr. 

By mijn Machuyt Hendricksz. 

Jacob Campe es sculdich uuyt de laitste 
onderrekeningh van de laetste reyse van den 
seepe genaempt den Zwartten Arent in twee 
partien, tsamen beloopende tel' somme van 140 £ 6sc. 8gr. d .'1 . 

Hier jegens bedraget zijn uuytgheven in 
vier partien tsamen .................... 46 £ 13 sc. 10 gr. 

Rest. . . . .. 93 £ 12 sc. 10 gr. 
Heeft boyen des en noch ontfangen de ghe-

rcede paye van tschip tel' somme van ..... . 166 £ 13 sc. 4 gr. 

1) Moseh~ - waarsGhijnlijk moer selaal' , d.L een soort bier. 
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Compt tsamen dwelek den voirn. 
Campe seuldieh is .. ... ...... . 260 £ 6 se. 2 gr. 

Aernt van Dorp es seuldieh als by hem 
ontfanghen de penninghen van zes hondert 
groff zouts ............................ 300 £ gr. 

Ende Andries Marinusz. over penninghen 
by hem ontfangen me de van zout ........ 38 £ 

Totalis somme .............. 598 £ 6 se. 2 gr. 
Hieraf eompt Arent van Dorp de en helft, 

is 299 £ 3 se.1 gr.; dezelve afgetogen van 
de 300 £ gr. by hem ontfangen, zoe moet 
den zelven van Dorp uuytreyeken ... .... . 16 se. 11 gr. 

Solvit in handen Andries Marinus. 
Jacob Campe eompt een vierde ende een 

achste part in devoirs. somme, is tsamen224£ 
7se.3gr.18m.; dezelve afgetogen van de 260£ 
6se.2gr., soe moet denzelven uuytkeeren .. 35£ 18se.10gr.6m. 

Andries Marinusz. eompt over een aehste 
part in de voirs. 598 £ 6 se. 2 gr. de som-
me van .............................. 74 £ 15 se. 9 gr. 6 m. 

Is hier jegens seuldieh de somme van .. 38 £ 
Heeft ontfangen van Arent van Dorp . . 16 se. 11 gr. 
Ende zal ontfangen van Jacob Campe 

per reste van zijn aehte part .. ... .... ... 35£18se.10gr. 6m. 

NED. ECON.-HIST. ARCHIEF ]AARBOEK XX 21 



IV 
BESCHEIDEN BETREFFENDE DEN AMSTERDAMSCHEN HANDEL IN 
DE EERSTE HELFT DER NEGENTIENDE EEUW, NAAR AANLEIDING 
VAN DE INVOERING V AN DE NIEUWE MATEN EN GEWICHTEN IN 

1820, MEDEGEDEELD DOOR Dr. J. C. WESTERMANN 

Een der overblijfselen van de oude Republiek die in den nieuwen staat vall 
Koning Willem I opgeruimd moesten worden, was het stelsel, of beter ·le 
chaos, van munten, maten en gewichten. Zij varieerden, zooals pekend is, 
niet aIleen naar stad en streck waarin, maar evenzeer naar het artikel 
waarvoor zij gebruikt werden. Den 4en JUlli 1816 werd vanwege den Koning" 
een conceptwet bij de Staten-Gcneraal ingediend, waarin invoering van het, 
op natuurwetenschappelijke basis vastgestelde, metrieke stelsel van maten en 
gewichten werd voorgesteld. Op 21 Augustus d.a.v. werd de wet afgekon
digd (S. 3/t) , waarin de invoering van den meter (genaamd "Nederlandsche 
elle") en van het K.G. (genaamd "Nederlandsch pond") gelast werd; deze 
iJ1Yoering moest met 1 Januari 1820 over het geheele rijk verwezenlijkt zijn I). 
Den 28en September 1816 kwam de Wet op het Muntwezen (S. 50), waari.n 
de gulden, onderverdeeld in cents, als grondslag gold, tot stand 2). 

Toen de tijd van de definitieve invoering naderde, werden in 1819 nog 
bij eenige K. B.'s verschi.llende zaken, met de nieuwe maten en gewichten 
vcrband houdende, geregeld: 6 Maart (S. 8) de standaards der maten en 
gewichten, en de nauwkeurige handhaving daarvan; 8 Juni (S. 37) de ver
vaardiging der gewichten, en 25 Juli (S. 40) die der maten; 28 September 
(S. 49) de verificatie en de ijk der nieuwe maten en gewichten; 21 October 
(S. 51) de inboudsmaten, speciaal die van brandhout, en (S. 52) de medi
cinale gewichten; 18 December (S. 57) de inhoudsmaten van gran en, zaden, 
boonen, meel, zout e.a. grutterswaren S). Ten slotte regelde een K. B. van 
1S Dec'Olmber 1819 (S. 58) de wijze van invoering zoo, dat in elke provincie 
Gedeputeerde Staten den dag zouden vaststellen, waarna binnen drie maan
den het stelsel in gebruik zou moeten zijn, maar met de concessie, dat ge-

I) Een K. B. van 29 Maart 1817 (S. 15) stelde vervolgens de benaminli 
van de onderdeelen van "el", vierkante el, liter en "pond" vast. - De tarief
wet van 12 Mei 1819 (S. 29) voerde de nieuwe maten en gewichten in het 
tarief van in- en uitvoerrechten in. 

2) Eerst in 1822 werd de cent als koperen muntstuk in omloop gebracbt, 
bE'tgeen toen in September te Amsterdam tot "eene ligte volksbeweging" aan
leiding gaf (Stuart's Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden, 1822· 
p.308). 

3) Eerst een K. B. van 21 December 1822 (S. 54) stelde de definitieve.
ir'\"oering van deze laatste maten op 1 Juli 1823 vast. 
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durende 1820 nog de oude benamingen nevens de nieuwe mochten gebezigd 
worden. 

Op 31 Juli 1820 namen de Gedepuleerde Staten van Noord-Holland het 
besluit in dezen zin (Provinciaal Blad no. 43). Toen de invoering hier even
a.lf: elders op moeilijkheden en tegenstand stuitte, ~telde een K. B. van 8 No
v(,mber 1820 (S. 24) 1 Janual'i 1821 als finalen datum vast, waarna bet 
gebruik der nieuwe malen en gewichten over het geheele rijk "verpligtellll" 
zou zijn. - Het dutude niettemin langen tijd voordat de naleving van dC3e 
b{epaling algemeen geworden was; nog in 1822, op 18 December, moest een 
K. B. (S. 52) nadrukkelijk het gebruik van de oude maten en gewicbten 
op straffe van boele en verbeurdverklaring verbieden. 

Van onmiddellijk belang voor de organisalie van den handel van Amstor
dam was dit alles natuurlijk niet. Dit werd het weI toen de notie door
(hong, dat met de verandering van de eenheden bij het meten en wegen ook 
een groot aantal gewoontes gewijzigd dienden te worden, volgens welka 
sedert eeuwen de vaststelling of benadering van de hoeveelheid geschiedde. 
Er was toen tevens aanleiding tot de overweging, of niet tegelijkertijd een 
aantal andere oude usances, bekend als de z.g. conditien bij koop en ver
koop, rabatten, tana's, slille uitslagen e.d. zoudcn kunnen afgeschaft of tl'U 

minste vereenvoudigd worden. Deze dateerden allen van den tijd dat de ArT!
sterdamsche stapelmarkt het centrum van den wereldhandel was en daat'in 
de z.g. tweede hand, oppermachtig wegens haar groote koop- en opslag
capaciteit, aan den vreemden of Nederlandschen importeur haar voorwaar
den als het ware kon dicteeren. OorspronkeJijk dienden de conditien haar 
dcels tot dekking bij voorbaat tegen eventueele onvolmaaktheid der aange
voerde goederen en tegen de schade die deze tijdens het transport, de weging 
of den opslag door vocht, verstuiving, indroging e.d. konden oploopen. Deze 
conditien vielen echter meest uit ten voordeele van den kooper, d.w.z. van 
de kooplieden van de tweede hand en hun helpers, en zij werden den impor ·· 
teur deels met zijn voorkennis, deels ook buiten zijn medeweten om (b.v. bij 
de "stille uitslagen"), in l'ekening gebracbt. Behalve de prijs, dien de aan
voerder voor zijn go('deren ontving, waren zij bet, die uiteindelijk den Will~t 
bl'paalden dien hij op zijn aanvoer maakte. Het is dus duidelijk dat in cen 
tijd waarin Amsterdam zeker niet meer het monopolie voor de aanvoercn 
van den wereldhandel bezat, een ieder, die de handelsusances in beschou
wing nam, zich tevens rekenschap moest geven van den toestand van dien 
handel zelf, van zijn positie en van zijn organisatie en geleding ter plaatse. 

Dat de Amsterdamsche handel in de eerste helft del' negentiende een w 
een periode van verval hE:eft doorgcmaakt, die tevens een overgangslijd was 
met grondige slructuurvl.'randeringen, is tegenwoordig genoegzaam bewe:,-en 
eIi. mag bekend vel'onderstcld worden 1) . Dat het eehter in 1820 nog slechtg 
aan hoogst enkelen gegeven was, den aard dezer verandilringen eenig8zill~ 
to ondel'kennen, is evenzeer begrijpelijk. 

1) Vgl. bijv. T. P. van del' Kooy, Hollands stapelmarkt en haar verval 
(Amsterdam 1931). 
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De hier medegedeelde documenten - waarvan de orgineelen berusten in 
het archief der Kamel' "an Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, cn 
waarvun de publica tie ge~chiedt met toestemming van het Secretariaat dier 
Kamer, - toonen hoezeer de quaestie van de "conditien" met de gan~che 
ol'ganisatie van den handel verweven was, en tevens, hoe sterk uiteenloopend 
het oordeel onder de vooraanstaande kooplieden omtrent de nooden van den 
Amsterdamschen handel was. 

Op 22 Augustus 1820 besloot de Kamer op voorstel van haar lid W. Wil
link Jr., den bekenden koopman-bankier, een speciale commissie te ben'Jc
men tot bestudeel'ing van het vraagstuk, wat er gedaan moest worden na 
hpi bovengenoemde besluit van Gedeputeerde Staten ten aanzien van de in
voering van de nieuwe maten en gewichten. Willink stelde voor, daarbij 
tevens in studio te nemen "de veelvuldige conditien wegens de uitslagen, 
rabatten en korlingen, bij de commercie alsnog in gebruike, en welker weg-
neming welligt nuttig en doelmatig zoude zijn" 1). De Kamer ging hiermcde 
accoord; tot leden del' commissie benoemde zij, nevens Willink, hare l ~den 

Gerrit Schimmelpenninck R.Jzn., toen 26 jaar oud, lid del' firma Van Stap
horst, - later, in 1824, benoemd tot Directeur, in 1827 tot President der 
Nederlandsche Handel-Maatschappij -, G. D. Crommelin en W. BruYll Jzn. 

Willink's vool's!el beoogde, zooals gezegd, een herziening van het geheele 
verkoopstelsel van den Amsterdamschen handel. Het was noodig daarovc;' 
den handel zelf te raadplegen. 5 September kreeg de commissie machtiging 
om een aantal makelaars uit de verschillende branches hiervoor op te rue
pen. Nadat zij gehoord waren en zelfs in een twintigtal nota's de wensch,Jn 
van iedere branche uiteengezet hadden 2), bleek het de commissie niet mogc
lijk, tot een eensgezind standpunt te komen. 

Het rapport dat Willink als voorzitter del' commissie opgesteld had e~ 
waarin hij, van het stand punt der importeurs uitgaande, een drastische bd
snoeiing del' in zwang zijnde conditien, vooral van de stille uitslagen, voor·· 
stelde (zie Doc. no. 1), kon in zijn strekking niet door de andere leden aan
vaard wordell. Het meest in de oppositie toonde zich Schimmelpenninck. 
die zich baseerde op de belangen van de tweede hand, de kooplieden, die 
de aangevoerde goederen opkochten en sedert de zeventiende eeuw de eigen
lijke stapelfunctie van de Amsterdamsche markt vervuld hadden. TerwiJl 
Willink van opinie was dat deze koopliedenstand aan het verdwijnen W ilS 

en dat men zich dus om zijn belangen, die juist grootendeels in de condit.ien 
verankerd lagen, p.iet behoefde te bekomineren, wanneer het er om ging. de 
Arnsterdamsche markt voor den buitenlandschen importeur aanlokkelijknr 
te maken, verdedigde Schimmelpenninck, schoon zelf zeehandelaar, met klem 
het gewicht van de twepde-hands-functie, die vol gens hem den afzet van 
de markt beheerschte, en dus ook het behoud van de meeste conditien (Doc. 
no. 2). 

Het zijn vooral hun beide rapporten, in de vergadering del' Kamer van 

1) Notulenboek del' Kamer van Koophandel, IV, p. 160, 161. 
2) Archief Kamer van Koophandel, Rapporten 1820, No. 12. 
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7 November voorgelezen, die de aandacht verdienen. Bruyn sloot zich, aan 
de hand van de makelaarsrapporten, hoofdzakelijk bij Schimmelpenninck aan 
(Doc. no. 3 en Ik). Crommelin stelde voor om de aandacht te bepalen tot de 
bloote invoering del' nieuwe maten en gewichten, die, gezien de afwijzende 
houding van het publiek, op zichzelf al zeer veel bezwaren voor den handel 
s(:heen te zullen meehrengen t). 

De discussie werd in de vergadel'ing van 21 November voortgezet. Ook to~n 
kon men het over het vraagstuk del' conditien niet eens worden. De klacht 
van Schimmelpenninck dat de ingewonnen inlichtingen niet voldoende wa
ren, en dat door het raadplegen van makelaars de stem van den handel 
zelf te weinig tot haar recht was gekomen, yond bij de meerderheid instem
mingo Men bepaalde zich daarom tot de volgende "besluiten", die in feite 
slechls de uitdrukking waren van wat men wenschelijk achtte: 
(0) "dat de weging del' goederen zoude behooren te geschieden met evene 

en onevene Ned. ponden en bij 5 one en en verdere onderdeelen van het 
pond", d.w.z. tot op 2 pond, 1 pond, % pond enz. nauwkeurig; 

(b) "dat de weging door de waagdragers zoude behooren te (blijven) ge
sehieden in 't huisje, de balance doorslaande;" 

(c) "dat de wijze van verkoop van goederen, welke bij het gewigt worden 
verkoeht, zoude dienen te geschieden bij hondel'd of enkele Ned. pon
den, en de fijne goederen, zooveel des noods, bij oneen;" 

(d) "dat de prijs zou moe ten bepaald worden in Ned. guldens of cents" 2). 
Verder besloot men de "wijze van verkoop", n.1. de conditien en rabatteo 

die daal'bij golden, voorloopig te laten liggen, aan de eommissie opdragend 
nauwkeurigel' inlichtingen in te winnen omtrent de wenschen van den han
del, van koopers zoowel als van verkoopers. Hoewel de eommissie aanstonds 
haar maatregelen daarloe nam, was het niet voor 1823, eel' de Kamer zich 
aan een aetie tot grondige vereenvoudiging del' eonditien gewaagd heeft, -
een actie die loen gansehelijk mislukt is S). 

Slechts in een quaestie trachtte de Kamer in 1820 tot een dl'astisehe wij
ziging van het beslaande te komen, overeenkomstig het hierboven sub b ge
noemde. Dit betrof de z.g. "stille uitslagen" 4), de over wicht en, die vol gens 
ollgeschreven usance door de waagdragers bij het wegen aan de koopcud·;! 
tweede hand toegekend werden lot nadeel van den importeel'enden handd, 
en welker bijkans volledige afschaffing Willink in zijn rapport dan ook had 
vool'gesteld. De meerderheid del' Kamer bleek intusschen met Schimmel
penninck van gevoelen te zijn, dat niet in de eerste plaats de uitslagen 
afgeschaft moesten worden, maar weI de "stil"-heid ervan, die tot wille
keur en argwaan aanleiding gaf. Men oordeelde het noodig, de uit
slagen aan vaste regels te bind en en "open" te maken, zoodat het den 
buitenlandschen importeurs mogelijk zou zijn met deze aftrekken rekening 

1) Archief Kamer van Koophandel, Rapporlen 1820, no. 17, hier niet af
gedrukt. 

2) Notulenboek del' Kamer, IV, p. 246. 
3) Zie Gedenkboek del' Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Am

sterdam (1936), p 171 e.v., 200 e.v. 
4) N.B. Men vindt deze nu eens afzonderlijk, dan wedel' all' onderdeel van 

de conditien vermeId. 
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te houden. Daar de Kamer zelf aIle verordenende bevoegdheid miste, moo.;! 
zij het stedelijk bestuur ertoe trachten te bewegen om zulke regeis in eeo 
instructie op het wegen voor de waagdragers vast te stell en. In een, be6in 
December tU$schen Voorzitter 't Hoen, Crommelin en Schimmdpenninck met 
Burgemeesteren gehouden conferentie weigerden deze laatslen echter, bo
zorgd voor de ver-gaande consequentie's, hierop in te gaan, het aan de 
Kamer overiatend, door "overreeding" van de betrokken personen het be
doeide oogmerk te bereiken 1). 

Ook de wcgingen zijn vervolgens weer tel' bestudeering aan de commissie 
opgedragen. 

Nadat de Kamer aldus noeh in eigen midden noch bij de stadsregeering 
den vasten wi! tot drastische v('reenvoudiging had aangetroffen, restte haar 
nog slechts het handelslichaam van haar standpunt inzake de nieuwe malr,n 
en gewichten, en van haar goeden raad betreffende de eonditHin, mededee
ling te doen. De hiertoe door Crommelin opgestelde concept-annonce 2) werd 
den 1gen December, behoudens enkele veranderingen, goedgekeurd en den 
23en December 1820 in de Amsterdamsche Courant gepubliceerd (Doc. no .5) . 
De bovenmatige voorzichtigheid in de bewoording ervan, en het weinige po
silieve van haar adviezen daarin, zijn niet andel'S dan een weerspiegeliu~ 
van de weifelende bouding del' vergadering zeif. 

J. C. W. 

NO. 1. - RAPPORT UITGEBRACHT DOOR W. WILLINK JR. - NO

VEMBER 7. 1820 3). 

DE. commissie, benoemt om deese vergadering te dienen van 
advis, consideraWin en berigt ten opzigte van hetgeen wensche
lijk konde zijn of vereyscht zoude worden bij de invoering der 
nieuwe maten e~ gewigten, heeft zig de tijd, welke zij tot het no
dige onderzoek he eft moeten besteeden, zoveel mooglijk te nutte 
gemaakt, en een relaas van onze verrigtingen zoude in den geest 
van sommige misschien het hoofdzakelijke van een rapport kun
nen uitmaken; edoch aan den eenen kant vleyen wij ons dat FE. 
aan onze ijver niet zult twijfelen, terwijl aan de andere de resul
taten in deeze zo zeer belangrijke zaak veel meer DE. aandacht 
zullen vestigen. 

Deeze resultaten echter, WelEdele Heeren, zijn van dien aart, 
dat wij verre van DE. een geheel volle dig rapport te submittee
ren, in het geval verkeeren van DE. even zo veele stukken voor 
te leesen als er leden in onze commissie zijn, niet zo zeer omdat 

1) Notulenboek del' Kamer, sub 12 December 1820. 
'!) Archief Kamer van KoophandeI, Rapporten 1820, no. 20. 
3) Archief Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Rap

porten 1820, No. 13. 



EERSTE HELFT NEGENTIENDE EEUW 299 

wij zo geweldig hebben gedissentieerd, maar omdat het belung 
der zake ons voorgekomen is zulks mede te brengen. 

Jk had mij voorgesteld dat het mooglijk ware geweest onze 
gl~dachten tot seekere punten te brengen, en die bij mijzelve heb
bende overwoogen was het mij voorgekomen dat wij miss chien 
behoudens eenige modificatien een rapport konden uitbrengen, 
hetwelk ik dan ook aan de gedachten mijner geeerde medeleejen 
heb gesubmitteflrd. De heeren Schimmelpenninck en Bruyn heb
ben daarop eenige aanmerkingen gemaakt, terwijl de heer Crom
melin, hoewel in veele opzigten het eens zijnde tog eene eenigs
zins andere wijziging is blijven aanklewm. 

Het rapport dat ik had gemeend vanweege de commissie uit 
tP brengen, doch hetwelk ik nu als mijne individueele opinie aan 
UWE. meerder verligt oordeel submitteere, en waarin ik geene 
veranderingen om die reden heb gemeend te moeten maaken, 
lnid als voIgt: 

WelEdele Heeren, 
De behandeling der taak omtrent de ophanden zijnde overgang 

der oude op de nieuwe maaten en gewigten, is eene dier gewig
tjge onderwerpen welke niet vatbaar zijn om in eenen omvang 
aIle gedachten en bedenkingen te samen te concilieeren. liE. 
commissie he eft dus noodwendig veel tijd aan deselve mQeten op
offer en en het is daarin dat wij verschoning durven verwagten 
,,:oor het groote tijdvak dat er sedert onze benoeming verloopen is. 

DE. commissie he eft gemeend gehad eenige der voornaamste 
makelaars hier ter beurze bekend, op te moeten roepen, en heeft 
verkoozen hen liever dan kooplieden of handeldrijvende te spree
ken om niet alleen geen tijd te verliezen, maar weI speciaal om
dat zij, als tusschen verkoopers en koopers staande, meerder en 
beeter in staat waren om tot het bedoelde einde nuttig te kunnen 
zijn. Wij hebben daarenboven daarin gevolgd hetgeene doorvroe
gere voorbeelden, ja zelfs in voorige tijden in gevallen van soort
gelijke aangelegell.heid meestal geschied is. In die bijeenkomst beb
ben wij de heeren makelaars verzogt (na hen alvoorens op bet ohli
gatoire derwetten op het stuk der maten engewigtengeemaneerd 
aandachtig te hebben gemaakt), sig bij de eerste so weI als de 
tweede hand, de verkoopers en kopers te willen vervoegen, ieder 
in hun yak, teneinde de gedachten en denkwijze te verneemen 
omtrent de wijse waarop de overgang der oude op de nieuwe 
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maaten en gewigten het beste, het meest gehjdelijk en het me est 
doelmatig konde bewerkstelligd worden. 

Ret kwam ODS tevens voor nuttig te kunnen zijn om hunne 
aandacht tot eenige consideratien uit den aart der zake voort
vloeyende te bepalen, henEd. echter versoekende, ons sulke an
dere bedenkingen en aanmerkingen me de te deelen als hen in de 
tf' doene ondersoeken souden voorkomen. 

De punten die wij hen opgaven teneinde aldus E'ene leyding 
aan hunne gedachten te geven, bestaan hierin: 
1. Wat er te doen valt om de botsingen en moeilijkheden voor 

te komen, welke door de invoering der nieuwe maaten en ge
wigten kunnen geboren worden. 

2. Of het niet raadsaam soude zijn met oneffe 1), ja soms met 
halve Nederlandsche ponden te weegen. 

3. Of sommige omslagtige en ondoelmatige conditien niet afge
schaft kunnen worden. 

4. Of de stille uitslagen niet gevoeglijk kunnen achterweege ge
laten of in sommige gevallen geaccordeerd doch in de reeke
ningen uitgedrukt en afgetrokken kunnen worden. 

5. Bij welk quantum van gewigt en in welke specie men sal ver
koopen. 
De antwoorden aan ons ingezonden ... zijn niet zo volleodig 

als wij weI hadden kunnen wenschen; veele noemen een aantal 
bezwaren, doch loss en er geene op; andere behelzen pia votit en 
toonen eene gehechtheid aan het oude, die als het ware met de 
naam van eene heiligschennis bestempelt al datgeene, dat na 
eenige verandering sweemt; weder andere behelsen aanmerkin
gen die geheel ten ontijde nu, op de wetten selve betrekking 
hebbende, geensins onse aandacht tot sig kunnen trekken. Om 
aan de verlangens van veele te voldoen hebben wij UWE. reeds 
voorgeslagen, een adres aan den Minister van Koophandel etc. 
te rigten tot verlenging van den termijn tot den 1. January aan
staande en UWE. hebt reeds aan dat voorstel executie gegee
ven 2). 

1) D.w.z. t0t op het pond nauwkeurig. 
~) Op 5 October 1820 had de Kamer dezen brief, waarin voorgesteld werd, 

de invoering van de nieuwe malen en gewichten nog tot 1 Januari 1821 fa
cultatief 1e ste11en, aan den Minister van Onderwijs enz. toegezonden. Het 
K.B. van 8 November 1820 (zie Inlciding), kwam aan den wensch del' Kamer 
tegemoet. 
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Wat nu de sakelijke inhoud der ingekomen antwoorden he
treft, komt het ons voor dat wij aIle mindere ofte kleyne en min 
gewigtige aanmerkingen voorbij moeten gaan en ons tot de hoofd
punten bepalen. 

Oneffe ponden. Men is het vrij algemeen eens om uit eonside
ratie van het verschil in het gewigt met oneffe Nederlandsehe 
ponden te weegen en het wigt aldus uit te spreeken, ja, zelve bij 
bet halve Ned. lb ofte 5 once en soms bij de 25 lood, wanneer 
bet fijne waaren betreft. 

Wicht waarbij te verkopen. Even weinig versehil is er omtrent 
het gewigt, waarbij de verkoopen in het vervolg sullen gesehie
den, en deswegen wordt voorgesteld om die bepalingen in voege 
als voIgt vast te stellen: 
hennip, suiker ........... .... .. . bij de 100 Nederl. ponden; 
as chen, Moseovisehe goederen, grove kruydeniereyen, grove verf-

waren, grove drogereyen, metalen .. .. bij de no Ned. ponden; 
catoen, huiden, eenige peltereyen, cacao, eoffy bij het Ned. pond; 
tabak, specereyen, zijde, wolle (namelijk Spaans & Port.), fijne 

kruydeniereyen, fijne verfwaren, fijne drogereyen, 
thee ...................... bij de vijf Ned. oncen of % lb; 

olioteyten . ...... .. .... ... .... ... ..... bij de 2 of 3 lood Ned. 
PrijslJepnZing. Wat de prijsen aangaat, zijn zommige van mee

ning, deselve reeds in de nieuwe specien uit te drukken; edoch 
sulks kan zonder groot bezwaar tot aan de introductie dier spe
cien aan de keuze der belanghebbende overgelaten worden. 

Geene del' ingekomen antwoorden behelst eenige precise indi
catie, hoe men deese bepalingen algemeen zoude kunnen maken 
om als het ware deselve verpliehtend te doen zijn. Voor en aleer 
wij tot de behandeling van dat punt overgaan, moeten wij bij 
de navolgende bedenkingen stille staan. ·Wij moeten vooraf in 
het algemeen onse adhaesie tot de voorgedragen bepalingen me
dedeelen en DE. betuigen dat deselve allesins overeenkomstig 
met het be lang des handels scbijnen te zijn. 

Eene gewigtige bedenking echter, mijne Heeren, tot het wee
gen betrekkelijk, bestaat in de uitslagen welke stilzwijgende bij de 
weegingen toegestaan worden. Deselve zijn bijkans willekeurig, 
doch deselve zijn hunnen oorsprong aan vroegere inrigtingen en 
ook soms aan den aart del' goederen verschuldigt. De weegingen 
aan de grove stadswagen is de eerste en voorname oorsaak; het 
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verstuiven en het indroogen van sommige goederen is de tweede. 
De eerste bestaat niet meer en ten deesen opsigte is het dus de 
vraag of de tegenswoordig door de kooplieden en waagdragers 
gebruikt worden de schalen hetselve gebrek hebben, hetgeene wij 
vermeenen ontkennenderwijse te mogen beantwoorden, terwijl er 
voorseker yoorsieningen kunnen gebeesigd worden om de scha
len of balancen in goeden staat te houden. De tweede bestaat nog 
ei). zal altoos bestaan. Uit de hiernevens overgelegde stukken zult 
UWE. ontwaaren, hoe uiteenlopende de gedachten en de sustbe
nuen zijn omtrent het afschaffen en het behoud dier stille uitsla
g-en uit dit oogpunt beschouwd. 

Maar, mijne Heeren, toen voorheen door of van we gens eenen 
steedelijken geswooren ambtenaar eene stille uitslag bij het wee
gen om de bovenvermelde reedenen werd toegestaan, had de 
saak eene soort van wettelijke eigenschap; nu is het geheel wat 
anders: de waagdragers doen weI den eed, maar hebben geene 
instructie of volgen geene overeenkomst; daarvan dan ook, dat 
zij niet aIle gelijkvormig handelen en dat deese de naam hebben 
van scherper dan geene te weegen. Deese stille uitslagen nu z.ijn 
derhalven een misbruik, hebben geene wettelijke eigenschap, ja 
r,elfs, zijn in veele gevallen ondoelmatig bevonden. En het is dus 
om deese zowel als om veele andere reedenen, die wij niet nodig 
hebben aan UE. kunde en doorzigt te ontvouwen, dat wij voor
slaan de stille uitslagen af te schaffen, met die bepaling echter 
dat uit aanmerking van indroging, verstuiving, spilling als an
dersins eene uitslag op zulke goederen sal worden bepaald als 
aan zulk een gebrek onderheevig zijn en dat die uitslag dan ook 
ill de reekeningen sal worden uitgedrukt en afgetrokken. 

Dit brengt ons vanselve tot eene andere, niet min gewigtige 
hedenking omtrent de bestaande conditien, tarra's, rabatten en 
usantien. De antwoorden die daarop ingekomen zijn, zijn zeer 
verschillende en uiteenlopende, ja zelve hebben aanleiding ge
geeven tot addressen welke aan deese Kamer daarover zijn in
geleeverd. 

Bijkans aIle invoerders of zogenaamde eerste band, ja, durven 
wij seggen, eenparig met wijnig uitzonderingen, vinden eene ver
eenvoudiging der usantien, conditien, tarra's, rabatten, noodsa
kelijk en beschouwen zulks als eene wenschelijke saak voor de 
welvaart van den handel. 
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"De vreemdeling", zeggen zij , "ziet maar naar het rendemont 
van het gewigt, en wanneer hij b.v. 112 lb. van zijn gewigt her
waards zend, "\velke volgens aIle arithmetische tafels hier 100 lb. 
moeten afleveren, is hij niet aIleen verwonderd van deselve tot 
90, 80, ja selfs 75 lb. en in eenige gevaIlen nog mcerder te zien 
versmolten, maar schrijft dat veelal aan slechte behandeling, 
Invade trouw en diefstal toe, zonder dat hij ooit het oor leent aan 
die explicatien, die het den aart der sake en het belang mede
bJ'engt, dat hem gegeeven worden. Voorheen waren de N eder
landsche kooplieden voor eer, goede trouw en oprf;chte handel
wijze vermaard; in meer dan een oord is nu dit land,Amsterdam 
vooral, gekenmerkt voor het onderscheid, welke de afleeverende 
g(·wigten doen ondervinden.Eene vergelijking van dat uitkomend 
gewigt op verschillende plaatsen bepaalt de vool'keur die de 
yreemdeling geeft, en hieraan, het zij met fiducie gesegt, is in 
groote mate de vermindering van onse handel toe te schrijven. 
Men wende niet voor, dat het verschil in de prijs gevonden word, 
want als dat zo was, zoude er geene reeden bestaan voor het be
houd dier omslagtige bereekeningen. Men zegge al verder niet, 
dat dit voorouderlijke instellingen zijn, die uit eenen geest van 
vbr-vooruitsiende wijsheid gesprooten, het uitsteekend, ja, eenig 
voorbeeld van het bezit eener onveranderlijkewaarde daarstellen: 
zulk eenen eerbied, zulke eene teed ere liefde hebben onse voor
ouders nimmer van hunne naneeven kunnen verwagten! Zij 
handelden wijsselijk, wanneer zij zelfs met opoffering van tijde
lijk voordeel den vreemdeling, door hem te gerieven, herwaarts 
lokten en aIles aanwendden om alhier eene groote algemeene . 
markt te vestigen; daar nu de omstandigheden, de handelsbe
trekking en en de zijdelingsche douane-oorlog welke de gouver
nementen en land en sig onderling aandoen, eene geheel andere 
staat van saken hebben do en gebooren worden, moe ten wij ook 
in overeenstemming daarmede trachten te handelen." 

"Men beweere niet, dat het bestaan der zo nuttige tweede hand 
verbonden is aan, en afhangt van, het behoud dier rabatten en 
condiWin, want als dat zo ware, zouden 
1. veele commissionairs Diet klagen over dieselve conditien, ra

batten en aftrekkingen, immers er zijn er veele die, door eene 
duur gekogte.ondervinding wijser geworden, eene vereenvou
diging van aIle die omslagtige en geheel ondoelmatige beree-
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keningen verlangen; 
2. de tweede hand selve in de artikelen der zijde, huiden, coffy 

etc. niet eveneens denken en handelen." 
"Integendeel, die conditien etc. bestaande hebben niet kunnen 

beletten 
a) dat de handel in huiden zig bijkans geheel ver1egt heeft; 
b) dat de handel in cacao bijkans gehee1 heeft opgehouden a1-

bier te bestaan; 
c) dat de transactien in de Moscovische goederen zich tot een 

niet noemenswaardig montant gereduceerd vinden; 
d) dat die uitgebreide tweede hand, welke hier voorheen be

stond in de specereyen en kruydeniereyen zich nu nog maar tot 
een gering getal huisen bepaald; 

e) dat de tweede hand in de catoenen met waarheid gezegd 
kan worden bijkans niet meer te bestaan." 

"Neen, die geheel nu verkeerd, nutteloos en ondoelmatig ge
wordene conditien, rabatten etc., hoe nuttig en voordeelig voor
heen, werken kragtdadig mede tot het geheel verleggen van on
zen handel. Ret coffy-ariikel, het eenigste dat nog een belangrijk 
binnenlandsch en buitenlandsch vertier opleevert, is juist dat
geene waar men bijtijds eene gedeelteUjke vereenvoudiging heeft 
daargesteId, en waar de belanghebbende, weI onderrigt omtrent 
hunne en des handels ware belangens, eenparig eene geheele 
vE!reenvoudiging verlangen. Dit voorbee1d spreekt luide! en het 
artike1 der huiden is zo vervallell, juist door de conditien etc., 
dat de belanghebbende deese gelegenheid greetig aanneemen om 
cene doelmatige vereenvoudiging daar te stellen." 

Wij hebben hier de eerste hand als 't ware spreekend inge
voerd en zouden daarop de gronden en gedachten der voorstan
ders van de oude inrigtingen 1aten vo1gen, ware het niet, dat die 
in hunne reedenen naar gelang del' artikelen eenigermate ver
sehillen, hoe weI zij het behoud van het besta.an der tweede hand 
met dat diH usantien en conditien identificeren, buiten en be
halve dat ('1' sommige zijn, waar het maar nodig is, om als het 
ware eene vereenvoudiging te decreteeren om dese1ve te zien 
aangenomen en opgevolgd. 

Deese laatste aanmerking geld ook op twee soorten van ver
eenvoudiging die als eene algemeene maatregel kan worden aan
genom en, nam.: 
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L dat de aftrekking del' 18 of andere maanden rabat, bij som
mige artikelen nog in gebruik, geheel zal ophouden te be
staan; 

2. dat er van het geld niet meer dan 1 % zal worden afgetrok
ken over welke goederen het ook moge zijn, en 1 % extra in 
cas van contante betaaling, wanneer andel'S de verkoop op 
tijd geschied. 

De twee hiernevens wedel' overgelegde addressen van sommi
ge belanghebbende en strekkende tot het behoud del' condiW;n, 
rabatten etc. 1), hebben onse a"andacht meer bepaald. Sommige 
teekenaren hebben zich daartoe bewogen gevonden uit eene ver
regaande gehegtheid aan aloude insteIlingen, andere omdat zij 
juist aIle vereenvoudiging afkeuren en in een omslagtig dool
hof van moeilijke berekeningen een ruim veld meenen te vinden 
voor de uitoeffening van eenen zeer actieven omgang, terwijl 
wrre de meeste aIleen daartoe zijn aangespoort geworden, om, 
als 't mooglijk ware, aldus te behouden die klijne en aan andl;:!l'e 
onbekende voordeelen, welke zij daardoor genieten en in welker 
genot aIleen en uitsluitend in hunne oogen het belang des han
dels gevestigd is. 

Wij hebben met eene commissie uit de teekenaren van het ad
dres omtrent de tabak eene conferentie gehad en deselve h8eft 
ons hoofdzakelijk het volgende met aIle mooglijke nadruk voor
gehouden: 

a) dat eene uitslag bij het weegen door het sterk vergruisen 
del' tabak allernoodsakelijkst is ; 

b) dat de 2 % goed gewigt naauwlijks genoegsaam zijn voor 
het indroogen; 

c) dat de raffactie 2) niet andel'S kan geschieden, 
1. omdat de schade van rot etc. op de dag der leevering het 

gevoeglijkst kan worden bepaald, 
2. omdat deese manier verre boven het afsnijden te verkie

sen is ; 
d) en dat de 8 % voor de steelen niet onreedelijk zijn, daar 

deselve in veele gevaIlen niet eens genoegsaame vergoeding op
lE'everen. 

1) Hier niet afgedrukt. 
2} Rafactie: vergoeding door den importeur voor schade, aangebracht U!oll 

tabak tijdens het zeetransport, en waarvan het bedrag in percenten van den 
PlijS werd vastgesteld door van stadswege beeedigde rafactiemeesters. 
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Ret is waar dat dit artikel om reden van de uitgebreidde bin
nenlandsche handel en de fabrieken niet gelijk staat met de cof
fy, dus dat er veele waarde is in het geavanceerde, weshalve wij 
ook speciaal daarop hebben gelet. 

Ret ander addres algemeen zijnde, hebben wij gemeent gerust 
ter zijde te kunnen leggen en opineeren dus om hetselve bij de 
archiven te deponeeren. 

Het zoude nu het oogenblik zijn om tot eene meerder bepaalde 
behandeling der handelsartikelen over te gaan, maar kortheids
halve vermeenen wij zulks te mogen agterlaaten, om terug te 
komen op de wijze, hoe men het beste de te neemene bepalingen 
algemeen en verplichtend zoude kunnen maaken. 

Aan aIle steedelijke bestuuren is het recht en de verpligling 
toegekendl en opgelegd, om de vereischte plaatselijke verordenin
gen te maken, welke nodig geoordeeld worden, doch welke in 
geen geval strijdig met de algemeene wetten mogen zijn. Daar 
nu bijkans alle de weegingen bij de afleevering van koopmans
goederen door de waagdragers geschieden, daar de waagdragers 
door of van we gens de E.A. H.H. Burgemeesteren aangesteld 
worden, en dat deselve geene instructie hebben, zoude DE. com
missie van gedachte zijn en steld DE. voor, om aan de E.A. n .H . 
Burgemeesteren een gemotiveerd adres aan te bieden inhouden·· 
d€ op de voorgrond de noodzakelijkheid om aan die menschen 
eenen bepaalden rigtsnoer voor hunne gedragingen voor te hon
den en verder te bepalen dat zij den eed zuIlen bebben af te 
lC'ggen op een reglement, waarvan zij in geenen deele zullen heb
ben af te wijken, welk reglement zal moeten inhouden: 

a) dat zij niet anders dan met het N ederlandsch geijkt gewigt 
roogen weegen; 

b) dat hunne schalen of balancen steeds behoorlijk geschm'pt 
en in orde moeten zijn, 7.odat zulks aIle drie maanden moet wor
den nagezien onder poene van in sulke geldboetens te vervallen 
als overeenkomstig de wet daarop zullen kunnen worden gelegd; 

c) dat zij altoos en zonder eenige uitzondering nu en voor al
toos aIle koopmansgoederen bij de te doene afleveringen in het 
huisje hebben te weegen zonder eenige de minste uitslag of over
slag, bij de goederen die bij een of meerder Ned. ponden verkogt 
worden, de oneffe ponden en bij die welke bij het halve Ned. 
pond verkogt worden, selve het halve pond uitspreekende, met 
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inachtneeming buitendien, dat (bij) zulke goederen welke bij 
klijndere gedeeltens verkogt worden, de weegingen ook daarna 
llit.gesproken worden; 

d) dat van deese dus te geevene instructie afschriften vol gens 
de wet gezonden worden aan de E.G.A. H.H. Provinciale Staten 
niet aIleen, maar ook aan de WelEd. Gestr. Heel' President van 
de rechtbank van eerste aanleg, recht doende in zaaken de han
del betreffende, ten einde in voorkomendegevallen het nodig 
fE-guard daarop worde geslagen. 

Deese maatregel is ons voorgekomen, mijne Heeren, het doel
matigst in het onderhavige geval te zijn. Deselve wijst ons in 
zekeren opsigte de weg, welke wij met betrekking tot de conditien 
te volgen hebben; buitendien geeft de nevensgaande tabel der 
conditien te Antwerpen gebruikelijk 1), aanleiding tot eene derge
l~ike applicatie hier tel' stede. Wesbalven wij UE. voorsteIlen 
om aangaande de condiWin, tarra's, rabatten en usanWin }ns
gelijks aan de E.A. H.H. Burgemeesteren eene memorie te ad
dresseeren, Hen E .A. yersoekende om uit aanmerking van het 
ajgemeen belang des handels en teneinde eene regelmatige en 
gelijkvormige cynosure daar te steIlen, te willen sanctioneeren 
de conditien etc. waarbij in het vervolg aHe koopmansgoederen 
hier tel' stede bij den grooten handel verkogt en afgeleverd zul
len moe ten worden, bepalende, onverminderd de algemeene wet
ten omtrent de contracten van koop en verkoop vigeerende, 
1. dat de wegingen moeten geschieden zoals bij de instructie aan 

de waagdragers gegeeven, wordt vermeld; 
2. dat de aftrekkingen del' 18 en andere maanden rabat bij eeni

ge wijnige goederen nog in gebruik, afgeschaft worden; 
3. dat bij aIle goederen maar 1 % van het geld kan worden af

getrokken en 1 % extra in cas van contante betaling, wanneer 
andel's de goederen op tijd verkogt worden. 
V oorts als voIgt: 

tabakken, uitslag 1 % in de reekening af te trekken; overigens de 
bestaande conditien behouden; 

su,iker, geen uitslag, de andere conditien behouden; 
hennip, geen uitslag, de andere conditien behouden; 
catoen, geen uitslag, de tarra enkel 6 % of als met touwen 8 % ; 
honing, uitslag 1 % in de reekening uit te drukken, en verdcre 

1) Hier niet afgedrukt. 
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conditien te behouden; 
huiden, geen uitslag, 2 % goed gewigt, en niets meerder; 
borstels, geen uitslag, conditien behouden; 
talk, uitslag 1 % in de reekening, en verdere condiWin behouden; 
asch, geen uitslag, andere condiWin behouden (N.B. de 18 maan-

den rabat vervallen) ; 
metalen, uitslag 1 % in de reekening uit te drukken; 
d1'ogereyen, geen uitslag: desulke die gestort en getard kunnen 

worden, reeele tar; die waarvan de emballage zonder schade 
er af kan, insgelijks aldus getard; andere de tarra's en ver
dere conditiiin behouden; 

jijne werkhouten, geene uitslag ; 
l1(:rfwaaren, uitslag 1 % in de reekening, verdere conditien be-

houden; 
cochenille, geen uitslag en augmentatie van 4 % afgeschaft; 
indigo, geen uitslag, andere conditiiin behouden; 
Nne kruydeniereyen en specerijen, geen uitslag, verdere condi

tien behouden; 
grove kruydeniereyen, uitslag 1 % van de reekening, idem; 
koffy, geen uitslag, de vat en te tarren en zolang het consumtie

regt bestaat, 1 % goed gewigt af te trekken; 
de balen 3 % tarra, bij dubbele emballage een eraf neemen en 
op de schaal leggen; 
Mocha-balen 12 Nederl. ponden tar; 
Bourbon 4 dito dito; 
gemaakte fabriek-balen 4 Ned. ponden; 

cacao, geen uitslag, de vaten tarren; 
balen, enkele emballage 2 % tarra en dubbele 4 %; 

n'olle, Spaansche en Portugeesche, uitslag 5 lb. per baal, verdere 
conditien behouden; 

harteveUen, niet in fust, 2 % goed gewigt, zonder uitslag; 
teftik, ad idem; 
Duitsche, Deensche etc. n,'olle, 2 % goed gewigt, 5 % tan'a; 
Vigonia en Zuyd-Amerikaansche dito, 2 % g. g., 20 lb. tarra per 

ceroen; 
Smyrna, Barbarijsche dUo, 2% g. g., 6% tarra; 
bokke-, geyte-, rhee- etc. haar, 2% g. g., 5% tarra; 
'veeren, 2% g. g., 4·% tarra; 
linn ens, dit artikel vereyscht nog alleen eene aparte aanmer-
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king en evenwel zal de ondervinding daarin de beste leermees
teresse zijn, weshal ve ik ook aan desel ve deese mijne aanmer
king toebetrouwe; 

thee, uitslag 1 % in de reekening uit te drukken, verdere condi· 
Win behouden; 

z#de, geene uitslag, tarra del' baalen 3 %. 

Ik heb in mijne voordragt de onderscheiding gevolgt, welke 
natuurlijk voortvloeide uit de behandeling del' maten en gewig
ten op zich zelven beschouwd en in yerband met de condiWin 
alhier in gebruik. 

Wat dus de maten en gewigten, de wijze van weegen, het 
kwantum van gewigt waarbij zal verkogt worden, en de uitsla
gen betreft, kan derhalve afgezonderd van de usantien en con
ditien behandeld worden, ja, ik ontveinse het niet, dat ik het ten 
uiterste belangrijk oordeele, dat er van wegen deese Kamer eene 
decisie in den geest door mij voorgedragen in deese punten geno
men werde, hetgeen ik der halve aan UE. ernstige beraadslagingen 
aanbeveele. Terwijl wat de conditien en usantien betreft, ik even
eens belang stelle in het adopteeren van een gedecideerd plan, 
steeds aan het door mij voorgestelde de voorkeur geevende, edoch 
zeer bereid om in zulke modificatien toe te stemmen die in den 
loop van UE. beraadslagingen de goedkeuring der meerderheid 
zouden erlangen. Om daarin met vrugt te kunnen voortgaan ben 
ik zo vrijUWE. voor te slaan, aIle de stukken tel' griffie op sekere 
dagen en uuren ter lectuure voor de leden te deponeeren oftewel 
deselve geduurende eenige bepaalde dagen bij de leden te doen 
circuleeren, opdat wij aIle behoorlijk ingeligt heden over 14 da
gen tot eene doelmatige conclusie in deesensoudenkunnenkomen. 

Ret zij mij vergund iets tot opheldering bij te voegen en llE. 
aandacht nog een ogenblik te versoeken op de navolgende be
denkingen. 

De wetten op de maten en gewigten zijn de rigueur en zullen 
worden in werking gebragt. Als aIle conditien etc. overgebragt 
wierden op de nieuwe gewigten, zoude er een verschil bestaan. 
De wijze van overbrenging zoude veele botsingen en uiteenlo
pende wijzigingen veroorsaken kunnen. Dit is de grond daar wij 
van af moeten gaan, en die ook niet gequerelleerd word. Inlich
tingen hebben wij bekomen en meerdere hehben wij niet nodig, 

NED. ECON.·HIST. ARClllEF JAAHBOEK XX 22 
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want wij sullen van beyde kanten eene herhaling hooren. 
De eerste hand wenseht bijkans algemeen dat bij de invoerlng 

del' nieuwe maten en gewigten die eonditien en us anti en afge
schaft worden, welke in de veranderde stand van den handel het 
doel miss en welke hunne instelling met sig bragt in tijden toen 
wij alhier eenen eigen actieven handel en eene waare tweed~ 
hand hadden. 

De zogenaamde tweede hand is nu eene oneigenaardige uit
drukking geworden; wat voorheen de tweede hand was, bestaat 
bilna niet meer; dat waren, zoals nu nog in de tabak en in de 
thee, huisen welke uit zee komende partheyen in h8t groot kog
ten, deselYe sorteerden, verpakten en bij klijndere gedeeltens 
wedel' uitverkogten. Die tweede hand deed niet andel'S. Maar nu 
word die benaming niet aIleen gegeeven aan het gering over
sehot van die classe van kooplieden welke nog bestaan, maar 
be vat buitendien in sig: 1. degeene die in het klijn alhier ver
kopen en tevens voor hunnen handel tot werkelijk nadeel van de 
algemeene koopvaardij klijne partijen van buitenlandseh laten 
komen, 2. commissionairs, 3. detaillanten en winkeliers. 

De meerderheid van deese nu zo genoemde tweede hand be
oordeeld het belang des handels alleen uit het oogpunt van het 
immediaate en momentaneele voordeel dat zij in hunne dage
lijksehe transactien genieten. Eene daadzaak die mij tot de con
clusie brengt dat dit even veel of weynig tot het algemeen belang 
des handels betrekking heeft als dat ik of een ander op eene of 
meerdere speeulatien 5 of 10 % gewonnen ofte verlooren hebbe. 

Ret moreele oogpunt is ook niet te verwerpen: de buitenlan
der zend of ik zelve laat komen een seker getal ponden koffy, 
wiker of tabak of eenige andere goederen, en deselve alhier ver
kogt en geleverd zijnde, word er eene reekening opgemaakt, waar
uit er eene zeer groote differentie in het gewigt te voorsehijn 
komt, terwijl de koper de goederen uit de fust verkopende, be
vind in het bezit geweest te zijn van meerdere ponden goed dan 
op de door hem betaalde reekening is voldaan. Roe voordeelig 
dit ook voor die zogenaamde tweede hand zijn kan, moet ik 
eehter aan ieder en vooral aan naauwgesette menschen vragen 
of zo iets besta:~nbaar is met die beginsels van aloude RoJ
landsche braafheid, welke men zo hoog wenscht te verheffen. 

tV. g. W. Willink Jr. 
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No.2. - RAPPORT UlTGEBRACHT DOOR G. SCHIMMELPENNINCK 

R. JZN. - NOVEMBER 7, 18201). 

Reflection en consideraWin op het raport geconcipieerd 
door den 'WelEd. Heere W. Willink Junr ., om ingeleverd te 
worden aan de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Am
sterdam door de Commissie uit haar midden, belast met het 
rapol'teeren over het onderwerp del' nieuwe maaten en ge
wichten etc. etc. 

De consideratiEin, welke ik de eel' zal hebben aan UWEd, at
ten tie te submitteeren, waaren slechts oorspronklijk bedoeld als 
losse aanmerkingen op een raport, hetwelk ons geacht medelid 
de Heel' W. Willink JlmJ'. aan onze commissie had voorgesteld 
ten einde door haar aan UWEd. te worden ingelevel'd. Ik wil dus 
gaarne bekennen dat mij de taak merklijk moeylijker toeschijnt 
nu ik, door den loop welke die commissie genomen heeft, mij ge
noodzaakt zie om, als jongste lid, in de Kamer zelve te advisee
ren over een zo gewichtig punt als dat hetwelk thans haare aan
dacht bezig houd; te meer, daar ik in veele opzichten van opinie 
verschil met een mijner geachte medeleden, aan wiens commer
cieele kunden ik anders zo gaarne defereer . .... 

Tijdens het conceptraport door ons geacht medelid aan Uwe 
commissie voorgesteld wierd, was ik zo vrij daar allereerst de 
volgende reflectie op te maken, dat ik namentlijk van gedachte 
was dat voor en aleer onze commissie een stellig raport uithragt 
over de bekende onderwerpen de maaten en gervichten en condi
Win van rveging en verkoop, het no dig was, zowel uithoofde del' 
onvolledigheid van de tot nog toe ingewonnen raporten als ten 
einde den schijn niet te hebben van op geene genoegzame advie
sen en information hetzelve geschoeid te hebben, om vooraf, ge
lijk het met het article del' tabak Cop aanvrage der gelnteres
seerden zelve) is geschied, met eene commissie uit eenige del' 
voornaamste kooplieden uit ieder del' groote vakken van handel 
bestaande, over de onderhavige punten te spreeken en derzelvel' 
reflecWin aan te hooren, hetgeen zelfs mindel' omslagtig zoude 
geweest zijn dan in den eersten opslag schijnt, daar veele del' 
voornaamste kooplieden del' zogenaamde tweede hand in ver
scheidene articlen tegelijk handel drijven en dus van hunne con-

1) Ibid. Rapporten 1820, No. 14. 
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siderutien over veele punten te zamen konden dienen. Deeze con
ferenWin konden ook merklijk vereenvoudigd worden door ge
melde Heeren voor te leezen de antwoorden der makelaaren in 
hunne verschillende vakken en hun advies vooral te vragen op 
die punten welke door laatstgemelde Heeren onbeantwoord zijn 
gelaaten; waarmede dan, nadat men die reflectien had aange
hoord, welke de bovengemelde Heeren kooplieden er nog mogtlm 
willen bijvoegen, de conferentien konden geeindigd zijn. Dit, 
mijns dunkens, zoude gecoupeerd hebben de reflectien die vooral 
de tweede hand zal maken alsof men over haare belangen be
sloot zonder haare consideratien op te nemen en aan te hooren, 
'tgeen mij ook niet onredelijk toeschijnt, daar het vrij zeker is dat 
onderscheidene der Heeren makelaaren geene, althans zeer wei
nigen, hunner patronen hebben geraadpleegd en er derhalven 
mogelijk veele kooplieden zijn die niet weeten, althans niet di
rect of indirect van wegens onze Kamer weeten, dat op dit oogen
blik over de hiervorengemelde gewigtige punten gedelibereerd 
wordt, en hun zoude dus de veranderingen van conditie (indien 
daartoe beslooten werd) byzonder onverwachts overvallen en 
ook al uit dien hoofde sterk stuiten . 

Het groote gewicht hecht ik daarom aan het aanhooren del' 
consideraWin van de Heeren kooplieden zelve in ieder yak, om
dat het eene bekende regel is, dat over het algemeen een ieder 
zijne eigene belangen in aIle details het beste kent, en dit mij dus 
de doelmatigste manier voorkomt om compleete en authentique 
informatien in te winnen betrekkelijk veele aIlergewichtigste 
punten. 

Het is mij te meer toegeschenen dat men de hiervorengemelde 
maatregel nu nog geschikt konde nemen, omdat het zeker schijnt, 
dat de nieuwe maten en gewichten niet voor 10 January 1821 
generaal obligatoor zullen gemaakt worden, en onze Commissie 
derhalven genoegzame gelegenheid heeft om volledige informa
tien in te winnen en dezelve tegelijk met het raport als eene ge
deeltelijke basis daarvan aan de Kamer over te leggen. 

Wat den inhoud betreft der rap orten door ons nu aan de Ka
mer voorgelegd, moet ik beginnen met de betuiging dat (voor
zover als ik met dezelve bekend was) ik compleet overeenstem 
met het narre in het welgemelde raport door den heel' W. Wil
link aan onze Commissie voorgesteld, betreffende den loop der 
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werkzaamheden onzer Commissie en de door haar genomene in
formaWin 1). Dat verdeI' de zeer duidelijke rooster door den Reel' 
Bruyn opgemaakt en bij zijn Ed. consideratien aan de Kamer 
0vergelegd, betrekkelijk den inhoud dier informaWin 2), volko
men sluit met het resultaat hetwelk ik ook uit de rap orten der 
Heeren makelaaren, hoe on volledig veele derzel yen ook in ver
scheidene opzichten mogen zijn, getrokken heb. 

Ret concept-raport van ons geacht medelid de Heer Willink 
betoogd verder in mijne opinie op eene zeer volledige wijze de 
noodzakelijkheid dat er met betrekking tot de tegenwoordige uit
slagen en conditien die wijzigingen en bepaalingen gemaakt wor
den, welke uithoofde der misbruiken en ongeregeldheden daarin 
gE,slopen, bijna onontbeerlijk zijn en welke des te gemakkelijker 
nu konden bepaald worden, daar er toch noodzakelijk, uithoofde 
van het invoeren der nieuwe maten en gewichten, veranderingen 
in de manier van wegen en conditien zullen moeten plaats heb
ben. Na de krachtige argumenten daartoe door ons geacht me de
lid bijgebl'agt, zoude aIle betoog van mijn kant ter staving daar
van grootlijks overbodig zijn. 

Ter andere zijde eehter kan ik mij ter goeder trouwe geensinds 
vereenigen met die praemissen en conclusHin, in gemeld raport 
voorkomende, waarbij de afscbaffing van aIle zogenaamde stille 
uitslagen en bijkans aIle conditien voorgesteld wordt. H ulde 
doende aan de intentien waarmede zij voorgesteld worden, kan 
ik zelfs echter niet nalaten de voornaamste objectien, welke bij 
mij daartegen zijn opgekomen, speciaal uiteen te zetten. 

Vooreerst moet ik aanmerken dat in de tegenwoordige staat 
van zaken het onderzoek hoe men best de goedereIl welke hier 
tE:r stede aangevoerd worden, wederom afzet, mij van het aller
eerste belang toesehijnt. De vraag derhalven, of eene verandet'ing 
van conditiijn de tweede hand mogte bederven en den buitenlan
der minder aanlokken om alhier te !copen, komt mij voor "an 
een gelijk, zo niet grooter, belang te zijn als die, of eene vel' an
dering den overzeeschen buitenlander meerder last zoude geven 
om zijne goederen naar on zen markt ten verkoop af te zenden. De 
groote klagt is tegenwoordig bij de meeste kooplieden niet aIleen 
dt> mindere goederen welk~ de vreemdling hier aanvoert dan 

') Zie No. 1. 2) Zie No.4. 
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voorheen, maar grootendeels de geweldige moeite welke men 
bier heeft om de aangevoerde goederen aan de tweede hand en 
commissionairs af te zetten, eene moeylijkheid en gebrek aan 
griffe realisatie, welke den neemdling degouteerd van zi;ne 
goederen naar hier te zenden. Eene del' interessantste vragen 
dus, juist om hem daartoe wedel' te animeeren, komt mij voor 
te zijn: hoe zoude men aan onzen handel een meerder deboucbe 
geven?; wat zoude beide den tweeden hand en commissionairs 
kunnen opbeuren door den vreemden koper te animeeren om 
zijne inkopen liefst bier ter stede te effectueeren, om onze goe
deren van hier op te ruimen? 

Zal men dit bevorderen door geheel weg te nemen die uitsla
gen op het gewicht, welke de kopers alhier ter markt bekomen 
en welke nog eehe rede voor hun opleveren om hier liefst hunne 
inkoopen te doen? N een, de tijding aIleen daarvan zoude mijns 
dunk ens hun afschrikken. 't Geen ik niet aanmerk omdat ik niet 
zper weI gevoel dat zich het onderscheid del' conditien weder in 
den prijs der articlen zoude kunnen doen vinden; doch wij heb
ben mijns dunk ens in de informatien bereids aan onze commis
sip. gegeven en nu aan de Kamer overgelegd een voorbeeld, hoe-' 
veel men, en niet zonder regt, aan het uiterlijke voordeel del' 
conditien hecht, en ik geloof dat de meeste particuliere informa
tien welke wjj ingewonnen hebben, dit zullen bevestigen. Ik vrees 
dus dat onze markt door eene Yerandering daarvan benadeeld 
zal worden, dat de tweede hand gedecourageerd zal worden "an 
groote partijen te durven koopen, en dat de commissionail's nog 
minder orders zuIlen bekomen. Eene bijkomende omstandigheid 
is ook deeze, dat zodra de conditien afgeschaft wier den, zeUs 
ingevalle de markt niet wezentlijk achteruitging, echter natuur
lijk aIle articlen waarin de verandering geschied was, zouden 
daalen niet alleen in prollortie van cle nadeeliger conditien voor 
den koper, maar zelfs waarschijnlijk nog beneden die proportie 
door den kwaden indruk welke dezelve op de kopel' zouden rna
ken. Dit zal dus naar mijne gedachten klaar uitwerken, dat onze 
prijzen niet meer clan in eene lag ere proportie zullen staan met 
die van andere markten dan zij tot nog toe gedaan hebben en dat 
de vreemdling, die echter dezelfde schijnbare verkooprekening 
zal ontvangen (daar het verlies aan uitslagen er nooit in te 
voorschijn gebragt werd) aIleen het onderscheid van prijs en de 
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lag ere verhoudenheid vis a vis andere markten zal in het oog 
vall en. Bij de bekende regels, hoe weinigen der overzeesche 
vreemdlingen zieh de moeite geven grondig te onderzoeken, hoe
"H:,el eer men gewoon is het nadeel dan het voordeel eener ver
andering op te merken en te onthouden, dunkt het mij dat deeze 
omstandigheid niet dan een zeer slecht effect op de buitenland
sehe opinie van den staat onzer markt kan uitwerken. 

Ik moet hier eene distinetie maken tussehen den afzender 
in 't groot en den kooper hier ter plaatse, die bij gedeelten 
of zelfs bij kleine hoeveelheden detailleerd, welke mij voor
komt de juistheid der hiervoren gemaakte aanmerking we
zentlijk te staa ven. De afzender uit Oost- of W est-Indien, uit het 
andere werelddeel, scheept zijne goederen bij groote partijen af. 
H et rendement van het gewigt dier goederen versehild naar ge
lang der rijpheid en droogte van de produeten tijdens hunne 
afzending, naar gelang del' lengte van de reis en ook, in sommige 
~(wallen, naar gelang der vluggere of langzamere verkoop al
hier ter plaatse. Dit verschil is zodanig groot tusschen de eene 
ot andere afscheeping, dat zich het verlies in gewieht door den 
uitslag veroorzaakt (welke op de meeste artikelen niet boven 1 a 
2 % is,) geenzins kan do en gevoelen. De afzender, ik durf het 
herhaalen, zal dus bij eene verandering van conditien weI de 
verlaagde prijzen onzer markt uit iedel'e prijscourant opmerken, 
doeh de zogenaamde verbeetering del' conditie ten zijnen voor
deele zal hij uit het rendement van 't gewigt, waarop het een 
weinig beduidend item is, inderdaad niet kunnen opmerken of 
gevoelen. Wat meer is, indien, zoals ik vrees, het nadeelige der 
nieuwe conditien den speculant, den tweede hand, afschrikt om 
goederen eerst uit zee gekomen te kopen, zal dit de groote par
tiJen niet langeI' onverkoeht doen leggen? Zal het verlies in ge
"wicht door indroging op veele goederen dan niet wezentlijk f)er 
meerder dan mindel' zijn dan te vooren, toen den uitslag op het 
gewigt nog bestond? Bij den afzender zal het dus Cal maakt men 
.er bij hem nog zo veel ophef van in onze berichten) weinig nut 
:sti,ehten. De kopers alhier ter stede daarentegen zal het gemis 
der uitslagen zeer terneder slaan, voornamentlijk omdat zij bij 
het dctailleeren del' partijen een verlies in gewigt 7Ullen lijden, 
hetwelk zij niet kunnen terughaalen op den prijs, die zij genood
zaakt zijn zo nauw mogelijk gelijk te stellen aan die, waarvoor 
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zij zelven gekocht hebben; de verandering van eonditie zal zich 
dus ook bij den detaillant op eene zeer nadeelige wijze doen ge
voelen. 

Wat de zogenaamde tweede hand betreft, ik moet het beken
nen, zij bestaat weI is waar in veele articlen niet meer, maar is 
er echter tot het geluk van onze eommercie nog niet eene massa 
van ijver, kunde en vermogen geduurig actief in den plaatsdij
ken handel onzer stad? Koopen niet en commissionairs en tweede 
hand en speculant groote partijen en ruimen die van de mal'kt 
weg? Wordt er niet op die wijze een aanzienlijk kapitaal in di
verse articlen op speculatie gestooken? Is dit nog niet een diel' 
voordeelen welke onze plaats boven zooveel anderen heeft, en is 
dit dan ten slotte iets dat opgewekt en geanimeerd, dan weI ge
dccourageerd en vernield moet worden? 

De aaneenschakeling der kleine raderen van den handel is op 
vcele plaatsen afgebrooken, het sorteeren, het dikwijls omzetten 
van hetzelfde goed is weI verminderd, doch was deeze omzetting 
en kleine handel nuttig tot verlevendiging der grootere, zijn de 
voordeelen in het gewigt door uitslagen nodig tot instanthouding 
daarvan, waarom zieh dan de middelen benomen om weder, 
vroeg of laat, die bijkomende sourcen van welvaart te zien Yer
levendigen? 

De hiervoren gemaakte objectien, gepaard met deeze, zijn mij 
voorgekomen als ten sterksten tegen de afschaffing der zoge
naamde stille uitslaagen te strijden. Daar het mij desniettelllin 
ook tevens voorkomt, dat het behouden dier conditien zoals zij 
nll zijn met groote inconvenienten zoude gepaard gaan, dunkte 
bet mij best, teneinde die verschillende belangen overeen te bren
gen, dat men niet zozeer bedacht was om de uitslagen weg te 
nemen, als weI om dezelve duidelijk en stipt te wijzigen en te 
bepaalen, zodat, hoezeer men dezelve niet in de rekeningen af
trok (daar dit veel tegenstand vind), dezelve echter fixe bepaald 
werden. Zodra dan de uitslagen op eenen vasten voet en weI bij 
eene ordonnantie gewijzigd zijn, geeft dit de faculteit aan den 
koopman, die zulks verkiest, om aan den afzender uit het hoofd 
zijner verkooprekening te doen blijken, met welken uitslag zijne 
goederen verkocht worden, en aan den koopman die dit niet Hr
kiest, geeft het gelegenheid om zodra hij reflectien van zijne cor
respondenten over het rendement van gewigt mogt bekomen, hen. 
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daar dadelijk zeer satisfactoor en afdoende op te antwoorden. 
Zodra de uitslag dus wettig wordt en bij eene ordonantie aan 
de waagdragers bepaald is, zal dezelve den vreemdling minder 
stuiten dan een geheim en onbepaald verlies, hetwelk doordat 
het tot nog toe niet speciaal beperkt en daarentegen geheim is 
geweest, in zijne gedachte natuurlijk volgens gewoonte boven 
deszelfs waarde wordt geschat. Ik zoude dit echter zo begrijpen, 
dat er eene examinatie der uitslagen in aIle articlen moest plaats 
hebben, ten einde dezelve, waar zij te groot zijn, zoveel te ver
minderen als na rijp overleg zoude blijken te kunnen geschie
den zonder (zoals voormeld is) den handel te benadeelen, en dat 
dan definitief bepaald zoude worden, hoedanig de uitslagen zou
den blijven. 

Het andere oogpunt waaruit ik dit stuk beschouw, maakt, dat 
ik de periodes daartoe betrekkelijk in de geprojecteerde ordon
nantie van Burgemeesteren aan de waagdragers in dier voege 
zoude veranderen, dat er de juiste uitslagen in bepaald werden, 
waarmede zijIieden de diverse articlen zouden hebben te wegen. 

Wat betreft ket gervigt rvaarbij te verkoopen, ik zoude denken 
dat het wenschelijk was om slechts twee groote manieren te be
houden, en weI, vol gens de opinie van ons geacht medelid de 
Heel' Crommelin, per pond en per konderd pondenNederlandsch; 
dit echter in zoverre als het doenlijk zoude voorkomen, na de 
Heeren kooplieden in de diverse articlen te hebben aangehoord, 
bepaalende verder het wegen met kleinder gewigt aIleen voor 
olieteiten en andere zeer fijne waaren welke per 2 a 3100dNeder
landsch zouden gewogen kunnen worden. W at de prijsbepaling aa.n
gaat,het zoude mijns dunk ens van belang kunnen schijnen om de
zelve generaallijk in guldens en cents te bewerkstelligen; ik ge
loof dat dit den vreemdling gemak zoude verschaffen in het be
reekenen van het rendement zijner goederen op onze plaats, en ik 
zoude niet verwachten dat dit punt bij den handel veel tegen
stand zoude vinden. In de afschaffing der 18 maand mbatien 
welke in sommige articlen bestaan, zoude ik gaarne toestemmen, 
dewijl ik het nut dier geweldige aftrekken in de tegenwoordige 
omstandigheden niet kan beseffen. 

De rvegneming der verdere conditien, welke in bijzondere ar
ticlen van de rekeningen worden afgetrokken, zoude ik niet als 
yolmaakt nodig oordeelen, daar dezelve niet exhorbitant zijn en 
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dR. Heerndling dezelve uit de verkooprekening ziende, er goed 
zijne rekening op kan rnaken. Wat de wijzigingen betreft die vvr
va.t zijn in de geprojecteerde ordonantie van Burgemeesteren, 
behalve die betrekkelijk het rvegen door de rvaagdragers, komt 
Lij mij de gedachte op, of het weI nodig is, dat die punten door 
een burgerrneesterlijke ordonantie bepaald worden, en of dez€l
ve niet eerder konden gerekend worden commercieele usantien 
te zijn ..... 

rv. g. G. Schimmelpenninck R.Jzoon. 
Amsterdam, 6 November 1820. 

No.3. - RAPPORT UITGEBRACHT DOOR WM. BRUYN JZN. - NO

VEMBER 7, 18201). 

Gedurende eenige weeken hebben "'ij ons onledig gehouden om 
de aan Uwe commissie door Uwe vergadering opgedragen last te 
voldoen en te overwegen wat of er door de Kamer van Koophan
del en Fabrijken zoude kunnen gedaan worden om het belang 
van den handel te bevorderen bij de aanstaande invoering van 
het metricq stelsel van maaten en gewichten. 

Veele informatien zijn ingewonnen, voornaamelijk bij de make
laars in verschillende vakken, die verzocht zijn de opinie van 
hunne principalen, zoowel wat het stelsel zelve betreft, in te 
winnen, alsook op te geven, welke nuttige veranderingen er zou
de kunnen plaats hebben in de verkoopconditien van veele goe
deren, en weI bijzonder of de afschaffing del' zoogenaamde stille 
uitslagen ook nuttig kon zijn of van het gewigt op de rekening 
aigetrokken worden. 

De antwoorden del' heeren makelaars op de voorgestelde vraa
gen zijn over het algemeen oppervlakkig en onvoldoende om uit 
deselve een stellig besluit op alle de opgegevene punten te nee
men; ik neem de vrijheid UWelEd. een extract dezer rapporten2) 

oyer te leggen, hetwelk UWeIEd. echter niet als een uitgewerkt 
stnk gelieve te beschouwen maar slegts als een algemeen over
zicht, en verzoek UEd. dus de rapporten zelve na te zien. 

Na diverse conferentien, waarin Uwe commissie niet is kun
nen komen tot een stellig algemeen raport, maar waarin de 
ingewonnene informatien en het meerder verlicht oordeel van 

1) Ibid. Itapporten 1820, No. 15. 
2) Zie No.4. 
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mijne geachte medeleden mijne denkbeelden hebben gewjj:dgd, 
heb ik daardoor mijne opinie gevestigd en neem de vrijheid ze 
UWeIEd. Heeren voor te dragen. 

t. Om tot alles vvaartoe eenige vaste ordonnantien of regle
menten benodigd zijn, de medewerking van Heeren Burgemees
tE:'ren dezer stad of "an den Heer Gouverneur of andere daartoe 
bevoegde authoriteiten te verzoeken. 

2. Om de wegingen in het vervolg te bepalen zoowel bij even 
als bij oneven Ned. ponden, en sommige artikelen bij 't halve, 
ja, enkelde bij Ned. once . 

3. Om de goederen zooveel mogelijk te verkopen bij honclerd 
en bij een Ned. pond, of, zoo zulks voor eenige artikclen geschik
ter mogt zijn, bij de 50 N ederlandsche ponden, en de prijsen te 
berekenen bij guldens en cents. 

4. Om de uitslagen niet geheel af te schaffen, maar zulks aI
leen te do en bij die goederen, waarin zulks algemeen word ver
langd of zonder hijzondere belangens tekort te eloen kan geschie
den, en bij aIle overige goederen eene vaste bepaling te maaken 
van de uitslagen, opdat die onbekende voordelen voor den koo
per ophouden, die door misbruik zijn ingeslopen en aIleen strek
kende zijn om hun die dezelve genieten, ten kosten van den bui
tenlandel' tt' verrijken op eene wijze die geheel strijdig is met de 
goede trou w die de N ederlander kenmer kt. Wanneer de uitslagen 
door eene ordonnantie bepaald zijn, houden dezelve op, onbe
kende voordelen, waarover men zich met zooveel regt kan be
klagen, te zijn, maar worden alsdan teruggebragt om te strekken 
tot eene billijke schadevergoeding voor die verliezen welke op 
sommige goederen door spilling, indroging, verstuiving of an
elersints ontstaan. 

5. Bij de tweede hand word zooveel tegenstand tot de afschaf
fing der conditien gevonden als bij de eerste hand verlangst om 
dezelve te zien verdwijnen; slegts enkelde vakken verlangen vrij 
algemeen vereenvoudiging, en hierbij kan ik niet nalaaten weder
om bij het gebrekkige van de opgave der heeren makelaars stil 
te staan, daar er zijn, die weI hunne eigene opinie, maar niet 
die van hunne principalen opgeven. In de coffy onder anderen 
is de tweede hand niet gekend. Op dit onderwerp zoude mijne 
g«dachte zijn, geen besillit te nemen tegen de opinie aan van Hen ' 
groot aantal kooplieden, die, hoezeer zij de algemeene belangens 
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van den handel niet overzien, echter bedenkingen hebben die 
niet te verwerpen zijn. Of schoon door de afschaffing der condi
Win de invoer van goederen ongetwijfeid bevorderd zoude wor
den, moet weI degelijk in overweging genom en worden, of den 
uitvoer ook zoude kunnen lijden en of niet een aantal personen, 
niet aIleen kooplieden van de tweede hand, maar bijzonder win
keliers en zij die kleine binnelandsche commissiehandel drijven, 
daardoor niet aanmerkeIijk zoude benadeeid worden. 

Ik zoude dus van gevoelen zijn, geene algemeene veranderin
gen in de conditi(:~n te maaken, maar de afsehaffing van dezel ve 
aIleen te bepalen tot die articuIen, waarin zulks door de belang
hebbenden algemeen word verlangd, of bij welke ingeslopene 
misbruiken zooals bij de rafactie der tabak, zulks gebiedend vor
deren. 

NO.4. - OVERZICHT VAN DE ADVIEZEN VAN MAKELAARS, OP
GEMAAKT DOOR W. BRUYN JZN. - OVERGELEGD NOVEM
BER 7, 18201) . 

Overzicht van diverse rapporten bij den invoer van het metricq 
stelsel van maaten en gewichten door makelaars uitgebragt aan 
eene commissie van de Kamer van Koophandel en Fabrijken in 
September 1820. 

[zie p. 322-3271 

No.5. - BEKENDMAKING VAN DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN 

FABRIEKEN TE AMSTERDAM. - DECEMBER 22, 18202) . 

Bij gelegenheid van het definitivelijk in werking brengen der 
besluiten van Z. M. met betrekking tot de nieuwe gewigten en 
lengte-maten, acht de Kamer vanKoophandel enFabrijken dezee 
stad het van haren pligt, om aan hare geeerde stad- en landg~
nooten hare gevoelens kenbaar te maken over eenige bijzondm" 
heden, tot deze materie betrekking hebbende, als ook over eenigen 
die, hoewel in geen noodzakelijk verband met dezeive staande, 
echter weI waardig zijn, om bij deze gelegenheid in ernstige over-

1) Archicf Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam, Rap
porten 1820 No. 16. 

2) Gepubliceerd o.a. in de Amsterdamsche Courant van 23 December 1820 
(Bijvoegsel), de Nederlandsche Staatscourant van 26 December 1820 (Bij
voegsel), en in Stuart's Jaarboeken van het Koningrijk der Nederlanden, 
1820 II, p . 77 e.v. 
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'weging genomen te worden. . ... 
V ooreerst dan is het aan de Kamer voorgekomen, dat het 

raadzaam ware om voortaan het gewigt der partijen, die bij de 
aflevering gewogen worden, zoowel bij onevene als bij evene 
N ederlandsche ponden, ja zelfs in zoodanige gevaIlen, waar de 
aard der goederen zulks blijkbaar vordert, ook bij mindere ge
deelten dan geheele N ederlandsche ponden te wegen, in plaatq 
van zich te bepalen tot enkel evene ponden zooals tot nu toe 
he eft plaats gehad. De noodzakelijkheid hiervan is blijkbaar, 
daar zonder dat de aIleveraar uit hoofde der meerdere zwaarte 
"an het N ederlandsche pond zich aan te veel verlies van gewigt 
zoude blootgesteld zien. 

Voorts is het aan de Kamer voorgekomen, dat hot van belang 
zoude zijn, aan de waagdragers en ane andere tot de weging van 
goederen gebruikt wordende personen, de verpligting op te leg· 
gen, om voortaan het juiste gewigt der goederen en fusten op te 
geven, zooals hetzelve door hen, zooals men zegt, in het huisj~ 
gewogen wordt, zonder daarvan bij hunne opgave iets voor uit
slag of onder eenige andere benaming stilzwijgend zooals tot n u 
toe he eft plaats gehad, te mogen aftrekken. De Kamer rekent dH 
van groot aanbelang, teneinde ane onzekerheden, misbruiken en 
wHlekeurigheden, die thans veelal bij het wegen en afleveren van 
goederen plaats hebben, te doen ophouden, en houdt zich OV9r
tuigd, dat dit overeenkomstig is, niet alleen met het belang van 
den verkooper, maar ook even zoo zeer met het regt begrepen 
belang van den eerlijken kooper. 

Ret is daarom echter de bedoeling der Kamer niet, het af
schaffen van aIle uitslagen bepaaldelijk voor te slaan. Zij ~e-

100ft weliswaar dat dezelven in zeer vele gevallen zouden kun
nen afgeschaft worden, zooals dat dan ook he! gemanifesteerd. 
gevoelen en verlangen van onderscheidene handelaren is. An
deren intusschen verlangen de voortduring der uitslagen; aan 
de zoodanigen echter is eene wijziging en vereenvoudiging der
zelven aan te prijzen, teneinde ook daardoot tegen misbruik tH 
waken, en derhalve geeft de Kamer in bedenking, om zoodani~a 
uitslagen als noodig mogten geoordeeld worden, op een procent 
te bepalen en dezelve door de waagdragers en aIle andere tot 
de weging van goederen gebruikt wordende personen, in hunnn 
boeken en ceduIlen, na de opgave van het juiste gewigt, te doen 
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Makelaars 
J. J. Freyrich 

Van Wayenburg & Zn. 
Arn. Klosser 

C. A. N oordhoorn 
B. J. G. Feidler 

P. Calkoen 
Voute & Compo 

D. A. Namias Jr. 
Fabius & Van Lubeck 
H. E. de Leeuw 

A. N. van Santen 

GobI". Scholten 
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Artikelen 
Cacao 

Kruidenierijen en spece
l·ijen 

Huiden 

Verfwaren 

Tabak 

Catoen 

Hennip 

Weeging 
Met oneffen ponden 

Met oneffen ponden, spe
('erijen halve Ned. pon
den, saffraan kleinder ge
wigt 

Met effen ponden 

Met oneffen ponden 

Met oneffen ponden 

Met oneffen pond en 

Stille uitslagen 
Kooplieden begeren de 
afschaffing, de grossiers 
verlangen 1 % op de va
ten, 2% Ned. pond p. baal 

Niet per schaal te geven 
en van de reekening af te 
trekken, is zeer gemak
lijk daar te stellen 

Afschaffen 

Van de reekening aftrek
ken zal geen tegenkan
ting ontmoeten 

Behouden 

Afschaffen, word ver
goed door 11/5 % verschil 
in 't gowigt 



CondiWin 

Behouden 

Slelle op 2% goedgewigt 
en 1 % van 't geld 

Verandering vind bij de 
lsle hand bijval, bij de 
tweede unanime opositie 

Behouden 

Bphoudcn 
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Tarren 

De gewone tarra van 2 
pond p. huid afschaffen 

Berekeningen Aanmer kingeu 

Bij 50 Ned. pond en, spe- Verandering van condi-
cerijen bij ' t halve pond; Win vernietigd de2e hand 
benamingen en oude ma-
nier van verkoop bebou-
den 

Prijsen te stellen bij 50 
en bij balve Ned. pon
den,berekeningen bij gul
dens en cents 

Moelen geregeld worden 

Bij 100 Ned. ponden 

Wenschelijk dat er ge
tracht werd andere ste
den over te halen om ge
lijke conditHin te forme
reno 

Afschaffing van conditien 
veroorzaakt de ruine van 
de tweede hand en daar·· 
door groot nadeel aan 
den handel. 

Weging door waagdra
gel'S afschaffen en beee·· 
digde weeger~ aanstellen; 
behoud van conditien en 
uitslagen noodzaaklijk 
voor de tweede band en 
commissionairs. 

Geeft verschillende opi
nie op, als: 
1. om met Ned. ponden 
te weegen, in Oud-Hol·· 
lands te reduceeren, con
ditien en uitslagen be·· 
houden; 
2. met Ned. ponden tn 
weegen, een hoofdcondi·· 
tie, en weI 6 of 8 % VOOl" 

ballage en touwen, bere· 
keningen in cents; 
3. om met Ned. pond en 
te weegen, uitslagen weg·· 
laaten, die vergoed wor· 
den door 't verschil vall 
1% % in 't gewigt; voort:; 
conditien en berekenin
gen behouden. 
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Makelaars 
Joh. Smit Gzn. 
J. Senator 

D. Krayschot 

G. Wetters 
H. Laethum Gz. 
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Artikelen Weeging 
Spaansche en Portugee- Met oneffen ponden 
sche wolle 

P elterijen, veil en, haar Met oneffen ponden 
enz. 

Honig en was Met oneffen ponden 

Braskamp en Nieman Zijde Met halve Ned. ponden 

Voute, Hageman en Fry- Thee 
mersum 

G. Steenhoff 
P. J. Staedel 

Veltmaat en Weimar 
Gebr. Voute 
H. Hageman 
Wed. Heintzen & Zn. 
B. H. Ludeker 
Gebr. Joosten 
J. Schmedding 
.J. A. Hinsbeeck 
.Tan Ondorp 
G. Weverink & Co. 
A. Jacobson 
C. Gebhard 
Joh. Lingeman 

Drogerijen 

Coffy 

Met halve Ned. ponden 

Met oneven en halve 
Ned. ponden 

Met oneven ponden 

Stille uitslagen 
Behouden 

Behouden 

Behouden 

Afschaffen 

De meerderheid del' eerate 
fing del' stille uitslagen 
hand en de verzenders 
slen tegen. 

Behouden, dog bepalenna 
de meerdere of mindere 
waarde del' articulen 

Afschaffen, 1 pet. goed
gewigt van de reekening 
te korten 



Conditien 
Primo Febr. 1.1. reeds 
vereenvoudigd, behoren 
uu zoo te blijven 

Veranderen 

Behouden 

Afschaffen 

hand verlangt de afschaf
en condiWin; de tweede 
verzettener zich ten sterk-

Behouden 

Afschaffen, aIleen 1 pct. 
Korting voor contant 
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Tarren 
Behoren berekend te wor
den per half Ned. pond 

Berekeningen 
Schapenwol: stuiver, p. 
pond; lamswol: gulden, 
p. 100 ponden. 

Aanmerkingen 

Bij 't pond en bij de 100 Geeft diverse conditHin op. 
pond en, berekend tegen 
cents en guldens. 

Gewone tarren behouden Berekenen bij guldens en In 't algemeen is dit ant-
cents woordmeer eenalgemeen 

overzigt dan bepaald op 
hun artikelen. Verande
ringen in tan'a's achlten 
zij hoogst nadelig, en bij
zonder ook v,oor het be
houd der waagdragers 
noodzaaklijk geene ver
eenvoudigingen in de wij
ze van weging in te voe
reno 

3 pct. van 't gewigt te Bij guldens en cents Eenige weul.ige zijn voor 
het behouden der uitsla
gen en oude conditien, 
vreezende de geheele ver
nietiging der t weede hand. 

weegen in de binnenzak 

De vaten te tarren en met 
1 Ned. pond augmentatie 
uit te spreken; de tarren 
del' balen te bepalen met 
3 % over aile gewone ba
len; bij dubbele embaIla
ge 1 zak bij 't gewigt in 
de schaal te leggen. 
Mocha coffy 12 Ned. 
pond per baal 
Bourbon 4 dito 
Gonje 3 % 
Fabriek coffy 4 Ned. 
pond per baal 

Bij het halve Ned. pond 
en stuivers 

Bij 't Ned. pond met ver
dubbeling del' tegenwoor
dige prijR, of bij de 50 en 
de halve Ned. ponid. Goe-:· 
deren die bij 't once ver
kogt worden, op! eene !J.n
dere wijze 

Bij cents 

De tweede hand maakt de 
aanmerking dat de tar
ra's alhier voor hun veel 
nadeliger zijn als te Ant· 
werpen en te Hamburg. 

Conditien absolut nood
zaaklijk te behouden tot 
instandhouding der twee
de hand, en de stille uit
slagen tot vergoeding voor 
wegstuiving en indroging. 

NED. ECON.-BIST. ARCIDEF ]AARBOEK XX 23 
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Makelaars 
I. de Wit A.Ezn. 
W. de Winter 
S. P. Karsseboom 
Durfeld & Brusse 
Bloemen en Horstman 

J. H. de Warm 
C L. G. Linekers 

c. Kopersmit 
A. Kramp 

A. de Jong 
G. H. Matthes Gzn. 

A. Wessels 
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Artikelen 
Ruwe en geraffineerde 
suiker 

Moseovisehe goederen, 
talk enz. 

Potaseh, weedaseh en 
souda 

Linnens 

Metalen 

Weeging 

Met oneffen pond en 

Met effen ponden 

Sommigen met effen, an
dere met oneffen ponden 

Stille uitslagen 
Kooplieden verlangen de 
er: vooral del' stille uit* 
daar ten eene male tegen 
declaratoor door H. G. 
den me de uit naam van 
tekend. 

Afsehaffen VOOI" den zee
handelaar wcnsehelijk, 
voor de 2e hand mindel' 
aangenaam 

Behouden 

AHeen 1 pet. van 't ge
wigt te laten blijven; zon
der meer 



Conditien 
afschaffing der conditien 
~lagen. Raffinadeurs zijn 
en appuieren dit met een 
Frerichs als gemagtig-
70 suikerraffinadeurs ge-

Omslagtige conditien zijn 
in dezeartikelennietaan
wezig 

Behouden 
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Tarren Berekeningen 

De Ned. ponden tot Am
sterdamsche te reducee
ren, en daprijzen daarbij 
te blijven berekenen met 
guldens en cents 

De thans bestaande prijs
berekening te behouden 
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Aanmerkingen 
Kooplieden beweren, dat 
de conditien en uitslagen 
de consignatien van zui
ker verminderd en de af
zenders afschrikt. Raffi
nadeurs daarentegen zeg
gen dat de markt voor 
afzenders alhier voorde
liger is als te Antwerpen, 
en bewijzen dit door 0.1. 
P . suiker in Canassers en 
Manielje Mattjes aldaar 
gekogt. 

Sommigen IlUizen zijn 
voor de vernietiging der 
conditien en prijsbereke
ningen, dan een meerder 
aantal daartegen. 

De Linnenhandel kan zich aan de Wet op de maaten en gewichten niet storen, maar zal genoodzaakt zijn, 
evenals in Braband geschied is, bij de oude maten te blijven verkopen; men zoude het Gouvernement kunnen 
voorstellen, om vrij te laaten om die linnens welke bU vreemde maten verkogt worden, ook bij die maten te 
blijven berekenen; en voor die linn ens welke bij de oudf:) Hollandsche El verkogt worden, is het te wen
schen dat op gelijke voet in Braband als hier worde ingevo erd, zonder dat men zich daar aan de wet onttrekt. 

Sommigen bij 50, andere 
bij 100 Ned. ponden 

De opinie van de eer
ste hand en commissio
nail's zijn zeer uiteenl o
pend; laatstgemelde pre
tenderen dat als hun de
domagementen in 't ge
wigt worden ontnomen, 
zij alsdan ophouden te 
bestaan. 
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affrekken. 
Even zoo min als de Kamer met betrekking tot de uitslagen 

eene overdrevene zucht tot vereellvoudiging beheerscht, even zoo 
min he eft zulks plaats met betrekking tot de zoogenaamde condi
tHin. Zij is, ja overtuigd van het aanprijzenswaardige eener 
vereenvoudiging in dezelven, uit aanmerking der veranderingen, 
die er sedert de invoering derzelven hebben plaats gehad, waar
door vele derzelven ondoelmatig, zoo niet schadelijk, zijn gewor
den. Door deze consideratie gedrongen, hebben dan ook reeds 
,"an tijd tot tijd de handelaren in verschillende artikelen hunne 
eondiWin vereenvoudigd, terwijl anderen zieh bereid verklaard 
habben, zulks ook bij deze gelegenheid met betrekking tot de 
bunne te doen. De Kamer bedoelt niet dit voorbeeld geheel on
bepaald aan te prijzen; zij eerbiedigt gebruiken die nuttig ge
oordeeld worden, en wenseht dezelven ook daar te eerbiedigen, 
waar deze nuttigheid, naar haar gevoelen, in den tegenwool'di
gen stand mn zaken grootendeels nog maar in opinie bestaat. 
Er zijn intussehen bebalve de reeds bedoelde, die veranderd zijn 
of welker verandering stellig voorgenomen is, eenige eondiWin, 
welker afschaffing de Kamer evenzeer gerustelijk durft aanbe
velen, als bijvoorbeeld: het rabat van 18 maanden op Muscova
dos Brazilsuiker in onderseheiding van aIle andere soorten van 
suiker, een dergelijk rabat met betrekking tot de artikelen van 
pot-aseh, parel-aseh en weed-a8eh, en de augmentatie van 4 pet. 
op de eochenille, als welke geheel ondoelmatig zijn geworden All 

derhalve, zoo zij vermeent, zonder bezwaar kunnen afgesehaft 
worden. 

Het is eene zaak van aanbelang, om te bepalen, bij welb 
hoeveelheid van Nederlandsehe ponden en ellen voortaan znl 
verkoeht worden. 

Ret komt aan de Kamer voor, het natuurlijk8te en eenvou
digste te zijn, dat zulks bij enkele of honderd Nederlandsche 
ponden en bij enkele of honderd Nederlandsche ellen gesehiede, 
omdat dit in blijkbare overeenstemming staat zoowel met de 
bE'doelingen van Z. M. als met den waren aard, strekking Ilfl 

zamenhang van het geheele thans geadopteerde metrieke ste1801. 
Zoodanig handelende, zal men zich niet aIleen op den duur 
maar zelfs terstond bij de in voering het meeste gemak versehaf
fen; het is daarenboven overeenkomstig met het door zeer velell 
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aan de Kamer gemanifesteerd gevoelen, en het he eft tot VOO1'

beeld en leiddraad het tarief der inkomende en uitgaande l't:g
ten 1), en de drie-maandelijksehe prijseourant met betrekking tot 
dezelven. Zelfs durft de Kamer gerustelijk het verkoopen bij hon
dprd Nederlandsehe ponden en ellen, waar zulks maar eenigs
zins voegzaam plaats kan hebben, bij voorkeur aanraden. Rior
door zoude veel gemak aangebragt, en vele bedenkingen, die deze 
of gene welligt in het midden zoude mogen brengen, voorgeko
men worden. 

Er is nog eene belangrijke bijzonderheid, de prijsbepaling 
namelijk: zal die vooralsnog in de onderseheidene muntspeeion 
waarin dezelve tot nu toe he eft plaats gehad, blijven? Het nieu
we stelsel we gens de muntspeeien is nog niet generalijk ingevoerd; 
eene eigenlijk gezegde noodzakelijkheid tot verandering bestaat 
er dus vooralsnog niet. Intussehen eehter, dit stelsel is reeds 
aanvankelijk ingevoerd en zal eenmaal geheel verpligtend ge
maakt worden. De Kamer geeft dus in bedenking of het Diet 
ra.adzaam zoude zijn, het van nu af aan te adopter en en ten 
gevolge daarvan aIleen de benaming van guldens en derzelver 
onderdeelen te gebruiken, zooals zulks reeds bij eenige artikelen 
volgens de be paling en del' belanghebbenden is geresolveerd ge
worden en ook bij aUe berekeningen van regten en aeeijnsen ge
bruikelijk is. 

Ziet daar, geeerde stad- en landgenooten, het gevoelen del' 
Kamer van Koophandel en Fabrijken met betrekking tot deze 
gewigtige materie. Zij eindigt met de aanbeveling derzelve, fll1 

in het bijzonder van het stellig en uitsluitend verpligtende del' 
wetsbepalingen omtrent dezelve, aan uwe voortdurende en mecBt 
gezette overweging, en zal ook gereedelijk van hare zijde voort
gaan, om zooveel doenlijk het hare bij te dragen, teneinde de 
moeijelijkhpden en bezwaren, waartoe elke groote verandering 
aanleiding geeft, te helpen uit den weg ruimen of althans te 
matigen . . 

De leden van de Kamer van Koophandel en Fabrijken. 
J. 't Hoen (Voorzitter). 
G. J. Westrik (Seeretaris). 

1) Zie inleiding. 
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VERSLAG VAN liET BESTUUR OVER 1935 

tIet behoeft nauwelijks geConstateerd te worden, dat onze Ver
eeniging ook in het afgeloopen jaar door de malaise gevoelig 
getroffen werd. liet aantal leden, dat bedankte, overtrof ook dit 
jaar dat der nieuw toegetredenen. 

Veel grooter moeilijkheden echter werden de Vereeniging be
rokkend door de groote vermindering der subsidies. liet Rijk 
rneende met niet minder dan met een derde het bedrag, dat het 
in het voorgaande jaar verleend had, te moeten verminderen, 
terwijl, alsof dit nog niet genoeg was, ook de gemeente Amster
dam haar subsidie voor de bibliotheek met zeshonderd gulden 
vcrlaagde. tIet is geen opwekkend besef te bemerken, hoe weinig 
het werk, clat men ten algemeenen nutte tracht te verrichten, cloor 
de overheidslichamen in deze tijden kan worden gesteund. 

Over de belangstelling van particuliere zijde behoeven wij niet 
te klagen. liet bezoek aan de verschillende instellingen, archief 
en bibliotheek, was zeer bevredigend. Ook in dit jaar werd in het 
bijzonder het archief voor de bewerking van verschillende proef
schriften geraadpleegd. 

In den loop van het jaar werd het Bestuur verrast door het 
aanbod van den heer J. Ii. J. van Deventer te Amsterdam om 
zijne historische bibliotheek op het gebied van het handwerks
wezen in het algemeen, en van het kleedermakershandwerk in het 
bijzonder, aan onze Vereeniging in eigendom over te dragen. Deze 
verzameling, die door jarenlangen geduldigen arbeid op dit spe
ciale gebied is samen gebracht, omvat niet alleen ongeveer 2000 
boekwerken en tijdschriften, maar bovendien een groot aantal 
piaatwerken, foto's en oude figuurteekeningen. Deze bibliotheek 
vormt en door haar omvang en door haar samenstelling een bij
zonder belangrijke aanwinst voor onze Economisch-liistorische 
Bibliotheek. Een aantal zeldzame werken komen er in voor, die 
anders slechts met groote moeite bijeen te brengen zijn. 

Met den schenker is overe·engekomen, dat hij de verzameling 
Wdens zijn leven ten gebruike zal behond-en, en dat zij onder den 
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naam "Van Deventer Bibliotheek" in onze bibliotheek zal worden 
opgenomen. Den Sen Februari 1936 is de schenkingsacte voor no
taris C. G. Pouw g.epasseerd. Reeds zijn aile boeken enz. der ver
zameling met den stempel der bibliotheek voorzien. fiet past hier 
den schenker namens het Bestuur hartelijk dank te zeggen voor 
zijn belangrijke gift. 

Een andere. belangrijke aangelegenheid vormde voor ons het 
medewerken aan de oprichting van het Internationaal Instituut 
voor SociaIe Geschiedenis. Dit instituut, dat zich krachtens zijn 
statuten ten doeI stelt de kennis en de studie der sociale ge
schiedenis te bevorderen, heeft wegens den eng,en samenhang 
tusschen zijn terrein van werkzaamheid en het onze aan ons 
Bestuur twee plaatsen in zijn bestuur aangeboden, hetgeen door 
ons gaarne aanvaard is. Naar vertrouwd kan worden, valt op 
deze wijze het best samenwerking te bereiken, al zal het niet 
altijd gemakkelijk zijn uit te maken, waar de economische ge
schiedenis eindigt en de sociale geschiedenis begint. In het Be
stuur van het Internationale Instituut zijn onze voorzitter, Prof. 
Brugmans, en het lid van het Dagelijksch Bestuur Jhr. dr. van 
Winter opgenomen. Onze directeur is tevens directeur der nieuwe 
instelling. Ben nauw contact is dus aanwezig, fiet Jigt in de be
doeling onze afdeeling "Werken op sociaal-historisch gebied" aan 
het Instituut in bruikleen te g.even. fiierdoor wordt centralisatie 
op dit gebied bereikt. Tevens verkrijgt de Economisch-fiistorische 
Bibliotheek daardoor meer ruimte. 

Zeer tot genoegen van het Bestuur kon dit jaar weer door het 
Boekenfonds, zij het dan ook op beperkter schaal dan vmeger, tot 
aankoop van zeIdzame werken worden overgegaan. 

Op de in Maart g.ehouden Algemeene Vergadering werden tot 
lid van het Bestuur gekozen de heeren mr. fi. T. Ass'er, Jhr. F. 
J. E. van Lennep, A. W. Wichers fioeth en Jhr. dr. P. J. van 
Winter, allen te Amsterdam. De laatste werd daarna tot lid van 
het Dagelijksch Bestuur aangewezen. 

fiet aantal leden der Vereeniging daalde van 521 tot 471, ter
wijl dat der donateurs, donateurs voor het leven, Ieden van het 
Publicatiefonds en leden van het Boekenfonds resp. 13, 36, 21 
en 51 bedroeg of tezamen 121, tegen 130 in het vorige jaar. 

Het door den directeur uitgebrachte verslag voIgt hierachter. 



VERSLAG VAN DEN DIRECTEUR OVER 1935 

Het verslag. over 1935 kan ditmaal kort zijn. Belangrijke ge
beurienissen in het leven van het archief zijn niet voorgekomen, 
groote aanwinsten zijn niet verkregen. Daardoor is het mogelijk 
geweest met de inwendige organisatie der archiefverzamelingen 
rustig voort te gaan. :Een groot aantal tot nu toe onuitgezochte 
bundels werden in orde gebracht en daarna in portefeuilles op
gesteld. Op deze wijze zijn ook vele duizenden brieven op jaar 
gel!!gd en daarna in jaarbundels bijeengebracht. 

In tegenstelling met het voorgaande jaar werden geen groote 
archieven ter deponeering ontvangen. WeI werd ove.r enkele voor
loopig gecorrespondeerd; de beslissing hierover zal waarschijnlijk 
het jaar 1936 brengen. Nogmaals werd in het begin van het ver
slagjaar de in het vorig verslagjaar opgenomen circuIaire betref
fende het in bewaring geven van jongere. archieven aan verschil
lende instanties rondgezonden. 

Het bezoek liet ook dit jaar niets te wenschen over. Geregeld 
werd door e:enige bezoekers aan de bestudeering van enkele. ar
chieven gewerkt, terwiji ook voor het bewerken van een tweetaI 
dissertaties veeI matedaal uit het archief gebruikt werd. 

De voIgende aanwinsten kunnen vermeld worden: 
1. Verzameling van origineele stukken in handschrift, bevattende 

handelsbrieven in hoofdzaak betrekking hebbende op een 
partij Madureesche stoffen, dOQr de O. I. C. in openbare veiling 
ge.bracht. O.a. brieven van Vollenhoven en Johsten te Colombo 
aan Temminck en van Twist te Amsterdam, 1793-1800. 

2. Handschrift van H. van RijckevorsseI betreffende Neder
landsch-IndHl in de jaren 1842- 1847, 4 deelen, 475 bladzijden. 
Hie.rin worden tal van gegevens over de geschiedenis van de 
koffie, thee, suiker, de slavernij em. aangetroffen. Verder: Re
port on the trade of Java for import from Europe, America and 
the Cape of Good Hope. InformatH!n van Capitein Kiewiet, 
gezagvoerder van de "India an", over de Peperkust van Su-
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matra. Iiet handschrift bevat tevens eenige beschouwingen 
over de handelsfactorij op de Goudkust. 4 deelen. 

'{8. Kopieboek van Van Ommeren, Rueb en Co. te Batavia, 1841-
1843. Over goederen naar deze firma gezonden. 

4. Aanvulling bescheiden en brieven der familie Van Wee!. (Ge
schenk van mr. W. A. 1. C. Nijgh, te Hellevoetsluis.) 

S. Table Alphabetique des navires, expedies du port de Mar
seille, pour Ies lIes de I' Amerique, Ia Guinee e.t IJ'Inde en 
l'annee 1786. (Aankoop Parijs.) 

'1 6. Eenige prospectussen, 1878, 1880, 1903. Overeenkomsten met 
de Amsterdamsche Pijpgas Compagnij. (Geschenk van den 
heer E. H. Kr,elage te Haarlem.) 

7. Complete verzameling (ongebonden) van effectenkoersen 
(Cours-Bericht) en wisselkoersen (Wechsel-Cours) der Beurs 
van Weenen van het jaar 1848. (Aangekocht teo Weenen.) 

'(8. Stukken betreffende een plantage op het eiland St. Dominica 
1747-1782. (Ontvangen van mevr. Van Anrooy-d,e Kempenae.r 
te Amsterdam.) 

-fl. 10 boeken betrekking hebbende op de MH. ter Exploitatie van 
het land Widodaren, 1885--1912. (Ontvangen van den heer L. 
van Kampen, 's-Gravenhage.) 

10. Exemplaar van een certificaat 5 % Spaansche rente d.d. 6 fe
bruari 1836. (Ontvangen van prof. dr. C. f. A. van Dam, te 
Amsterdam.) 

11. Stukken over huurcedullen 1851. (Ontvangen van den heer D. 
v. d. Linden Vooren.) 

12. Contracten over cen houtzaagmoien te Amsterdam, 18e eeuw. 
(Ontvangen van dr. Ii. E. van Gelder te 's-Gravenhage.) 

3. Archief van den SociaaI-Technischen Kring van Democratische 
Ingenieurs en Architecten. (Door bemiddeling van prof. Gou
driaan.) 

Voor het museum werden van mejuffrouw J. van Nierop te Am
sterdam in dank eenige instrumenten ontvangen, bij de kantbe
werking in gebruik. 



VERSLAG OVER DE 
ECONOMISCti-HISTORISCtiE BIBLIOTtIEEK OVER 1935 

tIet jaar 1935 is voor de Economisch-tiistorische Bibliotheek 
zeer bedriivig geweest. De plannen, betreffende de oprichting van 
het Internationale Instituut voor Sociale Geschiedenis, die in den 
loop van dit iaar hun beslag kregen, brachterr vele werkzaamheden 
met zich mee, die van het geheele person eel een groote activiteit 
vereischten en die de bibliotheek zeer ten goede kwamen. tIet 
aantal bezoekers over 1935 bedroeg 2676, terwiil het aantal uit
geleende boeken 748 bedroeg. 

Van vele zijden werden weer schenkingen ontvangen. Meiuf
frouw dr. Leonie van Nierop en mejuffrollw 1. van Nierop bleven 
haar belangstelling voor onze verzamelingen toonen, de Kamer 
van Koophandel zond weer aanvullingen op de hier geplaatste 
boekerij, het Bureau voor de Statistiek te Amsterdam, de Open
bare Leeszaal, de Bibliotheek der gemeente Amsterdam, de School 
voor Maatschappelijk Werk zonden ons belangrijke stukken uit 
hunne verzamelingen, terwijl ook weer uit particulier bezit o.a. 
van de heeren dr. F. M. Wibaut, A. H. Gerhard e.a. bijdragen 
werden ontvangen. 

Eind April van dit jaar legde mejuffrollw dr. A. W. de longh 
haar functie als bibliothecaresse neer, am zich in het buitenland 
aan een speciale studie te kunnen wijden. De Directie betreurt 
in hooge mate, dat mejuffrouw de longh de bibliotheek verlaten 
heeft, waaraan zij sedert het begin haar krachten in ruime mate 
heeft gegeven. Mevrouw Adama v~n Scheltema-Kleefstra nam tij
deliik d,e werkzaamheden in de Economisch-tIistorische afdeeling 
over, bijgestaan door mejuffrouw B. J. van der lieijden, die tijdeHik 
tot assistente werd aangesteld. De bibliotheek mocht de mede
werking ontvangen van mejuffrouw S. Liickerath, die gedurende 
de tweede helft van het jaar geregeld hielp catalogiseeren. 

Vit de gemeente-archieven van Amsterdam en Leiden, het Al
gemeen Riiksarchief te 's-Gravenhage, het Rijksarchief voor de 
provincie Noord-tIolland te tIaarlem en andere werden ook dit 
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jaar weer talrijke archivaIia ten behoeve der bezoekers beschik
baar gesteld. 

Ook in de sociaal-historische afdeeling heerschte een groote 
bedrijvigheid . .Er werden 821 bezoekers ingeschreven. terwiH het 
aantal uitgeleende boeken 427 bedroeg. Van vele zijden ontving 
deze afdeeIing tijdschriftel1r-materiaal en boeken toegezonden o.a. 
van de heeren J. J. de Roode, prof. dr. A. Pannekoek, E. Fimmen, 
1". v. d. Goes, mevr. tI. Roland tIoIst-van der Schalk, ds. G. W. Mel
chers, dr. F. M. Wibaut, A. tI. Gerhard, het Instituut voor Arbeiders
ontwikkeling enz. lIet Centraal Bureau voor de Statistiek te 
's-Gravenhage stond een groote verzameling jaarverslagen en 
jaarboekjes van vakbonden af, terwiiI mevrouw de wed. S. liu
dig-van Stolk uit de boekerij van haar man cen belangrijk bruik
leen in deze afdeeling plaatste en ook de heer dr. J. ROlTIein een 
deel van zijn boekerij in bruikleen gaf. 

Mevrouw Adama van Scheltema maakte cen reis door Fries
land, waarin zij allerlei oude stukken vond; o.a. stonden de heeren 
Joh. Kuijken en A. Rauwerda haar vele stukken af betreffende 
de beweging voor gemeenschappelijk grondbezit. Zij yond in 
Gorredijk eenige jaargangen van de zeer zeldzame courant De 
Klok van Van der Zwaag. 

Na een rust van eenige jaren meende: het Bestuur zich in 1935 
weer tot de leden te kunnen wenden met het verzoek voor het 
Boekenlonds een bescheiden bijdrage beschikbaar te stelleIl om 
daaruit zeldzame boeken aan te koopen. Een v!Jfde (eel der vroe
gere bijdrage werd daartoe gevl"aagd. Zeer tell ~~tnoege van het 
Bestuur verklaarde een veertlgtal leden zich bereid op deze wijze 
mede te werken. 

Van de aldus verkregen bijdragen werden de volgende werken 
aangekocht: 

1. Een Fransch handschrift van het jaar 1694, getiteld: Traite 
du commerce des tIollandois. Dit geschrift is een copie van het 
corspronkelijke handschrift van het bekende werk van P. D. tIuet, 
Memoires sur Ie commerce des tIollandois, dat in Amsterdam in 
1717 verschrenen is. 

Het handschrift telt 176 bladzijden. Het bevat bovendien. even
als het gedrukte werk, als aanhangsel het "Rapport fait .... et 
delivre par ecrit aux tIauts et Puissants Seigneurs et. Etats Gene
raux des Provinces Unies par Daniel Bracinte". Met dezen laat
sten auteur wordt blijkbaar Daniel Braems bedoeld, wiens naam 
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door den copilst foutief gelezen is. Van dit rapport b-estaan een 
aantal losse copieen. 

In denzelfden band bevindt zich nog een ander manuscript, 
groot 126 bladziiden, met het algemeene opschrift: Memoire de 
l'estat present du commerce, des causes de sa decadence et des 
moyens de Ie retablir, dressez et envoyez par ordre du Roy a la 
Chamb-re de Commerce etablie a Paris par les deputez des Pro
vinces en ] 701", dat de volgende verzameling memories aan
gaande den toestand van den Franschen handel omstreeks 1700 
bevat: 1°) Memoire du Sr. Mesnagex, depute de la ville de Rouen 
(6 bIz.); 2°) Memoire sur Ie commerce general de France, par 
Piedcourt, depute de Dunkerque (20 bIz.); 3°) Memoire du Sr. 
des Cazeaux du HaHay, depute de Nantes (35 bIz.); 4°) Raisons 
principales du depute de La Rochelle sur la ruine du commerce 
et les moyens de Ie rHablir (S bIz.); 5°) Memoire du depute de 
Bordeaux sur Ie retablissement du commerce en France (5 biz.); 
6°) Commerce du Levant (2 bIz.); 7°) Commerce du Senegal, de 
Guinee, de la COte d'Or et Isles franc;oises de l'Amerique, Cana
da, Terre-Neuve, et des Pesches (3 bIz.); 8°) Memoire sur Ie com
merce presente par Ie depute de Bayonne (14 bIz.); 9°) Me
moire du depute du Languedoc (10 bIz.); 10°) Memoire du depute 
de Lyon sur les causes de la diminution du commerce de France 
et Ie moyen de l'y retablir (7 bIz.); 11 0) Memoire du depute de 
la ville de Lille pOlur Ie n~~glement du commerce (7 bIz.); 12°) Me
moire du Sr. Peletyer sur Ie commerce general de france (9 bIz.). 

Deze geschriften hebben aBe betrekking op de crisis, die de Fran
sche handel en industrie na de herroeping van het edict van Nan
tes doormaakte. 

Gedeelteliik worden deze memories in Boilisle, Correspondance 
des controleurs-generaux, tome II, bIz. 479-504, vermeld. . 

2. In verband met het onder no. 1 genoemde handschrift wer
den eenige andere uitgaven van het werk van Huet aangekocht 
(hieronder vermeld onder nos. c, d en g), zoodat de Bibliotheek 
thans daarvan de v<olgende edities bezit: 
P. D. Huet; a. Memoires sur Ie commerce des Hollandois, dans 

taus les etats et empires du monde .... Amster
dam, 1717. So. 

b. De hollandsche koophandel staatkundig verhan
delt ... In 't Fransch beschreven ... en uit die 
taale overgebragt, en met eenige byvoegzelen ver
meerdert. Amsterdam 1717, So. 

c. Curieuse Nachricht von der Handlung der HoI-



-XXXVI ECONOMISCH-HISTORISCHE BIBLIOTHEEK 

Hinder in allen Uindern und Reichen der Welt. 
... Aus dem Pranz6sischen tibers. durch Priedrich 
Christoph Neubauer. Hannover 1717. 8°. 

d. Comercio de Holanda, 0' el gran thesoro historial, 
y politico del f1o'reciente comercio. que los liolan
deses tienen en to'dos los estados, y senmios del 
mundo .... Traducido de Prances en Espanol p0'r 
Don Prancisco Xavier de Goyeneche. En Madrid 
1717. 8). 

e. Memoires sur Ie commerce des liollandois, dans 
tous les etats et empires du moude .... N0'uvelle 
ed. augm. de plusieurs memoires et du tarif gene
ral d'liollande. Amsterdam 1718. So. 

f. A view of the Dutch trade in all the states, em
pires, and kingdoms in the world . ... Translated 
from the Prench. The. second ed. London 1722. So. 

g. Comercio de li0'landa, 0' el gran thesoro historial, 
y politico del fIoreciente comerci0', que los liolan
deses tienen en todos los estados, y senioros del 
mundo .... Traducido de Prances en EspanoI por 
Don Prancisco Xavier de Goyeneche. En Madrid 
1746. 8°. 

3. Verder werd een handschrift, in bruin kalfsleer gebonden, uit 
den tijd van Law aangekocht. Dit register bestaat uit drie ge
deelten. 

liet eerste deel bevat "Reflexions sur Ie systeme de la Banque 
de Mr. Law," par Mr. O. D. S. C. D. L. Wie zich onder deze initi
alen verborg, kon niet opgeheIderd worden. 

Dit deeI teIt 95 gefolieerde bladzijden. 
Op de linker bladzijde bevat het handschrift telkens "Reflexions 

sur les arrets. rendus depuis l'etablissement de la Banque, et sur 
les effets qu'on en doit attendre", en op de rechter bladzijde 
"Extraits des arrets, rendus depuis l'etablissement de Ia Banque". 
De verschillende., in chlOnologische volgorde vermelde arrets 
worden op de linker bladzijde maand voor maand toegelicht, te 
beginnen met het jaar 1716 tot het eind van 1720. 

Daarna volgen 16 bladzUden die onbeschreven zijn. 
liet derde gedeelte draagt den titel: "Memoires sur l'etablis

sement de la Banque de la Compagnie des Tndes, et sur ses effets 
generaux et meme particuliers pom la ville de Macon". In 42 bJad
zUden geeft dit handschrift een kritisch overzicht van de werk
zaamheid der Bank. De titel doet meer verwachten dan het ge-
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schrift geeft. Het zoude in hoog.e mate belangwekkend geweest 
zijn de ctesastreuse gevolgen van de maatregelen van Law voor 
een bepaalde stad aangetoond te zien. De enkele aanduidingen in 
het handschrift, die misschien op personen in de stad Macon be
trekking hebben, blijven echter vaag. De beteekenis van het ge
schrift is dan ook meer in de uiteellizetting der ge,volgen van de 
politiek der Bank van Law gelegen. 

4. T,en slotte kon nog aangekocht worden: G era r d M a I y
n e s, Consuetudo vel lex mercatoria or the antient (sic) law
merchant, divided into three. parts accoord to the essentiall parts 
of traffiQue. London 1629. 8°. 

Net boek van Malynes is een der belangrijkste Engelsche wer
ken uit het begin der zeventiende eeuw over den aard van den 
handel. De, drie "parts" waarin het verdeeld is, hebben tot op
schrift: 1. On Commodities. 2. Moneys. 3. Money by bills of ex
changes. 

De eerste druk van dit werk verscheen in 1622. 
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ONTV ANGSTEN : 

Ontva11gsten: 

1. Contributie leden ...... f 5.400.-
2. Donateurs .. ..........-
3. Contributie nieuwe leden -
4. Verkoop dubbelen . ... .. -
5. Verkoop publicaties ... . 
6. Subsidie v. h. Departe

ment v. Onderwijs, Kun-

400.-" 
100.-
100.-

p.m. 

sten en Wetenschappen - 3.000.--
7. Subsidie der Gemeente 

's-Gravenhage ... .. .... - 2.000.-
8. Subsidie der Gerueente 

Amsterdam ....... ..... - 4.600.-
9. Contributie donateurs Pu-

blicatiefonds ........... - 1.000.-
10. Ve;rgoeding voor opne-

ruing archieven ........ -
11. Boekenfonds ..... .. . ... -
12. Rentevergoeding . . . . . .. -
13. Giften ............... . 

350.-
400.--
100.-
100.-

Totaal. ... 117.550.- Cf 21.050.-) 
Nadeelig saldo .... - H.- (j 329.-) 

Toialeuitgaven . .. . 117.594.- (j2U:l79.-) 
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UITGAVEN: 

I. Algemeen: 

1. Secretariaat : 
le secretaris ....... . 1 
2e secretaris .. .. .. .. -

2. Toelage directie voor bu-
reaukosten ......... .. . -

3. Penningmeester . ..... . -
4. Drukwerk .. .. .... . . .. -
5. Contributie Comite In

ternational des Sciences 

25.-
25.-

100.-
200.-
100.-

Historiques . . . . . . . . . .. - 50.-

XXXIX 

---1 500.-Cf 450.-) 
II. Arc hie f g e b 0 u w : 

6. Huur gebouw ........ . 1 2.250.-
7. Schoonhouden .... .. . . . - 125.-
8. Licht. . . . . . . . . . . . . . . .. - 25.-
9. Vuur ........... .. ... - 100.-

10. Onderhoud . . . . . . . . . .. - 25.-
11. Gla7.emvasschen . .. .... - 10.-
12. Telefoon .............. - 60.-
1.3. Waterleiding . ... ..... - 25.-
14. Tuin . .. .............. - 25.-
15. Stoker .. . ...... ...... - 60.-
16. Gas .. .... ... ..... .... - 10.-
17. Afschrijving inrichting.. - 200.----,. 
18. Algemeene onkosten.... - 1.400.-

---1 4.315.- Cf 3.665.-) 

19. III. Archieffonds .......... 1 50.-Cf 50.-) 

IV. Arc hie f : 
20. Handschriften . . ...... 1 
21.. Documenten ....... ... -
22. Prentverzameling .,. . .. -
23. Periodieken .. . ..... . . -
24. Bureaubehoeften ..... . -

Tmnspm·teeren .. .. 1 

NED. ECON.-IIIST. AnCHII!F ]AARROEK xx 

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

50.-

24 
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Transport 
25. Vervoerkosten 

...... .. f 50.-
50.-

26. Bindwerk ...... ... . .. - 25.-
27. Reis- en verblijfkosten.. - 400.-
28. Archiefcommissie ..... . - p . m. 
29. Assurantie .... .. ...... - 30.-

----I 55fl.- Cf 580.-) 

V. Per son eel: 
30. Directeur .......... .. f 
31. n. Commies . . .. .. .... -

b. Idem reiskosten .... -
32. Zegels ouderdomsrente.. -
33. Ziekteverzekering en 

Pensioenfonds .... .... -

1.750.-
1.304.-

500.-
30.-

75.-
----I 3.659.- (f 3.659.-) 

VI. Pub 1 i cat Hi n : 
34. Publicatie-Commissie .. f 
35. Economisch -Historisch 

J aarboek XX. . . . . . . . .. -
36. Honorarium J aarboek .. -
37. Verzending Jaarboek . . -
38. Assistentie . . ......... , -

25.-

1.500.-
175.-
100.-
100.-

--- / 1.900.- cJ 2.125.-) 

VII. E con 0 m i s c h
His tor is c he Bi
bliotheek: 

39. Boekenfonds .......... f 
40. Bibliotheek . . . . . . . . . .. -
41. Rekening boekhandelaar -
42 .. Bindwerk ..... . ....... -
43. Verslag Boekenfonds . . . -
44. Bureau-onkosten .... .. -
45. Huishoudelijke uitgaven -
46. Salaris bibliothecaresse.. -
47. Salaris assistente ...... -

100.-
200.-
50.-
25.-

350.-
50.-

900.-
600.-

Transporteeren. . .. / 2.275.-
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Tt'arlspo'rt. . . . . . .. 1 2.275.-
48. Concierge ...... . . .. .. - 470.-
49. Vuur ....... . ........ - 400.-
50. Licht .. .. ....... .... . - 200.-
51. Gas .. ...... .. ........ - 75.-
52. Te1efoon .. ... . ........ - 200.-
53. Water1eiding .......... - 50.-
54. Schoonhouden . . . . . . . .. - 50.-
55. Onderhoud ........... - 25.-
56. Tuinonderhoud .. ...... - 25.-
57. Assurantie .... ... . . .. . - 100.-
58. Vervoerkosten . . . . . . . .. - 50.-
59. Drukwerk ...... .... .. - 50.-
60. Be1asting . . . . . . . . . . . .. - 35.-

--- 1 4.005.-· (f 8.400.-) 

61. VIII. S c h u 1 d d e 1-
gin g I. E. H. T. ...... 1 1.600.-

62. Aflossing boekenaankoop - 800.-
--- 1 2.4DO.- (f 2.200.-) 

63. IX. 0 n v 0 0 r z i e n e u i t g a v e n 1 200.- (f 200.-) 

Tota1e uitgaven .... 117.594.- (f21.379.-) 
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DEBET 

Algemeen : 

Secretariaat ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 16.37 
Toelage directeur voor bureaukosten .. - 100.-
Bureaukosten penningmeester ........ - 132.65 
Contributie Comite Jnt. d. Sciences hist. - 150.-

---1 
Gebourv: 

Huur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13.000.-
Schoonhouden .... . . .. . . .. .. ... . ... . - 122.30 
Licht . .. . ..... ... ........... .. ..... - 18.80 
Vuur ..... ... .... . . . ....... .. ...... - 134.40 
Onderhoud . . .... . .......... . .. . . . .. - 27.09 
Telefoon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 68.32 
Waterleiding ......... . ..... . .. . . .. - 25.20 
Onderhoud tuin ................. . .. - 25.25 
Stoker . .. . ... . . .. ........ . ... . .... - 43.66 
Gas ... .. .. .. .... .. ... . . . . ... . .... . - 8.02 
Afschrijving gebouw inrichting ... . .... - 200.-

archief inrichting ....... . 220.-

399.02 

---1 3.893.04 

Archieffonds . .. . . . ... . .. .... . ... . .. . ... . 50.-

Archief: 

Bureaukosten . . .. .. .. .. ... . . . . .... . 1 157,43 
Bindwerk . ... . ...... . . . ...... . . .. .. - 99.25 
Reis- en verhli.ifkosten ....... ... .... - 683.80 
Vervoerkosten . ............... .. .... - 21.91 
Huishoudehike artikelen .. . .. . ....... - 5.65 

----1 968.04 

Transporteet'en . ; ... . .. .. 1 5.310.10 
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Tmnsport .f 5.310.10 

Pel'soneel: 
Salaris Directeur .. . . . ........ .. .... /1.750.-

" Commies.. . . . . . . . . . . . . . . . .. - 1.804.-
Zegels ouderdomsrente ......... . .... - 41. 70 
Ziekteverzekering .... .. ............ - 29.34 
Pensioenfonds ............. .... ... . . - 75.-

f 3.700.04 

Publicaties: 
Economisch-Historisch Jaarboek ...... /1.616.-
Honorarium idem ............ .. .... - 137.27 

----I 1.753.27 

EconO'misch-Histo'rische Bibliotheek: 
Bibliotheek ....................... . f 2.879.45 
Bureaukosten ............. ...... . . . - 316.26 
Huishoudelijke uitgaven .. ......... .. - 167.85 
Salaris Bibliothecaresse . . . . . . . . . . . . .. - 760.-

" Assistenten. . . . . . . . . . . . . . . . . . - 2.085.
Vergoeding volontaire . . . . . . . . . . . . . . . - 240.
Concierge .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 520.-
Vuur .... .. ... . . ............... ... . - 216.60 
Licht .... ...... .......... .... .... .. - 157.72 
Ga.s .... ... ... .. ................... - 66.80 
Telefoon ........... . . .. ....... ... .. - 149.72 
Waterleiding- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 56.90 
Schoonhouden ......... ..... ..... ... - 40.44 
Onderhoud . . . . . . . . . . . . . . . .. . ..... . - 65.24 

" tuin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 16.10 
Assurantie en belasting ...... ... ..... - 175.20 
Vervoerkosten ...... . ............... - 128.24 
Typiste ................. . ..... ..... - 400.-
Drukwerk .... . ........... .......... - 49.76 
Catalogiseering ..................... - 397.10 

---- / 8.888.38 

Effecten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 394.68 
Aflossing I. E. T. H. . .. . ..... . ................ - 1.000.- 1

) 

.f 21.046.47 

1) BHjft af te lassen f 5.431 ,58. 
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CREDIT 

Contributie Leden ................. .. . . . ...... f 
Bijdragen DonatellI's ....... ... ....... . ........ -

Begunstigers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Donateurs voor het leven ... .... ..... -

" " Publicatiefonds . . . . . . . . . . . -
Bewaarloon Archieven ............... . .... . ... -
Bijdragen Boekenfonds .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Jaarboeken en Werken .... ... ............... -
Verkoop dubbelen .......... .. ........ . ....... -
Vergoedingen .... .. .. . ........ . ......... ..... -
Bindw'erk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. -
Interest .......... .. ......... ...... .. .. ...... -
Restitutie Salaris .. ......... . ........ .. ...... -
Subsiclie Dellartement van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen . .. .......... . ........ -
Gemeente 's-Gravenhage ...... .. ...... -

" 
Amsterdam . . ......... .. . .. -

Verlies 

5.568.-
385.-
33.-

100.-
1.000.-

118.33 
415.40 
231.60 
33.40 
22.-
9.50 

97.17 
712.50 

4.500.-
2.700.-
5.100.-

20.57 

f 21.046.47 
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B A LAN S PER 31 DECEMBER 1935 

ACTIEF 

Kas Archief .................... .... .f 
.. Economisch-Hist. Bibliotheek .... -
" Penningmeester .. ...... ...... '. -

47.94 
159.54 
268.94 

f 
Postehequ~- en Girodienst .. ... .... . ... . . . 
Te verrekenen bedragen 1) ..... . ..... . .... .... -
Effecten . . . .. ... . ..... .. .... .. ... . ... .... . . . -
Voorraad J aarboeken en \¥erken .. . ... ... . .... -
Gebou w inrichting . . . . . . .. ... ...... . ...... . . . -
Archief " . .......... . ....... . ....... . 
Verlies Saldo vorige jaren. . . . . . . . . . .. f 5.622.18 

1935 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. - 20.57 
f 

XLV 

476.42 
698.70 

4.519.09 
7.271.88 

911.-
580.-
850.-

5.642.75 

f 20.949.84 

PASSIEF 

Amsterdamsche Bank ..... .. ....... . .. .. .. ... . f 2J:J90.20 
Te betalen posten 1) ......... .... .. . . ....... ... - 6.279.64 
Confusion de Confusiones .. .. .. ......... ... ... . - 4.000.-
Subsidie Buitenlandsche Handelspolitiek .... . ... - 4.010.-
ArchieHonds ..... .. ........... ... .......... .. - 2.050.-
Pensioenfonds .. ..................... . .. .. ... . - 1.620.-

.f 20.949.84 

1) Hierin begrepen de rekening M. Nijhoff (oude) ad. f 878.39. 
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